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Bakk István PhS – Bakk Erzsébet PhS
Mátyás király, az igazság szentje
Elhangzott Miskolcon XLI: Magyarságtudomány napon 2018. szeptember 27-én.
Mátyás Király Emlékév alkalmából Hunyadi Mátyásra emlékezünk
trónra lépésének 560 évfordulóján.

„S acélt ragad, lovára kap,
Csatáz, vív, izzad éj és nap,
S míg nem győz, nincs nyugalma.”1

tése, majd a kincstári bevételek növelése, végül pedig
Corvin János trónutódlásának biztosítása volt. A katonai stratégiája és taktikája: Mátyás nem csak uralkodóként, hanem hadvezérként is kiemelkedőt alkotott. Korának egyik legjobb stratégája. Kitűnően tájékozódott a külpolitikában, tájékozott volt az antik és
a korabeli katonai irodalomban.
Ekkoriban írta Thuróczi János is a krónikáját3, ami
aztán a magyar nemesi történelemszemlélet, a hunszkíta öntudat fő forrása lett. Mátyás maga is nagyon
érdeklődött az égi jelenségek iránt.

1. kép. Hunyadi Mátyás, Kolozsvár.
(Forrás: www.hirtukor.hu.2 Százhalombatta:
Emlékezzünk Mátyás királyra 2018. július 9.)

Hunyadi Mátyás, (Mathias Corvinus) Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6. Magyarország királya 1458 (1464. március 29-én Székesfehérvárott) és 1490 között. Uralkodása idején nagyobb államhatalom létrehozására törekedett. Mátyás belpolitikai tevékenységének fő céljai uralkodásának első időszakában a saját hatalmának megerősíCzuczor Gergely Hunyadi című balladájából
<www.hirtukor.hu/mobile/bel.php?ssz=32025&rnd=4566012018>
2018. november 17.
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2. kép. Regiomontanus Kalendárium inciplitje. Mathias
Rex meghívta az udvarába Regiomontanust is. (Forrás:
Regiomontanus, Calendarium [3D39, 1r] https://www.
meermanno.nl/regiomontanus-calendarium-1)4
3
Chronica Hungarorum: A magyarok krónikája, kiadásai:
Augusburg, Brünn, 1488.
4
Mind a magyar nyelvű, mind a többi korabeli európai naptárak közös mintája ebben az időszakban a csillagász Iohannes
Regiomontanus 1474-ben készített latin nyelvű kalendáriuma
volt, annak szerkezetét tanították és másolták.
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A diplomáciai és hírszerző hálózata révén megismerte az ellenfelek terveit. Halála után azonban
szinte rögtön megindult a másik bárói tábor, a GaraiCillei liga hatalmi törekvése a közvélekedés átalakítására.
Hivatalos uralkodói címe: Magyarország, Dalmácia (ma Horvátország egyik régiója), Horvátország, Ráma (ma Bosznia,) Szerbia, Galícia (ma Lengyelországhoz és Ukrajnához tartozik), Lodoméria,
(ma Lengyelországhoz és Ukrajnához tartozik),
Kunország (ma Románia,) Bulgária, Csehország
1469. május 3-án a katolikus cseh rendek Mátyást
az olmützi székesegyházban megválasztották cseh
királynak. Mátyásnak külön cseh kancelláriája volt.
1486-tól Ausztria főhercege.5

3. kép. I. Mátyás 1464. évi kettős pecsétjének egyik oldala.
(Forrás: NOL)
5
Mátyás levelei II. köt., Mátyás király. — Címei : Magyar és
cseh király. 1. 2. 4. 5. 8. 9.12. 15. 24. 35. 53. 55. 58. 59. 81. 117.
161. 167. 180. 185. 217. 232. 233. 249. 280. 281. 289. 294. 299.
300. 301. 302. 305. 306. 308. 309. 310. 312. 313. 314. 315. 316.
318, 371. 372. 377. 385. 378. 380- 382. 388. ~ Magyar király.
122. Magyar és cseh király, Morva őrgrófja. 265. Magyar és cseh
király, osztrák herceg. 321. 323. 324. 326. 327. 328. 329. 331.
332. 333. 334. 336. 337. 339. 340. 343. 347. 348. 349. 351. 354.
355. 356. 358. 362. 363. p.
6
„Mátyás a német nyelvet teljesen birta.; Birunk Mátyástól
cseh nyelven számos más levelet is, amelyeket saját morvaországi alattvalóihoz vagy városaihoz intézett.; Minden arra utal,
hogy Mátyás, amikor latinul írt vagy diktált, magyarul gondolkodott. Nem egyszer gondolatát szó szerint fordította le latinra. Ilyenek, például, a következő helyek: Pulchrum profecto et
memoratu dignum foret : Bizony szép és emlékezetes dolog volna.” „„Mátyás diplomatiai levelezésének egyik kiválóan jellemző alkatrészét képezik azok az iratok, a melyekben politikájának irányát és egyes tényeit megmagyarázza...” in: Mátyás király
levelei. Külügyi osztály, II. köt. 1480-1490, közzéteszi Fraknói
Vilmos, Budapest: MTA, 1895.

Mátyás királynak széles körű humanista ismeretei
voltak, többek között az egyház- és államjog, művészetek területén. Kitűnően írt és beszélt latinul, németül és csehül.6 Műveltsége lehetővé tette, hogy a
király olasz humanistákkal és tudósokkal is komoly
beszélgetéseket folytasson.7 A tartalom és a forma
Mátyásnál Fraknói szerint: Mátyás szónoki és írói
egyénisége – ha vele szemben ezt a modern kifejezést használnunk szabad –, a tartalomban és formában egyaránt érvényesül. „Mátyás erősen kidomborodó egyéni jellemmel, mondhatnók kivételes eredetiséggel volt felruházva; a mely természetesen mindenre, amit szólott, írt és tett, visszahatott...”
Hunyadi János8 és Cillei Ulrik a kor szokásainak
megfelelően megegyeztek 1453-ban, hogy Szent
Miklós napján Mátyás feleségül veszi a 10 éves Cillei
Erzsébetet. Brankovics György fejedelem mindezekre megesküdött Szendrő várában, Orbovai László és
berendi Bak János, a kormányzó familiárisainak jelenlétében.
7
„Mátyás király hatalmas egyéniségét és csodálatot kelt tevékenységét leghívebben az ó levelei tükrözik vissza. Önálló szelleme arra készteté, és kimeríthetetlen tettereje arra képesíté,
hogy— miként az udvaránál idő Galeotti feljegyzi —- » minden levelet, a mit szétküldött, vagy maga mondott toll alá, vagy
ha mások írták, elolvasta...” (Fraknó előszó) In: Fraknói Vilmos:
Mátyás levelei, Külügyi osztály, I. köt., 1458-1479. Budapest:
MTA, 1893.
8
Hunyadi János - területi elv szerint: vajda címhez járult a
Moldova felügyelete. Mátyás király: 1468. tavaszán kelt levele, a
lengyelországi rendekhez. Felvilágosítja őket a magyar koronának Moldvaország irányában bírt fönhatósági jogai felöl. Hozzájárul ahhoz, hogy a kölcsönösen okozott károk megvizsgálására
bizottság küldhessék ki.
A levél elején: „Ad regem Polonie regis, se Moldaviam non
aliam ob causam quam ob castigandum vajvodam Stephanum,
regno suo damna inferentem invasisse; Moldaviam ab
antiquo ad Hungariam pertinere, vajvodamque propria etiam
confessione suum subditum esse; ceterum damnorum ab
utrinque complanationem communi arbitrio investigandam
post reditum ex Moravia libenter permittere, concordiamque
maxime cum regno Polonie nunquam abnuere.” „Terram
vero illam nostri juris esse, antiquissimus et continuatissimus
predecessorum nostrorum regum Hungarie titulus declarat,
non quidem inanis, sed possessione nunquam interrupta
munitus. Nam, ut vetustiora nunc omittamus, post memóriám
liominum vajvode Moldavienses semper regibus Pannonicis
servierunt, et provincia illa nullum habuit presidem nisi hinc
approbatum vei immissum usque eo, ut genitor noster qui
tantum gubernátor erat, plures illic successive ad libitum et sine
contradictione prefecerit vajvodas... In: OSZK, Fol. lat. 1668.
kéziratában 153. - Epistolae. P. III. E. XXVIII.
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Az esküvőre végül Cillei Erzsébet halála miatt
nem kerülhetett sor. Tudjuk, hogy Hunyadi János9
1456-ban meghalt a nándorfehérvári csata után. A
Szent Korona III. Frigyes német császárnál van.10 A
bárói ligák számára ebben a helyzetben logikusnak
látszott Hunyadi Mátyás megválasztása királynak,
mivel úgy vélték, hogy a gyermek-király könnyen irányítható lesz. III. Callixtus pápa11 is Mátyás megválasztását támogatta.12
Mátyás felismerte, hogy Magyarország önmagában képtelen ellenállni a töröknek15, ezért nagyobb
állam létrehozására törekedett. Az európai uralkodók
és bárók összefogására létrehozta a Krisztus kínszen„A maguk elméjének szülötteit felöltöztetik az egykorú szemtanuk, a kortársak ruháiba, beszéltetik Mátyás királyt az ő őseiről, Hunyadi Jánost az ő osztályos atyafiairól s megtévesztik, félrevezetik az oly jeles, az igazságot őszintén szerető férfiakat is,
mint Kaprinai, Kerchelich, Teleki József, Nagy Iván és Réthy.”
In: Adalékok Hunyadi János származásáról, In: Turul 1901
évi 2. szám. Megjegyzés: Hunyadi származásáról önálló tanulmányban emlékezünk meg.
10
Állását a császár irányában egy német fejedelemhez irt levelében így jelezi: „Magyarország mindig szabad ország volt és a birodalommal kapcsolatban soha sem állott. Rang tekintetében a
császárt magasabb állásúnak ismerjük el ; de az uralkodói hatalom szempontjából magunkat vele egyenlőknek tekintjük, an�nyira egyenlőknek, hogy tőle egyáltalán nem félünk és miként
eddig nem féltünk félni ezentúl sem fogunk. «Egy más alkalommal pedig írja Magyarországnak szabad királya vagyunk, a német birodalomhoz az alárendeltség viszonyában nem állunk.”
11
1378. december 31. – †1458. augusztus 5.)
12
Mátyás király: Buda, 1458. aug. 7-én kelt levele III. Callixtus
pápának. Jelenti, hogy el van határozva atyjának nyomdokaiba
lépni... – A bíbornokhoz, Borgia Rodrigóhoz írt levélnek bevezetése így hangzik: „Főtisztelendőségednek irántunk és méltóságunk iránt gyakran tanúsított vonzalma és szeretete minket
méltán viszont jóakaratra kötelez; annál inkább, mivel nem ismeretlen előttünk az, hogy kizárólag a hit érdekeiért buzgólkodik, minélfogva mindaz, ami a kereszténységre nézve szerencsésen és sikeresen történik, örömmel tölti el. Es ez nem meglepő.
Főtisztelendő atyaságodban visszatükrözik a szent emlék III.
Callixtus pápának, egykor közös urunknak és pártfogónknak, a
kinek törzséből származik, erénye és jósága, amely főtisztelendőségedet is körülsugározza. Az a pápa ugyanis a kereszténység
java iránt ég és lángoló buzgóságtól eltelve, atyánkat, a boldog
emlék János kormányzót és minket is csodálatos szeretettel karolt fel; semmit sem tartott kedvesebbnek, mint a kereszténység
védelméért és közös javáért egész hévvel fáradozni; a sikereket
is, amiket a kereszténység ellenségei fölött nevezett atyánk és mi
magunk is kiküzdöttünk, élénk örömmel üdvözölte. Mivel tehát
főtisztelendő uraságod annak a szent férfiúnak legjobb erkölcseit és tulajdonságait utánozza, értésére akarjuk adni a szerencsés
sikereket, amiket a kereszténység ellenségeivel szemben az isteni kegyelem nékünk legújabban engedett.” Megjegyzés: Rodrigó Borgia, aki tizenhárom esztendő múlva VI. Sándor név alatt
a pápai trónra lép.
9
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4. kép. Hunyadi Székely13 János (1387-1456)14
(Köztéri szobor, Szentgotthárd. Forrás: köztérkép)

