V. FEJEZET
A központosított monarchia kísérletének bukása. Á Dózsa-parasztháború (1490—1526)
Â) Elbeszélő források
1. Általános források

Az előző fejezetben, Mátyás koránál idézett források közül a II. Uláazló
udvari történetírójává lett Bonfini Antal műve (147) költött beszédek kíséretében és Ulászlóra kedvezően, de egyébként pontosan adja elő a politikai eseményeket.
Figyelembe kell venni a XVI. század anyagában idézett azon forrásokat
is, melyek e korszakra visszanyúlnak ; így a humanista elbeszélők (224. 1.)
sorából Veranesics Antal iratait, Brutus históriáját, valamint Istvánffy Miklós
művének első részét ; az utóbbi II. Ulászló-kori szakaszának kevéssé elmélyedő kútfőkritikai vizsgálata : Fodor H., Istvánffy M. históriájának forrásai
(Pécs 1940, d). Zsámboki János (227. 1.) Bonfmi-kiadásához (Basel 1568) és
Ransanus-kiadásához (Bécs 1558) ezek szövegeit folytató függelékeket csatolt
a Mohács előtti évtizedekről, s ebben az 1491. és 1515. évi Habsburg—Jagelló
családi szerződéseket ia közölte. Néhány rövid feljegyzését (De praelio ad
Moháts, stb.). Kiadta Kovachich M. Gy. (SRM I). Heltai Gáspárnak Bonfinit
átdolgozó és folytató magyar krónikáját Id. a XVI. század erdélyi forrásai
között (299. 1.).
Általános, de nem kielégítő tájékozást nyújt Hazslinszky, A Jagellókkorának hátforrásai (1895), valamint Áldásy A., A XV. század nyugati elbeszélő
forrásai (Bp 1928 ; a század végére már vázlatos és nem is mindenben pontos).
Tubero (Cervio) Lajos (1455—1527, Parisban tanult raguzai pap) itáliai
és török eseményekre is kiterjeszkedő, Frangepán Gergely érseknek ajánlott
kortörténeti műve elég határozott megfigyeléseket tartalmaz a magyar társadalom ellentéteire, különösen a főpapok és főurak fényűzésére : Commentarii
de rebus suo tempore (1492—1522) gestis. Kiadások : Frankfurt 1603 ; hozzáférhetőbb : SRH II. Tubero másik munkája : De Turcarum origine, moribus
et rebus gestis commentarius (Firenze 1590). — Irodalom : Schedius L., Nähere
Nachrichten über den Oeschichtsschreiber L. Tvbero (ZU IV. 1803, 166). Sebastian
Dolci, Fasti litt. Ragusini (1767) adatait használja Geiringer P., Adatok Tubero
életéhez (Sz 1911). Oláh I., Tubero L. mint magyar történetíró (A podoíini kegyear.
gimn. ért. 1912).
Szerémi (Sirmiensis) György latin emlékirata Magyarország romlásáról,
Epistola de perdüione regni Hungarorum (1456—, ili. részletesebben 1484—
1543). Kiadta Wenzel G. (MHHS I, Pest 1857). Magyar ford. : Mogyoróasy
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J. (Árad 1884, szemelvények), újabban Erdélyi L., A mohácsi vész kora (Bp
1941). — Szerémi (? 1490—? 1550) káplán volt I I . Lajos, majd Szapolyai
János udvarában, országos ügyekbe azonban nem vonták be, s mint ahogy
népies hangnemben, nyers, magyaros latinsággal írt szövege formailag is
távol áll a humanista irodalomtól, mondanivalójának tartalma és szemlélete
eem azonos a nagyúri osztályéval, a humanista főpapokéval. Egyéni tapasztalatai (így pl. a budai udvar nyomorúságos pénzügyi viszonyai) mellett sok,
& szélesebb néposztályokban terjedő mendemondát jegyzett fel, s mint parasztszármazású, egyszerű pap, ezek oldaláról nézi az eseményeket is. Rémhíreinek
(szerinte Mátyást és II. Lajost is az urak gyilkolták meg) nem kritikátlan
ténybeli tartalma fontos, hanem a nép szemléletmódja, mely felelőtlen és
elnyomó nagyurakat látott az ország élén. A munka nem politikai történeti
adatai miatt, hanem mint társadalmi dokumentum érdekes igazában. —
A Szerémivel kapcsolatos elég bő, de e lényeges szempontot nagyrészt figyelmen
kívül hagyó irodalomból : Dudás Gy., Szerémi György élete (Sz 1886), és u. ő,
Szerb volt-e Szerémi (Sz 1887). Szádeczky L., Szerémi Gy. élete és emlékirata
{Bp 1892). Erdélyi L., Szerémi Gy. és emlékirata (Bp 1892), és u. ő polemikus
közleményei a Szerémi függelékében található, II. Lajos haláláról írt „kesergő
levél" (Epistola flebilìs) szerzőségéről (Sz 1893, 544, 731 ; 1894, 62), Szádeczky L. válaszával (Sz 1893, 819). Acsády I., Verancsics A. és SzerémiGy.
(ITK 1894) szerint Szerémi valószínűleg Verancsics számára anyagot gyűjtve,
utólag (1548 körül) Bécsben írta meg munkáját, ahol öreg fejjel egyideig az
egyetemet látogatta. Vid J., Szerémi emlékiratának művelődéstörténeti adatai
(Bp 1910). Erdélyi L., A mohácsi vész nemzedéke, {Bp 1941).
Memoria rerum quae in Hungária a nato rege Ludovico •ultimo (1506)
acciderunt. Valószínűleg különböző szövegeket egybeolvasztó, sok ténybeli
elírást tartalmazó, de népies hangneme miatt érdekes magyarnyelvű krónika
Verancsics gyűjteményében. Kiadta Szalay L. ; Verancsics A. összes munkái
(2. kötet, MHHS 3, Pest 1857).
Sperfogel Konrád (lőcsei városi tanácsos és bíró) Mohács után írt, főleg
helyi vonatkozású, de sok jellemző megfigyelést tartalmazó naplója (pl. a
városi küldöttség Szatmári érseknél, stb.). Kiadta C. Wagner, AnaUcta Scepusii
(II. 1774, u. ott más lőcsei feljegyzések is). Magyar fordításban egy részlete :
Bartoniek E., Mohács Magyarországa (Bp 1926). ,,Ő milyen rosszul kormányoztak Magyarország áldott földjén azok, akik uralmon voltak", írja utólag,
mialatt elmondja, miként játszotta ki a város I I . Lajos török elleni pénzszerzési intézkedéseit. — Helyi feljegyzéseket tartalmaznak más, XVI—
XVII. századi városi, főleg szepesi krónikák is, melyek közül Hain Gáspár
lőcsei krónikája (359. 1.) Sperfogelt is felhasználja.
Thurnschwamb ( = Dernschwam, ld. még 272. 1.) János (a Fuggerek
magyarországi főtisztviselője, utóbb Thurzó Elek sógora) az egykorú gazdasági,
pénzügyi, és társadalmi viszonyok (feudális ököljog) tekintetében főleg 1515
atán érdekes megfigyeléseket tartalmazó emlékiratát (Chronik) kiadta J.
Chr. Engel, Geschichte des ungarischen Reichs (I. Halle 1797 ; a bevezetésben).
Marino Sanuto (Sanudo) az ismert egykorú velencei historikus bőven
emlékszik meg Magyarországról nagyszabású kortörténeti emlékiratában,
mely a Jagelló-kori magyar történet egyik legfontosabb forrása : / Diarii
{1496—1533). A hatalmas művet sorozatosan kiadta N. Barozzi—G. Berchet—
R. Fulin—F. Stefani (Velence 1879—1903), 58 kötet,.az 59-ikben (1903) G.
Berchet ismertető tanulmányával. Ezt megelőzően a magyar vonatkozású
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részeket közölte belőle (nem kifogástalan szöveggel) Wenzel G., Marivá
Sanuto világkrónikája (MTT XTV, XXIV, XXV, 1869—1878) ; u. ő, Marino
Sanuto Magyarországról, 1496—1501 (Sz 1871, 3 közi.). Marino Sanuto a vezető
velencei nagypolgárság jólértesült tagja, megfordult Magyarországon is (1502),
művét azonban az teszi igazán forrásértékűvé, hogy felhasználta és szövegébe
olvasztotta a dalmát városok tisztviselőinek hivatalos, és a Budán élő velencei
kereskedők magánjellegű leveleit, valamint Velence budai követeinek az
alább (B. alatt) külön id. sürgönyeit (dispacci) és beszámoló, jelentéseit (relazioni). — Benisch A., Marino Sanuto Diarii-jének magyar művelődéstörténeti
vonatkozásai {Bp 1903, d).
Dubravius (Dubravszky) János cseh történetíró, Históriáé regni Boiemiae
{Prostannae = Prostějov, 1552). A cseh-magyar perszonálunió korából eidekes
jellemzést ad a budai udvarról, ahol személyesen is megfordult.
Unrest Jakab, Chronicon Austriacum (1499-ig). Ld. Mátyás korának
forrásai között (168. 1.).
2. A parasztháború és nemesi reakció forrásai
a) Általános szövegekben
A parasztháború főbb elbeszélő forrásait és kiadásaikat felsorolja (a
rájuk vonatkozó irodalom nélkül) Geréb L., Bibliográfia a hazai parasztlázadások verses és elbeszélő irodalmához {Bp 1949, A Fővárosi-könyvtár Tanulmányai X X n i ) , valamint u. ő, A magyar parasztháborúk irodalma, 1437—-1514
(Bp 1950) c. kötetben, ahol különböző egykorú és XVI. századi szövegekből
(ahol kell magyar fordításban) szemelvényeket közöl. Ismertetése az alább
felsorolt speciális források nagyrészén túl (közülük többet nem említ!) kiterjed
a fent id. általános és más későbbi, XVI—XVII. századi szövegek idevonatkozó
részleteire, és ezzel a parasztháború hagyományának irodalmi fejlődéséről Í3
hasznos képet nyújt ; hibái bírálatát adja Kardos T. (IT 1950), Szemelvényei
közt (magyarázó jegyzetekkel) részletekkel szerepel Tubero Lajos fent id.
munkájából a Dózsa szájába adott, az osztályellentétet jól kifejező ceglédi
beszéd), Szerémi György (fentid.) néphagyományt, egykorú emlékeket, hallott
híreket megörökítő népies irányú szövege, valamint a Verancsics-gyüjternényben fennmaradt, igen hasonló jellegű Memoria rerum c. (ugyancsak fent id.)
magyar krónika ; Eáskai Lea jegyzete (ld, alább, 213. 1.), továbbá a későbbiek
közül Benezédi Székely István (269.), majd Heltai Gáspár XVI. századi magyar
krónikája (id. 299, L), mely Zsámboki János Jagelló-kori szövegét is használta ;
Bogáti Fazekas Miklós (ld. 271), Az alföldi hadakról László király idejében
(Görcsöni Ambrus históriás énekének Heltai nyomán készült folytatásából).
Brutus (ld. 226.) egy részlete, aki nagy, de inkább humanista bőbeszédűségónek, mint mondanivalójának köszönhető terjedelemben tekint vissza a XVI.
század végéről 1514-re (I. könyv 248—398 1.), saját korabeli megfigyeléseit
is följegyezve a parasztok elnyomatásáról. Végül Istvánffy Miklós (ld. 227. 1.),
aki a XVH. század elején írta meg a parasztháború történetét, a Habsburgpárti katolikus nagybirtokos szemével, de Dózsa bátorságát elismerve ; és
Pethő Gergely ugyancsak XVII. századi magyar krónikája (ld. 357. 1,).
b) Egykorú speciális források
Taurinus (Stíeröchsel) István (morva származású pap, gyulafehérvári
kanonok, utóbb püspöki vikárius, fl519), Stauromachia, id est cruciatorum
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servile béttum, quoi anno.. . 1514 et Pannoniam et coUimitaneas provincias
valde depopulaverat (Bées 1519). További kiadásai : J. Chr. Engel (MU, 1809,
függelék, index kíséretében) é3 legújabban Juhász L. (BS, Bp 1944). Magyar
fordításban szemelvényeket hoz Márki S., Dósa első költője (KSz 1889) ; Dózsa
ceglédi beszédét nem hibátlan magyar fordításban hozza u. Ő, Dósa György
{Bp 1913), u. ezt tőle átveszi Szeberényi Zs., A -parasztság története (Bp 1937).
Teljes magyar fordítás : Geréb L., A paraszti háború (Bp 1946); ennek bírálatában Gerézdi R. {IT 1946, 76) rámutat T. kapcsolatára a Celtis-iskolával ;
szemelvényeket hoz még Geréb, A magyar renaissance költői, valamint Szendrő
F. (szerk.), A munkásműveítség könyve (Bp 1947), valamint ismét Geréb L. fent
id. összeállításában, A magyar parasztháborúk irodalma (Bp 1950). Taurinus
1514 eseményeit, melyekről mint kortára közvetlenül értesült, öténekes latin
humanista eposzba foglalva adja elő. Ennek kiemelkedő részei : Bakócz bevonulása Badara, Dózsa első, majd ceglédi beszéde, a nagylaki, gubacsi és temesvári csata, Dózsa halála. A szereplők, így maga Dózsa szájába költött, bár
bizonyos elemeikben valószínűleg jó értesülések alapján komponált beszédeket
ad. Hogy ezekben mi az antik és humanista szerzők közhelyeiből kölcsönzött
formai átvétel, filológiailag megállapította Császár Z., A Stauromachia antik
és humanista forrásai ,(Bp é. n., d). Dózsa mozgalmát helyenként pozitívnak
tűnő, a valóságban azonban távolról sem egyértelmű rokonszenvvel, sőt inkább
Bakócz mentegetésével írja le.
Janus Vitális Panormitanus különböző (részben valószínűleg Bakócz
környezetéből is származó), érdekes, egykorú levélformájú beszámolója, Rómából Joannes Baptista Pisonak, Ferrarába : De Ungarorum cruciata facta
(egykorú kiadása: Róma 1514 ; fennmaradt Marino Sanuto fent id. emlékirataiban is. Kiadta Wenzel G. (MTT XXIV, 295), és Toldy F. (AM).
Künisoh Mátyás (Brandenburgi György udvari káplánja) feljegyzéseit
a parasztháború kitörése idején tett útjáról Lippára (a müncheni levéltárban)
magyarul kivonatosan ismerteti Márki S., Dósa György korából (Sz 1887).
Egy névtelen szerző közel egykorú, rövid, de a parasztmozgalom okait
Ó3 résztvevőit az átlagos egykorú szövegeknél határozottabban megfogalmazó
kéziratát kiadta (a bécsi udvari könyvtárból) Kluch J., Adalék az 1514-iki
pórlázadáshoz (TT 1905).
Ain grosz Wunderzaichen das do geschechen ist durch das Creütz, das ein
Cardinal hat aussgebm in den gantzen Hungerischen Land wieder die Turcken
(Augsburg 1514). Magyar ford, részlet : Geréb L., A magyar parasztháborúk
irodalma. (Bp 1950). Újra közölte Toldy ï \ (AM). Budai polgárnak 1514 májusában Bécsbe küldött, majd alkalmi újságként kinyomatott levele a paraszti
háború megindulására, az első összeütközésekre. 5 kiadását sorolja fel Ballagi
A. alább (197. 1.) id. munkájában (111—112. 1.).
Die Auffruhr so geschehen ist in Ungerlandt, mit den Creutzem, und auch
darbey wie. man den Greutzer Haubtman hat Gefangen und getödt Zeckel Jörg
(1514). Egykorú röpirat (címlapján Dózsa kivégzésével), mely a fent id. Wunderzaichenb újra közölve hozzáfűzi egy szemtanú (Brandenburgi György embere)
elbeszélését Dózsa kivégzéséről. Az utóbbi részbői magyar ford. : Geréb L.
fent id. szemelvényei közt.
Betinus apostoli protonotariusnak egykorú, Budáról Sforza Miklóshoz
a Dózsa háborúról írt egykorú levelét kiadta Mircse J., Két érdekes okmány
a milánói kir. levéltárból (MTT XIII).
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Egy Budán élő olasz, Nicolo de Zuanne egykorú (1514 aug. 21) magánlevélben írt beszámolója a parasztháború idején szerzett tapasztalataikról.
Másolata fennmaradt Marino Sanuto szövegében. Kiadta Wenzel G. (M'IT
XXIV, 279).
Barbaro Dániel (velencei történész), Storia Veneziana (1512—1515) e
művének főleg a parasztmozgalom dunántúli jelentkezésére s részben Báthori
István szerepére vonatkozó, Suriano velencei követ jelentései nyomán készült
rövid szövegrészét közölte Karácsonyi J., Egykorú tudósítások a pórlázadásról
(TT 1891).
Ld. még alább (195. 1.) Bartholinust is.
Cybeieus, Valentinus ( = Hagymási Bálint, ld. 218. 1.), Opusoulum de
laudibus et vituperio vini et aquae (Hagenau 1517). Megemlíti, hogy 1514-ben
az agg Bornemissza János mentette meg Budát és az udvart a kuruchadtól.
Uj kiadás : Révész M. (Bp 1939, BS).
A parasztháborúról egyes későbbi német nyomtatványok is megemlékeznek, pl. : Ohronica von An und Abgang aller Welt wesen (Frankfurt a.
M. 1531). Ld. még Trostler J., Dósa Oy. a XVII. század német irodalmában
(Tört. Rég. Értés. 1913. 43).
c) A nemesi reakció
Verbőczi István (1458—1541) familiáris köznemesi család sarja, hosszú
ideig kir. törvényszéki jegyző, majd országbírói ítélőmester (1502), a Szapolyaiféle köznemesi párt egjrik vezetője, a nemzeti királyról hozott 1505-ös rákosi
határozat szerzője, majd (1516) személynök, vagyis az ország egyik főbírája,
1525-ben rövid időre nádor lett ; e politikai szerepére ld. az alább (221—22.1.)
id. anyagot, a parasztháború, ili. a bányászmozgalmak elfojtása körüli dolgaira ld. ugyantsak (207. és 210. 1.), 1526 utáni szerepére pedig a XVI. század
anyagát. Emlékiratokat nem hagyott ránk, de az 1514 körüli nemesi felfogásnak, a parasztháborút követő reakciónak és az egész feudális magyar
jogrendszernek alapvető forrását írta meg messzemenő hatású és nagy pályafutást tett (400 év alatt 51 különböző kiadást megért) munkájában, a Hár
maskönyvben : Tripartitimi opus juris consuetudinarii inelyti regni Hungáriáé
(első kiadása : Bécs 1517). További kiadásaira : Vécsey T., Adalék a magyar
Corpus Iuris történetéhez (Bp 1902), és (pontos bibliográfiai felsorolással) :
Csekey I., Werbőczy és a magyar alkotmányjog (Kolozsvár 1942, a keletkezés körülményeit is ismertető bevezetés mellett). Legjobb magyar fordítását kiadta Csiky K. (Bp 1894), bevezetéssel, amely külön is megjelent :
Werbőczy I. és Hármaskönyve (Bp 1899, Olcsó könyvtár 1106); ugyancsak
ad magyar fordítást is (a latin szöveg mellett) Kolozsvári S. és Óvári
K. a CIH millenáris kiadásának a Hármaskönyvet tartalmazó kötetében
(Bp 1897, bevezetéssel). Baíbi Jeromos (II. Lajos nevelője, majd diplomatája) és Bekény Benedek (Verbőczi familiárisa) magasztaló latin verseit
a Tripartítumról, mint amely megszelídíti a „vad" Pannónia szittya erkölcseit
(kiadva a Tripartitum első kiadása függelékében), újra közölte Kemény
J., Verbőczi I. emlékezete (Tört. és irodalmi kalászatok, Pest 1861) és Hegedűs
I., Analecta nova (Bp 1903). Szerzőiket ld. a humanisták között.
Verbőczi az országgyűlés, ili. a király megbízásából gyűjtötte össze a
korabeli szokásjogot ; munkáját az országgyűlés bizottsága elfogadta, de a
végleges király szentesítés a főnemesség ellenkezése miatt mégis elmaradt.
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Ez azonban a Verbőczi által Bécsben kinyomatott munka tényleges hatását
nem akadályozta. A Hármaekönyv ugyanis a feudális jogrendszert a köznemesség törekvései szempontjából kodifikálja, amint történeti felfogása is
Thuróczy hasonló irányú krónikájára (146. 1.) utal, a főnemességgel szemben
a nemesi jogegyenlőséget hirdeti (nem véve tudomást a familiáris-rendszerről), az udvarral szemben a szentkorona tanát (a szuverenitást a nemességtől kapja a király a koronázással), még határozottabban fogalmazza meg
azonban e nemesség jogait a jobbágysággal szemben, beledolgozva szövegébe 1514 bosszúálló törvényhozását.
A Verbőczi-irodalomból, néhány jellemző munka mellett, csak a történeti kutatás szempontjából érdemmel bírókat emeljük ki ; így elsőnek
Horvát I. oklevélgyűjteményét : Verbotzy emlékezete (Pest 1819 ; egy el
nem készült monográfia csonkán maradt 2. köteteként). Verbőczi egy levelét
(1515) közölte Jankovich M, (Tudományos Gyűjt. 1829, X. 31). Palugyay
I., Werbőczy I. rövid életrajza (Buda 1842, vázlat), Verbőczit mint politikust
erős, sokban realisztikus bírálattal jellemzi Szalay L., Werbőczy I. és Verancsics
A. (BpSz 1857, és : Adalékok, Pest 1859). Fraknói V., Verbőczi I. kiadatlan
levelei és egy országgyűlési beszéde, 1513—1526 (MTT XIII ; 11 levél és a
bácsi gyűlésen a köznemesség érdekében mondott szavai, 1520) ; máig legrészletesebb életrajzát ugyancsak Fraknói V. írta meg, Verbőczi István (Bp
1899 MTE), benne térkép segítségével is részletezi Verbőczi roppant vagyonszerzését (200 falu 1498—-1540 közt), bírói működésének évei alatt. Fraknóival szemben a karrier- és gazdagodási hajlamok és a politikai felületesség
