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ÖTÖDIK KÖTET TARTALMA. 

LII. 
i477. 1478. 

A Mátyás és Fridrik közt oövekedö ellenségeskedés okai. 3 .1 . 
— Ezen két fejedelem jellemkülönbsége. 4. 1. — Fridrik szövet
kezik Kázmér lengyel, és Ulászló cseh királylyal 6. 1. — Ulászlő 
segélyével Magyarországot háborgatja 6. 1. — Mátyás ellenkészü
letei 7. ). — Schlesienben a Mátyás által pártolt sagani herczeg 
Ulászló ellen előnyöket vív ki 9. 1. — Mátyás Osztrákhon szélén 
sergeket von össze s Fridriket egyességgel kínálja 12. 1.— Ulászló 
Fridrik segélyére Bécs alá siet s a császár által Csehország birtokába 
igtattatik 13. 1.— A magyar országos tanács a császár ellen háborút 
határoz 15. 1. — Mátyás hadizenő nyílt levele 15. 1. — A német 
fejedelmekhez intézett levelei 18. 1. — Fridriknek erre Magyar
országhoz intézett ellennyiitlevele 19. 1. — Mátyás hadereje és 
vezérei 22. ). — Ulászló zsoldosai Bécs alól eloszlanak 22. 1. — 
Mátyás Osztrákhonba üt, Haimburgot sikeretlen vívja, sergei Alsó-
Osztrákhon egy részét elborítják s meghódoltatják 23. 1. — Fridrik 
Linzbe vohúl 24 . 1. — A magyarok Klosterneuburgot megvívják 
25. 1. — Mátyás Bécset bérekeszti 26. 1. — A város vitézül védi 
magát 26. 1. — Mátyás a Duna mindkét partján sánczokat hányat 
« a várost éhséggel szorongatja 27. 1. — Komeuburg és Tuln meg
adja magát 28. 1. — Stein és Krems sikerrel áll ellent 29. 1. — 
Fridrik sem ezeket sem a szorongatott Bécset nem képes segítni 
30. 1. — Fridrik mindentől elhagyatva, kénytelen békét kérni 32. 1. 
— Fegyverszünet 33. 1. — Béke-alkadozás 34. 1. — A béke meg
készül 36. l. — Ennek pontjai 37. I. — A törökök Krain és Dal
mátországban pusztítnak 41 . 1. — Az Isonzónál győzve Velencze 
vidékéig száguldoznak 42 . 1. — Mátyás a török elleni védíntézke-
dések megtétele végett Tót- és Horvátország rendéinek ország
gyűlést hirdettet 44. 1. — Schlesieni háborúzás 45. 1. — Fridrik 
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IV. 

Mátyást cseh királynak elismeri s ez iránt a cseh alattvalókhoz ren
deleteket ad 46 . 1. — Mátyás Csehországra nézve a császárnak a 
hódolati esküt leleszi, és sergelt haza felé indítja 48. 1.— A békét 
kihirdetvén, Budára országgyűlést hiv össze 49. I. — Fridrik a 
békét kihirdeti 49 . 1. — Mátyás Korneuburgban időzik 50. 1. — 
Innen Magyarországba tér s Pozsonyban időzik 51. 1. 

L i l i . 

1478. 1479. 

Mátyás Budán királyi főiskolát tervez alapftni, s könyvtárát 
gyarapítja 54. l. — Gábor kalocsai érsek meghalván, helyébe 
György pécsi prépost neveztetik ki 55. 1. — Budai országgyűlés 
55. 1. — Ennek határozatai 56. 1. — Mátyás és Ulászló küldötteik 
által Brűnnben Összejövetelt tartatnak 59. 1. — Az ezek által ki
dolgozott békejavaslat pontjai 60 1. — Mátyás ezeket nem fogadja 
el 62 . 1. — A háború Csehországban foly 63. 1. — Ulászló 
ajánlatára fegyvernyugvás köttetik 64. 1. — Mátyás küldötteivel a 
prágai nép roszul bánik 65. 1. — Mátyás a cseh nép idegenkedését 
látva, hajlandó a végbéke iránt ujabban tanácskozni 66. 1. — A 
törökök Kárnthenben dúlnak 68. 1. — Egy csapatjok Horvátor
szágban nagy veszteséget szenved 69. 1. — Mátyás a felföldön 
megfordul 69. 1. — Budán több hatóságok követeivel tanácskozik 
72. 1. — Schlesienben tetemes adót szedet 73. 1. — Olaszországi 
zavarok Firenze átok alá vetése miatt 73. 1. — A velenczei köz
társaság Mátyástól a török háborúra eddig adott segélypénzt meg
vonja 75. 1.— Fridrik a Mátyással kötött béke pontjait nem teljesíti 
76. 1. — Mátyás Ulászlóval örök békére lép 77. 1. — E béke 
föltételei 78. 1. — Olmüczi összejövetel a két király követei közt 
81 .1 . — A békelevél kihirdettetik 8 2 . 1 . — Mátyás éü Kázmér 
közti viszályok 83. 1. — Mátyás a lengyel követeket visszautasítva 
háborúra készül 84. 1. — Visegrádi fegyverszünet a két fél és 
szövetségeseik közt 85. 1. — Mátyás háborúja a brandenburgi 
határgróffal 86. 1. — A sagani herczeg nagy veszteséget szenved 
87. 1. — A magyarok Brandenburgot pusztítják 87. 1. — A har-
czoló felek megbékélnek 88. 1. — A velenczeiek a szultánnal békét 
kötnek 88 . 1. — A német országgyűlés hajlandó Mátyást a törökök 
ellen segítni, de Fridrik ellenszegül 90. 1. — Mátyás a velenczeiek 
eljárása miatt a pápára neheztel 90. 1. — Fridrik ellen sereget 
gyűjt Stájerország szélén s a schweitziakkal szövetkezik 91 . 1. — 
Ujabb viszályok Mátyás és Kázmér közt a lengyeleknek a német 
rend és az ermelandi püspök ellen folytatott hábori!ga miatt 92 .1 .— 
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V 

Ezen ügyben fegyverszünet köttetik 93 . I. — A magyar követek 
közbenjárása mellett a német rend a lengyel kírálylyal vég békére 
lép 96. 1. — Olműczi személyes összejövetel Mátyás és Ulászló 
közt 97. 1. — Mátyás itt roppant fényűzést fejt ki 100. 1. — A 
bcke a két király közt megköttetik 102. 1. — Az összejövetel szét
oszlik 105. 1. 

LIV. 
1479. 

A törökök Zala és Vas vármegyében dúlnak 107. 1. — Mátyás 
egy klssebb csapatjokat tönkre teszi s hadaival Jajczáig száguldoz 
109. 1. — Az ellene készülő Fridrik miatt sergeit visszavonja 
109. 1. — A pápa buzdító levele következtében kész ismét a 
törökök ellen indulni 110. 1. — Seregei Verbászt megvívják, a 
verbászi basát nyilt csatában megverik 111* 1. — Mátyás sehonnan 
segélyt nem kapva Bosznia feldulása után visszatér 112. I. — A 
Magyarországot fenyegető törökök ellen intézkedéseket tesz 112. 1. 
— A schlesieni tartománygyülésen ujabb adó határoztatik 113. 1. 
— A nürnbergi német országgyűlésen a magyar követek segélyt 
sürgetnek 113. 1. — A német rendek ez ügyet későbbre halasztván, 
a magyar követek Írásban tiltakoznak 114. 1. — A törökök Oláh-
országból Erdélybe ütnek s azt pusztítják 115. 1. — Báthori István 
vajda Kinizsitől segélyt sürget 116. 1. — Báthori a Kenyérmezőn 
száll táborba 1 1 7 . 1 . — A közelgő törökök ellen kicsiny seregét 
csatára rendezi s buzdítja 118. 1. — A kenyérmezei ütközet 119. 1. 
— A magyarok a nagyobb erő ellenében mindinkább hanyatlanak; 
Báthorit az ellenség körülfogja 120.1.— Kinizsi segítségre érkezik; 
a magyarok tökéletes diadalt nyernek 121.1. — A győzelem ered
ménye 122 1. — Tábori lakoma i 2 3 . 1. — A győzelmet Rómában 
is fényesen megünneplik 124. l. — Mátyás kedvetlenségei a pápával 
125. 1. — Fridrik a Mátyásnak kötelezett fizetést nem teljesíti 
127. 1* — A salzburgi érseket jövedelmeitől megfosz^a 128. 1. — 
Mátyás ezzel és a seckaui püspökkel szövetséget köt s jószágaikat 
szerződés szerint elfoglalja 129. 1.— Az osztrák rendektől a fizetést 
sürgeti 129. 1. — Az arragoniai bíbornokot mint pápai követet nagy 
fénynyel fogadja 130. 1. — A rabló Perényi és Palóczi Istvánt 
megbünteti 131. 1. 

L V . 
1480. 

Mátyás a törökök ellen készületeket tesz 132. 1. — Zágrábban 
a hatalmaskodók ellen törvényszéket tart 133. 1. — A vádolt Túsz 

Digitized byG00gl( 



VI 
János tdtországi bán Velenczébe szökik, jószágai elkoboztatnak 
134. 1. — Fridrik Sopron vidékét pusztítja 135. — Mátyás Stájer
ország szélén az ellenségeskedést megkezdeti 136. 1. — Szapolyai 
István Regedét megszállja. Székely Jakab Pettaut megvívja 138. 1. 
— Fridiik a német rendektől Mátyás ellen segélyt kér 138. 1. — 
Felszólítása csaknem egészen eredménytelenííl marad 139. 1. — Az 
uj pápai követ Gafarelli közbenjárására rövid fegyvemyugvás köt
tetik 140. 1. — Az alkndozás eredménytelenül húzódván, Mátyás, 
8 0 hadnagya által, Fridriknek hadat izentet 141. 1. — Regede meg
vívása iránt intézkedik 141 . 1.— Szapolyai a várat és várost csellel 
hatalmába keríti 143.1.— A velenczeiek Veglia szigetét elfoglalják; 
Magyar Balázs visszavonulni kénytelen 144. 1. — A pápa a velen-
czeiekkel Ferdinánd nápolyi király, Mátyás ipa, ellen szövetkezik 
145. 1. — A velenczeiek Ferdinánd ellen a szultánt késztetik 
145.1.— Mátyás a szultán fenyegető készületeire'ipát figyelmezteti 
146. 1. — A törököknek Magyarország elleni kés^tileteit észrevévén, 
Fridriket béke ajánlatokkal kinálja meg 146.1. —Fridrik ezeket nem 
fogadja el 147. 1. -^ Mátyás a megszökött esztergomi érsek Flans 
helyébe sógorát János arragoniai bíbornokot igtatja 147. 1. — 
Budán főtanodát állít 148. 1. — A magyarok Stájerhonban Fürsten-
feldet megvívják 148. 1. — Ugyanott több hódításokat tesznek 
149. 1. — Mátyás Stahremberg Kocsárdhoz intézett leveleiben 
Osztrákhont minden ellene teendő hadi készülettől tartózkodói inti 
149. 1. — Felszólításainak sikere nem lévén, Zelena által Markers-
dorf vidékét feldúlatja 150.1. — A törökök Erdélybe litvén, Veres
toronynál mrgveretnek 151. 1. — Stájerhonban pusztítóak s nagy 
zsákmánynyal térnek meg 152. 1. — Mátyás seregével Lendvánál 
áll 153. 1. — Pozsony védelme iránt Fridrik ellen intézkedik 
152. 1. — A császáriak és magyarok közt Stájer- és Ostrákhonban 
folytatott csatározások 153. 1. — A törökök Olaszországban kiszál-
lanak 154. 1. — Otrantót megvívják i55. 1. — Itt rettentő kegyet
lenségeket köveinek el 156. 1. — Fridrik ülászlóvali viszályát 
fegyversztlnettel végzi be 157. 1. — A bazini grófokkal szövetke
zik 158. 1. — A nürnbergi német országgyűlésen magának a rendek 
által segélyt Ígértet 159. 1. — Mátyás Zágrábban állapodik meg 
160 1. — Pozsony védelme iránt ujabban intézkedik 161. 1. — 
Stájerhonban a magyar seregek szerencsével működnek 162. 1. — 
A pápa és Beatrix, Olaszországot óhiytván segfttetni, Mátyást Fri-
drikkel békére unszolják 162. 1. — Mátyás rövid fegyverszünetben 
megegyezik 163. 1. — Mátyás Báthori Miklós váczi püspököt enge
detlenségeért megfenyíti 163. 1. — Később azonban kegyelmébe 
fogadja 164. 1, 
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VII 

L V I . 

1481. 
Mátyás Zásrábban mulatva a (örökök ellen k^ ŝzOl; a Frange-

pániaknak Veglia elveszítése ügyében m^genged 166 J. — A törö
kök Orsovánál veszteségíjel veretnek vissza 167.1.— Mátyás, követe 
által, a török háborúra segélyt sttrget 168. 1. — A pápa Mátyásnak 
szemrehányáüt tesz, hosry a keresztyén hatalmak romai gyűlésére 
követeket nem küldött 169. 1. — Mátyásnak erre adott válasza 
169. I. — Ugyanezen ügyben Mátyás az arragoniai bíbornoknak 
keményebben fr, s panaszait s némi kér< Imeit részletesen előadja 
170. 1. — A nápolyi király segéiypénzi nem küld 172. 1. — A 
pápától Ígért segélypénz is elmarad 173. 1. — Mátyás Magyar 
Balázs vezérlete alatt egy kis sereget küld ipának segítségül Otranto 
visszavételére 173. 1. — Nápolyi követéhez írt levelében panasz
kodik, hogy az adott ígéretekben csalatkozott 174. 1. — Az egri 
bíbornokhoz Romába küldött levelében sérelmeit részletesebben § 
keményebb kifejezésekben adja elö 174. 1. — s tudósítja ót a 
Nápolyba segélyül indított magyar sereg mínós^géról, szükség ese
tében több katonaság küldését is ajánlván 175 .1 .— Mátyás tanácsot 
ad ipának a törökök elleni táborozásra nézve 177. 1. — Magyar 
Balázs seregét 2000 főre emeli 178. 1. — A császárrali béke nem 
sikerülvén , a fegyverszünet elteltével Mátyás Stájerhonban a hábo
rúzást megnyitja 179. 1. — Regedén tartván fó hadiszállását, Mar-
burgot vívatja 179. 1. — Tudósítást vesz a moldvai vajdától Maho-
med nagy készületeiről 179. 1. — A pápa ^s német rendek köve
tének , valamint Beatrixnak közbevetésére Fridrikkel ujabb alkudo
zásba ereszkedik 180- 1. — Bécsben négy héti fegyverszünet köt
tetik 180. 1.— Mátyás Marburg vívását félbe szakasztatja 181.1. — 
Mátyás az arragoniai bíbornokhoz írt levelében a szent-szék által a 
törökök ellen harczoló magyaroknak adott bü nbocsánatot megköszöni 
8 kéri ezt a salzburgi érsekségre is kiterjesztetni 181. 1. — Mátyás 
levelei az ascolei püspökhöz a salzburgi érsekség és gyóri püspök
ség ügyében 182. 1. — Az ascolei püspök helyett a pápa Ursini 
theanói püspököt nevezi ki követének Mátyás és Fridrik kibékél-
tetésére 183. 1. — Az ennek adott utasítás 184. 1. — Mátyás az 
arragoniai és egri bíbomokot felszólítja, hogy az ascolei püspöknek 
eddigi állásában meghagyatását ügyekezzenek kieszközölni 184. 1. 
— A pápától a theanói püspök visszahivatását sürgeti 185. 1. — 
Mátyás Regedén hosszasabban mulat 185.1. — A törökök ellen ké
szülendő^ visszatér Budára, üt közben megfordul Székes-Fehérvárt 
186. 1. — Innen ír az arragoniai bíbornoknak a segély Ügyébeni 
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vni 
kijátszatása iránt 186. 1. — Ugyanez ügyben ír a pápához hatá
rozott választ kérve 187* — Mátyás az ascolei püspököt megkéri, 
hogy a német fejedelmek követeivel a császárrali béke iránt Badán 
tartandó összejövetelen jelenjen meg 189. 1. —- A püspök elmarad-
ván» a vég béke nem sikerül, de a fegyverszünet meghosszabbíttatík 
190. 1. — A megszökött esztergomi érsek, a fegyverszünetet meg
szegve , a Marburg alatt állő magyar sereget megtámadja s vissza
nyomja 190. 1. — Mahomed szultán halála 191. 1. — A trónkö
vetelő Dsem, Bajazed által megveretve, Egyiptomba fut 192. !• — 
Mátyásnak a törökök elleni ujabb tervei s ez iránti levelezései 
193' 1. — A segély mindenünnen elmaradván, a kedvező alkalom 
használatlanul vesz el 194. 1. — Mátyás zsoldosokat gyűjt, a főpapi 
dandárok kiállítását parancsolja 196. 1. — Budai országgyűlés 
197.1 . — Ennek végzései a papi tized iránt 197.1. — Egyéb 
törvényczikkek 198. 1. — Nürnbergi német országgyűlés a török 
háború s a Fridrik és Mátyás közti béke ügyében 199. 1. — Mátyás 
követei e gyűlésen el nem fogadtatnak; Fridrik Mátyásnak az 
ascolei püspökhöz intézett levelét letartóztatja 200. 1. — Mátyás 
a császár és rendek ezen eljárása ellen óvást tesz 201. 1. — Fridrik 
a rendektől segélyt eszközöl ki Mátyás ellen 201. 1. — A Bécsben 
e közben kidolgozott békepontokat visszaveti 202. 1. — Mátyás a 
pápánál a theanói püspök visszahívatását sürgeti 203. 1. — A pápa 
e kívánságnak nem enged 204. 1. — Ujabb német országgyűlés 
Neuburgban a béke végett; Mátyásra nézve ennek végzései sem 
kedvezők 205. 1. — Mátyásnak az egri biboraokhoz ez ügyben írt 
kemény levol- 205. 1. — Mátyás kedvetlenségei Kázmérral Saffra-
nichnak Schlesienbeni rablásai miait 207. 1. — Mátyás intézkedései 
a főpapi hivatalok betöltése iránt; az arragoniai bíbornokot az esz
tergomi érsekségben megerősíttetni igéri 209. 1.— Kalocsai érsekké 
Várdai Pétert nevezi 210. I. — Dóczi Orbánt királyi kincstartóvá 
211.1 .— Az iljabb Vitéz Jánost szerémi püspökké nevezi 212.1 .— 
A győri püspökséget Dóczi Orbánnak adja 213. 1. 

L V I I . 

1481. 1482. 

Mátyás csapatai Osztrákhonban dúlnak 214. 1. — Pottendorfer 
és Kolnitzer császári vezérek Stájerbonban megveretnek 215. 1. — 
Kárnthenben, Krainában, Salzburgban Mátyás sergei nevezetes 
előnyöket vívnak ki 216. 1. — Mátyás Osztrákhonban St.-Pölient és 
Mautemt zálogban megszerzi 217.1 .— Otrantóban a törökök megad
ják magokat 218.1,—Mátyás békét javasol ipának a törökkel219.1.— 
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IX 
A pápa békét (igyekszik eszközölni Fridrik és Mátyás közt, de sike-
retlenfil 221. 1. — KÍDÍZSÍ a törökök ellen táborozik 222. 1. — 
Tököli Miklós és András kalaodja 222. L — Jaksics a galambőczi 
basát megveri s elejti 223. 1. — Kinizsi Szerbországot feldúlva 
diadalmasan tér meg 224. 1. — A pápa ügyekezetei Olaszországban 
225. I. — A salzbnrgi érsek Flans Jánosnak átengedi érsekségét 
225. 1. — Mátyás ennek gáilására intézkedéseket tfisz 226. 1. — 
Mátyás utolsó kísérlete a Fridrikkel kötendő békére nézve 228. 1.— 
Fridrik az ellenségeskedést megkezdi 229. 1. — Mátyás neki hadat 
izén 231. I. — A pápai követ és maga a pápa ót békére intik, mire 
elfogadható föltételek mellett késznek nyilatkozik 232*1. — Mátyás, 
ajánlata eredménytelen lévén, a háborút erélyesen megindítja 233.1. 
— Csapatokat küld Uainburg alá 234. 1. — Maga Pozsonyban 
tartja íótanyáját 235.1. — A Hainburgot megszálló táborba megy 
236. 1. — Szapolyai és Tettauer a Hainburg fölmentésére sietó 
császáriakkal megütköznek s megveretnek 237. 1.— A szerencsétlen 
csata következtében Mátyás Haínbnrg alól Pozsonyhoz visszavonul 
238. 1. — Orbán kincstartó pénzt és zsoldosokat gyújt 239. 1. — 
Mátyás újra megszállja Hainburgot 240. 1. — Kinizsi Szendrő 
körül a törököket njra megveri 241. 1. — Mátyás e győzelemről a 
a pápát tudósítja 242. 1. — A pápa válaszolva meginti őt, hagyjon 
fel a Fridrikkel! ellenségeskedéssel 243. 1. — Brucknál a császáriak 
és magyarok megütköznek 244. 1. — A Hainburg segélyére jövő 
császáriakat a magyarok Bruckig üldözik; mi közben Haraszti Fe-
rencz és Buzlai Mózses nehéz lebet kapnak 245. 1. — Hainburg 
vára mega^a magát 246. 1. 

LVIIi. 

1482. i484. 
Mátyás folytatja hódításait Osztrákhonban 247. 1. — Stájer

országban és KSrnthenben a szerencse szintén Mátyásnak kedvez 
248.1. — A kárntheniek Fridrik akarato ellen is Mátyással békére 
lépnek 250. 1. — Mátyás badeni tanyájából Sopronba megy át; 
Kőszeget megveszi 251. 1. — Sergeit téli szállásra helyzi, s maga 
Sopronból Tatára s innen Budára tér vissza 252. 1. — Mátyás a 
hódolatát ajánló sagani herczeget az általa elfoglalt glogaui f^ede-
lemségben megerősíti 253. 1. — Ezután a brandenburgi határgróffal 
egyezkedvén, a közöttöki háborúnak véget vet 254. 1. — Mátyás 
in. János muszka fejedelemmel a lengyelek ellen szövetkezik 255.1. 
— A pápa és Beatrils ösztönzésére az alkudozás Fridrik és Mátyás 
közt újra megindul 256. 1. -~ 
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lassabban, foly 257. í. — A törökök Herczegovinát elfoglalják 
257. 1. — A pápa s a bíbornokok mind Mátyást mind Frídriket 
békére intik 258. 1, — Mátyás Dávidházi István vezérlete alntt 
sereget kttld Bruck megszállására 259. 1. — A modrasi püspökség
ben Mátyás Raguzai Kristófot megerősíti 259. 1. — A boroszlói 
püspökséget Roth János nyeri el 260. 1. — Mátyás több német 
fejedelen^hez ír, hogy ellene Fridriket ne segítsék 262/1. — Az nj 
pápai követ, a castellai püspök, Fridrik él Gráczhen a béke iránt 
csekély sikerrel működvén, Budám megy 264. 1. — Mátyással a 
békére nézve bizonyos föltételekben a béke lehető kieszközlésére 
nézvfr megegyezik 265. 1. — A követ mind erről a pápát tudósítja 
26^. 1. ~ Mátyáshoz az elégedetlen török basák követséget kül
denek ; mire a király a pápától sürgeti, hogy a menekült Dsem a 
rhodusi rend által neki átadassék 269. 1. — A pápa ebbe nem 
egyezik, sőt Dsemet a franczia király őrizete alá adja 270. — 
Prágában a kelyhes nép a katholikusokra támad, s vad kicsapongá-
sokban tör ki 271. 1.— A pápa felszólítja Mátyást a cseh eretnekek 
megzabolására 272* I. — Mátyás ez ügybe nem avatkozik 273. 1. 
— A Fridrik és Mátyás közti alkudozás sikeretlen folyama 273. ). 
— Mátyás a szultánnal öt évre békét köt 274. 1. — Az erre indító 
okok 276.1.— A pápai követ és Geréb János Mátyás vég válaszával 
Fridrikhez Gréczbe mennek 277. 1. — Mátyás Osztrákhon meg
hódítását elhatározza 278. 1. — Perényi Miklós a felföldön rablá
sokat követ el 278. 1. — Halálával jószágaiból testvére István 
folytatja hatalmaskodásait 279. 1. — A király parancsára Lábatlani 
András Perényit megalázza, várait megvívja 280. 1. — A háború 
Osztrákhonban foly; Krainában a magyarok Klingenfelset megvív
ják 281 . ] . -^ Kárntbcnben Seldenheim és Dietrichstein várai 
Geréb Péternek magokat megadják 282« L — Dávidházi Bruck 
városát megvívja s a várat feladásra kényszeríti 283.1. — A magyar 
sereg Bécset mind inkább körülfogja 284. 1. -— Mátyás Báthori 
István erdélyi vajdát, Geréb László erdélyi püspök panaszára, az 
egyházi ügyekbe avatkozástól eltiltja 285. 1. — A pápa Geréb 
Lászlót, a király közbevetésére, Magyarországra oldalagos követé
nek nevezi ki 286. 1. — IV. Sixtus pápa halála 287. 1.— Helyébe 
VIII. Incze választatik 288. 1. 

LIX. 

1484. 1485. 