vedésének lovagrendjét, melynek ő lett a nagymestere.16 A Mátyás által kiépített államszervezet rendiképviseleti monarchia, „a király az élő törvény”.
A nemesi uralkodó osztály, azon belül is a főurak
tekintetében ez a politika elsősorban a hatalmi pozíciók és az ezzel járó birtokok újraosztásáról szólt.
Mátyás emellett figyelmet fordított a szélesebb köznép, a városi polgárság, sőt a jobbágyság helyzetére
is. Az adózás szorításából nem engedett, de országjárásai során a főurak által elkövetett igazságtalanságokat igyekezett orvosolni, később ez a tevékenysége
lett az „igazságos Mátyás királyról” szóló legendák reális magva.17
1467-ben18 Mátyás, Ernuszt Jánost, a tehetséges
üzletembert, kikeresztelkedett budai zsidó kereskedőt nevezte ki kincstartónak és egyben udvari lovagKarácsonyi Jánosnál.
Hunyadi Székely János származásáról önálló könyvben emlékezünk meg.
15
Mátyás király: 1465 nyarán, a bíbornoki collegiumnak ajánlja Rómába küldött követeit és a törökök ellen indítandó hadjárat ügyét. (In: Monumenta Vaticana. XX.)
16
Mátyás király kereszténysége In: Török József: A katolikus
egyház és liturgia Magyarországon, (A magyar műveltség 1100
éve), Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest,
2000. 152-157. p.
17
Mátyás királyról: Decsy Sámuel: A magyar szent korának és
ahoz tartozó tárgyaknak historiája. Mellyet Sok régi és újjább
irásokból ki jegyzett, rendbe szedett, meg világositott, ‚s kedves
Hazafiainak hasznokra közönségessé tett...,
Bétsben, 1792. 468, 455, 429, 426-427-428, 438, 400, 404-424. p.
18
Mátyás király: 1467. júliusában kelt levele, Vitéz János esztergomi érseknek, a nürnbergi birodalmi gyűlésre küldött követének. Felhívja, hogy a török hadjárat ügyében a megállapodás
létrejöttét siettesse. OSZK, Fol. lat. 1668. jelzet kéziratában 199.
13
14
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nak. Az általa kidolgozott pénzügyi reform lényege
az volt, hogy a bevételi forrásokat együtt kezelte – kivéve a koronabirtokok gazdálkodását, amiért a budai
udvarbíró felelt –, így lehetővé vált áttekinteni a bevételeket és költségvetést készíteni. Különösen nagy
jelentőségű volt a pénzreform. A magyar aranyforintot, mindig azonos pénzláb alapján verték az öt pénzverdében (Budán, Kassán, Körmöcbányán, Nagyszebenben és Nagybányán) és így értéke állandó maradt.
Európai összehasonlításban a dukát értéke majdnem
azonos értékű volt a magyar forinttal. A Mátyás Királyság bevételei: 1 millió forint; Velencei Köztársaság bevételei: 1 millió forint; Török Szultánság bevételei: 2 millió forint; Francia Királyság19 bevételei: 1
és 3 millió forint között volt.
A bevételek fő forrása az országgyűlés, illetve más
esetekben a királyi tanács által megszavazott és a jobbágyságot sújtó rendkívüli adó volt. Mátyás 1458-tól
haláláig, 1490-ig összesen 43 alkalommal vetett ki
rendkívüli adót, amely a sóból, pénzverési és a bányajövedelmekből, a harmincad- (korona) vám, továbbá
királyi városok és a szászok rendes és rendkívüli adója.
Megadóztatta az egyházat és az esztergomi érsek
jövedelmei egy részét is lefoglalta. Ezen felül a pápától és Velencétől az 1470-es évekig, a török20 elleni háborúra kapott összegek, valamint a később
elfoglalt cseh és osztrák tartományokból is érkeztek bevételek. Itt,
ezen a területen Berendi Bak Boldizsár volt a dikátor.21
5. kép. Lotz Károly festménye
(1833-1904): Hunyadi János képmása (Forrás: Pannonhalma)
Mátyás király: 1465. elején kelt levele, XI. Lajos francia királynak. A törökök ellen intézend hadjárat ügyében. (In: OSZK,
Fol. lat. 1668. jelzet kéziratában.)
20
1464. június. 11-én kelt levele. A török ellen haladéktalan segítséget sürget. (In: Monumenta Vaticana. XX.) – Mátyás király: II. Pius pápának, 1464 júliusában kelt levele: Szemrehányásokat tesz a törökök ellen tervezett hadjárat megindításának
késedelme miatt. (In: Monumenta Vaticana. XXI.)
21
dikátor: királyi adószedő. PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései, Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon
2017. augusztus 3-án, Miskolcon.
19

6. kép. Berendi Bak Boldizsár dikátor oklevél részlete.
(Forrás: NOL)

A lázadás az adók miatt 1467 tavaszán tört ki. A
Mátyás által a korábbiakhoz képest többszörösen beszedetett régi és új adók miatt Erdélyben lázadás tört
ki, ugyanis az új törvény leginkább az erdélyiek korábbi mentességeit törölte el. Mátyás a bizonytalan
helyzetekben mindig erélyesen cselekedett. A királyi
haderő megérkezése után a lázadók szinte harc nélkül
szétoszlottak.22
A szentkatolnai Bakk család előbb hatolykai
előnévvel bírt. Mátyus (alias Matis de Mátisfalva)
Sándor, Mátyás helytartója, azaz székely ispánja
mentette meg Bak Istvánt, Mátyás király hadapródjának életét 1467. november hónapban, ki nehéz sebet kapott; a moldvai hadjárat után betegen
Hatolykára, Mátyás Sándor házához hozatott ki
egy szekéren. 23
Ezen székely nemzetség nyomairól Kézdiszéken
Zsigmond 1427-ből való okmánya is tanúskodik.24 A
katonarendi szervezettségű, egyenlő jogokat élvező
székelységet a történelem ősidőktől a hadban élőcsapatként tartotta számon, az ősfoglalás jogán szerzett
„Egy, ezt a vidéket is érintő földrengést emleget a Háromszék
megyéről kiadott Emlékkönyv (Sepsiszentgyörgy, 1899.), azt
írván, hogy „(…) az 1473-iki földrengést (…) Székelyföldön is
nagy pusztítást tett (…)” Sőt, politikai manipuláció céljából is
felhasználták ezt a földrengést, mint az idézett mű utal erre: „a
nép babonás hitét is felhasználván, Fáncsi Mihály bujtogató rábírta a székelyeket a király [Mátyás] elleni másodszori feltámadásra.” Megjegyzés: Azért van földrengés, mert nem jó királyt
választottak – volt a magyarázat. Valószínű Szentgyörgyi gróf
volt ennek az álhírnek a hátterében és terjesztésében. – „Fridrik
császár Szent-Györgyi II. György részére már négyfelé osztott
vértű czímert adott,...” In: Nagy Iván: Magyarországi családai,
X. kötet. Szent-Györgyi család Bazíni gróf.
23
Bővebben erről szentkatolnai Bakk Endre: Bak és Jancsó család története, (1882) p. 20.
24
Székely Oklevéltár I. köt. szerk., Szabó Károly, Budapest,
1872. p. 123.
22
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hazája védelmét biztosította.25 A kiváltságos székelység körében a rangkülönbség csak a hadban elfoglalt
helyük, beosztásuk függvényében alakult. Mátyás király Magyar Balázshoz írt levelében Besztercére utasította, hogy a három rendbeli székelység gyalog, lófő
és primorok rendjének összeírására.
1471 tavaszán Vitéz János26 és Janus Pannonius
összeesküvés szerveztek és IV. Kázmér lengyel király
fiát, Kázmér herceget meghívták magyar királynak.
Erre Mátyás király 1471. szeptember 1-jére országgyűlést hívott össze, a seregével itthon tartózkodó király helyzete szükségszerűen megerősödött. Az ott
benyújtott, majd szeptember 18-án elfogadott törvények számos sérelmet orvosoltak. Az országgyűlésre
1463 óta mindig meghívta az összes nemest.

7. kép. Bak Gáspár püspökprépost oklevél részlete.
Kelt: 1467. január 16-án. 27
Kállay Ferentz: Historiai értekezés A’ nemes székely nemzet’ eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a’ régi időkben, Nagy
Enyeden, 1829.
26
Mátyás király: 1462. április első felében kelt levele Szrednai
Vitéz János váradi püspöknek. A Frigyes sászárral folyamatban
levő tárgyalásokról.– Mátyás király: II. Pius pápához, 1462. május végén kelt levele Szrednai Vitéz János váradi püspököt már
zágrábi püspöknek tette. (In: Monumenta Vaticana. XIV.) –
Mátyás király: II. Pál pápának, 1465. február közepe táján kelt
levele. Az esztergomi érsekké kinevezett Zrednai Vitéz Jánost
megerősítését kéri. (In: Monumenta Vaticana. XXIX.) – Mátyás király: II. Pius pápának, 1463 tavaszán kelt levele. A zágrábi
püspökség betöltése és a váradi Szent-László-káptalan alapítása
tárgyában. (In: Monumenta Vaticana. XVII.)
27
„Berendi Back Gáspár a szepesi egyház gót ízlésben újra építője, s a többi mindannyian...” In: Ipolyi Arnold: A szepesvárallyai
XIV. századi falfestmény In: A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, XIV. köt., Bp., 1876. p. 10.
25
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Székelyföld vidékét érintő földrengést emleget a
Háromszék megyéről kiadott Emlékkönyv, azt írták,
hogy „(…) az 1473-iki földrengés (…) Székelyföldön is nagy pusztítást tett (…).28 „Az egykori vagyonközösségben élő, katonarendi és nemesi kiváltságokkal rendelkező székely-magyar közösség társadalmi életének mélybe nyúló történelmi gyökerek
határozták meg.”29 Ez időben elhíresztelték Erdély
területén, hogy a földrengés oka az, hogy „rossz királyt” választottak, aminek valószínűsíthetően Bazini
gróf állt a hátterében.
Kázmér herceg csak október elején indult el lengyel seregével Magyarországra, de a támadás kudarcba fulladt. A béketárgyalást IV. Kázmér király kezdeményezte. E béketárgyalást most siker koronázta:
1474. február 21-én a Szepes megyei Ófaluban IV.
Kázmér és Mátyás király megbízottai megkötötték a
békét. Magyarország és Lengyelország között pedig
„örök béke” köttetett meg.30 Az okmányt a magyar király február 27-én, a magyar országnagyok pedig április 24-én erősítették meg. A tárgyalást vezető diplomata berendi Bak Gáspár püspök, szepesi püspökprépost volt.
Ezzel Magyarországra és a királyra tett összeesküvés összeomlott, hiszen korábban Vitéz János és
Janus Pannonius Kázmért hívták Magyarországra
Mátyás ellen.31
IV. Kázmér lengyel és I. Mátyás magyar király között megkötött békeszerződés alkalmából az oklevél
kiállítói (aláírói): (Rangoni) Gábor erdélyi püspök
[=Gabriele Rangoni, 1477-től bíboros]; Oszvald zágrábi püspök [=Szentlászlói (Túz) Osvát]; Szapolyai
János szepesi ispán; (Dengelegi) Pongrác János erdélyi alvajda, a királyi seregek főkapitánya; (Handó)
György pécsi (prépost) és „apostoli protonotárius”;
Háromszék vármegye. Emlékkönyv, szerk. Potsa József, Sepsiszentgyörgy, 1899. 159.
29
Bakk Pál: Szentkatolnai krónika: Hely- és művelődéstörténeti
dolgozatok, Kézdivásárhely [Tărgu Secuiesc]: Ambrózia, 2001.
30
„Nem kárpótlásról, hanem örök békéről volt szó a „testvérek”
között, – e néven hívták egymást a királyok.” In: Thuróczi, IV.
67. Bonfini, 6. IV. l. 5. Katona, XVI. k. 200.
31
Fraknói: „Az 1471-ik év, a melyre Kázmér lengyel herceg
invasiója, a Vitéz János és Janus Pannonius vezérlete alatt szervezett összeesküvés esik, Mátyás királynak miként egész politikájában, úgy leveleiben is mély nyomokat hagyott.”
28
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8. kép. A békekötési oklevél.
A tárgyalást vezető diplomata berendi Bak Gáspár püspök,
szepesi püspökprépost. Bak Gáspár pecsétje
jobb oldalon az első.32