kérdéseiben Verbőczit védelmébe veszi Komáromy A,, Verbőczy I. és fia
(Sz 1910) ; előzőleg u. ő, Werbőczy I. származása (Sz 1896). A Hármaskönyvben a tényleges viszonyoktól eltérő köznemesi programm jelentkezésére
figyelmeztet Szekfü Gy., Serviensek és familiárisok (AÉt 1912). — A jogtörténeti irodalomból : Hajnik I., A magyar jog és a Hármaskönyv (Beöthy
Zs., Képes magyar irodalomtörténet, I. Bp 1895). A Hármaskönyv bevezető
részének egy állítólagos forrására (bár lehet, hogy közös római jogi szövegekből merítettek) : I. A. Tomaschek, Über eine in Österreich in der ersten
Hälfte des XIV. Jahrhunderts geschriebene Summa legum . . . und ihr Quellenverhältnis zu dem Stadtrechte von Wiener-Neustadt und ' dem Werbőczischen
Tripartitum (Akad. Sitzungsberichte, Bécs 1883). Ennek kritikája : A. Gál,
Die Summa legum . . . des sogenannten Doctor Baymundus von WienerNeustadt (Weimar 1926), és előzőleg Schiller B., A Hármaskönyv egyik állítólagos főforrásáról (Bp 1908) ; u. ő. A Hármaskönyv jogforrástana (Bp 1903).
Vitányi B., A Tripartitum államjoga (Bp 1907). Polgári radikális részről
kritikai fellépés : Szende P., Werbőczi István (Huszadik Század 1907), amivel
szemben viszont a közjogászok változatlanul ragaszkodtak a történeti realitásokkal nem törődő, és az egész magyar alkotmányfejlődést különleges
illúziókba burkoló félfeudális elméleteikhez, melyeket összefoglal : Timon
A., Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte (Berlin 1909). A jogászok
a nagy jogi kodifikáció igézetétől nem tudva vagy nem akarva szabadulni
a legújabb időkig tiltakoztak a kérdésnek reális történeti kritika alá vetése
ellen. — A további irodalom : R. Kiss I., Az első magyar közjog (Sz 1914,
2 köz].). Ruber J., Verbőczi gondolatvilága (M 1923). Grosschmid B., Werbőczy és az angol jog (Bp 1928). Illés J., Bevezetés a magyar jog történetébe
(Bp 1930), tárgyát Verbőczi köré csoportosítva újra állást foglal az elavult
felfogás mellett); u. ő, Werbőczy és a Hármaskönyv (Bp 1942, érdemeit
dicsőítő előadás). A Verbőczi-féle államelmélet történeti alakulását e köz13 Kosrtry ; Bevezetés a mapjar történelem forrásaiba
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jogi illúzióknál használhatóbban vizsgálta meg Eckhart F., A szentkoronaeszme története {Bp 1941) ; ld. még u. ö, Formulas'könyv Werbőczy I. hivatali működése köréből fIllés-Emlékkönyv 1942). A halála 400. évfordulója
körül megjelent s a második világháború idején Verbőczit ünneplő irodalom
nagyrészét meilőzve említhetők még : Nagy E., Werbőczy és a felvilágosodás
(Szeged 1941, a XVIII. századi kritikusai). Félegyházy J., Verbőczy Hármaskönyve, és a kánonjog (Bp 1942). Notter A., Werbőczy tanítása az egyházi és
állami hatalom elhatárolásáról (Illés-Emlékkönyv, Bp 1942). Bonis Gy.. Törvény és szokás a Hármaskönyvben (Werbőczy István, Kolozsvár 1942).
Somogyi J., Társadalompolitikai törvényalkotás Verbőczy előtt (Kassa 1943).
Nagyszombati (Thyrnavensis) Márton (Krakóban és Bécsben tanult
bencés szerzetes) műve Magyarország főuraihoz : Opusculum ad regni Hungáriáé proceres (Bécs 1523). Hosszú, háromrészes, distichonokban írt latin
költemény, mely a nemességet a török ellen buzdítva köznemesi jellegű
társadalomkritikát is ad (pénzéhes, lakomázó urak, a „virtus" hanyatlása),
a Dózsa-féle parasztháborúra ellenségesen tekint vissza, s romlás okozójaként
állítja be a 3. részben. Ujabb kiadása : Ábel J.—-Hegedűs I., Analecta nova
ad históriám renascentium in Hungária litterarum spectantia (Bp 1903).
Az 1514-re vonatkozó részt magyar fordításban közölte Márki S. (EM 1904)
és újabban, szemelvényesen, Geréb L., A magyar parasztháborúk irodalma
(Bp 1950). Részlet magyarul: u. ő, Magyar reneszánsz költők (irodalommal).
Ld. mégZoItvány I., A magyarországi bencés irodalom, 1404—1534 Pannonh.
Rendtört. III., ide a 353—367. 1.), és Horváth J . összefoglaló műve (215.1.).'
Transtetter (Collimitius) György (magyarországi útjaira és humanista
szerepére id. 218. 1.), Libellus consolatorius (Bécs 1523). Az asztrológiai jegyekről szólva, de nyilván egykorú hírekről vagy félelmekről hallva figyelmezteti Budát, vigyázzon, nehogy aa „insanum vulgus" új parasztháborút indítson.
A belső," társadalmi válság és a külső, török veszedelem által meghatározott történelmi helyzet egykorú felismerésének igen jellemző, forrásértékű dokumentumait nyújtják még az alább (C alatt) id. magyar énekek
(214. 1.).
3. Politikai részesemények forrásai (időrendben) :
Erlebnisse eines deutschen Landsknechts, 1484—1493. Kiadta W. J. A.
Tettau (Erfurt 1869). Egy kóburgi kódexben talált rövid följegyzés ; ismeretlen szerzője Habsburg-oldalon harcolt 1484-től Mátyás ellen, majd Ulászlóval Magyarországra jött ; beszámol a fekete sereg feloszlatásáról.
I. Miksa császárnak Bécs visszavételére, magyarországi hadjáratára és
Székesfehérvár elfoglalására vonatkozó feljegyzéseit (Mátyás halála után,
1490) magyarul ismerteti Kápolnai Pauer I. (Sz 1885, 156) ; újabb közi. :
(HK 1891, 274). Ld. még Bíró I., Miksa császár Weisskunigja és Teuerdankja
a magyar tört. szempontjából (Bp 1913).
Olivier de la Marche (1426—1502, előbb Merész Károly, majd Miksa
császár szolgálatában álló burgundi lovag) emlékiratában röviden elmondja
Miksa hadjáratát Magyarország ellen (1490) : Mémoires. Kiadta Buchon,
Choix de chroniques et mémories sur F histoire de France (Paris 1836—1938 ;
VII. 595).
Suntheim László (I. Miksa udvari historikusa) földrajzi tárgyú kéziratának (kiadva : Jahrbuch für vaterländische Geschichte I. Bécs 1861) rövid
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magyarországi vonatkozású részét magyarul hozza Ráth K., A Duna völgyének leírása Tétínyig, 1500 körül (GyF 1863).
Pierre Choque (de Bretagne) fegyverhirnöknek a francia királynőhöz
írt jelentését Candalei Anna (II. Ulászló felesége) utazásáról Magyarországba
Buda és Pest leírásával (1502) kiadta Marczali H,, Közlemények a párisi
nemzeti könyvtárból (MTT XXIII). Magyar fordítás : Szamota I., Régi utazók
Magyarországon (Bp 1891). Irodaiom : Marczinkó F., Középkori francia
r
utazók Magyarországon (BEkv, 1912). Dobosj T., Pierre Choque, Anna
magyar királyné francia kísérője (Bp 1940, d).
Chabriel, Angelus, Libellus hospitalis (Velence 1502). Candalei Anna
velencei fogadtatásának leírása.
Vivaldus, Opus regale (1507 ; ld. Apponyi. H. I, 72), elmondja Ulászló
és Saluzzói Lajos ó'rgróf kapcsolatát.
(Frangepán Gergely püspök ?), De statu aulne Vladislai régis et regni
Hungáriáé. 1512. Kiadta J. Chr. Engel, Aktenmässige Skizze der Unternehmungen J. Zápolya's (ZU I. 1802). Az udvar körüli politikai intrikákról benső értesüléseket tartalmazó, Szapolyai-párti irat, melyet a lengyel
politika befolyásolása céljából küldtek I. Zsigmond bizalmas tanácsosának,
Szydlowiecki Kristófnak,
Cuspinianus (Spiessheimer) János (Miksa császár humanista orvosdiplomatája és többszöri követe Magyarországon) Szapolyai János dinasztikus céljait is említve, mint szemtanú leírta a Miksa, II. Ulászló, annak
Lajos fia és Zsigmond lengyel királynak a pozsonyi tárgyalásokat követő
bécsi találkozóját (1515 nyarán), ahol a Habsburg—Jagelló kettős házassági, családi szerződés végleges formát nyert : Diarium . . . de congressu
Gaesaris Maximiliam I cum Vladislao, Ludovico et Sigismundo . . . regibus.
Kiadta Bél M. (AH). Ujabban : H. Ankwicz, Das Tagebuch Gusjnnians
(MIÖG 1909). G. Karajan, J. Cuspinians Diarium, 1502—1527 (FRA I.
1. kötet), további magyar vonatkozású részletekkel, így Cuspinianus 1519-es
követségére és különböző magyar nagyurak megvesztegetésére V. Károly
császárrá koronázása körül. — Brandenburgi Albrecht őrgrófhoz intézett
irata (152Ö. aug.) : Notizenblatt (VI. k. 416). A német tartományok urait
Mohács után a török elleni harcra buzdító, és egykorú kiadásban megjelent
beszéde : Oratio protreptica (Bécs 1527) a magyar nagyúri katonai vezetés
tehetetlenségének rajza mellett részletes leírást nyújt a mohácsi csatáról.
Magyarul közli Kemény J., A mohácsi ütközet egykorú emléke (Tört. és irodalmi
kalászatok, Pest 1861). — Egyéb művei : így, De Caesaribus atque imperatoribus Romanis (kiadta Gerbel, 1540 ; 1512 előtt bef., utolsó része Miksáról), valamint : Austria cum omnibus ejusdem marchionibus (kiadta C. Brusch,
1553) csak közvetve vonatkoznak a magyar történetre, Cuspinianus humanista működésére ld. az alább (218. I.) id. anyagot. Levelezését kiadta H.
Ankwicz, J. Cuspinians Briefwechsel (München 1933 ; sok magyar vonatkokozással).
Bartholinus, Richardus, Odeporicon, id est itinemrium . . . Mathei
. . . Cardinalis Gurcensts . . . Quaeque in conventu Maximiliani . . . Vladislai,
Sigismundi ac Ludovici memoratu digna gesta sunt (Bécs 1515). Lang Máté
gurki püspök titkárának leírása a királytalálkozóról. A Dózsa-háborúra
visszatekintő, érdekes részletét latinul közölte Kemény J., A Dózsa-pórhad
egykorú emléke (UMM 1857, I. 449), és : Tört. és irodalmi kalászatok (Pest
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1861). Szemelvényéé magyar fordítás : Geréb L., A magyar parasztháborúk
irodalma (Bp l£50).
Egy lengyel résztvevő latin naplóját az 1515-06 kongresszusról kiadta
J. Chr. Engel (ZU I. 1802, 329).
Herberstein Zsigmond br. (Habsburg-diplomata, aki szinte egész Európát
bejárta, követ Oroszországban, többízben Magyarországon) több változatban is megírta önéletrajzát : Rayttung und Anzeigen meines Lebens, 1488—
1566. Kiadta A. Karajan (FRA I. 1. kötet). Előzőleg egy változatot Kovachich
M. Gv. (ugyanazon cím, SKS I) ; benne magyar vonatkozású részletek
(1518-tól) az udvar pénztelenségére, a nagyurak fényűzésére, a politikai
intrikákra, stb. — E. Rensing, Sigismund von Herberstein am Hofe König
Ludwig II von Ungarn (BÉ 1931). Oroszország és a Habsburg—Jagelló
viszony kérdéséhez érdekes moszkvai útjával kapcsolatban írt munkája is :
Rerum Moscovitarum commentarii (Antwerpen 1557). Ld, még a XVI. század
forrásait is (274. 1.).
(Zay Ferenc) magyar feljegyzése Nándorfehérvár elestéről, 1521. Kiadta
Verancsics gyűjteményéből Szalay L., Verancsics A. összes művei II (MHHS
3, Pest 1857). A magyar-török viszonnyal kapcsolatos adatait kiigazítja
Kropf L. (Sz 1898, 652).
Egv, a török seregben tartózkodó arab szemtanú rövid feljegyzését
Nándorfehérvár elfoglalásáról (1521) közli Janicsek I. (HK 1930, 100). A török
forrásokat ld. még alább, Mohács alatt.
Petancius, Felix, Dissertatio de itineribus aggrediendi Turcam, ad Vladislaum Hungáriáé et Bokemiae regem. Kiadta Sehwandtner (SRH I) ; u. ő,
De Itineribus in Turciam libellus {Bécs 1522). Kiadta (mások közt) Bongarsius
(SV). Humanista, a budai udvar pártfogását akarta elnyerni török földre
vezető felvoiiHÍási útvonalakról írt szövegével. Banfi FI., Felix Ragusinus
(Roma 1947).
Turclcen puechlein (1522). Német röpirat, mely Magyarország Mohács
előtti állapotára jellemzően a törökkel mondatja el, hogy Magyarország
már biztosan kezébe kerül, mert az udvar tehetetlen, elmúlt már „Kunig
Mathiasco" ideje.
Conventus Nobilium circa festům Ionnais Baptistáé, Az 1525-i hatvani
gyűlés pontokba szedett ismertetése Császár Mihály tollából, aki a király
és a nemesség közt az internuncius szerepét játszotta. Kiadta Horváth
István, Verbötzi I. emlékezete (II. Pest 1819, 208).
Tagebuch der landtagartigen Versammlung des Adels zu Hatvan, 1525.
Rövid német leírás a hatvani gyűlés egy szemtanújától. Kiadta Kovachich
M. Gy, {SKS I).
Mohács
Brodarics István (? 1470—1539 ; Páduában tanult, Szatmári érsek
titkára, utóbb szerémi püspök, II. Lajos római követe 1525-ben, a végén
kancellárja), Zsigmond lengyel király számára megírta az 1526-os török
hadjárat történetét, s főleg a mohácsi csatáét, melynek résztvevője, szemtanúja volt : De conflictu Hungarorum cum Turds ad Mohacz verissima
descriptio (Krakkó 1527). Egyéb kiadások : Sambucus Bonfini kiadásában
(Basel 1568). Narratio de proelio ad Mohatzium (Strassburg 1688). Acta Tomi-
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ciana Vili. (ld. B. alatt). Magyar fordításai : Letenyei J. (Buda 1795) és
Szentpétery I. (Magyar könyvtár 337. sz.) ; részleteket közöl : Bartoniek
E., Mohács Magyarországa (Bp 1926). — Irodalom : Székely S., Brodarics
I. élete, és működése (TT 1881, 2 közi.). Kujáni G., Adalékok a Brodaricacsalád és Brodarics I. életéhez (Bp 1913). Sörös P., Jerosini Brodarics I. (Bp
1907). Humanista vonatkozásaira ld. az alább {216. 1.) id., 1526 utáni politikai szerepére a ÜV1. századi anyagot \1nXs. \.y
A mohácsi csatáról és előzményeiről (Nándorfehérvár elfoglalása,
1521) megemlékező török kútfők közül a Szolimán szultán hadjáratairól környezetében vezetett „hivatalos" napló {az állomáshelyek és főbb események
felsorolásával), továbbá a magasállású, tudós Kemálpasazáde (|I534) ezen
alapuló, és szemtanúk elbeszéléseit is használó munkája (Mohácsnáme),
mely Buda első bevételét, felgyujtását, és a török had Szegeden át, rablások
közt való elvonulását is elmondja. E munka francia fordítását kiadta Pa vet
de Courteille, Kmal pacha zadech, Histoire de la campagne de Mohacz (Paris
1859). Az egész anyagot magyar fordításban, bevezető jegyzetekkel kiadta
Thury J., Török történetírók (2 kötet, Bp 1893—1896, TMTEII. oszt,), benne
(az I. kötet függelékében) Szolimán egykorú oklevele a mohácsi győzelemről, továbbá (a I I . kötetben) az 1521—1538 közti hadjáratokban résztvett
Lutfi pasa munkája : Az Oszmán-ház története, valamint az ugyancsak kortárs
és szemtanú Ferdi műve : A törvényhozó Szulejmán szultán története (1521—),
és Dselálzáde Musztafa divani jegyzőnek Az országok osztályai és az utak
felsorolása c. szövege (1520^). Az utóbbit és Szolimán naplóját előzőleg
ismertette Reviczky J., A mohácsi útközét török forrásokból (MTT I). A XVII.
századi Pecsevinek a csatában résztvett dédőse (Kodsa alajbég) és a szigetvári sírbolt őrének szájhagyományát felhasználó szövegét magyar fordításban hozta először Vámbéry Á. (Uj Magyar Múzeum X. 1. k.) ; újabban :
Karácson I., Török történetírók (III. Bp 1916), Szekfü Gy. bevezető tanulmányával, mely a mégoly szemtanú török forrásokkal szemben is messzemenő óvatosságra int.
Az egykorú nyugati (főleg német) hírek, Zeitungok, nyomtatványok
anyagára : Fraknói V., A mohácsi csatáról szóló egykorú újságlapok a Magyar
Nemzeti Múzeum könyvtárában (MK 1876). Ballagi A., Buda és Pest a világirodalomban, 1473—1711 (I. Bp 1925, rövid tartalmi ismertetéssel). Hubay
I., Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos
Széchenyi-könyvtárban ({Bp 1948), valamint E. Weiler szövegismertető munkája : Die ersten deutschen Zeitungen, 1505—1599 (Tübingen 1872). Az ilyen
természetű híranyagra és kritikájára általában ld. még a XVI. század anyagát
(229. 1.). Vándordiákok tollából öt egykorú német verset ismertet Bleyer
J., Magyar vonatkozású német történeti népénekek 1551-ig (kny. EPhK 1897).
Egy névtelen rövid kéziratos (bécsi) feljegyzését (1521, 1526) hozza Kluch
J. (TT 1905, 272). Gyalókay J., A mohácsi vész egy cseh krónikában (HK 1934).
B) Iratkiadások
Az egykorú törvényhozás sok paragrafust tartalmazó határozatait kétnyelvű kiadásban hozza a CIH 1. kötete ; ezek : Ulászló választási feltételei ; az „újítások" ellen irányuló 1. deeretum (1492), benne rendelkezés
(47. te.) arra, hogy a kőfallal kerített városok kivételével minden jobbágy
földeeúri kilencedet fizessen (mezővárosok !) ; a 2. deeretum (1495), benne
intézkedés a szökevény jobbágyot befogadók ellen (18. te.) ; a 3. decretum
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(1498), benne az arany és élőállat kivitelének tilalma (31—32. te.) ; a 4.
decretum (1500) ; az 5. decretum (1504), benne a jobbágy költözésének
szorítása (16. te.) és a vadászati és madarászat! tilalom ; a 6. decretum
(1507); és a parasztháborút megbosszuló rendelkezéseket tartalmazó 7. decretum (1514). I I . Lajos korából pedig tolnai (1518 ; katonai), a bácsi (1518, 1519),
a budai (1522, 1523), a rákosi (1525, 1526) gyűlések kivonatos határozatai.
Az egykorú iratanyag egyik fontos csoportját képezik a királyi udvar,
számadásai, amilyenek feltehetően már Mátyás korában is készültek, de
ránk csak a Jagellók idejéből maradtak. Persze ezek is töredékesek, s a kor
viszonyaiból érthetően nem is hasonlíthatók össze valaminő újabbkori költségvetéssel, de mégis igen figyelemreméltó adatokat tartalmaznak nemcsak
az udvar bevételeire és kiadásaira, hanem általában az ország gazdasági
struktúrájára és birtokviszonyaira is. Ulászló idejéből Ernuszt kincstartó
számadásai maradtak fenn : Registrum proventuum Regni Hungáriáé, 1494/95.
Kiadta J. Chr. Engel, Geschichte des ungrischen Reichs (I. Halle 1797 ; a
bevezetésben). Kevésbbé fontos, de itt említendő adatokat hoz még Fejérpataky L., //. Ulászló jövedelmeinek jegyzéke (TT 1880). II, Lajos korából
Thurzó Elek kincstárnok számadásainak 1525 januártól júliusig terjedő
részét kiadta Fraknói V., //. Lajos király számadási könyve (MTT XIX,
és külön : Bp 1876) ; egy másik részét (1526. május-június) pedig előzőleg
J. Chr. Engel, Fragmentum libri rationarii super erogationibus aulae Regis
Hungáriáé Ludovici I I (MU, 187—236). Egy rövid kimutatást a várható
évi jövedelemről és kiadásokról : Proventus Regiae Majestatis per annum
(1523—1524), kiadott még Schedius L., Etwas über den Zustand der ungrischen
Finanzen im Anfange des XVI. Jahrhunderts (ZU I I I . 1803). — Barabás
S., //. Lajos kincseinek összeírása, 1528 (TT 1890). — Egy, az állami és
királyi magánháztartás alighanem első hazai szétválasztási kísérletéről tanúskodó dokumentum, melyet az 1511-i budai országgyűlési rendek állítottak
ki az adó ügyében : Csánki D., Egy harminchat pecsétes oklevél (T 1887).
Az országgyűlésekre és az adókra egyébként adatokat hoz Kovachich M.
Gy., Vestigio comitiorum apud Hungaros (Buda 1790).
Az adományokat, kiváltságokat, stb. beiktató királyi könyvek (liber
regius) az 1526 előtti korból nem maradtak ránk ; nyomaikra ld, Hajnik
L, A