Mátyás országgyttlésileg dj adót ajánltat magának 290. I* — 
Fodor Istvánt Kázmérhoz Krakkóba követül küldi; Erneszt és Albert 
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XI 

szász fejedelemnek ajándékokat küld 291« 1. — Beatrix pártja 
Corvin János ügye ellenében Bakács Tamással gyarapodik 292. 1. 
— Eppensteinnál a magyarok a császáriakat megverik 293. 1. — 
Dávidházi Korneuburgot vívja 293. K — A szorongatott Bécsbe 
Fridrik i l hajóval eleséget szállíltat 294. 1. — Dávidházi a Kor-
nenharg fölmentésére siető császáriakat Leitzersdorfnál megveri 
295. 1. — Dávidházi Rorneuburg alatt egy kifltés alkalmával elesik 
296. 1. — Mátyás személyesen szándékozik a vívott vár alá 296 1. 
— Az Ország Mihály halálával megttrUlt nádorságra Dőczi Orbán 
egri püspököt helyettesíti 297, 1. — Baja^ed szaltán Moldvába tit, 
Kiliát és Neszter-Fejérvárt elfoglalja 298. 1. — Az e miatt Mátyás 
és a szultán közt váltott levelek 299. U — Mátyás Várdai Péter 
kalocsai érseket fogságba vetteti 300 .1 . — Mátyás íiát Corvin 
Jánost az elhalt Maréti János és Szilágyi Erzsébet némelly jószá
gaival megadományozza 301. 1. — A törökök Kárnthenben és 
Krainában pusztítnak 302. 1. — Dubiczánál Geréb tőtországi bán s 
több horvát nemesek által megveretnek 303. 1. — Mátyás égés?. 
erővel lép föl Fridrik ellen, Korneaburg alatt személyesen jelen meg 
304. 1. — Kornenburg rövid fegyverszünet után feladja magát 
305. 1. — Mátyás Bécs felé nyomul 306. I. — A danái hidnál két 
erősséget megvív 307. J. — Bécs teljesen bezáratik 308. 1. — 
Fridrik a bécsieket nem segíti 309. 1. — Mátyás a hidnál levő 
harmadik erősséget is megveszi, a Danának tökéletesen urává lesz 
310. 1. — Ebersdorf feladja magát 311. I. — A bécsiek többször 
sikerrel kiütnek 311 .1 . —Mátyás uj hadakat rendel magához; 
Bécs több külvárosa magyar kézbe jut 312. L — Nagy éhség 
Bécsben 313. I. — Átalános roham; a bécsi nép sürgeti a feladást 
314. 1. — Az egyetemi küldöttség közbenjárása Mátyásnál 315. 1. 
— A város megadja magát 316. I. — Mátyás fényes bevonulása 
317. 1.— Mátyás a város szabadalmait megerősíti 319. 1. — AK 
osztrák rendeket Bécsbe országgyűlésre hivja 321. 1. — Ezek itt a 
hódolati hitet leteszik 322* 1. — Kremsben ujabb osztrák ország
gyűlés 322. 1. — Bécsi püspökké Mátyás Ddczi Orbánt nevezi. 
323. 1. — Szilágyi Erzsébet és Vuk despot halála 323. 1.— István 
moldvai vajda Kázmérnak meghódol 324. 1. Mátyás ez ellen a 
pápánál panaszt emel 325. 1. 

L X . 

1485. 1486. 

Mátyás a váczi országgyűlésen ujabb segedelmet nyer az or
szágtól 326. 1. — Szapolyai Istvánt Bécs-Ujváros megvételére küldi 
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XII 

327. 1.— Ptítteo vára Mátyásnak vitézül ellent áll;mi^rt a király a 
várnagyot Teufelt megajándékozza 327. 1. — Tulo több városokkal 
megadja magát 328. 1. — Tettauer az Ensen tál sánczokat hányat 
8 a vidéket dúlja 328.1.— Székely Jakab és Geréb Mátyás Triesztig 
és Finmeig száguldoznak 329. 1. — Fridrik sikeretlen intézkedései 
Mátyás sergeinek gátlására 329. 1. — Grub vára megadja magát 
330. I. — Tőrök követség jelen meg Mátyásnál 330. 1.— Olasz
országban háború üt ki Ferdinánd nápolyi király s ennek a pápa 
által pártolt alattvalói közt 331. 1. — Mátyás ipa mellett védö-
leg lép föl s az anconai köztársasággal egyezkedik* 332. I* — Bécs-
Ujváros egyik külvárosát a magyarok megvívják 332. 1. — Fri
drik Innsbruckbél Aachenbe vonúi 333. 1. — Az általa kül
dött csekély segélysereget a magyarok Mölknél szétverik 334* 
1. — Mátyás követe Fontana álttl ajánlatot tesz h fia Corvin 
János és Bianca Mária milanói herczcgnö közt kötendő házasságra 
335. 1.—Szapolyai Imre nádorrá választatik 335. K—A nádori ha
táskör országgyülésileg meghatároztatik 338. 1. — Mátyás Bécsben 
titoknokát Csernahora Jaroslávot lenyakaztatja 340. 1. — Budai or
szággyűlés 342. 1. — Ennek az igazságszolgáltatást illető nevezetes 
végzései 344. 1. — Egyéb közigazgatást illető végzések 355. 1. — 
Ugyanezen országgyűlés a királynak pénzbeli segedelmet is ajánl 
362. 1. — Arragoniai János lemondásával Mátyás az esztergomi 
érsekségre sógorának, a ferrarai herczegnek, kiskorú fiát nevezi ki 
364. 1. — A pápa ennek megerösitésébe nem egyezik 364. U — A 
pápa Várdai Péter szabadon bocsáttatását sürgeti 365. 1. — György 
bajor fejedelem sikeretlen jár közben Mátyás és Fridrik közt 365. 
1. — Fridrik fia Miksa rómű királylyá választatik 366. h — Német 
szövetség Mátyás ellen 367 .1 . — Mátyás erre serényebben folytatja 
a háborút, Bécs-Ujvárost szorosabban bezáratja 370. 1. — Osztrák
hon éjszaki részén több vár megadja magát neki; de Laa vitézül 
ellent áll 371. 1. — Eppensteint és Neumarkot a császáriak vissza
foglalják 372. 1. — Ellenben Stein városa feladja magát a magya
roknak 373 .1 . 

L X I . 

1486. 1487. 

Mátyás Ulászló cseh királylyal ügyekszik szövetkezni 374. I. — 
Ulászló kellemetlenségei Fridrikkel a római király választatásakori 
mellőztetéseért 375. 1. — Mátyás és Ulászló személyes összejöve
tele Iglauban 376. 1. — Mátyás kellemetlenségei a pápával ipa, a 
nápolyi király, ügye miatt 378. 1. — Ez ügybeni levelezése a ki
rálynak és pápának 379. 1. — Mátyás alkudozása a franczia király-
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XIII 

lyali szövetség iránt 383.1. — Mátyás Francziaországba és Mila-
ndba a váradi püspököt küldi titkos megbízással 383. 1. ~ Ennek 
fényűzése û ja közben 384. 1. — Laa megadja magát 385, 1. — A 
király Kötzöt vívatja ; ez is meghédol 397. U — Rötz megszállása 
alatt lép a király szolgálatába BonÜni Antal 388. 1. — A magyar 
sergek előmenetele Osztrákhonban 388. 1. — Mátyás Eggenbargot 
szállja meg 389. 1. — Déczi Orbánt egri, Bakács Tamást győri püs
pökké nevezi 389. 1. — A pápa sikeretlen fenyegetései Pruis János 
váradi püspök ellen, hogy az olmüczi püspökséget kezéből bocsássa 
ki 390. 1« — Mátyás Eggenburgot erősen vívatja 392. 1. — Végre 
a vár megadja magát 392.1. — Mátyás fényes bemenetet tart Bécsbe 
393* I. — Mátyás intézkedései, hogy fiát Corvin Jánost a nemzet 
közvéleményében emelje 393. 1. — Bianca kezét Corvin Jánosnak 
a bécsi-njvárosi táborban a milanői követek megígérik 394. 1. 

LXII. 

1487. 

Mátyás a bécs-ujvárosí táborba megy 397.1. — A bécsi kül
város véres küzdelem után a magyarok kezébe jut. 398.1. — A 
város vivása kettőztetett erővel foly, de az őrsereg vitézül ellentáll 
399. 1. — A magyaroknak a várfalon tört rézsre intézett rohama 
sikeretlen marad 400. 1. — Mátyás uj hadakat rendel föl Magyaror
szágról 401. 1. — A vívással felhagy, hanem a várost szorosan bé
rekeszti 402. 1. — Bajazed követet küld Mátyáshoz 402. 1. — En
nek nevetséges kalandja a bécs-ujvárosi táborban 403.1. — Mátyás 
a török követtel Jaksicsot küldi a szultánhoz; ez visszajövet Szendrő 
mellett megöletik 404. 1. -~ Szaladin syriai basa követsége Mátyás
nál 404. 1. — Osztrákhonban Mátyás országgyűlést tart a bécsi 
mezőn 405. I. — A pápa Uippolitot az esztergomi érsekségben 
megerősíti 406,1. — Mátyás őt igen fényesen fogadja 406.1. — 
Mátyás Budán országgyűlést tartat, s magának ujolag segedelmet 
ajánltat 407. 1. — A nürnbergi német országgyűlés Mátyás ellen 
Fridriknek segélyt rendel 408. 1. — Dóczi Orbán a megszorult ki
rályt sereggel és pénzzel segíti 409. 1. — Mátyás személyesen in
tézi Bécs-Ujváros vívását 409. 1. — Az örsereg hét heti fegyver
nyugvást kér és nyer 410. 1. — Ezután bizonyos föltételek mellett 
a város átadására kötelezi magát 411. 1. — St^erországban a ma
gyarok előnyöket vívnak ki 411. 1. — Mátyás Glockwitz ésSchott-
wien közt nagyszerű hadi szemlét tart 412. 1. — Schottwient a ma
gyarok megvívják; itt GrafTaneck ülrik elesik 413. 1. — Bánfl 
Mikiőst a király elzáratja, de csakhamar visszaveszi kegyelmébe. 
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XIV 

413. 1. — Stájerország nagy része meghódol Mátyásnak 414. 1. — 
Bécs-Ujváros megadja magát 414.1.— Mátyás fényes bevonulást tart 
a városba s azt megajándékozza 415.1. — Szerencsekivánatok Osz
trákhon meghódításához 416.1. — Szapolyai Imre nádor halála 
417.1. 

LXIIL 
4487. 1488. 

Albert szász berezeg, mint Fridrik császár főkapitánya, Má
tyásnak hadat izén 419.1. — Mátyásnak erre adott válasza 421. 1. 
— Albert nenéz áUása sereg és pénzzszűke miatt 422.1. — Albert 
és Mátyás közti levelezés 422. 1. — Mátyás Albert ellen indal, út
közben több városokat meghódít 423- 1. — St. Pölten körül változó 
szerencsével foly a csatázás 425. 1. — Negsu vára a magyaroknak 
megadja mását 425. 1. — Mátyás békealkudozást indítványoz 426. 
1. — Erre öt némely nagyoknak Fridrik által eszközlött elpártolása 
bírja 426. 1. — Mátyás a pártosok jószágait elkoboztatja és Stájer
hont, Krainát, Karthent pusztíttatja 427. 1. — Albert hajlandó Má
tyással személyesen összejönni 428. 1. — Fridrik öt eltol eltiltja 
429. 1. — Albert mind e mellett is szorult helyzetében Mátyással 
rövid fegyverszünetet köt 429. 1. — A fegyverszünet meghosszab-
bíttatik 430. 1.— Mátyás éis Albert személyesen jönnek össze 431. 
I. — St.-Pöltenben a két fél biztosai az egyesség pontjait kidolgoz
zák 432. 1. — Mátyás és Albert e pontokat megerősítik 434. l. — 
Albert kellemetlenségei e miatt a császárral 435, 1. — Ujabb fegy
verszünet Fridrik és Mátyás közt a st. pölteni egyesség mellőzésé
vel 436.1.— Ezen fegyverszünetet egyik fél sem tartja meg szorosan 
437. 1. — Mátyás Bécsben időzik 438. 1. —̂ Az országnagyokkal 
6a Corvin János jövendője iránt tanácskozik 439. 1. — Öt sok jó
szággal gazdagítja 440. 1. — A váradi püspök Milanóban szerződést 
köt a Corvin János és Btanca közti házasságra nézve 441.1.— Bea
trix és parija Corvin János ellen működik 442. 1. — Schlesienben 
háború üt ki a sagani berezeg és Mátyás közt 443. I. — Mátyás 
Schlesienbe sergeket küld 444. l. — Mátyás vezére Tettauer GIo-
gaut megszállja 446. 1. — A sagani berezeg megveretik 447. 1. — 
Glogau megadja magát 447. ). — Több városok is meghódolnak 
448. 1. — Mátyás Schlesien kormányát Stein Györgyre bizza 449. 
1. — Mátyás a sz. György lovagrendtől Kis-Martont é? Fraknót cse
rébe visszaszerzi 449. 1. — A Steyerben kitűzött vég béke iránti al
kudozásra Mátyás nem küld követeket 449. 1. — A németalföldiek 
Miksa ellen fellázadoak 450. 1. — Németország Miksának • segélyt 
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XV 

ad 451. 1. — Fridrík kívánságára a fegyverszünetet Mátyás meg
hosszabbítja 451. 1. — A felsö-osztrákhoni rendek Mátyássala fegy
verszünetet fizetés mellett meghosszabbítják 454.1. — Fridrik ezért 
őket megbünteti 455. 1. — Schweitzi követség Mátyásnál Bécsben 
456. 1. — György bigor fejdelem követei Mátyásnak Fridrik ellen 
segélyt ígérnek 458.1. — Cseh és lengyel követek Mátyásnál, hihe
tőleg Mátyásnak az orosz fejpdelemmeli egyességet gátolni 458.1. 
— A pápa követe egyéb ügyek közt a kalocsai érsek szabad lábra 
tételét sürgeti 459. 1 — Nápolyi követség 461. 1. — Bajazed kö-
vetst̂ ge Mátyásnál 461. 1. — A törökkel tgra három éves fegyver
szünet köttetik 462.1. — Corvin János házassága ügyében a várad! 
püspök ismét Milanóban jár 463. 1. — Mátyás ujabb követe Fodor 
István ezen házasságnak egy évig leendő halasztását kieszközli 464. 1. 
— Fridrik sikeretleo föUépî se a németalföldi fölkelők ellen 465. 1. 
— Mátyás és a pápa közti kellemetlenségek 466. 1. — Stájerország 
és Karnthen nemessége meghódol Mátyásnak 468. 1. 

LXIV. 

1489. 1490. 

Bécsi népmozgalom 469.1* — Dsemet a pápa veszi őrizet alá 
Rómában 470. 1. — Mátyás panaszai a pápa eljárása ellen 471.1. 
— Ezeket a pápai követ sikeretlen ügyekszik megczáfolni 472. 1. 
— Mátyás betegsége növekedik 474. 1. —Kedvetlensége Beatrixxal 
475. 1. — Mátyás Magyarországra indul 475. 1. — Bécs kormányát 
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LIL 
1477. 1478. 

A Fridrik császár és Mátyás közti kedvetlenségek az 
1477*dik év elején olly mértékben növekedtek, hogy azok 
kiütése majd kerülhetlennek látszott. A hitetlen esztergomi 
érsek jól fogadtatása Fridrik udvarában és Mátyás részérói 
több nyugtalan osztrák nemesnek pártfogása alá vétele volt 
a kedélyek fölhevülésének közelebbi oka. Azonban, mint 
Bonfin megjegyzi, ezen ellenséges indulat tulajdonkép sok
kal előbbi időkben vette eredetét. Szülte azt Mátyásnak 
magyar királylyá választatása Fridrik elmellőzésével, a 
korona méltatlan letartóztatása s az öröködés iránti egye
zés kedvetlensége Mátyásra nézve. Az így támadott kese
rűséget mind inkább kifejték a későbbi események. A cseh 
háború kiütése előtt Podiebrád fiai Osztrákhonba csapván, 
Mátyás Fridrik kérésére segitségeűl robogott, Podiebrád fiát 
elkergette, és mind e mellett Fridrik a cseh háborúban őt 
nem segítette egyezésök értelméhöz képest, sőt Podiebrád-
dal alattomosan, Mátyásnak minden tudta és híre nélkül 
szövetkezvén, v/̂ gre még Magyarország határain is becsa
pásokat tétetett és itt mindent elpusztított. György halála 
után is őt a cseh korona elnyerésében nem csak nem segí-

1* 
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tette, hanem egész erejéből gátolta; e mellett Fridrik 
alattvalói még ezután is időről időre beütöttek Magyaror
szágra , és ő ezért a kivánt elégtételt megtagadta. A cseh 
háborúra Ígért segedelmet soha sem küldötte meg, bár az 
36 - , mások szerint 60,000 aranyra gyűlt össze. Mátyás a 
császár leányát megkérvén, ez azt személyes kisebbítő 
kifejezésekben tagadta meg. Némellyek szerint még mind 
ezekhez járult, hogy Fridrik Baumkircher Andrást és azon 
osztrák nagyokat, kik ellene római mulatása alatt pártot 
ütöttek, visszaj ötté vei maga elébe idéztette; s midőn ezek 
legnagyobb része, érezvén hibáját és a megérdemlett bon* 
tetéstől félvén, nem jelent meg, közölök azon hat, ki 
magát Neustadtba engedé csalatni, itt a császár kertjében 
lenyakaztatott; bár Mátyás köztök és a császár közt barát
ságos egyességet eszköziött volt. Nem sokkal ez ntán Fri
drik a magyarok királyát Bécsbe hívta barátságos látoga
tásra. Ez meg is jelent, több napot töltött ott,lovagjáté
kok és más mulatságok közt, midőn egy bécsi polgár föl
fedezi előtte, hogy élete nincs bátorságban. A király a 
dolgot két meghittjével Bánfi Miklóssal és Gzoborral kö
zölvén, Bécset titkon és hirtelen ezeknek tanácsára oda 
hagyja és Pozsonyba megy. Az ezen körülmények által 
öregbedett kölcsönös bizodalmatlanságot növelték némelly 
elégedetlenek titkos sagallásai s ingerlései mind két rész
ről , a két szomszéd nemzetben megrögzött gyűlölség, és 
mindenek fölött a két fejedelem jeliemi különbsége. Mátyás 
a pazarlásig fényűző, adakozó, nagyravágyó, Fridrik 
szinte a fösvénységig gazdálkodó, kapzsi, de mind e mel
lett a hiúságtól nem ment; — amaz hadakozó, serény, 
minden fáradalmakhoz szokott, ez a csendet, nyugodal
mat szerető, lassú és elvont; — amaz nyilt szívű, egye
nes, őszinte, ez tettetett, irigy, alattomosan munkálko
dó ; — amaz a pompában, mulatságban, társalkodásban 
gyönyörködő, ez egyszerű, az élet gyönyöreivel keveset 
gondoló, magába vonult, mogorva; — amaz tüzes, min
denről könnyen megfelejtkező, nyájas, becsületérző, vi 
dám , az élet örömeit élvező, ez elzárt, komor, gyana-
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kodő, inagátől mindent eltaszító voU^). Két illy ellenkező 
természetű szomszédok közt a snrMdások természetesek 
voltak volna még akkor is, ha hiű terveik nem jönnek 
vala annyiszor összeütközésbe. 

Mind e mellett sokáig halogatta Mátyás bosszúját; 
mindent megkísérte levelei által, hogy a békét helyre ál
lítsa )̂. Még most is, midén Fridrik az általa is ünnepé
lyesen elfogadott boroszlói fegyverszünet nyilvános értelme 
ellen, és ismételt felszólításaira nem hajtva, az ellene 
pártot ütött, de a mondott fegyverszünetbe foglalt osztrák 
főnemeseket') fegyverrel készült föltétlen engedelmességre 
szorítani, nem lépett föl ellene egyenesen, hanem az osz
trák békételenek közöl azokat, kik a császárral kibékélni 
nem akartak ^), név szerint a Lichtensteinokat, kik kevés
sel ezután Ottensheimból (május 6-dikán} a császárnak 

1} Bonfin, IV. tiz,, VI. könyv, 425. és höv, L, ki azonban 
maga is mind ezeket csak gyanuságoknak mondja; mivel maga Má
tyás , mint ő állítja, igen gyakran nyilvánította, hogy a közte és 
Fridrik közt támadott háború valódi okát csak ök ketten tudják.— 
Fessler^ V. dar, 329. U ezekhez adja még azt is, hogy Fridrik min
denkép űgyekezett az öröködés tekintetéből Mátyás összekelését 
Beatrixxal gátolni; miután pedig ebben nem boldogult volna , egy 
orvos megvesztegetésével Beatrixet a fogantatásra alkalmatlanná kí
vánta tenni. Erre nézve Pa/mdnak ezen szavaira utal: „Cnm con-
jugium nulla amplius arte impedirí posse cerneret, ut Mathiae spem 
haeredis adimeret, sicque de sua suorumque, si ille sine sobole 
obiret, in solio Hungáriáé successione eo certior fleret, si tamen 
nonnullis , qui id memóriáé commendarant scriptoribus fides, ido-
nei cujusdam medici, multo auro corrupti, opera Beatricem soboli 
suscipiendae inhabilem reddi curavit.** NoltY. Rer. Hung. IL d. 
426. l.; de a dologban maga is kételkedik, és méltán; mert ennek 
az egykorú íróknál egyátaljában semmi biztos nyoma. 

)̂ Bonfin e. h. 
3) Sokan voltak ezek, mint Linch, Ánnal. Claravall, IL d. 

205. l. mondja. Unrest a Puchheim, Pottendorf, Polheim, Lich-
tenstein, Ebersdorí, Tierstein , Hohenstein, Gravaneck és Perneck 
urait említi név szerint. Kun, Friedr. IV. 11. d. 133. l. 

*) Némellyek, mint a Gravaneckek, Puchheimok és Pottendorfok 
martius 17-dikén egyeztek meg Fridrikkel, az esztergomi érseket 
fogadván el választott bírónak. Kur», e. h. 253, L 
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háborút izentek ^), udvarába fogadta. Fridrik valószínűleg 
Mátyás ezen késedelmeskedését tehetetlenségnek tulajdo
nítván, a kedvező alkalmat használandó, sietve Lesciens-
ky Rafaelt küldötte Csehországba és innen egyetértőleg 
Ulászlóval Lengyelországba Kázmérhoz, amannál a múlt 
év végével kötött szövetség értelmében a segédsereg elkül
dését sürgetvén, ezt pedig a háborúnak Mátyás ellen köz
értelemmel! folytatására szólítván fel )̂. A lengyel király 
országának más ügyeivel! elfoglaltatása miattmitsemtett'); 
Ulászló részéről azonban már aprilisben megjelent egy 
4000 gyalogból álló sereg Guttensteini Burján vezérlése 
alatt Mátyás szövetségeseinek, az osztrák békétleneknek, 
megzabolázására ^). Ezen segedelemmel a császár mindjárt 
elkezdi a Mátyással tartó osztrák nemesek jószágainak 
pusztítását, sőt Magyarországra üt *). 

Mátyást, ki ekkor házasságának első hónapjait töl
tötte és ezzel! megelégedésének jeléül Nápolyba neje * csa
ládjának gazdag ajándékokat külde )̂. még ez sem bírhatta 

0 Kurs, e. h. 256. l — Has. Chmel, Regest. 685. l. 
2) Dlugoss, XIII. könyv, 553. l Hasonl. Engel, Gesch. r. 

üng. III. d. 350. l. 
3) Dlugoss e. h. 555. l. és Cromer, XXVIII. könyv, 637. l. 

Amaz szerint Kázmér mítsem tett, ez szerint fiának 3000 aranyat 
küldött segély gyűjtésére. 

*) Dlugoss e. h. 555. l. 
5) Bonfin e. h. 427, /., Pray, Annál. IV. d. 107. l. — Cro-

mer szeri ot XXVIII. könyv, csak készült Fridrik Magyarországra 
ütni. — Fessler, V. d. 331. l, ide teszi a török háborúra országgyű-
lésileg rendelt segedelem beszedői közöl többeknek sok ezer fo-
nnttal Fridrik parancsára történt elfogatását és a soproni vidék fel-
dulását; az elsőt Epist. Math. Corv. IV. rész, 460. l., a mási
kat Bonfin f IV. iiz. 460. l. szerint. De valamint Mátyásr)ak emlí
tett levele ide nem alkalmazható, ügy Bonfin e. h. csak közönsége
sen mondja, hogy a császár a magyar széleket háborgatni meg nem 
szűnt, Mátyásnak részint levelei részint követei által tett felszólí
tásaira , intéseire mitsem hajtván. 

ö) A királynak magának 14 válogatott lovat és tizenkét személyre 
való mesterségesen késztilt nagy ezüst asztali készületet minden hoz
zá tartozandökkal «gyütt; a királynénak gazdag készületü kocsit 6 
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tettleges föllépésre. Fő óhajtása volt Kázmért gátolni ab
ban , hogy Fridrik segítségére fegyvert fogjon. Mindenek 
előtt Komorovsky Pétert és fiát Sándort ügyekezett megnyerni, 
őt a lengyel határszéleken szükség esetében használandó '). 
Azután a német vitézrenddel az alkudozásokat megújította 
és végre Esztergomban martíus 12-dikén a nagy-mester 
követeivel szövetséget kötött, melly szerint a német rend 
Mátyást és örököseit pártfogónak elismeri a szentszékhez! 
viszonyainak sértetlen fentartása mellett, a két egyező fél 
egymást egész erejével segíti minden ellensége, név sze* 
rint pedig a lengyel király ellen, kivel ők egymás híre s 
megegyezése nélkül nem békélnek meg .̂ ). Ugyanaz nap 
megújította szövetségét Miklós wermeland! ptbpökkel is '). 
így Lengyelországnak ellenségeket támaszt, dolgot szerez, 

kitűnő lóval, a capuai berezegnek végre két ritka szépségű paripát. 
Giorn, Napol. Muratorinál Script, Rer. Ital. XXI. d. 1138. l. 