(Berendi Bak) Gáspár, a szepesi Szent Márton egyház püspökprépostja.33
Az ország adóztatása révén megteremtette Európában az első állandó erős hadseregét. A korabeli uralkodóktól eltérően egyetlen magyar főurat sem
juttatott vérpadra, még a lázadókat sem. A király
megerősödött hatalmi helyzetét jól tükrözi kinevezési gyakorlata: 99 személy fordul elő „igazi báróként”
uralkodása idején. A legnagyobb nyomást az urakra
azzal lehetett gyakorolni, ha az országgyűlésre a teljes nemességet egyenként meghívták. Mátyás több
országgyűlést tartott, mint korábban bármelyik magyar uralkodó. 34
Mátyás ekkor már rendszerezetten igyekezett biztosítani természetes fia, Corvin János örökösödését.
Hiszen már csaknem egy évtizede házasok Beatrixszel és még nem született gyermeke ebből a házasságából.35
Az 1486-os országgyűlés fogadta el Mátyás király
örök érvényűnek szánt 78 cikkelyből álló törvénykönyvét., ami főként a bíráskodást és a perjogot szabályozta. Magába foglalta az előző királyok rendelkeBerendi Bak Gáspárról bővebben: Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései, In: Ősi gyökér, 2017. XLV. évf.
3-4. sz. 27-37. p.
33
Pócs Dániel: Handó György könyvtára, In: Ars Hungarica 42.
évfolyam, 2016. 4. Az MTA Bölcsésztudományi Kutatóközpont
Művészettörténeti Intézet folyóirata, p. 329.
34
II. Endre 1231-ben törvényének e cikkelye: Si palatinus
male administraverit negotia regis et regni, supplicabunt
nobis (regnico lae) ut utiliorem loco ejus constituamus, quem
volemus, et nos eorum precibus annuemus …
35
1476. december 22-én kötöttek házasságot.

zéseit és összegyűjtötte a hazai bírósági gyakorlat szabályait is.
De fontos elvi tételeket is kimondott: többek között azt, hogy az uralkodó szokásjog (consuetudo
regni) helyébe örökös érvénnyel az írott jog (ius
scriptum) lép. Érvényesült benne a király törekvése a
nemesek befolyásának erősítésére, de nem hagyta figyelmen kívül a nagyurak érdekeit sem.
A társadalmi mobilitás is
egy eszköz volt Mátyás kezében, amit hatalma megszilárdítása érdekében tudatosan javított. Nem szakított
9. kép. A közigazság: Mátyás
1486-os törvénykönyvének36
nyomtatott kiadása. (Forrás:
OSZK, Inc 834.)

ugyan a bárói renddel, amit örökölt, de uralkodása
végére az arisztokrácia fele kicserélődött. Igen sok bárót bevont a kormányzásba, úgy, hogy udvari méltóságokhoz juttatta őket. A pápa felszentelt kardot küldött a királynak.37 1465. január havában. II. Pál38 pápának köszönetét fejezi ki a szentelt kard küldéséért:
„Beatissime pater et domine, post humilem commendationem
mei ad pedum oscula beatorum. Sepe collatam in
me apostolice munificentie gratiam sepe conatus sum graditudine
consequi atque ita excolere officiis, ut quod ultro
delatum prius accepi, post promereri videier. Ad hec dum
omnem curam omneque studium prepararem, accessit novissime
gratia, omnem priorem exuperans, in dono sacri ensis.
ad quod suscipiendum me ex principibus de religione Christiana
benemeritis beatitudo vestra deligere diguata est,ac
simul paternali affectu admonere, ut ense ipso mistice
accinctus eo pergerem, quo me eius doni significatio advocaret.

32

Megjegyzés: Szkítika a törvények a szkítáknál. - „A jó törvényű szkíták.” Lásd: Aradi Éva - Bakk István - Gyárfás Ágnes:
Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengertől a Kárpát-medencei
szkítákon át az indoszkítákig, szerk., Bakk Erzsébet, (Traditió
1.) Budaörs, 2018.
37
Kardot (szentelt) küld a pápa Mátyás királynak. Mátyás levelei, I. 73-74. p. „1465. január havában. II. Pál pápának. köszönetét fejezi ki a szentelt kard küldéséért.”
38
II. Pál pápa (1417. február 23 – †1471. július 26.)
36
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Qua in re licet multa sint et magna, que mihi clementia
sanctitatis vestre tam dono ipso, quam sermone tribuit,
tamen estimando, puto, dignationem illam ac benevolentiam
singularem, qua defectus officii mei) supplere voluit et
imparia adhuc merita mea cum excellenti ipso munere
coequare, suscepi igitur ensem ipsum non modo cum reverentia
ingenti et devotione debita, verum etiam cum admiratione
tante dignationis, gratias agens, quas possum, imprimis
Deo nostro, qui per Christum suum…”39

II. Pius pápa Mátyás sikerén felbuzdulva elérkezettnek látta az időt, hogy végrehajtsa régi tervét és
keresztes hadjáratot indítson a török ellen.
Elképzelése szerint Mátyás Boszniában, Velence Peloponnészoszon, a többi keresztény sereg pedig
Anconában behajózva Albániában támadott volna. A
pápa 1464. június 15-én érkezett Anconába, ahol viszont csak néhány ezer keresztes és néhány velencei40
gálya gyűlt össze. Mohamed szultán már július 12-én
„nagy készülettel, és keményen ostromolni kezdte” Jajcát.
„De Mátyás király nem aludta el a vár oltalmát, mint
azelőtt a török császár,(…) A magyarok 41 napig sikeresen állták ostromot, amivel augusztus 22-én a szultán felhagyott és elvonult: „elkelt Jajca alól, mint a füst,
otthagyta sátorait, ágyúit, ott sok gazdagságát”. Ebben
szerepet játszhattak a keresztes hadjárat indulásáról
szóló hírek is. Mátyás ekkor 30 ezer fős seregével – 17
ezer lovas, 6 ezer gyalogos, 7 ezer keresztes – a Duna
északi partján, Bács megyei Futakon tartózkodott.
Ezután a királyi sereg egy részével Szapolyai Imre elfoglalta Szrebernik várát, Mátyás pedig 20 ezer fővel
a Drina völgyében Zvornik ellen vonult. Már október végén az ismét egyesült magyar sereg ostromolta Zvornikot, de november 9-én vissza kellett vonulniuk, mivel a Jajcát körülzáró Mahmud nagyvezír ellenük indult.
A Mátyástól magától fogalmazott ezen levelek szerencsénkre
elég nagy számban maradtak fönn arra, hogy azokból a nagy királyt mint levélírót jellemezhessük és a levélíró sajátosságaiból a
nagy király jellemére világosságot vethessünk.
40
Mátyás király: 1478 év végén kelt levele. Mocenigo János velencei dogénak. Eladván a sérelmeket, miket Magyarország a
köztársaságtól szenvedett, és utalva arra, hogy a köztársaság a
pápa ellen állást foglalt, kijelenti, hogy a pápát fegyver hatalmával támogatni fogja.
39
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10. kép. Jajca vár. (Forrás: Légi felvétel. Internet)

A szultán Mátyás sziléziai hadjáratát kihasználva – végigdúlta a Temesközt és Nagyváradig
hatolva azt is felégette.41 Már júliusban a Dráva-Száva közén portyáztak a törökök. Télen
Szulejmán pasa ruméliai beglerbég támadt Moldvára, de csapatait 1475. január 10-én Magyar Balázs erdélyi vajda segélycsapatai Vasluinál megadásra kényszerítették. 1475 őszén mozgósította
a magyar haderőt és a cseh zsoldosokkal együtt
ostrom alá vette a törökök által újonnan épített
„A’ szendröi basa, a’ Dunán ‚s Maroson át Nagyváradig, a’ tiszai részek’ leggazdagabb városáig küldte kalózait, kik februárius’ 8. án, virradat elött, a’ várost meglepvén,
két napig dulták, ‚s fosztogatás után elhamvasztották, kisdedeket és aggastyánokat leöldöstek, leányokat, legényeket magokkal vittek, ‚s tropaeumokül több zsák fejet, fület, orrt Konstantinápolyba küldöttek.” A Dubnici Krónika (Cod Lat 165. : Chronica de Gestis Hungarorum:
(1479): … 1474. agili cursu, ante diluculum surgen tis
aurorae, civitatem illam opulentissimam Waradiensem,
civibus et di vitiis omnibus plenam, cui inter ceteras regni
urbes in rebus vix erat par, insidiose invadendo, eam penitus
exspoliantes, innumerabilem the saurum. tam in auro
quam argento, sed et mercantiis et rebus inde hauriendis.
Nec non de ipsa et circumjacentibus suis provinciis quam
plurimos nobiles, proceres, cives et inhabitatores ipsius
terrae, secus discretione non habita, honestissimas,
praeclarasque virgines et mulieres captivantes, vinctos
inmisericorditer ad perpetuam deduxerunt captivitatem...
Modo sternuntur senes, jugulantur viduae, decapitantur
adul tae, projiciuntur infantes et moriuntur frigore ... Feria
tertia sequenti ... turci praetaetl eandem (civitatem) ignis
voragine funditus combusserunt; ruunt claustra et ecclesiae
in ea constructae…” Quid modo restat, nisi castrum et
monasterium ecclesiae basilicae? non tamen integrum, quia
metu ignitarum telarum tectura est privatum. Et sic tandem
incine rata civitate praedicta, et circum vicinis suis provinciis
depraedatis et exustis iidem Turci .... versus propria redierunt
nemine eis ob stante…”
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Szabács várát.42 A magyar végvárrendszer fontos
elemmel egészült ki, de a király számára is fontos tanulság volt, hogy a már ekkor híres seregével hogyan
sikerült érvényre juttatnia a győzelmet.
Hadvezérei is vezettek komoly hadjáratokat a török
ellen, 1476 augusztusában Báthori István országbíró
sikeresen harcolt Moldvában, majd Havasalföldre vonult, ahol elűzte a törökbarát III. Basarabot, akinek helyére Mátyás 14 év után ismét Vlad Ţepest nevezte ki,
aki azonban csak néhány hónapot uralkodhatott, mert
meggyilkolták és Basarab lett újra az előjáró.43

1479-ben44 történt egy újabb nagyobb török betörés Magyarországra. Haszán-oglu Isza bég októberben 35-40 ezres sereg élén feldúlta Királyföldet.
Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán csapatai azonban október 13-án a kenyérmezei
csatában Alvinc és Szászváros között hatalmas vereséget mértek rá.
1480. augusztus 10-én a törökök elfoglalták az itáliai Otrantót, amivel közvetlenül fenyegették Mátyás
apósának, I. Ferdinánd nápolyi királynak az országát.
Ferdinánd 1481 szeptemberében visszafoglalta a várost, amiben segítségére volt a Magyar Balázs vezette magyarországi kontingens, 400 gyalogos, 100 páncélos lovas és 200 huszár. Mátyás közben 1480 végén Magyarországról három irányban támadott a török ellen: István moldvai csapatai Havasalföldre, Mátyás katonái Dél-Boszniára, Kinizsi Pál pedig Szerbiára. A magyarok két nagy csatát nyertek Szarajevó és
Szendrő mellett. Majd Ali szendrői bég portyázásait
megtorlandó Kinizsi 1481 végén45 újabb sikeres hadjáratot vezetett Szerbiába.
Májusban elhunyt II. Mehmed helyére lépő II.
Bajazid oszmán szultán felújította a még apja által kezdett béketárgyalásokat. Erre az is ösztönözte,
hogy Mátyás támogatni kezdte unokaöccse, Dzsem
herceg46 trónigényét, aki 1481-ben Rodoszra menekült a Johannita lovagrendrendhez. Végül 1483-ban 5
Mátyás király: 1479. január 12-én, Kassában kelt levele III.
Frigyes császárnak. Felhívja, hogy az 1477. évi békekötésben
megállapított összeget fizesse le.
45
Mátyás király levele 1481-ből: »Magyarországnak szabad királya vagyunk, a német birodalomhoz az alárendeltség viszonyában nem állunk. «A pápához írt egyik levelében a császár
fenyeget magatartásáról megjegyzi, hogy» azzal ugyan keveset
gondol. «És a császárnak az fenyeget nyilatkozatára azt válaszolja, hogy, ha a dolog háborúra kerül, ez »nem első győzedelmes
háborúnk lesz! «Az 1481-ik év nyarán arról értesül, hogy a német birodalmi gyűlés, a pápai követ cselszövényei következtében, a törökök ellen kért segélyt tőle megtagadja, sőt ellene a
császárnak segítséget nyújtani kész. »Mi bizonyára — írja ekkor — a teanoi püspök praktikáival nem törödünk; és nem fektetünk nagy súlyt rá, ha a birodalom fejedelmei a törökök ellen igért segítséget ellenünk a császárnak nyújtják; mert reméljük és Istenben bízunk, hogy, ha az bekövetkezik, a mi érdekeinket jól biztosítani és ügyünkről minden módon gondoskodni
képesek leszünk.«
46
Dzsem herceg rokona, In: Mátyás levelei: II. köt., Dsem
(Zoldanus, Zyzim) török herceg, II. Mohamed fia. 150. - kiszolgáltatása ügyében levél XI. Lajos francia királynak p. 246.
44

11. kép. Dubnici Krónika: Chronica de Gestis Hungarorum:
(1479): A Dunántúlon készült. (Forrás: OSZK, Cod Lat
165. <www.kepkonyvtar.hu>2018.11.25.)
42
Sabácz előtti táborában Mátyás király. In: Mátyás levelei II.
köt., 375- 376. p. Megjegyzés: Rokona Dsem hercegnek, „II.
Mohamed fia, ami abban leli magyarázatát, hogy anyja Mátyás király nagynénje volt.” – Mátyás király 1476. február 2-án,
Szabácson kelt levele, IV. Sixtus pápának. Háláját fejezi ki tevékenységéért, melyet a keresztény hatalmaknak a törökök ellen
egyesítésére kifejt. Biztosítja, elhatározása felöl, hogy életét és
erejét a kereszténység szolgálatának szenteli. (In: Montimenta
Vaticana. E. LXXXII.) - Mátyás király: 1476. november 9-én
kelt levele, Nürnberg városának. Felhívja, hogy a császár által
kért hadisegélyt ne ajánlja meg, mivel azt a császár nem a törökön ellen, mint állítja, hanem a király és szövetségesei ellen
akarja fölhasználni. (Egykorú másolata a drezdai állami főlevéltárban.)
43
Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. 1. kiadás 154. p.
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12. kép. Vajdahunyad vár. A vár belső mozaikján a holló motívuma. (Forrás: saját felvétel.)

