
RÁZSÓ G Y U L A 

HUNYADI MÁTYÁS TÖRÖK POLITIKÁJA 

„Mély gyökerekkel ágyazódott keblünkbe Atyánk erénye, amit soha 
semmiféle erő nem képes kitépni onnan; mindama gondot, fáradságot, 
erélyt és bölcsességet, amit fel tudunk mutatni, azt mindenek fölött a 
keresztény hit üdvének fogjuk szentelni".1 „A török örökös ellenségünk," 
stb.2 Mátyás legtöbb fennmaradt megnyilatkozásában központi helyet 
foglal el a török veszély, a török elleni szüntelen, kíméletlen, meg
alkuvás nélküli harc gondolata. A tények ismeretében joggal állíthat
juk, hogy a XV—XVI. századi magyar politikai vezetés egyik, talán 
legfontosabb problémája az oszmán hódítás elleni védekezés volt. 

A magyar nép több mint három évszázadon keresztül súlyos harcot 
vívott a nemzeti létét fenyegető török támadásokkal szemben, s a bu
kás, mint ismeretes, tragikus következményekkel járt: népünk csaknem 
négyszáz esztendőre elvesztette függetlenségét, gazdaságilag századokra 
visszamaradt a fejlődésben, s lélekszáma a török hódítók kiűzése után 
a XV. századi 4 milliót sem érte el.3 

Ezt — a török elleni védekezést — várta, sőt elvárta Mátyástól az 
európai közvélemény, a pápák és az uralkodók; ezért magasztalta Bran-
dolinus, Galeotto, Andreas Pannonius és sok más humanista.4 Ezért 
nevezték dicsőítve Mátyás Magyarországát „az egész kereszténység 
bástyájának és védőpajzsának" a pápák.5 A keresztény hit és általa 
Európa védelme ekkor meg is egyezett az ország és a nép létérdekével. 
Éppen ezért joggal várták Hunyadi régi hívei és velük együtt az ország 

1 „Atque beatitudo vestra vírtutem paternam pectori nostro altissimis radicibus cognos-
cat, atque nulla unquam vi labeíactori dimoverique loco intelligat, quantum cura, laboré, 
auctoritate, consilio eniti efficereque possumus, nihil pretermittimus, quod ad propagandám 
fidem arbitramur." (Mátyás levele III. Calixtus pápához, 1458. augusztus 7-én. Mátyás leve
lezése a római pápákkal. Budapest, 1891. 6. o. Monumenta Vaticana Hungáriáé.) 

2 „Habet me perpetuum Turci hostem." (Mátyás levele II. Pál pápához. 1465. Uo. 68. o.) 
3 Szabó I. : La repartition de la Hongrie au XVe siècle. (Études historiques. Budapest, 

1961. Vol. 1.) 473. o., Magyarország története. Szerk. Molnár E.: Budapest, 1964. I. 288. o., Ma
gyarország történeti demográfiája. Szerk.: Kovacsics J. Budapest, 1963, 183. o. 

4 „Hac tua praestanti industria ac sapientia, qua diíficilimis hisce rei publicae temporibus 
et maximis Hungáriáé periculis usus es, cum potimi quique incredibili gaudio afficiuntur, 
gratulantur, virtutem laudibus efferunt. . . Turcarum immanitate barbaraque feritate postra-
tam sublevares." (Brandolinus Aurelius: De Humenae Vitae conditione.) (Olaszországi XV. 
századbeli írók Mátyás királyt dicsőitő művei. Közread: Ábel J. Budapest, 1890. 8. o. Iroda
lomtörténeti emlékek. II.) Hasonló panegyricusokat ld. még: uo. 29., 187., 225., 231. o. 

5 „Scutum et antemurale totius Christianitatis" (II. Pius 1459. augusztus 3.) Pii II. Com-
mentarii. Francoforti 1614. 45. o.) Lásd erről részletesen: Benda K.: A magyar nemzeti hiva
tástudat története a XV—XVII. században. Budapest, 1937. 8—33. o. 
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lakosai, hogy Mátyás, valóban atyja nyomdokaiba lépve, megvédi or
szágát, s általa Európát is az oszmán hódítástól. 

Mátyás azonban nem mindenben felelt meg az elvárásoknak. Tény, 
hogy uralkodása alatt biztosítani tudta az ország függetlenségét; mégis 
mind a kortársak mind az utókor többet vártak Hunyadi János fiától. 
Az elismerten kitűnő hadvezér,6 aki Magyarországot —> igaz, nagy ál
dozatok árán — Európa egyik vezető katonai hatalmává emelte, s szá
mos hadjáratban kamatoztatta seregének katonai erényeit, háborúi 
többségét nem a török ellen vívta. Az oszmánok ellen csupán 
1463—65-ben, 1475—76-ban és 1480—81-ben viselt jelentősebb hadat. 
Szultáni hadsereggel egyedül 1464-ben, Zvorniknál ütközött meg, akkor 
is vereséget szenvedett. Eredményként mindössze a jajcai bánság el
foglalását (1463), Szabács bevételét (1476), a kenyérmezei győzelmet 
(1479) és Kinizsi nagy szerbiai portyáit (1480—81) könyvelhette el, ami 
szinte eltörpül a nyugati hadjáratok sikerei mellett. 

Diplomáciai tevékenysége ugyan állandóan élénk volt, folyton ke
reste a törökellenes szövetség lehetőségeit, országát azonban 1464 után 
mindjobban békében szerette volna látni hatalmas szomszédjával szem
ben, s kitűnő fegyveres erejét inkább Ausztria, Lengyelország, Cseh
ország és Moldva ellen kívánta hasznosítani. A törököt tehát nem tekin
tette kizárólagos ellenségnek, sőt uralkodása második felében, még 
csak ellenségnek sem. Többször is békét, illetve fegyverszünetet kötött 
a szultánnal. Egyik levelében pl. „kölcsönös jóindulatról és békeszán
dékról" ír Mohamed szultánnak.7 

Még tanulságosabb egy másik, 1480-as keltezésű levele, amely vilá
gosan jelzi politikájának gyökeres változását: ,,örvendtünk, hogy meg
felelő békét köthetünk egymással. . . Egyfelől méltatlannak tartottuk 
— miután egy vér folyik ereinkben —, hogy felségeddel viszályko
dunk . . . másfelől, miután egyikünknek szabadsága sem sok hasznát 
látja a másik uralma alatt való élésnek, kölcsönös viszálykodás helyett 
könnyebb lenne más fejedelmek rovására bővítenünk a hatalmunk alatt 
álló területet."* Nem véletlen, hogy e megváltozott politikát szövetsége
sei bizalmatlansága (lásd különösképpen a Dzsem [Cem] menekült tö
rök szultánfi személye körül támadt bonyodalmakat9), ellenségei (főleg 
III. Frigyes császár) vádaskodásai10, s végezetül, de nem utolsósorban, 
a növekvő belső elégedetlenség jelezte. Ez utóbbinak legmegdöbbentőbb 

6 II. Pál pápa „pugilem fortissimum Christi"-nek nevezi. (Mátyás levelezése a római pá
pákkal. 164. o.) „Nam si rei militaris peritiam consideremus, quae propria est magnorum 
virorum principibusque maxime necessaria non ad inferendas sed ad propulsandas iniurias, 
neminem profecto inveniemus, qui tecum de taellicae virtutis gloria contendere audeat." 
(Ábel: i. m. 187. o. Ludovicus Carbo panegyricusa) Comines, az ismert francia krónikás, XI. 
Lajost (saját királyát), II. Mohamedet és Mátyást tartotta kora legkiválóbb uralkodójának. 

7 „De pace mutua et bona amieitia". (1478. július 3.) Fraknói V. : Mátyás király levelei. 
Külügyi osztály. Budapest, 1893. I. 381. o. (A továbbiakban — MKL). 

S Ld. (magyar fordításban Magyar humanisták levelei. XV—XVI. század. Közread. V. Ko
vács S. Budapest, 1971. 263. o. (Nemzeti Könyvtár) 

9 Cemre ld. Babinger F.: ivtehmed der Eroberer und seine Zeit. 2. Aufl. München, 1958. 
445—448. o. ; Thusane, JL.:Djem-Sultan. Paris, 1892. 

10 Fővádja: Mátyás elhanyagolja a török frontot és ellene harcol: ..Darcz ist auch ny-
mant ursach, das die Thurckën die heilig cnstenheyt so swerlichen bekomern, dann des 
konigs krieg, den er mit Willigkeit gegen uns gebrauchet, und das er sich mit den Thur-
cken befridet hat, allein seinen mutwillen deststatlicher gegen uns zuvolfuren, und den Thur-
cken dadurch dest mer eingang in die heilig cristenheyt und Teutsch nation zu machen." 
(Frigyes levele egyik kapitányának 1485-ből.) MKL II. 292. o. 
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megnyilatkozása az 147l-es lázadás amelyhez a Hunyadi párt több egy
kori vezetője, így Vitéz János érsek is csatlakozott. S továbbmenően, 
a Mátyás halála utáni kibontakozó válság, Magyarország látszat-nagy
hatalmi helyzetének látványos és tragikus összeomlása, s mindenekelőtt 
a XVI. század második negyedében a török hódítás, valamint a magyar 
államiság és függetlenség elvesztése, úgy tűnik, vitathatatlanul ítéletet 
mond a nagy király nagyvonalú és ötletgazdag, de végső soron ku
darcra kárhoztatott külpolitikai törekvései felett. 

Ezt a kegyetlen ítéletet sugallják a király halálát követő események 
is. Nyugati hódításai néhány hónap alatt elvesztek, Miksa római király 
zsoldosai 1490-ben már az ősi koronázó várost, Székesfehérvárt is el
foglalták, s ahogy a tényeket jól ismerő velencei követ megírta: Mátyás 
halála után a kincstárban annyi pénz sem maradt, hogy tisztességesen 
eltemessék.11 

A kérdés más, addig kellően figyelemre nem méltatott vonatkozásait 
kereste Szekfű Gyula12 — és nyomában Joó Tibor13 —, akik Mátyás 
külpolitikáját az uralkodó reneszánsz egyéniségéből, túlméretezett ha
talomvágyából kívánták levezetni, s ennek alapján értékelték Mátyás 
török politikáját. 

Mégis, bármilyen megalapozottnak hatnak is mindeme érvelések, nem 
szabad, hogy elhamarkodva ítélkezzünk történelmünk e súlyos, követ
kezményeiben századokra kiható problémájában. 

Az a körülmény ugyanis, hogy Mátyás halála után 36 esztendővel 
Magyarország véglegesen csatát vesztett az oszmánokkal szemben, lé
nyegesen megváltozott erőviszonyok között, nem kis mértékben külső 
tényezők hatására következett be, s ezért Mátyást legfeljebb közvetett 
módon, áttételesen tehetjük felelőssé. 

Hasonló óvatossággal kell bánnunk a kortársak véleményével is. Ezek 
voltaképp saját kívánalmaiknak adnak hangot: valamennyi európai 
állam szívesen látta ugyanis, ha Magyarország minden erejét az oszmán 
fenyegetés elhárítására fordítja, s ennek — kétségtelenül gyakori — 
elmaradását előszeretettel használták fel propagandacélokra.14 Ami pe
dig a honi elégedetlenséget illeti, gondos vizsgálat nélkül itt sem ítél
hetünk egyoldalúan. 

Szekfű Gyula véleménye, bár kétségtelenül szellemes, alapjában véve 
voluntarista, a személyiség szerepének túlzott hangsúlyozásával a prob
lémának csupán egyik, s nem is a legfontosabb oldalát állítja előtérbe. 
A magyar marxista történetírás pedig, bár bírálata Mátyás nyugati 
politikáját illetően lényegében helytálló, azzal, hogy a török elleni 
védelem elhanyagolását egyértelműen Mátyás túl ambicizius nyugati 

11 ,,Lo Re d'Ungheria de bona memoria non ha lasciato tanti dinari, che siano bastanti al 
sepelirlo." (Maffeo Triviliensis jelentése a milanói hercegnek 1490. május 8-án. Magyar dip
lomáciai emlékek Mátyás király korából. 1458—1490. 1—4. köt. Szerk. Nagy I.—Nyári A. Bu
dapest, 1875—1878. IV. 197—198. o. (Monumenta Hungáriáé Historica IV/II/I—4.) (A továbbiak
ban — MDE) 

12 Hóman B.—Szekfű Gy.: Magyar történet. 2. k. Budapest, 1936. 480—490., 506—511. o. 
13 Jod T.: Mátyás és birodalma. Budapest, 1940. 51. o. 
14 A császár mellett a római pápák és — diplomatikusabban — Velence is bírálja Mátyás 

politikáját. Ugyanakkor viszont olyan feladatot adnak neki, amely eleve kilátástalan. Ld. erre 
nézve III. Callixtus első levelét a fiatal Mátyáshoz: „Debellandi autem Turchi et Constanti-
nopolis non solum, sed terre sancte recuperande et secte Machometice exterminande nun-
quam tante occasio aut opportunitas oblata est." (Mátyás levelei a római pápákhoz. 2. o.) 
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politikája függvényének tekinti, — véleményünk szerint — még min
dig nem vizsgálja kellő differenciáltsággal a kérdést.15 

Mátyás török politikájának helyes értékeléséhez mindenekelőtt a kor 
adott gazdasági, politikai és katonai viszonyait és lehetőségeit kell 
megvizsgálnunk. Főleg II. Mohamed Törökországának katonai poten
ciálját, katonai és politikai terveit és lehetőségeit; a törökellenes szö
vetség bonyolult problematikáját; Magyarország önálló és szövetségi 
török politikájának katonai és politikai vonatkozásait; s mindezek 
alapján Mátyás török háborúinak konkrét sikereit és kudarcait szüksé
ges elemeznünk. 

E tanulmány — természetesen a teljes megoldás igénye nélkül, ami
hez még jelentős adatfeltáró munka, s több más lényeges részletkérdés 
feldolgozása is szükséges — néhány, elsősorban katonai jellegű szem
pont felvetésével kíván segítséget nyújtani e fontos probléma tisztá
zásához. 

Törökország katunai és politikai helyzete 
a XV. század második felében 

Magyarország II. Mohamed terveiben 

,,II. Mohamed az oszmán birodalom igazi megalapítója."10 

Inalçik professzor, a kiváló török történész megállapításával nem 
nehéz egyetértenünk. A „Hódító" harminc esztendős uralkodását nagy 
katonai és diplomáciai sikerek, kiváló szervező, törvényhozó tevékeny
ség, a művészet és a mohamedán kultúra pompás új építményekben 
is megmutatkozó felvirágoztatása jellemzi. Bizánc elfoglalásával méltó 
fővárost adott országának — ez egyben a keletrómai császárság eszmei 
örökségének vállalását is jelentette a becsvágyó uralkodó számára.17 

Szerbia, Dél-Bosznia, Albánia és Görögország leverése, a román feje
delemségek függő viszonyának megszilárdítása, a Krím félszigeten 
uralkodó tatár kán vazallussá tétele, a görög szigetvilág „mikroálla-
mocskáinak" bekebelezése, Velence és főleg Genova levantei bázisainak 
fokozatos felszámolása II. Mohamed szultán európai sikereinek további 
állomásait jelzik. Nem kisebbek a szultán ázsiai eredményei sem: az Ősi 
vetélytárs, Karaman beolvasztása, az egykori Bizánc utolsó örököse, a 
trebizonti Komnemosz császárság megsemmisítése, az anatóliai fennsík 
lázongó turkoman törzseinek — igaz, nem végleges — pacifikálása, s 
végezetül az új és erőteljes keleti vetélytárs, a turkoman Uzun Haszán 
hatalmának megtörése, megszilárdították az oszmán szultánság ázsiai 
alapjait, s megteremtették a lehetőségeket a további terjeszkedés szá
mára.18 

15 .,A Hunyadi János környezetében kialakított külpolitikai elképzelésektől mindez (vagy
is Mátyás új nyugati politikai irányvonala — R. Gy.) messze esett, hiszen a török elleni dön
tő harc egyre távolodott." (Magyarország története I. 138. o.) Ld. még Elekes L.: A közép
kori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig. Budapest, 1964. 255—261. o. 

16 Inalçik, H.: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600. London, 1973. 29. o. 
17 Babinger: i. m. 111. o. ; Zinkeisen, J. W.: Geschichte des Osmanischen Reiches in Euro

pa. 1—7 Bde. Gotha, 1854. 2. Theil 11—15. o. 
18 Mohamed politikájának korszerű értékelését Id.: Inalçik: i. m. 28—29., o.; Babinger: 

i. m. 449—556. o.; Werner, E.: Die Geburt einer Grossmacht — die Osmanen. Berlin, 1966. 
257—269. o. 
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A hódításokkal létrejött hatalmas, heterogén összetételű birodalmat 
a kor leghatékonyabb kormányzata kovácsolta egységes, jól szervezett 
állammá.19 Az államvezetés, sőt az egész államapparátus a hódító po
litikát szolgálta. A birodalom felett a szinte korlátlan hatalommal ren
delkező, vallási funkciót is betöltő szultán uralkodott. Környezetét te
hetséges, személyétől függő, gyakran rabszolgasorból kiemelt főhiva
talnokok és vezírek alkották. 

A hatalmas, mintegy 20—25 milliós lakosságú országban rendezett 
viszonyok között élt a lakosság. Egy részük — a keresztények, az ún. 
ráyák — dolgozott, adózott, a muzulmánok katonáskodtak, vagy más 
módon szolgálták a padisahot. A jó közigazgatás, a hatékony adórend
szer tekintélyes, mintegy 2,5—3 millió aranyra becsülhető jövedelmet 
biztosított az uralkodónak.20 

A viszonylagos közbiztonság — II. Mohamed humanista magasztaléi 
„pax ottomanica"-ról, a „pax romána" visszatértéről áradoztak —, a 
szultánok tudatos, bár nem mindig sikeres városfejlesztő politikája, a 
törökök vallási türelme — legalábbis eleinte — megkönnyítette a hódí
tásokat, és népszerűvé tette az oszmán uralmat.21 „A törökök . . . na
gyon barátkoznak a parasztjaimmal. Megígérik nekik, hogy minden 
parasztot felszabadítanak, aki hozzájuk csatlakozik. A korlátolt paraszt
agy nem veszi észre a csalást, s azt hiszi : ez a szabadság örökké t a r t . . . 
az urak, akiket a parasztok magukra hagytak, nem képesek sokáig a 
várakat tartani."22 Tamás boszniai király kétségbeesett sorai híven és 
találóan mutatnak rá a török hódítás korai sikereinek — s tegyük 
hozzá, későbbi kudarcainak — egyik fontos tényezőjére: az elnyomott 
néprétegek támogatására, ami eleve megnehezített minden törökellenes 
katonai fellépést a Balkánon, és hosszú időre megszilárdította az osz
mánok európai uralmát. 

Ennél is többet jelentett azonban, hogy a törökök ekkor Európa leg
nagyobb létszámú és leghatékonyabb, legjobban vezetett és kézben tar
tott fegyveres erejével rendelkeztek. 

Az oszmán hadsereg23 átvette és szerencsésen tovább fejlesztette a 
lovasnomád, mameluk, bizánci és európai hadszervezet és hadművészet 
egyes vonásait.24 A katonák létszáma felülmulta az akkori Európa va
lamennyi fegyveres erejét. II. Mohamed uralkodása alatt mintegy 
60 000 szpáhi, 10 000 janicsár, 10 000 szultáni zsoldos és sok tízezernyi 
irreguláris és fél-irreguláris török, turkoman, görög és délszláv harcos 
állt a szultán rendelkezésére.25 

19 Inalçik: i. m. 55—120. o. 
20 Shaw, S. J.: The Budget of the Ot toman Empi re . Par i s , 1968. 136. o. 
21 Ld. Babinger: i. m. 455. o. 
22 Uo. 232—233. O. 
23 A török hadsereg szervezésére ld. Razin: A hadművésze t tör téne te . Budapes t , 1961. 2. 

köt. 354—362. o.; Papoulía, B. D.: U r sp rung und Wesen der „K naben l e se " im Osmanischen 
Reich. München, 1963. ; Delbrück, H. : Geschichte der Kr iegskuns t im R a h m e n der pol i t ischen 
Geschichte . Bd. 3. Berlin, 1908. 367—381. o. 

24 A lovasnomád hadszervezet és h a r c m ó d ha tása az i r regulár i s könnyű lovas akindzsik 
a l k a l m a z á s a ; az egyiptomi m a m e l u k o k t ó l a j an icsá rok és az azabok in tézményét , Bizánctól 
a p rono ia (pronia) h ű b é r e s rendszer t — vagyis a hűbé re s k a t o n á k n a k élethosszig a d o m á 
nyozot t b i r tokoka t — (Ld. e r re Bréhier, L.: Le m o n d e Byzant in . Vol. 3. Pa r i s , 1958. 134—138. 
o.), Nyuga t -Európá tó l pedig a tűzfegyverek haszná la tá t ve t ték át 

25 Babinger: i. m. 479. o. ; Papoulia: i. m. 74—75. o. 
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A sereg fő ereje — létszámától eltekintve — céltudatos és összefogott 
vezetésében, fegyelmében és jól szervezett ellátási rendszerében rejlett. 
Speciális hadművészete is szinte leküzdhetetlen nehézségek elé állította 
az ellenfeleket. A döntő csaták mellett ugyanis a gyakori portyázások 
is lényeges, olykor meghatározó szerepet játszottak a török hadsereg 
terveiben. Az oszmán birodalom gyakorlatilag állandóan háborút viselt, 
alig találhatunk olyan esztendőt, amelyben a törökök legalább kisebb-
nagyobb portyákkal ne gyengítették volna szomszédjaik ellenálló ere
jét. E portyákat részben hadászati elgondolások — az ellenség felmor
zsolására irányuló törekvés —, részben pedig a szükségszerűség indo
kolta: a török államnak mindig szüksége volt rabszolgákra, valamint 
dolgozó és adózó ráyákra, a hadizsákmány pedig biztosította a katonák 
javadalmazásának jelentős hányadát. 