^)Dlugoss, XIII. könyv i 551. és 555. /. és Cromer e. h. 
2) Cromer e, h. és Dlugoss e. h. 551. és köe. l. emlékez

nek egy szövetségről Mátyás és a német rend nagy-mestere közt 
1476-ban még a király lakodalma előtt, az utolsó, mint feljebb lá
tók , még azt is tmlítvén , hogy Mátyás a német rendnek 14,000 
forintot küldött ekkbr, és hogy az alkudozások később megint meg-
ujíttaltak. Mi a 14,000 forint segédpénz elküldésében épen nem 
akadván fel, az í476-ban kötött szövetségben nem nynghattunk 
meg; miután az 1477-diki szövetséglevélben, Dátum in Castro Stri-
goniensl 1477., melly eredetileg megvan a königsbergi levéltárban 
XXVIII. fiók, 50. szám alatt, ezen előbbi szövetségről említés nincs 
téve. Ugyanott, megvan mind Mátyásnak mind a nagy-mesternek 
megerősítése martius 12-dikéről 1477., amaz német fordításban, ez 
eredetileg de keresztülvágva, alkalmasint mivel Richtenberg Henrik 
nagy-mester idő közben februáriusban megholt volt és ez által annak 
ereje megszűnt. Voigt, Gesch. von Preussen IX. d. 98. l. Az új 
r.agy-mester "Wetzhauseni Truchsess Márton, eddig osterodei com-
tur. a Magyarországon volt követ, csak augustus 4-dikén választa
tott meg. Ugyanő e, h. 100. l. Azonban ezen új nagy-mester is 
hivatkozik még ezen szövetségre a danczigiakhoz Königsbergből, 
Montag nach Mariae Hlmmelfarth 1477. írt levelében Schütznél 361. 
1. Voigt e. h. 99. L 

^) A Miklós varrni vagy wermelandi püspökkel kötött szövetség 
martias 12-dikéről 1477. megvan Dogielnél L d. 75. h 
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míg más felől űj katonaságot küld Morvaországba és Schle* 
sienbe ^), hol a glogaui berezegi ház egyik ágazatának, a 
freystadtinak, Henrikben történt magva szakadtával a má
sik ág egyik ivadéka, a sagani berezeg, az országnélküU 
János, és Ulászló cseh király mint Henrik özvegyének, a 
12 éves Brandenburgi Borbálának védje közt a háború 
szinte esztendőtől fogva folyt. Mátyás segítségével az első
re nézve szerencsésen^). Henrik freystadti fejedelem ugyanis 
februarius 21-dikén 1476. mag nélkül halván el^ az örö-
ködést tartományaiban követelték Mátyás, mint Schlesien 
mostani birtokosa, Ulászlő mint cseh király, a brandenbur
gi határ gróf a megholtnak végrendeleténél fogva, és János 
sagani berezeg mint annak legközelebbi vére. Ezen utolső 
nem bizván a maga erejéhez Mátyáshoz folyamodék, ki őt 
kalandos vitézségeért kedvelvén jogait rá ruházta, neki se
gedelmet Ígért, bár már ekkor fiának Corvinnak rendelte 
volt ezen tartományt, jől tudván mi könnyű lesz a válto
zékony gondolkozású Jánostól azt egy vagy más úton meg
szerezni. Más felől Albert brandenburgi határgróf, a német 
Achilles is, ki 1470-ben II. Fridriknek a Vas mellék-
nevűnek elbetegesedése után egyezés mellett vette át az 
uralkodást testvérbátyjától *) , megegyezett abban *), hogy 
leányát, Henriknek özvegyét, Ulászló vegye el és vele 
nyerje el Glogaut. A rendek nagy bajjal megegyeztek eb
ben és augustus 27-dikén 1476. Ulászlónak mint a her-
czegnő jövendő férjének meghódoltak )̂. A sagani herczeg 

0 Engel c. h. — Cromer szerint e. h, 637. L Schlesienben 
sereget gyűjtött. 

)̂ Henel, Annál Siles, Sommershergnél IL d. 358 és 360, l, 
Curaeus, Annál. Siles. IL d. 96. l. 

3) PöHtz, GescK Preuss. II. d. 20. l 
*3 Langenn, Albrecht der Beherzte 124. l. azt áUitja, hogy 

eleinte Mátyás kész volt volna az özvegyet a tartomány birtokában 
hagyni, de azt kivánta tőle, hugy neki mint védarának hódoljon 
meg; de ő ezt apja tanácsára tenni nem akarta, mi Mátyást fel
bosszantotta ellene. 

5) Curaeus, Annál. Siles. II. d. 93. és kőv» l. Has. Schickfuss^ 
IV. könyv, 189.1. 
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1477-ben egész erővel elkezdé a háborút, de eleinte nem 
igen bírt az erősebb ellenséggel« bár a brandenburgi feje
delem , kire háramlott a báború sűlya, inkább csak oltal-
mazőlag folytatá ezt, nem akarván Mátyást megsérteni. 
Ulászló sokáig késett segédseregének kiállításával, végre 
küldött két csapatot mátkája segítségére; de az egyiket 
Scliweídnitznál a föld népe széljel verte, a másik magától 
széledt el. Ugy látszik, később Ulászló megbánta házassági 
igéretét és arájával többet nem gondolt. Júliusban megér
keztek Mátyás követei, János váradi püspök és Henrik 
lignitzi herczeg, a feleket kibékéltetendők, de csak Gál 
napjáig tudtak fegyverszünetet eszközölni '). Azonban Já
nos sagani fejedelem nem sokat gondolt a fegyverszünet
tel , a glogaui fejedelemséget egészen hatalma alá hajtotta, 
tetemes sereggel Brandenburgba csapott, october 5-dikén 
az Oder melletti Frankfurt alatt Albert seregét egy fő üt
közetben megverte, Frankfurt és Kiél városait feldúlta, az 
itt szerzett foglyokért 14,000 aranyat zsarolt, és gazdag 
zsákmánynyal terhelve tért vissza ̂ ). 

Mátyás, ki az osztrák ügy kifejlődését várva, az egész 
telet és tavaszt fővárosában és annak környékében tölte ') 

0 Curaeus e. h, 98. ée köv, l. 
2) Curaeus e. h. iOO, l és Schickfuss e. h, Í92. l, 
' ) Az eddig említetteken vagy ezután említendőkön kivúl bi

zonyságot tesznek még a kővetkező itt kelt oklevelek. — Januárius 
9-dikén Besztercze városának panaszára, — miszerint, jóllehet ő a 
nagy>demeteri egyház pártfogói jogát két levelében a városra ruház
ta s az ottani megürült lelkészségbe ezen kétségtelen jogánál fogva 
egy minden tekintetben alkalmas lelkészt választott és nevezett, az 
erdélyi püspök bizonyos királyi levéllel házi emberét Bertalan diá
kot tolla az egyházra, — meghagyja Geréb László erdélyi püspök
nek , hogy eddig adott vagy ezentúl adandó ellenkező értelmű leve
lei ellent nem állván, miután ezeket a város pártfogói jogainak nem 
tudása miatt adhatta csak ki , a város által választott lelkészt azon
nal erősítse meg. Dátum Bude feria quinta proxima post festum Epi-
phaniarum domini, anno eiusdem 1477. OklecéUdr^ DXCVIL si. 
— Ugyanaz nap bizonyságot tesz arról, hogy Döbrentei Tamás 
nyitrai püspök és testvére Döbrentei Himfí Imre, testvérök Himfi 
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és hűségeseit, különösen pedig Bánfi Mikiőst és Bá-

Lőrincz terhét is magokra vállalva, egy részről, más részről pedig 
Hosszútőti Mihály, neje Katalin, fiai László s György és leánya 
Krisztina terhét is magára vállalva, előtte személyesen megjelenvén 
önkényt vallották, miszerint ők azon ügyre nézve, mellyet a püs
pök Hosszútőti Mihály ellen az egyházi törvényszék előtt hosszasan 
folytatott és mellynek következtében az á(ok alá vettetett alperesnek 
minden javait a királyiéi nyert világi karhatalom által maga részére 
elfoglaltatta s azokban magát és említett testvéreit királyi jog czíme 
alatt beigtattatta, némelly jdakarők tanácsára a következő egyességre 
léptek, miszerint az említett püspök és testvérei Hosszútéti Mihály 
ellen minden ez űgybeni pereiket megszüntetik, őt és örököseit va
lamint rokonát Nyári Osvátot a nekik eddig okozott minden károk 
és sérelmek terhe alól fölmentik, s elfoglalt jószágait Hosszútőti Mi
hálynak visszaadják olly föltétel alatt, hogy ez és rokonai a püspök 
és testvérei ellen ezentúl semmi segélyt ne adjanak. Mind ezért meg
térítésül és feje váltságaúl Hosszútőti Mihály Veszprém megyei 
egész Merete helységét valamint Becse és Gyepes helységek felét a 
püspöknek és lestvéreinek 300 arany forintban elzálogosítja olly 
mőddal hogy, ha azokat az említett zálogos birtokba nem eresztené, 
vagy azokban visszaváltásig nem védelmezné , azok az ő Zala me
gyei Hosszútót és némelly más helységeit a mondott öszvegben fog
lalhassák el; ha pedig ezt sem engedné meg, vagy a püspök és 
testvérei ellen ö maga vagy örökösei valamelly segélyt adnának, 
azonnal keresztyén hitök elvesztésében és erőszakoskodás bünteté
sében marasztaliassanak el; ezen kivűl ő s örökösei a püspököt és 
testvéreit, valamint minden cselédeiket, minden eddigelé ellenök 
elkövetett bántalmak és kártételek iránt teljesen nyugtassák meg, 
Dátum Bude feria quinta proxima post festum Epiphaniarum domini, 
anno ejusdem 1477. Oklevéltár, DXCVÍII. ss. — Februárius 2-
dikán rendelkezik a váradi káptalannál némelly zálogos levelek ki
keresése iránt, Dátum Bude predicto in íesto purificalionis beaté 
Marié Virginis anno domini U77. Tud. Gyűjt, 1831. VL füz. 65. 
/. — Ugyanazon hó 27-dilién a váradi káptalan és a magyarországi 
8 erdélyi városuk közt a Várad városában szedetni szokott vám iránt 
személyes törvényszéke előtt folyó pert, mellyet egy előbbi elha
lasztó parancsa következtében a folyó februárius 45-dik napján kel
lett volna végitélettel befejezni, minthogy a kitűzött időre országos 
elfoglaltatásai miatt az ügy elitélésére nem érkezett, a felek meg
egyezésével Fülöp és Jakab apostolok napjára újólag elhalasztja, 
Dátum Bude feria quinta proxima post festum beati Mathie Apostoli 
anno domini 1477. Oklevéltár, DXCIX. SS, — Martius 29-dikéii 

Digitized by Google 



11 

thori Istvánt terjedelmes jószágok birtokával ajándékozá 

anyjának Erzsébetnek 1477. cvi martius 25-dikén kelt és jóváhagyás 
végett elébe terjesztett adománylevelét, melly által Békés megyei 
Szenttornya helységét az ó-budai várbeli Szent-Erzsébet egyházának 
adományozta, szóról szóra átirja és arra királyi jóváhagyását adja, 
Dátum Bude Sabbato proximo ante dominicam Kamispalmarum, an
no domini 1477. Ohletéltár, DC. sz. — Május 19-dikén Zsigmond 
királynak 1412-bcn kelt levelét, mellyben Imre váradi püspöknek 
1297.ben kelt és Bertalan váradi püspöknek a váradi káptalant 01a-
sziban, Újvárosban és Szent-Lőrinczben illető vám iránt 1285-ben 
kiadott Ítéletét megerősítő levelét szóról szóra átirja, továbbá a Bi
har megyei alispánnak és szol gabiráknak a váradi káptalant Bihar 
városában illető vám iránt 1343-ban Lajos királyhoz fölterjesztett 
hivatalos jelentését, melly leveleket a váradi káptalan ügyvéde Soly-f 
mosi László a káptalannak a magyarországi és erdélyi szabad kirá
lyi városok ellen folyamatban lévő pőrében a királyi törvényszéken 
előmutatott volt, Ráth Mihály és Benedek diák budai polgároknak 
és Sasvári Istvánnak, Buda, Pest, Fejérvár, Kassa, Eperjes, Lőcse, 
Bártfa, Szeben, Brassó, Kolozsvár és Kevi, valamint a többi sza
bad királyi városok nevében tett kérelmére szóról szóra átirván, a 
nevezett városok résMére kiadja , Dátum Bude secundo die termini 
prenotati anno domini 1477. Oklevéltár, DCIL sz. — Június 8-
dikán Besztercze városa panasza következtében, — miszerint az 
erdélyi püspök a város mint pártfogó által a nagy-demeteri egyház 
lelkészségére választott és bemutatott egyént már másodszor hábor
gatja s helyébe bizonyos Pál mestert, mint mondják, a király any
jának Erzsébetnek titoknokát, akarja erőszakkal betolni, — Geréb 
László erdélyi püspöknek szorosan meghagyja, hogy e levél vételé
vel a panaszkodó várost pártfogói jogában többé háborgatni ne me
részelje , hanem az az által választott lelkészt erősítse vagy he
lyettese által erősíttesse meg, Dátum Bude in domínica proxima post 
festum Corporis Christi anno domini 1477. Oklevéltár, DCIV. S2» 
— Június 13-dikán eltörli a szász földön a királybirák örököd ését, 
Dátum Bude in festő beati Anthonii Abbatis anno domini 1477. 
Kurz, Magáz. 11. d. 2. füz. i70, L — Katona e. h. 138. l Cor-
nides kézirataiból töredékesen adja Mátyásnak levelét, mellyben 
Alth Benedek és Veséi Miklós közt Sz. Egyed napjára vagyseptem-
ber 1-sejére udvara előtt a szokott helyen törvényes párviadalt ren
del oUy formán, hogy jól fegyverkezett bajnokaik által ezt lóháton 
vívassák ki , és annak elkerülésére , hogy a bajvívás alkonyadtig ne 
haladjon, a felek bajnokaikat esti harangozásig állítsák ki, a mely-
lyik ezt elmulatná, meggyőzöttnek fogván tskintetni^ Dátum Bude 
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meg ^}, Jől átlátta, hogy a kdzte é? a császár k5zt táma
dott bonyodalmak, mellyeket már most csak fegyver hatá
rozhat el, nem Schlesienben, nem Morvaországban, hanem 
Fridrik tartományaiban döntethetnek el. Azért fegyveresei
nek nagyobb részét Osztrákhon szélein hnzta össze, és ezen 
tekintetből Báthori Istvánt, kinek vezéri ügyességébe nagy 
bizodalmát helyheztette, Erdélyből magához parancsolja. 
Mind 0 mellett, hogy őt gondatlan hírtelenkedéssel vádol
ni ne lehessen , a császárt olly föltétel alatt egyességgel 
kínálja meg, hogy a rá nézve olly kedvetlen öröködésröl 
Magyarországon mondjon le, és őt Csehország birtokával 
adományozza meg ^), 

anno domini i477. Itt azonban a kelet napja nem lévén kitéve, azt 
határozottan ide sorolói nem merjük, bár a kitűzött határnap e mel
lett szél. — Egyébiránt hogy Mátyás idő közben a gzövetséget a 
német renddel Esztergomban kötötte meg, Kázmér követeit pedig 
Visegrádon hallgatta ki , feljebb láttuk. 

^} Bánfi Miklós pozsonyi grófnak számos érdemei, kitűnő vitéz
sége és a cseh, lengyel és török háborúkban szerzett kitűnő érdemei 
tekintetéből december 27-dlkén 1476. több helységeket adományo
zott, mellyek Marőthi Máté macsői bán magtalan halálával szállot
tak a szent koronára, Dátum Bude in festő beati Johannis Apostoli 
evangeliste anno domini 1476. Oklevéltár^ DXCVL sz. — Június 
ő-dikén 1477. előszámlálván Báthori István országbírónak különbö
ző alkalmakkal, különösen azonban az előbbi években Oláhország
ban és Moldvában a törökök és a havasalföldi vajda ellen szerzett 
kitűnő érdemeit, neki is adományoz némelly jószágokat, mellyek 
megint Maróthi Máté magva szakadtával szállottak a szentkoronára. 
Datam Bude ín festő Sacratissimi Corporis Christi anno eiusdem 
1477. Oklecéliár, DCIIL sz. Ezen igen nevezetes okmánynak egy 
részét kiadta Pray, Dissert, VJI. i48. /. és utána Katona e. h. 
IX. d, 72. l.; azonban, mint már feljebb bővebben megmutattuk, 
igen helytelen olvasással. Mi azt itt adjuk megigazitással és tökéle
tesebb alakban úgy, mint az Kaprinai irományai közt találkozik,de 
mégis az adományozott helységek neveinek kihagyásával, mint ez a 
tudós jezsuita kéziratai közt majdnem szabályosan szokott megtör
ténni, és nevezetesen ezen adománylevelen kivűl Bánfl Miklósnak 
épen most említett hasonló levelében is tapasztalni fogja az olvasó. 

2) Bonfin és Feisler e. h. 
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Azalatt Ulászld, ki a magyar király szemesség^nek 
elvonására Thovaczowsky vezérlete alatt 4000 főből álld 
sereget küldött Schicsienbe ott lévő feles fegyveres erejének 
támogatására ^), Euttenbergnél a csekély számú és készü
letlen magyar seregen keresztültör }̂ és személyesen egy 
más 6000 főbm állő cseh- lengyel seregével )̂ Bécs alá 
robog *). Fridrik, ki már előbb csípős feleletekkel utasí
totta el Mátyás követeit és azzal fenyegetödzött, hogy nem 
fogadand el több magyar követet ^}, Őt igen j<51 és megkü
lönböztetéssel fogadja, mindjárt megérkezte utáni nap ^ 
azaz június 10-dikén felruházza Csehország birtokával 0 , 
és kevés napokkal azután ünnepélyesen megteszi a beigta-
tás szertartásait ^}; a schlesienieket és mind azokat, kik 
Csehországhoz tartoznak, meginti, hogy csak őt ismerjék 
el, csak neki engedelmeskedjenek mint törvényes királyuk-

*) Cromer, XXVUL könyv, 638, l és DUtgoss, XIII. könyv, 
555. U 

2) Dlugoss e. h. 559. l. és Engel, Gesch. v. Ung. IIL d. 35i. L 
3) Unrest, Chron, Austr. Hahnnál I. d. 64. l 8000-re teszik 

azt a többi ir<5k, mint Michovius Pistarinál II. d. 234. l., Cu-
raeus, I. d. 355. l., Schickfuss, /. könyv, i55. l., Cromer e. 
h., de Roo, Hist. Austr. VIII. könyv ^ 3i3. l. és Pessina^Mars 
Morav. 878. l. — Boreghnél Böhm. Chron. II. d. 588. /. alkal
masint csak nyomtatási hibábél áll 80,000. 

*) Hagech 817. l. és Theobald, Hussitenkrieg, III. d. 175. l. 
szerint májas i-sején ért ide. 

5) Mátyás hadizenő levele , Bonfin és Engel e. h. 
^) Dlugoss e. h. 559. l 
' ) A Csehországrél szőlő adománylevelet, Gebén za "Wien an ze-

henden tag des Monats Junij ÍAII. k^zli Lünig, Reichs^Arch., 
Pars Spec. I. Abth. i3. I. és Pars Spec. Cont I. Forts. I. 87. l 
Megvan az Goldastnál Erhfolge in Ungarn und Böhmen 23i. l. 
és ex Londorpii Acta publ. Tom. L Lib. IV. Cap. CXX. p. 775. 
l. Dumontnál III. d. 2. rész í. l. — Ezen megajándékozást Balbin 
is Epitome. 565 L június 10-dikére, Pessina e. h. és Theobald, 
Hussitenkrieg, III. d. 175. l. június 7-dikére teszik. Engel sze
rint e. h. Ulászló csak június 10-dikén érkezett Bécsbe. 

)̂ Feria tertia pioxima post Yiti, azaz június 17-dikén. MichO'* 
vius e. h. 
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nak '}; sőt kegyelmének bővebb bizonyságául Prága váro
sának czímerét részint a bécsiek által történt berekesztése 
alkalmával, részint ez úttal tett szoigálatjok tekintetéből 
császári koronâ  tartŐ két oroszlánnal bővité ^}. A pápa a 
császárnak ezen cselekedetét igen rósz néven vette és azért 
neki keményebben is írt ^). De még jobban fölhevült azon 
Mátyás is ^), ki már az osztrák háborúra minden készüle
tét gondosan megtette, de még, mielőtt tettlegesen föllé
pett, czélszerűnek látta volt a bécsi események bővebb ki
fejlődését bevárni. 

Mátyás ugyanis, mind a mellett hogy a pápa eszten
dei fegyverszünetet parancsolt volt közte és Fridrik, Káz
mér és Ulászló közt ' ) , látván hogy ellenségei ezen pa
rancsra épen oUy keveset hajtva mint De Piscia Boldizsár 
pápai követ komoly intésére, — melly által a pápától nyert 
hatalmánál fogva mind Kázmér lengyel, mind Ulászló cseh 
királyt átok fenyegetése alatt eltiltja Mátyás megtámadá
sától, ki épen most a törökök ellen harczol és az eretnek
ség kiirtásában fáradozik )̂ — ellene nagy készületeket 
tesznek, kevéssel Ulászlónak Csehországgal történt meg-

*) Henel, Excerpta ex Chron, Miinsterb, Sommersbergnél L 
d. 206. l — Boroszlőhoz Bécsből június 13-dikán írt illy értelmű 
levelét közli Eschenloer 11. d. 35S. l. 

2) Archívum Pragense Puhitschka c. h. HasonL de Roo, Pessi-
na és Balbin e. h. Magát az oklevelet június 2i-dikéről közli Gol-
dast, Erbfolge in Ung. u. Böhm, 233, l. Has. Lünig, Retchs-
Arch. Pars Spec, Cont L Forts. I. 88. l, 

3) Pessina e. h. — A császárnak írt levelét, Rdma sept. 19. 
1477., német fordításban közli Eschenloer II. d. 368. i — Ezen 
kivíil írt még leveleket az utraquista cseheknek september 27-diké--
ről, a Mátyás melleit lévőknek sept. 22-dikéröl. Eschenloer mind 
a kettőt közli megint német nyelven e, h, 370. és 371. l. A király 
ezen leveleket mindenfelé elterjesztette Csehországban. Eschenloer 
c. h. 372. l. 

*) Dlugoss e. h. , 
S) Dlugoss e. h. 560. l. 
®) A követ levele , mellyben ezt kihirdetés végett tudtára adja a 

burkus rendnek, Dátum Wratislawiae 24. maij 1477., megvan akö-
nigsbergi levéltárban. Voigt, IX. d. 99. L 
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ajándékoztatása előtt a közte és a császár közt támadott 
kedvetlenségeket és az ellene indítandó háborúnak ezekből 
majdnem kerűlhetetlenűl felmerült szükségét egy országos 
tanácsban vétette tanácskozás alá. Ebben Báthori István 
igen keményen kikelt a német háború * ellen , azt javasol
ván, hogy inkább forduljanak egész erővel az ozmánok 
ellen, minek czélszerű voltát hosszú beszédben kiváná 
mutogatni. A jelen volt egyháziak mind melléje állottak. 
Kinizsi Pál ellenben szinte egy hosszú beszédben ügyeke-
zett Őt megczáfolni, azt fejtegetvén, mennyire kívánja 
most az ország becsülete a háborút a vele nem gondoló 
és sértést sértésre halmozó császár ellen. Ezen véleményt 
fogadá el maga a király, és vele egyesültek a dicsőséget 
szomjazó nagyok majd mind. így a háború Fridrik ellen 
elvégeztetik ?). Követte ezt nyomban a hadizenet egyene
sen a császárhoz intézve )̂, mellyben Mátyás emlékezteté 
Fridriket, hogy több évvel ezelőtt, midőn az akkori cseh 

)̂ Bonfinj IV, tiz, IV. könyv, 425. l., ki ezen alkalommal bő
ven leírja Osztrákhont, melly már ekkor igen művelt, a mestersé
gekben , kereskedésben gyönyörködő volt, fényűző és állhatatlan 
gondolkozású nemességgel* Dlugoss e. h. az osztrák háború megin-
ditásáről csak annyit mand, hogy Mátyás első felindulásában mind
járt hadat izent', bár a törökök országát 5000 emberrel kényök sze
rint pusztították, és nagyal azt ohajták, hogy inkább ezek ellen 
fordítsa fegyvereit. 