évre fegyverszünetet kötöttek, amelyet 1488-ban két
évvel meghosszabbítottak. Mátyás ezzel biztosította
természetesen az országot az újabb nyugati hadjárata idejére.
A magyar király a háborúk eredményeképpen a
Szent Korona országainál lényegesen nagyobb terület felett szerzett hatalmat. A cseh tartományok esetében cseh királlyá is választották, ezért Sziléziában
birtokos német birodalmi fejedelmek is hűségesküt
tettek neki.
Mátyásnak külön cseh kancelláriája volt, amelynek élén csehek vagy morvák álltak. Uralkodása végén a morva Jan Filipec (Filipec János) váradi püspök
egy személyben töltötte be mind a magyar és a cseh
kancellári posztot.
Mátyás szigorúan tiszteletben tartotta az összes
tartományában a rendek jogait. Szilézia és Lausitz
több önálló hercegségből állt. A király 1473-ban itt
egységes igazgatást akart bevezetni, főkapitánnyal az
élén. 1474-ben azonban Mátyás személyesen is megjelent a gyűlésen, és Szapolyai Istvánt végül megválasztották főkapitánynak, mind Sziléziára, mind
Lausitzra kiterjedő hatáskörrel. A király a magyarországinál kisebb mértékben vetett ki
adókat Sziléziában. Boroszló Mátyás sziléziai
uralmának fő támasza volt.
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Bécs elfoglalása után Mátyás király hozzálátott Alsó-Ausztria igazgatásának rendezéséhez. 1487 márciusában a király tartománygyűlést hívott össze, ahol felvette az osztrák hercegi címet, azaz törvényes ausztriai
uralkodónak nyilvánították, és ettől kezdve osztrák pecsétet is használt. Mátyás itt is alkalmazkodott a helyi
szabályokhoz. Rendszeresen összehívta a tartománygyűlést, megtartotta az addigi intézményeket, sőt zömében azokkal a személyekkel töltötte be őket, mint
korábban. Felemelte a bécsi egyetemi tanárok fizetését. A bécsi polgároknak élelmet osztatott.
13. kép. Corvin Hunyadi Mátyás
szobor. Kolozsvár főtere. (Mátyás
király emlékmű. Szobrász: Fadrusz
János. 1902. október 12.)

MAGYAR TÖRTÉNELEM
Az elfoglalt várak és városok élére kivétel nélkül
magyar vagy cseh katonák kerültek. Egyedül a bécsi
vár udvarbírója lett osztrák, Sigismund Schnaidpeck
(Snapek Zsigmond) nevű lovag.
A török elleni harcokban belátta, hogy serege csak
aktív védelemre képes és ennek megfelelően járt el. Azt
is látta, hogy a török belátható időn belül nem tud átfogó támadást indítani Magyarország ellen. Azért fordult
Csehország és Ausztria ellen, hogy Magyarországot erősebbé tegye a hatalmas Oszmán Birodalom várható hódító kísérleteivel szemben. Keresztény királyként védte
a magyar király a városokat, Olmüczt, Pozsonyt, Kőszeget, Lausitz-t, stb... továbbá a cseh katolikusokat.
Legnagyobb sikerét az 1474-es sziléziai hadjáratban érte el, az úgynevezett boroszlói táborozás során,
amikor a huszárság mozgékonyságának mesteri kihasználásával békére kényszerítette a többszörös túlerővel felvonult lengyel-cseh ellenfelét.
A nagy csatákat továbbra is a nehézlovasság rohama döntötte el. A leglényegesebb változás abban volt,
hogy a nagy csatatereken is jelentőssé vált a könnyűlovasság szerepe: a tobischaui 1469-es és szarajevói
győzelmet 1480-ban főleg a huszárok javára kell írni.
Mind a török, mind a nyugati hadszíntereken főleg
a várak elfoglalására törekedett, ami ebben az időszakban hadművészet fő irányvonalának számított.
A Fekete sereg és általában a magyar csapatok igen
sok várat, erődített várost foglaltak el. A legfontosabbak Jajca, Szabács, Bécs, Bécsújhely, Kosztolány,
Magyarbród Hainburg, Korneuburg voltak. Nagy
gondot fordított különösen a végvárrendszer fenntartására a megfelelő várkatonaság ellátására az erődítmények karbantartására.
Mátyás király és a Pálos-rend: 1466.47 január 17én, Mátyás király a Buda feletti Szent Lőrinc kolostor
Mátyás király: 1466. március 30-án, kelt levele a Rómába küldött követeinek. Értesíti őket a törökök fenyegető magatartása
felöl. „...Hi jam nuper in Servia, prope Zenderov castra metati
sunt. Sequi eos velle dicitur propediem Turcus in persona
propria et filius maior, cum omni robore et mole potentie sue,
ut Nandoralbam hac estate expugnet, Serviam totam occupet et
castrum Jaicza Boznamque recuperet. Tedet, inquiunt, vite sue,
nisi duobus his locis Nandoralba et Jaicza e vestigio potiatur,
quorum primum ad Ungariam, Poloniam, Bohemiam; alterum
ad Dalmatiam, Istriam, Italiam et Almaniam sibi ianuam
futuram putat...”
47

pálos remetéi részére, hogy az uralmuk alá tartozó területen békét és biztonságot nyújthassanak, az ártalmas emberek bűneit kiirthassák és a jámbor emberek
az élelmükhöz szükséges javakat megkereshessék….
A király különösen kedvelte a magyar alapítású rendet, a pálosokat.48 Lorantházi Bakk István (†1518)
pálos generális Mátyás időszakában.49 Nagyváradi
kanonok Bak Barnabás, Bak Gáspár50 testvére, ők itáliai egyetemen is tanultak, sőt Lorantházi Bak István
a párizsi egyetem (Sorbonne) tanára is volt.51

14. kép. Priviligiales Iuiis Gladii. Acta Pauli 8.52 Mátyás király kiváltság levele az ősi magyar Pálos-rendnek,
Remete Szent Antal napján. (Forrás: DL 16297)

„Anno 1483 Petrus de Varda Archi-Episcopus
Colocenus, et summus Regis Cancellarius mandato
Mathiae Regis Praeposituram53 S. Michaelis de insula
leporum Ordini Praemonstratensium restituit, sed
Mátyás levelei: II. köt., Pálosok 32-34. — követei Rómában.
357.
49
PhS Bakk István: Boldog lorantházi Bakk István OSP generális atya élete és halála †1518 In: Ősi gyökér, szerk.
Gyárfás Ágnes, 2015. 3-4. szám, 23-25. p. http://epa.
oszk .hu/02300/02387/00036/pdf/EPA02387_osi_
gyoker:2015_3-4_023-035.pdf
50
PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései, Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án,
Miskolcon. In: Ősi gyökér XLV. évf. 3-4. sz. 2017. július – december, 27-37. p.
51
PhS Bakk István: Boldog lorantházi Bakk István OSP generális atya élete és halála †1518 In: Ősi gyökér, szerk.
Gyárfás Ágnes, 2015. 3-4. szám, 23-25. p. http://epa.
oszk .hu/02300/02387/00036/pdf/EPA02387_osi_
gyoker:2015_3-4_023-035.pdf
52
A szöveg élén jobb felől: Commissio propria domini regis. Függőpecsét töredékével.
53
Elsőbbség, kiváló, élére tenni.
48
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15. kép. A magyar ősi Pálos Pietà szobor. (1685) Sopron,
Pálosok tere 4. (Fotó: Kotricz Tünde.)

Timon. c) Nem látszik, hogy a legfőbb kancellár a legjobb hozzáállással birtokba vette volna és birtokolná
(szobrot, képet, oltárt) amit oly egyszerűen elrendelt
a király ugyanazt a törvényes örökös visszaadná. Bizonyára néha kiraboltatunk miközben Fortuna nevet. P.
Timon, aki a legjártasabb (férfi) úgyszintén a legjobb
szimatú és igen éles eszű a Nyulak szigetéve (szobrával,
oltárával, képével stb.) [kolostorával] kapcsolatban, írni
akart az átengedéséről a Csepel szigeti Szent Euszták-i
pálosoknak. Ilyen felülről betett láncolat okán éltek
Csúton is monostori rangban Első Remete Szent Pál
rendje a pálosok.”57
Így tehát Mátyás király a pálosoknak58 adta a
csúti monostoron (1475-től pálos) kívül a Buda fe-