királyi

könyvek

a vegyes

házbeli

királyok

korszakában

(AÉt VIII.

2);

a liber regiusba foglalt oklevélfajtákról : Thallóczy L. (Sz 1879, 70). A veszteséget némileg pótolják a királyi kancellária emberei által összeállított
formuláskönyvek, melyek az írásbeliség fejlődése (egyforma ügyek számának növekedése) miatt szükségessé vált mintaszövegeiket tényleg kiadott
oklevelekbői merítették. E korszakból két ilyet ismertet Kovachich M. Gy.
ismert gyűjteményében : Formuláé solennes styli (Pest 1799) ; az egyiket,
mely a I I . Ulászló idején használt formulákat tartalmazza, rubrikák szerint
hozza a pécsi püspöki könyvtár kódexéből : Rubrica formulářům styli Wladisbti
II ; a másik (melynek lelőhelyét nem nevezi meg) mindkét Jagelló-király
kancelláriai praxisát foglalja magában : Formularium sub Wladislau II
et Ludovico II. . . potissimum conscriptum. További anyagot közölt Récsey
V., Egy XV—XVI. századbeli kéziratos formulare Jászóvárott (Sz 1898, Oláh
Miklós fiatalkori jegyzeteivei). Egy, a pécsi vagy bácsi egyházmegyében
ekkor készült, de korábbi okleveleket is használó hiteles helyi formuláriumot
adott ki Iványi B., Egy 1526 előtti ismeretlen formulas könyv (TT 1904).
A belső társadalmi és gazdasági viszonyokra vonatkozó, valamint az
irodalmi vonatkozású iratanyagot ld. C. alatt az irodalom megfelelő szaka198

szaiba osztva. Ehhez néhány adalék-. A pozsonyi káptalan által peres ügyben Budára küldött Keresztes Simon kanonok kiadási naplója, (1508, pl.
az élelmiszerek árára) : MSi 1863, 221. Divéky A., Zsigmond lengyel hg.
budai számadásai, 1500—1502, 1505 (Bp 1914, MTT 26). A családi okmánytárak, stb. idevonatkozó szakaszai mellett a birtokososztályra sok, itt részletekbe menően fel nem sorolható kisebb adat található, különösen a TT
és a T hasábjain, pl. Elésházy Mátyás végrendelete, 1309 (TT 1891, 679),
Ádám J., Öt okmány az Esseghváryakról, 1493—1522 (TT 1879), stb. Szapolyaibirtokügyek, stb. regestái : Beké A., A kolozsmonostori konvent levéltárából
(a 4—6. közi., TT 1897—1898). Az ekkor meginduló magyarnyelvű levélírás még nyelvemlékjellegű anyagára : Szalay Á., Négyszáz magyar levél
a XVI. századból, 1504—1560 (Pest 1861). Deák F., Magyar hölgyek levelei,
1515—1709 (Bp 1879). Kemény L., Két magyar levél (TT 1890, 200). Id.
Lampérth G., A magyar levélírás kezdete (Sz 1918). Lukcsics P., Drágffy
János temesí ispán magyarnyelvű levelei, 1524 (MNy 1929). Drágffynak húga
kelengyéjét egybeállító magyar jegyzéke : Zolnai Gy., Nyelvemlékeink a
könyvnyomtatás koráig (Bp 1894).
Horvát, s ezen át velencei és török vonatkozásban hasznos anyagot
hoz Thallóczy L. —Hodinka A., Magyarország melléktartományainak oklevéliára. I. A horvát véghelyek oklevéltára, 1490—1527, Bp 1903), valamint Thailóczv L.—Barabás S., Codex diplomaticiis Comitum de Frangepanibus (II.
1454—1527, Bp 1913, MHHD 38) ; ld. még a Bevezető részben (18. 1.)
közölt egyéb anyag idevágó részeit. A délvidéki anyagban található problémákra : Závodszky L., Székely Miklós jajczai bánsága (Sz 1913).
A Magyarország Jagelló-kori nemzetközi érintkezéseivel kapcsolatos
iratanyag, az előző, Mátyás-korabelivel ellentétben mindmáig különböző
kiadványokban, szétszórtan van publikálva. Magyar-lengyel vonatkozásban
alapvető, s adataiban a hazai belpolitikai viszonyokra is sok fényt vet az
Acta Tomiciana St. Górski által indított sorozata : Epistolae et legationes,
responsa, actiones, res gestae . . . Sigismundi I regis Pokmiae (1507—1526,
13 kötet; Poznan 1852—1915). Az egykorú lengyel-magyar vonatkozású
kéziratok és nyomtatványok katalógusa : Bibliotéka Jagiellonska (Krakkó
1928). A Habsburg-kapcsolatokra sok adat található a Monumenta Habsburgica sorozatának e korra vonatkozó köteteiben : J. Chmel, Actenstücke und
Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburg im Zeitalter Maximilians I (2
kötet, Bécs 1854—1858), és K. Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V,
1513—1556 (I. Lipcse 1844). A magyar politikának V. Károly császárrá
választása (1519) közüli szerepére és a török segély problémájára iratok :
Deutsche Reichstagsakten, I. (A. Kluckholm, 1893) és I I . (A. Wrede, 1896),
cf. Kropf L. (Sz 1898, 645). Miksa császár magyarországi törekvéseinek dokumentumait; stb. hozza F. Firnhaber, Beiträge zur Geschichte Vngerns unter
der Regierung der Könige Wladislaus II und Ludwig II, 1490—1526 (Bécs
1849, kny. AKÖG) ; ld. Csülagh Gy., A bécsi es. akad. magyar tört. érdekű
kiadványai (Sz 1869). Miksa néhány magyar vonatkozású levele (TT 1892,
570 ; 1905, 295). — Jó anyagot hoz Hatvani (== Horváth) M., Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból
I. 1441—1538, Pest 1857, MHHD 1). Simonyi E., Magyar történelmi okmánytár londoni köiiyv- és levéltárakból, 1521—1717 (Pest 1859, MHHD 5). Jónéhány
idevonatkozó oklevél szövege található a Magyar Tud. Akadémia történeti
bizottságának másolatgyüjteményében ; ennek regestáit kiadta Ováry L.
(3. füzet, Bp 1890—1901). Egyéb anyag mellett idevágó iratokat is közölt
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Pray Gy., Epistolae procením Regni Hungáriáé (I. Pozsony 1806). Néhány,
a török elleni készülődésre vonatkozó adat (1521—1525) : P. Arras, Regestenbeiträge zur Geschichte König Ludwigs II. von Ungarn und Böhmen (Bautzen
1893, cf. Sz 1894, 359). Ulászló és Lajos intézkedéseire különböző követségei
ügyében iratokat hoz Iványi B., Adalékok nemzetközi érintkezéseink történetéhez a Jagelló-korban (TT 1906, 3 közi. és kny.).
A korszak egyik legérdekesebb forrásanyagát nyújtják az 1499-től
állandó velencei és az 1523-tól állandó pápai követek jelentései, melyek
puszta diplomáciai tényeken messze túl, részletesen és élesszemű megfigyelésekkel írják le a katasztrófa felé közeledő ország társadalmi és politikai
válságát. A Marino Sanuto (ld. fent A. alatt) szövegében fennmaradt velencei
követjelentések : Francesco de la Zuecha (1500). Sebastian Zustignan ( =
( = Guistiniani, 1503), közölte A. Reumont, Commentario di un ambasciata
Veneziana in Ungheria, 1500—1503 (Firenze 1879). Zuan Badoer (1504).
Pier Pasqualigo (1510) ; iratait Id. S. Ljubió, Commissiones et relationes
Venetae, I. 1433—1527, Zágráb 1876, MSM VI). Antonio Surian (1516).
Aluise Bon (1519). Wenzel G., Bon Alajos jelentése Magyarországról a velencei
nagytanácshoz (kny. UMM VI. 1856. II.). Lorenzo Orio (1523) és ennek titkára,
Francesco Massaro (1523). Vinzenzo Guiđoto (1525). Az utóbbi 3 jelentést
felhasználta és kiadta F. Firnhaber, Vincenzo Guidotos Gesandtschaft am
Hofe König Ludwigs von Ungarn, 1523—1525 (Quellen zur vaterländischen
Geschichte, Bécs 1849). A jelentéseket Sanuto alapján olaszul és magyar
fordításban újra közli, bevezetéssel, Balogh I., Velencei diplomaták Magyarországról, 1500—1526 (Szeged 1929). A követek működését előzőleg megvilágította Fógel J., Velencei diplomaták Budán a XVI. század elején (Bp
1912, kny., VI. ker. főgimn. ért.). W. Andreas, Die venezianischen Relazionen
und ihr Verhältnis zur Kultur der Renaissance (Lipcse 1908).
A Velencébe küldött magyar követségek irataiból Lónyai Albert zengi
kapitány követi útjának anyagát (1501—1515) kiadta Fraknói V. (MTT
XIX, a veiencei áll. levéltárból). Karácsonyi J., Beriszló Péter velencei követsége, 1504 (TT 1891).
Daínero Tamás, Ferrara követének a budai udvarra néhány jellemző
vonást nyújtó levelei : Descrizione dell' Ungheria nei secoli XV e XVI (Bp
1881, a velenoei geogr. kongresszus alkalmából).
A pápai követek sorából Orsini (1516), Schönberg (1518), Tommaseo
de Vio (1523) útjai után 1523-tól Mohácsig állandó magyarországi nuncius
volt Giovanni Antonio Burgio, közben (1524 végén) itt járt Lorenzo da
Campeggio bíboros is. A jelentések, melyek közül Burgioéi különösen érdekes
forrást képeznek, ki vannak adva a MV II/1. kötetében : Relationes orátorům
pontificium. Magyarországi pápai követek jelentése, 1524—1526 (Bp 1884).
Burgio jelentéseiből részleteket közölt magyar fordításban Bartoniek E.,
Mohács Magyarországa (Bp 1926).
Az egykorú pápai politikát megvilágító iratok : Zinkeisen, Denkschriften über die orientalische Frage von Papst Leo X., König Franz I und
Kaiser Maximilian /., 1517 (Gotha 1856), L. P. Gachard, Correspondance
de Charles V et d'Adrien VI (Brüsszel 1859), Id. erre még C. Höfler (Abhandl.
der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften VI/10). P. Balan, démentis
VII epistolae (Innsbruck 1885). Hergenroethe, Leonis X. Regesta (1—4,
Freiburg 1885—1886). H. Ulman, Analekten zur Geschichte Leos X und Clemens VII (Berlin 1904, Archiv für Reformationsgeschichte II). Theiner
(VM), benne (II. 594) X. Leó Bakócznak adott keresztes-bullája, 1514.
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A francia keleti politikát megvilágító kiadványok : M. L. Glay, Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente 'premières
années du XVIe siècle (I. 1845). E. Charrière, Négociations de la France dans
le Levant, 1515—1589 (4 kötet, Paris 1848—1860). Ribier, Lettres et mémoires
d'Estui (2 kötet, Paris 1867),
C) Irodalom
A Jagelló-kor negyedfél évtizedét összefoglaló hazai általános irodalom :
Pray Gy., Annales regum (IV. 1767), Katona I. inkább iratközlő műve (História critica, 18—19. kötet), Fessier I. (III), Szalay L. (III), Fraknói V-,
A Hunyadiak és Jagellók kora, 1440—1526 (MNT "iV. Bp 1896), továbbá
Szekfű Gy.. A rendek uralma Mohácsig (Magyar Történet I I . Bp 1936) mellett
a dunai és keleteurópai országok : Ausztria, Csehország, Lengyelország,
Magyarország területén nagyobb, nemzetfölötti, dinasztikus birodalmak,
kialakításáért folytatott politikai küzdelemre : Fr. Krones, Die österreichischen, böhmischen und ungarischen Länder im letzten Jahrhundert vor ihrer
dauernden Vereinigung, 1437—1526 (Bécs 1864) ; az osztrák történetre és
a Magyarországgal perszonájunióban álló Csehország egykorú viszonyaira
îd. a Bevezető részben (22. 1.) id. irodalmat ; az ugyancsak Jagelló-dinasztiát
uraló Lengyelországra : E. Zivier, Neuere Geschichte Polens I. Die zwei letzten
Jagetlonen (Gotha 1915). A Hunyadiak kiesése után még porondon maradt
Jagellók és Habsburgok birodalmi törekvéseit politikai vonatkozásaiban
igen szépen körvonalazza M. Handelsmann a Peuples et civilisation-soToz&t
(szerk. L. Halphen—Ph. Sagnac) La fin du moyen âge c. kötetében (Paris
1931), anélkül azonban, hogy a keleteurópai országok eltérő, elmaradtabb
gazdasági és társadalmi feltételeit, s azok politikai összefüggését az előző
irodalomnál messzebbmenően feltárná. Benda K., L'Idée d'empire en Europe
Carpathique à la fin du moyen âge {RHC 1944 es kny.).
1. II.