A hadsereg ütőképességét azonban még XV—XVI. századi fényko
rában is több harcászati, szervezeti és egyéb gyengeség csökkentette. 
Sem csatadöntő nehézlovassággal, sem korszerű, mozgékony, támadó 
jellegű (svájci mintájú) gyalogsággal nem rendelkezett. A könnyűlovas 
akindzsik és a magyar huszárokhoz hasonló fegyverzetű és harceljárású 
szpáhik nem vehették fel sikerrel a közelharcot az európai nehézlovas
sággal, a janicsárok pedig csak védelemben nyújtottak kiváló teljesít
ményt. Ezt a gyengeséget igyekezett kihasználni Hunyadi is, amikor az 
irreguláris csapatok elűzése után lovasságával a szpáhikra mérte a fő-
csapást, mert ezek legyőzése után a janicsárok a győzelmet már semmi
képpen sem vívhatták ki, legfeljebb a teljes vereséget akadályozhatták 
meg. (NB a várnai példa azonban arra mutat, hogy korai és meggon
dolatlan lovasrohammal nem lehetett megtörni a janicsárok ellenállását.) 

A török hadviselés hatékonyságát az is korlátozta, hogy a hűbéres 
szpáhik és a janicsárok nagy többsége a határoktól messze, Anatóliá
ban, vagy Isztambulban állomásozott, a szultáni sereg csak április má
sodik felében indulhatott meg Isztambulból, s július derekára érhette 
el Belgrádot. Mivel szokás szerint Kászim napjára — október 26. — 
befejezték a hadjáratot, olyan távoli hadszíntéren, mint Magyarország, 
csupán három hónapig harcolhattak. Ellátási és egyéb nehézségek miatt 
a fősereg szinte mindig visszatért állomáshelyére, s csak viszonylag 
kis létszámú megszálló erő maradt az újonnan meghódított területeken. 
Ezt a körülményt az ellenfelek gyakorta kiaknázták. Mind Velence, 
mind Magyarország többnyire késő ősszel támadta meg a törököket. 
Különösen szembetűnő ez a tendencia Mátyásnál: Jajca és Szabács 
ostroma, Kinizsi nagy szerbiai portyái késő ősszel kezdődtek, amikor 
nem lephette meg őket a szultáni hadsereg. így sűrűn előfordult, hogy 
a török hódítások a következő év tavaszára odavesztek. 

Részben ez magyarázza, hogy a törökök nagyon is sebezhetőek vol
tak a gerilla harcmodorral szemben. Szkander bég és Drakul havas
alföldi fejedelem, bár többször is vereséget szenvedtek túlerejű török 
hadaktól, mégis eredményesen harcoltak az oszmánok ellen, mivel se
regeikkel kerülték a döntő összecsapást és a török főerők elvonulása 
után sikeres rajtaütésekkel felmorzsolták a kisebb megszálló csapa
tokat. 
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A hadsereg túlzott politikai szerepe is károsan hatott az oszmán 
birodalom hatékonyságára. A trónöröklés rendezetlensége folytán több
ször is véres harc folyt a hatalomért, s mindig az a trónkövetelő dia
dalmaskodott, aki maga mellé állította a katonaságot. Később az is 
többször megesett, hogy az isztambuli helyőrség janicsárjai szultáno
kat mondattak le és ültettek trónra. Még olyan erős kezű uralkodók 
idejében is előfordult, mint II. Mohamed, vagy a nagy Szüle j mán, 
hogy a lázongó katonaság rákényszerítette akaratát az uralkodóra.26 

A terjeszkedő külpolitikát az oszmán birodalom sajátos földrajzi 
helyzete is nehezítette. Fegyveres erőinek zömét II. Mohamed ural
kodásáig a félig meghódított kisázsiai turkoman és mongol hűbéres 
fejedelemségek, kezdetben Karaman, majd II. Mohamed alatt a turko
man Uzun Haszán meg-megújuló lázongásai és támadásai kötötték le. 
S amikor Mohamed mindezekkel leszámolt, 1516-ig még állt a vezető 
mohamedán hatalom rangjáért versengő egyiptomi mameluk szultán
ság, majd a XVI. század első évtizedében megjelent az igazi vetélytárs, 
a megújult Szafanida perzsa birodalom. 

A keleti hadszíntér, kivételes esetektől eltekintve, egészen a XVII. 
század második feléig az oszmán birodalom fő hadszíntere maradt, 
ezért a törökök csak akkor tudtak nagyobb hadműveleteket folytatni 
Európában, ha keleten viszonylagos nyugalmat élveztek.27 

Európában is nehezen leküzdhető akadályok álltak az oszmán hódítók 
útjában. Mohamednek uralkodása tekintélyes részét a délkelet-európai 
hűbéres államok teljes meghódoltatására, vagy — mint a román feje
delemségek esetében — a hűbéri kötelék megszilárdítására kellett for
dítania. Kétségtelen sikerei ellenére sem tudta azonban az egész Bal
kánt uralma alá hajtania. Ragusát és Dalmáciát megvédte Velence ten
geri hatalma, a hadászati fontosságú Bosznia északi területei pedig 
szilárdan beépültek a magyar végvárrendszerbe. 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy Mátyás Magyarországának 
az akkori világ talán legnagyobb katonai hatalmával szemben kellett 
megőriznie függetlenségét. Ez a hatalmas állam azonban számos ka
tonai és egyéb nehézséggel küszködött; Magyarország vonatkozá
sában mindenekelőtt a nagy távolságot, a török hadsereg harcászati 
gyengeségeit és az oszmánok gyakori keleti lekötöttségét emelhetjük 
ki, amelyek lehetőséget nyújtottak hazánknak, hogy kedvező körül
mények között, eredményesen álljon ellen a török hódító törekvé
séknek. 

Az objektív tényezők tehát arra mutattak, hogy a török birodalom 
veszélyes, de nem legyőzhetetlen ellenfél volt a XV. század második 
felében. 

Nehezebben válaszolhatunk arra a kérdésre: milyen tervei voltak 
Mohamednek Magyarországgal szemben? Hódító szándékairól nem 

26 Pl . 1480-ban Rhodosz szigetén a c sapa tok az os t rom fe ladására szor í to t ták Mohamede t , 
1524-ben pedig a j an i c sá rok kényszer í te t t ék ki , hogy Szule jmán h a d b a szálljon. 

27 A keleti hadsz ín té r je lentőségére ld. l egú jabban : Tardy L . : Régi magya r köve t j á rások 
kele ten. Budapes t , 1971. 221. o., és Palombini, B.: Bündn i s swerden abendländischer Mächte u m 
Pers ien . 1453—1600. Wiesbaden, 1968. 36—58. o. 

7* — 311 — 



maradtak fenn hiteles dokumentumok, követutasítások, megbízható 
kémjelentések stb. Kétségtelen, megőrződtek olyan kijelentései, ame
lyek rettegéssel töltötték el egész Európát; mint pl. „ahogyan egy 
isten van az égben, úgy egy uralkodónak kell lenni a Földön is."28 

Azt is tudjuk, hogy Mohamed, Bizánc örökösének tekintve magát, 
igényt tartott a Keletrómai Császárság egykori területeire. 

Ezeket, és Mohamed más hasonló kijelentéseit azonban kellő óva
tossággal kell fogadnunk. A leghatalmasabb mohamedán uralkodó el
sőrendű kötelessége a hitetlenek elleni szent háború, a dzsihád volt. 
A való szándékait gondosan leplező szultán, ismerve, hogy nevét és 
birodalmát mennyire rettegi Európa, tudatosan is alkalmazhatta az 
„elrettentés" politikáját, félelemben és bizonytalanságban tartva ezzel 
ellenfeleit. 

A nagy cél, a világuralom és elsősorban Róma meghódítása, a török 
hadsereg számára is lelkesítőleg hatott. 1478-ban pl. a török katonák 
„Róma, Róma" harci kiáltással támadtak az ellenségre, s remélték, 
hogy hamarosan a Teverében itathatják lovaikat.29 

Az „elrettentés" politikája igazolta a szultánt. Noha százával találunk 
kémjelentéseket, tájékoztatókat, ezek többsége valótlan híreket közöl. 
Jellemző például, hogy ha híre járt a törökök háborús készülődéseinek, 
szinte mindig tévesen ítélték meg a hadjárat célját. Többször is, így 
1458-ban és 1459-ben, 1463-ban, 1472-ben stb. azt hitték, hogy a 
szultán Belgrád ellen készül, tudjuk azonban, hogy a török sereg va
lamennyi alkalommal más támadási céllal indult meg. Mindez arra 
mutat, hogy Európában vajmi kevéssé látták világosan a szultán ter
veit, s ennélfogva a nyugati forrásokból sem juthatunk közelebb a 
török valódi szándékainak megismeréséhez. 

Mindezek ellenére úgy véljük, hogy egyfelől a tényekből, másfelől 
két általánosan bizonyított tételből — az oszmán birodalom jellegéből 
fakadó hódító törekvésekből és a szultánok reálpolitikájából — ki
indulva közelebb juthatunk Mohamed szándékainak megfejtéséhez, 
mint a kortársak nagy többsége. 

Már utaltunk arra, hogy a par excellence katonaállam jellegű Tö
rökország sajátos társadalmi és gazdasági rendje szinte parancsoló szük
ségszerűségként írta elő az államvezetés számára az állandó hadiálla
potot és a hódításokat. Következtetésképp az oszmán állam valameny-
nyi szomszédját fenyegette a háború és a hódítás veszélye. Ez alól 
Magyarország sem lehetett kivétel. 

A török hódító politikában azonban bizonyos óvatosságot, tervsze
rűséget, szakaszosságot fedezhetünk fel.30 A hódítás sémáját az aláb
biakban adhatjuk: 

1. portyázó hadműveletek, 
2. döntő csata keresése, 

28 Zinkeisen: i. m. 17. o. 
29 Ld. Babinger: 1. m. 539. o. 
30 Ld. Részletesetaben Rázsó Gy.: Zsigmond Magyarországa és a török veszély. HK 1973. 

3. sz. 424—426. o. 

— 312 — 



3. hűbéri függés, 
4. teljes bekebelezés. 

Mindez gyakran évtizedekig, sőt, Magyarország esetében, évszá
zadokig elhúzódott. A törökök tudtak várni, s ha valahol kudarcot 
szenvedtek, csak akkor támadtak újra, ha biztosak lehették a sikerben. 
Rhodosz két ostroma között 42 esztendő, Belgrád eredménytelen ost
roma és bevétele között még ennél is több, 65 év telt el. A birodalom 
terjeszkedésével egyre növekvő távolságok és a fokozódó ellenállás 
még óvatosabbá tette a török stratégiát, s ez lassította az előnyomulást. 

A török előnyomulás másik jellemző vonása a könnyebb ellenállás 
irányában történő terjeszkedés volt. Az állam új adózókat és rabszol
gákat, a sereg zsákmányt várt a háborúktól, s ezeket végeredmény
ben bárhol megszerezhették. Ezzel magyarázható, hogy a törökök min
den égtáj felé terjeszkedni próbáltak: a Földközi-tenger keleti, majd 
nyugati medencéje, a Balkán-félsziget, majd Magyarország, Ausztria 
és Itália, a Fekete-tenger északi és déli partja, Szíria, a Kaukázus és 
Irán egyaránt hódítási lehetőséget nyújtott számukra. Terveiket azon
ban céltudatosan és óvatosan valósították meg. Ritkán bocsátkoztak 
olyan kalandokba, amelyek következményeit nem láthatták előre. Mo
hamed alatt talán csak az 1480-as otrantói vállalkozást tekinthetjük 
ilyennek. (NB a későbbiekben, amikor hódításaik egyre nagyobb aka
dályokba ütköztek, már gyakrabban vezettek hadászatilag és poli t i
kailag megalapozatlan, eredménytelen hadjáratokat.)31 

Háborúik többségének célja az elért eredmények megszilárdítása, illet
ve az újabb hódítások tervszerű előkészítése volt. Ezt Mohamed ural- ' 
kodása alatt a Balkán-félsziget módszeres meghódítása mutatja leg
inkább. 

Ezeket a megfontolásokat figyelembe véve, véleményünk szerint, a 
XV. század második felében Magyarország nem tartozott és nem is 
tartozhatott azon országok közé, amelyeket közvetlenül fenyegetett a 
török hódítás veszélye. Ezt a szultánnak, aki kitűnő hírszerző szolgá
lattal rendelkezett,32 kétségtelenül fel kellett ismernie. Magyarország 
túlságosan messze volt az oszmán birodalom központjából, erős had
sereg védte, s körülötte a kétfelé adózó hűbéres országok, a román fe
jedelemségek, s eleinte Szerbia és Bosznia, nehezen áttörhető védő
gyűrűt alkottak. Elfoglalása, vagy akár csak érezhető meggyengítése, 
nagy áldozatokkal járó, bizonytalan vállalkozásnak látszott, ami aligha 
fizetődött volna ki az oszmánok számára. Ezt később az események 
igazolták is: Magyarország meghódoltatása sokkal több áldozatot és 
nehézséget, mint hasznot hozott a törököknek. 

Mohamed magyarországi politikája meggyőzően bizonyítja, hogy a 
szultán nem szándékozott hazánkat meghódífani. Az 1456-os kudarc 

31 Ilyennek tarthatjuk 1559-ben Azov elfoglalását, majd azt a török elképzelést, hogy 
megépítsék a Volga—Don csatornát, s megostromolják Asztrahánt, vagy Bécs 1683-as ost
romát. 

32 Vaughan D. : Eu rope and the Tu rk . A pa t t e rn of al l iances. 1350—1700. Liverpool , 1954. 
117—118. o. ; Babinger: i. m. 539—542. o. 
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után nem kísérletezett többé Belgrád elfoglalásával, ami pedig Ma
gyarország megszállásának előfeltétele volt. Nagyobb török sereg egy 
ízben, 1479-ben tört az országba, s a török portyák gyakorisága és 
hatásfoka sem érte el az előző évtizedekét. Bosznia déli része s főleg 
Szerbia elfoglalásával ugyan valóban gyengítette Magyarország déli 
végvárrendszerét, de ez is csak közvetett fenyegetést jelentett. 

A szultán politikája arra irányult, hogy kiküszöbölje a magyar be
folyást a Balkánon,33 portyákkal merítse ki a magyar állam ellenálló 
erejét, s megteremtse az alapokat a későbbi, aktívabb politika szá
mára. Ezt a célt szolgálta pl. Belgrád közelében Szabács várának fel
építése, Szendrő (Smederevo) megerősítése, a román fejedelemségek 
függőségének megszilárdítása és Bosznia elfoglalása. Ez utóbbi lépése 
különben nem is annyira Magyarország, mint inkább Ausztria és Itália 
ellen irányult.34 

A két ország között kialakult erőegyensúlyt mutatja, hogy bizonyos 
fajta modus vivendi alakult ki az oszmán szultánok és Mátyás között. 
Egyik fél sem használta ki a másik lekötöttségét, sőt, a III. Frigyes 
elleni háborúban azzal, hogy a török portyázok akadálytalanul vonul
tak át magyar területen és támadták Dél-Ausztriát,35 még a katonai 
együttműködés csíráit is felfedezhetjük közöttük. 

Mohamed és utóda, II. Bajazid tehát nagyon is szerény célokat tű
zött ki Magyarországgal kapcsolatban. Ám még ezeket sem tudták 
teljesen megvalósítani. Bosznia északi része és Szabács elveszett a tö
rökök számára, s a fegyveres összecsapások is többnyire az oszmán 
hadak vereségével végződtek. 

A viszonylagos magyar sikerek és a passzív török politika ellenére 
a XV. század második felében kialakult status quo felettébb ingatag 
és időleges volt. A török birodalom ekkor még nem érte el terjeszke
désének határait — 1490—1526 között Moldva egy része, Egyiptom, a 
mai Irak és Rhodosz török kézre jutott —, s az új hódítások tetemesen 
megnövelték az oszmán szultánság erőtartalékait. A magyar állam sok
kal nehezebben vállalkozhatott ,,birodalomépítő" hódításokra, s hasonló 
nehézségekbe ütközött a belső erőtartalékok még intenzívebb kiakná
zása révén a hadsereg minőségi és mennyiségi fejlesztése is. Valami
lyen módon mégis lépést kellett tartani a török fejlődésével, s ennek 
a megkeresése mindvégig Mátyás uralkodásának leglényegesebb prob
lémája maradt. 

33 „Mohamed ' s m a i n task in the Ba lkans w a s to unde rmine Hunga r i an inf luence." 
(Inalçik: i. m. 27. o.) 

34 „Bosna por t a I tal iae de Thurc ibus , hos t ibus inimicissimis to t ius Christ iani tat is . . . oc-
cupa t a es t . " (A velencei Nagy tanács levele 1463. j ún ius 12-én a zára i providdi torenak. (Ál
lami Levéltár , Zadar , Indice degli Att i di P rovved i to r i et Ducali , Libr . II. 67. f.) „Boznara 
qu ippe tot ius Chris t iani tat is . . . c lavem et p o r t u m et unde q u a q u a v e r s u m in occidentem et 
sep ten t r ionem adi tus patet , g ravi meo laboré nupe r r e c u p e r a t u m " . (Mátyás levele II. P ius -
hoz, 1464. jú l ius . Thallóczy L.—Horváth S.: Ja jcza (bánság, vár és város) tör ténete . 1450— 
1527. Budapest , 1915. 23. o. (A továbbiakban — Ja jca i oki . ) . 

35 Jug, S.: Tursk i napadi na Kra jnsko in P r i m o r s k o do p rve t re t j ine 16. stoletja. Ljub-
jana , 1943. 27—28. o. MKL II. 388—390. o. ; Frak.nói, V.: Mátyás k i rá ly (1458—1490) Budapest , 
1890. 278—279. o. ; Kupelweiser. L.: Kämpfe Unga rns mit dem Osmanen bis zur Schlacht 
von Mohács, 1526. Wien—Lpz., 1899. 169—175. o. ; Rázsó Gy.: Die Feldzüge des Königs Matt
h ias Corvinus in Niederös te r re ich 1477—1490. Wien, 1973. 10. o. (Mili tärhistorische Schriften
reihe) . 
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A magyar állam katonai-politikai helyzete Mátyás alatt 

Magyarország mind gazdasági, mind katonai potenciál tekintetében 
messze az oszmán birodalom mögött maradt. A valóságot a magyar 
ügyeket jól ismerő velencei diplomácia hamarosan felismerte; „úgy 
látjuk — írja a Signoria 1464-ben II. Pius pápának —, a magyar 
király önmagára utalva semmiképpen nem tud nagy hadsereget ki
állítani, nincs elegendő ereje ahhoz, hogy ilyen hatalmas ellenséget 
legyőzzön."36 (Kiemelés — R. Gy.) Ugyanerre Mátyás is többször utal 
leveleiben: „a török nekem örökös ellenségem . . . S ha erőinket össze
hasonlítom, ezek bizonyosan nem egyenlők."37 (Kiemelés — R. Gy.) 

Valóban, a lényegesen csekélyebb lélekszámú, súlyos külpolitikai 
helyzetben levő, részben éppen a török háborúk miatt gazdasági fejlő
désében meglassúbbodott ország csak Mátyás erélyes, a nemzet erő
forrásait kíméletlenül kiaknázó politikája révén tudott katonailag és 
politikailag ideiglenesen egyensúlyban maradni a hatalmas oszmán 
birodalommal. 

A viszonylagos kiegyenlítődés főként katonai téren nyilvánult meg. 
A feudális magyar hadsereg Mátyás uralkodása alatt ért fejlődése tető
pontjára.38 Fő erejét a király esetenként 20—25 000 főt is elérő nehéz
lovasságból és cseh típusú gyalogságból álló zsoldoscsapatai alkották. 
Mellettük a bárók bandériumai, a generális exercitus elavult harc
módú tömegei, a városok és a kiváltságos rétegek kontingensei és a 
hűbéres tartományok — Szilézia, a román fejedelemségek, Bosznia — 
segélyhadai is felsorakoztak a király zászlói alatt. 

A hadsereg létszáma tekintélyes volt. Baduario velencei követ 1479-
ben — havasalföldi csapatokkal együtt — 70 000 lovasra becsülte a 
török ellen felvonuló magyar hadsereg erejét.39 Noha ez a szám bizony
nyal túlzott — ilyen tömegű embert és lovast bajosan lehetett volna 
ellátni —, mégis jelzi, hogy a korabeli magyar hadsereg több tízezernyi 
lovassal rendelkezett. 

Mátyás hadserege minőségét tekintve Európa legjobb fegyveres erői 
sorába tartozott. Jól vezetett, fegyelmezett, sokoldalú, többféle feladat 
megoldásra alkalmas sereggé fejlődött, amely mind az oszmánokkal, 
mind nyugati típusú ellenfeleivel szemben a siker reményében vehette 
fel a harcot. A törökhöz hasonlóan legsikeresebb, főleg nyugati hadse
regek ellen alkalmazott harcmódja az ellenfél erőforrásait kimerítő 
portyázások rendszere volt, de jó teljesítményt nyújtott a várharcok
ban, valamint —• inkább a törökkel szemben — a nyílt összecsapások-

36 „Cognoscimus Regem Hungár i áé per se solum, n is ique habea t m o d u m p a r a r e po ten-
t iorem exerc i tum, non esse sufl icientem ad o p p r i m e n d a m poten t iam tant i hos t i s" . (MDEI . 
278. o.). 

37 „Habet me p e r p e t u u m Turc i hos tem, si t a m v i r ibus meis, que cer te illius potent ie 
impares sunt, adiecer i t pa r i t a t em." (MKL I. 126. o.) 

38 A Má tyás -ko r i m a g y a r hadseregrő l Id. r é sz le tesebben : Tóth Z.: Mátyás k i rá ly idegen 
zsoldosserege. Budapes t , 1925. Uő . : Mátyás k i rá ly h a d ü g y i poli t ikája. Budapes t , 1912.; uő . : 
A hadviselés á ta laku lása . (Magyar művelődés tör téne t II . köt.) Budapes t , 1939. ; Gyalokay 
J.: Mátyás k i rá ly a hadszervező és a hadvezér . (Mátyás emlékkönyv . Szerk. LuMnich I. 
Budapes t , 1940.) I. 229—308. o. ; Rázsó Gy. : Mátyás zsoldosseregének hadművésze té rő l . HK 
1958. 2. sz. uő. : A zsoldosság gazdasági és t á r sada lmi előfeltételei és t ípusa i Magyarorszá 
gon a XIV—XV. században. HK 1962. 1. sz. 160—218. o. 