post decennium data est Paulinis, ut habet Synodus
Pazmaniana” inqvit Timon. c)54 Non videtur summus
Cancellarius optima fide occupavisse,
tenuisseqve Praeposituram, qvi
tam sicce iubetur a Rege, eandem
legitimis heris restituere. Nempe
rapimur interdum, dum fortuna ridet.
P. Timon vir alias solertissimus, atqve
etiam sagacissimus pro Praepositura
insulae leporinae, scribere volebat,
Praeposituram insulae Csepelyiae
S. Eustachii Paulinis traditam fusse.
Vide infra ih serie Monasteriorum
Ordinis S. Pauli primi Eremitae: de
Csuth.”55: „Az 1483 évben a Váradi
16. kép. Zsámbéki Keresztelő Szent Jánosról nevezett monostort Mátyás király
Péter kalocsai érsek legfőbb királyi
a magyar alapítású Pálos Rendnek adományozta. (Forrás: saját felvétel.)
kancellár Mátyás király megbízásából helyre (visszaállította) a Nyulak szigetén Szent Mi- 57 Fuxhoffer, Damiani: Monasteriologia regni Hungariae 16-17. p.
58
Mátyás király: 1475. június 15-én kelt levele, IV. Sixtus pápáhály [kolostora a St. Margithe de Insula Leporim-on] a nak.
Kéri, hogy Barbo Márk bíbornokot pálos-rend védnökévé
premontrei rendben, de egy évtized múlva a pálosok- nevezze ki. (In: Monumenta Vaticana. E. LXXIII.) Megjegyzés:
nak ajándékozták56, úgyhogy most birtokolja a „Pázmá- Apulejai patriarcha: Barbo Márk.
1476. január 16. IV. Sixtus pápának. A törökök ellen intézett
nyi kollégiuma”mely kiderül az V. Zsinatból.” így idézi hadjárat tárgyában. (In: Moniunenta Vaticana. E. LXXVIII.) „...
Epit. ad hunc annum : Pótlás ezekhez az évekhez.
Fuxhoffer, Damiani: Monasteriologia regni Hungariae in
qva Libris V Synoptice, orginario-diplomatice... et Monosteria
Ordinis Sancti Benedicti E probatis Patriae, et... Liber I. 1804.
43-44. p. Lásd még: Timon epit Chron ad annum 1304 et 1305.
: Timon pótlása 1304, 1305 évekhez.
56
1493-ban a margitszigeti premontrei prépostságot a magyar
Pálos-rend kapta meg. In: Őri G. György: Margitsziget történelme az 1-ső századtól a jelenkorig és a Margitszigeten lakott hét
tekintélyes szerzetes rendek eredete, rendeltetése, főbb szabályai, színezett öltözete s rövid történelme, 2. kiad. Kecskemét,
1877. 91, p. 163.
54
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in quo nulla fides, nulla federis observatio, nulla amicitia, nullus
Dei cultus, nulla religio sita es; sed inexplebilis dominandi
libido, innata perfidia, divini et humani juris contemptus,
christiani sanguinis infinita quedam sitis; qui capitali te odio
prosequitur, et regnis tuis semper infensus fit, cum quo nulla fida pax, nulla societas esse potest. Habes enim plurima
interrupte fidei ante oculis exempla: siquid promittit, id solum
agit, ut alliciat, ut ab incepto opere animum distrahat, ut in
omnem occasionem te et ceteros postmodum opprimat. Excita
igitur animi tui magnitudinem, Mathia rex invictissime, et te
maxime eum presta, quem superioribus annis maxima cum
laude tua prestitisti. Magnum in te presidium fides catholica
collocavit, multum de te sperat apostolica sedes, que tibi non
deerit, et que ad hec omnia consilia sua dirigit...”
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letti Fehéregyházát (1480-től pálos rendi kézben),
a zsámbéki monostort (1477-től pálosoké) és Mátyás utódja, II. Ulászló a Boldogasszony szigetén levő
Szent Mihály Arkangyalról nevezett monostort is,
ami előbb a premontreiek rendjének birtoka volt.59
A zsámbéki (pilisi ispánság) Keresztelő Szent János
monostorának első pálos perjele Váci János. 1482-ben
Pátka és Szerdahely birtokokat tizeddel együtt megkapták a pálos atyák. Érdemes lenne tovább bővíteni
a kutatásokat: Mátyás király, a Hunyadiak, a Szilágyiak
és a Bakkok által a magyar pálosoknak adományozott
kolostorokat és monostorokat összeírni.
Korábban Mátyás családja a főúri korabeli szokásának megfelelően már gyermekkorában házassági
terveket készítettek számára. 1455-ben Hunyadi János megegyezett Cillei Ulrikkal abban, hogy Mátyás
feleségül veszi lányát, Cillei Erzsébetet. Mivel azonban a menyasszony 1455-ben meghalt, a házasság
nem valósulhatott meg.
Míg Mátyás fogságban volt, 1458 elején nagybátyja, Szilágyi Mihály60 megegyezett Garai Lászlóval61,
hogy Mátyás feleségül veszi Garai lányát, Annát.
Később kiderült, hogy Mátyás viszont Prágában –
szabadulása fejében – megegyezett Podjebrád Györg�gyel arról, hogy az ő Katalin lányát veszi el. Ez a házasság 1463. május 1-jén létre is jött, de Katalin már 1464
tavaszán, 15 éves korában meghalt gyermekszülésben.
Mátyás első feleségének elvesztése után hamarosan újra kívánt nősülni, tudjuk, hogy dinasztikus
Varia Paulina III. (1998) 251-256. p.
Szilágyi Mihály Mátyás király megválasztásakor,1458-ban,
literáti Keszi Bak Balázs Solymosvár várnagyát küldi Kassa város tanácsához, hogy Mátyás királlyá választásának hírét elvigye.
In: Bakk István [et al]: Pálos rend a történelemben, (Traditió
2.) Budaörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, [2012.], 225. p.
61
„László előbb visegrádi kapitány, korona-őr, majd macsói és
tótországi bán, végre pedig 1447-dik óta szintén nádor volt. –
Családi viszonyai, a Cillyekkeli rokonsága Albert királynak halála után özvegye Erzsébet királyné részén tarták őt, valamint később is a Hunyadiak ellenében a Cilly párton működött, s Mátyás király ellen is, Fridrik császárt királyul hivta meg. Mátyás
a pártoskodókat 1459-ben legyőzvén, ildomossága és mérséklete által őt is részére látszott végre megnyerni. Meghalt 1460.
táján. Nejétől Alexandra tescheni hercegnőtől köv. gyermekei
maradtak: Jób, Anna Hederváry Imrené, N. (Mária?) Hunyadi László jegyese, utóbb Ujlaky Miklósné, VI. János, és V. Miklós, ki korán elhalt, özvegye 1440. Margit, kitől gyermekei: Ilona és József gyermekkorukban elhaltak.” Nagy Iván: Magyarország családai, IV. kötet, Garai család (Garai †)
59
60

okokból. Biztosan német feleséget is kaphatott volna
Szászországból vagy német fejedelmi területekről, de
a magyar főurak ezt azonban ellenezték. Mátyás politikailag a legmegfelelőbbnek IV. Kázmér lengyel király leányát, Hedviget tartotta volna.62
Az 1470. évi bécsi látogatásakor ismerkedett meg
egy steini gazdag polgárleánnyal, Edelpeck Borbálával
(Barbara Edelpöck) (-1495). Elhozta magával Budára, maga mellett tartotta, és a kapcsolatukból született
1473. április 2-án természetes fia, Corvin János.

17. kép. A lepoglavai63 Corvin János sír. A magyar pálosok
kolostora volt. (Fotó: Holczmann Balázs)
Mátyás király: 1468. tavaszán kelt levele, a lengyelországi rendekhez. Felvilágosítja őket a magyar koronának Moldvaország
irányában bírt fönhatósági jogai felöl. Hozzájárul ahhoz, hogy a
kölcsönösen okozott károk megvizsgálására bizottság küldhessék ki. A levél elején: „Ad regem Polonie regis, se Moldaviam
non aliam ob causam quam ob castigandum vajvodam
Stephanum, regno suo damna inferentem invasisse; Moldaviam
ab antiquo ad Hungariam pertinere, vajvodamque propria
etiam confessione suum subditum esse; ceterum damnorum
ab utrinque complanationem communi arbitrio investigandam
post reditum ex Moravia libenter permittere, concordiamque
maxime cum regno Polonie nunquam abnuere. „Terram vero
illam nostri juris esse, antiquissimus et continuatissimus
predecessorum nostrorum regum Hungarie titulus declarat,
non quidem inanis, sed possessione nunquam interrupta
munitus. Nam, ut vetustiora nunc omittamus, post memóriám
liominum vajvode Moldavienses semper regibus Pannonicis
servierunt, et provincia illa nullum habuit presidem nisi hinc
approbatum vei immissum usque eo, ut genitor noster qui
tantum gubernátor erat, plures illic successive ad libitum et sine
contradictione prefecerit vajvodas...” In: OSZK, Fol. lat. 1668.
kéziratában 153. - Epistolae. P. III. E. XXVIII.
63
A magyar Pálos-rend temploma. Corvin János is a pálosokhoz
(pálos templomba) akart temetkezni.
62
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1465.64 július 2. Róma Apud Sanctum Petrum
sexto Nonas Julii: „II. Pál pápa bizonyítja, szívesen
adja hozzájárulását mindahhoz, amit elődei a szerzetesek vagy szerzetesnők békés életének a biztosítására kaptak, mint kiváltságot. Így amikor bemutatták előtte II. Pius pápának a Nyulak szigeti apácák érdekében kiadott In eminenti bulláját és annak végrehajtását és annak a végrehajtásáról intézkedő oklevelét, azokat Mátyás király anyja: Erzsébet, továbbá a
perjelnő és a konvent kérésére szóról-szóra átírja, az
azokban foglaltakat apostoli tekintélyénél fogva megerősíti és örökérvényűnek jelenti ki. Nulli ergo…”
Továbbá az 1469. február 12-én kelt levél: „Mátyás király, minthogy az apácák kolostorukat nem
hagyhatják el, megengedi, hogy a nyulakszigeti apácák vagy perjelnőjük bármely bíró által megítélt esküt officialisaik65 és ügyvédjeik révén is letehessék.
Elrendeli, hogy fő- és titkos kancellárjai: István kalocsai és bácsi és János esztergomi érsekek, a nádor,
országbíró és az egyházi és világi bíróságok ne kényszerítsék az apácákat és a perjelnőjüket eskütételre, hanem azt officialisaik és ügyvédjeik is letehetik helyettük.”66 Megtaláltuk azt az oklevelet, mely
szerint több esetben is a Bak(k) lányokkal kisérve
ment Szilágyi Erzsébet a szigeti apácákhoz.67 „Márk
a Szent Márk-egyház cardinalisa, aquileai pátriarcha
apostoli követ Mátyás király anyjához: Erzsébethez.
Kérésére megengedi, hogy udvarhölgyével: Bak
Mihály özvegyével, Dorottyával és többi szolgálatot tevő leányaival együtt tisztes és előkelő ruhába
meglátogathassa, bármelyik apácát meglátogathassa és vele beszélgessen. Zártan öltözve az óbudai és
nyulszigeti apáca-kolostorokat tetszése szerint bárMátyás király: 1465. április 29-én, kelt levele II. Pál pápának. Köszönetét fejezi ki azon elhatározásáért, hogy a törökök ellen intézend hadjárat ügyét felkarolja. „Ad pontificem
Paulum secundnm gratiarum actorie, quod regni Hungarie
conservationi intendat, cui rex quoque omnia sua se fortiter
impendere velle demonstrat, dummodo ad posse assistentia
prebeatur. (In: Monumenta Vaticana. XXXI.)
65
hivatalnok(ok) v. kötelesség, szolgálat.
66
Az oklevélben szereplő egyének voltak: Anna nyulakszigeti
perjelnő, Mátyás király, Erzsébet király anyja, János bíboros, János pápai legátus, Dénes esztergomi érsek, Dénes pápai legátus.
67
Bakk István [et al]: Pálos rend a történelemben, (Traditió
2.) Budaörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, [2012.] 224225.

mikor.”68 Tehát ez sem véletlen, hiszen rendszeresen
látogatta Corvin János anyját a domonkos kolostorban. Valószínű, hogy a kis János herceg69 fejlődéséről is beszámolt és rendszeresen tájékoztatta gyermekkel kapcsolatosan. Dr. Gyárfás Ágnes által ös�szeállított, a Tanulmányok Mátyás király éve alkalmából, a Miskolci Bölcsész Egyesület által a Budavárban rendezett konferencia anyagában70 olvashatjuk Szilágyi Erzsébet és Beatrix ellentétéről és a domonkos apácák közül pedig Corvin János édesanyjáról. „Mátyás király bécsi berendezkedése után az
egyetemen felé mutatott jóindulatát több ízben is
kinyilvánította. 1489-ben, egy, az egyetem által rendezett nyilvános dispután személyesen is megjelent
és fel is szólalt.71 A bécsi egyetemmel Beatrix királyné is kapcsolatban állt. A királyné ugyanis meggyőződéssel hitte, hogy a meddőségéért Korvin János
anyja a felelős, és akit ezért bűbájossággal, boszorkánysággal vádolt meg a pápánál. Előtte kikérte az
egyetem több tanárának is a tanácsát. A professzorok véleménye a kérdésben sajnos nem ismeretes.”
„A király leendő apósa az egyik legelőkelőbb európai királyi házak: az Árpád-ház, és az aragón dinasztia leszármazottja volt, bár ő is házasságon kívül
született. Aragóniai Beatrix azonban ennek ellenére
igen előkelő királyleánynak számított kasztíliai, mind
aragóniai őseit tekintve. Árpád-házi őse (I. András
Jolánta nevű lánya) pedig dinasztiai törekvéseit erősítette.
Nem csak Mátyásra, hanem rajta keresztül az udvarra és az egész országra is sokféle módon hatott az
akkoriban már érett nőnek számító, húsz éves hölgy,
aki hamarosan uralkodótársi szerepet kezdett betöl-
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DL 17328. 1472. június 6. Pápai követ engedélye, (octavo
Idus Iunii) Bude. Acta eccl. f. 35. n. 19.
69
Corvin János egy német polgárlánytól született Mátyás király törvényesített fia volt. 1504-ben halt meg egy szerző szerint fiával és Zsófia lányával együtt megmérgezte (h)enyigi) Török Imre. In: Lissák György: Az aranykígyó. Fráter György élete, sorszerk. Árva Vince OSP,. Fráter György Alapítvány, 1998.
Varia Paulina IV.409. p.
70
Tanulmányok Mátyás király éve alkalmából a Miskolci Bölcsész Egyesület által a Budai várban rendezett konferencia anyagából, összeáll. Gyárfás Ágnes, MBE, Miskolc, 2009.
71
Carbo, Ludovico: A Mátyás király dicső tetteiről írott Corvina. (MTA. Könyvtár).
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teni. A király az előző nyolc évét lényegében állandóan tábori körülmények között élte, közvetlen kapcsolatban alvezéreivel és katonáival.72 Igaz, addig is képes
volt diplomáciai célokból elkápráztatni külföldi vendégeit, de minden bizonnyal otthonosabban érezte
magát katonái között.”