Ulászló kora

A feudális nagyurak által kiválasztott II. Ulászló cseh király életéről
s a magyar trónon (1490—1516) egyre tehetetlenebb egyéniségéről külön
magyar monográfia nincs ; a politikai fejlődés irányát azonban amugyis
a Mátyás-féle központosítási kísérlet minden maradványát megsemmisítő
nagybirtokos osztály törekvései határozták meg. Ezt mutatják a I I . Ulászló
elé szabott választási feltételek is (MTKK 307 ; bennük : „nullás prorsus
novitates i! ). Fraknói V., //. Ulászló királlyá választása (Sz 1885, 3 közi.).
A magyar országtanács szláv utasítása Nagyszombat részére Ulászló fogadtatásáról : A. Húščava, Neznáma trnavská listina z r. 1490 (Linguistica Slovaca
1—2, 1939—1940). Mátyás utódul kiszemelt természetes fiára, annak ingadozására és alulmaradására Báthori István és társai fegyveres fellépésével
szemben : Schönherr Gy., Hunyadi Corvin János (Bp 1894, MTÉ). Albert
lengyel herceg trónkövetelő benyomulására és lekenyerezésére (1490—1492) :
Fr. Papée, Polska i IÁtwa na przelomie wieków šrednich (I. Krakkó 1903, levéltári adatokkal). A Bécset kardcsapás nélkül visszafoglaló Habsburg Miksa
császár magyar trónigényére, követküldésére, majd hadjáratára (székesfehérvári koronázás), valamint a Báthoriék által elfogadott pozsonyi békére
(1491), melyben Mátyás hódításainak elvesztén túl kárpótlás fizetésébe
sőt (Ulászló fiági kihalása esetére) Miksa trónutódláaába is beleegyeztek,
az A. alatt id. források, továbbá Firnhaber iratkiadása és Salm gr. császári
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vezér panasza (HK 1892, 703 ; saját seregéről) mellett: E. Heyek, Kaiser
Maximilian I (Lipcse 1898). Szabó D., A pozsonyi béke (Sz 1914). A fizetetlen,
szétzüllő „fekete sereg" szétverésére ugyanezen nagyurak által : Tóth Z.,
A fekete sereg pusztulása, 1493 (HK 1913). A Jagellók 1494-ben Ulászló trónja
megszilárdítására tartott lőcsei családi kongresszusára : L. Finkel, Zjazd
Jagielónów w Lewoczy w r. 1494 (Kwart. Hist. 1914).
A kormányzati hivatalfejlődésre : Szilágyi L., A magyar kir. kancellária
szerepe az államkormányzatban, 1458—1526 (Bp 1930 ; a secretáriusok száma
emelkedik). Janits I., Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és oklevéladó működése
1526-ig (Bp 1940). Jakó Zs., Az erdélyi vajda kancelláriájának szervezete a
XVI. század elején (kny. EM 1947). A pénztelen udvar, a korrupcióba és
intrikákba merülő vezetés és a feudális anarchia részleteire az elbeszélő források és a külföldi követ jelentések mellett : Tokay L., Magyarország kormányzataa Jagelló-korban (Bp 1932, némileg zavaros d), Tergina Gy.. Magyarország pénzügyi és közgazdasági állapotainak vázlata, 1458—1526 (Bp 1880,
vázlatos, d). Az iratok közt id, számadások, s rájuk Soltész, Az 1494/Ő. évi
kir. számadások művelődéstörténeti vonatkozásai (Bp 1905). Összefoglaló képet
ad Fógel J., //. Ulászló udvartartása {Bp 1913), a jövedelmeket és az udvar
szereplőit is felsorolja. Az udvar színhelyére : Römer FI., Adatok a budai
várnak a török foglalás előtti helyszíneléséhez (Bp 1877). Némethy L., Budavárának régi helyrajza (AÉ 1885). Wenzel G., Tata fénykora (AÉt 1879).
Mátyás özvegyének ambícióira és hamis házassággal becsapására : Berzeviczy A., Beatrix királyné, 1456—1508 (Bp 1908, MTÉ) és u. ő, Adalékok
Beatrix 2. házasságának történetéhez (BpSz 1912). Ováry L.. //. Ulászló és
Beatrix házassága (Sz 1890). Czaich A. G., Adalék II. Ulászló és Beatrix házassága ügyében (Sz 1903). A candalei Annával kötött házasságra (1502—1506)
Wenzel G., //. Ulászló magyar és cseh királynak házasélete (Sz 1877), és u. ő,
Anne de Foix (Sz 1877). Kropf L., Anna királynő, II. Ulászló neje (Sz 1895).
Az udvar életét megvilágítja még A. Pawinsky, Mlode lata Zygmunta Starego
(Varsó 1893), Ulászló öccse, a későbbi I. Zsigmond lengyel király fiatal éveiről és budai tartózkodásairól (1498—1501, 1502, 1505), a függelékben Zsigmond itineráriumával és jellemző számadásaival ; valamint Divéky A,,
Zsigmond lengyel hg. II. Ulászló udvarában (Sz 1914, 2 közi.) ; ld. u. ő. Magyarország szerepe a lengyel renaissanceban (AÉ 1910).
A politikai élet főszereplőire, akik közül a Mátyás korában feiernelkedett, főpapi stallumokat betöltő új urak pénzvágyban, intrikában és származásukat megtagadva, az alsó néposztályok elnj'omásában sikeresen versenyeztek a régi feudális családok fiaival : Fraknói V., Bakócz Tamás (Bp
1881, MTÉ), a falusi kerékgyártó fiából lett, e korban vezető szerepet játszó
esztergomi érsek, aki ellen a köznemesség országgyűlésen (1498) is hiába
hoz programmot ; mohóságára ugyancsak Fraknói V., Bakócz T. prímás
birtokszerzeményei (Sz 1888) ; u. ő, Bakócz T. mint konstantinápolyi pátriárka
(kny. h. é. n.). A Bakócz-Bakacs névváltozatra : Botka T. (Sz 1876, 252) ;
származására : Kandra K. (Sz 1875, 136). Az 1493—1496-ból fennmaradt
egri püspöki számadások alapján gazdálkodásáról is képet ad Kerezsy J.,
Bakócz T. püspök udvartartása és egyházmegyéje (Erzsébetváros 1910). Bakócz nak felvidéki német kereskedőcsaládból származó utódjára az érseki székben (előbb kancellár) : Tóth-Szabó P., Szatmári György érsek (Bp 1906,
MTÉ) ; leveleit (1508—-1518) közölte Kemény L. (TT 1894, 183). A többi
főpap közül : Fraknói V., Váradi Péter kalocsai érsek elee, 1483—1501 (Sz
1883, 3 közi. és kny.) ; leveleit ld. B. alatt. Borovszky S., Szegedi Baratin
202

Lukács zágrábi püspök, 1500—1510 (Sz 1900). A török ellen harcoló Beriszló
Péter püspök, horvát bán szerepére à Verancsics-gyüjtemény 2. kötetében
található életrajza (MHHS 3, Pest 1857) mellett Margalits E., Horvát tört.
repertórium (I. 195, Mešić munkáját ism.), az alább (215. 1.) id. egykorú ének
és Reiszig E., A magyarországi János-lovagok a XVI. században (Sz 1920).
Az olasz herceg-gyermekből kreált magyar főpap, Estei Hippolit szerepére :
FI. Banfi, Le cardinale Ippolito i d'Esté nella vita politica dell'Ungheria (kny.,
L'Europe Orientale 1938) ; egri víg udvartartására az alább (205. 1.) id.
számadáskönyvek mellett : Óváry L., A modenai és mantuai levéltári kutatásokról (Sz 1889 ; benne egy olasz nemes levele a karneváli mulatságokról és
medve vadászatról). Fraknói V., Tomori Pál élete (Sz 1881, 3 közi.), valamint
az általa másutt (TT 1882, 2 közi.) közölt leveleket is felhasználva külön :
Bp 1882. Az erdélyi vajdák sorából : I. Lupa?, Der siebenbürgische Woiwode
Bartholomäus Drag fi, 1493—1497 (Zur Geschichte der Humanen in Siebenbürgen, Nagyszeben 1943). A köznemesség élén álló nagybirtokos szepesi
gróf és erdélyi vajda Szapolyai Jánosra külön életrajz nincs ; pályafutására
Jd. még a XVI. század irodalmát (279. 1.), a köznemesi vezér Verbőczi Istvánra
pedig A. alatt a forrásokat. Ld. még alább, I I . Lajos korának anyagánál is.
A hazai pártküzdelmek és a külpolitika egymásba fonódó kérdéseire,
a budai udvarnak (és az azt irányító nagyuraknak) a köznemesség harcával
szemben egyre szorosabb kapcsolatára a magyar és cseh trónra törekvő
Habsburgokkal, és Oroszország szerepére a Habsburg—Jagelló kérdésben :
J. Fiedler, Die Allianz zwischen Kaiser Maximilian I und Vasilji Ivanovich
Grossfürsten von Russland, 1514 (Akad. Sitzungsberichte, Bécs 1863). P.
Karge, Kaiser Friedrich III. und Maximilian I. ungarische Politik und ihre
Beziehungen zu Moskau, 1498—1506 (Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft IX). H. Uebersberger, Österreich und Russland (I. 1488—1605) ;
Bécs 1906). J. Mathis, Kaiser Maximilians I östliche Politik, hauptsächlich
in den Jahren 1511—1515 (Loeben, Gymn. Progr. 1915). Márki S., Oroszmagyar érintkezések Mátyás és a Jagellók korában (EJÏ X). Lovcsányi Gy.,
Adalékok a magyar-lengyel érintkezés történetéhez a mohácsi vész előtt (Sz 1886,
a 6. közi.). J. Neuhauser, Kaiser Maximilians I. Beziehungen zu Ungarn
(Bécs 1865). Kosa J,, /. Miksa császár magyarországi politikája (Kolozsvár
1906). Házi J., Határszéli viszályaink az osztrákokkal a Jagellók uralkodása
alatt (BÉ 1931). A nagyszámú, de országgyűlési tüntetéseken és papírhatározatokon túl komoly eredményre képtelen köznemesség tiltakozásaira,
küzdelmére a kormányzatot kezében tartó, nagyúri kiikk ellen : Szabó D.,
Küzdelmeink a nemzeti királyságért, 1505—1526 (Bp 1917), és u. ő, Magyar
országgyűlések 1505—1508 (Sz 1908), a nemzeti királyságról határozatot hozó
1505-ös országgyűlésre ezek mellett : Fraknói V., Küzdelem a nemzeti királyságért 1505-ben (Sz 1918). Gaberdeen R., A rákosi országgyűlések (Rákospalota é. n., vázlatos d). Az országgyűlés „Rákos" elnevezésének kérdésére
Szabó D. és Sörös P. vitája (Sz 1914, 760 ; 1916, 553, 684). Iványi B., Adalékok
régi országgyűléseink Rákos nevéhez (Szeged 1935 ; az egykorú német közhasználat nevezte így).
A külpolitikai tétlenségre, elszigetelődésre fényt vet a török elleni aktív
védekezés jó alkalmainak elmulasztása (velencei-török háború, 1500 ; a török
keleti lekötöttsége) : J. Hammer—Purgstall, Geschichte des OsmanischenReiches
(Pest 1827—1833, a 2. kötet az Ulászló alatti békéről). S. Nekleton Fischer,
The Foreign Relations of Turkey, 1481—1512 (Urbana 1948) ; ugyanígy
a Miksa császár, XII. Lajos francia király és a pápa által létrehozott Velence203

elleni szövetség (1508) alkalmával, midőn Velence a magyar urakat megvesztegette, hogy tétlenül maradjanak : Fraknói V., Magyarország és a
Cambrai-i liga (Sz 1882, 4 közi.), és a velencei iratok, főleg Pasqualigo ; az
utóbbi szerepére : G. Agostini, Notizie istorico-critiche intorno la vita e le
opere degli scrittori Veneziani (II. Velence 1754, 303). Louis Hélien magyarországi francia követnek a budai udvar befolyásolására írt> röpiratát (Augsburg 1510) Velence ellen, mint amely Magyarországtól elvette tengerpartját,
hozza VI, Lamansky, Secrets ďÉtat de Venise (Szentpétervár 1894), ld. még
Kemény J., Történelmi és irodalmi kalászatok (Pest 1861, 98). A. Baschet,
La diplomatie vénitienne et les princes de l'Europe au XVIe siècle (Paris
1862). Velence egykorú viszonyaira (1516-ìg) a puszta politikai történeten
túlmenő, alapos munka : H, Kretschmavr, Geschichte, von Venedig (Gotha
1920).
A Miksával kötött szerződésnek a rákosi határozat ellenére történt
újbóli megerősítése (1506 ; az 1510-es szerződésszöveg : MTT XXIII, 92)
után Szapolyai János manővereit, hogy a magyar trónt lengyel támogatással
(1512 óta I. Zsigmond sógora volt) magának szerezze meg, s az ezzel kapcsolatos lengyel-magyar diplomáciai tárgyalásokat előadja (iratokkal) J. Chr.
Engel, Akt-enmässige Skizze der Unternehmungen Johann Zápolya''s, 1507—
1515 (ZU I, 1802, 2 közi.). A Zápolyával szemben méginkább a Habsburgkapcsolatot szilárdító udvari politikára, az 1515-ös pozsonyi tárgyalások
és bécsi királytalálkozó ügyeire és a magyar utódlásról is intézkedő kettős
Habsburg—Jagelló családi, házassági szerződésre az A. alatt id. források
mellett X. Liske, Der Kongress zu Wien im Jahre 1515 (FDG 1867). Mitis O.,
Adalék I. Ferdinánd király Annával való eljegyzése történetéhez (TT 1896).
Ulászló halála : L. Neustadt. Die letzten Stunden des Königs Wladislaiv II
(URe 1884).
2, A társadalom. A parasztháború
a) Elvi szempontok
Ha nem is a magyar eseményeket vizsgálja, a marxista kutatás számára
a feudális társadalmi fejlődés és a parasztháborúk összefüggéseihez alapvető
szempontokat nyújt Fr. Engels, A német parasztháború (magyar ford. Bp
1Ö49). Ugyancsak elvi megállapításokat hoz újabban, a feudális társadalmat
illetően, B, F. Porsnyev orosznyelvű tanulmányában (Izvesztyija A. N.
SzSzSzR, Saerija iszt. i fil. 1949, 5. sz., magyar ford. A Történettudományi
Intézet Értesítője 1950 jan.—márc). Az egykorú magyar gazdasági és társadalmi viszonyok újszerű és részletes marxista vizsgálatát nyújtja Molnár
E., A magyar társadalom története az Árpádkortól Mohácsig (Bp 1949) ; marxista
elvi bírálatát (így pí. a köznemesség árutermelésének és politikai értékelésének kérdésében is) ld. Társ. Szemle 1950 május, 388. 1. A magyar 1514 legújabb, marxista analízise Székely Gy. tanulmányában található : Magyar
•parasztháborúk, 1437—1514 (bevezetés a Magyar parasztháborúk irodalma e.
kötethez, Bp 1950), mely a magyar polgári történetírás marxista bírálatában
azt hangsúlyozza, hogy az, főképpen až ellenforradalom korszakában, mostohán és ellenségesen bánt a problémával, hogy a mezővárosok emelkedését
idealizálva mint az egész parasztság gazdálkodását tüntette fel (holott a
parasztság differenciálódott és a vékony felső réteg mellett egyre nőtt a
zsellérek száma), hogy ugyancsak nem vette figyelembe a városi lakosság
belső társadalmi differenciálódását, a városok plebejus elemeinek és az egy204

korú bányászmozgaímaknak, a parasztháború szövetségeseinek szerepét.
E bírálat a korábbi irodalmat így az alábbiakban részletezett egész anyagot
általában érinti.
b) A nagybirtok
A magyar társadalomban Mátyás halála után újult erővel kibontakozó
feudális anarchiát, az egyházi és világi nagybirtokos osztály és főbb képviselői magatartását megvilágítják e fejezet politikatörténeti szakaszai.
A birtokmegoszlás kérdésére figyelembeveendő még : Acsády I., Régi magyar
birtokviszonyok, 1494—1598 (AÉt 1894 ; Magyarország termőföldjének fele
25 család kezében, s ezen kívül az egyházi nagybirtok). Kluch J., Székely
Jakab végrendelete és stájerországi birtokszerzeményei, 1487—1504 (TT 1905).
A nagybirtokosok belső vámjövedelmeiről : Iványi B.? A tiszaluci vám bevételei és azok felhasználása, 1516—1520 (MGSz 1906 ; részletes lajstrom Perényi
Imre nádor birtokáról), és u. ő, Bihar- és Bars-megyék vámhelyei a középkorban (MGSz 1905 ; a „száraz" vámok ellen fellépő 1518-as országgyűlés
után királyi rendeletekre történt Összeírás a bihari várahelyekről, birtokosaikról, a tarifákról s az úthálózatról, 1520). A vagyonban és hatalomban növekvő
főnemesség mellett a nagyúri szolgálatba álló szegényebb nemességre e korból is adatokat hoz Szekfű Gy., Serviensek és familiárisok (AÉt 1912). Zsoldos
familiárisok érdekes illetményjegyzéke : Iványi B., A kanizsaiak fizetési
lajstroma, 1503—1504 (MGSz 1904). Egy jellemző, feudális hatalmaskodással
egybekötött birtokviszályra, iratokkal, Knauz N., A pozsonyi káptalan és
a Szentgyörgyi grófok {MSi 1865). Az egyházi nagybirtokok termelésére, jövedelmeire, tizedbérlők, stb. szerepére helyi adatokkal világít rá az 1493. és
1495. évekből fennmaradt egri számadáskönyv, az ú. n. Bakócz-kódex ; kiadta
Kandra K., Adatok az egri egyházmegye történetéhez (IV. 333—352). Ennek
adatait feldolgozza Kerezsy J., Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és
egyházmegyéje (Erzsébetváros 1910, d). De megmaradtak az 1501, 1503.
1507—1508. évi egri számadások is, melyeket a gyermekként esztergomi
érsekké lett estei Hyppolit ferrarai hg. (íd. 203. 1.) számára (aki 1497-ben
milánói érsekké neveztetvén ki Bakóczcal kicserélte Esztergomot az egri
uradalomra) készítettek tisztviselői. A másolatban az Akadémián található,
egészében máig kiadatlan anyag igen érdekes adatait (birtokszervezet, jobbágyterhek, mezőgazdasági termelés, emellett még aránylag nagy állattenyésztés,
ipari elmaradottság, feudális anarchia, stb. vonatkozásaiban) Nyáry A. először röviden ismertette : Az esztergomi érsekség és egri püspökség számadási
könyvei a XV—XVI. századból (Sz 1867), majd részletesen i s : A modenai
Hyppolit-codexek (Sz 1870, 1872, 1874, 7 közi.). Ld. még fent {155. 1.). A birtok
mezőgazdasági termelését, jövedelmét, s a jobbágyság növekvő terheit megvilágító egj'korú urbariális, stb. adatok : Knauz N., Sámoth helység jövedelme,
1512—1514 (MSi 1863). Kemény L., Kassa város gabonatisztjeinek számadása,
1512 (MGSz 1903). Lukcsics P., Az esztergomi fó'káptalan a mohácsi vész idején,
1500—1527 (Esztergom 1927 kny.), és u. ő, A zichi és vásonkeöi gr. Zichy-csálád
idősb ágának okmánytára {XII. Bp 1931 ; a függelékben a kisvárdai uradalom urbáriuma, 1521 ; és Várday Ferenc erdélyi püspöksége számadásai,
1513—1524). Az egyesek által valószínűleg tévesen 1514-ről keltezett magyarnyelvű somlyóvásárhelyi urbáriumot ld. a VI. fejezet anyagában. Brandenburgi György (ld. 220. 1.) magyarországi birtokaira vonatkozó iratanyagról
tesz említést Iványi B., München levéltárai magyar szempontból {LK 1934).
A Brandenburgi György által Corvin János özvegyének kezével (1507) meg205