2) A hadizenö levél, Ofon Pfingstag vor St. Veit (június 12-di-
kén) megvan a bécsi csász. kir. titkos levéltárban , Pray, AnnaL 
IV, d. 108, l.; említi azt Kollár^ Auct. Dipl, ad Ursinum Ve-
lium, 320, l. j kiadta pedig Lünig^ Cod. Germ. Dipl. I. d. 466. l. 
és Műller, Reichstags-Theat, II. d, 744. / . , kelet nélkül Escheu' 
loer II, d. 364. l és Vnrest, Chron. Austr, Hahnnál I, d. 628. 
l. — Bonfin szerint e h 43i. l. Mátyás csak Győr előtt adta ki 
hadizenö nyilt levelét, mit azonban maga a levél megczáfol. — 
Egyébiránt Eschenloer II. d, 366. l. megjegyzi, hogy ezen nyilt 
levél épen az nap ért Bécsbe, mellyen a császár Ulászlót a királyi 
hatalommal felruházta, azaz am Dienstag in den 8. Tag des H. Leich-
nams Christi (június 10-dikéo). Azonban itt megtévedt a boroszlói 
jegyző , miután ezen hadizenö levél más hiteles források után június 
12.dikén kelt. 
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király seregei Osztrákhonba ütöttek, különös felszólítására 
fogott fegyvert, egész készséggel robogott segítségére, a 
cseheket tartományaiból valósággal elkergette, de ezen or
szággal véres, még most is tartó háborúba keveredett. Ke
véssel ezután némeily szabad csapatok megint Osztrákhon
ba csapván és több békételen osztrák alattvalókkal egye
sülve öt, a császárt, szorongatván, megint az ó felszólítá
sára és oUy ünnepélyes Ígéret mellett hogy, ha ezen bajá
ból kiszabadítja, jntalműl őt, Mátyást, Csehország birto
kával fel fogja ruházni, minden gondolkozás nélkül sere
gével megjelent, az említett szabad csapatokat legyőzte, a 
császárt alattvalóival kibékéltette, sőt az iránt, hogy az 
egyesség föltételeit irányukban szentül megtartandja, ke
zességei vállalt. Mind e mellett a császár ígéretét Csehor
szágra nézve nem csak nem tartotta meg, őt nem csak nem 
segítette a miatta kezdett háborúban, hanem ellenségeivel, 
a lengyelekkel és csehekkel, nem tekintve hogy az utolsók
kal mint eretnekekkel a római szent-szék minden közleke
dést kárhoztatott, ellene kezdett szövetkezni, sőt alatto
mosan a német birodalom több fejedelmeit ellene ingerelni 
törekedett. Kevés idő múlva a lengyeleket és cseheket el
lene háborúra ingerelvén táborukba követeket küldött, kik 
ügyöket tekintélye által mozdítsák elő; de ez mítsem hasz
nálván s a lengyelek és csehek békére szoríttatván, azt 
maga a császár is elfogadta, pontjainak megtartására mind 
aláírásával mind pecsétjével kötelezte magát. Azonban ezen 
ünnepélyes fogadás mellett is most közelebbről azon osz
trák alattvalóit, kik az ő megegyezésével kezessége és így 
pártfogása alatt állottak és ezen békekötésben nyilván fog
laltattak , fegyveres erővel támadta meg, és minden felszó
lítása s az VLgy békés útoni elintézésének, és a mennyiben 
ezek ellene a fennálló egyességek következtében valamelly 
sérelmet követtek volna el, az egyesség megtartására szo-
ríttatásuknak ígérete mellett is, még mind szorongatja, sőt 
mind azelőtt mind most közelebbről még Magyarországra 
is több Jzben tett pusztító beütéseket a fennálló békeköté
sek ellenére. így őt a törökök elleni erélyes föllépésben gá-
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tolja, bár neki mint a keresztyénség fejének volna köteles
sége a hitetleneket zabolán tartani. Most kifélébbről is 
ezen tekintetbe a pápa köztök egy évre fegyverszünetet 
parancsolván, azon levelét, mellyben ezen rendelet elfo
gadása iránt készségét nyilvánította s annak megtartására 
őt is fehzölitotta, nem csak maga nem fogadta el, hanem 
imáak elfogadását korlátnokságának is megtiltotta. A törö
kök ellen soha segedelmet nem adott, söt még azokat is 
lebeszélte, kiknek kedvök volt volna a hitetlenek ellen ve
le egyesülni, és ez által tehetetieliségét kötelességei telje* 
sitésére maga elismerte. Mind ezen és több más okoknál 
fogva neki ezennel háborát izén, olly nyilvános óvással, 
hogy ebbe a német birodalmat és annak fejededmeit, váro-
sáH, miellyékkel ő a j<5 egyetértést fentartani kívánja, sem* 
mi esetre sem foglalja. — Saintc egy időben ezzel egy 
ilkyilt levelet bocsátott ki, mellyben főként a pártfogása 
alatt lévő osztrák alattvalóknak a. feanáilő s Fridrik által 
is ünnepélyesen megerősített fegyverszünet elleni meg-
támadtatását, a Magyarországra tett pnsztítő beütéseket, és 
az ozmánok elleni háborűjábani gátoltatását emelvén ki, 
isten és világ, előtt tiltakozik az iránt hogy, ha ez igaz
ságtalan eljárás és bántalmak által kihivatva országát a 
hit ügyének mellőzésével kéiíiytelen lesz védelmezni ŝ a 
császárt megtámadni, ez ne neki, ki a békét mindig óhaj
totta , s minden jogos és tisztes cgyességre kész volt, ha
nem annak tnlajdonittassék vétkül, ki e viszályra Ígérete 
s hite ellenére alkalmat nyújtott. Ö igazságtalan háborút 
nem indított, hanem az ellene megkezdettet isteh segélyé
vel jog és törvény szerint Vissza fogja verni *). Kevés nap
pal ezután értesülvén hogy a csehországi felruházás Ulász* 
lő részére megtörtént, írt a németországi fejedelmeknek, 

*) Ezen nyilt levelet kelet ideje és helye nőikül a bécsi könyvtár 
egyik codexéből közli Jproy, Annál IV. d. 107. l., és belőle Ka
tona , Hist. Crii. IX. d. 89. l., de hiánosan, és több helyen hibá
san ; mi azt ugyanonnan kiigazítva s kiegészítve adjnk Oklevéltár, 
DCXILsz. 

IIUNTADIAK KORA. V. KÖT. S 
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és különösen kiemelvén, hogy a császár az ő clmellőzésé-
vei, bár a cseh trón őt nem csak szabad választásnál, ha
nem a szent-szék megerősítésénél és a hitével nem gondoló 
Fridrik ünnepélyes Ígéreténél fogva is illetné, ezen tarto
mánynyal az eretnekség fejét ruházta fel, azon reménysé
gét fejezi ki, hogy ezen ügyben a császárnak segedelmet 
nem fognak nyajtani ') . Különösen írt Budáról június 13-
dikán )̂ Erneszt és Albert szász herczegeknek, a császárt 
azzal vádolván hogy őt megcsalta ^}, és rabló csapatokat 
keltett föl ellene; mire felszólítja, hogy akármi hamisan 
terjesztett hírnek ne higyenek és a császárnak segedelmet 
ne küldjenek; mert ő maga a német birodalom ellen ellen
ségesen épen nem kivan föllépni *). Követték ezt több had-
izenő levelei Mátyás szolgálatában álló némelly cseheknek ̂ ), 
különösen pedig Kristóf bajor fejedelemnek ^). Ezután 
Mátyás a csillagokat is megkérdvén és ezeket kedvezőknek 
találván, nem soká a hadizenő levél kibocsátása után se
regeit Osztrákhon felé mozgásba tette, és ezeket maga 
Beatrix társaságában követte ') . 

0 Említi Pray e. h, 108, l,, adja egész kiterjedésében £5cAe»-
loer e. h. 357, l 

2) Ezen levél kelte megengedi a tájékozást a többieké iránt is. 
3) „Der ihn űber don Mantel gestochen hat," ezek a levél szavai. 
*3 Langenn, Herzog Albrecht der Beherzte 123, l 
5) 13 darab hasonló hadizenő levél van cseh nyelven a csász, k. 

titkos levéltárban Győrből részint adat nélkül, részint júlins 21-
dikéről^ Lichnowsky c. h. VIL d. CCCCLIX, l 

6) Ez, miután jelenlegi ura Mátyás magyar és cseh király Fri
drik császárnak ellenségévé lett, és neki a királyt, kinek szolgálata* 
ban áll, velhagyni nem válnék becsületére, a császárnak háborút 
izén, és ha jelenlegi szolgálatában annak örökös tartományait pusz-
títni s égetni, embereit és segitőit ölni fogná, fejedelmi becsüle
tére nézve óvást tesz, kijelentvén hogy a romai szent birodalom el
len mitsem szándéka tennie Kelet nélkül, Oklevéltár, DCXIII. sz. 

'̂ ) Bonfin, IK tíz., V, könyv, 430. l., ki szerint ekkor felesé
gébe nagyon szerelmes volt, úgy hogy az első időkben egy éjét sem 
tudott nála nélkül tölteni; egyébiránt Beatrix kellemei által Socra-
test is megbájolhatta voIna« — Mikor hagyta el Mátyás személyesen 
a fővárost, történetíróink nem jegyezték fel* Budán kelt utolsó le-
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Mind ez Fridrikre nézve nem volt váratlan, és azért 
Magyarország egyházi és világi nagyaihoz, nemeseihez és 
minden lakosaihoz intézett ellennyiltlevelét már júnias 26-
dikán kibocsátotta ^). Ebben előre bocsátván, hogy Má
tyás az ünnepélyesen kötött, nem csak a magyar karok és 
rendek hanem a szent-szék által is annak rendje szerint 
megerősített örök béke ellenére most közelebbről háborűt 
izent neki, a Mátyás által felhozott minden vádpontot 
egyenként megczáfolni ügyekszik. Elismeri ugyan hogy 
Victorín herczeg atyja parancsára Osztrákhonba ütvén, a 
magyar királyt a köztök fennálM szövetség értelmében se
gedelemküldésre felszólította, a mint ő is hajdan a koszto-
lányi erősség megvívására neki segedelmet küldött volt; de 
ez által a cseh háborút épen nem idézte elő. Ezt önkényt 

vele azon nevezetes ítélete, mellyet a váradi káptalan s a magyar
országi és erdélyi szabad királyi városok közt a Váradon szedni szo
kott túlságosan terhelő vám iránt törvényszéke előtt folyő pörben jú-
lins 3-dikán hozott. Ebben előre bocsátván hogy, mintán a felek 
előadásaiból ezen vám mennyisége iránt semmi bizonyost kivenni 
nem lehetett, birői egyeztetéssel vagy űj közönséges árszabással 
akarta az ügyet eligazítani, de az említett káptalan ügyvédei egyes
séget, illendő árszabást, vagy kiegyenlítést elfogadni vakmerően 
vonakodtak, az ország nagyatnak tanácsáből az eddig Váradon tar
tott vásárokat, mellyek alkalmával nőtt napról napra a mértéktelen 
vám zsarolása, Debreczen városába teszi által, s örökös hűtlenség 
és minden javaik elvesztésének büntetése alatt eltilt minden szabad 
királyi városi polgárt és kereskedőt, hogy ezentúl árúikat cserélés 
vagy eladás végett Váradra vinni, ott lerakni és bármi kereskedést 
űzni ne merészeljenek; minek következtében e parancsot köz tudo
más végett vásárokon és más köz helyeken kihirdettetni rendeli, Dá
tum Bude feria quinta proxima post festum visitationis b. Marié Vir* 
ginis, anno domini 1477. Oklevéltárj DCV, sz. Has. Archiv d, 
Sachs, Vereins, L d. 2- füz. i02, l. Bogy ezen kemény, a váradi 
káptalant annyira sujtő határozat Mátyás jelenlétében kelt, bizo
nyítja annak egész tartalma. Július közepén már Osztrákhonban ta
láljuk Mátyást, mint későbbi előadásunkból kitetszendik. 

0 Dátum Viennae XXVI. die mensis Junij anno 1477. A bécsi 
csász. könyvtár kézirataiból kiadta Pray^ Annah IV, d, i09, L és 
innen Katona e, h. 96, l, 

2* 
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é& némelly csehek felszdlitására vállalta el, és bár abban 
a császár maga részéről illendő segedelmet nyújtott, a cseh 
királyságot tudta és megegyezése nélkül fogadta el, és csak 
a királyi czím fölvétele után tudősftotta őt erről Elismeri 
továbbá azt is, hogy nem magátől ugyan , hanem Mátyás 
egyenes felszólítására s azon Ígérete mellett, hogy az Osz
trákhonba ütött szabad csapatokat innen kiveri és békéte-
len osztrák alattvalóit engedelmességre szorítja, őt Csehor* 
szag védbirtokával felruházta. De a magyarok királya ön
kényt ajánlott ígéreteit épen nem teljesítette; a szabad 
csapatokat a császári sergeknek kellett a tartomány bői ki
verni , a békétlenkedő osztrák alattvalókat pedig nem csak 
engedelmességre nem szorította, hanem egyenesen pártfo
gása alá vévén makacsságukban még jobban megerősítette. 
Elismeri végre azt is, hogy a lengyel és cseh királyokkal, 
mint rokonaival és igaz keresztyén fejedelmekkel, szövet
séget kötött az ő bántalmainak, nyugtalanságának és ma-
gahittségének fékezésére, de ezt saját magaviseletének tu
lajdonítsa. A Schlesienben kötött fegyverszünetbe, miellybea 
foglaltatni állíttatnak osztrák alattvalói, se személyesen 
se képviselői által nem folyt be. Azt a lengyel és cseh 
királyok kötötték Mátyással, ő csak a jó egyetértés fentar-
tása reményében nyugodt meg abban. De különben maga 
Mátyás áhal pártfogolt jobbágyai szegték meg azt Iegelő<-
szőr, annak értelme ellen űj várakat épitvén és űj vámoké 
zsarolván. Ki kárhoztathat egy önálló, szabad fejedelmet, ha 
saját ellenszegülő makacs alattvalóit erőhatalommal kivánja 
megzabolázni ? Tagadja azonban, hogy neki a törökök el
len segedelmet küldeni késedelmeskedett volna, sőt azt 
vitatja hogy ezt neki több ízben ajánlotta, de Mátyás azt 
nem fogadta el ,* a török háborűról mindig dicsekedve szó
lott, de azt komolyan soha sem kivánta viselni s még az 
erre küldött segédpénzeket is más czélra, más keresztyén 
fejedelmek háborgatására fordította. Ok nélkül vádolja Ő4 
a magyar király a fennálló béke megszegésével, 6 mindig 
lelkiismeretesen ragaszkodott annak minden pontjához, és 
bár Mátyás ezeknek nyilvános megvetésével az ozmánok 
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beütíéseit nem csak nem gátolta, hanem titkon előmozdí
totta , neki minden oldalról ellenségeket támasztani töreke
dett, saját törvényes nrok ellen pártot ütött alattvalóit 
pártfogá&a alá vette, sőt Osztrákhont és más tartományait 
gyakori beütéseivel és pusztításaival háborgatta, 6 ellene 
er^atdommai föllépni soha sem akart, jől tndván, hogy 
mind ez a magyar karoknak és rendeknek, kik az Örök bé
két magok részéről is megerősítették, tudtok és megegye-" 
iiéBök néikol történt, és így ezeknek a békepontok megsze-
gés« iránt méltő panaszra alkalmat nyújtani nem akarván. 
Ha volna is abban valami, hogy ő a magyar királynak 
utolső levelét a pápa által parancsolt fegyverszünet iránt 
nem fogadta el és embereinek annak elfogadását megtiltot
ta, ezt neki rósz* néven venni vagy vétkül tulajdonítani 
épen nem leketne ;̂ mert mind az, mit Mátj ás eddigelé 
akác levélben akár követei által vele közlött, egyedül alat
tomos mesterkedésekből vette eredetét és az ő kijátszására 
volt számítva. Mátyás ntolső vádját az uralkodásra! tehe
tetlensége iránt kénytelen merőben visszautasítani. Tarto
mányai az ő kormánya alatt inkább gyarapodtak mint rom
lottak , és e vád sokkal helyesben Illeti Mátyást magát, ki 
fonák és álnok működése által tartományainak felét a hitet
lenek ellen valósággal elvesztette, másik felét pedig a szüne
teién háborúk és nagy adók által a legnagyobb nyomorú** 
aágra és pusztulásra juttatta. Melly okoknál fogva a ma
gyarokat felszólítja, hogy királyukat ezen igazságtalanul 
indítandó háborúban se tettel se tanácscsal ne segítsék*).— 
A Aémet vitézrend új nagy-̂ mesterének Trüchsess Már-

0 Míg Katvna e. h. 104, l Mátyást Fridrik vádja ellen nyomo
sán védelmezi, Fray^ Annál e. h- i09. /M Fridrik előadás^ mel« 
lett megjegyzi, hogy abbdl és az abban felhozöttakböl igen nehéi 
ítéletet hozni, mellyik fél adott a háborúra alkalmat. Mi mind a 
két félnek nyílt leveleit, mennyire tőlünk kitelt, hűséges kivonat-
baa adván, egyenesen az olvasóra bízzuk mind a két fejedelem fel
hozott okoskodásainak a leghitelesebb kútforrások aíeiint előadott 
eseményekkeli összehasonlítását, e szerinti méltánylását és eeeh 
kérdés eldöntését. 
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tonnák )̂ igen nagy kedve volt Volna az előde által angusz" 
tus 4-dikén kötött szövetség következtében Kázmért mind" 
járt megtámadni, de a császár fenyegetődzései elijesztették; 
azonban miatta Kázmér sem merte sergeit Lengyelország
ból kikiüdeni 2). 

Mátyás nyilt levelének kiadása után csak lassan ha
ladt seregével Osztrákhon felé, reménylvén hogy Ulászló, 
ki Bécsben igen nagy fényűzéssel lépett föl, pénzéből ki-> 
fogy és így kénytelen lesz seregével megint visszavonulni 
Csehországba ') . Győrött gyűltek össze kirendelt csapatai, 
mellyek 17,000 főből állottak *). Ezek közt volt hadi fá
radalmakhoz szokott 10,000 gyalog 0- Három nemzet al
kotta a sereget: magyarok, ráczok és csehek, mellyek 
mind külön táboroztak és kttlön, saját nemzetökbeli vezérek 
alatt állottak ^). A gyalogság főként magyarokból és cse-
hekből, a könnyű és nehéz lovasság nagyobb része ma
gyarokból, a vasas lovasok és tüzérek csehekből, a kis há
borúra alkalmas könnyű lovasság más része ráczokból ál
lott 0* A tábornál voltak Báthori István, Szapolyai István, 
Kinizsi Pál, Zelena, a két Dóczi : Péter és Imre, Vuk 
rácz fejedelem, Drágfi Bertalan és Újlaki Lőrincz, a had
ban mind gyakorlott és bajnok tetteikről ismeretes férfiak; 
a két utolsó soha sem hagyta el Mátyást, és különösen Űj-
lakit ügy tekintetté ő mint fiát'). 

Azalatt Ulászló, mint ezt Mátyás előre reményié, a 
szükséges költség hiánya miatt Bécset odahagyni kényte-

0 Dlugoss e. h. 557, l, és Cromer, XXVllL könyvy 638, l 
)̂ Cromer e, h. 

3) Cromer, de Roo és Curaeus e. A. 
)̂ De Linck, Annál, Claratall, 11, d, 250. l,, Pray, Annál, 

IV, d, in. l és Katona IX, d. U2, l, — Eeltai, Magyar Krón, 
II, d. 155. l. az egész sereg számát csak 10,000-re teszi. 

ö) Bonfin e, h. 
^) Bonfin és de Linck e. h. 
'') Bon/in e, h, — Fessler, V, d. 333. l. egyedül a magyarok 

számát teszi 17,0Ó0-re, különösen 10,000 gyalogra és 7,000 könnyű 
és nehéz lovasra. 

8) Bonfin e,h., 
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lenítteiett; zsoldosai pedig, kikről gondoskodni nem volt 
képes, csakhamar eloszlottak. Alig esett ez Mátyásnak ér
tésére, Győrből már készen állő seregével szélvészsebes
séggel Osztrákhonba ront és Haimburg megszállásával nyit
ja meg a táborozást ^). De háromszori kemény veszteség
gel veretvén vissza, kénytelen annak további megkísérté-
sével felhagyni )̂. Szercncsésb volt Traatmannsdorfnál, 
melly a természet által oltalmazva és elégséges őrizet által 
védve az első rohanatot visszautasította, de a másodiknak 
engedni kénytelenítteték ^). Majd minden ellenállás nélkül 
nyitá meg kapuit Petersdorf július 17-dikén *). Itt táborba 
szállván a fejedelmi vezér, lovasságának egy részét a Lajta 
melletti Bruck felé küldötte ^), a ráczokat pedig beljebb 
Osztrákhonba, félelmet és rettegést terjesztendő minden fe
lé. Ezen utolsók mindent feldúltak, semmi fegyveresnek 
kegyelmet nem adtak, és kegyetlen pusztításaik által való
ságos ijedelemmel töltötték el az egész vidéket, annyira 
hogy Bécs környékében e miatt egy nap 14 helység adta 
meg magát minden fegyvercsapás nélkül 0« — Magok a 
bécsiek is nagy rettegésben voltak s a városból nem mer-

)̂ Bonfin e. h. Haimburg megszállásáról ez attal nem szól, de 
emlékezik arról de Linck e» h. és DlugosSt XIIL könyv, 560, /., 
az utolsó még azt is utána vetvén, hogy a király Haimburg megvé
telét felesége kedveért akarta erőltetni, mivel ez egy város megví
vását óhajtotta látni. 

2) Fessler ugyan e, h* 333, l. azt állítja, hogy a harmadik ví
vásban valósággal bevették a magyarok ezen várat. Azonban de Linck 
és Dlvgoss e. h- nyilván mondják, hogy a magyarok Haimburg el
len ez úttal nem boldogultak, az utolsó még azt is állítván, hogy ez 
annyival kevésbbé dicsőséges, mivel ezen vár sem természet sem 
mesterség által nem volt erősítve; alkalmasint nem látta azt soha is 
a tudós történetíró. 

3) Bonfin e» h. — De Link ellenben c. A. azt áUitja, hogy ezen 
város mindjárt kinyitotta kapuit az eleség hiánya miatt. 

)̂ Bonfin e. h. 
5) De Linck e. A. 
*) Bonfin «. A., Baksai, Chron, Reg, Hung. Bonfin végén 

690, l 
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tek kimeDni ^}. Csakdaniir meghéáiM az egész vidék Bécs 
és Bécs-Ujváros k8»t ^). 

Friárik, — kU a magyar fegyverek ezen gyors élő-
meneteié igen kedvetlenül lepett meg, annyival is inkább, 
mivel .most is, mint minden más alkalommal, készületeivel 
elkésett volt, ^ júKus 28>-dikán előbb Kremsl)e később 
Linzbe voná magát'); mindenek előtt a cseh és lengyel 
királyokat tndősitá veszedelméről és iől5k kért segedel
met *'), addig pedig minden oltalmi erejét két fővárosára, 
Bécsre és Neustadtra szorítá ^}. De Bécs, mint az egész 
tartomány szíve, Mátyásnak is fő szemügye volt. Ezen 
szép, már ekkor 50,000 eraber-̂ lakta város, az akkori 
időkhöz képest igen jól meg volt erősítve; kettős falai és 
vízbe boríthatő sánczai, magasan fölemelt számos bástyái 
az ellenségnek szinte győzhetetlen akadályt vetettek elébe. 
Már külvárosai kellemesen lepték meg a hozzá közelítő 
idegent; de a belváros fénye és szépsége minden várako
zást felülmúlt. Bonfin, a csinos városokhoz gyermekségétől 
fogva szokott olasz, nem győzé eléggé csodálni, kivált 
azért, mivel már ekkor itt a házak minden ablakai üvegből 
voltak. Lakosai, nagyobb részint kereskedők, igen szor
galmatosak, de a kényelmes életet, jő italt is igen kedve
lők , a verekedésre, czívődásra igen hajlandők levén, azért 
közöttök az öldöklések majd mindennapiak voltak )̂. Bár 

0 Bonfin e. h. 
2) Bon^n e,h, 
3) Ve Linck ^. h' — Hogy Fridrik Ifevúa ideig Krernsben tar* 

td;?ko4ott, bizonyítja ez^o v4fQ9n£^ és társánál̂  S^eioa^k hQzzá írt 
ipvele. ür}?iis Criíms ^ Stfiin actft et jur^ nmmoipalic^ Bcmcbnál 
UI, ((. 2^9. h Már scpten^Uer IS-diMA fazonban elmeot volt, Tniot 
kitetszik ugyanezen v&rosnak egy más leveléből. J^fj^yí^ncitf 264' '• 
Hc(gy pedig \n^itn elíibb Steyerbe mpni, hétaégenklyülivé tesei uja-
gának a csásẑ rpf̂ î ^z fiiftlített testvéryárQsoVh îz iptéz^lt \tizt?it(5 le-. 
vele. Ugyanott i70. l. 