39 Kiad. Óvári L.: TT 1885. 762—765. o. 
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ban is. Tartós hadászati sikert azonban egyik ellenfelével szemben sem 
sikerült elérnie. Ezt egyfelől- a magyar állam korlátozott anyagi és 
katonai potenciálja, másfelől a magyar hadsereg bizonyos szerkezeti 
fogyatékosságai — a nehézlovasság nem kielégítő létszáma, valamint 
a csatadöntő, svájci típusú gyalogság hiánya — nem tették lehetővé. 

Magyarország a hadsereg létszámát és hadművészeti sajátosságait 
tekintve tehát az oszmánokkal szemben aktív védelemre, nyugati el
lenfeleivel szemben korlátozott célú támadó hadműveletekre vállalkoz
hatott reálisan. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a korlátozott célkitűzések is csak 
azért valósulhattak meg, mert a török birodalom ekkor még nem volt 
abban a helyzetben, hogy közvetlenül fenyegesse az ország függet
lenségét. 

A katonai erőviszonyoknál kedvezőtlenebb és egyben bonyolultabb 
volt az ország külpolitikai státusa. Míg a török birodalom változatlanul 
fenyegető, fekete fellegként tornyosult a déli horizonton, a többi szom
szédos országgal szövevényesebb, kölcsönös veszélyekkel terhes kap
csolat alakult ki. Bár a fenyegetések és a lehetőségek az egyes álla
mokkal szembeni relációkban lényegesen eltértek egymástól, egyben 
megegyeztek: Magyarországot valamennyi szomszédos államtól jelentős 
érdekellentétek választották el. 

A délkelet-európai államok, illetve ezek maradványai kétségbeesett 
hintapolitikát folytattak Magyarország és az oszmánok között, igyekez
tek a két erősebb hatalom viszályát kihasználva megőrizni független
ségük morzsáit. S mivel a török hatalomnak fokozatosan sikerült ki
szorítani a magyar befolyást a Balkánról, ezek az államok — Nagy 
István moldvai fejedelem és Szkander bég kivételével — egyre meg
bízhatatlanabb szövetségesnek, s mert a török mindjobban rá tudta 
kényszeríteni őket a katonai együttműködésre, egyre veszélyesebb, bár 
nem életveszélyes ellenfélnek bizonyultak/10 

Velence és Magyarország századok óta hadakoztak Dalmácia birto
káért, s bár a török hódítás mindkét államot közvetlenül fenyegette, 
igazi együttműködés nem alakulhatott ki közöttük, sőt Mátyás ural
kodásának második felében a két ország viszonya feszült és gyakran 
ellenséges volt/'1 A többi itáliai városállam közül a török elleni háború
ban többé-kevésbé érdekelt pápasággal, Nápollyal és Milánóval szövőd
tek — nem problémamentes — kapcsolatok, ezek azonban kevés gya
korlati haszonnal jártak.42 

40 Magyarország balkáni összeköttetéseire ld. : Elekes L. : Mátyás és kora. Budapest, 
1958. 43—56., 165—170. o. ; uő.: A magyar—román viszony a Hunyadiak korában. (Mályás 
emlékkönyv) I. 228—270. o., Jajcai oki. L VI— CIL. o.; Kubinyi A.: Die Frage des bosnischen 
Königtums Nikolaus Ujlakis. Studia Slavica 1958. 3—4. fasc. 373—384. o. 

41 A magyar—velencei viszonyra ld. : Kretschmayer, H. : Venedig und Ungarn. (A Mélan
ges Manfroni c. kötetben.) Padova, 1925.; Cusin F.: In confine orientale d'Italia nelle poli-
tica europeo del XIV—XV. secolo. Vol. 2. Milano, 1937. ; Horváth J. : Mátyás király nyugati 
diplomáciája. (Mátyás emlékkönyv) I. 70—93. o. ; Rázsó Gy.: Una strana allienza. Venezia 
e Ungheria nel rinascimento. Firenze, 1973. 79—100. o., s az ezekben felsorolt irodalmat. Ve
lence török politikájára ld. még legújabban: Braunstein, P.: Venedig und der Türke (1480— 
1570) (Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege. Hrsg. v. O. Pickl. Graz, 1971. 
59—70. o.) 

42 Ld. az előző jegyzetet, továbbá Fraknói V.: La politique extérieure du roi Matthias 
de Hongrie. Revue d'Histoire Diplomatique. Vol. V. Paris, 1891. 383—418. o.; Galla F.: Má
tyás király és a Szent-Szék. (Mátyás emlékkönyv) I. 95—170. o. 
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Lengyelországot, mely pedig I. Ulászló rövid perszonáluniója idején 
(1440—1444) jelentős segítséget nyújtott a török ellen, Mátyás egész 
uralkodása alatt dinasztikus ellentétek választották el Magyarország
tól; Kázmér király a magyar trónra törekedett, támogatta a felvidéki 
cseh zsoldoscsapatokat Mátyás ellen, sőt 1471-ben seregével be is tört 
az országba.43 

Csehországot viszont Mátyás tette ellenséggé. 1468-ban, némi pápai 
ösztönzésre, készségesen megtámadta Podiebrádot, s — Zsigmondhoz 
hasonlóan — hosszas, csak félsikereket hozó háborúba bonyolódott, 
amely évekre lekötötte hadseregét, és súlyos terhet rótt mindkét nép 
vállára/ , / i 

A legösszetettebb és legzavartabb viszony a német birodalommal, il
letve III. Frigyes császárral szemben alakult ki. A császár jogot for
mált a magyar trónra, s erről egész hosszú uralkodása (1440—1493) 
alatt nem tett le. Mátyás elhárította a kísérleteket, s felismerve az 
ellenfél pillanatnyi gyengeségét, ellentámadásba ment át, a nyolcvanas 
években pedig igyekezett Ausztriát birodalmához csatolni.45 

Mindeme külpolitikai zűrzavarban változatlanul megmaradt a döntő 
probléma: a török időleges passzivitását ki kell aknázni s meg kell 
teremteni az alapokat az újabb török támadás elhárítására. Erre há
rom módon lehetett felkészülni — természetesen egyik megoldás sem 
zárta ki a másikat —: megfelelő és megbízható szövetségi rendszer 
kialakításával, Magyarország területi gyarapításával és az ország belső 
ellenálló erejének fokozásával. Mátyás, mint látni fogjuk, valamennyi 
lehetőséggel kísérletezett. 

Nemcsak Magyarországnak, hanem Európa, Nyugat-Ázsia és Észak-
Afrika legtöbb országának is érdekében állt a török előnyomulás meg
gátolása. Érthető tehát, hogy az a probléma: milyen eszközökkel és 
erőkkel állíthatják meg az oszmánokat, illetve van-e reális lehetősége 
annak, hogy kiszorítsák őket Európából, számos megvalósíthatatlan 
haditervben és sok elvetélt politikai kombinációban, szövetségben ju
tott kifejezésre. (NB közelgett már az az idő is, amikor a török nem 
csupán ellenfélként, hanem értékes potenciális szövetségesként kapott 
helyet néhány ország politikai elképzeléseiben.) 

A különféle szövetségeket két nagy típusra oszthatjuk: a „nagy meg
oldás", az európai államok összességének keresztes hadjárata, amely
ben esetleg a török ázsiai ellenlábasai is szerepet kapnának, és a „kis 
megoldás", vagyis a töröktől közvetlenül fenyegetett államok összefo
gása az oszmánok visszaszorítására.46 

43 Fraknói: Mátyás i. m. 211—219. o. ; Elekes: Mátyás i. m 114—116. o. 
44 Ld. a k o r á b b a n felsorolt i rodalom mel le t t : Palacky, F.: Geschichte von Böhmen . 

P rag , 1836—1842. IV—V. Bde . ; Heymann, E.: George Podiebrad , King of Bohemia . New 
York, 1967. 346—459. o. 

45 Rázsó: Die Feldzüge . . . i. m. és az ott felsorolt i rodalom. 
46 Rázsó: Una s t rana allienza. i. m. 89—100. o. 
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1. A „nagy megoldás" kudarca 

Mátyás uralkodásának első időszakában, az európai politikát a ke
resztes hadjárat irreális eszméje hatotta át. Vele csaknem egy időben 
ugyanis kiváló képességű humanista tudóst választottak pápának; II. 
Piust (Enea Silvio Piccolominit), aki életcéljának tekintette a török 
birodalom megsemmisítését.47 

Az 1459 nyarán Mantovába összehívott zsinat tárgya a török elleni 
keresztes hadjárat előkészítése és megszervezése volt.48 Pius rendkívül 
élénk diplomáciai tevékenységet folytatott; nemcsak az európai ural
kodókat buzdította megjelenésre, hanem Mohamed keleti ellenfeleivel 
is igyekezett kapcsolatba lépni. 

Az eredmény azonban leverő volt. Csupán néhány, elsősorban érin
tett ország: Velence, Magyarország és — balszerencséjére — Bosznia 
támogatta őszintén a tervet. E mellett két, a levantei kapcsolatokban 
és a keresztes hadjáratokban hagyományosan érdekelt ország: Nápoly, 
illetve Burgundia, valamint két condottieri, a milánói herceggé emel
kedett Francesco Sforza és Rimini ura, Sigismundo Malatesta mutatott 
némi — ez utóbbiak inkább csak „szakmai jellegű" — érdeklődést. 

A keresztes hadjárat sikerét eleve kilátástalanná tette, hogy a kor
szak egyetlen nagyhatalma sem kívánt benne részt venni. Frigyes 
császár, névlegesen Európa első világi hatalmassága, éppen azon fára
dozott, hogy a hadjáratban kulcsszerepet betöltő magyar királyt meg
fossza trónjától; Franciaországot, amely pedig az első keresztes had
járatok mozgató ereje volt, a százéves háború sikeres befejezése után 
belső gondjai, illetve a burgundi vetélytárs ellen folytatott harc kötötte 
le. Spanyolország még nem egyesült nagyhatalommá, s különben is, 
akárcsak a távoli Oroszországot, a saját „pogányaik" elleni háború 
— a mór uralom maradványainak felszámolása, illetve Oroszország
ban a tatárok visszaszorítása — foglalkoztatta. A lengyel király pedig, 
Frigyeshez hasonlóan, ellenségesen állt szemben Magyarországgal. 

Az egész vállalkozást az önámítás émelyítő, rózsaszínű ködfellege 
lebegte körül. A reális kép kialakítását megzavarta, hogy a feudális 
uralkodó osztály egyes képviselőiben még valóban élt a nosztalgia a 
keresztény hit megoltalmazása, a lovagi szellem és hasonló eszmény
képek iránt. V. Henrik angol király és Jó Fülöp burgundi herceg egész 
életükben vágyakoztak arra, hogy harcoljanak a hitetlenek ellen. De 
nem harcoltak! Fél évezred távolából nem is vethetünk semmit a 
szemükre. A Szent Sír, vagy Bizánc visszafoglalása kockázatos, s ma 
már tudjuk, reménytelen vállalkozásnak ígérkezett. A reális hadicél 
Magyarország és Velence megerősítése, esetleg néhány határvár elfog
lalása lehetett volna. Ezért pedig a töröktől közvetlenül nem fenyege
tett országok nem kívántak áldozatokat hozni. Mindez azonban nem 
derült ki egyszerre. A visszautasítást minden esetben udvarias levél
váltás előzte meg, sőt számos, később soha be nem váltott ígéret is 

47 Pastor, L.: Geschichte der Päps te im Zeital ter der Renaissance . Fre iburg , 1904. Bd. 2. 
15—19. o. ; Hocks, E.: P ius II . und der Ha lbmond . Fre iburg , 1941. 17—18. o. 

48 Pastor: i. m. 39—81. o. 
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elhangzott.49 Az igazi haszonélvezők a szélhámosok voltak. II. Pius 
hihetetlen naivitására jellemző, hogy komolyan vette Moses Gibletet, 
aki aprócska, vagy nem is létező kisázsiai fejedelmek nevébe 100 000 
lovast ígért a török ellen.50 Azt is megkísérelte a pápa, hogy bölcs 
teológiai érvekkel megtérítse a szultánt.51 

Rendkívül érdekes viszont annak a vitának az elemzése, amely a 
haditerv, a hadjárat anyagi és katonai előkészítése, és a hadjárat célja 
körül alakult ki. A már említett Sigismundo Malatesta készítette a 
félhivatalos haditervet, ezen kívül Velence — Malatestával teljesen 
ellentétes módon — és Gregor von Hainburg császári követ is tett 
javaslatot.52 

Az egyik legfontosabb kérdés a hadjárat anyagi bázisának megte
remtése volt. A költségekre külön egyházi adót szándékoztak kivetni, 
ebből, 1 443 000 aranyforint bevételre számítottak.53 

Az eredmény azonban szánalmas volt. II. Pius még Mantovában 
kénytelen volt uzsorásokhoz fordulni, hogy 20 000 (!) arany segélyt 
küldhessen Mátyásnak.54 A pénz később sem áramlott bővebben a 
pápai kincstárba. Bár a magyar hadseregnek az előkészületek során 
vezető szerepet szántak, mégis, 1459—1464 között különféle — min
denekelőtt pápai és velencei — forrásokból összesen mintegy 80 000 
arany segély érkezett Magyarországra.55 Ebből is 40 000 aranyat a pápa 
halála után küldtek Magyarországra. (Ennyi maradt a pápai kincs
tárban).56 

Voltaképpen az anyagi fedezet megoldatlansága egymagában is 
kudarcra ítélte a keresztes hadjáratot. Ennek ellenére érdemes meg
vizsgálnunk, mi történhetett volna, ha létrejönnek azok az anyagi és 
személyi előfeltételek, amelyeket a különféle javaslatokban megjelöl
tek. Vizsgálatainkat nem korlátozzuk a mantovai zsinat eseményeire, 
hanem más, közel egykorú — Bizánc eleste után készült — elképze
léssel, Filelfo, Tebaldi, Podiebrad György tervezeteivel, egynémely 
császári javaslattal, IX. Sixtus 1478-i kereszteshad járat-tervével, és 
Mátyás néhány későbbi javaslatával is foglalkozunk, mivel így telje
sebb képet nyerhetünk a problémáról.57 

49 Pl . VII. Káro ly francia k i rá ly , Jó Fülöp b u r g u n d i herceg, F rancesco Sforza milánói 
herceg és III. Fr igyes császár részéről . (Pastor: i. m. 67—75. o.; Iorga, N.: Notes et ex t ra i t s 
pour servir l 'histoire des croisades au XV. siècle. Vol. l—6. Par is—Bucares t 1899—1915. Vol. 
4. 166—170. o.; Atlya, A. A.: T h s Crusade in the Later Middle Ages. Toronto , 1938. 349— 
368. o.) 

50 Babinger: i. m. 194—197., 199—202. o. 
51 Uo. 211—213. o. 
52 Pastor: i. m. 65—76. o.; I o r g a : N o t e s . . . IV. 172—173., 186—187. o. 
53 Iorga: Notes IV. 215. o. 
54 Pastor: i. m. 79. o. 
55 Az összeg az alábbi módon gyűlt össze: 20 000 a r a n y érkeze t t a pápá tó l . (Ld. az 54. 

sz. jegyzete t ) , Velence 1463 szeptemberé tő l min tegy fél éven át — nagy késede lmekke l — 
havi 3000 duká to t küldöt t . (Az összeg meglehe tősen bonyolu l tan , Z á r á n á t ju to t t el Ma
gyarországra , egy részét Zára vá ros fizette. Zadar , Državni Archív. Ducali , II. 65—66. f. 
továbbá MDE I. 223., 233., 250. o.) Mátyás kö lcsönkére lmét Velence visszautas í to t ta . (Uo. 
242. o.) A további 40 000 a r anya t II . P ius halá la u tán kü ld ték át Magyarországra . (Fraknói: 
Mátyás 144. o.; Pastor: i. m. 259. o.). 

56 Mátyás levelezése a r óma i p á p á k k a l i. m. 13—15. o. 
57 A man tova i zsinat ka tona i terveiről Id. a 46. és 48. j egyze tekben felsorolt i roda lmat , 

a zsinat ka tona i ha tá roza ta i t k iad ta reges tában Iorga: Notes IV. 182—187. o. Filelfo t e rve 
zetét ld. uo. 234—239. o., B e r t r a n d o n de La Broq iuè re -had i t e rvé t Id.: Ber tandon de la 
Broqu ié re : Le voyage d 'Out remer , Pub l . pa r Ch. Schäfer . Par i s , 1892. 225—226. o. Tebaldi ra 
ld. Thesau rus novus anecdo torum. Ed. Mar t ene -Durand . Pa r i s , 1717. Vol. 1. 327—331. o. 

— 319 — 



A hadjárat célja csaknem mindenütt megegyezett: a török kiszo
rítása Európából, Bizánc, s ha lehet, Jeruzsálem felszabadítása.58 Egye
dül Mátyás differenciált. 1488-as tervezetében három lehetőséget em
lít: ha 200 000 katonát kap — ebből 70 000-et Uzun Haszán bocsátana 
rendelkezésére —, s gondoskodnak a sereg ellátásáról, kiűzi a törököt 
Európából; 20 000 jól felszerelt lovassal hat év alatt visszafoglalja 
Szerbiát; 8000 lovas pedig elégséges Velence és Magyarország birto
kainak megvédésére.59 

A sereg létszámára és összetételére nézve eltértek a javaslatok. A 
legkisebb létszámot Filelfo adja: szerinte 20 000 itáliai lovas és ugyan
annyi gyalogos elegendő a török ellen.60 Általában 100 000—150 000 
katonát tartanak szükségesnek a török legyőzésére (beleértve a keleti 
szövetségesek segélyhadait is) Tebaldi ezzel szemben 200 000, a vala
mivel korábbi Bertrandon de la Broquière pedig egyenesen 300 000 
harcost javasolt a keresztes hadjáratra.61 

Véleményünk szerint 200 000 jól felszerelt és ellátott katona, néhány 
év alatt valóban ki tudta volna űzni a törököt Európából, de ilyen 
nagy sereg összegyűjtése, fizetése és ellátása felülmúlta volna egész 
Európa kapacitását. 

A legtöbben a törököt jól ismerő magyarokból, románokból, szer
bekből, és Mohamed kis-ázsiai ellenfeleinek katonáiból kívánták a 
sereget kiállítani. Malatesta és Filelfo ezzel szemben ragaszkodott a — 
szerintük — mindent felülmúló itáliai csapatokhoz.62 

Rendkívül vitás kérdést jelentett a hadjárat vezérének kijelölése. 
Minden javaslattevő természetesen a saját uralkodóját jelölte e ma
gas, igaz, nem irigylésre méltó posztra; ez megint csak súlyos problé
mát jelentett volna, ha a keresztes had mégis összejön. 

Néhány terv — Tebaldi, a velenceiek, Mátyás elgondolásai — helyes 
hadászati elveken épült fel. Általában Magyarországról kiindulva kí
vánták a főcsapást mérni — IV. Sixtus terveiben még egy albániai 
kisegítő csapás is helyet kapott.63 E mellett, a tervek szerint, a kis
ázsiai szövetségesek egyidejű támadása is gyengítené a törököt. 
A flotta a legtöbb javaslatban kulcsszerepet kap: az a feladata, hogy 
elvágja az összeköttetést a török birodalom európai és ázsiai tartomá
nyai között, s közvetlen támogatást nyújt a Fekete-tenger partján elő
nyomuló főseregnek.64 

A tervek, mint ismeretes, sohasem realizálódtak. Mégis foglalkoz-

58 III. Fr igyes javas la ta pl. így kezdőd ik : „ I tem zu be t rach ten wie fer m a n ziechen 
soll, und , ob Got der Her r das Glicke gebe das m a n den T ü r k e n obleg. ob m a n ferer 
t rach ten solt zu e robern das Hailig Grab . . . " (Iorga: Notes IV. 183. o.) 

59 MDE III. 435—437. O. 
60 Iorga: Notes IV. 237. o. 
61 Tebaldi: i. m. 330. p . , Be r t r andon de la B r o q u i è r e : i. m. 226. o. 
62 Mala tes tá ra Id. Pastor: i. m. 57—59. o. ; Fi le l fóra: Iorga: Notes IV. 237. o. 
63 „Gentes p r inc iporum I ta l icorum et Domini F ranco rum Regis invadun t I l ly r i am." (VI. 

Sixtus tervezete . Archivio Segreto Vaticano. Armal ia . Tom. II. 8. o.) 
64 Iorga: Notes IV. 238. o. A ha jóhad szerepére Id. m é g : Atiya: i, m. 268—273. o.; Rázsó: 

Una s t r ana allienza i .m. 98—100. o. 

— 320 — 



nunk kellett velük, mivel az a kérdés: kiűzhető lett volna-e a török 
Európából, csakis ezek, illetve a korábbi megvalósítási kísérletek — 
Nikápoly, Várna, Belgrád — alapján dönthető el. Kiindulási alapnak 
a várnai hadjáratot választjuk, mivel ez közelítette meg leginkább a 
tervezeteket. Megállapíthatjuk, hogy a hadjárat elsődleges célját: Bi
zánc szárazföldi úton történő felmentését reálisnak tarthatjuk, amely 
csak a kedvezőtlen körülmények, a velencei—burgundi hajóhad csődje 
és a nem törvényszerű várnai csatavesztés- folytán nem valósulhatott 
meg.65 Ám egy esetleges siker sem változtatott volna az általános 
helyzeten. A törököt nem verhették volna le véglegesen, Bizánc meg
védésére pedig legalább 20 000 fős állandó helyőrségre lett volna szük
ség, amelynek fenntartása túlnőtt az európai államok lehetőségein. 