19. kép. Werbőczy István jogtudós szobra Budapesten
a Ferenciek terén. (Forrás: Budapest Anno)

18. kép. Mátyás király titkos pecsétje73

Gótikus minuskulákból álló körirata: Sigullum +
mathie + dei + gracia regis + hungarie + dalmacie +
croacie etc.
A királyi címer, amely a király trónkárpitját és halotti pajzsát is díszíti, a négyelt címerpajzs első mezőjében vörös és ezüst pólyák, a második vörös mezőben zöld hármas halomból kiemelkedő ezüst kettős kereszt; a harmadik kék mezőben három arany leopárdfej és a negyedik ezüst mezőben a vörös cseh
oroszlán. A boglárpajzson a Hunyadi ház gyűrűs hollója, ezt a címert Mátyás 1470-ben helyeztette el a
Nagyboldogasszony-templom déli tornyán. Ugyanez
a címerrajz szerepel a Corvinák lapjain is.
Szerémi György krónikájában a király kifakad,
amikor Szendrő ostromát kellett abbahagynia arra a
Bocatius család: A megnemesítésről emlékezik Bod. „E kegyelmet versekben köszöné meg, s hozzá is irtak örvendező
verseket. L. Hungaridos Libri Poematum Quinque. Bartphae
1599. czimü munkájában. – Mátyás király jeles tetteiről irt munkája Salomon Hungaricus etc. Cassov. 1611. jelent meg.” Nagy
Iván: Magyarországi családai, II. kötet.
73
Kumorovits l. Bernát: A magyar király egyszerű- és titkospecsét
használatának alakulása a középkorban. Klebelsberg Évkönyv,
1937. 69-112. p. Lásd még Turul 1932. évf. Mátyás király pecsétje című tanulmányt.

hírre, hogy a „betört a német a Dunántúlra”: „Ó, gaz
németek! Milyen szerencsét, a kereszténységnek milyen
hasznát veszítem el miattatok!”74
Mátyás tehát felismerte, hogy Magyarország egymagában nem „képes azokra a katonai erőfeszítésekre,
amelyek a törökökkel szemben megvédhetik. Valamilyen
módon biztosítania kell, hogy más országok is részt vállaljanak a magyar honvédelmi költségekből. Mivel pedig
erre önszántából, mint korábbi és későbbi évek tapasztalatai egyaránt bizonyítják, egyetlen ország sem volt hajlandó, rá kell kényszeríteni a teher átvállalására.”

72

20. kép. I. Mátyás 1464. évi kettős pecsétjének hátlapja.
(Forrás: NOL)

Szerémi György: Magyarország romlásáról, Budapest: Szépirodalmi Kvk. 1979. 401. p.
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Mátyás már 1465-ben jelezte készségét pápai támogatás fejében mind a csehek, mind a török elleni
harcra. 75
1468 tavaszán morva főkapitány támadást indított
III. Frigyes76 ellen. A császár kért segítséget Mátyás
királytól. A magyar királynak a belpolitikai helyzete
is nehéz volt, ezért is döntött a harc mellett. Antonio
Bonfini77 ezt így fogalmazta meg: „Hogy otthon nyugodtan élhessen, háborút támasztott külföldön.”78
1471 márciusában meghalt Podjebrád György
cseh király. 1471. május 28-án Lorenzo Roverella pápai legátus Jihlavában Mátyást megerősítette cseh királyi címében.
Mátyásnak uralkodásának nagyobb jelentőségű eseményeiről, különösen hadjáratainak lefolyásáról, Európa különböző részeibe tudósításokat küldeni. Ezt atyjától tanulta, a ki Vitéz János tollával szerkesztett, a pápához és más uralkodókhoz címzett jelentésekkel igyekezett a keresztény világ érdeklődését a
kereszténységért küzdő Magyarország iránt ébren tartani.
76
Mátyás király: Buda, 1458. ápr. 14-én kelt levelében amelyben III. Frigyes császárnak. A törökök ellen intézendő hadjárat
létesítésére buzdítja.
77
1427-1503.
78
Bonfini a szavait: „Saepe Matthias dicere solebat, neminem,
praeter se et imperatorem, futurum, qui intimam belli causam
no verit, quod sibi cum caesare intercessit”, Palma ekkép magyarázta: „Cum (Fridericus) conjugium nulla amplius arte impediri
posse cerneret, ut Matthiae spem haeredis adimere, sicque de
sua suorumque, si ille sine sobole obiret, in solio hungarico
successione eo certior fieret, si tamen nonnullis, qui id memoriae
commendarunt, scriptoribus fides, idonei cujusdam medici,
multo auro corrupti, Beatricem soboli suscipiendae inhabilem
reddi curavit” Fraknói: A hadüzenet közvetlen okát felebb, a szövegben érintettük; bennső oka, nézetünk szerint, a magát folyvást magyar királynak iró Fridrik igényeiben a magyar koronára, – ‚s mit Bonfini müvészi finomsággal fejteget – a két fejdelemnek egymással homlokegyenest ellenkező jellemében rejlett; császár igényei ‚s innen származó eljárása birhatták Mátyást első sorban arra is, hogy az ozmánok ellen csak időről időre lépett fel; a
Németújhelyből fenyegető veszély nagyobbnak látszott; ‚s a’ király talán azért is folytatta olly makacssággal a cseh háborút, mivel ennek szerencsés fejleményében biztositékot szemlélt a császár’ czélzatai ellen.” A későbbi történetírók egy úgy fogalmazták
meg, hogy két pogány közt (egyik a császár, a másik a török császár) akik között a királyunknak védekeznie kellett és megvédeni az országunkat. Megjegyzés: Hamis állításra épült a Habsburg
trón igény Magyarországra. Mérhetetlen károkat okoztak Habsburgot az országnak és a magyar királynak. Később ennek esett áldozatául Mátyás és Hunyadi János szkíta származásának legtöbb
bizonyítéka. Továbbá Anonymus Gestája bécsi felszínre kerülése (1771) után hamis beállításba mutatták be a magyarság őstörténetét. A Pálos-rend II. József (1786) megszűntetésével, amely
magyar oktatói rend volt a nemzet kollektív emlékezetének megtartóit is kivégezték. Habsburg parancsa ölték meg Fráter György
bíborost, pálos generálist. A Habsburgokat a pápa ezért 150 évre
kiátkozta a katolikus egyházból.

A császár időközben súlyos konfliktusba keveredett Merész Károllyal, és ezért nem tudott részt venni a támadásban.79
Mátyás összesen 8-10 ezer katonával, a később Fekete seregi csapatokkal érkezett Boroszlóba, de csapatai nagy részét portyára küldte, csak néhány kisebb
részük sáncolta el magát a városban.
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21. kép. Fekete sereg. Bikali szobrok. (Fotó: EdekeHun)

Mátyás király hadműveleti művészete teljes sikert
aratott a boroszlói hadmozdulatokban. 1474. december 8-án Mátyás és Ulászló három évre szóló fegyverszünetet kötött. Mátyás uralkodásának egyik legnagyobb katonai sikerét érte el, mégpedig tulajdonképpen nagyobb szabású katonai összecsapás nélkül.
További súlyos gondot okozott, hogy 1476 tavaszán Beckensloer János esztergomi prímás, fő- és titkos kancellár Frigyeshez szökött, magával vitte a hatalmas vagyont is, amit természetesen a császár rendelkezésére bocsátott.80
Mátyás 1477. június 12-én hadat üzent III. Frigyesnek. A magyar sereg elfoglalta egész császári területet és Bécset is ostromzár alá vette. Közben
IV. Sixtus pápa81 béketárgyalásra szólította fel a fe-

„Mátyás diplomatiai levelezésének egyik kiválóan jellemző alkatrészét képezik azok az iratok, a melyekben politikájának irányát és egyes tényeit megmagyarázza...”
80
Mátyás király: 1479. október 8-án, Pozsonyban kelt levele III.
Frigyes császárnak. Kéri, hagyjon fél azon szándékával, hogy
Beckensloer Jánost, a szökevény esztergomi érseket, a salzburgi érsekségbe helyezze. Megjegyzés: Mátyás 1479. szeptember
20-án vette át a salzburgi érsekség várait.
81
Mátyás levelei, II. köt., Sixtus (IV.) pápa. 6. 7. 19. 20. 64.76.
100. 118. 126. 130. 134. 150. 156. 181. 190. 219. 227.228. 251.
266. 267. 276. 369.p. – Mátyás király: 1479-ben kelt levele IV.
Sixtus pápának. Buzdítja, hogy Itáliában a béke helyreállítására
törekedjék. (In: Monumenta Vaticana. E. CIV.)
79
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tyás király tehette, kön�nyen be is vette, a török
császárnak örök gyalázatára és bosszúságára”.
Mátyás egyik legfontosabb katonai intézkedése a már Zsigmond
király által kiépített déli
végvárrendszer fejlesztése, befejezése volt. Ez
az erődrendszer volt a
fő ereje fél évszázadon
át az ország török elleni
védelmének. A déli üt22. kép. Vajdahunyad vár. Szemben a várkapitány ajtaja. Mátyás király időszakában
közőállamok, Szerbia és
várkapitánya pázmándi Bak Ferenc. (Forrás: saját felvétel.)
Bosznia ugyanis már az
leket. 1477. december 1-jén megkötött gmunden- uralkodása elején elestek a török csapásai alatt. A makorneuburgi békében a 100000 forint hadisarccal gyar uralom alá került maradékaikból három új bánmegelégedett magyar király. Mátyás kezére jutott a ság alakult, a szabácsi, a szreberniki és a jajcai. Így a
passaui püspök révén Sankt Pölten, Mautern.
végvárrendszer két vonalát lehetett kiépíteni.
Mátyás a Szentszéktől 1459 és 1479 között, küA külső, az Al-Dunától a bosnyák84 hegyeken át
lönböző részletekben, összesen 250000 forintot ka- az Adriáig húzódott, és fő elemei Szörény, Nándorpott. A császártól és a német birodalomtól viszont fehérvár, Szabács, Szrebernik, Jajca, Knin, Klissza
csak ígéretek érkeztek, konkrét támogatás nem ka- és Szkardona voltak. 50-100 kilométerrel beljebb
pott.
Karánsebes, Lugos, Temesvár, a szerémségi várak,
A török elleni harc kérdéses ügyeit Mátyás rend- Pétervárad, Banja Luka, Bihács alkották a második
kívül tehetségesen használta fel külpolitikájában, dip- vonalat.
lomáciájában. Számos külföldi lovag is kimondottan
Mátyás királyt a nagy reneszánsz uralkodónak
ezért állt Mátyás szolgálatába. Mátyás, apja Corvinus tartjuk, aki Magyarországon először honosította meg
Hunyadi János82 tapasztalataiból kiindulva törökelle- ennek az új itáliai irányzatnak és stílusnak az eredménes hadjáratot nagyon megfontoltan indított. Fő esz- nyeit. Udvarába nem csak számos olasz humanistát,
köze a könnyűlovasság, az akkor kialakult magyar hu- hanem természettudósokat, művészeket is meghíszárság volt. A kortársak „Európa védkapujának” ne- vott. Könyvtára, a Bibliotheca Corviniana gyűjtemévezték. 83
nye messze földön híres volt.
Mátyás a szultán elvonulása után elfoglalta a szá84
Nandor Albense, In: Mátyás király: 1464. január 27-énkelt
vai átkelőket és ostromolni kezdte Jajcát, „amelyet
levele, II. Pius pápának tájékoztatja a bosnyákországi hadjárata
erőssége miatt senki más meg nem vehetett, egyedül Má- felől. „Ad pontificem Pium secundum prolixa regis relatio de
Erzsébet halhatatlan nevű Hunyadi János neje, Mátyás király
anyja. Meghalt 1484-ban.
83
Máshol pedig: Magyar- és Lengyelország a kereszténység
védpajzsa : „...Verum quum a vetustissimo tempore duo regna
hec, Hungaricum et Polonicum, velut duo totius Christianitatis
eontra barbaras nationes scuta, fideli et sincero caritatis et
unionis coniuncta funiculo, singulos etiam sive letos sive ...” (In:
Folio lat. 1668. jelzet kéziratában 153.)
82

parta ad Savum contra Turcos, victoria vastata Servia, liberatis
15,000 captivis, recuperata trium mensium obsidione Jaycza et
plurimis castris in Bosna expugnatis, recluctoque post hec ob
hiemis rigorem exercitu, que sequitur gravis querimonia, quod
contra inimicos christianitatis foris occupatus, domi ab infidis
christianis facta, in regnum irruptione vexetur, se ideo coram
sacra sede protestari, sibi malo in futurum non imputare, si
arma contra hostem destinata retrabat et se posito obsequio
status publici contra iníidos, fideles ad tuenda propria
revertantur.” (In: Monumenta Vaticana. XIX.)
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Mátyás őszintén fogékony volt az itáliai humanizmus iránt, de egyúttal messzemenően tudatában volt
annak, hogy a művészetpártolás fontos uralkodói erény.
A királyi titkárok és az udvari kancellária vezetői között sok Itáliában tanult. Magas állású klerikus
volt Bak Gáspár püspökprépost.85 Mátyás uralkodása vége felé tovább szaporodott az udvarban a tudósok száma. Mátyás és Beatrix külön-külön is a magyar történelem összefoglalására kérte meg többüket. Mátyás számos különböző művészeti ágat támogatott. 1488-ban egy másik művésznek, a spanyolországi Toledóból érkezett, kikeresztelkedett szefárd zsidó családból származó Cotta Márton mesternek Budán adományozott házat.