*) De Linck e. h* 
0 Bonfit^ e. /(. 
6) Bonfin e. h. 
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a bécsiek efeiptéa a nm|gy«r sereg közelítésén megrémültek, 
mégis azután 4 yáres oltalmira mindent elkérettek polgiri 
állások, vagy vagyonuk minden klildnbsége nélkül'). Olta* 
lomintéze|:eikben külöi^ figyelmöket íordítottiUc a kUl?á-
rosok Fédelmére 0 . Csak faamar átlátá Mátyás, hogy alku** 
dozások, részletes vívások által czélt nem ér, csak a vá
ros tökéletes berekesztése által boldogalhat, ez pedig du» 
nai összeköttetések elvágása nélkül nem eszközölb«tő. 
Azért egy éjjel 5,000 lovassal hirtelen Klosterneuburgra 
csap és ezen városkát nyakasán fogadott roham után meg
vívja '}• ^SY azután serege egy részét a Dunán átszállít** 
ván. és itt Bécs alá küldvén, az eddig megvívott vagy el
foglalt aprőbb erősségeken kivül több másokat is hatalma 
alá hajtván, és így Pottensteint, Petersdorfot, Trautsmanns-
dorfot, Lichtensteint, Mödlinget, St.-Margarethent, Éber-
gassingot, — honnan augusztus 15-dikén Zala, Sopron és 
Vas megyék nemességét és más birtokosait, kiknek némelly 
kapitányaival egyesülve Kőszeg vára és városa megvívását 
kellett volna eszközölni, de a kik közöl sokan magokat 
attél elvonni készültek, komolyan meginti^ hogy a meg-

0 Hormayr, Wien, IV. d. i . füz. 28. L 
2) Bonfin e, h. 
3) Bonfin e. h. — Ez ugyan Klo8terneuburg bevételét Bécs való

ságos bezárásának kezdete után említi és őt követik ebben mind 
Pray e. h,, mind Fitcher, Stift, Khstemeuburg. IL d. 224. l , 
az utolsó a megvívást augustus 21-dikére tévén, Baksai ellenben 
e. h. ezt július 18-dikára és így Bécs körülszállása elejébe teszi; az 
utolsóban követi ezt Hormayr is e.h. A megvívás ugyan július 18-
dikán nem történhetett, miután Trautmannsdorf megvívása is csak jú
lius 17-dík€n, Fridriknek Bécsből eltávozása pedig csak ugyanazon 
hó 28-dikán történt: d« épen olly kevéssé njrugbatunk meg augustus 
21-dikébcn, mintán az egykorú és majdnem szemtanú Tichtel sze
rint, mint minc^árt meglátjuk, Bécs tökéletes bezárása már augustus 
i4-dikén megtörtént, ez pedig csak Klosterneuburg bevétele után 
volt eszközölhető. — Egyébiránt de Roo szerint VllL könyv, 314* 
/ . , Mátyás ezen várost tíz napi megszállás után, Fe9$ler szerint F. 
d* 334. l. mindjárt első nap vívta meg. Az utolsó azt is mondja, 
hogy itt ment által a Dunán és így sietett ezen víz bal partján Bécs 
alá, a mi igen természetes és elfogadhatd. 
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szálló sereget elhagyni ne merészeljék, ígérvén miszerint 
közelebbről küldend oda némelly tij csapatokat, mellyek 
segítségével a megvívás könnyen eszközölhető leend *), — 
valamint Schwadorfot stb. birtokába kerítvén, a főváros 
tökéletes bezárását eszközlé^) augusztus 14-dikén?). 

Ebesdorf Vida, Lamberg Gáspár és Stahremberg Ber
talan voltak itt a császár kapitányai ^), és ennek még ide
je maradt gróf Hangot is ide küldeni 5,000 emberrel *). 
Az őrsereg a városi polgárokkal és a tanuló ifjűsággal, egy 
lélek egy akarat által vezéreltetve, vetekedve követett el 
mindent a város oltalmára. Hiába tett Mátyás fényes ígé
reteket , sikeretlen fenyegeté a lakosokat vég veszélylyel > 
feleségeik, gyermekeik összekonczolásával, az egész város 
kirablásával, ha még tovább is makacskodnak; hiába ál
lította ki számosj szép és jól felkészült, győzedelemhez szo
kott seregét az egész városi nép szeme láttára a vár falai 
alatt szekérvára mögött fenyegetődző harczrendbe , hogy 
félelmet gerjeszszen: azok, kik 15 év előtt magok vívták 
császárjokat és kiadásával megkínálták volt az ellenséget, 
most tántoríthatatlanok valának jobbágyi hűségökben *), és 
gyakori kiütéseik által igen nagy kárt tettek a megszál
lóknak 0 . Éhséggel kellett volna a nyakasokat megszelí
díteni; erre azonban a város szorosabb bezárása^ különö
sen pedig a Duna bal partjának és a Duna hídfokának bir
toka volt szükséges. Azért augusztus 25-dikén )̂ seregét 

)̂ Dátum in Gastro Ebergessintz in festő assumpcionis Yirginis Ma
rié, anno domini 1477. Oklevéltár, DCVL ««. 

2) Bonfin e. A. 
') In vigília aasumtionis Mariae, Tichtelii Diarium Rauchnál 

Script, Austr, IL d 533. l 
)̂ Hormayr, Wien, VllL d. 51. l, — ünrest szerint Chron. 

Áustr, Hahnnál L d. 627, /. Werdenberg Hag<5 volt a császáii 
várnagy. 

0 Dlugoss e, h. 
*) Hormayr e. h-
''') Dlugoss és Unrest e. h, 
8) Postridie Bartholomaei, Tichtelii Diarium e. h, 
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egész fényben kiállítja a király, azzal Maitzleinsdorf és 
Margarethen felé vonul; kő és vas golyők röpülnek a kö
zeli külvárosok felé, és minden arra látszik mutatni, hogy 
a város vívása ezen oldalon több felŐl indaland meg. A 
megszállottak figyelme e szerint egészen erre vonatván, 
némelly fegyveresekkel jól megrakott és a városbeliek tadta 
nélkül előre elkészült hajók Klosterneuburgtől, hol állott 
az egész idő alatt a fő tanya, a ligetes partok által elfedve 
a Dana hídjához Bécs alatt észrevétlenül közelgetnek, hir
telen az azt oltalmazó őrcsapatra ütnek, ezt meglepve el
nyomják, és nem csak a hidat magát hanem az azt oltal
mazó két erősséget is elfoglalják 0* Tábornál a király mind
járt földhányásokat vettet föl, azokba kapitányait, a két 
Tettauert teszi némelly seregekkel, és így az eleség beho
zását gátolhatja a Danának mind bal mind jobb partjáról̂ ). 
Ez által a szükség kevés idő alatt igen nagy lett a város
ban , úgy hogy a kenyér drágább volt a pénznél *). De 
még ez. sem törte meg a bécsiek bátorságát, kivált mintán 
Orsolya napját megelőző estve (october 20-dikán) egy 
nagy eleségszállítmány érkezett Bécs-Ujvárosból, a ma
gyar táboron szerencsésen keresztülvágván magát *), 

Bécs berekesztésének ideje alatt )̂ Mátyás tudósítá 
Németország rendéit a közte s a császár közt kiütött hábo-

*) Hormayr e. h. 56* l. — Ezen két erősség Werdernek nevez
tetett és ott volt, hol a mai Leopoldstadt és Rossau. Schlagger, 
Wiener Skizzen IL d, 7. /. 

2) Bonfin szerint e, h. fa erősségeket készíttetett a királyé helyen. 
3) Tichtelii Diarium e, h. 
*) Ugyanő ugyanott, — 18 hétig védelmezte magát a város, 

tSgy hogy a magyarok semmire sem tadának menni. De Linck e. 
A. 250, l. Az itt töiténteknek naponkénti előadása megvan: Consp, 
Hist, Unit), Wien. IL d, 20, és köv, l, A szemtanú , ki azt leírja, 
Goldberger János dékán volt az egyetemnél. Kurz^ Friedr, IV* IL 
d, i32. l, 

ö) Windisch, Gesch, v. Ung, 288, l azt állítja, Tichtelnek még 
akkor kéziratban volt munkájára utalva, hogy Mátyás ezen bere
kesztés alatt szinte életét vesztette, lovasságával az alig befagyott 
Pnnán át akarván menni és alatta a jég beszakadván; de eztTichtel 
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Túv6\, minden arra vonatkozó irományok köpése mellett ̂ ), 
egyszersmind folytatá egyéh hdditásait Osztrákbonban. A 
Lajta melletti Brnck, Baaden, Ranchaneek könnyen meg-
adák magokat^. Nagyobb ellentállásra talált Komeobarg** 
nál, hol Euenkel Detre v(At várnagy; ez elszánt bátorság
gal és megkülönböztetett ügyességgel oltalmazá a hitére 
bízott erősséget, de 6 egy nyíl által veszélyes sebbe esvén, 
a város tüstént kinyitá kapuit ') tíz napi igen heves ágya
zás után *). Tuln csak hét napig állott ellen a megszállő 
magyar seregnek '). Annál vitézebben tartották magokat 
Stein és Krems, Bécs példája által lelkesítve ^). October 
9-dikén kezdődött ezek megszállása; Zelena János k^-
mányzá magyar részről az ágyukat, Kinizsi Fái vezérlé az 
egész megszálló sereget 0* ^^en testvérváros mind végig 

nem mondja, nem is mondhatja, mert az eg ŝz megszállás az Ősz 
elején történt. 

)̂ Nürnberg város polgármestere és tanácsa tudósítja Frídrlk csá
szárt , hogy folyő évi februárius 8-dikán vették Mátyás magyar ki
rálynak múlt évi october 25-dikéről kelt levelét ahhoz mellékelt 
több másolattal, mellyek a csáseár és Mátyás király közt akkor fen-
forgott viszályokra vonatkoznak. Jóllehet pedig hitelesen értesültek 
hogy ezen viszályok már békés nton ki vannak egyenlítve; mindaz
által kérik a császárt, hogy ezen egyességet írásban nekik is minél 
elébb juttassa kezökhöz. Gebén am Mitwoch nach dem Suntag In-
vocavit in der Vassten (februárius ll-dikén) anno domini 1478. 
Oklevéltár, DCXIV. sz, 

2) ünrest e, h. 
3) Hormayr, Wien. IV, rf. L filz, 28. L 
*) Bon fin e. h. — De Linch szerint, ki de Root szereti minden

ben követni, AnnaL Claravall, II. d. 251. /., Komeuburg mindjárt 
megadta magát, bár gyalogsággal jől el lévén látva könnyen ellent
állhatott volna. — Uormayr e. h. Komeuburg megvételét Bécs 
megszállása elébe teszi, de Bonfin szerint ez valösággal az
alatt történt. 

5) Bonfin e. h. 
«) Bormayr, Wien. IV. d. I. füz. 30. l. 
'^) Engel e. h. — Bonfin szerint e, h. Báthori István is jelen volt 

ezen két város megszállásánál. — De Linók szerint e. k. ez Szent-
Mihály napja körül történt. — A két város már october 9'dikéo 
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állhatatosan megmaradt hűségében és férfiasan oltalmazta 
magát ^), bár Marchegg, St.-Pölten és Graiffenstein. hon
nan a két város eleséget kaphatott, mindjárt a megszállás 
kezdetével a magyarok kezébe jutott )̂. A zwettli apát ko
lostorának feldalását két ízben váltotta meg 400 forinttal^), 
és emberei látták el ezután őket a szükségesekkel. Azért 
Kinizsi october 24-dikén kelt levelében meghagyja ennek, 
hogy a hűségi hit letételére minden emberét küldje a tá
borba , és mind a király mind maga javát ekként mozdítsa 
elő. Ezen levelének sikere nem lévén, sőt arra még választ 
sem nyervén, november 7-dikén keményebben fenyegetödzve 
inté meg őt *), De ennek sem volt kívánt foganata, s a 
nyakas pap bizonyosan nem kerüli el monostorának és min
den jószágának feldolását, ha idő közbea az alkudozások 
a harczolő felek közt minden ellenségesködésnek véget 
nem vetnek *)> 

Fridrik ugyanis azalatt Linzből sikeretlenűl sürget
te , hiába várta nála semmivel sem gyorsabb szövetsége
seinek , a lengyel és cseh királynak, segedelmét ^). A cse
hek előnyomulását hathatosán gátiák a hű&éges morvák̂  0* 
Kázmérnak pedig a hatalmas Komorovszky Péterben, Tfeun-
gen Miklős ermelandi püspökben és a német rendben olly 
ellenségeket gerjesztett volt Mátyás, kik Őt minden lépésé
ben gátiák. Az utolsó ugyan a kivánt segédsereg helyett 

Jelenti Fridriknek körűlfogatását a magyarok által. Urbis Cretns et 
Stein acta Rauchnál e, h, 274, l. 

^) Engel e, h. 
2} ?rau. Annál ÍV, d. ÍÍ2. /. 
3) De Linck e. h. 25i. l 
^) De Linck e, h, 252, L Az első levél, Dátum la loco campe* 

stri circa expugnationem Givitatis Krembs 1477. feria sexta ante fe-
stum Simonis et Judae, a másik in exercita sub Civítate Crembs fe
ria sexta post Leonardi nimirum VII. nov. 

^ Fessler e, h', — Schonai Zelena János adja njvember lO-di-
kén a kremsieknek tudtára a király és Fridrik közt 15 napra kötött 
fegyverszünetet. Urbis Cretns et Stein acta e, h, 895, /. 

6) Bonfin e, h, 
'^) Fessler c /* 354. /. 
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küldött volt 10,000 aranyat, de ez igen későre, már a bé
kealkudozások megindulása után érkezett )̂, és azért azt 
Fridrik nem minden neheztelés nélkül küldötte neki vissza^). 
így a császár azon kedvetlen helyzetbe jött, hogy sem az 
éhséggel küzdő kremsieknek ^), sem a szorongatott bécsi
eknek *), — kik ugyan gróf Haug várnagy alatt gyakori 
kiütéseket tettek, sok foglyot csináltak, és ezeket, miután 
a megtölt börtönökbe többé nem fértek volna, vízbe fu-
lasztották vagy éhség által vesztették el ' } , de mind e 
mellett a naprél napra növekedő szükség által szorongatva 
már feladásról kezdenek gondolkodni ^), — segítségül nem 
lehete. Szinte egész Alső-Osztrákhon a magyarok kezében 
volt; 70 városnál több hódolt volt meg 0» Kremsen, 
Steinon és Bécsen kivül *) még csak Bécs-Űjváros oltal
mazta magát erélyesen *). Fridriknek több osztrák alattva
lói, mint Ottensteini Rohr, Meissingsdorfer, Waltreit és 
mások urok tehetetlen kormányára unva átmentek az el-

1) De Roo c. A. 
3̂ Dlugoss és de Roo e* h., Curaeus I, d. 355, L és Schick^ 

fussy L könyvy 155, l — Cromer, XXVII, könyv^ 639, l, 30,000 
aranyról szól. 

3) A kremsiek levele Fridrlkhez. Vrhis Crems et Stein acta 
Rauchnál e. h, 

*) Bonfin e, h, 
5) Dlugoss, XIIL könyv, 567, l. 
6) De Roo, Hist, Austr. 3i4, l, 
''^ Pray, Engel és Fessler e, h. — De Linck, Annál Clara-

mll, II, d, 251, l, 72 várról, Schells, Gesch, Oest, VII.d, Í7Í.I. 
72 helységről, melly egy hónap alatt adta meg magát, Unrest e. h, 
csak 40 helységről szólanak. — Az imbachi, előbb minbachi nő-
monostor külön egyezkedés által kerülte el a bántalmat. Rauch III, 
Chmely Geschichtforsch, I, d. 3. füz. 540. l, 

8) A brassai egyház felirata Schtoandtnernél I. d. 886. l. azt 
mondja ugyan: „Anno 1477. Vienna expugnata per Mathiam regem 
Hungáriáé.'* Ezt állítja Peltzel is Gesch, v. Böhm, I. d, 487, l. De 
ez ellenkezik minden többi íróval. — Tichtel szerint Diarium 
Rauchnál e, h, a megszállás 18 hétig tartott és in vigília Sancti 
Thomac azaz december 20-dikáa bontatott fel. 

») Bormayr, Wien, IV, d. I, f, 30. h 
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lens6ghez ^), és a Krems alatt táborozd megszálló sereg 
egyes csapatai pusztítva szinte egész Linzig szágaldoz-
tak ^). Stájerhont Pesnitzer Ulrik, Rohoncz és Sz.-Go-
thárd ura ^), később pedig, mint mindjárt meglátjuk, a 
törökök dúlván fel, ez így saját bajaival el^^ggéelvalafog
lalva. E mellett nem minden alap nélkül tarthatott a csá
szár még attól is^ hogy a háborúnak további szerencsétlen 
folyama kedvetlen befolyással lesz fiának házasságára is a 
gazdag burgundi fejedelemnővel, a sok szép tartomány 
örökösével *), A viadalos Károly burgundi fejedelem Nan
cy alatt a schweitziak vitézsége által második fényesen föl
szerelt seregével ̂ ) az ütközetet és életét elvesztvén Qanuá-
rius 5-dikén 1477.)^), leányának Máriának, már régtől 

)̂ De Linck e, h, — Meissingsdorfer maga jeleotl ezt a zwettli 
apátnak és neki is hadat izén, meg lévén győződve királya Mátyás 
ügyének igazságáról, Dátum Dobra Anno Domini 1477. in Yigilia 
SS« Petri et Pauli Apeslolorum (június 28-dikáD). De Linck e. h. 
253, l 

2) Bonfin e. h. 
3) Siálay, Magyarország Tört IIL d. 286. l 
*) Engel e, h. 
5) Ziegler, Schauplatz der Zeit, L d, 333. L és Miiller szerint 

ReichstagS'Theat. IL d. 7i9. /. április 2.dikán, Haberiin sze
rint Deutsche Alig. Gesch. VII. d. i08* l. martius 2-dikán, Schells 
szerint martius 3-dikán 1466. történt az első nevezetes csata a 
schweitziak és Burgund közt Grausón mellett, mellyben a szép 
büszke burgundi sereg semmivé tétetett és a schweitziak zsákmánya 
egy milliő aranyra becsültetett* J7a6eWm e. h. Hasonl. Comines^ 
V. könyv, 281. l. A burgundi fejedelemnek itt elveszett nagy gyé
mántja a schweitziak által később a gazdag Fuggerek kezébe jutott̂  
Tud. Gyűjt. 182í. VIL filz. 36. l. — Ez után Sixtus pápa és Fri-
drik császár ajánlák közbenjárásukat a békére, de a schweitziak 
szövetségesöknek René loraine-i fejedelemnek visszahelyeztetését 
birtokaiba sürgetvén, ezt pedig Károly egyenesen megtagadván, 
ügyekezetök sikeretlen maradt, és a háború tovább is folytattaték. 
Schells e. h. 

6) Müller, Schtceitz. Eidgenoss- V. d. i26. l , Schells e. h. ét 
Tritthem, Chron. Hirsaug. 493. l., ki az ütközetet hosszan írja 
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fogva Miksa mátkájának ^), férjhez menetelében nagy aka
dályokat szült ugyanis a franczia király követelése )̂ , ki 
azt állítá, hogy a herczeg halálával minden jősz^a rá 
szállott mint védúrra ' ) , tulajdonkép pedig a gazdag $rÖ* 
kost minden m<̂ don fia Lajos számára kívánta megnyerni ̂ . 
A dolog ekkor már annyira ment volt, hogy valdszfüűle^ 
csak fegyverrel lehetett azt elhatároznri ')• 

Mind ezen körülmények igen kivánatossái tevélc Fri« 
drik előtt a békét Mátyással )̂, és annyírai megtförék határ
talan büszkeségét, hogy maga tévé meg az eisft lépést, 
káplánját Pack Albertet a béke ajánlása és megkötése vé
gett a magyar táborba küldvén. Ez legelőbb is Báthorin^ 

le, de azt januárius 6-dikára teszi. Blarraígy ír rőla: „Tantus erat 
bello prínceps, ut mortuus hosti ingerat honorem." Sírirata ez volt: 

Te paieis pigait, te taednit atqu^ qwetís 
Garole! sicque jaces, jaxnqae qtríescé tíbí. 

Mülter, Reich8$ags^Theat, 11 d. 721, / . , Zügler, Sehanplal* 
der Zeit, I. d. iO, k, Gualter 11. d. 968. l. —- Soltan̂  állították', 
hogy Károly fejedelem nem esett el, hanem Németországba ázök^U 
át, ide menekült és itt 7 évi bűnbánatot tárta. Maga Nauderus y 
Gener. L. 974. L látott egyént, kit a közvélemény Károlynak tartott. 

0 Károly januárius 51-dikén 1470. irta alá az Örök szövetséget 
Fridrikkel, május 6>dikán a házassági szerződést Miksával. SckelUy 
G&seh. OesU Vll. d. 189. L 

*) Benel, Chron. Münsterb. Sommersbergnél L d. 206. L 
3) De Boo e. ^ 527. /. 
^y ugyanő ugyanott. 
^} A menyekző még az alkudozások alMt megtörtént a^lgastus 

20-dikán (ad decimam tertiam calendas Septettbres) 1477., de Roo 
e, A. és Bormayr, Wien. IV, d. 1. fű*. 33'. /., augttstus 18-difeán, 
JuUus Caesar VI. d. 233, l. szerint. Az eMcor Gentb^n ké»zült 
űj házassági levél ugyan csak augustus 1 S-dikárél megvan FHds. 
LeenardnúH L d. 208. I., Dummtnát, Corps Dipl. 111. d, 2. 
rész, 9. l., valamint Schrötterernél Oest Siaats-RecM, IL A^tk: 
252. l. Jtílius Caesar szerint e« h* 234, h Hasonl. Mewrey, Vll, 
á. 192* l., ki megjegyzi hogy a menyasszony volt kénytelen Géni
ben a lakodalom minden költségét viselni, olly saegény volt a vőle
gény. Az úti költségeket a flandrenieknek kellett viselni. Segur e* 
A. 316. l 

6) De Roo e, h. 344. /. 
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és Kinizsinél, ezen háború hőseinél jelentette magát De 
ezek egyenesen kinyilatkoztaták, hogy erre nincsenek meg-
hatalmazva, és harczolni, nem pedig békélni küldettek ide )̂; 
e mellett Komeubnrgba utasították a királyhoz, ki ide tet
te volt át fő tanyáját ezen város megvívása után, feleségét 
Beatrixot Pozsonyba küldvén ^). 

Mátyás sem idegenkedék a békétől, mivel a pápa min* 
den levelében hathatósan intette: hagyna fel a császár el
leni háborúval; sőt végre szelídebb intéseinek sikere nem 
lévén, a felek kibékéltetésére küldött követe által mind a 
maga mind a velenczei köztársaság nevében eddig fize
tett segedelmeknek elvonásával fenyegetődzék, ha sergeit 
tUstént a törökök ellen nem fordítja *}. Azért Fridriknek 
követét nem csak igen jől fogadá, hanem mindjárt melléje 
rendel é á váradi püspököt, hogy vele egyezést kötni ügye-
kezzék. A két pap előlegesen megállapodott egy 15' napi 
fegyverszünetben november 10-dikétöl ugyanazon hőnap 
25-dikéig, olly föltétel alatt, bogy mind egyik fél meg
maradjon mostani birtokában, Mátyás se Osztrákhonban 
se Stájerországban új foglalásokat ne tegyen, lovasságát 
csak etetés végett bocsássa ki táborából, Bécs és Krems 
alatt is seregei csendesen maradjanak sánczaik közt, de 
másfélül a mondott két város is nyugalmasan várja el a 
fegyverszünet elteltét és Bécsbe semmi eleség se vitethes
sék , sőt Fridrik maga az Enscn át ne jöhessen, az alku
dozások végre a végbékc iránt tUstént megindíttassanak )̂. 

)̂ Bonfin, IV, th,, F» könyí), 435. / . , fíormayr, Wien. e, 
h. 32, h 

2) BonMn e, h, 
3̂ Engel e, h, 

*3 A 45 napi fegyverszünetről november 10-dikétől ugyanazon 
hdnap 25-dikéig szőlő iromány megvan n(?met nyelven : Urbis Crems 
el Steifi Acta Rauchnál III, d. 29ő, l, de minden kelet nélkül. 
Engel annak megkötését hibásan teszi november 7-dikére. Kúra, 
Friedr, 1 V. JL d. 135 l. azt jegyzi meg, hogy Pray szerint An
nál IV, d. i 13. l Gmundenben, Rauch szerint e, h. Steyerben 
köttetett volna az meg; azonban nem lehetetlen, hogy mind a két 

BUNTADIAK HÓBA. V. KÖT. 3 

Digitized by Google 



34 

£zek valóban mindjárt meg is kezdettek. Frídrik egy 
fényes követséggel tisztelte meg a királyt, melly elébe 
ez maga részérdi követeket küldött, azt ünnepélyesen fo
gadta és azzal királyi székében ülve értekezett )̂. A ta
nácskozások alatt Fridrik Gmnnden városában, Mátyás 
pedig fő tanyáján Romenburg alatt tartózkodott ^), magok 
az alkudozások Gmunden városában folytak ') a pápa és a 
velenczeiek közbenjárása mellett *'). Mátyás részéről jelen 
voltak Gábor egri, János váradi püspök, Szapolyai Imre, 
Bánfi Miklós pozsonyi gróf és György pozsonyi prépost *). 
A tanácskozások mindjárt megindnltak ngyan, de azoknak 
folyama alatt több, előre nem látható akadályok fejlődtek 
ki. Az időnyerést mindig óhajtó s elhatározott lépésekre 
éveinek növekedésével mind inkább alkalmatlan Fridrik 
talán önkényt is halogatta azokat 0- így a fegyverszünetet 
idő közben meg kellett hosszabbítani 0* A császár részéről 
végre a következő pontok hozattak indítványba: 

helyen történt az alkudozás. — Egyébiránt Prayi Annál. ÍB^ IV. d, 
ii4. l. emlékezik ezen 15 napi fegyverszünetről, megjegyezvén 
hogy maga a kötés megvan in Cod. Msc. Hist. prof. Bibi. Aug. Vin-
dobonensis foI. 55. — Hanser Walter kremsl kapitány és vámagy, 
valamint az egész helybeli polgárság nem volt megelégedve ezen 
fegyverszüDeitel és azért egy különös levelében terjesztette a csá
szár elé annak veszélyhoző oldalait. Urbis Crem$ et Slein Ácta 
Rauchnál e. h. 300 l — Fridrik Gmundenböl adta ezen két vá
rosnak tudtára a fegyverszünetet. Ugyanott 305. L 

^) Bonfin e. h., ki mind a követség hosszú beszédét, mind Má
tyás feleletét szóról szóra adja elő. 

2) Dlvgoss e. h. 
8) ünrest, Chron. Aust. Hahnnál I. d. 628. l — Pray csak 

közönségesen mon '̂aj hogy Fridrik a béke végett követeket küldött 
Felső-Osztrákhonba. 

*) De Rooy Hist. Austr. 314. !., Dlugoss e. h, 
*) Ezeket nevezi a békéiével, Kurznál e. h. 258. l — Prcry, 

Annál. e. h. csak a három elsőt, Fesshpy V. d. 336. l. a két utol
sót is említi. 