1453 után megváltozott a helyzet. A török szilárdabban ült a Bal
kánon mint bármikor, s véleményünk szerint Európa valamennyi or
szágának egyesített hadserege is csak nehezen, sok éves harcban tudta 
volna Mohamedet a Balkán feladására kényszeríteni. Arra viszont 
semmi reális lehetőség nem volt, hogy Európa nagy részének fegy
veres erőit egyesítsék. 

Az elérhető cél: a török további előnyomulásának megnehezítése 
pedig nem vonzotta a saját problémáikban elmerült európai országok 
vezetőit. 

A siralmas kudarccal végződő anconai keresztes hadjárat mégis gaz
dag volt következményekben. A veszteség rovatba Bosznia elveszté
sét, az 1463-ban kirobbant velencei—török háború kudarcait — főleg, 
1469-ben, Negroponte elestét — s azt a szomorú tényt könyvelhetjük 
el, hogy mindenki, de elsősorban Mátyás előtt nyilvánvalóvá vált: a 
„nagy megoldás", a keresztes hadjáratok felelevenítése, nem jár
ható út. 

A pozitív oldal sem jelentéktelen: Jajca és Bosznia északi részének 
elfoglalása, a mintegy 80 000 forint segély, az 1463-as velencei szö
vetség, s a katonai kudarcok mellett az európai közvélemény nyomása 
is elősegítette, hogy Frigyes császár 1463-ban békét kössön Magyar
országgal, s végül annak felismerése, hogy a török nem győzhetetlen, 
s ami még fontosabb, nem is készül közvetlenül Magyarország ellen. 

A keresztes háború gondolata azonban Ancona után sem került le 
a napirendről. Formája megváltozott, a török elleni harc — a közvet
lenül érdekeltek kivételével — diplomáciai fegyverré süllyedt, ame
lyet az európai hatalmak nem az oszmánok, hanem egymás ellen for
gattak. 

Ebből a szempontból tanulságos Mátyás és a Szentszék levelezése. 
A pápák biztatják és dorgálják a magyar királyt, hogy tegyen már 
végre valamit a török ellen, a király pedig azt állítja, hogy minden 

65 Várnáról: Halecki, J.: The crusade of Varna. New York, 1928. 17—49. o.; Rázsó: Una 
strana allienza 99. o.; Elekes L.: Hunyadi. Budapest, 1952. 138—139. o.; Atíya: i. m. 272—273. o. 
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erejét megfeszítve harcol, országa pusztul, de senki sem segíti.66 IV. 
Sixtusnak joggal felveti, hogy az összes pápai segélyből csupán 10 
lovast tudna felfogadni.67 

Uzun Haszán feltűnése, úgy látszott, feltámasztja poraiból a ke
resztes hadjáratok eszméjét. A kapcsolatok azonban nehézkesen ala
kultak, egy követjárás lebonyolítása két-három évig is elhúzódott,68 

így ez szinte kizárta a reális együttműködés lehetőségét. Jellemző, hogy 
Európában csak akkor kezdtek komoly formában számolni Uzun 
Haszánnal, amikor a turkoman nagyúr 1473. augusztus 11-én döntő 
csatát vesztett Mohameddel szemben, s lényegében megszűnt jelentős 
tényező lenni a nagypolitikában. 

Mátyás életében még egy lehetőség kínálkozott a nagy megoldás 
realizálására. 1481-ben a Hódító váratlanul elhunyt s az oszmánok 
trónjáért két szultánfi: Bajazid és Dzsem versengett.60 A janicsárok 
Bajazid mellé álltak, Dzsemnek a vesztes csata után menekülnie kel
lett, s a rhodoszi János-lovagoknál talált menedéket. 

Személye egy ideig fontos figura volt a politika sakktábláján, leg
inkább a pápa, Velence, Franciaország és Mátyás kívánta magához 
vonni a szerencsétlen herceget. A helyzet kiaknázása megint csak 
nem sikerült. Az érdekeltek nem tudtak megegyezni, végül is a racio
nális Velence találta meg a dicstelen megoldást: lehetővé tette, hogy 
Bajazid bérgyilkosai megmérgezzék a már szükségtelenné vált Dzse
met.70 

Mátyás uralkodása végén az anconai eset — 1487-ben védnöksége 
alá fogadta a fellázadt pápai várost — tovább mélyítette a Mátyás és 
a keresztes hadjáratok fő védnöke, a pápa közötti szakadékot. 

A keresztes háború politikája magyar vonatkozásban még egy káros 
következménnyel járt, ami közvetve Mátyás török politikáját is be
folyásolta. Ez a cseh eretnekek elleni keresztes hadjárat meghirdetése 
volt.71 Mátyás örömmel fogadta a pápai felhívást, látta, hogy a török 
pillanatnyilag nem veszélyezteti a déli határokat, s a nem remélt 
nyugalmat kihasználva pápai segédlettel új fordulatot kívánt adni a 

66 Mátyás levelezése a római pápákkal a hatvanas évek végétől némileg egyhangúvá 
válik: a pápák mintegy „hivatalból" biztatják: forduljon már végre a török ellen, segíteni 
azonban sem anyagilag, sem diplomáciailag nem képesek. Talán az egyetlen pozitív lépés 
— még II. Pius részéről — az volt, hogy ő is kényszerítette a császárt, hagyjon fel a török 
ellen küzdő Mátyás háborgatásával. A későbbiekben a pápai diplomácia többnyire inkább 
Mátyás ellen lépett fel. Egy példa a levélváltásra: „Charissime fili, nihil gloriosius sit, 
quam bene mereri de fide catholica et pugnare pro nomine salvatoris nostri . . . hortamur 
te (igitur) . . . . ut pulcherrimam hanc provinciám quam adversus impium . . . hostem sus-
cepisti . . . cum quo nulla fida pax, nulla societas esse potest." (IV. Sixtus Mátyáshoz 1475. 
október 18-án) Mátyás levelezése a római pápákkal. 101. o.) A válasz: „Secundo ubi horta-
tur me beatitudo vestra, ut ceptum hoc opus pro defensione fidei in Turcos égregie pro-
sequor, dico non opus esse admonitione sanctitatis vestra, enimvero hoc est ab octo et de
cern annis, postquam ego regni huius regimen adeptus sum, semper et ubique irv omnibus, 
quibus potui, sancte sedi apostolice cum omni obedientia obsecutus sum, . . . pro deside-
rio sanctitatis vestre contra Turcos pugnans." (Uo. 105. o.) 

67 „Quod nedum expeditio contra Turcos parari cum illis proventibus, verum ne decern 
armigeri quidem possent comede per annum sustineri." (Mátyás levelezése a római pápák
kal. 106. o.) 

68 A velencei Zeno Contarini követjárása 1471-től 1474-ig, Lázói Jánosé egy évig, Magyar 
Jánosé, aki egyébként útjában Moszkvába is elvetődött, három évig tartott. (Tardy: i. m. 
44—49., 64—67., 57—60. O.) 

69 Thuasne: i. m. 64—105. o.; Zinkeisen: i. m. II. 473—481. o. 
70 Zinkeisen: i. m. II. 473. o. 
71 „Sivé ergo in Bohemos sivé in Turcos opus est, ecce Matthias simul et Hungária, 

quantumcunque mee et regni mei vires se extendunt, supra omnes apostolice sedis . . • 
devote manent." (MKL I. 114. o.) 
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magyar külpolitikának.72 A cseh hadjárat azonban, mint tudjuk, nem 
járt kellő eredménnyel, sőt gyengítette Magyarország katonai erejét, 
tovább fokozta a magyar külpolitika elszigeteltségét, s értékes poten
ciális szövetségestől, Csehországtól fosztotta meg hazánkat. 

2. A „kis megoldás" zsákutcája 

Ancona után Mátyás önálló külpolitikát folytatott, nem bízott többé 
a keresztény összefogás hatékonyságában. A változást rendkívül élénk, 
a későbbiek során még fokozódó diplomáciai tevékenység jelezte. 
Tény: Mátyás kapcsolatai nagy részét terjeszkedő politikája külső bá
zisaként igyekezett felhasználni, mégis, próbálkozásai döntő többsége 
közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódott törökellenes politikai kon
cepcióihoz. 

Hosszú uralkodása alatt Mátyás az alábbi államokkal lépett tartó
sabb-lazább szövetségi viszonyba: Bosznia, Havasalföld, Moldva, Ve
lence, Nápoly, Milano, Burgundia, Franciaország, Svájc, Ausztria, 
Brandenburg, a Német Lovagrend, Szászország, Csehország, Lengyel
ország, Oroszország, Uzun Haszán. Tehát még — Törökországon kívül 
— a legnagyobb vetélytársakkal: Ausztriával, Lengyelországgal és 
Csehországgal szemben is sikerült hosszabb-rövidebb ideig jó viszony
ban élni. Sőt, bár kimondott szövetségi viszony nem állt fenn a két 
hatalom között, 1483 után Törökországgal szemben is szinte jószom-
szédivá vált a kapcsolat. 

A szövetségek, értékrendjüket, céljukat és jellegüket tekintve, lé
nyegesen eltértek egymástól. Egy részük — a román fejedelemségek, 
Ragusa és Bosznia — a hűbéri függés megszilárdítását szolgálta. Ezek 
a szövetségek szorosan összefüggtek a török elleni harc politikájával. 
A kapcsolatok egy másik csoportját közvetlenül a török elleni véde
kezés teremtette meg. Ide tartoztak a pápasággal, a Velencei Köztár
sasággal, a török ázsiai ellenlábasaival, továbbá, legalábbis részben, az 
Oroszországgal és a Német Birodalommal létrejött szerződések és tár
gyalások. A harmadik — és legjelentősebb — rész Mátyás nyugati 
hódításaihoz igyekezett külső támaszt biztosítani: Burgundia, Svájc, 
Franciaország, a Német Lovagrend, valamint az Ausztriával vívott 
háború idején a Lengyelországgal és Csehországgal kötött béke és a 
német fejedelmekkel folytatott tárgyalások. Végül az utolsó típus — 
Nápoly, Miláno, Modena — Mátyás új itáliai politikájának jegyében 
alakult ki. 

Sajnálatos, hogy Mátyás egyébként aktív és körültekintő diplomáciai 
tevékenységét általában nem kísérte szerencse. Legnagyobb vereségét 
III. Frigyes ellen szenvedte el: nem sikerült a katonailag már levert 
császár diplomáciai elszigetelése, sőt 1486-ban a német rendek Má
tyással szemben Frigyes fiát, Miksa főherceget választották meg ró-

72 Fraknói: Mátyás 158—163. o.; Galló: i. m. 153—156. o.; Elekes: Mátyás i. m. 113—114. o. 
A pápa felszólító levelét Id. MKL I. 112—113. o. 
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mai királynak.73 Hasonlóan kevés sikert hozott Mátyás legtöbb más 
külpolitikai próbálkozása is.74 

Kissé részletesebben kell foglalkoznunk a törökellenes szövetségi 
politika buktatóival. A kudarc okát elsősorban abban látjuk, hogy a 
szövetségben érdekelt feleket erősebb ellentétek választották el egy
mástól, mint a közös érdek, a török hatalom megállítása. 

Különösen szembetűnő ez a magyar—velencei viszony vizsgálatánál. 
Érdekes elemeznünk, hogyan fajult a két, a török elleni harcban szinte 
törvényszerűen szövetséges állam kapcsolata a kezdeti, szinte feltétel 
nélküli együttműködésből, a kölcsönös bizalmatlanságon keresztül, a 
nyílt szembenállásig. Pedig a harmonikus magyar—velencei együtt
működés a török elleni védelem sine qua non j a volt. A jelentős ten
geri erővel rendelkező, számos görög szigetet birtokló és a Balkánon 
— Dalmácia és Morea — is támaszpontokkal bíró Velence rendkívül 
értékes szövetséges lett volna Magyarország számára, ha az együtt
működés kialakul. Adott esetben két, sőt több irányból is támadhatták 
volna a törököt, időben végrehajtott ellencsapással közömbösíteni tud
ták volna a török valamilyen részsikerét, s Velence közvetítésével 
mód nyílott volna a keleti szövetségesekkel való aktívabb és hatéko
nyabb együttműködés kialakítására. 

Sajnos ez az együttműködés csak 1463-ban realizálódott. Velence — 
ígéretéhez képest — valóban hadat üzent a szultánnak és elfoglalta 
Moreát. Csakhamar azonban magára maradt — 1464 után Mátyás 
teljesen passzív a törökkel szemben — s végül a fontos Euboia el
vesztésével fizetett a magyar segítség elmaradásáért. Ezután — 1479-ig 
— lényegében egyedül vívta harcát a túlerejű oszmán birodalommal. 

Mátyás — véleményünk szerint — egyetlen súlyos mulasztását 
szintén e háború során követte el. A velencei diplomácia 1471-ben 
szövetséget hozott össze az oszmánok keleti ellenlábasaival, a Perzsiát 
is hatalmába kerítő, a törökkel szinte egyenrangú Uzun Haszánnal és 
az alanyiai emírrel, valamint a rhodoszi János-lovagokkal és a ciprusi 
királysággal.75 A szerződő felek teljesítették is ígéretüket: a velencei 
flotta megtámadta a kisázsiai partvidéket, s ami ennél is fontosabb, 
a hatalmas turkomán haderő támadásba lendült és nagy területeket 
foglalt el. Mátyásnak is be kellett volna avatkoznia a háborúba. Ha 
megtámadja a törököt és legalább is Szerbia elfoglalásával fenyegeti, 
a szultáni hadsereg jelentékeny részét le tudja kötni, és ezzel meg
könnyíti szövetségesei helyzetét. Döntő eredményt bizonyára nem 
ér el. Mohamed mindenképpen tönkreveri a tűzfegyverekkel nem ren
delkező turkomán haderőt. Mégis legalább Szendrőt, Zvornikot és 
néhány egyéb várat el kellett volna foglalnia, miáltal a déli magyar 
határvédelem számottevően megerősödött volna. Magyarországot 
egyébként már a következő évben elérte a büntetés Mátyás súlyos 

73 Fraknói V.: Mátyás törekvése i a császár i t rón ra . Akadémia i Értesí tő 1914, 36—41. o. ; 
Horváth: i. m. 78—79. o. ; E l ekes : A m a g y a r á l lam 258—259. o. 

74 Ilyen volt pl. a burgundi szövetség, az itáliai politika, a franciákkal és a svájciakkal 
történő próbálkozások. {Horváth,: 68—75. o., Joó: i. m. 86—88. o.; Szekfű: i. m. 478—492. o.) 

75 Babinger: i. m. 318—320. o., 325—339. o. ; Tardy: i. m. 35—55. o.; Palombini: i. m. 58— 
93. o.; Thiriet, F.: La Roman ie Venét ienne au moyen age. Par i s , 1958. 398—403. o. 
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hibájáért. Bali bég portyázó csapata Szendrőről kiindulva, mélyen be
tört az országba és egészen Nagyváradig nyomult előre, majd nagy 
pusztításokat okozva — bántat lanul elhagyta az országot.76 Tudjuk, eb
ben az időben a cseh háború kötötte le Mátyás erejét, ám a török 
érezhető meggyengítése és néhány döntő végvár elfoglalása lényege
sen többet ért volna bármiféle kétes nyugati hódításnál. 

Sajátságos, s ugyancsak a rossz együttműködést bizonyítja az is, 
hogy Mátyás éppen 1479—1481 között vívta utolsó jelentősebb hábo
rúját az oszmánokkal, amikor Velence már békét kötött velük. 

Mátyás uralkodásának utolsó évtizedében — főleg a király aktív 
itáliai politikája és Ausztria elleni sikeres háborúja folytán — teljesen 
megromlott a magyar—velencei viszony. A romlást területi problémák is 
fokozták: néhány dalmáciai és montenegrói vár, amely ekkor jut Má
tyás kezébe; ezekre Velence is igényt támasztott.77 Érdekes, hogy ép
pen ebben az évtizedben teljes volt az „összhang" a két állam török 
politikájában: mindkettő szinte teljesen passzívan szemlélte az osz
mánok belső bajait. A Duna mentén és Boszniában 1483-ig ugyan ki
sebb-nagyobb összecsapások háborították a békét, Velence azonban, 
elszenvedett veszteségei hatására, semmiféle harccselekménybe nem 
bocsátkozott. 

A két, a törökkel szemben egymásra utalt ország viszonyának meg
romlásáért megoszlik a felelősség. Velence önző, számító, másokat kö
nyörtelenül feláldozó politikájának és zsugoriságának78 ebben éppúgy 
szerep jutott, mint Mátyás ugyancsak kíméletlen és számító terveinek, 
amelyek Velencét is fenyegették.79 

Mindkét fél rövidlátó, pillanatnyi, látszólagos érdekeinek megfelelő 
politikát folytatott, amely a távolabbi perspektívákat tekintve mind 
Magyarországra, mind pedig Velencére nézve káros következmények
kel járt. Magyarország elvesztett egy értékes szövetségest, továbbá 
egy nagy és néhány kisebb lehetőséget hagyott kihasználatlanul a déli 
végvárrendszer megerősítésére. Velence pedig a magyar állam bukása 
után még szorultabb helyzetbe került: már nemcsak támaszpontjait 
vesztette el, hanem — a nagy Habsburg birodalom létrejöttével — 
függetlensége is veszélybe került. 

Még siralmasabb volt az együttműködés a német birodalommal. Bár 
Mátyás már legelső levelében közös harcra szólította fel a császárt,80 

76 Bánlaky J.: A m a g y a r nemzet had tö r t éne lme . XI . rész. II. H u n y a d i Mátyás (1459—1490). 
Budapes t , 1937. 154—155. o. és az itt felsorolt i rodalom, Gyalókay: i. m. 260—261. o. ; Win
ner M.: Magyar had j á r a tok a XV. század másod ik felében. HK 1912. 439—440. o. 

77 MKL II. 348—349. o. 
78 Az európa i közvé lemény — nem mindig a lap ta lan — Velence-el lenes előítéleteit jól 

összefoglalja: Schwobel, R.: The shadow of Crescent . The Renaissance image of the T u r k 
in Europa . (1453—1517) Nieuwkoop , 1967. 18—24. o. Mátyás is többször t ámadja í rása iban a 
„ tengerek k i rá lynőjé t" . Fő vád ja i : saját é rdekei t a keresz ténység é rdeke i felé helyezve 
nemcsak békét , h a n e m szövetséget is köt az o s z m á n o k k a l ; a k n a m u n k á t folytat Magyaror 
szág e l len ; e l ragadta Da lmác iá t ; a p á p á t fondor la tosan ráb í r t a , hogy Veglia (Krk) ügyé 
ben Magyarország ellen foglaljon á l lás t ; Dzsem tö rök herceget e rőszakosan el távolí tot ta 
Mátyástól , s tb. vád j a i t legjobban összefoglalja egyik, Mocenigo velencei dogéhez 1478 ele
j é n í r t levelében. (MKL I. 420—424. o.) 

79 A fordula to t Mátyás velencei pol i t iká jában részben új i táliai poli t ikája, ahol Velence
el lenes h a t a l m a k k a l . — Nápoly , Milano, Modena, F e r r a r a — szövetkezett , részben Velence 
ú j , a t ö rökökke l legalább is békü lékeny maga ta r t á sa , részben n é h á n y vi tás terület i ké rdés 
— Veglia, Dalmácia — okozta . (Horváth: i. m. 80—82. o.) 

80 MDE I. 5—7. 0. 
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közös lépés sohasem realizálódott. Tény, a császári követ 32 000 lovast 
és 10 000 gyalogost ígért a mantovai gyűlésen a török ellen,81 

ám mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy ezt a birodalom, ha akarná 
sem tudná teljesíteni. Az együttműködés rövid szakaszában — 1466— 
1467-ben — ugyan tervek születtek arról, hogy a jeles katona, Ulrich 
von Gravenegg vezetésével császári csapatok erősítik Belgrád védelmét, 
de ez is csak elképzelés maradt.82 

1478-ban, két háború közti rövid szünetben, újabb császári tervezet 
született a birodalom, Magyarország és Velence együttműködéséről.81 

Ez a terv nem valósült meg, mivel — jellemző — Mátyás éppen akkor 
készült békét kötni a törökkel.84 Ha a terv mégis realizálódik, ez két
ségtelenül hasznos lett volna Ausztria számára, amelyet Frigyes kép
telen volt megvédeni az oszmánok betöréseitől. Hiába születtek külön
féle tervezetek és elképzelések, hiába alakultak egyre-másra az ön
védelmi, helyi milíciák, mindez nem használt.85 Frigyes tartományai 
— főleg Krajná és Stájerország — többet szenvedtek az oszmán táma
dásoktól, mint a fenyegetésnek leginkább kitett magyar Temesköz.86 

Igaz, hogy a birodalmi gyűlések időről időre kisebb-nagyobb kontin
genseket szavazták meg a török ellen, ezek olykor össze is gyűltek, de, 
mint ezt 1483-ban Mátyás jogosan panaszolja, a Hohenzollern Albert 
vezette birodalmi segélyhad nem a török, hanem a magyar seregek 
ellen harcolt.87 

Mégis, egy ízben az is előfordult, hogy osztrák és magyar csapatok 
vállvetve küzdöttek a török ellen. 1480-ban a Neumarkt várát védő 
1500 főnyi magyar helyőrség támogatta a stájer milíciát a betörő tö
rök hadakkal szemben.88 Esetleg még azt is együttműködésnek tekint
hetjük, hogy Ausztriából visszavonuló török csapatok többször is vé

si Ld. a 48. sz. jegyzetet. 
82 Az 1466. novemberi nürnbergi birodalmi gyűlés határozatainak főbb pontjait az aláb

biakban foglalják össze: 
1. 20 000 katonát küldenek Magyarországra, ezeket élelemmel és zsolddal látják el; öt 

évre biztosítják a békét a birodalomban; 
2. a pápa meghirdeti a keresztes hadjáratot és az anyagi segélyt biztosítja; főleg Fran

ciaország, Anglia, Dánia, Lengyelország és Burgundia támogatására számítanak, a ke
resztesek mindenütt vámmentességet élveznek; 

3. A magyar király szabad átvonulást biztosít a hadaknak; minden erejével támogatja 
a vállalkozást, ellenszolgáltatás fejében gondoskodik az ellátásról, 5000 katonát ad a 
főkapitány, Ulrich Gravenegg seregébe, s rendelkezésére bocsátja az alábbi várakat: 
Nándorfehérvár, Szalánkemén, Szörény, Orsova; 

4. Velencét kötelezik, hogy ne kössön különbékét a törökkel ; 
5. a hadjáratban részt vevő fejedelmek alávetik magukat Gravenegg rendelkezéseinek; 
6. a közrend fenntartására bizottságot neveznek ki. 