szerzett uradalmak viszonyaira : Scherer F., Gyula város története (I. Bp
1938). Veress E., Gyula város oklevéltára {Bp 1938 ; benne a gyulai uradalom
jövedelmi jegyzéke és számadáskönyve 1524—27). Holub J. ; Egy dunántúli
egyházi nagybirtok elete a középkor végén (Pécs 1943).
e) Parasztság; mezővárosok
A parasztság e korbeli viszonyaira (az előző évtizedekre Id. Mátváskorának anyagát, 155. 1.) a parasztság történetéről írt általános jellegű irodalomból igen keveset nyújtanak a rendszerint a formális jogi intézkedések
előadásával kimerülő, vázlatos multszázadi tanulmányok, így Nagy S.,
A jobbágyság története Magyarországon (Nagybecskerek 1891). Nagy B.,
A magyarországi jobbágy állapota Róbert Károlytól 1514-ig (Bp 1896, d).
Kálmán M., A magyar jobbágyság viszonya a földesúrhoz és az államhoz, 1514—
1600 (Bp 1887). Az első nagyobbszabású összefoglaló munka : Acsády I.,
A magyar jobbágyság története (Bp 1906 ; újabb kiadása : Bp 1945, 1948),
a rendelkezésre álló adatanyag értékelésében polgári progresszív szempontokat alkalmaz. Ugyanakkor a Verbőczit védelmező jogtörténész-iskola
egyik képviselőjének tanulmánya : Illés J., A jobbágyság társadalmi és jogi
helyzetének megalakulása, 1301—-1526 (Közgazd. Szemle 1908). Számos új
urbariális, stb. adatot dolgozott fel újabban Szabó I., Hanyatló jobbágyság
a középjcor végén (Sz 1938 ; üres jobbágytelkek, pusztásodás), u. ő, A parasztság
társadalmi rétegei a középkor végén (Tanulmányok a magyar parasztság történetéből, Bp 1948) ; u. ő, rövid összefoglalásában : A magyar parasztság története (Bp 1940). Sinkovics I., Nemesség és parasztság Werbőczi előtt (Eckhardt
S., szerk., Űr és paraszt a magyar élet egységében, Bp 1941). A nagybirtokosok
(és az ebben velük egyetértő köznemesség) törekvéseire a felemelkedő mezővárosokat teljes jobbágysorba visszavetni (1492, 1498 törvényei, stb.) adatokat hozott előzőleg Mályusz E., Az 1314. évi jobbágyháború okai (Társadalomtudomány 1926), és u. ő, Az 1498 : 41. te, (Sz 1930) ; ld. még u. ő,
A magyar társadalom a Hunyadiak korában (MáEkv I).
A mezővárosok viszonyaira és átmeneti jellegére falu és város között
(mezőgazdasági termelés mellett kialakuló kézművesipar) a fentiek és a
helytörténeti irodalom idevonatkozó részei mellett Szeged tanulságos példáját világítják meg : Varga F., Szeged város története (I. Szeged 1877). Reizner
J., Szeged mezőgazdasági története (MGSz 1900 ; az állattenyésztésre is), és
u. ő, Szeged város története (IV. 1900 ; oklevéltár, benne a 61. sz., érdekes
tizedjegyzék, majdnem 300 iparossal, 1522-ből). Hilf L., A szegedi iparosság
története (Szeged 1929 ; a bognár, az 1507-ben alakult csizmadia, stb. céhek
rajzával).
Az állatkivitelre (hajtők) : Tagányi K., Marhakivitelünk Velencébe,
1514 (MGSz 1899, 144). Takáts S., Az osztrák határvásárok a XVI. század
első évtizedében (MGSz 1906, 127).
d) A székely mozgalmak
A feudális jobbágysorba süllyedés ellen, elsősorban adózási kiváltságaik
és állatállományuk védelmében a parasztháborút megelőzően fegyvert fogó
(de azt komolyabb mértékben már nem támogató) székelyek mozgalmaira
a századforduló idején : Szabó K., Báihori István erdélyi vajda és székely
ispán bukása, 1493 (Sz 1889 ; az előző évben a székelyek felzendültek zsarolásai ellen). Az 1505-ben, majd (II. Lajos születésekor) 1506-ban követelt
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„ökörsütéY', vagyis ököradó elleni székely felkelésre Istvánffy Miklós (Id.
227. 1.) elbeszélése mellett Fraknói V., Tomori Pál (Sz 1881 ; másodszori
hadjáratában verte le őket). A főemberek szerződése Agyagfalván hasonló
mozgalmak megakadályozására : Szabó K., Székelt/ oklevéltár (I—V., Kolozsvár 1872—1896), Székely ispánok, hadnagyok, stb. listája : Lázár M, (Sz
1868, 673 ; 1880, 732, 796). A székely viszonyokat újabban megvilágítja
Bonis Gy., Székely jog — magyar jog (Kolozsvár 1942),
e) A 'parasztháború
Az A. alatt idézett elbeszélő források mellett forrásszerű adalékokat,
okiratokat közöltek a parasztháború történetére : Pray G-y,, Epistolae procerum
regni Hungáriáé (I. Pozsony 1806), benne Dózsa ceglédi kiáltványa, mely
csatlakozásra szólítja fel a városokat és mezővárosokat (85), Ulászló mozgósítja a parasztok ellen Valkómegyét (83), fegyvert követel Bártfától (86—88)
X. Leó pápa pedig Zsigmond lengyel királyt sürgeti, hogy siessen Ulászló
segítségére a parasztok ellen (90). Dózsa kiáltványa megtalálható Katona I.
adatközlő művében is (História eritica XI) ; magyar fordítása : Szalay L.,
Magyarország története (III. Lipcse 1853, 482). Horvát I., Werbőtzi emlékezete
(II. Pest 1819 ; I I . Ulászló két oklevele 1514-ből). Bakócz Tamás megbízólevelét Várday Ferenc erdélyi püspökhöz a kereszteshad toborzása ügyében
(1514 ápr.) kiadta Jászay P. (Tudománytár 1842, 254). Franki ( = Fraknói)
V., Adalékok az 1514. évi pórlázadás történetéhez (Sz 1872, hét oklevél Kassa,
egy Késmárk levéltárából). Velence magatartása : VI. Lamansky (ld. 204.1).
Karácsonyi J., Egykorú tudósítások a p&rlázadásról (TT 1891), Barbaro (ìd.
A. alatt) szövege mellett közli II. Ulászló levelét (1514 júl. 14) bécsi követéhez,
Kövendi Székely Miklóshoz (benne a császárnak szóló üzenet Dózsa kivégzéséről), valamint egy főúri nő Íródeákjának rövid levelét (1514 jún.). Komáromy
A., A Dózsa-lázadás történetéhez (TT 1897), oklevelek az északkeleti megyék
(Mármaros, stb) parasztmozgalomhoz csatlakozott (román) köznemesek birtokainak elkobzásáról az őket leverő Perényi Imre és Verbőczi (rokonsága)
részére való eladományozásáról. Iványi B., Oklevelek az 1514. évi pórlázadás
történetéhez (TT 1904), benne Ulászló király oklevelei, így Valkómegyébez,
azután a Dóczayakhoz, hogy a breznóbányai bányászokat bocsássák szabadon, mert félni lehet a bányavárosok felkelésétől, továbbá a Dózsa-háborúban résztvett nemesek (pl. a Valkó várát a parasztoknak átadó Bánffy Péter
és András) elkobzott birtokainak eladományozásáról ; végül Sopron megye
irata, melyben a parasztok ellen Kanizsay János védelme alá helyezi magát.
A parasztháborúval foglalkozó irodalom (időrendben) : Kovacsóezy M.
(Felsőmagyarországi Minerva 1828) inkább saját kora nemességére jellemző,
valamint Podhraczky J. (Tud. Gyűjt. 1832 II) a mozgalmat Dózsa egyéni
haragjából magyarázó cikke után Horváth M., Az 1514-iki pórlázadás, annak
okai és következményei (Tudománytár 1841, és Kisebb tört. munkái, I. Pest
1867), igen vázlatos, de közvetlen utódai is azok : Feil, lieber die Kreuzer
in Ungarn. 1514 (Österr. Blätter I. 1844). Fr. Krones, Oberungarns Bauernaufstände in alter und neuer Zeit (Zeitschrift für Realschulen und Gymnasien
1862). Knauz N. (MSi 1863). J. Wellmann, Der Bauernaufstand in Ungarn,
1514 (Nagyszebeni gimn. ért. 1865 ; Kovacsóczy fent id. cikkét dolgozza át).
Esterház}' J., Dózsa György vaskoronája (AÉ 1871), Szabó K., Egy adat Dózsa
Gy. életéhez (Sz 1876, Lénárt erdélyi alvajda levele a szászokhoz, 1514 előttre).
Az első önálló monográfiát Márki S. írta, Dósa György és forradalma (Bp
1883, 18862), ez későbbi munkájának eiső változata (ld. Sz. 1883, 883) ; ezt
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kiegészítette u. ő, Dósa György korából (Sz 1887), a müncheni Brandenburgilevéltár alapján, melynek 1514-re vonatkozó anyagát előzőleg Fraknói V.
felolvasásban ismertette (Id. Sz 1877, 460). Borovszky S., Csanád vármegye
története (I. 1896, benne a 8. fejezet a Dózsa-háborúról). S. Secule, Românii
ín revolulia lui Gheorghe Do§a (Ia§i 1897, a románok szerepét hangsúlyozza).
Áldor I., Dósa Gy. s a parasztlázadás 1514-ben (Bp 1899, népszerű előadás
Márki felhasználásával), A parasztháború történetének máig legrészleteseb
s adataiban nélkülözhetetlen, progresszív polgári szimpátiával írt összefoglalása, a parasztvezér életrajzának keretében : Márki S., Dósa György
(Bp 1913, MTÉ) ; ehhez u. ő, A magyar parasztháború 1514-ben (HK 1914,
3 közi.). Márki adatait veszik alapul, kisebb összefoglalásaikban, Király P.,
Dósa Gy. forradalma (EM 1914). V. Balogh Gy., Az 1514-iki parasztlázadás
(Uránia 1914). Csizmadia S., A nagy magyar parasztforradalom. Dósa Gy.
(Bp 1914, Népszava). A második világháborút megelőző években a paraszti
bázist kereső német fasizmushoz hasonló úton járó hazai renegát- és álnépiesek
jelentkezése : Eeja G., Dózsa György (Bp 1939), valamint a német rendőrbesúgó : Stolte I., A jobbágyság keletkezése és a Dózsa-féle forradalom (Bp
1934), és u. ő, A parasztok királyától a nagyságos fejedelemig (Bp 1941). Az
1945 utáni tanulmányok : Seress L., Dózsa Gy. és a parasztforradalmak (Bp
1945). Kelemen J., Dózsa Gy. (Századok és tanulságok 4, Bp 1945). Szabó I.,
A középkorvégi parasztlázadások, 1437—1514 (Tanulmányok a magyar parasztság történetéből, Bp 1948); és ujabban u. ő, A hajdúk 1514-ben (Sz 1950).
Marxista analízis Székely Gy. fent (a szakasz élén) id. tanulmányában.
Marxista vázlat román részről : P. Cnirtoaca, Dózsa György (Brassó 1946).
Az 1514-es bosszúálló törvények : CIH I és MTKK 337. A német
parasztmozgalmakra Engels fent id. alapvető munkája mellett magyar érdekű
adatokat is hoz az alsóausztriai XVI. századi megmozdulásokat vizsgálva
G. E. Friess (Blätter des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich,
1897). A régebbi irodalmat felsorolja Papp L. egyébként gyenge vázlata :
A német parasztforradalom, 1524—1526 (Keszthely, kny. gimn. ért.):
f) Városok, céhek, bányászat
A hazai városfejlődés e szakaszát külön csak vázlatos tanulmányban
tárgyalja Szende P., Magyar városok a középkor végén (Bp. 1913), és pusztán
irodalmi összefüggésben Thienemann T., Városi élet a magyar középkorban
(M 1923). Gazdasági vonatkozásban elavult, de érdekes : Horváth M., Az ipar
és kereskedés története Magyarországban a XVI. század elejéig (Pest 1842),
Korömy Á., Iparviszonyaink a céhek szabályozásától a mohácsi vészig, 1376—
1526 (Bp 1887, vázlatos). Nem túlságosan részletes áttekintést nyújt, de
okmánytárral, hasznos céglajstrommal és elég bő irodalommal Szádeczky L.,
Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon (2 kötet, Bp 1913). Nagyobb
egészbe illesztett képet ad e kérdésről is Molnár E. fent id. munkája, A magyar
társadalom története az Árpádkortól a mohácsi vészig (Bp 1949).
Igen hasznos anyag áll rendelkezésünkre néhány városi levéltár kiadott
irataiban, így : Házi J., Sopron sz. kir. város története (I. 6. kötet, 1482—
1520, Sopron 1928 ; az őstermeléssel szemben erősödő ipari és kereskedelmi
tevékenységről tanúskodó, helyi adatok mellett királyi oklevelek ; pontos
kiadás). Pozsonyra sok részletadatot tartalmaz, kötetenként más és más
problémakörre, Ortvay T., Pozsony város története (a I I . rész 1—4. kötete,
Pozsony 1895—1903), a pénzkölcsön-jogügyletekre fontos továbbá Kováts F.,
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A 'pozsonyi zstdókönyv-töredék, 1498—1503 (KLEkv 1925) ; u. ő kiadta egy
vagyonos pozsonyi pék özvegyének egykorú hagyatéki jegyzőkönyvét is
(MGSz 1902, 73). A Felvidék városainak viszonyait megvilágítja még az
alábbi anyag : Demkó K., Egyházi és világi hatóság a felvidéki városokban a
XV. és XVI. században (Sz 1887). A nagyszombati szücs-céh rendtartása,
1505 (TT 1886, 369) Illyefalvi L., A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi
város története (Makó 1907). Eperjesre Iványi B. adatközlései : Eperjes sz.
kir. város jegyzőkönyve, 1424—1509 (TT 1909, 2 közi.). Eperjes város végrendeleti könyve, 1474^—1513 (TT 1909), Eperjes város tornyai, kapui és azoknak
hadi felszerelése, 1495 (HK 1910), Adatok Eperjes vá.ros középkori iskolaügyének
történetéhez. 1429—1526 (TT 1911), és ujabban u. ő, Eperjes sz. kir. város levéltára (II. Szeged 1932), ebben 1482—1519 között 662 regesztával világít rá a
lengyel kereskedelmi út tengelyében fekvő város gazdasági és társadalmi
viszonyaira, a céhek életére és a lakosság belső társadalmi tagozódásával járó
jelenségekre (pl. gazdagabb polgárok a város környékén falvakat vesznek
zálogba, stb.). Bártfa hasonló természetíí iratanyagára ugyancsak Iványi B.,
Bártfa sz. kir. város levéltára (I. 1319—1501, Bp 1910). Aigner L., A bártfai
vargák céhszabályai, 1499 (GyF 1863). Bal J., Lőcse város adózása a mohácsi
vész idején (KSzM 1909). Kasaára sok elszórt adatot közölt Kemény L., Kassa
középkori ipara és kereskedelme történetéhez, 1411—1520 (TT 1887, 1889),
Kassa levelezése Krakkó városával, 1394—1496 (TT 1892), Egy kassai orgonakészítő, 1519 (TT 1894), A kassai vargák céhlevele a XV. század végéről (TT
1900), továbbá u. ő, Kassa város régi száraadáskönyvei, 1431—1533 (Kassa
1892), és Kerekes Gy., A kassai kereskedő-céh (Bruderschaft) könyve, 1446—
1553 (MGSz 1903). A bányavárosokra az alább, a bányászatnál id. anyag
mellett : Hlatky J., Céhtestületek és iparos élet Körmöcbányán a XV—XVII.
században (Reálisk. ért., Körmöcbánya 1885). Ld. még továbbá a XVI. század
anyagában felsorolt irodalmat (242.1.).
A fővárosra és a közeli városokra : (Thallóczy L.), Középkori gazdaságtörténeti adatok Nürnberg levéltáraiból (MGSz 1900), iratismertetések, így
Nürnberg panasza Ulászlóhoz (1501) a budai polgárok akciója idegenek
kereskedése és iparűzése ellen Magyarországon ; marhahajtás, rézkivitei, etb.
Pór A., Esztergom kir. város elzálogosítása, 1502 (Sz 1908: és iratok : TT 1909,.
ì53). Keletre továbbhaladva : a szatmári szabók céhszabályzata, 1525 (TT
1908, 79). Szádeezky L., Nagybánya régi iparáról és céheiről (Sz 1889).
Az erdélyi városokra : Jakab E., Kolozsvár története (1870). Szabó K.,
Kolozsvár városa 1496-iki számadása (TT 1883). Lindner G., Kolozsvár legrégibb statútuma, 1513 (TT 1896). Rajka G., A kolozsvári szabócéh története a
XV—XVII. században (Kolozsvár 1913). Novák J., A kolozsvári ötvöscéh a
XVIII. századig (Kolozsvár 1913). G. Lang, Die Nationalitätenkämpfe in
Klausenburg im ausgehenden Mittelalter (München 1941). — Brassó viszonyai
részletesen rekonstruálhatók a Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt
(Brassó) c. kiadvány-sorozat egykorú iratanyagából. Fráter I., Brassó gazdasági helyzete a 15—16. század fordulóján (Bp 1930, sok számszerű adat az
1475—1510 közti városi adójegyzékek, stb. alapján). F. W. Seraphin, Verzeichnis der Kronstaedter Zunfturkunden {Brassó 1886). Gyárfás T., Brassai
ötvösök és ötvösmüvek a XV. és XVI. században (AÉ 1908), és u. ő, A brassai
ötvösök (Brassó 1912). Nagyszeben iparára, kereskedelmi viszonyaira sok
részletadatot nyujt (pl. olasz kereskedők Erdélyben, stb.) a szász Verein
kiadásában megjelent Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt
und der Sächsischen Nation (I. 1380—1516, Nagyszeben 1880). R.
14
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Roesler, Beitrag zur Geschichte des Zunftwesens. Älteres Zunftwesen in
Hermannstadt bis zum Jahre 1526 (Nagyszeben 1912). — H. Wittstock,
Âelteres Zunft- und Gerverbewesen in Bistritz bis ins XVI. Jahrhundert (Besztercei ev. gimn. ért. 1864). Segesvárra : G. D. Teutsch, Die Schässburger
Gemeinderechnung von 1502 {ASL 1853 és kny.). Teutsch, Der Zollstreit der
Sachsen mit dem Grosswardeiner Kapitel im letzten Viertel des X V. Jahrhunderts
(ASL I.). Horváth J., Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai a nemzeti
fejedelemség megalakulásáig (Gyula 1905), F. Jiekeli, Der Handel der Siebenburger Sachsen bis zur Schlacht bei Mohatsch (1912).
A bányavárosok gazdasági és társadalmi viszonyaira : Wenzel G..
Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagy-lucsei Dóczyakkal,
1494—1548 (AÉt 1877). Münnich A., A felsömagyarországi bányapolgárság
története (Iglò 1895), J. Kaehelmann, Geschichte der ungarischen Bergstädte
(1—3. Selmecbánya 1867), benne adatok az 1525 körül fellángolt, s a reformáció felvidéki kezdeteivel párhuzamosan jelentkező bányászmozgalmakra is,
az utóbbiak elnyomására, halálos ítéletekkel, Verbőczi áitai (1526 tavaszán) :
Fraknói V., Werbőczy István a mohácsi vész előtt (Sz 1876, 2 közi.) ; Verbőczi
ítélkező oklevele : ETE I. 251. — A mármarosi sóbányászok sztrájkmozgalma
(1492) után I I . Ulászló döntése a bérharc ügyében (1498) : MGSz 1897, 139.
Iványi B., Két középkori sóbánya-statútum (Sa 1911), benne adatok az erdélyi
sóbányászatnak és sókereskedelemnek II. Lajos által történt szabályozására
(1521).
A bányászat fejlődésére általában : Wenzel G., Magyarország bányászatának kritikai története (Bp 1880), valamint a XVI. század anyagában id. irodalom. Igen érdekesek a XV—XVI. századforduló korának bán3raterme]ésére,
üzemi eljárásaira, kamarai számadási, stb. viszonyaira a Thurzó-Fugger-féle
vállalat működésével kapcsolatos adatok ; «zek egyszersmind rámutatnak
a külföldi tőke domináns szerepére, melyet fokozottan elősegít, hogy a hazai
tőke a felszíni telérek kimerüléséve! előálló új technikai problémákkal (mélytermelés, bányavíz, stb.) nem tudott kellőképen megbirkózni. Bő számszerű
anyagot hoz Paulinyi O., Magyarország arany termelése a XV. század végén
és a XVI. század derekán (BÉ 1936), aki a termelés csökkenését kimutatva
az előzőleg (Kováts F., A magyar arany világtört, jelentősége, TSz 1914) feltételezett évi aranytermelési átlagot (évi 3000 kg) reálisan 1500—1600 kg-ra
módosítja, viszont rámutat a réztermelés és rézkivitel jelentőségére (évi
35 000 mázsa fekete réz) a Fugger-vállalat kezében, mely egyébként cementező művével minden kamarai ellenőrzés nélkül bonyolította le az aranyforgalinat. A Fuggerek szerepére (politikai vonatkozásait ld. alább, 221. 1.)
előző és.ált. európai vonatkozású irodalom : Wenzel G., A Fuggerek jelentősége
Magyarország történetében (AÉt 1882), és u. ő, Okmánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és rézvállalatának történetéhez, 1494—1551 (TT 1882).
benne a Corvin János-féle adásvételi szerződéstől kezdve az első FuggerThurzó szövetkezésen át az udvarral való egyezkedésig megtalálhatók &?,
okiratok. Mednyánszky D., Függelék a Fugger-okmánytárhoz (TT 1883).
Fr. Dobel, Der Fugger-Bergbau und Handel in Ungarn (Zeitschrift des hist.
Vereins für Schwaben und Neuburg VI). L. Lepszy, l'urzonowie w Polsce
(Krakó 1890 ; Thurzó János vállalatának krakkói ágára, és a család ottani
szerepére) ; ezt kiegészíti J. Ptásnik, Turzonowie w Polsce i ich stosunki s
Fuggera^ni (Przewodnik Nauk. c. Liter. 1905) : ifj. Thurzó János (|1508)
vagyonára és fia Augsburgba költözésére (1517). Ehrenberg, Das Zeitalter der
Fugger (Iena 1896). A. Stauber, Das Haus Fugger (Augsburg 1900). A. Schulte,
210