^) Dktgoss e. h. 
"O Pray, Annál. e. h. — November 2K-dikén Rinizsi Pál és Ze-

lena János a kremsiekkel meg akarták a fegyverszünetet bizonytalan 
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1-ször. A Galcozzik elkergctésdbon ő munkás leend 
és eszközlendi hogy helyettök Arragoniai Fridrik, Ferdi
nánd siciliai király második fia, Mátyás sőgora nyerje el 
a milanói herczegséget ^); 2-szor. Ennek ő eljegyzi há
rom év leforgása alatt leányát, Kunegondát; 3-szor. Fri
drik és Mátyás birtokaikért kölcsönösen j<5t állanak és kü
lönösen az ozmánok ellen egymást segítik. — Ezen aján
lások a király jelen körülményeiben már Olaszországra is 
kiterjedő nagyravágyásának hízelkedtek, és azért ezen ala
pokon az alkudozások folytatására készségét jelentette ki; 
azonban némelly valóságos kedvezéseket is sürgetett, mely-
lyeket fegyvereinek kitűnő szerencséje mellett igényelhe
tett. Ezek között a hadi költségek megtérítése, Fridrik el
pártolt jobbágyainak jövendő sorsa és ezen békébe foglal-
tatása igen sok kedvetlen vetekedésekre adott alkalmat. 
Ehhez járult még Fridriknek a magyarországi öröködés-
rőli lemondása, és ezek miatt a harmincz napig folytatott 
alkudozások is szinte füstbe mentek '). Mátyás ugyanis 
minden hadi költségek megtérítését óhajtotta, és ezeket 
300,000 aranyra számította *), a mellette fegyvert fogott 
osztrák alattvalókat cserben hagyni nem akarta, és Csehor
szág birtokát magára, Magyarországét pedig utódjaira néz
ve biztosítani kívánta. Követelései tehát oda mentek, hogy 
Fridrik erősítse meg Őt csehországi választó fejedelemnek, 
mondjon le Magyarországról és minden ez iránti jogairól, 

időre hosszabbítani, olly mőddal hogy három hónapi felmondás ál-
lapíttassék meg; de ezek azt nem fogadták el, é,a itt a háborúzás 
elkezdődött. Urbis Crems et Stein acta Rauchnál IIL d, 3Í2, 
és3i5. l 

í) Galeozzo Mária Sforza milanói fejedelem 1475. december 
26-dikán fényes ünnepély alkalmával fejedelmi székében megölettet
vén , Bipulta, Annál Placeniini Muratorinál Script. Rer, Ital. 
XX, d, 952, l. , öcscse, a vad természetű Sforza Lajos, mint tör
vénytelen idejű fiának gyámja bitorolta a kormányt. Dfario Parm» 
Muratorinál e. h, XXIL d, 248, /. 

*) Dlugoss e, h, 
3) Bonün e, h. 

3* 
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adjon vissza ezekről szóló minden irományt, térítse meg 
nem csak hadi költségeit, hanem a koronáért fizetett 60,000 
aranyat is, és engedje meg, hogy némelly osztrák jobbágyok, 
különösen a Lichtensteinok, még tovább is pártfogása alatt 
maradjanak. Mind ezekre Fridrik semmikép sem akart álla
ni, valamint másfélül Mátyás sem ak^rt a megszökött esz
tergomi érseknek és Gravanecknek megengedni, kiket me
gint a császár kivánt volna maga részéről az egyességbe 
foglalni )̂. Beatrixnak, ki még mindig Pozsonyban tar-
tőzkodék ^), igen szivén feküdt ezen alkudozások szeren-
esés befejezése, főként bátyja tekintetéből, ki e szerint 
egy szép herczegség birtokába jufa és egész családjára új 
fényt deríte. Azért sűrűen írt levelekkel buzdította mind a 
két részt a béke megkötésére *). 

Ezen buzdításoknak nom kis befolyása volt a szerel
mes királyra, másfélül Fridrikre nézve sem maradtak 
minden hatás nélkül, miután fő figyelme a német-alföldi 
dolgokra és fia boldogságára volt fordítva, ott ennek vég
rehajtott menyekzője után a háború a franczia királylyal, 
ki őt gátolni kivánta felesége birtokainak átvételében, ki
ütvén *). így végre a béke megköttetett a két versenytárs 
közt. A Fridrik által ajánlott előpontokra nézve, mellyek-
nek titokban tartását nagy részint megkívánta azoknak si-
keresítése, egy külön oklevéi íratott alá Korneuburgban 

0 Dlugoss e. h. 
2) De Roo e. h. 
3) Beatrix ezen tigyekezeteiről emlékezik mind Bonfin, mind 

de Roo.e, lu 
*) üenel^ Excerpt ex Chron, Münsterb, Sommersbergnél I. d, 

206, L — Egész 1478-ban folyt a háborúzás a két hatalmasság 
közt kevés félbeszakasztássa). De Roo e, h, A Grivogusse mellett 
nyert fényes ütközet sem vetett annak véget. Hencl e. h, A franczia 
háború megszűntével németalföldi alattvalóival támadlak ujabb ked
vetlenségei Miksának, de Roo c . A., és házassági szerencséje sem 
tartott sokáig; mert Mária mártius 2-dikán 1482. lovával megbuk
ván, csipejét eltörte és maga idejében gyógyítását szemérmetesség-
ből elmulasztván , nem soká meghalt. Henel e. h. Hasonl. Comi-
nes^CCXXXLl 
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1477. november utolső napján ' ) ; más nap, azaz decem
ber l-sej6n Graundenbcn a császár jelenléfében )̂ a csá
szári biztos ás jegyző Ciliéi Tamás konstantzi prépost és a 
magyar követek közt De Priscia Boldizsár pápai követ és a 
velenczei biztosok közbenjárása mellett *) a többi nyilvá
nos pontokra nézve készült béke hitelesíttetett, még pedig 
Fridrik részéről Graundenben, Mátyásérői Komcuburgban, 
a következő föltételek alatt: 1-ször. A két egyező fél és 
ezeknek örökösei közt örök feloldhatatlan b'kc legyen és 
a két fejedelem, Fridrik és Mátyás regi viszonyaikat hely
re állítván, éljenek úgy mint fiú s apa, oiryniás javát és 
becsületét mozdítsák elő mint a magokét, cgyni.ís veszé
lyét pedig ügyekezzenek eltávolítani, mint ez harátok és 
szövetségesek közt illik; a két fél egymás ellen semmine
mű ellenségeskedést ne csak maga ne kövessen cl, hanem 
alattvalói által se engedjen elkövettetni, sőt egymás ellen
ségeinek ellensége , barátjainak barátja legyen . <'s ennek 
következtében idő közben akármi fejedelemmel vagy akárki 
mással kötött minden egyességek és szövetségek, mellyek 
ezzel ellenkezésben volnának, ezennel megsemmisíttetnek, 
kivévén a pápát és nápolyi királyt. — 2-szor. Ezen jó 
egyetértés jövendő fentartása tekintetéből egyik fél sem 
szenved meg tartományaiban olly egyént, ki a másik rom
lását ügyekszik eszközölni, és egyik sem veszi másiknak 
alattvalóit akármi szín és ürügy alatt pártfogása alá ennek 
tudta és megegyezése nélkül; minden illyen eddigelő elvál
lalt kötelezések, a mennyiben léteznének, ezennel meg
semmisíttetnék és érvényteleneknek nyilváníttatnak, kü
lönösen pedig a császár által szövetséges alattvalói részére 
a királynak adott oklevelet ez adja vissza, a mennyiben 
az ő vagy az övéi kezén volnának. — 3-szór. A császár 

<) Kollár, Auctvar. DipL ad ürsinum Velium 320. L 
2) Hogy a békekötés Gmundenbcn, a császár tartdzkodása helyén 

készült el, kitetszik magáből az ez iránt kiadott békelevélből. 
3) Engel e, h. — A békelevélben csak a magyar követek emlft-

ictnek név szerint úgy, mint azokat mf feljebb előadtak. 
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Csehország és az azzal összekötött választd fejedelemség 
iránt a király részére kiadja a rémai szent-birodalomban 
divatozó szokás szerint a felruháző levelet^ épen azon 
alakban mint az Ulászló részére adatott ki, és mihelyt ez 
megtörténik, a király a sík mezőn tanyázó seregeit annak 
tartományaiból kivonja és a hűségesküt magában foglaló 
tértetvényt ad, másfélül Fridrik is kötelezvén magát, hogy 
az ünnepélyes felruházást is megteszi, mihelyest Mátyás
sal személyesen összejön. — 4-szer. Ha e miatt Kázmér 
lengyel királynak első szülöttje vagy maga Kázmér a csá
szárt fegyveresen megtámadná: a magyar király köteles 
lesz neki, mint atyjának és ollyannak, ki egyedül miatta 
tétetett ki ezen háborúnak, egész erejével segítségére jön
ni. Az iránt, hogy viszont a császár is tartozzék Mátyás
nak Kázmér és Ulászló ellen segítséget küldeni, mi rende
let sem tétetvén, méltán gyaníthatjuk, hogy a magyar ki
rály e szerint megerősítve nyert jogait Gsel̂ ország iránt 
saját erejével volt köteles kivíni. — 5-szÖr. A közelebbi 
vízkereszt napja körül mind az alsó mind a felső osztrák 
rendek országgyűlést tartanak, minden egyesek bátorság' 
levéllel láttatván el mind két részről. Itt mind a négy rend 
kötelezvényt ad magáról, mint ezt a császár maga részéről 
már valósággal megtette, hogy a közelebbi sz. Márton nap
ján 50 és egy evvel utóbb megint 50 ezer arany forintot 
tesznek le Haimburgban *), olly nyilvános kikötéssel hogy, 

0 A hadi költségek fejében Mátyásnak fizetendő öszveg iránt a 
történetfrdk sem magok közt sem a békelevelek nem egyeznek meg. 
Százezer talentomra teszi azt a Chron, Monast, Melic, Pez Jeromot' 
nál I. d, 266. /.; 200,000 forintra a salzburgi évkönyv CBak ngyein 
Pez Jeromosnál 11, d* 437, /.,és & Chron, Salzburg, DueUiusnál 
Mise, II, d. i53. l; 180,000-re Dlugoss e. A., Cromer, Hisf, 
Pol XXVIIL könyv, 640, l,, Curaeus, Annál, Siles, L d, 335, 
l., és utána Schickfuss I. d, i50. L, és Boregh^ Böhm, Chron, 
II, d, 589, /.; 150,000-re Bonfin e, h, y deRoo, HisU Áuit, 
Vllt, könyv , 288, /., és után ok Strutius, Corpus Hist, Germ, 
I, d, 769, l,; Bucellinus, I, d, i26 /., Turóai László 399, 
l,, Müller, Reichstags-Theat, II, d. 747, l,, Podlusányi 376. l, 
Julius Caesar t VI, d,, 253. /.. és Fessler . V. d, 336. l; csak 
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ha ezen öszvegek a magok idejében nem tétetnének le, a 
király azokat akármelly utón és módon fölv^étethesse, a nél-
kül hogy ez által a béke pontjai megszegve volnának. — 
6-szor. A császár és a rendek kötelezvényei, valamint.a 
király azokról szóló nyugtatványai tétessenek le hű kezek
hez , mint az iránt a felek magok közt megegyezendenek; 
nühelyest e szerint a megbízottak által ezen irományok ki
cseréltetnek, a király köteles lesz seregeit a várakból is 
kivonni, és valamint egyfelűl a királyi seregeknek utjok-
ban tilalmas zsarolásokat tenni, úgy másfélül ezeket sem 
lehet ntjokban gátolni, és szabadon bocsátandók minden 
poggyászaikkal és vagyonukkal. — 7-szeT. A császárnak 
mind azon szövetséges alattvalói, kik eddig a magyar ki-
rálylyal tartottak, mind személyeikre mind vagyonukra 
nézve biztosíttatnak; Fridrik ezután épen úgy tekinti őket 
mint hűségében megmaradt alattvalóit, ők ez iránt, a 
mennyiben kivannak, kegyelmező és biztosító levéllel lát
tatnak el, minden elfoglalt jószágaik visszaadatnak, de 
Bíásfelűl ők is kötelesek lesznek hűséget és engedelmes
séget Írásban fogadni, a Duna mellett felállított űj erőssé
geiket lerontani, a helytelenül szedni szokott vámokat meg
szüntetni. Egyébiránt azok közölök , kik átokba tétettek, 
ez alól feloldoztatnak ' } . — 8-szor. Mind azon városok és 
helységek, nemesek és nemtelenek, világiak és egyháziak, 
kik ezen háborúban a magyalr királyhoz átallották, a csá
szártól közönséges engedelmet nyernek, s ezen tettök miatt 

80,000-re í/̂ ttTCíí, Chron. Austr, Hahnnál 1, d, 624. l , ki ma
gát a békekötést hib&sao teszi sz. Tamás napjára, és Michovius, 
PiitoHnál IL d. 235, l; a régiebbek közöl egyedül Ranzan, 
Ind. XXXVIÍ. 258, /. és Preunhuber e. h, i3i, L teszik azt, mint 
a békelevél, 100,000 forintra, az utolsö megjegyezvén hogy abból 
Steyer városára 1200 forint és Linzre ugyanannyi esett, mit ezek 
meg is fizettek. 

)̂ A pápa bullája mind azok ellen, kik az egyházi jószágokat 
megtámadják, kelt Romában VII. Kai. Julij és megvan Hansiti-
nál^ Gtrm, Sacra I. d. 570, l, Hasonl. de Linck 249, U ésKurz 
e, h. 137. L 
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semmikép sem háborgattatnak. Végre — 9-s'zer. Mind azon 
zsoldosok, kik a császárt elhagyván, a király zászlai alá 
szegődtek, igazságos zsoldhátralékaikra nézve kielégíttet
nek , és ezen ügy velők a kremsi országgyűlésen tisztába 
hozatik 0* 

0 Ezen békekötés úgy, mint azt Mátyás kiadta , Dátum in Cor-
neuburg die prima Dccembris anno 1477., megvan a csász. kir. tit
kos levéltárbí̂ n, miut azt Kollár e. h. nyilván megjegyzi; a bécsi 
csász. kir* könyvi árnak egyik 224. szám alatti codexéből kiadta azt 
Pray, Ánnal: IV. d. ii4 t.^és utána Katona IX. d, i26. l. \ azon
ban Pray maga is elismeri, hogy ezen másolat, mellyből ö azt vet
te, igen hiányos. Később néinilfg kiegészítve nem minden hiba nél
kül újra közlötte Kurz, Ge$ch. Friedr. IV. II, d. 258. /.Ezugyan 
nem tudatja velünk, honnan vette azt; azonban igen valészinü hogy 
a csász. kir. titkos levéltárbdl. — Nekünk alkalmunk van azt úgy 
közölhetni, mint azt Fridrik császár adta ki.. Oklevéliár , DCX. sz. 
Ez a dolog természetéből folyé változásokon kivül is különbözik a 
KurzétdK — Némelly történetíróink szerint a feljebb érintett titkos 
pontokon kivúl még több más, közhírré nem tett pontokban is álla
podlak meg az egyező felek, nevezetesen: l-ször. Hogy Fridrik le
mond nem csak a magyar királyi czímről, hanem az öröködésről is 
az országban. — 2-szor. Mátyás megígéri a hadi költségek elenge
dését , mihelyt a milahői dolgok az előbbiekhez képest elintéztetvén, 
ezen tartomány sógorának birtokába adatik és ennek menyekzője 
Kunegundával végre hajtatik. Ezen utolsó pontról egyedül Enget 
emlékezik e. h. 355. l., Dlugossra és de ROOT& de helytelenül utal
va; azt Schells, Gesch. v. Oesterr. VII. d. 113. l. csak utána ál
lítja. Másként áll a dolog az első pontra nézve; ezt nyilván mond
ják Dlugoss és Cromer e. h., Curaeus, Annál. Siles. 197. l., 
Michovius Pistorinát Hist. PoL 235. l., Bucelinus I. d. 126. l , 
sőt maga az osztrák de Roo e. h. ésFtigger is V. könyv , 28. fej. 
875—877. Haberiin e. h. Hasonl. Raynald XIX. d. 269. l, 
MüUer, ReichstagS'Theat. 747. l. Ezt elfogadják Engel, Schells, 
Gesch. V. Oest. Vlí. d. 173. l. és Budai Ferencs, II. d. 296. L; 
kétségbe hozzák Háberlin VII. d. 139. i. és Pvbiischka, Gesch. 
«?. Bőhm. IX. d. 327. l; hallgatással mellőzi Kurz, Friedr. IV. 
e. h,, egyenesen elveti Gebhardi II. d. 191. l., Pray pedig Bist. 
Reg. U, d. 453. l. megjegyzi, hogy Fridrik császár még ezen bé
kekötés után is élt a magyar királyi czíramel , Lünig, Cod. Germ. 
Dipl, 467. l. Mi Gebhardival annyival inkább kezet fogunk, ho?y 
Fridrik még a békekötést megerősítő levelében is magyar királynak 
neveli magát, 
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A béke föltételei Fridrikre nézve igen nehezek és 
nyomasztok voltak, hiúságát igen sértették, de különös 
szerencséjének tarthatá, hogy a minden felé győzedelmes 
Mátyástői illyeneket is eszközölhetett és tőle minden hődí-
tásának visszaadását illy föltételek alatt eszközölhette. Má
tyás, ügy látszik, be ákará a világ előtt bizonyítani, hogy 
őt nem hődítási vágy hanem a császár méltatlankodásai 
ösztönözték ezen háborúra. Ehhez járult, hogy a törökök 
njra Dalmátországba ütöttek*}, és a Schlesienbe kiütött 
háborúzások új gondot adtak neki és figyelmét más fe
lé vonták. 

Bár a pápa új és tetemes segedelmet rendelt mindjárt 
az esztendő elején az ozmánok ellen ̂  a papok jövedelmé
nek tizedét, a zsidőkénak pedig huszadát engedvén át e 
végre ^): Mátyás mégis a császárral támadott háborúzásai 
miatt ellenök ezen évben még mitsem tett, sőt beütésökct 
sem tudta gátolni a keresztyén földre. Még a nyári időben 
Krainba ütöttek, egy egész hőnapig pusztítottak ott min
den ellenállás nélkül és igen sok kárt tettek '). Később 
Croja alatt megvervén a velenczeiek vezérét Contarinit *), 
és zsidő kémjeik által tudósíttatván a császár és Mátyás 
közt kiütött háborúróP), 30,000 emberrel Dalmátor-
szagba ütöttek ®), hol is rémítő pusztításokat vittek vég-

0 Pesiina, Mars Morav. 880, í. 
)̂ Erről tudósítja a páviai bíbornok Veronai Gábor egri püspö

köt martius 8-dikán 1477. Wadding, XIV, d. 179, l 
3) ünrest, Chron, Austr, Hahnnál ,L d, 628. /. — ScheUs 

szerint Gesch, d. südösH. Eur, Stájerországon keresztül Magyar
országra nyomultak egész a Dunáig- Győr mellett, de ennek nincs 
alapja. 

0 SaheÜico, / / / . tiz,, X. könyv, 225. /. , Andrea Navagieri 
ii47. l és Sismondi X, d. 138, l, 

*) Dlugoss e. h, 
3̂ Dlugoss, XIIL könyv, 563. /. — A törökök számát a Diario 

Parm, Muratorinál Script. Rerum Ital, XXIL d. 268, l, és Mu
ratori, Annali XIII, d, 573, l, hasonlóan 30,000-re, Engel, 
Gesch, V, Dalm, Bonfinta. és Katonársc XVI, d, 175, L utalva, 
15,000-re, Sabellico e. h. 10,000-re tesai. 
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hez )̂. Innen egész erej5kkel Friaulnak fordulnak )̂ sz. 
Mihály napja körül') féktelen csapataikkal, Marbeg, Amat-
beg vagy, mint Kantemir nevezi, Achmed Gadik vezérlése 
alatt *) Forllt (Forum Julii) elfoglalják )̂. A velenczeiek a 
törökök szándékáról még maga idejében tndósfttatván, az 
Isonzó partjait egész Görczig hirtelen megerősítették volt, 
tornyokkal, sánczokkal és czövekfalakkal; két sánczos tá
bor állott ezek oltalmára, az egyik Gradiskánál, a másik 
Fogliandnál, Görcz különben is meg lévén erősítve. Ennek 
oltalmára küldöttek volt az öreg Novello Jeromost 3000 
gyaloggal és néraelly lovas csapatokkal. De az ozmánok 
olly serénységgel nyomultak elő, hogy már Görznél vol
tak ' ) , midőn Novello megjelenésöket a gradiskai táborban 
megtudja. Itt lovasságát ellenök a hidon átviszi és üköze-
tet ajánl nékiek, mellyet ezek el is fogadnak. A velenczeiek 
magokat jől tartják, az ozmánokat visszanyomják; de ül
dözés közben vigyázatlanúl lesek közé jutván 0, tökélete
sen megveretnek, Novello egyik fiával a csatamezőn ma-

0 Bőven leírja ezen pusztításaikat SabeUico szemtanú / / / . tiz,, 
X. ieőnyt, 

») Unrest e, h. 
3) Dlugoss e. A. és Michavius, Pistorinál IL d, 235, l — Vn-

rest ellenben ezen egész beatest mindszent napja körül történtnek 
mondja. Erről szólnak Simonita, Vüa Francisci Sforliae Mura-
torinál Script, Rer. Ital XXL d,, Corio, litoria di Milano, 
csak említi Muratori, ÁnnaL XIIL d, 554, / . , Candidus, Com-
ment. Rer, Aquil, 7Í, és 72, l,, Grovius^ Thesauru$ Ital, VI, d, 
IV, rész,, Bellanus, Vita Marci Barbi Patriarchae Muratori' 
nál Script. Rer, Ital, XVI, d, 67, l,, Coronini, Geneol, Comit. 
Goritiae 413, l, 

*) Dlugoss e, h, — Pomubejusnak nevezi, bosnya szandcsáknak, 
genuai eredetűnek mondja Jovius, Ürsprung der Türk, 27. l,, 
Marbegnek SábeUico, Hl, ttís., X könyv, 223, L 

5) Kantemir, HL könyv, i, fej,, 32. $, 
^) Sőt itten egy véletlen éjjeli megtámadás által a hidat is elfogd 

lalták volt, mint Schells, Gesch, v, Oest. VIL d, 175. l, állítja. 
)̂ ScheUs szerint e, h, a görczi hidat elfoglalt ozmán sereg ke

rülte meg a sánczokat és támadta meg hátban a velcnczei aereget. 
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radt )̂. Sok velenczei veszté'életét, a többi majd mind cl* 
fogatott; de a törökök vesztesége sem volt csekély és ma
ga Marbeg is sebet kapott, de azért az ütközetben mind 
végig jelen volt )̂. így szabad kezet nyervén az ozmánok, 
az Isonzó és Tagliamento közt mindent feldúlnak, sőt még 
a Tagliamenton is átcsapnak, némelly egyes csapatok Udi-
neig és a Piaveig hatnak. Velenczéból látszottak az égd 
falvak, az egész vidéket rettegés fogta el. A Signoria a 
népséget fegyverre szólította; de még mielőtt az üj sereg 
kiáilbatott volna, az ellenség a pusztítás és öldöklésben 
kifáradva visszavonta magát )̂, gazdag zsákmánynyal ter
helten *), Mátyásnak nem volt mődja a mostani körűimé* 

*) Sabellico e. h., Maria Sanuto, Vile dei Duchi di Venezia 
Muratorinál e, h, XKIL d. 1205: l., Sismondi e. h. Hasonl. 
ScheUi e, h*, Dlugoss e. h. és Cromer, Eist, PoL , XXVIIL 
könyv, 640» l., kik a vizet Sontiam sive Lisoutiamnak nevezik. — 
Unrest szerint ellenben e. h. a velenczei zsoldosok vagdalták az oz-
máookat maj.d mind össze. 

)̂ Sabellico e. h,, ki szerint az eleseit törökök számát tudni nem 
lehet, mivel mindjárt eltemettettek. 

3> Sabellico e. A., ki maga is részt vett az ütközetben, Nava^ 
gieri, Storia di Venezia Muratorinál Script, Rer, Ital, XXIII* 
d. iU8, /., Diariutn Parmense, Ugyanott XXIL d.268.L, 
Sismondi e. h. — 150 helységet dúltak fel, az öregeket és asszo
nyokat összevagdalták, az ifjakat magokkal vitték. Diar. Parm. 
c. h., Muratori, Annál XIIí. d. 573. /. —Dlugoss és Michovius 
szerint e. h. Trevisőtöl mintegy 9 mérföldnyi távolságra egész Cone-
glianöig nyomultak elő. 