(lorga: Notes IV. 250—253. o.) A tervet szakszerűen fogalmazták meg, figyelemreméltó 
azonban, hogy sem a hadicélt nem jelölték meg. sem Velence feladatait nem határozták meg. 
A cél minden bizonnyal egy esetleges oszmán támadás elhárítása volt. A hadjárat, mint is
meretes, nem jött létre. 

83 Teljes szövegét és variánsait kiadta: Seuffert, B.: Drei Register aus den Jahren 1478— 
1519. Innsbruck, 1934. 126—133. o. 

84 Babinger: i. m. 393—394. o. A tá rgya lásoka t megelőző levélvál tást Id. : MKL I. 381—383., 
387—388., 419. O. 

85 Friess, E.: Die O s m a n e n a b w e h r von Waidhofen an der Ybbs und ihr Z u s a m m e n h a n g 
mit den Grund lagen der Städt ischen Bürgergemeinde . Waidhofen, 1932., Jug: i. m. pass im. 

86 1468 és 1490 között 11 a lka lommal tör t be nagyobb török sereg Ausz t r iába és esetenkint 
5—6000 ember veszteséget okozott . (Jug: i. m. 8—29. o. és Klein, A.: Zur Geschichte der Tür 
keneinfälle in Steiermark während der Regierung Friedrichs m . Zeitschrift des Historischen 
Vereines für Steiermark. 1924. 89—113. o. A kérdésre még a Monumenta spectantia históriám 
Slavorum meridionalium. Ed. S. Ljubic. Zagreb, 1868—1875. VI. es XIX. Vol.-ban is találunk 
használható adatokat.) 

87 MKL II. 114—116. o. (Mátyás levele IV. Sixtus pápához . 1481. márc ius 11.) 
88 Kupelwieser : i. m. 175—176. o. 
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reséget szenvedtek a horvát és bosnyák végek helyőrségeitől, ez azon
ban csak kevéssé vigasztalhatta az osztrákokat.89 

Az együttműködés e bátortalan kísérleteivel szemben mindkét fél 
gyakran felhasználta a török fenyegetést a másik ellen. A császár ak
kor támadott Mátyásra uralkodása első éveiben, amikor egész Európa 
meg volt győződve arról, hogy a török Magyarország ellen készül.90 

A kölcsönt évtizedekkel később kamatostól visszafizette a magyar ural
kodó: 1479—80-ban meggyengítette boszniai helyőrségeit, szabad utat 
engedve ezzel a török portyázóknak az osztrák tartományok és a ve
lencei Friuli felé.91 E lépését figyelmeztetésnek szánta: meg kívánta 
mutatni, mi történik, ha a magyarok nem őrzik a bosnyák végeket.92 

Lépése azonban nem érte el az óhajtott célt: a betörő török hadak 
Magyarországon is zsákmányolták,93 az európai visszhang pedig nagyon 
is kedvezőtlen volt, s hozzájárult Magyarország külpolitikai elszige
telődéséhez. 

A fentieknél hatékonyabb, bár távolról sem problémamentes együtt
működés alakult ki a román fejedelemségekkel.94 Mind a Havasalföld, 
mind Moldva különleges hadászati jelentőséggel bírt a délkeleti és 
keleti országrészek biztosításában. A törökök elleni harcban tapasztalt 
román segélyhadak ezenkívül értékes, bár nem mindig megbízható — 
lásd például a várnai csatát — részét képezték a magyar seregnek, 
létszámuk egyes esetekben a 10—15 000 főt is elérte.95 A fejedelem
ségek ellenfélként még félelmetesebbek voltak, mivel — különösen a 
havasalföldi fejedelem — egyre inkább arra kényszerültek, hogy csa
patokkal támogassák a török hadat. A Magyarországra betörő török 
seregek gyakran erősödtek román kontingenssel, Kenyérmezőnél pél
dául 8000 főnyi román katonaság harcolt Ali bég oldalán,96 és mel
lette a hadszínteret jól ismerő havasalföldi kalauzok is megkönnyítet
ték a török csapatok erdélyi felvonulását. 

Nemcsak Magyarországnak jelentettek értékes szövetségest a ro
mán fejedelemségek, ez utóbbiak számára még többet jelentett a ma
gyar támogatás: segített megőrizni önállóságuk maradványait a török
kel szemben.97 A török nyomás azonban egyre erősödött. A havasalföldi 
fejedelmek közül utoljára az erőskezű, kegyetlen Vlad Dracul (1456—• 
1462) harcolt eredményesen a török ellen, mégis, amikor 1462-ben 
Mohamed nagy sereggel megtámadta a Havasalföldet, Mátyás segítsé
ge sem tudta elhárítani a szultán győzelmét. Dracul utódai, jóllehet 
igyekeztek ápolni a jó viszonyt Mátyással — mindannyiuknak tekin-

89 MKL III. 76—77. o. (Mátyás levele IV. Sixtus pápához . 1480. XII. 14.) 
90 „Tarnen v e r e m u r ne si digniores non miser is omnis nos t ra excusat io p a r u m vera apa -

reat , nunc p resen t im cum accepta ta electione regni Ungar iae defensio eius cont ra i m p e t u s 
Tu rco rum tibi sit débi ta et ignominosum possit censer i non os tendere hoc regni initio m e n 
tem ad il l ius pro tec t ionem incensam." (II. P iu s levele III . F r igyes császárhoz. Pastor: i. m. 
717. o.) 

91 Babinger: i. m. 404. o.; Kupelweiser: i. m. 169. o. 
92 Uo. 
93 MKL II . 388—390. o. Magya ru l : h u m a n i s t á k levelei 263—265. o. 
94 Jancsó B.: Magyarország és a r o m á n fejedelemségek. Mátyás emlékkönyv . Szerk. Márki 

S. Budapes t , 1902. 137—162. o.; Elekes: A magyar—román viszony, i. m. 171—229. o. 
95 Elekes: H u n y a d i i. m . 242. o. 
96 Bánlaky: i. m. 206. o. és az itt felsorolt i rodalom. 
97 Elekes: A Magyar—román viszony i. m. 184—185., 198—207. o. Uő . : Mátyás és k o r a i. m. 

44—45. o. 
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télyes birtoka volt Magyarországon, ahol végveszély esetén menedéket 
találhattak —, a török befolyást mégsem tudták többé ellensúlyozni. 
A fontos Duna bal part i erőd, Giurgiu (Gyurgyevo), 1419 óta szilárdan 
török kézen volt, ami megkönnyítette az oszmán behatolást, így Má
tyás uralkodásának végén Havasalföld gyakorlatilag már teljesen tö
rök bázissá vált. 
. Kedvezőbben alakult a helyzet Moldvában, ahol Nagy István feje

delem (1457—1506) sikeresen verte vissza a török támadásokat. A fe
jedelem ugyan Mátyás hűbéri igénye ellen is harcolt — 1467-ben 
Mátyás sikertelen hadjáratot vezetett Moldvába —, később mégis kö
zösen léptek fel a török ellen. Így a hatalmas vaslui győzelemben 
Báthory István erdélyi vajda vezetésével tekintélyes magyar segélyhad 
támogatta a moldvaiakat.98 Kilia és Akkermann elfoglalása (1483) 
azonban Moldva helyzetét is megnehezítette, s növelte a török be
folyást. 

Mátyás tehát nem érte el a célját. A román fejedelemségek fokoza
tosan török befolyás alá kerültek, ez jelentősen gyengítette Kelet-
Magyarország védelmi helyzetét. A magyar—román viszonyt — a 
török erőfölényen túl — az is rontotta, hogy Magyarország nem szö
vetségesként, hanem hűbéresként kezelte a fejedelemségeket, s ez 
ugyan lazította a török függőséget, mégis ártott Moldova és Havasalföld 
állami érdekeinek. 

A Mátyás uralkodása második felében megerősödő itáliai orientáció 
csak egy vonatkozásban érintette a király török politikáját: 1480-ban 
Gedik Ahmed pasa elfoglalta Otrantót, s Mátyás 800 gyalogost küldött 
apósa, Ferdinánd nápolyi király segítségére. Ez a politika, mivel első
sorban Velence ellen irányult, inkább ártott, mint használt a török 
elleni egységfrontnak. 

Mátyás sokoldalú diplomáciája Uzun Haszánnal is kapcsolatot talált. 
Uralkodása alatt több ízben járt a turkomán fejedelem küldötte a 
magyar udvarban, s Mátyás is két követet küldött Uzun Haszánhoz. 
A tárgyalások azonban semmiféle gyakorlati eredményt sem hoztak." 

Kísérlet az ország megerősítésére 

A török elleni szövetségi rendszer megteremtése, mint láttuk, egyik 
formájában sem járt kielégítő eredménnyel. Mindjobban bizonyossá 
vált, hogy Magyarországnak saját erőforrásaira támaszkodva kell fel
fognia a várható újabb oszmán támadásokat. A két ország potenciálja 
között fennálló lényeges különbség arra kényszerítette a magyar poli
tikai és katonai vezetést, hogy részben az ország területének növelé
sével, vagyis hódításokkal, részben a hazai tartalékok kíméletlen ki
aknázásával javítsanak a kedvezőtlen erőviszonyokon. 

98 Kupelwieser: i. m. 164. o., Babinger: i. m. 369—372. o. ; IV. Sixtus is beszámolt a magyar 
csapatok moldvai sikereiről: „Nuper ad nos scripsit rex predictus (Matthias — RGy) se cum 
totis viribus regni sui et cum auxiliaribus Valachis . . . magno animo in Turcos proficisci 
sperareque cum Deo adiutorio aliquid boni operaturum . . ." (Iorga: Notes V. 3. o.). 

99 Tardy: i. m. 44—59. o. 
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Mátyás uralkodása alatt mindkét téren jelentős, ám hatásukat te
kintve igencsak múló sikerek születtek. 

Az ország belső helyzetének taglalását, azoknak az óriási erőfeszí
téseknek az elemzését, melyek lehetővé tették, hogy Magyarország 
nála lényegesen erősebb hatalmakkal politikailag és katonailag lépést 
tartson, nem érezzük feladatunknak.100 Mindennek csupán jelzésszerű 
felvázolására vállalkozhatunk. Az állam jövedelmei a kezdeti 150— 
200 000 aranyról esetenként 1 millióra nőttek,101 s mint már korábban 
láttuk, nemcsak mennyiségileg erősödött, hanem minőségileg is fej
lődött a hadsereg, melynek gerincét már nem a bárói magánhadseregek 
megbízhatatlan, és a nemesek, valamint a homo possessionatus-ok fel
kelésének gyenge harcértékű katonasága, hanem királyi zsoldoscsapa
tok alkották. Megteremtődött a központosított rendi állam a maga ha
tékony közigazgatási, pénzügyi és bírói szervezeteivel.102 

A fejlődés azonban erőszakolt volt, mivel hiányoztak a szükséges 
gazdasági és társadalmi bázisok. A városok korábban megindult fej
lődése épp Mátyás uralkodása idején, egyelőre még pontosan nem is
mert tényezők hatására, megakadt.103 A bárók hatalmát is csak időle
gesen sikerült korlátoznia. Mátyás ugyan háttérbe szorította a régi 
családokat, ám helyükbe újakat emelt, s ezek — Szapolyai, Kinizsi, 
Laki Thuz stb. — rövidesen éppoly ellenségeivé váltak a központo
sító törekvéseknek, mint elődeik. Mátyásnak többször is meg kellett 
mérkőznie a belső reformjaival és külpolitikájával elégedetlen főne
mességgel. 1458—59-ben a főnemesség egy — nem is csekély — há
nyada Frigyes mellé állt. 1467-ben Erdélyben lázadás tört ki Mátyás 
ellen. Négy évre rá Hunyadi régi hívei a lengyel királyfit hívták be 
Mátyással szemben. A sziléziai hadjárat idején szintén főúri liga ve
szélyeztette a királyi hatalmat.104 A megyei nemesség és a városi 
polgárság, amelyeknek a főrendekkel szemben a reformok bázisává 
kellett volna válniok, gazdaságilag gyengék voltak és minden szem
pontból szorosabban kötődtek a bárókhoz, mint az uralkodóhoz.105 

összegezve megállapíthatjuk, hogy a nagy erőfeszítéseket részben 
külső körülmények kényszerítő hatása, részben szinte egyetlen ember 
tehetsége és elszánt akarata teremtette meg, így hatásuk is csak efemer 
lehetett; az ország a nagy király halála után korábbi állapotába süly-
lyedt vissza, s mindjobban hátramaradt a fejlődésben. 

100 A XV. századi m a g y a r tá rsada lom és gazdaság fejlődésére ld. többek között Mályusz 
E.: A magya r t á r sada lom Hunyad i ko rában . Sz. 1957., Magyarország tör ténete . Egye temi t an 
könyv . Í r t ák Léderer E.—Elekes L.—Székely Gy.: Budapes t , 1961.; Magyarország tö r téne te . 
Szerk. Molnár E. Budapes t , 1964. 1. kö t . ; Molnár E.: A m a g y a r t á r sada lom tör téne te az Ár
pádkor tó l Mohácsig. Budapes t , 1949. ; Kubinyi A. : Die A u s w i r k u n g e n der T ü r k e n k r i e g e auf 
die zent ra len Städte Ungarns bis 1514. (Auswi rkungen der Tü rkenk r i ege . 201—220. o.) és Ele
kes L. k o r á b b a n már idézett munká i t . 

101 Mátyás kora i jövedelmei re ld. Csánki D.: Mátyás k i rá ly pénzügyei . (Mátyás emlék 
könyv. 1902. 138. o.) ; Elekes: A k ö z é p k o r i . . . 219. o. 

102 Elekes: A k ö z é p k o r i . . . i. m. 211—240. o. ; Uő. : Rendiség és központos í tás a feudális á l 
l amokban . Budapes t , 1962. 46—52. o. 

103 Elekes: A k ö z é p k o r i . . . i. m. 242. o. ; Pach Zs.: A n y u g a t - e u r ó p a i és magya ro r szág i 
agrárfej lődés a XV—XVII. században. Budapes t , 1963. 63—68. o.; Kubinyi: Auswi rkungen i. m. 
202—203. o. 

104 Magyarország új főnemességérő l : Fügedi E.: A XV. századi m a g y a r ar i sz tokrác ia m o 
bil i tása. Budapes t , 1970. 55—34. o. 

105 Mályusz: A magya r t á r sada lom. Sz 1957. 49—50. o. ; Elekes: A k ö z é p k o r i . . . i. m. 238. o. ; 
Fügedi: i. m. 59—60. o. 
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Maradt tehát a végső lehetőség: az ország területi gyarapítása. Ezt 
két úton lehetett elérni: perszonálunió, vagy hódítások segítségével. 
Egyik változatot sem tarthatjuk indokolatlannak. Magyarország terü
leti megerősítése, helyesebben olyan közép-európai államalakulat lét
rehozása, amely fel tudja tartóztatni a török előretörését, logikus, sőt 
történelmileg szükségszerű lépés volt. Az igény jól-rosszul — Magyar
ország számára inkább rosszul — a XVI. században a Habsburg biro
dalom létrejöttében öltött testet, amely ezáltal, néhány évszázadon át, 
valóban történelmi hivatást töltött be. 

A XV. században azonban még nemcsak az Ausztriának való behó-
dolás jelentette az egyetlen megoldást. Fennállt még a lengyel, a cseh, 
és az egyenlőségi alapokra épült német perszonálunió, valamint a 
magyar területszerzés lehetősége is. Valamennyire történt kísérlet a 
század folyamán. 

Már elöljáróban hangsúlyoznunk kell azonban, hogy egyik variáns 
sem hozott, és nem is hozhatott Magyarország számára kielégítő meg
oldást. Mindegyik államkapcsolatot dinasztikus érdekek szülték; gaz
daságilag, néprajzilag és politikailag heterogén összetételű, gyakran 
ellentétes érdekű országok kerültek közös uralom alá. Az egyetlen 
összetartó kapocs, a török fenyegetés, csupán Magyarország számára 
volt létfontosságú, a társországok igyekeztek kivonni magukat a török 
háború terhei alól. 1443-ban — a nagy keresztes felbuzdulás idején — 
a lengyel nemzetgyűlés tiltakozott Ulászló háborús politikája ellen,106 

1526-ban pedig a cseh rendek egyenesen Ferdinánd koronázási eskü
jébe foglalták, hogy nem kötelesek Magyarországért harcolni.107 

Katonai szempontból kétségtelenül a lengyel perszonáluniót tekint
hetjük a leghasznosabbnak. Már Ulászló megválasztását is a török 
veszély indokolta, s a későbbiekben a lengyel csapatok nagyon is ki
vették a részüket mind a török elleni 1443—1444-es hadjáratokból, 
mind a Habsburg-párti Jiskra elleni harcokból. Lengyelország katonai 
ereje, egyesülve Magyarországéval, minden bizonnyal meg tudta volna 
őrizni a Duna vonalát, s ezáltal hazánk függetlenségét. Ennél fogva 
teljesen logikusnak és indokoltnak tartjuk, hogy a csalódott Vitéz Já
nos és Hunyadi többi régi harcostársa, a hagyományokat követve ép
pen Kázmér lengyel királyfinak kínálta fel a magyar trónt.108 Má
tyás halála után újabb lehetőség nyílt a lengyel perszonálunióra, ezt 
azonban a magyar bárók meghiúsították. 

A lengyel-—magyar uniónak az az előnye is megvolt — például a 
némettel szemben —, hogy a két ország erőviszonyai hasonlóak voltak: 
Lengyelország lakosságát a XV. században mintegy 3 millióra be
csülhetjük,109 s gazdasági fejlettségük és társadalmi berendezkedésük 
is sok rokon vonást mutatott. 

Tartós unió mégsem jöhetett létre a két állam között. A lengyel 
rendek nem vállalták magukra a török háború terheit —• a török 

106 Dabrowski, J.: Jagie l lonczyk na Wegriech (1440—1444). Warszawa, 1922. 135. o. 
107 Kor respondenz Fe rd inands I. Hrsg. v. E. Lacroix—W. Bauer. Bde. 1—3. Wien, 1912— 

1938. Bd. I. 437—438. O. 
108 Fraknói: Mátyás i. m. 221—226. o. 
109 Ploetz: i. m. 134. o. 
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ekkor még nem fenyegette közvetlenül északi szomszédunkat — a 
magyar főurak pedig nem kívánták a lengyel fennhatóságot, meg 
akarták őrizni függetlenségüket. Fegyveres erővel pedig a lengyel 
uralkodó még Mátyás halála után sem foglalhatta el Magyarországot. 
S amíg Mátyás élt ez a megoldás sem katonailag, sem politikailag nem 
volt keresztülvihető. Mátyást nyilvánvalóan nem mondathatták le a 
trónról — ez az adott körülmények között kifejezetten káros is lett 
volna Magyarországra nézve — a lengyel király trónigénye és a 
Sziléziáért folytatott harc pedig kizárta a két ország együttműkö
dését. 

A cseh unió 1468 után Mátyás hódításával, majd 1490-ben más for
mában, a közös Jagelló uralomban realizálódott. A huszita háborúkban 
megedződött cseh katonaság a XV. századi Európa egyik legkiválóbb 
fegyveres erejét alkotta,110 Hunyadi János és Mátyás háborúiban ki
emelkedő szerep jutott a cseh zsoldosoknak, sőt még a mohácsi csatá
ban is 3000 cseh gyalogos harcolt, s mindent megtett a magyar győ
zelemért.111 

Csehország és Magyarország egyesített fegyveres ereje azonban még 
egy Mátyáshoz hasonló, erőskezű kormányzat vezetésével is nehezen 
háríthatta volna el a megújuló török támadásokat, a Jagelló uralom 
pedig szinte egyáltalán nem tudta rákényszeríteni a cseh rendeket, 
hogy áldozzanak Magyarország védelmére. A sors kegyetlen tréfája, 
hogy míg Mátyás egész uralkodása alatt nem tudta elérni Csehország 
teljes meghódítását, a gyenge Ulászlónak ez — korábban — harc 
nélkül sikerült, mégsem tudta kihasználni Csehország és Magyaror
szág egyesítését. 

Â három variáns közül hazánkra nézve a legkárosabb és legszeren
csétlenebb a német—magyar perszonálunió volt. Európa egyik legha
talmasabb országa ekkor katonailag és politikailag egyaránt a mély
ponton állt. Politikailag territóriumokra esett szét, a császár csupán 
„primus inter pares" volt a választófejedelmek között, akik vissza
fojtották az esetleges bátortalan reformkísérleteket. Ezért az uralkodó-
családok — Habsburgok, Luxemburgok, Wittelsbachok — inkább saját 
territorális hatalmuk kiszélesítésén, semmint a birodalom egységesíté
sén fáradoztak. A császári hadsereg katonai teljesítményét csupán 
egyetlen adattal kívánjuk szemléltetni: Habsburg Rudolf dürnkruti 
győzelme óta külső ellenséggel szemben egészen I. Miksa Guinegatte-i 
sikeréig — 1278—1479 — egyetlen nagyobb csatában sem diadalmas
kodott! 

A birodalom tehát az unióval járó óhatatlan politikai kötöttség és 
a függetlenség legalábbis részleges elvesztése fejében csak nagyon sze
rény katonai ellenszolgáltatást tudott nyújtani. 1526 után, kedvezőbb 
katonai és politikai körülmények között, Csehországot magába ol
vasztva és spanyol támogatással is csak arra volt képes, hogy — Ma
gyarország maradványait megőrizve — Bécs alatt megállítsa a török elő-

110 A huszita hadsereg és hadművészet marxista értékelését ld. : Durdik, J. : Hussitisches 
Kriegswesen. Berlin, 1964. 268. o. 