Die Fugger in Rom, 1495—1523 (2 kötet, Lipcse 1904 ; egyházi pénzügyletek).
Magyar vonatkozásban is hasznos adatokat nyújt J. Strieder, Jákob Fugger
der Reiche. (Lipcse é. n.).
3. Vallás, irodalom, szellemi élet
(A képzőművészet, stb. adataira ld. a IV. fejezet irodalmát.)
A korszak vallási viszonyaira Pásztor L., A magyarság vallásos élete a
Jagellók korában (Sz 1941 és kny., d), számos részletadatot gyűjt egybe a
kolduló rendek emelkedő szerepére, a társadalmi osztályok közül a polgárság
vallási életére (vallásos társulatok, céhek, szegénygondozás), a zarándoklatokra és egyházművészeti vonatkozásokra, azt bizonyítandó, hogy a városi
polgárság erősödő önkormányzatával szemben az egyház szervezete visszaszorul, ha a polgárság vallásossága még nem is hanyatlik. Lukcsics J., Középkori papi imatársulatok (KSz 1912). A magyarok részvételére a külföldi, főleg
aacheni zarándoklatokon: E. Thoemmes, Die Wallfahrten der Ungarn an der
Rhein (Aachen 1937), valamint Luigi d'Aragona kardinális egykorú (1517—
1518) utazásának leírása Antonio de Beatis által (kiadta L. Pastor, Erläuterungen und Ergänzungen, IV. Freiburg 1905). Az egyházi viszonyokra római
anyag : Tóth—Szabó P., Magyarország a X V. század végén a pápai supplicatiók
világánál (Sz 1903, 4 folyt.), benne adat pl. a szigorú karthauzi-rend bomlására
is. Sok adatot nyújtanak a különböző rendtörténetek idevágó részei is, és
különösen: Kolíá^-i F., Magyare ferencrendiek a XVI. század első felében
(Sz 1898, egykorú anyag, szabályzatok, stb. alapján). A premontrei reformtörekvésekre": Oszwald A., Fegyverneki Ferenc sági prépost (Szt. Norbertemlékkönyv, Gödöllő 1934). Harsányi A., A Domonkos-rend Magyarországon a
reformáció előtt (Debrecen 1938). Mályusz E., A pálosrend a középkor végén
(E 1945), az utóbbiban Gyöngyösi Gergely 1520 körül, okleveles anyag felhasználásával írt, és a devotio moderna jelentkezéséről tanúskodó rendtorténeti munkájának (Vitae fratrum ordinis fratrum heremitarum Sti Pauli)
analízise. Egy másik pálos szerzőre : Fraknói V., Hadnagy Bálint munkái
(MK 1901) ; szentlőrinci szerzetes könyve : Vita divi Pauli primi heremitae
(1511). Kelényi B. O., A Buda melletti Szt. Lőrinc pálos kolostor történetének
első irodalmi forrása (Tanulmányok Bp múltjából IV. 1936). Ld. még Mályusz
E., A pálosrend és a devotio moderna (BpSz 1944). Mezey L., A devotio
moderna és kódexirodalmunk kéziratos d, Bp 1944—45 ; ld. Gerézdi R., IT
1946, 33).
A még nagyrészt egyházi műveltségi viszonyokra : Békefi B,., A népoktatás története Magyarországon 1540-ig (Bp 1906), és u. ő, A káptalani iskolák
Magyarországon 1540-ig (Bp 1910). Csernátoni Gy., Az erdélyrészi szászok
oktatásügyi viszonyai a reformáció előtt (Sz 1893). A könyvek és latin kódexek :
Csánki Ď., Magyarországi bencések egy bibliographiai becsü inventariuma,
1508 (MK 1881). Horváth J., Négy hazai könyvlajstrom (MK 1883). Szilády Á.,
Sermones dominicales. Két XV. századból származó magyar glosszás latin codex
(Bp 1910). Hóman B., Pálos breviáriumok és missalék a AT—XVI. századból
(MK 1914). Gábriel A., Breviárium-típusú kódexek (Bp 1934; a Lányi kódex
latin szövegével). Gulyás P., A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől
napjainkig (MK 1923). Ivánka E., Két magyarországi plébánia könyvtár a
XV. században (Sz 1938 ; benne a selmeci, 1501). Ld. még a könyvnyomtatás
első szakaszának irodalmát Mátyás korának anyagában.
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Az egykorú latin egyházi irodalomra (teológia, prédikációk, stb.) :
Horváth J., A magyar irodalmi műveltség kezdetei (Bp 1931). Kardos T.,
Középkori kultúra, középkori költészet (Bp é. n.). II. Ulászló erdélyi származású,
(egyideig Firenzében tanárkodott) dominikánus udvari káplánjának (Nicolaus
de Mirabilibus) immár inkább stilus-formalista iratai : Ábel J., Két magyarországi egyházi író a XV. századból (Bp 1886). FI. Banfi, Per la biografia di
Fra Niccolo de Mirabili (Memorie Dominicana 1938); ezeknél jelentősebbek a
pesti ferences kolostor gvardiánja (és Temesvári Pelbárt tanítványa), Laskai
Osvát (fi511) külföldön kinyomatott prédikációgyüjteményei (forrrásul
papok számára) : Biga Salutis, benne két Sermones és egy Quadragesimale
( 1 : 1497, I I — I I I . 1498), valamint a Gemma Fidei (Hagenau 1507). Irodalom :
Katona L., Laskai Osvát három glosszája (MNy 1906). Timár K., A Gemma
fidei himnuszai (Religio 1908), u. ő, Laskai 0. ismeretlen műve (u. ott 1908),
u. ő, Laskai O. erkölcsi példatára (u. ott 1910), u. ő, Ferencrendi hitszónokok a
XV. és XVI. században (u. ott 1910), és u. ő, Laskai O. és a bibliografia (MK
1910). Horváth R., Laskai Osváth (Bp 1932). Pásztor L., Temesvári P. és
Laskai O. az egyházi és világi pályáról (R 1937).
a) A kódexirodalom
A magyarnyelvű kódexanyag nagymérvű növekedése a XV—XVI. század fordulójától lényegében a fejlődésből, s csak igen kis hányadában a korábbiak elvesztéből magyarázható (elveszni a későbbieknek is volt alkalmuk) :
ezek a nagyrészt vallásos tárgyú latin szövegekből, kolostorokban, a humanista latin műveltségből kimaradó szerzetesek, apácák által leírt magyar
kódexek új szükségleteknek tettek eleget. Ezzel együtt megnő a kisebb nyelvemlékek (magyar vers, levél, okirat, jegyzet, stb.) száma is. 39 főbb névszerint
ismert kódex és 15 kisebb nyelvemlék felsorolását és ismertetését adja Pintér
J,, Magyar irodalomtörténet (I. Bp 1930, 636. skk. 1., az egész kérdésre vonatkozó
irodalommal). A magyar kódexek szövegeinek ismertetését Horváth I. (Tudományos Gyűjtemény 1835—1836) és Döbrentei G. (Régi magyar nyelvemlékek, I—IV. kötet, Pest 1838—1846, a IV/2 és az V. kötet csak 1888-ban
jelent meg) után Toldy F. folytatta, egyes (alább id.) közléseivel ; mindez
azonban inkább csak mutatvány volt az anyag egészéből, mely (kevés kivétellel) először a Volf Gy. által kezdeményezett Nyelvemléktár (15 kötet, Bp
1874—1908) sorozatában látott napvilágot. Zolnai Gy., Nyelvemlékeink a
hitújítás koráig (Bp 1894), Szemelvényes gyűjtemény : Jakubovich E,-—•
Pais D,, Ómagyar olvasókönyv (Pécs 1929). A verses szövegek kiadásait (PvMKT)
ld. alább a megfelelő szakasznál.
Általános jellegű irodalom az alább felsorolt egész anyagra (a megjelenés
rendjében) : Toldy F., Az ó-s középkori magyar nemzeti irodalom története
(II. Pest 1862), és u. ő, Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez
(Pest 1871). Beöthy Zs., A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban
(I. Bp 1886). Imre S., A középkori magyar irodalom stiljáról (Bp 1890). Horváth C, Nemzeti irodalmunk a reformációig (Bp 1891), u. ő, Kódextanulmányok
(ITK 1894), és u. ő, A régi magyar irodalom története (Bp 1899). Gondán F.,
A középkori magyar pálosrend és nyelvemlékei (Pécs 1916). Vargha D., A Szt.
Domonkos-rend és a magyar kódexirodalom (Horváth S. szerk., Domonkosrendi emlékkönyv, Bp 1916). Timár K., Premontrei kódexek (Kalocsa 1924),
és u. ő, Magyar kódex-családok (ITK 1927—1929). Gábriel A., A premontrei
kódexirodalom (Kassa 1943, kny.),
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A kódexirodalom műfajai közül a latin szövegek, részben Temesvári
Pelbárt (180. 1.) nyomán készült magyar prédikációkra a fent id. kiadások
és ált. irodalom mellett : Toldy F., Immaculata (Pest 1855, hét prédikáció
szövegével). Mihalovics E., A katolikus prédikáció története Magyarországon (2 kötet, Bp 1900—1901). Az imádságok, elmélkedések, tanítások
fordításaira (a latin vers nyomán magyar prózában készült Hálál himnusza, stb.) : Szerecz A., Kódexeink párhuzamos szentírási töredékei {Bp
1916). Kozáky I., A középkori haláltánc keletkezése (EPhK 1926). A Máriasiralmak fordításaira (pl. a Nádor-kódex Passiója): Toldy F., Régi magyar
passió rajzokkal (Pest 1856). Békési E., Mária-siralmak (MSi 1876). Horváth
C, Kódexeink Mária-költészetéhez (BpSz 1895). Vargha D., Kódexeink Máriasiralmai (Bp 1899), és u. ő, Seuse Henrik Armand a magyar kódexirodalomban
(Bp 1910). A bibliafordítási kísérletekre (pl. az 1520-as években másolt Jordánszky-kódexben) : Mészöly G., Legrégibb bibliafordítóinkról (MNy 1917).
A középkori anyagot, a XIII. századi Jacobus de Voragine-féle gyűjteményt (Legenda aurea), Temesvári Pelbártot, stb. használó magyarnyelvű
legendákra (főleg az Érdy-kódexben és a Debreceni-kódex legendáriumában) :
Toidy F., Régi magyar legendák tára (Pest 1858), és u. ő, Magyar szentek legendái a kartauzi Névtelentől (Pest 1859). Katona L., A Teleki-kódex legendái
(Bp 1904), és u. ő, Ujabb adalékok kódexeink forrásához (ITK 1906) : Horváth
C., Temesvári Pelbárt és kódexeink (Bp 1891), és u. ő, Középkori legendáink és a
Legenda Aurea (Bp 1911). Vargha D., Kódexeink legendái és a Catalogua
Sanctorum (Bp 1923). Timár K., u. azon címen (ITK 1925). Rössler M., Magyar domonkos-rendi példák és legendák (Kassa 1927).
A Vercellensis-féle életrajzot és az 1276-os jegyzőkönyvet (ld. a XIII.
század anyagát, 88. 1) felhasználó szöveg alapján készült és önálló kódexben
fennmaradt magyar Margit-legendát Ráskai Lea domonkosrendi apáca másolta (1510), aki a további szövegben saját kora eseményeit (így az 1514-es
parasztháborút és az 1518-as bácsi országgyűlést) is megjegyzésekkel kísérte.
Első kiadása : Pray Gy. (Nagyszombat 1770), majd Vajda S. (Buda 1872) ,
a legjobb : Volf Gy., 'Nyelvemléktár (VIII. Bp 1879) ; szemelvények (jegyzetekkel): Bartha j " (Bp 1905); modern nyelvre átírva: Baros Gy. (Bp 1927).
— Rávonatkoaó irodalom : Horger A., Ráskai Lea nyelvjárása (Magyar
Nyelvőr 1897). Horváth C, A Margit-legendáról (ITK 1906), u. Ő, A Margitlegenda, forrásai (Magyar Nyelvőr 1906), és u. azon címen {Bp IV. ker. közs.
reálisk. ért. 1908), és u. ő, Johannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda
(Bp 1908), Király Gy., A Margit-legenda és rokonai (ITK 1915). Baros Gy.,
Boldog Margit legendája (Bp 1927). —- A többi legenda közül : Lábán A.,
Az Árpádházi Szent Erzsébet-legendák irodalmunkban (Bp 1907). Horváth C,
Szt. László-legendáink eredetéről (Bp 1928),
A példák fordításaira : Horváth C, Kódexirodalmunk példái s a Példák
Könyve (Bajai kat. gimn. ért. 1892). Katona L., A Gesta Romanorum történetei
kódexeinkben (EPhK 1899). A középkori vizionárius irodalomból néhány
látomás fordítása : Katona L., Túlvilági látomások kódexeinkben {AKE
1907), és u. ő. Az Érdy-kódex egy fejezetéről (u. ott 1909). Horváth J., Ének a
gazdagrul (EPhK 1914).
A hazai (főleg német) városok polgársága körében, egyházi és eéhtáraulati keretben már a XV. század közepe óta jelentkező vallásos színjátékok
és misztérium-játékok : Ip,olyi A., Misztériumok maradványai hazánkban
(Űj Magyar Múzeum 1858). Ábel J., Színügy Bártfán a XV. és X VI. században
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(Sz 1884). Nagy S., A tanodái dráma előzményei hazánkban (ITK 1905). A szövegek : Alszeghy Zs., Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig
{Bp 1914), u. ott Hrotsvitha német apáca drámájának magyar fordítása
{1520 körül) ; az utóbbi szövege két nyelven, hasábosán : Katona L. (ITK
1900). Pukánszky B., A magyarországi német irodalom története (Bp 1926).
Dömötör T., A passiójáték (Bp 1936). Ernyei J.—Karsai G., Német népi
színjátékok (II. 1. Bp 1938).
b) A verses anyag
Az egykorú verses szövegek kiadásával és kommentálásával igen érdemes munkát végzett Szitády A., Régi Magyar Költők tára (=RMKT, I—II.
Bp 1877—1880) ; az első kötet 2., átdolgozott (betűszerinti közlést nyújtó)
kiadása u. azon címen : Horváth C. (Bp 1921), ezt kiegészíti u. ő, Középkori
magyar versek (IT 1923). Az alább id. szövegek mind megtalálhatók a RMKT
e köteteiben.
A verses anyagra vonatkozó összefoglaló tanulmányok : Boros A.,
Zsoltárfordítás a kódexek korában {Bp 1903). Frick J., A középkori magyar
himnuszköltészet {Kolozsvár 1910). Újvárossy-Szabó Gy., A magyar verses
oktató költészet története (Bp 1910). A versformára, stb. vonatkozó irodalomból
itt csak kettőt említünk : Horváth J., A középkori magyar vers ritmusa (Bp
1928). Császár E., A középkori magyar vers ritmusa (ITK 1929).
A latinból készült egyházi szövegek közül a Szt. László királyról szólóének magyar verses fordítására : Pintér K., Szt. László király a magyar költészetben (Bp-i kegyesr. gimn. ért. 1892). Szilárd L., Szt. László a régi magyar
irodalomban (Keszthelyi prem. gimn. ért. 1914), és u. Ő, Szt. László a magyar
Urában (Pécs 1926). Horváth C, A László-himnuszról (Szily-Emlékkönyv,
Bp 1918); újabban Vargyas L., A legrégibb eredeti magyar vers (IT 1950).
-— Alexandriai Szt. Katalin legendájának Sövényházi Márta domonkos rendi apáca által másolt verses fordítását először kiadta Toldy F. (Pest
1855). Szilády A. (RMKT I. Bp 1877) Temesváry Pelbárt szerzőségéről
alkotott elméletét megcáfolta Horváth C., Pelbárt és a verses Katalin-legenda
(ITK 1892), u. ő nyújtja a legújabb kiadást is (RMKT, I 2 , Bp 1921). Katona L.,
Alexandriai Szt. Katalin legendája középkori irodalmunkban (Bp 1903). A Katalin-legenda egy szakaszában {Katalin vitája a pogány bölcsekkel) található
és egykorú ellenérvelést megörökítő részletre felhívta a figyelmet Thienemann T., A szabad gondolkodás első nyomai a magyar középkorban (M 1922).
c) Eredeti magyar énekek
Történeti szempontból a fentieknél közvetlenebb érdekkel bírnak az
egykorú eredeti magyar énekek, melyek a konkrét történelmi helyzet :
a belső válság és a külső, török veszedelem tükrözése mellett nosztalgiával
idézik fel Mátyás korát. Szövegük a RMKT fent id. kiadásaiban található.
„Veszedelem-énekek" címen külön is tárgyalja őket Horváth J. alább (215. 1.)
id. összefoglaló műve. Ezek :
Vásárhelyi András (pesti ferencrendi szerzetes) vallásos-hazafias Máriaéneke (1508) a belső hanyatlást, vétkeket látva a török ellen kér oltalmat.
Rupp K., Magyar Mária-himnuszok (Keszthelyi kat. gimn. ért. 1889).
A Mátyás király halálát sirató ének névtelen szerzője a Béccsel és törökkel szemben erős uralkodó korszakát sóhajtja vissza a szomorú jelenben.
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Szabatkai Mihály 1515-ben megénekelte a szendrői pasa vereségét és a
győztes Beriszló Péter, a törökverő horvát bán és püspök halálát. A XVI.
századvégi másolatban fennmaradt éneket először közölte Szilády Á., Cardio
Petri Bendo (Sz 1879). — Ábel J., Beriszló P. énekéhez (EPhK 1888). Jakubovich E., Adalékok nyelvemlékeink sorozatához (MNy 1920).
Geszthy László deák panaszos feddő éneke (1525, mikor „az végek valának mind elvégzendőben") az ország nyomoni helyzetéről, a török fenyegetésről, s arról, hogy Mátyás aiatt minden másként volt.
Apáti Ferenc éneke valóságos társadalmi szatira : benne megelevenednek
a harcolni nem akaró főurak, a „bársonyos szolgákkal" hivalkodó főpapok,
a nagy harci lendület után letört parasztság abban az országban, melyre már
rá vetődik Szolimán fenyegető árnyéka. — Gálos R., Apáti szatírájának kora
(ITK 1906).
Kisebb, egykorú verses maradványokra : Křižko P., Egy magyar
versecske 1505-bőÍ (Sz 1876; a Supra aggnő). Csiky J., Népzenei följegyzések
a X VI. századból (ET 1904 ; a becskereki nóta). Seprődi J., A magyar népdal
zenei fejlődése (EM 1908).
d) A humanizmus
Hogy a hazai humanizmus nem apadt el egészen Mátyás kisérletének
összeomlásával, azt az előző fejezetben {181. 1.) már id. általános jellegű irodalom mellett megmutatta egy sor alább id. speciális tanulmány, mely éppen
a Jagelló-kori humanista irodalom és szellemi éiet részleteit derítette fel.
Összefoglaló képet ad Horváth J., A magyar irodalmi műveltség megoszlása
(Bp 1935, a főbb szereplők, humanisták és mecénások köreinek ismertetésével; új kiadás: 1944, a közben megjelent irodalmat is adja). A régi kutatók közül sok kis adalékot hozott Kemény J., az Üj Magyar Múzeum
hasábjain, majd összegyűjtve is megjelent dolgozataiban : Hazai tudósaink
a XV. század végén és a XVI.-nak elején ; Erdélyi költők a XVI. század második
tizedében (Wolfhard Adorján, stb.) ; Magyar és erdélyi nyomdászok külföldön
{1472—1494) és budai könyvárusok (1485—1525) stb., kiadva: Történelmi és
irodalmi kalászatok (Pest 1861). Az egykorú humanista irodalom termékeit
kiadta Ábel J.—Hegedűs I., Analecta nova ad históriám Renascentium in
Hungária litterarum spectantia (Bp 1903); egyéb köteteit Id. 183. 1.
A Jageiló-kori udvari, kancelláriai humanizmus folytatólagos képét adta
Fógel J., Quomodo rex Wladisiaus II cancellariaque eius de rebus litterariis
meriti sint in Hungária (Bp 1911), u. ő, II. Ulászló udvartartása (Bp 1913),
és u. ő, II. Lajos udvara (Bp 1917).
A külföldi humanista vonatkozások erős alapja a külföldi egyetemi
tanulás volt (a kancelláriai, diplomáciai funkcióhoz szükséges egyetemi
képzettség itthon nem volt megszerezhető) : Barta I., Középkorvégi szellemi művelődésünk és a külföldi egyetemek (R 1937). Itáliában főleg Pádua és
Bologna egyetemeinek magyar kapcsolataira : Veress E., A páduai egyetem
magyar tanulóinak anyakönyve és iratai, 1264—1864 (Bp 1915), és u. ő, Olasz
egyetemeken járt magyar tanulók anyakönyve és iratai, 1221—1864 (Bp 1941),
hiányait javítja Gerézdi R. (Sz 1942). Bolognára, s főleg a számos német,
magyar, cseh, lengyel tanítvánnyal bíró Beroaldus (f 1505) szerepére (itt
tanulnak a kancellária eljövendő titkárai, stb.) : Révész M., Néhány adat
Philippus Beroaldus major magyar összejöttetéseihez (EPhK 1941), benne
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Pinus Tolosanus Beroaldusról írt életrajzának (1505) magyar vonatkozásai,
pl. Brodaricsról mint tanulótársáról megemlékezik ; a fiatalabb humanista
nemzedék tanárára szintén Révész M., Romulus Amasaeus. Egy bolognai
humanista magyar összeköttetései a XVI. század ekjén {Szeged 1933, levelekkel). A kérdés egészére : Gerézdi R., Bologna és a magyar humanizmus
(IT 1940). —• A diplomáciával erősen párhuzamos velencei-magyar humanista
kapcsolatokra anyagot nyújt az antik szövegkiadó, híres nyomdász, Aldus
Manutius (szerepére íd. A. Firmin-Didot, Aide Marnice et l'hellénisme à Venice.,
Paris 1875) kiterjedt levelezése. P, Nolhac, Les correspondents d'Aide Marnice,
1483—1514 (Roma 1888) ; magyar vonatkozásain át az egykorú magyar
humanizmust szépen megvilágítja Gerézdi R., Aldus Manutius magyar barátai
(MK 1945, irodalommal).
A többi külföldi egyetem sorából Krakkónak e korban mind sűrűbben
látogatott egyetemére : C. Morawski, Histoire de l'université de Cracovie.
Moyen âge et Renaissance (Paris 1905). Schrauf K., Regestrum Bursae Cracoviensis, A krakkói magyar tanulók háza lakóinak jegyzéke, 1493—1556 (Bp
1893, Magyarországi tanulók külföldön III). Nyáry P., A krakói egyetem
és magyar diákjai a XIV—XVI.
században (Bp 1942). — Még észrevehetőbb
azonban a bécsi egyetem magyar vonatkozású szerepének növekedése e
korban (a fiatalabb humanista nemzedék nagyrésze már a bécsi humanista
körben nevelődik). Schrauf K., A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve, 1453—1630 (Bp 1902, Magyarországi tanulók külföldön IV). Klimeš
P., Bécs és a magyar humanizmus (Bp 1934, d). R. Kink, Geschichte, der Kaiserlichen Universität zu Wien (2 kötet, Bécs 1854). J. Aschbach, Geschichte,
der Wiener Universität, II. Die Wiener Universität und ihre Humanisten
(Bécs 1877). G. Bauch, Die Reception des Humanismus in Wien (Breslau
1903). — Az osztrák-német humanista központ tagjai sorában nevezetes
szerepet játszó, Budán is megfordult Vadianus (Watt Joachim) kiterjedt
(3 ha nem is gazdag, de említésreméltó magyar anyagot is tartalmazó) levelezését kiadta (a St. Galleni városi levéltárból) Arbenz, Die Vadianische
Briefsammlung (St. Gallen 1894—1896, 7 kötet, 1508—1525). Celtis Konrád,
Cuspinianus, stb. szerepére ld. alább a részletes anyagot.
A I I . Ulászló szegényedő, súlyát vesztett udvarában, más humanisták
szétszéledése közben megmaradó Bonfinira ld. az előző fejezet forrásait
Az udvar figyelmét dicsőítő iratokkal magukra irányozni akaró humanisták
megújuló, de rendszerint utóbb is sikertelen próbálkozásaira: Banfi FI.,
Panegirico di Giovanni Michele Nagonio su Vladislao II re di Boemia ed
Ungheria (kny. L'Europa Orientale 1937 ; magát a hőskölteményt kiadta
L. J. Scherschnik, Prága 1777), és u. ő, Orazione di Giovanni Garzoni su
re Vladislao II d'Ungheria (Bp 1936, kny. C). — A századdal együtt távozó,
-régebbi humanisták közül a Mátyás fogságából szabadulása után irodalomban vigasztalódó kalocsai érsek (volt kancellár) szerepét szép anyaggal rajzolja meg Gerézdi R., Egy magyar humanista: Varadi Péter (MT I. 1942.
és kny.). Váradi korábbi, politikai szerepére íd. az előzőkben (184. 1.) id.
anyagot ; leveleit kiadta C. Wagner, Epistolae Petri de Warda cum nonnuüis
Wladislai II litteris . . . Petri causa scriptis (Pozsony-Kassa 1776). Hoffmann
E., Váradi P. kalocsai érsek könyvtárának maradványai (Magyar Bibliofil
Szemle 1925), és u. ő, Régi magyar bibliofilek (Bp 1927). Rómer Fi., Kál
mánczai Domokos székesfehérvári prépost codexe (MK 1876).
Az erősen passzív budai udvarban a politikai viszonyokkal összefüggésben (cseh-magyar perszonálunió és Habsburg-törekvések) jelentkező két216