*') Dlugoss e. h, — Engel, Gesch. «?. Dalm, 558, l. és Fessler, 
V, d. 340, l, a törökök ezen beütését egyenesen annak tulajdonít
ják , hogy a velenczeiek Mátyástői a segédpénzek fizetését megta
gadták. „Egyedül a magyar király czélszerü intézkedéseinek kö
szönhette , úgy mond az utolsó, Yelencze azt, hogy birtoka még 
eddig az ozmánok által fel nem dúlatott, mellettök harczoltak szá
mos magyar csapatok a száraz földön és ezek védették városukat, 
míg a Signoria csak szép Ígéretekkel és a ̂ egédpénzek lassú fizeté
seivel segítette szövetségeseit. Most a velenczei tanács a segédpén
zek fizetését egyenesen megtagadván, parancsolat ment a magyar 
seregekhez, hogy Dalmátországbél Tétországba vonják vissza ma
gokat. Ez megtörtént és már most nyitva állott az út az ozmánok 
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nyék közt a törökök ellen erélyes intézkedéseket tenúi. 
Azért a t<5tországi nemességnek, melly Dómbai Miklds, 
Gerebeni Hermáni László és Bikszádi Péter követei által 
tudósította ot a veszélyről, mellyel ezen országot az ozmá
nok fenyegetik, és erre nézve tőle segélyt sürgetett, kény
telen volt még Korneuburgból october 18-dikán nyilvání
tani , hogy igen sajnálja, miszerint körülményei nem enge
dik meg, hogy személyesen mehessen segítségökre és ol-
talmokról úgy gondoskodhassék mint azt maga kívánná; 
azonban meg lehetnek győződve, hogy mihelyt ezen hábo
rútól., mellyet csak az ország oltalmára kezdett meg és 
melly most Őt egészen igénybe vesái, menekedhetik, mihez 
most igen nagy reménye van, sem költséget sem munkát 
nem kímélend, sőt saját személyt't is kitenni kész leend, 
csak hogy országukat minden további veszély ellen bátor
ságba tehesse. Hogy pedig addig is az oltalom módjairól 
magok közt tanácskozhassanak cs ez iránt saját erejökct 
használhassák, Laki Túsz János és Egervári László tót-
és horvátországi bánoknak megparancSiOlta, miként minél 
előbb országgyűlést hirdetvén erre őket személyesen hívják 
meg, senkit sem vévén ki. Ezen országgyűlésen jelenje
nek meg mindnyájan, határozzák meg: vagyonához képest 
kiki hányad magával tartozzék szükség esetében fölkelni, 
és intézkedjenek úgy,, hogy ezen erő az ellenség közeledé
sének első neszére összejőjön. Ennek könnyítésére és az 
így rajok háramlandó teher enyhítésére nézve megengedi 
nekik, hogy a bánok mellé egy egyedül ezen fölkelés szer
vezésével és vezérlésével foglalkozó ország kapitányát vá
laszthassanak, és őket egyszersmind négy évre minden 
segedelem fizetésétől átaljában fölmenti )̂. 

előtt a köztársaság kebeléig és ők a gazdag zsákmány reményétől 
ösztőnőztetve tüstént használták is az alkalmat." 

0 Datnm in Civitate nostra Corneuburg in festő beati Luce evan-
gcliste anno domini 1477. Oklevéltár^DCIX. sz. Ezen levélről em
lékezik Kerchetich, NoHt. Praelim, 290. /. és Kovachich, Vestig. 
Comit. 397. l., az utolső megjegyezvén hogy az megvan Horvát
ország levéltárában, és mind a kettő azt állítván hogy az KörÖzs 
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Kevéssel ez előtt a királynak magyar sergei, mellyé-
ket Schlesienbe küldött volt némelly rablók megzubolázá-
sara és ezen tartomány födözésére, több kihágást követvén 
el, és Ulászlónak, mint feljebb látók, Thovaczowsky Já
nos cseh országbíró vezérlete alatt Csehországból ezen 
tartományba rontott sergei ellen táborba szállani vonakod
ván^ míg elmaradt zsoldjok ki nem fizettetik, miután pedig 
ezt 4000 forintban megkapták, olly szín alatt hogy szol
gálatuk ideje már kitölt, az engedelmességet tovább is 
megtagadván és haza menvén '), Szapolyai lötván nem volt 
elég erős az ellenség tartóz tatására. Erre a schweidnitzi és 
jaueri fejedelemségek nemesei és városai Thovaczowskyval 
fegyverszünetet kötöttek sz. Bertalan napig '). A borosz-
lóiak is szerették volna ezen példát követni, de ezt hitök 
megszegésének tartván, előbb Mátyáshoz folyamodtak en
gedelemért , és ezt meg is nyerték )̂. Az alkudozások meg
indítására vasárnap sz. Lörincz napja azaz augusztus 10-
dike volt rendelve: Hinkó münsterbergi hcrczeg jelent 
meg két más biztossal Csehország részéről. Ezek előmu
tatván a császárnak és Ulászlónak felszólító leveleit, a 
boroszlóiakat és a sichlesieni rendeket arra akarták bírni, 
hogy Ulászlót királyuknak ismerjék el, s neki engedelmes
séget fogadjanak; de ők Mátyás iránti húségöket meg
szegni vonakodának s a feleletre időt kérének, mi nekiek 
sz. György napig megadatott, addig fegyverszünet is ren-

vánncgyéhez szól, mi azonban ellenkezik magával a levéllel. Kota-
chich különösen említi még Mátyás királynak egészen hasonértelmü 
levelét Laki Túsz János és Egervári Lásziő bánokhoz, mint csak 
ugyan ott talál tatét., 

0 E$chenloer e. h. 250. l. — Dlugoss (XllL könyv, 555. /.) 
éa Cromer szerint XXVIli. könyv, 638, /. maga Mátyás húzta 
ezen seregeit magához, hogy azokat az osztrák háborúban hasz
nálhassa. 

2) A fegyverszüneti kötést, Freytag neclist nach Philippi nnd 
Jacobi Apostoloram (május 2>dikán} 1477. közli Eschenloer, IL 
d., 351. l. 

3) Eschenloer, //. d. , 355. /. 
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d éltetvén ^), mellyét azonban a csehek nem tartottak 
meg )̂. Máafelűl Jánost sagani herczeget, mint feljebb em-. 
lítők, Mátyás szövetségesét, Albert brandenbnrgi határ-
gróf újra szorongatni kezdé. Ezek tekintetéből küldötte 
mindjárt a béke megkötésével Mátyás Zelena Jánost 1000 
cseh lovaggal és 7000 magyar zsoldossal Schlesienbe ')• 

Mátyás maga Korneuburgban mnlatott, a megállapí
tott föltételek teljesítését várva. Fridrik császár, hogy a 
magyar sergeket nyakáról annál hamarabb lerázza, nem 
késett a felvállalt pontok teljesítésével. Már december 2* 
dikán Gmundenben kiadott különös levele által a cseh és 
morva rendeket egyenként hűségre utasítja Mátyás mint 
általa annak rendje szerint felruházott cseh király, választó 
fejedelem és határgróf iránt *); más, ugyanaz nap megint 
Gmundenben kelt levele által Ernő s Albert szász hercze-
geket oda utasítja, hogy csehországi védbirtokaikra nézve 
Mátyásnak mint általa megerősített cseh királynak hódol* 
janak meg ' } . Egy harmadik megint az nap hasonlólag 
Gmundenben kelt levelében, mellyet egész kiterjedésében 
bírunk, tudósítja a boroszlóiakat. hogy ő a felséges feje
delmet Mátyást, Magyar- és Csehország királyát, morvái 
határgrófot, kedves fiát, ki már előbb el volt választva 
cseh királynak^ ezen királysággal, a római szent birodalom 
főpohárnokságával és a választó fejedelemséggel, a morvái 
határgrófsággal és minden ezekhez tartozó tartományokkal, 
városokkal, falakkal, urodalmakkal, tártozandóságokkal, 
űri birtokokkal, védségekkel, felső és alsó bíróságokkal, 
vámokkal, vadászatokkal, földekkel, érczekkel, bányák
kal, halászatokkal, jövedelmekkel, bérekkel, haszonvé
telekkel és járandóságokkal szabad és önkénytes elhatáro
zásból és igazságszeretetből császári védlevél mellett ke-

1) A fegyverszüneti kötést, Dienstag nach St. Laurentzi tag 
(augustüs 12.dikén) 1477. k5zU Eschenloer e. h, 361, l 

)̂ Ugyanő ugyanott 363. L 
^) Pesiina e. h, 
*) Chmel.Reg. 687, L 
^) Langenn e. h, 122, l, 
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gyelmesen megajándékozta; mire nézve ezen város becstt-
letes, szeretett és hűséges lakosainak azon kötelességek, 
eskük és fogadások mellett, mellyekkel a cseh korona 
iránt le vágynak kötve, s minden kegyelmek, szabadságok 
és kiváltságok elvesztésének terhe alatt, mellyeket akár a 
rémai szent birodalom akár a cseh koronátél birnak, rémai 
császári hatalom teljességénél fogva komolyan és szilárdul 
meghagyja, hogy ezen naptél fogva említett Mátyás, mint 
valóságos cseh király és természetes árok iránt hűségesek, 
engedelmesek és mmden parancsainak teljesítésére készek 
legyenek, rendeleteit, tilalmait elfogadják, és mind azt 
megtegyék, mivel neki mint igaz, valóságos és természe
tes uroknak törvény és gyakorlat szerint tartoznak; neki 
ellenszegülni ne merészeljenek és magokat engedelmessé-
gökben semmi médon és senki által akadályoztatni ne en
gedjék y mennyire előttök az ő és az egész birodalom ke
gyelme kedves )̂. Hasonlé parancsolatot küldött december 
4-dikén Csehország összes népességéhez ^}. Mindjárt más 
nap azaz december 5-dikéről tudósítja Steyer városát 
arról, hogy Mátyással az örök békét megkötötte s ennek 
következtében némelly tárgyak elintézése végettKremsben 

0 Eschenloer 11, d. 367, L, Gtebm zu Gmundea am S-ten 
December anno ÍAll, Ezen megajándékozás ígérete magában a bé« 
kekötésben nem volt paszta sz<5 Fridrik részéről, mint Háberlin 
mondja (Deutsche Reiehs Hist, VIL d. i38, /.>» <i2t jegyzi meg 
Feisler F. d. 337, l. Azonban a szorgalmatos, bár a történeteket 
magasb szempontbél tekinteni nem tndő Háberlin már a Fessler ál> 
tal említett helyen VJL d, i38* l. sem hozza kétségbe ezen ígéret 
őszinteségét, ugyanazon darab élőbeszédében pedig XXIIL L 
arra nézve , hogy az Ígéret valósággal teljesedésbe is ment, bizony* 
ságúl hivatkozik mind Fridrik levelére, mellyben Mátyás januárias 
i-dikán 1480. kelt vádjaira hoszszasan felel és ennek megtörténtét 
nyilván állítja, üföí/er, Reichstags-TheaUr IL d. 750, /., mind 
Mátyásnak october 23-dikán 1481. Nordlingenhez írt igazoló leve
lére , mellyet Senckenberg L d, í, szak. i5, sz, a, közöl és a melly
ben Frldriket védarának, magát pedig a német birodalom tagjának 
elismeri. — Engel ezen dolgot december 17-dikére teszi. 

^) Chmel^ Reg, e, h, 
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vízkereszt napján országgyűlés fog tartatni, megparancsol
ván annak, hogy követei által itt megjelenni kötelességé
nek ismerje )̂. 

Ennek következtében Mátyás is már december 12-
dikén Korneuburgban kiadta a felruházási és hódolati es
küről szdlő bizonyságlevelet Fridrik részére )̂. Ugyíinazon 
h<5 18-dikán pedig taddsította seregeit a megkötött béké
ről és nekiek ennek szoros megtartástít és a foglyok sza
badon bocsátását kötelességül szabta ^). Hasonló parancsot 
küldött ugyanaz nap az oltalma alatt lévő osztrák nraknak 
is * ) , és az után seregének egy részét rögtön mozgásba 
tette haza felé*). Emellett december 22-dikén közhírré tette 
Magyarországon a Fridrik császárral, — ki őt a lengyel 
király első szülöttjével egyesülve megtámadni készült, sőt 
az országba ütve azt pusztítani kezdette s így háborúra 
kényszerítette, — a körülte lévő ország nagyaival egyct-
értőleg kötött békét, melly a császárt szövetségeseitől el
vonván és vele szorosabban összekötvén, e részről az or* 
syágot egészen bátorságba teszi; arról is tudósítván egy
szersmind a törvényhatóságokat, hogy erősen föltett szán
déka Morvaországban és Schlesienben, a hova most a kö-

^) Preuenhuber e» h» i81. l. Ezen parancsolat úgy, mint az 
döbbeni, Gmundenben kelt. 

2) Lichnofcsky e. h. CCCCLXIV. l 
3) Komeuburg Pfíngstag v. St. Thomastag, megvan a császári 

levéltárban, Kollár e. h. Ebből következteti Katona e. h. i34. L, 
hegy a foglyok szabadon bocsátását minden váltságpénz nélkül ren
delte meg a király. — Csak ugyan december i 8-dikán adatott a bé
ke tndtokra a kremsieknek és stelniaknak. Rauch, Script. Austr. 
IIL d. 262. /. 

^) Gebén zu Kornenburg am Pfintztag vor Sand. Thomastag des 
heiligen zwölfboihen. Kurz, Friedr. IV. II. d. 262. l 

^) Bonfin szerint Mátyás nem tartozott volna katonáit Osztrák
honból kivinoi, míg a meghatározott pénzösszeg neki nem fizette
tik ki, de azt ínég >s megtette nagylelkűségből, a mi az osztrákokra 
igen kedvező benyomást tetf. Azonban őt megczáfolja maga a béke
kötés, melly szerint Mátyás a táborokban tanyázó katonaságot mind
járt a csehországi felruházás kiadása után tartozott visszavonni. 
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rttlte lévő ország nagyainak tanácsából főként ezenczéiböl 
szándékozik személyesen menni, a csehországi dolgokat is 
tigy mint az ország dísze, becsülete és haszna kívánja, 
bevégezni, mint erről az ország rendéit, kiket sz. Bálint 
napjára azaz februárius 14-dikérc Budára összehív, küld* 
nös biztosai által szándékozik értesíteni ^). 

Fridrik ez után mindjárt Grcczbe ment vissza és in
nen a békét januárius 9-(líkén kihirdettette minden tarto^ 
mányában, meghagyván alattvalóinak, tisztjeinek, kato
náinak, hogy ezen békének minden pontját lelkiismerete
sen teljesítsék és azoknak értelme szerint minden magyar 
foglyot tüstént szabadon bocsássanak )̂. 

Mátyás nem csak az 1477-dik év végét, — raelJyben 
megerősíttetett a nagy-váradi püspökségben Pruis másként 
Prostana *) János *) és elnyerte Veronai Gábor, előbb er-

)̂ A Pozscga vátmegyéhez illy értelemben iotézeft levelet, melly-
ben anoak meghagyja j hogy a mondott országgyfilésfe két követet 
küldjön, Dátum Korneuburg feria sccanda proxima ante festam na-
tivitatis domini anno ejusdem 1477., közli Kaprinai, Mist Dipl. 
I. d. 306. l:, innen pedig Kotachich, Vest. Comit. 398. l , és 
Katona e. h. JX. d. i34. l — Engel e. h, 36ő. l hibásan teszi 
az országgyűlés határnapját februárius 15-dikára. 

2} Fridriknek levele, Grátz Freytag nach beiligen drey König, 
megvan a császári levéltárban. Pray ^ Annál. IV. d. Íi7. /. és 
Katona e. h, 

3) ÖGScse Steyer városában hoU meg és itt temettetett el. Sírira-
tában így fordul elő : Nicoláus de Prostaoa fráter Reverendi Domini 
Joannis episcopi Varad, et Comitis Bihor. 1477. Preuenhuber 374. l. 
Pray e, h. i84. /. azt gyanítja, hogy születése helye miatt nevez
tetett így, mert valóságos vezetékneve Pruis volt. 

*) A váradi püspökök sorának (Scries episcoporum Varadien-
sium) szerzője azt állítja, hogy már 1472-ben lett volna azzá; 
azonban még 1475-ben két oklevélben, IIÍ. Idus maij és III. nonas 
Jnnij , fordul elő a váradi püspökség mint ürességben lévő, a Tab. 
Rom. pedig 1477-re azt mondja: 23. maij Provisio Ecclesiae Varad. 
extra curiam Románam Ólat. Tom. -83. p. 48. Joannes epiiscopus 
Rat. cam. T. 108. p. 44. Hihetőleg már előbb ajánltatótt és most 
CTÖííttetett meg. fray,iffcr. / / d. 183. ?. -

nJHTAOlAK K9RA. • . KÖT. 4 
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délyi de most már egri püspök a bíbornoki kalapot egy 
ideiben Arragoniai Jánossal, ki kósöbb esztergomi érsek 
lett^}, — hanem a következő 1478-dik év elejét isKomeu-
borgban töltötte '). December 28-dikán innen adomá
nyozta a Yranai perjelséget minden birtokával, mellyeket 
élete Idejére Űjlaki Miklds bosnyák királynak '), ez pedig 

0 Sanuto, Duchi di Vene»ia Muratorinál Script Rer. Ital* 
XXIL d, Í206. l, Purpnra Pannonica 84. l — Spondanvs sze
rint csak 1478-baD részesfiit ezen megtiszteltetésben. -— Ugyanott, 

^} Van ugyan Mátyásnak egy december 5-dikén Budán kelt le* 
vele, mellyben előre bocsátyán miszerint Csicseri András, a szepesi 
káptalan ügyvéde, személyes törvényszéke előtt a sz. Mihály napi 
törvényszakon megjelenvén, előterjesztette, hogy Semaei Lászlő, 
osztályos testvérei János és Vilmos, valamint nejeik Borbála, Mar
git és másik Borbála s nővére Apollónia megegyezésével, több meg
nevezett cselédeit és Sacza s Pőlyi helységbeli jobbágyait ezelőtt 
hét évvel fegyveresen a káptalan Abauj megyei Sebes nevű helysé
gébe küldvén, onnan annak egy Csorba Simon nevfi jobbágyába 
törvényes földdfj s tartozásai lefizetése nélkül minden javaival erő
szakosan elvitette, továbbá ezelőtt kilencz évvel a káptalannak Eis-
Idán laké jobbágyától Német Andrástól annak Sacza határában fekvő 
pénzen vett Ortváu nevfi, 20 forintot érő földét igazságtalanul elfog
lalta , 8 ugyan csak ezelőtt hét évvel egy 3 forintot érő kocsit és egy 
6 forintos lovat tőle elvett, miként mind ezt a jászai és leleszi con-
ventnek és az Abauj megyei alispán és szolgabíráknak három rend
beli vizsgáltató levele bizonyítja, — előadván továbbá hogy Semsei 
László ügyvéde, Mérai Ramocsa Péter, erre azt felelte, hogy a vád
lott ezen egész ügyben ártatlan, de cselédei s jobbágyai részéről az 
ország szokása szerint kész igazságot szolgáltatni; — miután a föl
keres előadását a három vizsgálati levelén kivül semmivel sem bizo
nyította, azon Ítéletet hozza, hogy az alperes februárius 10-dikén a 
jászai convent előtt ötvened magával, mind nemesekkel, ártatlansá
gáról tegyen le esküt, azután pedig tizenötöd napra cselédei részé
ről maga vagy Sacza s Pólyi helységbeli tisztje s bírái által egyik 
Abauj megyei szolgabíró előtt az ország szokása szerint szolgáltas
son igazságot, miről neki az említett convent és szolgabíró még a 
közelebbi vízkereszt napi törvényszék alatt jelentést tenni tartozza
nak , Dátum Bude sexagesimo Octavo die octavarum dictarum anno 
domini 1^77. Oklevéltár DCXL is . De ezen itélet a királyi tör
vényszék által az ő neve alatt ugyan de az ő távollétében hozatott. 

3) Miután ÚJUki Miklós a Beatrix koronázása alkalmával 1476. 
utolsó napjaiban még szerepelt, és itt már mint megholt fordul elő, 
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érdemei tekintetéből Szentgyörgyi Bertalannak adományom 
zott volt 6s a mellyek annak időközben történt halálával a 
Bzent koronára szállottak, az ütolsőnak ^), csak ugyan 
élete idejére azon hű szolgálataiért, meilyeket neki és az 
országnak mind a törökök mind most közelebbről a császár 
ellen népeivel folytonosan oldala mellett harczolva tett 
volt *). Csütörtökön vízkereszt napja után (és így januá-
rius 8-dikán) innen küldötte át a császár adománylevelót 
Cseh- és Morvaországba, Lausitzba és különösen a borosz-
lőíaknak, fölkérvén ezen tartományokat 6s városokat azon 
hűségre és kötelességekre, mellyekkel neki mint cseh ki
rálynak tartoznak ') . Azonban szándékát a Cseh- és Mor
vaországban! személyes megjelenése iránt, niellyet az or
szággyűlésre meghívő levelében kijelentett voU,mi okből: 
bizonyosan megmondani nem tudjuk, de hihetőleg Osz* 
trákhon kiürítésének eszközlése miatt megváltoztatván, még 
januáriusban átment Magyarországra, rövid időre megfor*-
dult Budán^); később Pozsonyba ment s februárius egy 
részét itt töltötte *). Februárius 17-dikén itt intézte él a 

halálának ezen évben kellett töritfnoi. -̂* Mátyitt mini Bonfio mond
ja f őt meglátogatta kőrágyában és ápolta. Budai Ferenc*, / / / . d, 
5i9,L 

0 Bzen Bertalant Tray^ Prior, Aurán. 57. L vagy egészen mel
lőzi vagy összevegyfti Grabariai Beriszld Bertalannal, ki szerinte 
t490-rbeB lett vtanai perjel. 

>) patum in Civitate nostra Coroewenburg ducatut Aústriae in 
festő b. Joannis Apostoli et evangélistáé anno domini 1477. Heve* 
nessl irományaiból /íTal̂ ifio IX. d. 136. l. 

3) Gebén zu Chorneuburg am Pfincztag nach den b. 3. könig H78. 
Esehenloer e. h. ÍJ. d. 367. L 

4) Kitetszik ez Mátyásnak pgy okleveléből, mellyet Annának De« 
recskei István özvegyének részére itt adott ki, Dátum Bude feria 
quarta prozima post festum b. Paali eremite (januárius Si-dikén) 
anno domini 1478., éa a mellyet az eredeti után emUt Kalona e. h. 
139.1. 

^^ KaUma e. h. — Hibásan állíja Engel £. k. 353, / . , hogy 
Mátyás Komeabargból egyenesen Morvaországba ment, ennek , sőt 

4* 
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váradi káptalannak meghnnnyászkodása után a közte s á 
magyarországi s erdélyi szabad királyi városok közt a vám 
miatt támadt p5rt inkább kegyelem mint törvény útján ^). 
Febmárins ntolső napján innen oldozott fel minden bármi 
állása és sorsa osztrákhoni lakost, ki a közte és Fridrik 
közt kiütött háború alatt hozzá csatlakozod, a béke sze-

ezen egész év elején Morvaországoni megfordultának is sem írőknál 
sem oklevelekben mi nyoma sincc — Bon fin, IV, tÍ9,, F* könyv, 
436. l. azt állítja ugyan, hogy a király mindjárt a komeuburgi bé
ke után Pozsonyba ment Beatrixhoz , de egyszersmind azt is niána 
veti f hogy onnan ennek társaságában Magyarország felső vidékeit 
látogatta meg. Azonban ezen útnak későbben kellett tOrténni, mint 
mindjárt meglátjuk. 

0 A királyi városokhoz intézett levelében előre bocsátván, hogy 
a váradi káptalan ellen igazságtalan vámzsarolások iránt tett pana
szokra a királyi városi kereskedőket a váradi vásárra meneteltől el
tiltotta volt, most azonban, miután a kanonokok Ígérték, hogy azon 
igazságos vámmal, mellyet ő az ország egyházi és világi nagyúval 
határozand, meg lesznek elégedve, a váradi püspök János és más 
hívei kérelmére, szent László királynak, mint az ország különös 
pártfogójának, kinek van szentelve az említett egyház,.tekloMéMi 
i s , megengedi hogy már a jövő szent héti váradi vásárt a kereske
dők mind a szabad királyi városokbői mind egyébiQnnen meglátogat^ 
hassák és ott régi szokás szerint áruikat eladhassák, úgy azonban, 
hogy míg a vám általa és az országnagyok által szabályozva nem 
lesz, siemmi vám ne szedessék, hanem a váradi püspök válaszszon 
egy egyenes lelkű személyt / ki a káptalan emberének* jelenlétében 
vegye számba s tegye jegyzékbe: kiki mennyi.s melly áruktól tar
toznék fizetni, és vegyen egyszersmind minden kereskedőtől elismer
vényt arról, hogy árúitól a ssiabályozás szerinti vámot mindjárt an
nak megtörténte után meg fogja a kananokoknak fizetni; ennek, kö
vetkeztében meghagyja a királyi városoknak, hogy a jövő húsvétra 
küldjenek hozzá Budára néhány teljesen meghatalmazott személyt^ 
hogy a káptalan megbízottjai is ezen napra megjelenvén mind két 
fél befolyásával az ország nagyaival á vámot isten igazsága szerint 
szabályozhassa; addig az említett és következő váradi Vásárok iránt 
adott szabadságot a királyi városokban kihirdettetni rendelvén. Dá
tum Posonii fería tertia proxima post dominicam Beminiscera, anno 
domini 1478. OkUeéltár^ DCXV. sz. — Ezen oklevelet említik 
mind Pray^ Dinert de S, Ladiilao 55, /., mind utána Katona 
e.k,UO,l 
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rencsés megkötése után hűségi esküjök és mindennemA 
hántai kötelezettségek alől 0-

)̂ „Fridrik császárral, kedves atyánkkal, ügy mond itt Mátyás, 
kötött örök béke értelmében, melly szeriot Osztrákhonban a múlt 
évi háborúban általunk elfoglalt minden várak, városok és helysé^ 
gek visszaadására köteleztük magunkat.** Dátum Posonii ultimo die 
FebruafU, anno domini U78. Oklevéltdr, DCXVIL $». 
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1478. 1479. 