111 Gyalókay J.: A mohácsi csata. (Mohács emlékkönyv. Budapest, 1926. 116—118. o.) 
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nyomulást. A történelem egyik paradoxona, hogy végül is a német 
perszonálunió valósult meg, s az előbbiek után talán furcsának hat 
azt állítani, hogy törvényszerűen jött létre. A török előnyomulás 
ugyanis Magyarország leverése után nyugat—délnyugat felé irányult, 
s így ebben a térségben kellett létrejönnie annak az államalakulatnak, 
amely végül is fel tudta tartóztatni az oszmánokat. 

Mátyás a perszonálunió helyett — amely trónfosztásával lett volna 
egyenlő — inkább az ország területszerzésen át történő megerősítését 
helyezte előnybe. E hódítások mozgatóerejét csak másodlagosan talál
hatjuk a török elleni védekezésben, noha Mátyás szinte valamennyi 
megnyilatkozásában ezzel igazolja támadó háborúit.112 Hasonlóan a 
gazdasági szempontok sem domináltak, bár mind Csehország, mind 
Ausztria meghódításában szerepet kaptak. Mátyás hódítási tervei, vé
leményünk szerint, a törökhöz hasonlóan, egy-egy adódó lehetőség ki
használásán alapultak. Csehország megtámadásánál nyilvánvalóan úgy 
ítélte meg a helyzetet, hogy pápai áldással és császári támogatással 
új országot szerez magának, amelyet katonai erővel meg is tud hó
dítani. Itt bizonyára Zsigmond példája lebeghetett szeme előtt, aki
nek hosszas kudarcsorozat után végül is sikerült, a belső ellentéteket 
kihasználva, úrrá lenni Csehország felett. Mátyás akcióját ellenben a 
külső körülmények, a pápai támogatás elmaradása, a császár kétkula-
csos politikája, s mindenekelőtt a lengyel beavatkozás, részben meg
hiúsították. 

Ausztriai támadó hadjáratait viszont az a felismerés vezette, hogy 
ellenfele tehetetlen, a német birodalom pedig nem képes Ausztria 
támogatására. Számított a Habsburgokkal ellenséges viszonyban álló 
német fejedelmek — Brandenburg, Bajorország, Szászország — szö
vetségére, vagy legalább is semlegességére. Mind Csehország, mind 
Ausztria meghódításánál döntő szerepet játszott, hogy általuk remélte 
megszerezni a hőn óhajtott német választófejedelmi, majd német ki
rályi címet, mely vezető szerepet biztosított volna számára a német 
birodalomban, s jelentősen emelte volna országa és a saját tekintélyét 
és hatalmát.113 Mindez közvetve a török elleni védekezést is szolgálta, 
ám az elsődleges mozgató erőt, ismételjük, inkább egy általános ex
panzív politikában fedezhetjük fel. 

Teljes sikert Ausztriában sem sikerült elérnie. A német fejedel
mek ellene fordultak: 1486-ban nem választották meg német királlyá. 
Következésképp Ausztria megszállása is feleslegessé vált, mivel meg
tartása túl sok áldozatot igényelt. Ezért már 1489-ben arról kezdett 
tárgyalni Miksával, hogy 700 000 aranyért kiüríti az elfoglalt területe-

112 „Hoc tarnen dicimus, nos neque per alias personas, neque per paternitatem vestram 
hiis mitiora sibi intimasse, nisi hoc, quod ipse imperátor optabat castra expugnata sibi per 
restitui, et of f er abat se pro bono christianitatis interpositorum operám apud principes impe-
lii, quod nobis contra Turcos auxilia praestarent; nos id ei respondimus. quod etiam ali-
quando paternitati vestre intimasse meminimus, quod quandocunque ad hoc animum suum 
imperátor converterit, ut pro bono christianitatis et pro suo ac nostro commodo id efficiet, 
ut nobis decentia auxilia ab imperii principlibus offerantur, et de hoc nos certiores reddi-
derit" (MKL II. 211. o. Mátyás; levele Urbino Orsino theanoi püspöknek, 1482. márciusában.) 

113 Horváth: i. m. 79. o. 
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ket. i14 Elképzelhető, hogy ez a lépése is csupán diplomáciai sakkhúzás
nak tekinthető — Ausztria korábban még 100 000 aranyat sem tudott 
kifizetni — ám mégis tárgyalási készségét bizonyítja. 

Noha Mátyás hódító vállalkozásai sehol sem jár tak tökéletes siker
rel, mégis jelentős területeket csatolt Magyarországhoz; Morvaország, 
Szilézia és Ausztria tekintélyes része, kb. 1,5—2 mililós lakosságú, gaz
daságilag fejlett terület volt, két fontos várossal: Boroszlóval és Bécs
csel. Kérdésünk csupán az, mit jelentett ez a területi gyarapodás a fő 
probléma, a török elleni védelem szempontjából, illetve megérték-e a 
hódításokra fordított nagy áldozatok az eredményeket?1 1 5 

Sajnos, a háború okozta emberveszteséget és az anyagi ráfordítás 
összegét még megközelítő pontossággal sem ismerjük. Bizonyos követ
keztetéseket azonban ennek ellenére tehetünk. Magyarország Auszt
riával szemben 15 évig — 1458—1462, 1477, 1480—1488 — Csehország
gal és Lengyelországgal pedig 8 évig — 1468—1474, 1488 — állt há
borúban, összesen tehát 23 háborús esztendő. Ugyanekkor a törökkel 
szemben csak 10 év alatt történtek jelentősebb harccselekmények — 
1458—1464, 1475—1476, 1479—1841. Az emberveszteség nem lehetett 
számottevő, mivel Ausztriával szemben összesen csak két jelentősebb 
összecsapás végződött kudarccal a magyar fegyverek számára, a cseh— 
lengyel háborúban pedig mindössze négy ütközet hozott cseh vagy 
lengyel sikert116 és Mátyás különben is általában kerülte a nagy vesz
teségekkel járó nyílt összecsapásokat, inkább manőverezéssel igyeke
zett célját elérni. 

Az anyagi áldozat ezzel szemben rendkívül nagy volt. A zsoldos
hadsereg költségei felemésztették a nemzeti jövedelem tekintélyes há
nyadát — 10 000 gyalogos évi zsoldja, havonként 3 aranyat számolva, 
360 000, ugyanennyi lovasé, ha egy katona havi zsoldját 5 arannyal 
számítjuk, évi 600 000 arany, vagyis csaknem eléri az ország teljes évi 
jövedelmét. (NB ez természetesen nem egészen így történt: a kato
nákat általában nem egy egész esztendőre, hanem csupán a hadjárat 
tartamára fogadták fel, s ekkor sem mindig fizették ki a teljes zsold
jukat.) Ezek a nagy áldozatok kimerítették, meggyengítették az orszá
got, csökkentették ellenálló erejét a törökkel szemben. 

A kutatások mai állása nem teszi még lehetővé, hogy felmérhessük: 
mivel járultak hozzá a meghódított területek a háborús terhekhez. 
Tény, hogy a már említett két nagy kereskedőváros, Bécs és Boroszló, 
huzamosabb időn át, békésebb körülmények között, komoly nyeresége 

114 A tárgyalásokról ld. Károlyi A.: Adalékok Frigyes császár és I. Mátyás viszályainak 
történetéhez. TT 1892. 80—85. o. és Fraknói: Mátyás i. m. 375—385. o. 

115 Csánki D.; Mátyás király pénzügyei. (Mátyás emlékkönyv. Szerk.: Márki S.. Budapest. 
1902. 75. o.) ; Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. (Bearb. v. K. Uhlirz. II. Abt. Bd. 3. Wien, 
1904. 128—129., 164—165. O.) 

116 A cseh háborúban négy nagyobb összecsapásban — Laa, Hradic, Wilimow es a szilé
ziai Schönwitz — a csehek és a lengyelek, ötben — Hulim, Wessely, Tobischau, Krappitz, es 
a glogaui háborúban Thomaswalde — a magyar csapatok győztek. Az osztrák háborúkban 
kettő-kettő az eredmény: Körmendnél és Brück an der Leithánál az osztrákok, a második 
körmendi csatában és Leiztensdorínál a magyarok kerültek ki győztesen. Mátyás hadserege 
egyébként rendkívül kevés nyílt ütközetet vívott, fő ereje a portyázásban és az erődharcban 
rejlett. Nyugati ellenfeleivel szemben több mint száz várat foglalt el — Hradistye, Becs, 
Klosterneuburg, Korneuburg, Hainburg, Wiener-Neustadt, stb. — és valamennyit megvédte 
az ostromlókkal szemben; — Boroszló 1474-es védelme közülük a legnagyobb haditett. 
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lett volna Magyarország gazdasági életének és katonai potenciáljának 
Sziléziával kapcsolatban tudjuk, hogy Mátyás itt is bevezette a közigaz
gatási reformokat, megjavította a közbiztonságot, s főleg a háborús 
években nagy, évi 50 000—80 000 aranyforint adót vetett ki a tar to
mányra.117 Csehországgal kapcsolatban nincsenek ilyen adataink, a 
kormányzást és adóbehajtást a Mátyás párti katolikus főurak végez
ték, így a mintegy 40 000 aranyra becsülhető évi jövedelem ahhoz 
sem volt elegendő, hogy fedezze a háborús kiadásokat.118 Ausztria csak 
rövid ideig maradt magyar fennhatóság alatt — Bécs például öt esz
tendeig —, a megszállt terület katonai kormányzat alatt élt, a lakosság 
nem adót, hanem hadisarcot, kontribúciót fizetett.119 Ennek összege 
azonban — amelyet későbbi felmérések alapján évi 70 000 aranyra 
tehetünk — nem fedezte a katonai kiadásokat.120 

Ami pedig a meghódított tartományok katonai hozzájárulását illeti, 
megállapíthatjuk, hogy hatásuk a török elleni harcokban alig érvé
nyesült. Ismerjük ugyan Baduario egyik adatát, amely 10 000 nehéz-
fegyverzetű katonában jelöli meg a magyar hadsereg cseh—morva— 
sziléziai kontingensét, ám ez — a feltehetőleg túlzott létszámadattól 
eltekintve — csupán azt jelenti, hogy ezekről a területekről mód nyílt 
zsoldosok felfogadására. Ezenkívül Mátyás csupán tűzmestereket és 
ágyúkat kért a sziléziai és morva városoktól a török elleni harcra.121 

Az osztrák városok katonaállítási kötelezettségéről nincsenek adataink, 
szinte biztosra vehetjük azonban, hogy az adott körülmények között 
— Ausztria hadban állt Magyarországgal — ilyenről nem is igen lehe
tett szó. 

Mátyás szövetségi és területszerző politikáját, Magyarország uniós 
lehetőségeit, valamint az ország teljesítőképességének fokozását, a fő-
kérdést, a török elleni sikeres védelmet tekintve, olyan egymással el
lentétesen ható tendenciáknak foghatjuk fel, amelyek kölcsönösen meg
semmisítik, vagy legalábbis jelentősen gyengítik egymást, önmagában 
viszont egyik tendencia uralomra jutása sem oldhatta volna meg a 
kérdést, így Mátyásnak mindegyikkel kísérletezni kellett. 

Távolabbi perspektívákat tekintve a török elleni védekezéshez még 
az ország maximálisra fokozott erőfeszítése sem látszott elegendőnek, 
ha viszont az erősödést extenzív úton, vagyis területszerzéssel kíván
ták elérni, ezt csak Magyarország katonai és gazdasági potenciáljának 
szinte teljes f elhasználódása árán érhették el. Ez pedig circulus vitio-
susként nem erősítette, hanem gyengítette a belső erőtartalékokat. 

Hasonlóan egymás ellen ható tényezőkként működtek a szövetségi 
és hódító politika erővonalai. A gyenge és megbízhatatlan szövetségi 
kísérletek, valamint az ország állandó fenyegetettsége a török elleni 

117 Csánkl: Mátyás király pénzügyei i. m. 75—76. o.; Jahrbücher der Stadt Breslau. Hrsg. 
v. J. Brüsching. Breslau, 1Ü13. 199—201., 236—238., 276—277. o. 

118 Csánki: Mátyás király pénzügyei i. m. 76. o. 
119 UO. 
120 Csánki: Mátyás király pénzügyei i. m. 76. o.; Schober C : Die Eroberung Niederöster

reichs durch Matthias Corvinus in den Jahren 1482—1490. Wien, 1879. 188. o. 
121 TT 1885. o. Szilézia Mátyás zsoldosseregének elsőrendű kiegészítési körlete volt: Poli

tische Korrespondenz Breslaus im Zeitalter des König Matthias Corvinus. Hrsg. v. B. Kron
thal—H. Wendt. Bde. 1—2. Breslau, 1893-1894. Bd. I. 21., 45—46., 134—135. o., II. 56—57., 198— 
199. o. stb. 
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harcban ugyancsak érdekelt hatalmak részéről, szinte rákényszerítette 
Magyarországot a preventív védelem, erkölcsileg is ritkán igazolható, 
veszélyes politikájára. A hódítások pedig még jobban elidegenítették 
a presumptív szövetségeseket, s növelték az ország elszigeteltségét. 

Az idő is Mátyás tervei ellen dolgozott. Nem jutott elég idő arra, 
hogy békésebb körülmények között kísérelje meg a különböző, gaz
daságilag eltérő fejlettségű és struktúrájú területek fokozatos egy
beolvasztását. A folyamatot mindenképpen megnehezítette volna, hogy 
az így létrejött tekintélyes birodalom központja, Magyarország, gazda
ságilag elmaradottabb színvonalat képviselt, mint a meghódított Cseh
ország, Szilézia vagy Alsó-Ausztria. 

A sziléziai, és különösen az alsó-ausztriai magyar uralom azonban 
olyan rövid ideig tartott, hogy ez a kérdés voltaképpen fel sem me
rülhetett,122 a meghódított tartományok így lényegében nem erősítet
ték, hanem törvényszerűen gyengítették Magyarországot. 

A török háborúk mérlege 

Mátyás korának török háborúit három, egymástól jól megkülönböz
tethető szakaszra bonthatjuk: 

1. Védekezés és korlátozott célú támadás (1458—1464); 
2. Erőegyensúly, helyi jellegű hadműveletek (1465—1483); 
3. Viszonylagos béke (1484—1490). 
A korszakolást nem annyira katonai indokok, a háború jellegének 

megváltozása, az erőviszonyok módosulása stb., mint inkább politikai 
tényezők alapján végeztük el. A háború jellege az egész korszakban 
változatlan: korlátozott célú és méretű harccselekmények, óvatos pozí
ciószerzés, a nagyobb nyílt összecsapások kerülése jellemzik. A török 
hadsereg leginkább portyákkal igyekszik eredményt elérni, amelyeket 
kisebb-nagyobb erőkkel Mátyás uralmának szinte minden évében meg
ismétel. Hódító szándékkal, komoly erőkkel ellenben egyszer sem kí
sérletezik, egyetlen nagyobb szabású vállalkozását, az 1479-es erdélyi 
betörést is inkább zsákmányszerzés, illetve a Havasalföld biztosításának 
szándéka idézte elő.123 

A magyar hadsereg ugyancsak portyákkal, illetve a portyázó török 
csapatok megsemmisítésével válaszolt. Néhány — kifejezetten helyi 
jellegű, kis erőkkel végrehajtott — ellentámadás is pozíciószerzésre, a 
határ biztosítására irányult. 

Politikai téren azonban lényeges a két szakasz közötti változás. A 
Duna vonala időlegesen Magyarország számára is mellékhadszíntérré 
válik, s csupán a status quo fenntartásáért, illetve a pozíciók megja
vításáért folynak kisebb-nagyobb harccselekmények. 

122 Poli t ische Correspondenz Bres laus I. 145—14(3., 198—199., 217—218. o. 
123 Zinkeisen: i. m. II . 443—444. o. „Signif icaveram et iam pos ter ior ibus l i t teris de incursu 

T u r c o r u m , . . . (qui ad) pa r t e s Transa lp inas in t raverun t , qu ibus oppress is pa r t e s T ransy lva -
nas , pot iorem regni mei tot ius regionem, de q u a ampl iss imi redd i tus , sa l inas e t a r g e n t ! a u r i -
q u e foedinis ibidem exis tent ibus , mih i p roven iun t . " (Mátyás levele 1479. ok tóber 22-én IV. 
Sixtus p á p á n a k . MKL. I. 450. o.) 
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A harmadik szakasz abban tért el a két előzőtől, hogy az inkább 
pillanatnyi fegyvernyugvásnak tekinthető békét a két fél erőgyűjtésre 
használta fel: a török megerősítette moldvai uralmát, Mátyás pedig 
Dzsem herceget saját politikai eszközévé kívánta tenni, hogy ezzel sakk
ban tartsa a szultánt. 

1. Védekezés és korlátozott célú ellentámadás 
(1458—1464) 

Mátyás török háborúinak leginkább eseménydús, következmények
ben is leggazdagabb szakasza. A helyzet még teljesen kialakulatlan, 
a török még nem érte el céljait, s Európa nem is igen ismerte azokat; 
szinte minden évben híre jár például, hogy Mohamed újból Magyar
ország ellen készül. A török azonban egyaránt fenyegette Boszniát, 
Havasalföldet, Moreát, Albániát és Szerbiát is. Először Szerbiát nyelte 
el egészen az oszmán áradat, ahol a lehetőséget Brankovics Lázár 
szerb fejedelem halála teremtette meg (1458. január 20.) az oszmánok
nak. 

A szultán ugyanis felhasználta a szerb fejedelmi ház belső ellenté
teit, s 1458 nyarán benyomult Szerbiába s elfoglalta a Novo-Brodo-i 
ezüstbányákat és Szendrőt.124 

Szerbia elbukása Magyarországot is válságos helyzetbe sodorta. A 
nemesség azonban fegyvert ragadott, s a fiatal király vezetésével, 
augusztus végén a déli végekre érkezett. A bandériumok és a gene
ralis exercitus mellett nagyszámú, a velencei követ jelentése szerint 
40 000 önkéntes keresztes is erősítette a sereget.125 Noha a szám rend
kívül túlzott, II. Pius is csak „kevés, erőtlen és mezítelen keresztest" 
említ,126 mégis tény, hogy tekintélyes számú haderő vonult a végekre. 
Itt Szilágyi Mihálynak sikerült Szendrőt elfoglalnia, s szeptember vé
gén vagy október első napjaiban Belgrád mellett egy török hadat le
győznie.127 

Az ország — a Frigyes párti bárókat és a felvidéki cseh zsoldostár
saságokat kivéve — egységesen fordult szembe a török fenyegetéssel. 
Az 1459. januárjában Szegeden összeült országgyűlés nagy áldozatokat 
vállalt a török ellen: a földesuraknak 20 telek után egy lovas íjászt 
kellett kiállítaniuk, a városok tüzéreket és hadigépeket adtak, felvo
nultak a kiváltságos népek: szászok, kunok stb. is és királyi rende
letre, az ország határain belül — Belgrádot és a déli bánságokat is 
beleértve — valamennyi országlakos tartozott hadba vonulni.128 

A tervezet nem valósult meg, mivel a török nem támadott. Az ország 

124 MDE I. 11—12., 15., 18—19., 21—22., 25—26., 28—29., 32—40. O. ; Zinkeisen: i. m. II. 112—155. 
o ; Babinger: i. m. 164—166. o.; Bánlaky: i. m. 38—41. o.; Kupelwieser: i. m. 136—138. o. 

125 „El Reverendissime Signor Legato fin a di 26 del passato con moite Cruce signati pur 
era a Futak." (1458. október 1. MDE I. 37. o.) Majd október 9-én már a keresztesek — erő
sen túlzott — létszámát is megadja: „El íorzo sono crucesegnati ultra persone 40 milia." 
(MDE I. 38. O.) 

126 „Pauci tunc crucesignati inermes ac nudi . . ." (Iorga: Notes IV. 165. o.) 
127 MDE I. 36—40. o. 
128 Kiadta: Kovachich M. Gy.: Vestigia comitiorum apud Hungaros. Buda, 1790. 335. o. és 

Pray Gy.: Annales rerum Hungáriáé 977—1564. Tom. 1—5. Vindobonae, 1768—1770. Tom. 3. 225. o. 
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helyzete mégis romlott: 1495. június 30-án Szendrő megnyitotta kapuit 
Mohamed előtt, s elesett Galambóc (Golubác) is.129 

Néhány évre rá, 1462-ben, újból gyengült a Magyarországot övező 
védőgyűrű: Vlad Dracul hősies védekezés — és némi magyar segély
had — ellenére is kénytelen volt kapitulálni a szultán előtt, aki Isz
tambulba hurcoltatta.130 

A következő évben került sor Mátyás legnagyobb törökellenes hadi 
vállalkozására: Jajca ostromára. A hadjárat diplomáciai és katonai 
előzményeire — Tamás bosnyák király nyugati orientációja és Moha
med megtorló hadjárata — már utaltunk, Mátyásnak mindenképpen be 
kellett avatkoznia a török—boszniai harcokba, mivel a hadászati fon
tosságú Bosznia mind Délnyugat-Magyarország, mind Itália, mind Né
metország felé felvonulási terepül szolgált a töröknek, ezért feltétlenül 
ki kellett ragadni a török kezéből. Arra is számított a magyar király, 
hogy az európai hatalmak támogatják harcait. Már láttuk, hogy némi 
segélyt kapott is a pápától, s újdonsült szövetségese, Velence is táma-
dólag lépett fel Moreában. 

i Több azonban nem történt a tervek összehangolására. Mindkét szö
vetséges, az európai hatalmak általános részvétlensége és rosszindulata 
közepette, önmagára utalva vívta harcát az oszmán túlerővel, még 
egymást sem segítették. 

Mátyás hadjárata a gátló körülmények ellenére sikeres és hadmű
vészeti szempontból tanulságos volt. Májusban Mohamed diverziós mű
velettel kötötte össze boszniai akcióját, Ali szendrői bég betört a Te
mesközbe, ám vereséget szenvedett. 