irányú élénkülés egyikét a budai cseh kancellária hozza (benne Jan Šlechta
és Olmüczi Ágoston humanista titkárok) : J. Truhlař, Humanismus a humanisté v Cechách za krále Vladislava II (Prága 1894), és u. ő, Dva listare humanistické {Prága 1897) ; a másik irány a dunai dinasztikus birodalom politikai törekvéseivel párhuzamosan jelentkező „középeurópai humanizmus"
német és Habsburg-változata ; az ezt képviselő Celtis Konrád a bécsi vezetésű Sodalitas Danubianába a csehek és olaszok mellé a magyarokat is bevonja
(1497) : Ábel J.. Magyarországi humanisták és a Dunai Tudós Társaság
(Bp 1880). az egész kérdést felöleli, a főbb szereplők ismertetésével ; ezek
között : Knauz N., Balbi Jeromos, II. Lajos király tanára (MSi 1866), valamint a költő Piso Jakab, akit, humanista találkozóul használt budai házából
menekülése közben (1526, a törökök elől) Ferenc Szentgyörgyi és Bazini
gróf fog majd kifosztani (erre anyag : Némethy L., TT 1885. 764). Balbi
műveit kiadta Hetzer, Opera poetica oratoria ac politico-moralia (Bécs 1791—
1792). Celtis kapcsolataira még : Fr. Moth, Conradus Celtis Protucius (Kolding
1898). Fógel S., Celtis Konrád és a magyarországi humanisták (Bp 1916); levelezését kiadta H. Rupprich, Der Briefwechsel des Konrad Celtis (München
1934). A Sodalitas elnökére (Bécsben is előadásokat tartó magyar főpap) :
Fraknói V.,Ifj. Vitéz János pontificatela a vatikáni könyvtárban (Róma 1903).
Az állandósuló bécsi kapcsolat mellett Ulászló francia házasságával
{ld. 202. 1.) átmenetileg (1502—1506) reorganizálódó udvari humanizmusra
éa a Sohellenberg cseh kancellár segítségével Magyarországra hívott nagynevű cseh humanista, Hassenstein Bohuslav budai tartózkodására (1502—
1503) : I. Cornova, Der grosse Böhme Bohuslav von Lobkowicz und zu Hassenstein (Prága 1808) ; leveleire : J. Truhlař, Listar Bohuslava Hasišteinkého
z Lobkovic (Prága 1893). és Epistolae, kiadta Potůček (BS, Bp 1946). Műveire
Th. Mitis. Farrago Poematum Bohuslai Hasisteyni a Lobkoivitz (Prága 1570),
benne dialógus II. Ulászló és a Szerencse közt a jobbágyok dolgában is.
Ld. még Truhlář fent id. Összefoglaló munkáját. A királyné útjára Magyarországba Pierre Choque A. alatt id. leírása ; díszes (és a magyar-francia
politika kedvéért rendezett) velencei fogadtatásának egykorú emiéke : Matthaeus Androni eus Tragorinus, Epithalamium in nuptias Vladislai . . . regis
et Annae Chandeliae regináé (Velence 1512), újra kiadta Juhász L. (BS, Szeged
1933). FI. Banfi, Matteo Andrei da Trau per le nozze di Vladislao II re d'Ungheria con la regina Anna di Foix (Archivio Storico per la Dalmazia 1938).
A XVI. század két első évtizedében Magyarországon szereplő humanisták közül Balbi és Piso (ld. fent) mellett a félig magyar — félig lengyel
Thurzó János boroszlói és Thurzó Szaniszló olmüczi püspökre : Wenzel G.,
Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc, négy egykorú püspök, 1497—
1540 (AÉt 1878). K. Wotke, Der Olmůtzer Bischof Stanisìaus Thurzó . . . und
dessen Humanistenkreis (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Mährens und
Schlesiens 1899), Megfordult Budán Silesius Logus is (költeményeiben, 1529,
magyar vonatkozások) : G. Bauch, Der humanistische Dichter Georg v, Logau
(Jahresbericht der schlesischen Geseilschaft für vaterländische Cultur, Breslau
1895). A ferrarai Manardus János, II. Ulászló orvosának egykorú levelei
(Epistolae médicinales, Ferrara 1521, második kötet Bologna 1531), és :
Herczeg Á., Manardus János magyar udvari főorvos élete és művei (Bp 1929).
K. Sehottenloher, Jakob Ziegler aus Landau an der Isar. Ein Qelehrtenleben
aus der Zeit des Humanismus und der Reformation Münster 1910 ; Z. 1514—18
közt járt nálunk). Huszti J. Calcagnini in Ungheria (C 1923 ; 1517—19 közt
Hyppolittal jött). Az ugocsai főispán, mint a tudományok támogatója : Kemény
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J., Id. Perényi Gábor emlékezete, 1509—1512 (UMM 1857 I). A gyulafehérvári, Várdai Ferenc erdélyi püspök (levele, 1508: Lukcsics P., XVI. századi
magyar irodalomtörténeti vonatkozású újabb levelek, ITK 1930) körül kialakult
humanista központra éa szereplőire : Bunyitay V., A váradi püspökség története
(Nagyvárad 1883). Barabás M., Megyericsei János főesperes és humanista író
(EM 1907 ; sírverse Janusról, Garázda Péterről és önmagáról) ; ehhez pótlék :
Temesváry J. (EM 1907) éa Buday Á. (EM 1909). ÁbelJ., Johannes Mtzerzius,
der Ber gr Under der dazischen Epigraphik (URe 1883). Ernuszt J., Adrianus
Wolfardinus (Bp 1939, d ; Miksa császárhoz panegyrist író szász humanista).
A Parisban (1514—1515) járt Gosztonyi János, utóbb erdélyi püspökre
Sörös P. : Adatok felsőszelestei Gosztonyi J. püspök életéhez (Religio 1909) ;
irodalmi kapcsolatait tisztázta Eckhardt S., Magyar humanisták Parisban
{M 1929), és u. 6, Un prélat humaniste et érasmien (De Sicambria à Sans
Souci, Bp 194-3). Gábriel A., Gosztonyi püspök és párisi mestere (EPhK 1936) ;
G. pártfogoitjára u. ő, Biaise de Várda, humaniste hongrois à Paris (kny.
AECO 1941). A Bolognában végzett Hagymási Bálint írásai : Valentinus
Cybeleius Varasdiensis, Opera, Carmina et Opusculum de laudibus et vituperio
vini et aquae (kiadta Révész M., BS, Bp 1939) ; ld. még 192. 1.). Weiss R.,
Matthaeus Fortunatus (EPhK 1888 ; az első magyar filológus, Seneca kiadója).
Frankfordinus Pannonius Bartholomaeus (a budai német iskola Bécsben
tanult mesterének) inkább stílus szempontjából jellemző írásait kiadta
Vargha (BS, Bp 1945).
A bécsi egyetem Celtis halála (1508) után az orvos-író-diplomata Cuspinianua (ld. A. alatt), majd Collimitius (Transtetter György) udvari orvos,
Vadianus barátja körül csoportosuló humanistáinak találkozóit leírta a
Budán is megfordult sziléziai Ursinus Velius (utóbb I. Ferdinánd történetírója, ld. 274. 1,), Epistolarum et epigrammatum liber (Bécs 1517), aki egyik
költeményében II. Lajos vitézi tornáját is megörökítette (Ábel J.—Hegedűs
I., Analecta nova, Bp 1903, 465). Ursinus felvette versei kiadásába Szálkái
primas néhány költeményét is. G. Bauch, Caspar Ursinus Velius (URe 1887).
A bécsi humanisták érdeklődésére a máris kallódó Corvina-könyvtár iránt
(több példány Cuspinianushoz kerül) az előzőkben (183. 1.) id. ált. irodalom
mellett J. F. Miller, Ueber den Untergang der Corvinischen Bibliothek zu Ofen
(ZU III.), és a bécsi Brassicanus levele : Fógel J., //. Lajos udvara (Bp 1917,
90) ; u. ő, A könyvtár állapota Mátyás király halála után a mohácsi vészig
(Bibliotheca Corvina c. gyűjt, munkában, Bp 1927), és Gulyás P., A könyvtár sorsa a mohácsi vész után (u. ott).
A Bécs-Buda kapcsolatot mégjobban erősítő Habsburg-házasság folytán
Budára érkező (1521) és a humanisták élére álló Mária királyné'(ld. alább.
220, o.) szűkebb körének erazmista irányára (melynek kezdetei a magyar
humanisták közt már előbb is kimutathatók) : Kollányi F., Oláh Miklós
és Erasmus (UjMSi 1885). Thienemann T., Erasme en Hongrie (RÉH 1927).
Kelényi B. O., Egy magyar humanista glosszái Erasmus Adagia-jához (Főv.
Kvtár Évk. 1939 ; Pelei Tamás). Nyikos L., Erasmus und der böhmischungarische Königshof (Zwingliana VI. 1937). Trencsényi-Waldapfel I., Erasmus
és magyar barátai (Bp 1941) ; ld. még a XVI. század szellemi életének anyagát
is. Henckel Jánosra (a királyné lőcsei polgárfiúból, majd plébánosból lett
udvari papja) : G. Bauch, Johann Henkel, der Hofprediger der Königin
Maria von Ungarn (URe 1884) ; Melich J. (IT 1912, 289) ; levelezéséből
(1525—1529) közöl Szilágyi S. (TT 1882, 769) ; későbbi szerepére Mária
oldalán (1526—1557) iratok : Kemény L., Henckel J. életéhez (TT 1890).
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Hogy Henckel, aki régi szerzők szerint Máriát Luther felé befolyásolta volna,
a valóságban Erasmus híve volt, kimutatta már Franki ( = Fraknói) V.,
Henckel </., Mária királyné udvari papja (AĚt 1S72). Az udvar néhány szereplője, főleg Mária lutheránus volta mellett vagy ellen folyt irodalmi vita
ellenmondásai nagyrészt éppen az Erasmust követő reformirány középutas
jellegéből, ili. ennek fel nem ismeréséből következett ; ezért talált adatokat
az is, aki csak azt nézte, hogy e kör már eltért a régi egyházi állásponttól,
vagy ellenkezőleg, hogy nem jutott el Lutherhez. Oláh M. az ellenreformációhoz, jutott el végül. A vita fő egykorú megindítója maga Luther volt, aki
a magyarországi protestáns-ellenes intézkedések ellen Mohács előtt írt, de
már utána megjelent iratában : Vier tröstliche Psalmen an die Königin zu
Ungarn (1526 ; Martin Luthers Werke, Kritische Gesammt-Ausgabe, 19.
kötet, Weimar Ì897) az ,,evangéliumhoz hajló" királynéhoz fordult a gazdag
püspökök ellenében ; Mária azonban ez alól tisztázni igyekezett magát.
(Ld. Kropf L., Sz 1898, 535). Ezért megfelelő kritikával kell nézni a régi
irodalmat ; az erazmistákból is buzgó katolikust csinál : (Botka T.), Mária
magyar királyné győzelme a vallási gyanúsításokon (MSi 1864), és Ortvay T.,
Habsburgi Mária és férje II, Lajos király kath. igazhívőségének kérdése (Bp
1913, németül TJE 1916). Továbbá T. Juste, Mária magyar királyné állása
a reformatió irányában (UjMSi 1878). P. Radies, Fürstinnen des Hauses
Habsburg in Ungarn (Bécs 1904). Payr S., Mária a humanista magyar királyné
(kny. PSz 1905).
e) A reformáció kezdetei
Hogy a hitújítás magyarországi elterjedésének reális alapjai nem a fenti
kérdésben és az udvarban, hanem a városokban, a polgári fejlődésben találhatók meg, arról a XVI. század megfelelő fejezetében id, ált. anyag is tanúskodik, így az iratanyagot közlő Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi
hitújítás korából (=ETE) c. sorozat (ld. 258 1.) ; ennek I. kötete függelékében
Karácsonyi J. tanulmánya : A protestantizmus első magyarországi hirdetőire
vonatkozó tudósítások bírálata: ennek viszontbírálata : Révész K. (Sz 1902,
760). Néhány magyar vonatkozást is tartalmaz (1521—1526) : P. Balan,
Monumenta reformationis Lutheranae {I. 1884). Hanuy F., A luiheranizmus
Magyaroszágon a mohácsi vész előtt (KSz 1906). Gedeon Gy., A hitújítás terjedésének okai hazánkban 15il-ig (Bp 1911, a püspökségek, városok, udvar
vizsgálata). Sólyom J., Luther ég Magyarország (Bp 1933) jó adatok (Luther
iratainak gyors elterjedésére a felvidéki német kereskedő-polgárok útján,
Szatmári érsek, Verbőczi, stb. erélyes ellenintézkedéseire már a húszas évek
küszöbén) felsorolása mellett cáfolni próbálja a protestantizmus hazai társadalmi tartalmát. A városok szerepére a hitújítás előkészítésében : Obál B.,
Az egyház és a városok a reformáció előtt (Eperjes 1914). Bruckner Gy., A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben (Bp 1921 ; pl. Lomnici
Horváth János szerepére). A protestantizmus az erdélyi városokban is jelentkezik : Fabritius K., PemffUnger Márk (Bp 1875). A protestánsok ellen indított vizsgálatok, eljárások, könyvégetések, stb.: az ETE anyaga mellett
Molnár I., A cenzura története Magyarországon 1600-i^ (Bp 1912). I I . Lajos
levélben biztatja Frigyes szász választót a protestantizmus elleni erélyes
fellépésre : W. E. Teutzel, Hist. Bericht (Lipcse 1717, I. 527). A lutheránusok
elleni rendeletekbe (budai gyűlés határozatai, 1523 ; CIH), és főleg a köznemesség hatvani gyűlésében (1525, ld. alább) hozott határozatra a lutheránusok megégetéséről ( a bányászmozgalmak évében, ld. 210. 1.) : (Podhraczky
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J.), A lutheránusok ellen 1525-ik évben iktatott törvényhozásba be nem folyt a
r. k. papság (Pest 1843). Veszprémi, „Lutherani comburantur" (Űj MSi 1880).
Zsilinszky M., A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformatiótól
kezdve (I. Bp 1880), Molnár I., Az első magyarországi protestáns-ellenes kir.
rendelet kérdéséhez (Sz 1914). Szálkái primás felszólítását (1526 ápr.), hogy a
papok lutheránus könyveket ne olvassanak, közli : MSi, 1863, 713. A protestáns volta miatt előbb bebörtönzött, majd eltávozó budai tanár (1500—1517)
szerepére : Payr S., Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja (Bp 1928) ;
Cordatus protestáns vitairata Mohács után : Ursa-ch, warum. Ungern verstöret
ist und ytz Oesterreich bekrieget wird (1529).
4. II. Lajos kora. Mohács
A realitásoktól elszakadt budai udvarra és mulatságaira a központi
hatalom s jövedelmeinek szétesése közben a tízéves fejjel trónrakerült gyermekkirály idején (1516—1526) : Fraknói V.. II. Lajos és udvara (Bp 1878,
Olcsó Könyvtár 99). Ujabban, a pénzügyek és a szereplő személyek, stb.
részletes ismertetésével : Fógel J., //. Lajos udvartartása (Bp 1917), valamint
a B. alatt id. számadások. Huszár L., A budai pénzverés II. Lajos korában
(Bp 1941, Tanulmányok Bp múltjából IX). Az ifjú királyt befolyása alatt
tartó, parasztnyuzó nagybirtokos ,Brandenburgi György őrgróf szerepére :
H. Cuers, De Georgii marchionis Brandenburgensis in aula Wladislai et Ludocivi
II. Ungariae et Bohemiae regum vita et cansiliis politicis (Bécs 1867). L. Neustadt, Markgraf Georg, v. Brandenburg als Erzieher am ungarischen Hofe (Breslau 1883), próbálja őt a léha felelőtlenség vádjából kimosdatni, vele szemben
Fraknói V., Brandenburgi Gy., II. Lajos nevelője {BpSz 1883). Gj-örgy gróf
levele a farsangi mulatságokról (1519) stb.: F. Spiess, Aufklärungen in der
Diplomatie (Bayreuth 1791, 60). I I . Lajos házasságára (1521) és feleségére
(az 1515-ös szerződés értelmében Habsburg Mária) : Ortvay T., Mária, II. Lajos magyar király neje, 1505—1558 (Bp 1914). Halász G.: La reine Marie de
Hongrie (NRH 1937), és a fent (219.) id. reformációs irodalom. A kor többi
politikai szereplőjére ld. a fent (218. 1.) id. anyagot. Egy pénzügyletbői szerzett vagyon jellemző karrierjére : Büchler S., Szerencsés Imre (MEkv 1937).
A diplomaták közül : Knauz N., Balbi Jeromos, II. Lajos király tanára (MSi
1866). G. Praga, Tomaso Negri da Spalato (Archivio Storico per la Daiinazia,
Roma 1933 ; dalmát humanista, Velencében, Rómában a török segély ügyében). Balogh L, Szálkái László esztergomi érsek (Bp 1942, d).
A magyar politika vonalaira a közelgő német-római császár-választás
ügyében : X. Liske, Beiträge zur Wahlgeschichte Kaiser Karl V. (Forschungen
zur deutschen Geschichte 1868), benne a bácsi diéta (1518) törekvései II.
Lajos császári jelölésére ; a diéta határozatából ennek érdekében szétküldött
követségek közül Verbőczi velencei és római útját (1519) részletesen leírja
{Sanuto alapján) Wenzel G., Werbőczy I. velencei követsége (AKÉ 1850 és
kny.). A budai udvar csatlakozására a Fuggerek által finanszírozott Habsburgok ügyéhez (V. Károly megválasztása, 1519). Cuspinianus (Habsburgkövet) A. alatt id. napláyA, valamint a B. alatt id. Deutsche Beichstagsakten.
Rezek, Zur Kaiserwahl 1519 (FDG XXIII ; II. Lajos üzenete a cseh rendekhez). Az egyidejű lengyel kapcsolatokra : J. Pajewski, Stosunki polskow^gierski i niebezpieczeňstivo tureckie w latách 1516—1526 (Varaó 1930). H.
Zeissberg, Johann IJOSH, Erzbischof von Gnesen (Akad. Sitzungsberichte,
Bécs 1874 ; lengyel követ Budán). J. Chr. Engel, Einige Verhandlungen
220