A korabeli olasz reneszánsz
művészet Itálián kívül valóban először Magyarországon, Mátyás környezetében jelent meg. Középkori királyaink közül ő volt az egyik
legnagyobb építtető. Egyik építésze a firenzei Chimenti Camicia
volt. A legfontosabb mátyási építmények, a budai vár és Visegrád
sajnos elpusztultak a török hódítás
idején, de az ásatások során sok reneszánsz részlet került a felszínre.
A reneszánsz mellett azonban még
nagy szerepe volt a gótikának is, különösen a templomépítészetben, de ez a korabeli Itáliában is így volt.

25. kép. Mátyás király a gótikus kályhacsempén.
(Forrás: Budapesti Történeti Múzeum.)

24. kép. Szűz Mária oltár, 1480-90. Fa. Szt. Miklós
templom, Bakabánya.86 (Forrás: www.hung-art.hu)

Az uralkodó udvari majolikagyártó műhelyt is felállíttatott. Mátyás udvari ének- és zenekara szintén
nagy hírnévnek örvendett. Az első fennmaradt, teljes
szövegében magyarul írt levél Mátyás uralkodásának
utolsó évtizedében készült. A művészet és tudomány
pártolása közel százezer aranyat költött. Ennek eredménye Mátyásnak kiterjedt hagyatéka él a magyar
közművelődésben. A legismertebb a Corvina könyvtár, melynek ma 216 fennmaradt kötetéről tudunk.
Az oltárszekrény a Madonnát (magassága 120 cm) tartalmazza szentek körében. A szárnyakon látható négy festmény Mária
életének jeleneteit ábrázolja. (A képek mérete egyenként 89,5 x
53,5 cm.) Az oltár zárt állapotában további nyolc, szenteket ábrázoló kép látható.

86

PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései, Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án,
Miskolcon. In: Ősi gyökér XLV. évf. 3-4. sz. 2017. július – december, 27-37. p.
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Szent Pál remete testét, miután a velenceiek Nagy
Lajos magyar királynak ajándékozták, ezért cserébe
Gellért püspök testereklyéit adta Velencének. A magyar Pálos-rend szent elődje Remete Szent Pál. Már
Magyarországon a Buda feletti pálos főkolostorban
Szentlőrincen őrizték 1351-től. A Mátyás király győzelmének érdemeként Pált az ország védőszentjévé
avatatta.87 (A magyar nyelvű Debreceni-kódexben
megtalálható.)
Kezdeményezte továbbá a király szentté avatását: Kapisztranói Jánosnak, Margit királyleánynak.88
Az „igazságos Mátyás” uralkodói magatartása a
Szentkorona törvénye és a szkítáknak Szent András
próféta magatartásából adódó forrásból fakadt.
Nemesi társadalom által választott királyként,
ezen a jogon uralkodó királyként nagy társadalmi elfogadottsággal és legitimációval sikerült megszilárdítania hatalmát, kihasználta a középkori uralkodói hatáskör minden lehetőségét.
Mátyás király ezen kívül, főleg hogy magának
és családjának méltó temetkezőhelyet létesítsen, az
egész templomot még nagyobb fénnyel újra építetté,
s bár a nagyszerű terv teljes kivitelében – mely miatt
a várfalakat is megbontatta – kora halála meggátolta;
a nagy oltárt, melyet családjának sírboltul szánt, sikerült bevégeznie s ide helyeztette boldogult anyja tetemeit.89

87
Bakk István [et al].: A Pálos Rend a történelemben, Budaörs:
Bakk Endre Kanonok Alapítvány (Traditió 2.), [2012] 93-124. p
88
Mátyás király: Buda, 1460. március 23-án kelt levele az olasz
fejedelmeknek és városoknak, Capistranói János szentté avatása érdekében. (OSZK, Fol. lat. 1670 jelzettel. (In: Monumenta
Vaticana. XVI.) Szentté avatása Kapisztranói Jánosnak. I. köt.,
59. - Margit királyleánynak. Mátyás levelei: I. köt., 56. 58. – Mátyás király: 1462-4. között írt levele, II. Pius pápának. Margit
királyleány szentté avattatása tárgyában. „...beate Marie insula
dicta est. In ea insula monasterium extitit sanctimonialium
ordinis predicatorum, quod quidem monasterium quondam
rex Béla predecessor noster fundaverat, et in eodem filiam suam
nomine Margarétám Deo virginem dedicarat. Ea Margareta
vite honestate ac sanctis operibus tantam celitus gratiam
promeruerit, ut tam in corpore, quam post obitum magnis
et evidentibus miraculis corruscarit, quemadmodum adhuc
multorum fidedigna testimonia comprobant, et paulo post eius
mortem a diversis Romanis pontificibus... (In: Monumenta
Vaticana. XXVI.)
89
Csánki Dezső III. köt., Fejérvármegye városai.

26. kép.Lisznyai K. Pál: Magyarok Cronikaja melly be foglal
M. C. XCVI. Esztendőket avagy Christus születésének 2681464. esztendei alatt lett dolgait A’ magyaroknak Mellyet ...
Debrecenben. 1692.

Számos templomot építetett a király, Zágrábban
a Domokosok-rendűek Mátyás király engedelmével, támogatásával új kolostort (klastromot) építettek a felsővárosban, a Szent Katalin-kápolna közelében, mely szintén az ő tulajdonuk volt. A horvát nép
fölöttébb kedvelte a pálosokat, úgy mint a királyuk
és nagy tiszteletben tartotta őket, mint lelkipásztorait, hitszónokait és orvosait, mint jótevőit és tanácsadóit minden bajban és szorongattatásban. A remetei
pálos-kolostor öt századon át virágzott, míg II. József
ennek is hirtelen véget nem vetett. A kolostor-templomból lett a mostani plébánia-templom, a zárda meg
a plébánia; mindkettő Hunyadi Mátyás király idejében épült.90
A király nemes adományozásainak egyike: „Diósgyőr (Dyosgywr). I. Mátyás király a Wylman birtok
közelében a Hernad folyón levő malom felét, Szent
Katalin iránti tiszteletből a Gewncz mezőváros közelében levő Szent Katalin pálos kolostornak – amely a
Pintér Róbert: Horvát-Szlavonország, Horvát-Szlavonország
földrajzi leírás, Zágráb város története, ford., Acsády Ignác, In:
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, I-IV. köt., Budapest: Magyar Királyi Állami Nyomda 1886-1889.
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malom másik felének már birtokában van – adományozza. Megparancsolja Wpor-i Lászlónak és Jánosnak vagy az ő Regecz várbeli alvárnagyaiknak, hogy
adják át a malom felét a pálosoknak.”91

29. kép. Hősök tere. Budapest. (Saját felvétel.)

27. kép. Magyarország térképe Mátyás király halálakor
(1490) Tervezte: Dr. Csánki Dezső
Rajzolta: Kogutovicz Manó.

Mátyás tervei Corvin János örökösödésére nem
tetszettek a királynénak, aki abban reménykedett,
hogy megkoronázott magyar királynéként ő maga
örökölheti majd a trónt, illetve Ulászló feleségeként
királynő maradhat.
Mátyás királyunk egyik nagyon fontos szentje volt Alamizsnás Szent János (556 - †619. január 23.)92 A székelység ma is hálás a három rendjének kialakításáért (gyalog, lófő és primor). A király
megmentette a székelységet. Tudjuk, hogy a király
is önmagát szkítának tartotta. A Mathias rex történetének egyik fontos eleme a király fiának, Corvin
János utódlásának biztosítása volt, ezért bécsi utazása előtt újból esküt tetetett a főurakkal, hogy fiát,
Jánost utódjául elismerik.

A pécsi, egri, boszniai és a győri püspökök, Zápolyai István, Báthori István, Drágfi Bertalan, Ujlaki Lőrinc és mások a budavári plébánia-templomban, Alamizsnás Szent-János ereklyéi fölött, az oltári szentségre
fogadták, hogy „János herceget teszik magyar királlyá.”
A magyar főurak esküje Szerémi György emlékiratának XVI. századi kéziratában. Olvasása: Isten enghem
hugh seghelen, bodogh azzon, vristennenek (igy) mind
(utána kitörűlve: sok) zenthy, ez otari zenthssegh, ez
zenth kerezt, e zent evangelium, es e zenth Janusnak zent
erecley, hogh Janus hercheghed teziek magari keralya. „Érdekes“ módon a kézirat eredetije a bécsi udvari könyvtárba került. Verancsics Antal feljegyzése a XVI. század
második felében megerősíti a tényt, hogy Mátyás utolsó éveiben (1489. május 5-én) gyűlést tartott, amelyen
a magyar urak János herceget trónörökösnek fogadták
el, így János herceg királlyá választatott és neki az urak
hűséget esküdtek.93
A királyi várak kapitányai pedig szintén esküvel
kötelezték magukat, hogy Mátyás halála után a gondjukra bízott várakat János hercegnek adják át.94

30. kép. Az eskü szövege.95
(Forrás: Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története
IX. fejezet, Mátyás utolsó országgyűlései. Halála.)

28. kép. (Forrás: Petthő Gergyely: Rövid magyar krónika
sok rendbéli fő historiás könyvekből nagy szorgalmatosságal
egybe szedettet és irattatot, Cassán, 1729.)

Monumenta Hungariae Historica. Scriptore, II. p. 5.
PhS Bakk Erzsébet: Szentkatolna az Alexandria Szent Katalin
helységnév használata Székelyföldön és Erdélyben. Kiadás előtt
Dr. Gyárfás Ágnessel társszerzőként.
95
Monumenta Hungariae Historica. Scriptore, I. p. 28.
93

A papíron, az oklevél szövege alatt papírfelzetes rányomott
pecséttel. Az oklevél jobb felső sarkában Commissio propria
domini regis kancelláriai jegyzettel.
92
Alexandriai pátriárka.
91
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A Magyar Királyság területeket veszített
Mátyás halála után az 1490-1494 között lezajlott háborúk során. A nagy királyt Székesfehérvárott, Szent István bazilikájában temették el. Trónigénnyel lépett fel Mátyás fia,
Corvin János, Jagelló Ulászló cseh király, valamint János Albert lengyel királyfi. Corvin
János az újjáalakuló ligákkal alkudozva lemondott a trónról, 1490. július 15-én Ulászlót választotta királlyá. Mátyás király hatalmának alapját, a Fekete sereget feloszlatták,
a maradékát a sereg legendás vezérei, Kinizsi
Pál96 és Báthory István erdélyi vajda csatában
szórták szét.

32. kép. A budai királyi palota Mátyás korában. (Forrás: Magyar
Hadtörténelmi emlékek. 1896. XL terem, 1263. p. 283.)

31. kép. Alamizsnás Szent János kápolna. (Saját felvétel.)

A reneszánsz kert olyan természet, melyeket falakkal vettek körbe. Az Itáliából kiinduló reneszánsz
nem marad elszigetelt jelenség, idővel kiterjedt egész
Európára: az egyes országokban helyi sajátosságokat
felmutatva jelentkezik az építészetben és a kertépítéKinisy család: „E nevet történelmileg hiressé tevé Kinisy Pál,
kit szegény szülőktől biharmegyei Kinis helységből származtatnak; atyja molnár volt, s maga is molnárságot tanult, már ekkor
mutatta nagy erejét, hogy egy malomkövet fel birt emelni. Mesterségét oda hagyva, Magyar Balás alatt kezde katonáskodni, és
ennek leányát Magyar Benignát vette nőül. Idővel temesi bán,
Temes, Bács és Bihar főispánja, és végre országbiró lett. – Már
1468-ban mint vezér harczolt Morvaországban Spielberg mellett. Legszebb babért szerzett a kenyérmezei diadal által, mely
után azonban azt is tevé, hogy a törökhullát fogai közé fogva,
azzal tánczolt. Mátyás király halála után ő is annak fia Corvin
János ellen harczolt, miért Mátyás iránt hálátlansággal vádoltatik. Meghalt 1494-ben Sz.-Kelemenben. Tetemei – mint iratik
– Vásonyban nyugszanak. Gyermekei nem maradván, benne a Kinisy család kihalt. Több birtoka közt mint temesi főispán és az alsó részek főkapitánya Trencsin megyében bizonyos
várat Trenka Jánostól kiváltván, arra Mátyás királytól – ki azt
elzálogitá, – kir. megerősitést nyer.” Nagy Iván: Magyarországi
családai, VI. kötet.

szetben egyaránt. A reneszánsz időben a kert és ház
például sokkal szorosabb egységet alkot. A kert az
embert bevezeti a házba. A kertet közös főtengelyre
építették és az épület között látványos kötelék is volt.
A homlokzat formai elemei a kertben, vízszintes síkra
vetítve megjelentek. A kert, akár a homlokzat, egy felület: az utak ennek művészi tagolásai és díszei, nem
funkcionális szerepük a legfontosabb. Az utak számtalanszor járhatatlanul szűkké váltak, mutatva ezzel
elsődleges esztétikai szerepüket. A kert és a ház közös tengelyének kulcsszerepére a kert formája és az
ültetett növények egyaránt rájátszottak.