Mátyás nem sietett a megtámadott Bosznia segítségére. Helyesen 
felmérve a helyzetet látnia kellett, hogy csak a biztos vereséget vál
lalva ütközhet meg a szultán tekintélyes haderejével.131 A bosnyák 
király politikájával, aki a törökkel, s némileg Mátyással szemben is a 
pápánál keresett támogatást, egyébként sem volt megelégedve, s nyil
ván helyesebbnek látta, ha Boszniát, vagy annak egy részét közvet
lenül csatolhatja Magyarországhoz. 

Figyelemre méltó, s Mátyás későbbi török hadjáratainál is találko
zunk ezzel a jelenséggel: a magyar hadsereg a telet használja fel tá
madó hadműveletekre, amikor a szultáni fősereg nincs a közelben. A 
mintegy 20 000 főre becsülhető magyar sereg, amelyhez később a hor
vát csapatok is csatlakoztak,132 szeptember 23-a körül lépett Bosznia 

129 Szilágyi Mihály beszámolóját ld. MDE I. 36—38. o. 
130 Iorga, N.: Geschichte des rumänischen Volkes. Gotha, 1905. 167—169. o.; Babinger: i. m. 

217—223. o. 
131 Mátyás 1463 nyarán Ali bég ellen felvonult seregét Gyalókay 16—26 000 főre becsüli 

(Gyalókay: i. m. 254. o.). A had létszáma véleményünk szerint nem érte el a 20 000 főt. Mo
hamed ugyanekkor a források szerint mintegy 150 000 főnyi haddal tört Boszniába. (Babin
ger: i. m. 232. o.) Noha ez is rendkívül eltúlzott adatnak látszik, kétségtelen, hogy tekinté
lyes különbség mutatkozott a két sereg között. Mátyás seregét ekkor egyébként is Ali bég 
hadai kötötték le, akitől a fontos Belgrádot féltették a magyarok. (MKL I. 45. o.) Mátyás 
1463 tavaszán — Podiebrad Viktorinnak írt levele tanúsága szerint — még nem látta világo
san, hol várható a szultáni sereg csapása: „Communis noster . . . hostis cum magno . . . ap-
paratu, in tali loco positus, ut dubium relinquat, quas tandem christianorum partes sit in-
vasurus." (MKL I. 40. o.) 

132 Az egykorú források sehol nem adnak sereglétszámot. A későbbi szerzők közül Gya
lókay 16—26 000 (i. m. 254. o.) Thallóczy 25—25 000 (Jajcai oki. LXXXIX. o.), Babinger 4000 (!) 
főre becsüli a magyar sereg létszámát. (Babinger: i. m. 245—246. o.) 
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területére, s azonnal a főváros, Jajca ostromához látott. Bár a várost 
hamarosan elfoglalta, a fellegvárral már nem boldogult, a szívósan 
védekező helyőrséget csak az éhség késztette december 26-án meg
adásra.133 

A hadjárat ezzel nem ért véget, Jajcán kívül hatvannál is több várat 
foglalt el a töröktől. Az újonnan meghódított bánságot Szapolyai Imre 
horvát bánra bízta. 

A szultán a következő nyáron megkísérelte Jajca visszafoglalását. 
Mintegy 30 000 fős serege azonban több mint hathetes ostrom után 
óriási veszteségeket szenvedett és félbe kellett hagynia a támadást. 

Az év többi hadi eseménye már nem bizonyult ilyen sikeresnek a 
magyarok számára. Mátyás 1464 szeptemberében 8000 lovassal és 4000 
gyalogossal átkelt a Száván és a fontos Zvornik ostromához fogott. 
A váratlanul feltűnő szultáni hadsereg azonban pánikot idézett elő a 
magyar táborban, s bár a katonák nagy többsége megmenekült, tábo
ruk a törökök zsákmánya lett.134 

Noha az 1463—64-es hadjáratokban mindkét felet érték kudarcok, 
lényegében mind Mohamed, mint Mátyás elégedett lehetett az elért 
eredményekkel: Törökország megszüntette a boszniai ütközőállamot, 
s meghódította déli területeit. Szerbia elvesztette függetlensége marad
ványait, s 1462 után Havasalföldön is szorosabbá vált a török függés 
mint valaha. Mindezeket az eredményeket úgy is tekinthetjük, mint 
a Balkán teljes ellenőrzésének realizálódását, s másfelől előkészület
ként Magyarország megtámadására. 

Jajcánál ezzel szemben két ízben is kudarcot vallottak a törökök. 
A fontos vár ettől kezdve egészen 1527-es bukásáig Belgrád mellett a 
déli magyar végvárrendszer legfontosabb pillére maradt. A vár jelen
tőségét Mátyás is tisztán látta: „Azt mondják — írja 1465. május 30-án 
pápai követének — (Mohamed) semmit sem áhít jobban életében, mint 
ezt a két helyet, Nándorfehérvárt és Jajcát, mivel az egyik Magyar
ország, Lengyelország és Csehország, a másik Dalmácia, Isztria, Itália 
és Németország kapuja."135 

A mérleg másik serpenyőjébe Szendrő, Galambóc és Zvornik elvesz
tése és a magyar hadsereg harcászati gyengeségei kerülnek, jóllehet 
Jajca védelme a középkori magyar hadtörténelem legszebb lapjaira 
kínálkozik,136 s évenkint két-három török portyázó hadat is sikerült 
szétverni. A magyar fősereg Jajca ostrománál, s különösen Zvorniknál 
nem nyújtott jó teljesítményt. Főleg a fegyelmezetlenség és a törökök-

133 Thallóczy: Ja jca CIV—CIV. o. ; Babinger: i. m. 246. o. 
134 A zvornik i k u d a r c forrásai t összegyűjtöt te Thallóczy: Ja jca i oki . 27—30., 33—42. o. A 

későbbi feldolgozások közül ld. e l sősorban : GyalóJcay: i. m. 258—259. o. ; Babinger: i. m . 
248—249. o.; Thallóczy: Ja jca i oki . CXV—CXIX. o.; Fraknói: i. m. Mátyás 144—146. o. 

135 ,,Tedet, inqu iun t , vi te sue, nisi duobus his locis Nandora lba et Ja icza e vestigio pot ia-
tur , q u o r u m p r i m u m ad Ungar iam, Po lon iam, B o h e m i a m , a l t e rum ad Dalmat iam, I s t r iám, 
I tá l iám et A leman iam sibi i anuam fu tu ram pu ta t . " (MKL I. 83. o.) 

136 Az os t rom negyven napig ta r to t t . (Mátyás levele Bár t fa városához 1464. szep tember 
2-án. Thallóczy: Ja jca i oki . 25. o.) A küzde lem hevességét és a védők hősiességét Mohamed 
görög életírója, Kri tobulosz is b izonyí t ja : ,,A p a n n o n o k azonban el lenál lást fej tenek ki, . . . 
S hol a nehézfegyverze tűek e lőrehatolva erőt ve t tek a pannonokon s fe lkúsztak a vár fa l ra , 
hol ismét a pannonok tó l visszaszorí tva erővel t ávo l i t t a t t ak el, s nem kevesen . . . ot t lel ték 
ha lá luka t . Elég ideig t a r to t t ez, mivel m i n d k é t fél d icsőségesen ha rco l t ; végül a laposan felül
ke reked tek a p a n n o n o k . " (Kritobulosz: II. Méhemet élete. Ford . Szabó K. Budapest , 1965. 
Id. Thallóczy: Ja jca i oki. CCCXIIT. o.) 
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tői való félelem kiváltotta, hirtelen pánik jelezte, hogy a sereg Jiskra 
zsoldosai ellenére sem egyenértékű még minőségileg a törökkel.137 

A konkrét területi változásoknál és harcászati tapasztalatoknál véle
ményem szerint lényegesebb, a Mátyás török politikájában végbement 
gyökeres fordulat. Míg korábban, úgy véljük, az ország lakosságával 
és saját tanácsadóival egyetértésben, Mátyás is a török elleni védeke
zést állította politikájának középpontjába.138 1464 után azonban egyre 
mélyebb a szakadék Mátyás é s . — nem tudunk rá jobb kifejezést ta
lálni — a magyar közvélemény török politikája között. Mátyás ugyan
is páratlan éleslátással felismerte, hogy a török pillanatnyilag nem 
támad és nem is támadhat nagy erővel Magyarország ellen. Amíg a 
Balkánt teljesen meg nem hódítják az oszmánok, s kellően erős had
sereg védi a végvárakat, a török csak feleslegesen nagy áldozatok árán 
tudna tartós sikert elérni Magyarországgal szemben, Sajnos, e felis
merésének — ismereteink szerint — Mátyás sehol sem ad hangot, de 
egész későbbi tevékenységét nem érthetjük meg, ha ezt a feltevésün
ket elvetjük. A király leveleiben a másik — az előbbinél lényegesen 
könnyebb — felismerésére hivatkozik: egyetlen hatalom sem támogatja 
őszintén és erőteljesen Magyarország önvédelmi harcát, az ország ön
erejéből pedig nem léphet fel támadólag a török ellen.139 

2. Erőegyensúly, helyi jellegű harccselekmények 
(1465—1483) 

A viszonylagos erőegyensúly szakaszát szinte évenkint ismétlődő — 
főleg Erdélyt, a Temesközt, Horvátországot és Dél-Ausztriát sújtó — 
török portyázások és kevés, jól megszervezett magyar ellentámadás 

— 1476 és 1480—81 — továbbá egyetlen nagyobb nyílt ütközet — 1479, 
Kenyérmező — jellemzik. 

Az első néhány évben — a cseh háború kezdetéig — a déli fronton 
is meglehetős passzivitás uralkodott. A törököt Albánia és Karaman 
kötötte le elsősorban, Magyarországra csak kisebb portyázó csapatok 
támadtak. 1466-ban újból felmerült a Belgrád elleni török támadás 
veszélye, ez ellen kívánt Mátyás német szövetséggel védekezni, de 

137 Boníini pl. azt állítja, hogy a szemén megsérü l t Zápolya I m r e vet te rá Mátyás t a visz-
szavonulásra , majd így fo ly ta t ja : „Diceret se Turco i m p a r e m et mili tem longo bello et a s -
siduo laboré defa t igatum re f i c i . . . opponere . . . Pos te ro die fáma hec magis magis magisque 
metu et muss i ta t iona a u g e r i . . . Id cum tan ta mil i tum t rep ida t ione fac tum, u t rel ict is tor-
ment i s . . . ad Savi r i pam cont inuo se receper in t . " (Bonfini: R e r u m H u n g a r i c a r u m Decades, 
ed. L. Juhász . Budapest in i , 1936—1941. Vol. 4. Dec. IV. Libr. l.) 

138 „Omne s túdium o m n e m q u e operám accomodare me cepisse Test imonio sun t ea, cuo 
his diebus super io r ibus a me gesta s u n t ; qu ibus d u m occupa tus in t enderem, et Chr is t iano-
r u m inimicos a Chris t ianis p r o p u l s a r e m " . . . (Mátyás levele II. P ius pápához . 1464. j a n u á r 
27. MKL I. 48. 0.) 

139 „At nos tarnen si an imo in omnia sufficimus, de v i r ibus tarnen nost r i s non tenere 
adeo p r e s u m i m u s , ut eas t an te potent ie pa r e s es t imemus , m a x i m e in a n n u m p resen tem ; turn 
quod per pr iora t e m p ó r a crebr is ac magnis expedi t ionibus e x h a u s t i . . . et fat igati s u m u s , tud 
quod nee a sede apostol ica, nee a q u o c u m q u e chr i s t i anorum pr inc ipum al iqua n u n c ope 
nos j uva re sen t imus . " (Mátyás levele Cristoforo Moro velencei dogéhoz. 1467. ápri l is 7. MKL 
I. 194. o.) Hasonló megnyi la tkozása i t Id. m é g : MKL I. 110—111., 182—184., 296—297., 312—313., 
325—330. o. (Itt fejti ki legrészletesebben ál láspontját) 337—338., 359., 363—365., 420—424. o. II. 
42—43., 65—69., 167—170., 251—252., 372—373. 
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sem a szövetség, sem — szerencsére — a támadás nem jött létre.140 

A következő évek Mátyás uralkodásának legválságosabb szakaszát 
hozták. Bebizonyosodott: Magyarország nem képes kétfrontos hadvi
selésre. A török portyázó hadak nagy pusztításokat okoztak az ország
ban, mivel a cseh háború következtében meggyengült a déli határ
védelem. 1474-ben — éppen Mátyás sziléziai hadjáratával szinte egy-
időben — Bali bég hadai elpusztították Nagyváradot.141 

A török hadszíntér háttérbe szorulása és a cseh háború terhei álta
lános elégedetlenséget váltottak ki az országban, a válság három ízben 
is olyan súlyos volt, hogy komolyan fenyegette Mátyás uralmát. 

Lehetséges, bár nem bizonyítható, hogy ez a belső forrongás kész
tette arra a királyt, hogy újból változtasson török politikáján, s erői 
zömét néhány évre — 1475—1481 — ismét a déli határra összponto
sítva, támadólag lépjen fel a törökkel szemben.142 

Mindenesetre már 1475-ben két jelentős esemény is történt a török 
fronton: Nagy István Vaslui-i győzelme (január 10.) és Mátyás sza-
bácsi hadjárata (1475. december—1476. február). A kettő közül Vaslui 
a jelentősebb fegyvertény: Szüle j mán pasa hatalmas, a kortársak által 
100 000 főre becsült hadseregét — amely a valóságban is elérhette a 
35—40 000 katonát — az ügyes taktikával harcoló moldvai, lengyel és 
erdélyi csapatok meglepték és szétszórták.143 Ezzel Moldva egy időre 
megmenekült a teljes török behódolás veszélyétől. 

Szabács téli ostroma középkori hadtörténelmünk egyik legismertebb, 
mégis szinte tökéletesen félreértett epizódja.144 A félreértések nem az 
ostrom tényleges lefolyásából fakadnak — erről a korában szinte pá
ratlanul részletes, bár kissé „manipulált" leírások maradtak fenn14,1 

—, hanem Mátyás eredeti haditervét illetően. A hadtörténészek — s 
ebben e tanulmány szerzője sem kivétel — ott követték el a hibát, 
hogy elfogódva Mátyás propagandisztikus állítását, s hozzá a velencei 
Sebastiano Baduario sereglétszámát, túlbecsülték a király eredeti ter
veit, a szabácsi hadjárat célját és jelentőségét.146 Ha elfogadjuk 
ugyanis Baduario több mint 60 000-es sereglétszámát, nehezen érthető, 
hogy Mátyás támadási célja a csupán 1200 töröktől védett, nem első
rendű jelentőségű határvár lett volna, s ezt is csak hathetes kemény 
ostrom árán sikerült elfoglalnia. Gyalókay már észrevette az ellent
mondást, s úgy próbálta áthidalni, hogy szellemes okfejtéssel a had
járat céljának megváltozásáról írt.147 

140 Iorga: Notes IV. 248—266. o. 
141 Bunyitay V.: A vá rad i püspökség tör ténete . 1—3. k. Nagyvárad , 1883—1884. III. 304— 

306. o. 
142 A had j á r a tok le í rásá t Id.: Gyalókay : i. m. 260—272. o.; Kupelwieser : i. m. 162—178. o . ; 

Thallóczy: Ja jca i oki. CXXXIV—CXLVII. ; o. ; Bánlaky: i. m. 173—192. o. ; 202—211., 220—223. o. 
143 Elekes L.: Nagy I s tván moldvai vajda poli t ikája és Mátyás k i rá ly . Budapes t , 1937. 45— 

47. o.; Babinger: i. m. 369—371. o. ; Lot, F.: L 'a r t de g u e r r e au moyen age en Europe et au 
Proche Orient. Tom 1—2. Pa r i s , 1946. II. 246—251. o. 

144 Had tö r t éne t i je l legű leidolgozásai t Id. Csánkl D.: Szabács megvétele . HK 1888. 355— 
388., o . ; Gyalókay: i. m. 260—267. o.; Kupelwieser : i. m . 162—164. o.; Bánlaky: i. m. 173—184. o. 

145 Ld. e lsősorban Mátyás 1476. f ebruár i leveleit IV. Sixtus pápához és másokhoz . MKL I. 
333—335. o. 

146 TT 1885. 762—764. o.; Rázsó Gy.: Mátyás zsoldos hadse regének hadművésze térő l . HK 
1958. 3. sz. 146—147. o. 

147 Gyalókay: i. m. 262—263. o. 
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Erre azonban — véleményünk szerint — nincs szükség. Mátyást 
bel- és külpolitikai körülményei — és kisebb részben katonai indokok 
— arra kényszerítették, hogy — lehetőleg olcsó áron — sikert érjen 
el a törökkel szemben. Erre az 1471-ben épült, meglehetősen erős 
határvár, Szabács elfoglalása nagyon is megfelelt. Megszállása ugyanis 
nem rendítette meg a status quo-t, nem jelentett háborús okot Moha
med számára. Mint ahogyan a Szendrő környékén épült magyar vára-
csokat is elpusztította a török, s Mátyás sem torolta meg a táma
dást.148 Ha viszont a hadászati fontosságú Szendrőt foglalja el, úgy 
feltétlenül számolnia kellett volna a szultán nagy erejű ellentámadá
sával, erre pedig az osztrák háborúra készülő Mátyás sem lehetett fel
készülve. Jellemző, hogy maga is szükségesnek látta, hogy Szendrő 
ostromának elmaradásáért kifogásokat keressen: a Duna alacsony víz
állását, majd a jégzajlást hozta fel magyarázatként.149 Ezt azonban csak 
ürügynek tekinthetjük; Szendrőt nem a Dunáról, hanem a környező 
dombokról lehetett leginkább lövetni, s ha a király valóban Szendrő 
ellen készül, akkor minden bizonnyal azt veszi először ostrom alá, s 
csak később fordul Szabácsnak. 

Igaz, leveleiben nagyon is hangsúlyozza Szabács fontosságát, ezt 
azonban csak szokásos diplomáciai húzásai egyikének tekinthetjük.150 

Maga az ostrom is több hadművészeti tanulságot rejt magában. A fő 
problémát a Dunától és mellékágaitól védett vár megközelítése jelen
tette. Mátyás úgy oldotta meg a feladatot, hogy nehéz ágyúi egy részét 
hajókra rakta és a Dunáról lövette a vár gyenge pontjait. Az ostrom 
mégis tetemes veszteséggel járt. Az utolsó rohamban több mint 200 
katona esett el, köztük František Hag, a cseh zsoldosok parancs
noka.151 

A törökök heves támadásokkal válaszoltak. A szendrői és boszniai 
bégek szinte ellenállás nélkül végigpusztították a Temesközt és Hor
vátországot. Mátyás számítása mégis bevált: Szabács elfoglalásával 
javított hadászati és politikai helyzetén, s nem provokálta ki a szultán 
támadását sem. 

Mátyás uralkodásának legnagyobb nyílt ütközete — és győzelme — 
az 1479. október 13-án megvívott kenyérmezei csata azért fontos szá
munkra, mert meggyőző erővel bizonyította a déli határvédelem haté
konyságát, valamint a nehézlovasságra és cseh típusú gyalogságra épülő 
magyar hadsereg harcászati fölényét a török haderővel szemben.152 

Hadászati szempontból lényegesen izgalmasabb Kinizsi 1480—1481-es 
szerbiai portyáinak és Mátyás 1480-as boszniai hadjáratának elemzé
se.153 A régebbi történetírás nem méltatta kellő figyelemre a magyar 

148 A városokró l ld. Gyalókay : i. m. 136. sz. jegyzet . 
149 ,,Nisi pauci tas acque p r i m u m , glacies exinde, nos t rum nava lem exerc i tum prohibuisse t 

cord i nobis e ra t c a s t rum Smedri i , tot ius regni Rasciae caput , obsidione c ingere ." (Mátyás 
levele Ernő szász hercegnek, 1476. november 15-én. MKL I. 354—355. o.) 

150 „Muni t iss ima a r x " - n a k nevezi egy helyüt t . (MKL I. 334. o.) 
151 Csánki: Szabács i. m. 383. o. 
152 F o r r á s a i : Bonfini: Dec. IV. Libr. 6. 612. MKL I. 451—455. o. és a Bán lakyná l idézett 

források. (206. o.) Feldolgozásai : Gyalókay: i. m. 267—269. o. : Amlacher, A.: Die T ü r k e n 
schlacht auf dem Brotfeld. He rmanns t ad t , 1879. 124. o.; Bánlaky: i. m. 206—211. o.; Kupel-
wleser: i. m. 170—175. o. 

153 A had já ra tok e lsőrendű forrása i Mátyás beszámoló i : MKL II. 65—69., 76—80., 156—158., 
190—191., 235—237. o. 
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hadsereg e nagyszabású és sikeres hadjáratát. Megelégedett azzal, hogy 
Mátyás boszniai támadását megtorló hadjáratnak tekintse Daud bosz
niai pasa magyarországi rablóhadjáratáért (a pasát 1480 tavaszán Má
tyás átengedte Horvátországon, hogy akadálytalanul be tudjon törni 
osztrák területre, s a visszaözönlő török martalócok Magyarországon is 
rabolni kezdtek.)154 

Pedig itt többről volt szó. A magyar hadsereg ugyanabban az évben 
három helyen is támadta a hatalmas török birodalmat, s mindhárom 
hadművelet sikeresnek bizonyult: kora tavasszal István moldvai fe
jedelem erdélyi segédcsapatokkal tört Havasalföldre,J55 ezt követte 
Mátyás boszniai hadivállalata, majd novemberben Kinizsi szerbiai 
portyája. A támadást kitűnően időzítették: a török csapatok zömét 
ugyanis ez évben Rhodosz sikertelen ostroma és az otrantói par tra
szállás kötötte le. 