zwischen König Sigmund I. von Pohhn und Ludwig II von Ungarn 1519—152Î
{ZU I I I . 1803 ; iratok). Az országgyűlések fokozódó pártharcaira Szabó D. ř
Küzdelmeink a nemzeti királyságért, 1505—1526 (Bp 1917), előzőleg u. ő,
A magyar országgyűlések története, 1519—1524 (Makó 1904),majd részletesebben
u. ő, A magyar országgyűlések története II. Lajos korában (Bp 1909), az utóbbira
Szekfű Gy. kritikai megjegyzései (Sz 1911, 448, 654).
A húszas évek országgyűléseire a bécsi udvar Máriával (1521) Budára
érkező követe, Andrea da Burgo érdekes levelei Cles Bernát trienti érsekhez ;
jó analizisük : Stoegman, Über die Briefe des Andrea da Burgo (Akad. Sitzungsberichte, Bécs 1857). Holub J., Az 1522-i országgyűlés és törvénycikkei (Sz
1918). Az udvar által, pénz híján, igénybe vett Fuggerek bányamonopóliumára
és ezzel kapcsolatos pénzügyi uralmukra, és a kincstartóságot kézben tartó
Thurzókkal való közös üzleteikre a fent (210. 1.) id. gazdasági irodalom, és
Wenzel G., A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében (AÉt 1882).
A korrupt főúri kormányzat ellen felbőszült köznemesség rövidéletű győzelmére a hatvani gyűlésen (1525, Báthori helyett Verbőczi nádor ; a monopólium elvétele a Fuggerektől „akik az ország zsírját kiszívják", stb.) az id.
naplók és Szabó D. fent id. dolgozatai mellett Fraknói V., Verbőczi István
a mohácsi vész előtt (Sz 1876, 2 közi.). Báthori István, Thurzó Elek, stb. a
korábbi kormányzat visszaállításával (1526) végződő szervezkedésére : Majláth
B., A kalandosokról (AÉt 1877) ; Id. még Fraknói V. (Sz 1876, 343). Báthoriék
ítéletlevelét Verbőczi ellen (száműzés) kiadta Katona I. (Hist. Critica XIX.
589), és pontosabban Szabó K. (Tört. Lapok 1874) ; Illés J., Bevezetés a magyar
jog történetébe (Bp 1930, 346).

A politikai hatalmat kezében tartó uralkodóosztálynak a vezetésre való
alkalmatlansága és felelőtlensége világosan kitűnik a velencei és pápai követek,
főleg Burgio sötéten de realisztikusan festett helyzetképeiből (Id. B. alatt).
Ezeket felhasználja Fraknói V., Magyarország a mohácsi vész előtt a pápai
követek jelentése alapján (Bp 1884), ebből részlet : Szálkái László esztergomi
érsek és a cseh utraquisták (Uj MSi 1884). A magyarországi pápai politikát
megvizsgálta u. ő, Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római
szentszékkel (II. Bp 1902). Óváry L., Hazai állapotaink a mohácsi vész előtt
{Sz 1885, 2 közi.) ; és újabban Bruckner Gy., Magyarország belső állapota,
a mohácsi ütközet előtt (kny. Mohácsi Emlékkönyv, Bp 1926). A hanyatlás e
jeleiből a magyarnak mint nemzetnek önálló életre és műveltségre való képtelenségét próbálta levezetni (Habsburg Mária dicsérete közben) L. v. SacherMasoch, Ungarns Untergang und Maria von Oesterreich (Lipcse 1862), ennek
kritikája : Salamon F., Magyarország végpusztulása (Kisebb tört. dolgozatai,
{Bp 1889). L. Neustadt, Ungarns Verfall am Beginn des XVI. Jahrhunderts
(URe V). — A török hatalom új akcióba lendülésére Szolimán vezetése alatt
(1520-tól) : L. Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis zur
Schlacht bei Mohács (Bécs 1895). F. Downey, Soliman le magnifique (Paris
1930), szines előadásában nem veszi figyelembe (és ez eléggé általános a
török hatalomról író nyugati szerzőknél) a hódító előnyomuláa realitásait
s azok jelentését Magyarország fejlődése szempontjából. A magyar védelem
tehetetlenségére, a déli vár vonal bomlására és Nándorfehérvár elestére az
A. alatt id. források mellett Pettkó B., Belgrád és Sabác feladása történetéhez
(TT 1887). Kiss L., Nándorfehérvár bukása, 1521 (HK 1889, 2 közi. és kny.).
Nándorfehérvár helyéről megszökött és hősiesen harcoló legénységét cserbenhagyó kapitányának ügyére : Wenzel G., A Bédervári Ferenc jószágai fölötti
per és ítélet, 1523 (MTT VI ; elkobzott birtokain marakodnak). I I . Lajos
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próbálkozásaira külső segítség ügyében : Berzeviczy E., Magyarország az
1521-iki wormsi birodalmi gyűlésen (Sí 1905). Friedrich, Der Reichstag zu
Worms (München 1871). Verbőczi a gyűlésről hazajövet kinyomatta követtársa, Balbi Jeromos wormsi beszédét : Oratio habita in imperiali Conventi,
Bormaciensi (Bécs 1521). Az 1522-i nürnbergi birodalmi gyűlésen eredménytelenül elhangzott magyar segélykérésre, Macedóniai László beszédére :
Oratio (1522) a német birodalmi követek válaszára, stb. adatok (TT 1906,
344, 335), valamint Pékár K., II. Lajos király három levele Brandenburgi
Kázmérhoz, 1522 (TT 1905 ; hogy a török elleni segélyadást mozdítsa elő).
Matunák M., Segélyszedés a végvárakra 1522-ben (TT 1898). Szydlowiecki
lengyel kancellár magyarországi útjára (1522) és próbálkozására németmagyar-lengyel frontot teremteni a török ellen : J. Kieszkowski, Kanzler
K. Szydlowiecki (Poznan 1912), valamint Szydlowiecki naplója, (Géresi K.
másolatában a Magyar Tud. Akadémia tört. bizottságának oklevélmásolatai
közt) I I . Lajos és sógora, Ferdinánd osztrák főherceg németújhelyi találkozójáról, ahol a tanácsosok tárgyaltak, az udvar dáridózott (1523 ősz).
Kropf L., Adalék az 1523-i török portyázás történetéhez (HK 1914). M. Popescu,
Die Stellung des Papsttums und des christlichen Abendlandes gegenüber der
Türkengejahr vom Jahre 1523 bis zur Schlacht von Mohács (Lipcse 1889).
Magyarország külpolitikai elszigeteltségét, a törökkel szemben egyedül
maradását, sőt a cognaci liga után (1526, Anglia, a pápa és a törökkel immár
szövetséges I. Ferenc francia király V. Károly Habsburg-német túlhatalma
ellen) éppen Habsburg-kapcsolatai miatt fokozott exponáltságát megvilágítja
Török P., A mohácsi vész diplomáciai előzményei, a Lukinich I. által szerk,
Mohácsi-Emlékkönyvben (Bp 1916), mely az egész kérdéscsoportra több tanulmányt tartalmaz. I. Ferenc megbízottjának érdekes tárgyalásaira Lengyeíés Magyarországon (már Mohács előtt, a Szapolyai-párttal) a Habsburgellenes erők mozgósítása céljából : V. L. Bourilly, Les diplomates de François
I". Antonio Rincon et la politique, orientale de François Ier, 1522—1541 (RH
1913) es a B. alatt id. francia iratok. (Ld. még a XVI. század anyagát is.)
A bekövetkező katasztrófát előre jelzi a kétségbeejtő helyzetet a bukásig
végigkísérő, id. jelentéseiben Burgio pápai követ. II. Lajos segélykérő levelei ;
Angliába VIII. Henrikhez (Simonyi E., Londoni okmánytár, 62), a pápához
(Pray, Epistolae procerum I. 142), Velencéhez (Marino Sanuto szövegében,
MTT XXV, 216). A volt familiárisból lett fővezérről, akire alkalmas vezér
híján erejét meghaladó feladatot biztak, érdekes portrét rajzol Szekfű Gy.,
Tomori (Napkelet 1926) ; részletesebben : Fraknói V., Tomori Pál élete (Sz
1881, 3 közi.), valamint a másutt (TT 1882, 2 közi.) közölt Tomori-levelekkel
(1508—1526) együtt : Tomori P. élete és levelei (Bp 1882). Az utolsó hónapok
készülődéseire I I . Lajos királynak Batthyány Ferenc bánhoz intézett leveleit
(1526 márc.—aug., az utolsók már a Mohácsra vonuláskor keltek), kiadta
Mályusz B. (LK 1926), magyar ford. Bartoniek E., Mohács Magyarországa
(Bp 1926).
A mohácsi csatára (1526 aug. 29) az A. alatt id. elbeszélő források,
így Brodarics és Szerómi (az utóbbinak gyilkossági rémhírei nem állják ki
a kritikát), valamint egykorú nyomtatványok és török kútfők és egy egykorú
levél {HK 1889, 503), mellett : K. Pauer I., A mohácsi hadjárat (HK 1889,
2 közi.). Szurmay S., A mohácsi hadjárat 1526-ban (Bp 1901, vázlatos), Ortvay
T., A mohácsi csata elvesztésének okai és következményei (AÉt 1910, bő egykorú
anyagot használ ; Szapolyait is hibáztatja, bár elkésése nem volt szándékos).
A csata lefolyásának újabb, Ortvayt is korrigáló hadtörténeti rekonstrukciója :
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Gyalókay J., A mohácsi csata (Mohácsi Emlékkönyv, Bp 1926 ; németül :
UJb 1926), ezt kiegészíti u. ő, Földvár (HK 1926) és Gergely S., Ásatások
a mohácsi csatatéren (Mohácsi Emlékkönyv, Bp 1926). Ezzel egyidőben megjelent, de gyengébb s helyenként zavaros tanulmány : Halmay B., Az 1526-i
tnohácsi csata keletkezése- és igazi helye (Debrecen 1926), I I . Lajos haiála körülményeire Kemény L., II. Lajos halála (TT 1885) és Sárffy Ferenc győri várparancsnok jelentése Brodarioshoz (Pray Gy., Annales regum I I I ; magyarul :
Bartoniek E., Mohács Magyarországa, Bp 1926). Frangepán Kristófnak a
csata kimenetelét még nem ismerő (szept. 5.) leveie : PSz 1927. A szultán
Budára vonulására az A. alatt id. török kútfők mellett : J. H, Mordtmann,
Adalék Buda'1526-iki elfoglalásához {Bp 1918 ; a budai zsidók Törökországba
vitelével kapcsolatos török okmány analízise).
A katasztrófa nyugati visszhangjára az A. alatt id. anyag ; az egykorú
nyomtatványok, röpiratok gyakran nemcsak hírközlés, hanem propaganda
eszközei is voltak azok kezében, akik a felelősség felvetésével saját ellenfeleik ellen kerestek érveket : a Habsburgok a franciákat okolták, a külföldi és hazai katolikusok és protestánsok egymást (Id. fent a reformáció
anyagát). Az utóbbi, később is felmerülő „teológikus" magyarázat kritikája :
Révész I., Mohács és a reformáció (PSz 1926). — Thienemann T., Mohács
és Erasmus (M 1923). Pukánszky B., Mohács és az egykorú német közvélemény
(Mohácsi Emlékkönyv, Bp 1926).
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