96

33. kép. Bakonycsernyei Mátyás király tölgyfái 1945 előtt.
(Forrás: Képeslap. hungariciana.hu)

A tengely vezeti a tekintetet, ami rendszerint egy
szobron, egy kiemelt virágon, esetleg egy szökőkúton nyugszik meg. A reneszánszban kialakulnak
olyan kertek, melyek tulajdonképpen szobor parkok.
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A főtengelytől távolabb eső területek kevésbé hangsúlyosak, oda kerülnek a „haszonnövények”. Kedvelt növény a ciprus, borostyán, babér, citromfa, tiszafa. Főként olyan növényeket választottak, melyek
eleve geometrikus formájúak voltak, vagy jól tűrték a
nyírást, alakítást, hogy belepasszoljanak a szabályos
idomokba. A tereprendezésben nagy előrelépés történt a reneszánsz idején. A középkorban igyekeztek
elegyengetni a kert felszínét, amennyiben lehetséges
volt, akár teljesen vízszintesre, vagy enyhén lejtősre
alakítani a területet. A reneszánsz kezdetén az enyhe emelkedésű felszínt részesítették előnyben, ahol a
magasabban fekvő, jó kilátást nyújtó villához alig észrevehetően emelkedő úton lehetett eljutni. Később
azonban észrevették és kihasználták a teraszos
kertkialakítás nyújtotta lehetséges esztétikai előnyöket.
A lépcsők hangsúlyosak, hatásos díszítő elemekké váltak, a támfalakban,
lépcsőkben meg lehet ismételni a villaépület homlokzati díszítő elemeit: oszlopokat, pilléreket, fülkéket, szobrokat.
Sok szökőkút, vízfüggönyös barlangok,
vízesések, vízoszlopok és egy víziorgona gazdagítja az elképesztő kertet.
A varázslatos magyar kert: a budavári királyi palota déli oldalán, az úgynevezett Olaszbástya, vagy Rondella

34. kép. A palota ún. Újvilág kertjének déli kapumaradványai
a helyreállítás előtt (1950). Forrás: Bakk István – Bakk Erzsébet: A magyar Pálos Rend oktatási és irodalmi életének története, szerk. Gyárfás Ágnes, Miskolc: MBE, 2014. p. 334.
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szomszédságában megmaradt egy pici, tündéri kert,
mely ma is őrzi az egykori reneszánsz kertszerkezetet, és annak varázslatos hangulatát. Az apró, falakkal
körülvett, védett hely, kicsi kúttal, különleges növényekkel egyenesen az építtető, Corvin Mátyás korába repít vissza, akinek a reneszánsz kertépítészet magyarországi elterjedésében is jelentős szerepe volt.
Mátyás humanista, művészetekre fogékony gondolkodásának és itáliai kapcsolatainak köszönhetően
az országban korán, és erőteljesen virágzott a reneszánsz kultúra. Egyéni, Itáliából jött udvari főépítésze, Chimenti Camicia97 tervezte többek között az akkori budai királyi palota továbbépítését, és a visegrádi várat is.

35. kép. Mátyás király palotakertje
(Forrás: Országépítő, XIX. évf. 2008. 3. szám,
Budapest: Kós Károly Egyesület.)
97

1431-1505. Lásd még erről a Pannon Enciklopédiát.
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A budavári épületegyüttes nyugati és déli oldalán
Chimenti Camicia által tervezett impozáns kertek terültek el, az udvar egyik traktusa alatt ciszternát létesítettek, ami táplálta a kutakat, vízi létesítményeket. A ciszterna fölött, mint egy zöldtetőként helyezkedett el Magyarország egyik függőkertje a kevés közül. Feltehetően ehhez, az úgynevezett titkos kerthez
kapcsolódhatott a délnyugati szárnyban elhelyezkedő királyi magánlakosztály. Mátyás művészetpártoló gondolkodása halála után is követendő példaként,
útként maradt fenn, hatással volt II. Ulászló királyra,
Bakócz Tamásra, a Szapolyaikra, a Báthoryakra és a
kor mecénásaira.

37. kép. Bakk István levele I. Ferenc pápához
Mátyás király szentté avatásának ügyében
kelt, 2018. július 10-én.

36. kép. Bakk István által létrehozott alapítvány (1991)
a Bakk Endre Kanonok Alapítvány
pápai áldását tartalmazó oklevél.

Berendi Bak Gáspár, püspökprépost, „decretorum doctor”,
(Csanád 1420 k.-1493. június 5.† Szepeshely (ma: Spišské
Pohradie). Az országnagyok egyike, tudós, diplomata szepesi püspökprépost. Berendi Bak János zászlós úr (lat. baro
naturales) és Papdi Krisztina fia. Három testvéréről tudunk,
Boldizsár trencséni dikátorról, akinek a felesége somkereki
Erdélyi Miklós leánya, Orsolya. Istvánról Mátyás király hadapródjáról felesége hatolykai Mátyus Sándor királyi helytartójának a lánya, akitől a primor szentkatolnai Bakkok és
a többi előnevű Bakk is származik Székelyföldön. Barnabás
mester nagyváradi kanonok is. Mind ő, mind a testvérei előkelő Bak Arad megyei családból származtak, melynek tagjai
a XVI-ik század elején sűrűn viselték az Arad megye legelső
tisztségeit. E megyében az ősi aradi prépostság vidékén estek birtokaik s ezek közt a nevet adó Bak helység is. Már ko-

98

Mint a fentebb említettem, Bak Gáspár oldalági
rokonom.98 A király által visszaemelt arisztokrata család egyik leszármazottjaként kötelességemnek éreztem, hogy az általam létrehozott Bakk Endre Kanonok Alapítvány kezdeményezze a nagy király szentté
avatását. Hiszen közvetlen rokonságban áll99 a család
a Hunyadiakkal és a Szilágyiakkal.100
rábban is volt szepesi prépost a Bak családban, így gróf Bak
Bertalan 1283-ban, aki a 8-dik szepesi prépost volt s később
nagyváradi püspök lett. Gáspár a püspöksége alatt rendbe
hozatta a püspökség uradalmait és a szepesi székesegyházat újraépítteti. Továbbá berendi Bak Gáspár püspökprépost
idején a káptalan a középkornak ezen időszakában jelentős
hiteleshelyi tevékenységet folytatott, az itt keletkezett iratok
e korszak kiemelten fontos forrásai lettek. 1456-tól a bécsi
egyetem hallgatója. Lásd még: Bakk Endre: A Bak és Jancsó
család története, Budapest, 1883. 174. p.
99
Megjegyzés: A rokoni érzés bensősége, melyet Mátyás az ő
fia. neje és ennek rokonai irányában számtalanszor tényekkel
kitüntetett, leveleiből is kisugárzik.
100
Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története, Budapest,
1883. 174. p.
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38. Szentkatolnai Bakk címer. (1535).
A cikk szerzőjének címere.

39. kép. I. Ferenc pápa válasza, Paolo Borgia Assessor.
Kelt, 2018. szeptember 29-én.

A középkor magyar nagy uralkodója volt Hunyadi Mátyás. Jól jelzi ezt a régi mondás: „Meghalt Mátyás, oda az igazság!”

34

A Szentkorona főkegyúri joga „ius supremi
patronatus” a magyar királyok egyik kiváltsága volt. A
főkegyúri jog tartalma: A magyar király apostoli minősége az, hogy Szent Koronát viselve Jézus székében ül és egyben jeruzsálemi király is és ő „Isten egyházainak legfőbb kegyura”. Felügyeleti és vétó joga
van más apostoli központok felett. Ez a Szentkorona
isteni eredetéből fakad. Ez továbbá az évszázados hagyományok alapján az egyházak és a felekezetek feletti legfőbb felügyeleti jog, új püspökségek, káptalanok, apátságok, más egyházi szervezetek és méltóságok alapításának joga illette meg. Ezeket átszervezhette, megszüntethette, egyesíthette. Kinevezhette és
áthelyezhette az érseket, püspököket, apátokat, prépostokat, és kanonokokat. Magánkegyurasságokat és
egyházi alapítványokat engedélyezhetett, és azok felett a felügyeletet gyakorolta; rendezhette az egyházi
javadalmakat, élvezte azok intercalaris101 jövedelmeit, engedélyeket adott az egyházi javak elidegenítésére és megterhelésére, jóváhagyta a vallás- és tanulmányi alap költségvetését és
zárszámadását, stb...102
„Az emberi személyt értékként,
egyenrangú társként elfogadó, az emberi
méltóságot középpontba állító első eszme, amely korlátlanul érvényesül Európában, amely mindenkire kiterjedt, mindenkit bevont ebbe a körbe, az a kereszténység volt. És ma Európa gyenge lelkileg ahhoz, hogy ezt az egyszerű tényt elismerje, ha az Isten nevét nem is említve,
de legalább a keresztény hagyományokat
megemlítve elfogadja és megjelölje a saját alkotmányában. Ezt tartom Európa
jövőjét illetően a legaggasztóbb jelnek,
az identitás, az identitásának gyengeségét, amit orvosolni kell.”103
A betöltetlenség idejére eső.
Aradi Éva - Bakk István - Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen. A pateszi
pecséthengertől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig,
szerk., Bakk Erzsébet, (Traditió 1.) Budaörs, 2018.
103 Bakk István: Hogyan tovább Magyarország 2006. október 23-a után? In: Bakk István [et al] Pálos rend a történelemben, (Traditió 2.) Budaörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány,
[2012.] 7-8. p.
101
102
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40. A Corvina Könyvtár budai műhelye. Kiállítás 2018-ban. (Forrás: www.oszk.hu/corvina-konyvtar-budai-muhelye)

Az Isten szolgálatára mindig alkalmas az idő, a nemzet szolgálata az Isten szolgálata!
Mátyás király
Felhasznált irodalom
Aradi Éva - Bakk István - Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen.
A pateszi pecséthengertől a Kárpát-medencei szkítákon át
az indoszkítákig, szerk., Bakk Erzsébet, (Traditió 1.) Budaörs, 2018. 322. p.
Bakk Endre (de Szentkatolnai): A Bak és Jancsó család története, Budapest: A „Hunyadi Mátyás Intézete, 1883. 274. p.
PhS Bakk Erzsébet - PhS Bakk István: Boldogasszony – A
Margit-szigeti pálosok: Elhangzott 2016. augusztus 2-án
Miskolcon a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon, Miskolc
https://youtu.be/TymHVn8kKuM
http://epa.oszk .hu/02300/02387/00038/pdf/
EPA02387_osi_gyoker_2016_3_006-029.pdf (1.)
http://epa.oszk .hu/02300/02387/00039/pdf/
EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_008-017.pdf (2)
PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései, Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án, Miskolcon. In: Ősi gyökér XLV. évf. 3-4. sz.
2017. július – december, 27-37. p.
Bakk István PhS: Múlt és Jelen: Aradi Éva – Bakk István –
Gyárfás Ágnes (könyv előzetese)
https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us
Bakk István [et al]: Pálos rend a történelemben, (Traditió 2.) Budaörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, [2012.] 7-8, 224-225. p.

Bakk István: Pauline fathers in the Americas missionary
work end service in the new world : Pálosok Amerika
földjén avagy az Újvilágban vállalt küldetéses szolgálat
http://jozsef-kutasi.de/blogger/palospassioen.
pdf,
(angol
nyelvű)
http://epa.oszk.
hu/02300/02387/00010/pdf/%C5%90si%20
Gy%C3%B6k%C3%A9r_2010_4_017-021.pdf (magyar
nyelvű)
PhS Bakk István: A székely magyar nemzet, https://www.
youtube.com/watch?v=tZHJzE1OwiE
Bakk István székely primor a Hunyadi-emlékév kapcsán Mátyás király reneszánsz udvarába invitálta az ünneplő közönséget és bejelentette ... https://youtu.
be/492Cf7RqWdc
Bakk István - Bakk Erzsébet: A magyar Pálos Rend oktatási és irodalmi életének története, szerk. Gyárfás Ágnes,
Miskolc: MBE, 2014. 768. p.
PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: Mátyás király az igazság szentje https://www.youtube.com/
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