Az akciót nem csupán az előző évi erdélyi török betörés és Daud 
pasa rablásainak megtorlása idézte elő, Mátyás tervezett ausztriai 
hadjárata előtt a mögöttes területek módszeres pusztításával gyengí
teni akarta a törököt, s emellett — mint ezt egyik levele bizonyítja, 
amelyben arra kér engedélyt a pápától, hogy keresztényeket erőszakkal 
Magyarországra telepítsen151' — a török által elpusztított falvakat szerb 
és boszniai lakosokkal kívánta újra benépesíteni. Mindezeken túl nyil
vánvalóan propagandisztikus céljai is lehettek; Ausztria megtámadása 
előtt sikeres török hadművelettel óhajtotta megnyerni az európai köz
véleményt.157 

Mindhárom támadás teljes sikerrel járt : a moldvaiak nagy zsák
mánnyal tértek vissza Havasalföldről, s gyengítették a török befolyást; 
Mátyás könnyűlovasai rajtaütöttek Daud pasán és szétszórták csa
patait, majd végigpusztítva Boszniát, több ezer embert Magyarországra 
kényszerítettek; Kinizsi egészen Krusevácig tört előre, több csatában 
megverte és Szendrő várába szorította a szendrői béget, végül — 
Mátyás túlzó jelentése szerint — 60 000 embert hozott át Magyar
országra.158 A portyázások 148l-re is átnyúltak: kisebb török betöré
sek mellett Kinizsi megismételte előző évi szerbiai vállalkozását, s 
ismét nagy zsákmánnyal és számos fogollyal tért vissza.15" 

Ezután viszonylagos nyugalom ült a déli frontra: 1483-ban Geréb 
Péter szlavón bán ugyan még szétvert egy Karintiából hazatérő kisebb 
török hadat, ám még ugyanebben az évben Mohamed utódja, II. Bajazid, 
a status quo alapján békét kötött Magyarországgal. Mátyás ezzel biz
tosítóinak látta a déli határt, s ettől kezdve csak diplomáciai fegyve
rekkel harcolt a török ellen. 

A második és a — katonailag nem értékelhető — harmadik szakaszt 
elemezve megállapíthatjuk, hogy a korábbi, lényegesen rövidebb sza-

154 Gyalókay: i. m. 269. o. „Ezt az egész boszniai had já ra to t c supán véletlen, epizódszerű 
dolognak tek in the t jük ." (Bánlaky : i. m. 205. o.) 

155 MDE II. 436—438., 439—440. o. Beatr ix k i r á lynő levelei Estei Herculesnek és Eleonóra 
hercegnőnek . Kupelwieser : i. m. 176. o. 

156 MKL II. 50—51. O. 
157 MKL II. 76—80.. 98—99., 104—105., 112—116., 125—126. o. 
158 Uo. 79. 0. 
159 MKL II. 235—236. o. 
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kaszbán ugyanannyi török háborús esztendőt találunk, mint ezekben. 
Ez a déli országrészek lakossága számára nem jelentett könnyebbséget, 
mivel szinte évente szenvedtek a török támadásoktól. A hadsereg 
zömét ritkábban kötötték le a török harcok, így mód nyílt másirányú 
alkalmazására. 

Mátyás helyesen ismerte fel, hogy kisebb erőfeszítéssel ugyanolyan, 
sőt jobb eredményt ér el a Magyarországot komolyan megtámadni 
nem szándékozó törökkel szemben, mintha teljes aktivitással lépne fel 
vele szemben. Hadászati terveiben ezért csak a status quo fenntartá
sára, illetve kisebb előnyszerzésre törekedett. Két korlátozott célú tá
madását megfelelő időpontban hajtotta végre: 1475 telén támadott,"ami
kor a szultáni csapatok messze voltak, 1480-ban pedig szerencsésen 
használta ki, hogy a török főerőket Rhodosz ostroma és az otrantói 
partraszállás foglalja le. 

Mátyás uralkodásának második felében a magyar hadsereg haté
konyságában nemcsak elérte, hanem néhány vonatkozásban — például 
közelharcban — felül is múlta az oszmán elitcsapatok színvonalát. 
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy relatív erőegyensúly alakuljon ki a 
két, nagyságrendben annyira eltérő hatalom között. 

Ez az egyensúly azonban még ekkor is csak úgy jöhetett létre, hogy 
a szultán 1456 után mellékhadszíntérnek tekintette a Duna vonalát. 
Figyelemre méltó, hogy Mátyás még ekkor sem tudott kétfrontos há
borút vívni, török hadjáratait nyugati háborúi szüneteiben vezette. 
Az is a két hatalom közötti erőkülönbséget mutatja, hogy míg a török 
többször is — például 1475-ben és 1480-ban — politikai irányvál
toztatásra, időleges aktivitásra tudta kényszeríteni Magyarországot, 
Mátyás csak egyetlen alkalommal — 1464-ben tudta Mohamedet „ter
ven felüli" hadjárat megindítására késztetni. 

Ezek után úgy véljük, megvonhatjuk Mátyás török háborúinak 
mérlegét. 

Területileg egyetlen közvetlenül Magyarországhoz tartozó helységet 
sem veszített el, sőt jelentősen megerősítette a déli végvárrendszert, 
Jajca, Szebernik, Szabács elfoglalása, több mint hatvan boszniai és 
néhány hercegovinai vár megszállása az oszmán hatalommal szemben 
komoly teljesítmény volt, s a magyar hadsereg erejét mutatja. A ma
gyar haderő hatékonyságát és a végrendszer szilárdságát az is bizo
nyítja, hogy — igaz többnyire másodvonalbeli török csapatokkal szem
ben — legtöbb összecsapását és egyetlen nagyobb ütközetét megnyerte, 
s — a Szendrő melletti őrhelyektől eltekintve — minden várát meg
védte (Szendrőt és Galambócot szerb várőrség vesztette el) és ered
ményesen állta útját a török portyazoknak. A rendkívül mozgékony 
és nagyszámú akindzsik teljes közömbösítését még egy Magyarország
nál lényegesen erősebb hatalom sem tudta volna megoldani. 

Azért pedig feltétlen elismeréssel kell illetnünk Mátyást, hogy nem 
engedve a külső és belső nyomásnak, nem folytatott aktív, támadó 
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stratégiát a törökkel szemben, nem bocsátkozott eleve reménytelen 
vállalkozásokba, s nem provokálta ki a szultán hazánkra végzetessé 
válható akcióit. 

Mátyás — úgy véljük, nem túlzás, ha megállapítjuk — az adott 
körülmények között a legcélravezetőbb, leghatékonyabb stratégiát, az 
aktív védelmet választotta a török ellen. Harminckét esztendős ural
kodása alatt mindössze három intézkedését bírálhatjuk: 1468 és 1475 
között kivonta a csapatok többségét, elhanyagolta a déli határ védel
mét, s ezzel szükségtelen veszteségeket és szenvedést okozott a török 
támadások sújtotta terület lakosságának; mint láttuk, 1471—1473 kö
zött nem lépett fel támadóan a nagyon veszélyeztetett helyzetben 
levő oszmánokkal szemben, s nem foglalta el a rendkívül fontos szend-
rői várat; végül, nem sikerült együttműködnie a török elleni védelem
ben egyedül érdekelt Velencével. Első két hibáját, bár nem indokolja, 
mégis magyarázza legveszélyesebb politikai kalandja, a cseh háború, 
amely erejét épp ezekben az években kötötte le, a harmadikban el
lenben nemcsak a magyar, hanem az önző és számító velencei vezetés 
is hibás. 

Ezzel azonban még mindig nem válaszoltunk a tanulmány elején fel
vetett kérdésre. Joggal felvetődik az ellenvetés : lehetséges, hogy Má
tyás a maga idejében viszonylag a legszerencsésebb stratégiát válasz
totta a török ellen, mégis, Halála után vívmányai megsemmisültek, 
nagy áldozatokkal kivívott hódításai elvesztek, s 1526-ban az ország 
elbukott a törökkel szemben. 

A válasz egyfelől túlmegy a török politika értékelésén, mivel a ki
rály egész politikai koncepcióját érinti, másfelől meg kell vizsgálnunk 
a Mátyás előtt álló alternatívákat. Ez utóbbival kell foglalkoznunk, 
mert ez megmagyarázza Mátyás egész politikáját. 

Magyarország előtt három lehetőség nyílt a török ellen: 

1 Az európai, s főleg a szomszédos népek támogatásával, Hunyadi 
János példáját követve, támadó harc; 

2. Békés, a gazdasági, társadalmi és katonai bázisokat felfejlesztő 
politika, a határok megerősítése, esetleg helyi jellegű támadások 

3. Erőszakos kísérlet az ország területi megerősítésére. 

Az első változat — amellyel Mátyás uralkodása első éveiben kísér
letezett is — a gyors pusztulással lett volna egyenlő. Az erőviszonyok 
Hunyadi óta már lényegesen az oszmánok javára módosultak. Bizánc 
elfoglalásával, balkáni helyzetének megszilárdításával és kis-ázsiai hó
dításaival a török potenciálisan és pozicionálisan annyira megerősödött, 
hogy kiűzése Európa egyesített hadereje számára is szinte megoldha
tatlan feladatnak látszott. Azt is láttuk, hogy az európai hatalmak nem 
kívántak komolyan fellépni a török ellen, így ezt a lehetőséget, mint 
a legkedvezőtlenebbet, eleve kizárhatjuk. 

A másik alternatíva első pillantásra rokonszenvesnek látszik. Ám 
utólagos vizsgálatra éppoly reménytelennek, legfeljebb huzamosabb 

— 344 — 



ideig elhúzódónak tűnik, mint az első. Magyarország függetlenségét 
két potenciálisan erősebb és fejlődésképesebb hatalom: Törökország és 
a Habsburg birodalom fenyegette, amelyekkel nem tudott lépést tartani. 
Csak passzív védekezéssel viszont előbb vagy utóbb törvényszerűen ál
dozatul kellett volna esnie támadásuknak. (Feltehetőleg először az ag
resszívabb oszmánok támadtak volna, s ekkor, mint ahogy ez a valóság
ban is bekövetkezett, a Habsburgok beavatkoznak, s a két hatalom 
kettéosztja a legyőzött országot.) 

A harmadik út, az erőszakos hódítás útja, a pillanatnyi lehetőség 
kétségbeesett megragadása volt. Felhasználva az egyik nagyhatalom 
időleges passzivitását és a másik, ugyancsak múló, gyengeségét, Má
tyásnak támadnia kellett, hogy a német fenyegetést kizárja, a törökkel 
szemben pedig megerősödjék. Ott támadott, ahol tudott. Ezért ragadta 
meg a pápa és a császár nyújtotta alkalmat: a cseh eretnekség kiirtá
sát, mert csak itt remélhetett gyors sikert. Csehország megtámadása 
nyilvánvalóan súlyos következményekkel járt, melyek hatását Mátyás 
egész uralkodása alatt érezte, de az adott pillanatban ez látszott szá
mára az egyetlen esélynek Magyarország hatalmi helyzetének meg
szilárdítására. 

Sem ezt, sem a későbbi lehetőségeket nem tudta azonban kiaknázni. 
Ezt elsősorban objektív tényezők, Magyarország viszonylagos gyenge
sége és az akkori európai politikai konstelláció, amely elősegítette 
ugyan a gyors látszatsikereket, ám kizárta ezek tartósítását, végezetül 
saját hibái okozták. Sürgette az idő, ezért nem tudta terveit megér
lelni; gyorsasága, mohósága meggátolta, hogy megbízható szövetsége
seket találjon. Szövetségesek nélkül pedig Magyarország képtelen volt 
hódításokkal erősödni. Tehát ez az út is romlásba vezetett. Mégis, Mátyás 
ezt láthatta az egyetlen olyan megoldásnak, amellyel megmentheti az 
országot, s ezért szinte törvényszerűen ezt az utat kellett választania. 

Az ország azonban mindenképpen bukásra volt ítélve. Olyannak 
tűnt, mint a mesebeli Csongor királyfi, aki vándorlásában hármas 
útra bukkant. Csakhogy ez a hármas út egyfelé: a pusztulásba ve
zetett. 
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Д Ь Ю Л А Р А Ж О 

П О Л И Т И К А М А Т Ь А Ш А Х У Н Ь А Д И , П Р О В О Д И М А Я 
П О О Т Н О Ш Е Н И Ю К Т У Р К А М 

Резюме 

В вводной части статьи приводятся те, существенно отличающиеся друг от друга 
мнения, которые были созданы потомством и современниками короля Матьаша 
(правил в 1458—1490 гг.) по вопросу политики, проводимой по отношению 
к туркам. 

Далее автор статьи анализирует положение османской империи во второй поло
вине X V века, и в свете источников и фактов пытается дать ответ, каковы были 



цели султана Мухамеда II (властвовавшего в 1481 —1541 гг.) в Венгрии. Автор 
приходит к заключению: вопреки тому, что османская империя располагала самым 
большим военным потенциалом в Европе и единозначно находилась в положении 
превосходства по отношению к венгерскому государству, завоевание Венгрии, отча
сти, вследствие большой удаленности её от Турции, а отчасти, вследствие силь
ного пограничного прикрытия страны, казалось султану задачей, которая не сораз-
мерима с теми жертвами, ценой которых её можно было бы осуществить, поэтому 
он после 1456 года уже не пытался покорить Венгрию. 

Затем автор рассматривает военно-политическое положение венгерского государ
ства, и устанавливает; королль Матьаш беспощадного использования ресурсов 
страны организовал превосходную армию, которая была способна вести активную 
оборону от османов и осуществлять с ограниченной целью наступления в сторону 
запала. 

Вслед за этим в статье дается анализ возможности различных вариантов анти
турецкого союза. Согласно сделанному автором выводу, ни «большая» — всеоб
щая — европейская сплоченность, под знаком идеи крестовых походов, ни «малое» 
решение — союз непосредственно заинтересованных государств — не могли быть 
реализованы. Большинству европейских стран непосредственно не угрожала опас
ность турецкого завоевания, поэтому понятно, что они не были намерены при
нести более значительные жертвы в борьбе против турок; а из непосредственно 
заинтересованных стран лишь Венецианское королевство и Венгрия могли итти в 
расчет, но они проводили существенно отличающуюся политику по отношению к 
туркам, и кроме того противоречия их интересов также затрудняли это сотруд
ничество. 

Далее автор рассматривает различные этапы укрепления Венгрии. С провалом 
союзнической политики предоставлялось две возможности для увеличения экономи
ческого и военного потенциала страны: целенаправленное развитие ресурсов страны 
и политика завоеваний. Матьаш попытался осуществить обе возможности едино
временно. Однако экономические отношения воздвигали препятствия на пути повы
шения внутренних ресурсов, страна даже в случае их полного использования не 
могла бы достичь уровня силы османской империи. 

Таким образом оставалось вести захватническую политику, для чего в текущий 
момент благоприятная внешнеполитическая обстановка предоставляла возможность. 
Под знаменем этой политики он завоевал часть Чехии и Силезию, а также нижнюю 
Австрию вместе с Веной и отдельные районы Штирии. 

1 аким образом под господством Венгрии оказались более развитые, чем Венгрия, 
территории. Однако непосредственной выгоды они не принесли, доходы, полученные 
с завоеванных территорий, далеко не покрывали расходов, затраченных на завоева
тельные походы. Вследствие чего они не увеличивали, а ослабляли силу сопро
тивления Венгрии. 

В последующей части статьи автор делает попытку подвести итоги войн Матьаша 
против турок. Эти войны он разделяет на три периода: 

1. оборона и наступление с ограниченными целями (1458—1464 гг.) 
2. равновесие сил, локальные боевые действия (1465—1489 гг) 
3. относительный мир (1483—1490 гг.) 

Автор приходит к следующему выводу: турецкий театр военных действий во 
время правления Матьаша превратился и для Венгрии во второстепенный. Этот 
период был проведено всего лишь четыре более значительных кампании: 1463— 
1464 гг. (захват части Боснии), 1476 г.—- (битва при Сабаче). 1479 г.— (поражение 
турок при Кеньермезё) и 1480—1481 гг. (крупные боснийские и сербские разъезды). 

Исходя из результатов военных походов, автор приходит к выводу о том, что 
Матьаш выбрал против турок самую целесообразную стратегию: активную оборону 
Он сохранил, более того, укрепил южную систему оконечных крепостей, воспрепят
ствовал тому, чтобы турки добились позиционного превосходства. 

В заключение автор рассматривает три возможности, открывавшиеся перед 
Матьашем: 
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GYULA RÄZSÖ 

DIE TÜRKISCHE POLITIK DES KÖNIGS MATTHIAS 

Resümee 

Einleitend werden jene, in wesentlichen Zügen voneinander abweichenden 
Meinungen dargelegt, die die Zeitgenossen und die Nachwelt über wesentliche 
Fragen der türkischen Politik des Königs Matthias (er regierte in den Jahren 
1458—1490) ausgestaltet haben. 

Im weiteren analysiert der Verfasser die Lage des Osmanischen Reiches in 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und versucht im Spiegel der Quellen 
und der Tatsachen bezüglich der Ziele Mohameds II. reg. 1441—1481) in Ungarn 
eine Antwort zu geben. Er stellt fest: obzwar das in Europa über das größte 
Militärpotential verfügende Osmanische Reich dem ungarischen Staat gegenüber 
eindeutig überlegen war, schien' die Unterwerfung desselben teils wegen der 
großen Entfernung, teils wegen der ungarischen Verteidigung der Grenzen als 
eine Aufgabe, die mit den Opfern in keinem Einklang steht, weshalb der Sultan 
nach 1456 auch mit der Unterwerfung Ungars nicht weiter experimentierte. 

Dann befaßt sich der Verfasser mit der militärpolitischen Lage des ungarischen 
Staates und stellt fest, König Matthias habe mit der schonungslosen Inanspruch
nahme der Kraftquellen des Landes eine vorzügliche Armee geschaffen, die den 
Osmanen gegenüber aktive Verteidigung, nach dem Westen Angriffe mit be
grenzten Zielen unternehmen konnte. 

Dann analysiert die Studie die möglichen verschiedenen Variationen eines 
antitürkischen Bündnisses. Er folgert, daß weder ein im Zeichen eines Kreuz
zuges gegen die Osmanen gedachten „großen" — allgemeinen — europäischen 
Zusammenschluß, noch eine „kleine" Lösung — ein Bündnis der unmittelbar 
interessierten Staaten — realisierbar waren. Die meisten europäischen Länder 
standen nicht unimittelbar vor der Gefahr einer Eroberung durch die Türken, 
so wollten sie offenbar keine größeren Opfer im Kampf gegen dieselben bringen; 
und von den unmittelbar bedrohten Ländern konnten nur Venedig und Ungarn 
in Betracht kommen, diese aber verfolgten eine in wesentlichen Fragen voneinan
der abweichende türkische Politik, und auch ihre Interessengegensätze erschwer
ten eine Zusammenarbeit. 

Im weiteren untersucht der Verfasser die verschiedenen Methoden der Festi
gung Ungarns. Infolge Scheiterns der Bündnispolitik boten sich zwei Möglich
keiten, das wirtschaftliche und militärische Potential des Landes zu erhöhen: 
zielbewußte Entwicklung der Kraftquellen des Landes und Eroberungspolitik. 
König Matthias versuchte es mit beiden. Die wirtschaftlichen Verhältnisse bil
deten jedoch ein Hindernis für eine Erhöhung der inneren Reserven; selbtst bei 
einer restlosen Ausschöpfung derselben hätte das Land das Niveau der Kräfte 
des Osmanischen Reiches nicht annähern können. 

Somit verblieb nur die Eroberungspolitik, die durch die gegebene günstige 
außenpolitische Lage momentan möglich war. Im Zeichen dieser Politik eroberte 
König Matthias einen Teil Böhmens und Sohlesien, sowie Niederösterreich (mit 
Einschluß Wiens) und einen Teil der Steiermark. Auf diese Weise gerieten 
Gebiete unter seine Herrschaft, die entwickelter waren als Ungarn; diese konnte 
er aber nicht unimittelbar nutzen, denn die Einnahmen aus diesen eroberten 
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1. наступательная стратегия против турок, 
1. пассивная политика, увеличение внутренних ресурсов страны, 
3. активная оборона, завоевания на западном фронте. 

Автор статьи заключает: все эти три варианта политики были обречены на 
йеудачу, однако Матьаш вынужден был избрать третью альтернативу, так как он 
**е мог оценить ирреальности её 



Gebieten blieben weit hinter den Ausgaben für die Eroberung zurück. Und so 
haben diese die Widerstandskraft Ungarns nicht gestärkt, sondern geschwächt. 

Im weiteren versucht der Verfasser eine Bilanz der Türgenkriege des Königs 
Matthias zu ziehen. Er teilt diese Kriege in drei Abschnitte: 

1. Verteidigung und Angriff mit beschränkten Zielen (1458—1464); 
2. Kräftegleichgewicht, lokale Kampf tätigkeit (1465—1483); 
3. relativer Friede (1483—1490). 
Der Verfasser stellt fest: 
Der türkische Kriegsschauplatz ist während der Regierungszeit des Königs 

Matthias auch für Ungarn ein Nebenkriegsschauplatz geworden. Deshalb gab es 
nur vier bedeutendere Kriegszüge: 1463—64 (Eroberung eines Teiles Bosniens), 
1476 Eroberung von Schabatz), 1479 (Niederlage der Türken bei Kenyérmező) 
und 1480—81 (großzügige Streifzüge in Bosnien und Serbien). 

Aus den Ergebnissen der Kriegszüge schließt der Verfasser, daß König Matthias 
gegen die Türgen die zweckmäßigste Strategie, die aktive Verteidigung gewählt 
hat. Er hat seine Grenzfestungen im Süden gehalten, ja ausgebaut, und ver
hindert, daß die Türken zu einem Positionsvorsprung kommen. 

Schließlich untersucht der Verfasser die drei Möglichkeiten, die sich dem 
König geboten haben: 

1. offensive Strategie gegen die Türken; 
2. passive Politik, Erhöhung der inneren Kraftquellen des Landes; 
3. aktive Defensive gegen die Türken, Eroberungen an der westlichen Front

linie, und stellt dann fest: alle diese drei Ziele waren zum Scheitern verurteilt, 
doch mußte König Matthias die dritte Alternative wählen, weil er deren Irrea
lität nicht ermessen konnte. 