Ezen időtájban különösen nemzete tudományos kimű-
veltetésére fordítá Mátyás gondjait. A pozsonyi főiskola 
mellett egy mást, ennél sokkal nagyobbat, kiterjedetteb-
bet szándékozott Budán felállítani. Itt mind atanitókmind 
a tanulók éldlméről a királyi kincstár gondoskodott volna, 
lakást is mindnyájan az iskola épUletében nyervén. A tu
dományok minden ágazatában Jeles emberek seregenkint 
gyűltek nála össze a művelt világ legkülönbözőbb részei
ből )̂. Gondoskodott e mellett már is tekintélyes könyv
gyűjteményének fényes könyvtárrá alakításáról, mint ezt 
annak idejében bővebben és részletesebben meglátjuk. Fő 
gondja volt mégis a Fridrikkel kötött egyesség végrehaj
tása és a cseh ügynek bevégzése, hogy így azután egész 
jerejével az ozmánok ellen fordulhasson. 

Ezen vég czéljára nézve igen kedvetlen volt reá néz
ve i hogy Gábor kalocsai érsek, kinek a török háborűbani 
tapasztaltságát olly gyakran használta, ezen időtájban 

0 Niger vagy Schwarz Péternek a királyhoz intézett levele. 
FerrariuSf De RehuM Bl$ng, Prov* Ord. Praed, 451. l, 
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megholt. Helyébe György pécsi prépost neveztetett ki ka
locsai érseknek, még pedig olly formán, hogy az érsek* 
ségnek a törökök beütései által megcsonknlt jövedelmei 
tekintetéből a pécsi kanonokságot és prépostságot is meg* 
tarthassa ^). Ennél még szinte kedvetlenebbül lepte meg a 
királyt az, hogy mind Rómában mind Velenczében az oz
mánok ellen eddig adott segédpénzeknek más czélokra for
dításával vádoltatván, mind a pápa mind a Signoria el
vonták tőle azokat, így előbbi Cenyegetődzésciket végre 
hajtván, bár á király Fridrikkel már valósággal megb^kél-
lett volt és komolyan szándékozott fegyvereit a hit ellen
ségei ellen fordítani. E szerint kiürült pénztárának meg
töltéséről más úton kényteleníttetett gondoskodni. Erre al
kalmat szolgáltatott az idő közben öszvejött országgyűlés. 
Az ez iránt a király biztosai által felszólított rendek') nagy 
készséget fejtettek ki a király távollétében is, és ez Bu
dára érvén martins 29-dikén szentesíthette a végzeményt'), 

0 Gábor érsek halálának napját bizonyosan nem tadjak,de li78. 
elején bellett történnie; a bácsi káptalannak egy september S4-dikén 
kelt levelében már mint megholt említtetik, Ex Ms. KolonSesianis 
Katona, Hi$t, EccL Coloc* L d. 45Í. /.^ésmárfebraáriuBl-sejéo 
1479. György prépostot a pápa is nem csak megerősítette az érsek
ségben , hanem kivételkép megengedte neki, hogy a pécsi nagypré-
postságot is megtarthassa e mellett. Az erről szőlő bullát, Datom 
Bome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice 1478. (jt 
romai számítás szerint) Kalendís Februarii, -^ közli KoHer, Hist. 
EccL Quinque Eccl IV. d. 411. l 

3) Pray szerint Annál IV, d. 120, l a megtagadott segedelmek 
miatt kiürült kincstára megtöltése végett hivta össze Mátyás ezen 
országgyűlést. Ennek azonban sem a meghívő levélben sem más okle
velekben mi nyoma sincs, és azért, bár nem lehetetlen, hogy a ki
rály már a meghíváskor is gondolkozott ezen segedelemről, azt ha
tározottan állítani nem merjfik. 

)̂ A végzemény bevezetésének e szavai: „Redeantibus lam pridem 
BObis in hanc urbem nostram Bndensem i — .^. 
iidem domini praelati ac barones et nobiles ante dicti, inter eeteras 
eoram laodabiles Ordinationes praesentarunt nobis certos articulos 
utpote infraseriptos; supplicantes hamiliter oostrae majestatl ut 
«osdem articulos acceptare et ratificarê  eosdemqne et eoram quem* 
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inelly által a kívánt segedelmet meg is ígérték öt egymás után 
kÖTetkezeodő esztendőre egy-egy forintban vagy 100 dé
nárban minden jobbágykapatél, tncUybe foglaltassék azon
ban a kamaranyereség is , de olly méddal, hogy — a) csak 
a földdel bir<5 zsellérek legyenek ezen adót kötelesek fizet
ni , a nemesi udvarok és azokon lakék, a helységek bírái 
és az igen szegények attól íölmentetvén; — b) az adőro-
vdk mellé minden megyében hittel lekötelezett nemes adas
sék, ki az adónak igazs^os kivetésére felügyeljen; — 
c) se magok az adózók se a helység bírái a kirovás ésbe-
sisedés ürügye alatt semmi űj adózással ne terheltessenek, 
h a n ^ ezen költségek fejében minden főtől két fillér fizet>-
tefsék* — E mellett még ezen föltételek szabattak: -^ 
l̂ s|̂ <»r. Hogy ezen idő alatt fölkelésre ne szólittathassék 
föl a nemesség, kivévén ha a szultán, a német császár, a 
lengyel, a cseh király, vagy a romániai basa az országot 

libet ex ionata nostra benignitate confirmare dignaremur'* stb. nyil-
váp bisooyítjft, hogy a király nem a tanácskozások befejezése után, 
ba^iaíi még valamivel előbb ért Budára, és így Kovachick azon 
gyiwításának, Vest, Comil, 399, l., hogy ezen országgyűlés nem 
tartott martius S9-4ikéig és Mátyás a végzeményt a rendek eloszlása 
után s^ei^tesítette, mi alapja sincs. Annyival biztosabban állíthatjuk 
pedig ezt, mivel Báthori István országbfrdnak Zsigmond pécsi püs-
pjik el̂ en az emberei által a Nyulak szigetebeli' apáczák által birt 
baranyiai Csele nevezetű mezővárosban elkövetett hatalmaskodás meg
vizsgálása i r^ t kiadott bizonyítványából kitetszik, hogy a rendek 
még martius 29>dike után is együtt voltak. Ebben ugyanis nyilván 
mondja Báthorî  hogy vizsgálat végett kiküldött embere Újlaki Antal 
martius 30-dikán (feria sccundaproxlmapostdominicam Quasiiaodo 
geniti) mind azon baianyai nemeseket, kik a jelen országgyűlésre 
fé^jö^te^, a kiküldött királyi és nádori emberrel kihallgatván, ezek 
egŷ Bzöjleg kü^lentették, ^ogy a mondott püspök emberei, kik közt 
öt kanonok és két káplán volt̂  a kérdéses hatalmaskodást egyenesen 
a pfíHHöl̂  ,parjiy()ósáböl valdsággal elkövették, az érintett apáczáknak 
több cselei jobj^yát ntegverték, félhpltan hagyták a hely színén 
Í3 a ^ k n ^ î eggyilkp^á^áĵ an a szerencsére megérkezett segély áUial 
gátoltatt^tk. Pátiam Budî e secundo die diei Inquisitionis praenotatáe 
(és így murifciû  31-rdikéiO anno domini 1478. KoUer, Hiit EccL 
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Igein nagy hataiommal személyes vezérlétök alatt támadnák 
meg; melly esetben minden nemes személyesen kelend föl, 
a pénzzel megviütásnak vagy fölmentésnek nem 16v6n he
lye .— 2-szar. Ezen idő alait minden kikiáltott gyAlés is 
megszűnik, kivévén Pozsega, Valkó, Szerem , Baranya, 
Csanád, Temes, Zaránd és Arad megyéket, hol a rablások, 
gyilkosságok, emberek eladásai s más mindenféle gonosz
ságok nagyon elterjedtek. Itt is azonban a tartási költsé
geknek kivetése helyt nem talál és az illy közönséges gyű
lések a jószágok iránti kérdésekre ki nem terjeszkedhetnek. 
Az öt év elteltével az illy gyűlések megint életbe lépnek^ 
de esak a főrendek és királyi tanácsnokok megegyezésével. -— 
3-szor. A királyi zsoldosok zsarolásai miatt az ország el
szegényedvén és majdnem utolsó ínségre jutván, a király 
erélyes rendelések megtételére szólíttatott fel, miszerint ez 
jövendőben ne történhessék; a zsoldosok minden kihágá
sokban gátoltassanak, nevezetesen abban is , hogy a ne
mesek udvarházaiba és nemesi birtokaiba szálljanak meg. -— 
4-szer. Az ország lakosai a szélvárakban teendő közmun
kákra és azoknak élelmezésire ne szoríttassanak, kivévén 
Kevi, Posa^n és Harám várait, mellyeknek megigazításá-
ban a közelebbi megyék segítséggel lenni kötelesek. — 
ő-ször. Igen illendő, mondhatni, különös ragaszkodást 
mutató kifejezésekben nyilváníták a rendek azon reményö-
ket, hogy a király tekintvén az ez úttal kívánságai teljesí
tésében matatott készségöket, őket mint legkegyelmesebb 
urok ősi szabadságaikban és szokásaikban megtartandja, 
űgy mint ezt Fejérvárt koronázása alkalmával hit alatt 
ígérte volt. Ezen közönséges emlékeztetéssel megelégedve, 
szükségesnek nem látták őt ez úttal jövendőre az illy^ se
gedelmek nem kérése iránt különös Ígéretre szorítani vagy 
ez iránt csak valamelly óvást is közbe vetni, olly nagy 
népszerűséget szerzettek neki osztrákhoni győzedelméi. 

Hozattak ezek mellett némelly, az ország lakosainak 
személyes és vagyonbeli bátorságát biztosító s a törvény
kezés módját̂ rendező más határozatok is. Nevezetesen — 
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l-82ör. Felszdlíttatott a király, hogy egyszerű feladásokra 
senkit is, javaitî l megfosztatni ne engedjen, valamint — 
2-szor. Senkit tanácsnokai egyetértése nélkül el ne fogat
tasson , ne száműzzön. — 3-szor. A Javak hatalmas elfog
lalói ellen a rövid idézések tovább is meghagyatnak, melly 
mellett ők a fennálló törvények értelmében lesznek elité
lendók. — 4-szer. Azon adományosokra nézve, kik a 
beigtatás alkalmával közbevetett ellenmondás daczára erő
hatalommal foglalnák el a Jószágokat, elhatároztatott, 
hogy ezek rövid idézés mellett nem csak az elfoglalt Jószá
gok visszaadásában, hanem a régi szokás szerint azok becs
árának megfizetésében is marasztaltassanak el. — 5-ször. 
A négy törvényes nyolczad közöl a sz. Mihály napi minden 
perre nézve megtartatni rendeltetett úgy, mint eddig; a más 
három ellenben csak az illető napok, úgymint sz. György, 
sz. Jakab és vízkereszt napjaitól számítva a 25-dik na
pon induljon meg és ^5 napig folyjon, egyedül a rövid 
idézésü perekre nézve. — 6-szor. E mellett a rövid idézé
sek a nádor, az országbíró s a királyi személynök által 
egyaránt történhetnek, és a kalocsai érsek, a nádor, az 
országbíró, valamint mind azon egyházi s világi nagyok, 
kik ezen országgyűlés alatt megválasztattak, vagy legalább 
azoknak fele jelen legyen minden törvényszéken, a nyol-
czadosokon űgy, mint a rövid ídézésűeken. — 7-szer. A 
matsói bánságban a nyolczados törvényszékek tartása eltö
röltetik, sőt itt a két utolsó évben jószágok birtoka iránt 
hozott minden ítéletek megvizsgálás végett az országos 
nyolczados törvényszékekben a főpapok, zászlós urak, ité-^ 
lőmesterek és erre választett nemesek elébe vitetnek. — 
Végre 8-szór a dézmálás mindenütt a régi szokás szerint 
tétetni rendeltetik, ügy hogy a dézmáló elégedjék meg a 
termett mennyiségre nézve a dézmát náó esküjével; de 
szabadságában maradón a szokott bírságok mellett a 
csomók és keresztek felszámlálása is. Ott, hol a dézma 
pénzzel szokott megváltatni, a dézmáló mellé rendeltes
sék a szolgabíró is, ki a dézmásokra szorgosan ügyeljen 
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föl és őket mindjárt hagyja el, mihelyt törvénytelenség
ben tapasztalná '). 

Azalatt Ulászló cseh király nem kevéssé megdöbbent 
a Fridrik és Mátyás közt kötött békén, mellynek következ
tében a császár a neki Csehországra nézve adott felruhá* 
zást visszavonván, Mátyást ismerte el törvényes cseh király
nak , e'ÁÍ az országban mindjárt kihirdetvén és ez által kü
lönben is ingadozó állását ezen tartományban végképen 
megrázván. Jól átlátta hogy Osztrákhon meghódítója ellen 
fegyverrel mire sem fog mehetni. Béke által kívánta tehát 
trónja megerősítését. Mátyás a török háború tekintetéből a 
cseh ügynek békés elintézésétől, ha mindjárt ez némelly 
áldozatokkal leendett is összekötve, nem volt idegen. így 
közös akaratból martids 15-dikére e végett összejövetel 
rendeltetett Brünnbe 0 . Mátyás részéről itt megjelentek 
Prois János váradi, Protász olmützi, Radolf boroszlói püs
pökök , az ifjabb Hinkó münsterbergi berezeg, Báthori 
István országbíró s erdélyi vajda, Szapolyai István szepesi 
gróf, Schlesien kapitánya, és Boskovicz Wenczei; — 

0 A végzemény megvan a törvénytárban Datum Budae pracdicta 
io Dominica Quasimodo geníti 1478., a honnan kÖzU~azokat üfafo* 
na IX, d 140, l. Azon körülmény, hogy abban mindig az orsz&g 
sző] a királyhoz , annak tnlajdonfthatd , hogy az a király távollété
ben készült és csak a gyűlés végén szentesfttetett általa. Emlékezik 
egyébiránt a király ezen országgy fi lésről a pécsi káptalanhoz inté
zett levelében, Epi$t. Uath. Corr. III.rész, 97. /., mellybenmeg-
ŜS7J<̂  I Iiogy annak jószágai összeiraitassanak és azoktól a segede

lem az országgyűlés végzése szerint fizettessék. Kotachic.h^ Suppl, 
ad Vest, Comit. II. d. 251. l — Dlvgoss, XIII, könyv, 564, l 
és utána Cromer e. h. 641. l. azt állítják, hogy ezen időtájban a 
magyar rendek titkon újra követeket küldöttek Kázmérhoz őt király
nak meghivandőkat az ország felajánlása mellett; de ő az első meg-
kísértésre visszaemlékezve és szavokban nem bfzva, kikerülő fele
letet adott. 

' ) DlugoSM, XÍII. könyv, 506, l, — A követeknek Mátyás ré
széről adott meghatalmazás az egyezkedésre megvan KotachichnáX 
Form, Sol, 560, I, 177, s«. Van itt 178, h. alatt egy más mégha-
talmazáa is, a nélkül hogy a hely említve volna, hová a követek 
küldettek. 
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Uüszlő részérdi az idősb Henrik mttnsterbergi herezeg, 
Podiebrád második fia, Rapovsky János, Tovaczosky Já
nos, Weitmtthler Benő és Dolinecz Péter '). Ezek hossza
sabb vitatkozások után végre martius 28-dikán a követ
kező föltételekben állapodtak meg: — 1-ször. Ulászló meg
marad Csehország birtokában. — 2-szor. Mátyás őt fiának 
fogadja és cseh királynak elismeri. — 3*szor. A magyar 
király Morvaországot, Schlesient, mind A két Lansitzot és 
a hat várost minden tartozandóságával megtartja mind ad
dig, míg neki 400,000 forint le nem fizettetik, még pedig 
egyszerre. — 4-8zer. Ezen fizetéstől azonban a csehek föl
mentetnek , ha Ulászló után Mátyást vagy ennek maradé
kát választják királyuknak.— 5-szőr. Az olmfiozi püspök 
és Dubszky csehországi marsall, bár Morvaországban lak
nak , Ulászlónak is kötelesek a hódolati esktti letenni. ^~ 
6-szor. Mátyás Ulászlót mhiden irományában cseh király
nak nevezi, Ulászló ellenben ezen czímet neki megadni 
nem köteles. Egyébiránt Mátyásnak mások előtt és mások
hoz intézett leveleiben szabad lesz ezen czímmel élni. — 
7-szer. Mátyás egy külön nyilt levele által, mellynek min
tája itt kidolgoztatott, köteles lesz minden morva, schle-
sieni és lansitzi alattvalóit a nékie letett örök hódolati 
hittől ünnepélyesen fölmenteni, és ezt egyedül a zálog ide* 
jére szorítani. — 8-szor. A két fejedelem egymást minden 
ellensége ellen egész erejével segíti. •— 9-szer. A foglyok 
mind két részről minden váltságpénz nélkül tüstént szaba
don bocsáttatnak.— 10-szer. A háborúzás alatt egyik 
vagy másik fél jobbágyaitól elfoglalt jószágokra nézve mind 
két részről kinevezendő vegyes bíróságok neveztetnek ki. — 
H-szer. Keresztelő sz. János napján Mátyás Olmüc ŝben, 

0 Dhtgoss e. h, én Fessler V, d, 340. /. így &dja elő a követ
séget, Báthorit és Bapovszklt nem említve, Henel is űhron* Uon^ 
sterb. e. h. — Eschenloer e. h, II. d. 3f3, L csak Bithorít nem 
említi. — Magában az egyességlevélben , mellyben csak a követsé
gek némelly tagjai említtetnek y előfordul Bithori István is illy czím 
alatt: Stephan Grave aus Ungam. 
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Ulászló Morya t̂JJvárosban megjelennek és itt a személyes 
összejövetelre napot és á két város közt bizonyos helyet 
határoznak meg. — 12-szer. Mátyás az itt fijabban meg-
iadolandő tanácskozások érvényessége eszközlése végett 
morvaországi ideiglenes alattvalóinak ezen időre Olmüczbe 
országgyűlést hirdet és erre meghívja mind a schlesienie-
ket mind a laositzlakat és hat városiakat, hogy minden to
vábbi határozatok az ő befolyásukkal és megegyezésökkel 
történjenek. — Id-szor. Ulászló ide magával hozza a Má
tyás kezén maradandó részek iránti zálogos levelet, mellyet 
24 mind két részen lévő cseh, morva és schlesieni birto* 
kos aláír,, elismervén hogy ezen elzálogosítás a rendek 
egyes akaratából történt. — 14-szer. Ugyanitt mind két 
király klílön ünnepélyes iromány által megerősíti illető 
alattvalóinak minden nemű szabadságait, kiváltságait és 
törvényes szokásait. Egyszersmind pedig — 15-ször. Né-
kiek közönséges elegendő irományt ad mind azon tetteikre 
nézve, mellyeket ezen háborúzás ideje alatt illető fejedel
meik ellen elkövethettek volna. — 16-szor. Ezen össze
jövetel alkalmával tanácskozás alá vétetnek azon módok, 
mellyek mellett a római szent-szék és Csehország közt föl
merült kedvetlenségek békés úton elintéztethetnek. Végre 
— 17-szer. A mennyiben Mátyás Kázmér lengyel király 
ellen a űának Ulászlónak adott segedelem miatt volna föl
hevülve , e miatti bosszújáról önkényt lemond, a két feje
delem közt létező több más kedvetlenségekre nézve pedig 
Ulászló meghatalmazott lengyel követeket hoz magával, 
kikkel ezek az ő közbenjárása mellett elintéztethessenek ')• 

1} Esen békejavaslatot némelly helyen valamennyire zavaros né-; 
met fordításban, Zu Brunn am -Sonnabénd vor Quasimodo geniti an
no dominl 1^78. a Mátyás által az alattvalói Mségesktije iránt a 7> 
dik pont szerint kiadandó nyilt levelének javaslatával együtt közli 
EichetUoer e. h. IL d. 373. és höv. l. Helyesen jegyzi meg a Doh. 
Gesch. van Bresslau III. d. 2. h. 275. L wtán Fessler V. d. 275. 
I., hogy magában a békekötési javaslatban 38 pont fotdal elő; de 
azok közöl a nem említettek kevesbbé érdekesek és főként a Mátyás 
kezén záiogképen maradt tartományok kiváltása módját érdeklik. 
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Bár mennyire kívánta is Mátyás a velenczeiekkel és 
a pápával a segédpénzek miatti kedvetlensége tekintetéből 
ezen oldalról a háborút befejezni: ezen kemény és mostani 
állásához nem mérsékelt f91tételeket igen nehezen vette, és 
nem tndta elszivelnl, hogy azon tartományokat, mellyeket 
választás, fegyver és már most adomány által vett birto
kába , csak zálogképen tarthassa meg; kisebbségnek tekin-
té, hogy a királyi czímröl, melly öt a rémai vallása ren
dek szabad felszélításábdl, a pápa ismételve kijelentett 
akaratából és már most a császár adományából illette, le
mondjon , míg versenytársa, kit csak a két-alakosok vá
lasztottak a pápa elismerése nélkül sőt annak .átka alatt, 
a császár által már most ünnepélyesen megsemmisített ado
mánya után az ó elismerésével éljen azzal. Ezen HHté
telek megállapítása egyedül a mind két oldalról jelen volt 
cseh követek hazájok egysége fentartása iránti bnzgóságá-
nak s a csekély számú magyar követek gyöngeségének volt 
tulajdonítható. Mátyás követeit nyilván kijelentett nehez-
teléssel fogadá s magoknak a pontoknak megerősítését ke
reken megtagadá, olly nyilatkozattal, hogy biztosai meg
hatalmazásuk határait áthágták, de különben is ő a pápa 
és követei tudta és megegyezése nélkül állandó bék t̂ nem 
köthet *). 

Ezen békejavaslatrcíl emlékezik Dlngois it e* h. 56S, /«, de csak az 
első öt pontot említi. 

1) Engel tzeiint e. h, 357. l Mityás, kit ó ̂  mint már feljebb 
megjegyzök, Korneaburgbtfl egyenesen Morvaországba vitt volt, az 
országgyűlés által ajánlott segedelem iránt Magyarországról tudósi* 
(ást vévén, erre oszlatta el a brünni congressust. — DlugOiSf XIJL 
kőnyt>, 560. l, Pess(na, Mar* Morav. 882. l és Xanlíus, Hoff^ 
mannái Script Lusat. I. d. i. rész^ 39i. l. ellenben azt áUftják, 
hogy a király ezen pontok megerősítését azért tagadta még, mivel 
meghallotta, hogy a prágaiak követeivel rosszul bántak és a nyakas 
pilseniek Ulászló vezérét Guttensteini Burjánt egy ütközetben meg* 
szalasztották, mint ezt most mindjárt bővebben meglátjuk.— Eteken" 
loer szerint / / . d. 38é. l nem tudni, hogy ezen győzedelem vagy 
valamelly más ok birta-e Mátyást a pontok elvetésére. Mi nem lát« 
tttk szükségesnek Mátyás e^árátáhak indokolására ezen körülmények 
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A brünni alkudozások alatt az ellenségeskedések a 
felek közt nem szfintek meg. Különösen megkülönböztet
ték magokat pusztításaik, gynjtogatásaik által a pihenlek 
Plankner várnagyjok vezérlése alatt *). Épen az nap, 
mellyen a brünni egyesség aláíratott, érkezett Guttensteini 
Burján 5000 emberrel Pilsen környékébe. A várnagy meg
tudván jövetelét, 600 lovaggal a várbői kiment és lesbe 
állott, honnan azután oUy véletlenül csapott Burján400 főből 
állő elővédjére, melly a fősereget vigyázatlanűl messze el
hagyta volt, hogy azt összekonczolta, mielőtt ez segítse* 
gére jöhetett volna. Végre ez iá megjelent, de rendetlen 
csapatokban, elszakadozva; Plankner azalatt a PilsenbŐl 
kiütött polgárok által segíttetve, ezen osztályokat egyen
ként megverte. Mintegy 3000 maradt a csatamezőn, né-
mellyek fogságba estek, a többi rendetlen futásban szaladt 
szét; az egész szekérvár a győztesek hatalmába került ^). 
Az ütközet a thoczicsovi monostornál történt 0* Másfélül 
Mátyás Schlesienben új tetemes seregeket gyűjtött össze, 
megújította összeköttetését mind a német renddel, mind az 
ermelandi püspökkel^), és Kázmér ellenében fenyegetődző 
állásba tette magát. 

akármellyikéhez folyamodni, mellyek különben is csak gyanításon 
alapulnak. Magok* a kidolgozott föltételek eléggé látszanak igazolni 
a diadalra diadalt halmozó királyt azoknak elvetésében. 

0 Eschenloer e. h. 11. d. 383. l — Henel^ Chron. Műnsierb. 
Sommersbergnél L d, 207, /. Plankemek, Manlius e. h, Blank-
nernek, Dhgoss e h. XIIJ. könyv, 56S. l. filankenbergnek ne-
vezik őt. 

3) Eschenloer e. h, 11. d. 383. l. — Benel szerint e. h, 5000 
vagdaltatott össze, lőOO esett pedig fogságba. Manlws e, h. az eles
tek számát i000-re, DlugofS e. h, ezekét 400-ra, a foglyokét 
500-ra teszi. 

3) Dlugoss e* h. 
*) Az ermelandi pfispök egy barát által Mátyástél ol'y kedvező 

Indősftásokat kapott, hogy annak következtében ünnepélyes Téged-
Istent tartott, mint erről tuddsítja a nagy-mestert, am tag Ágalhae 
1478. Megvan a königsbergi levéltárban. Bajeni Stibomak egy leve
léből Thorn városálioz BZ. Anna napjárél azaz júnias 26-dikárél 
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Asért Ulászló, kit főként as atyja segedelmébe vetett 
bizodalom bírt a brünni pontok erőltetésére és arra, hogy 
azok mellett nyakasán megmaradjon, most látván hogy ezen 
oldalról nem sokat várhat, de különben is a pápa rende
lete , melly által mind őt mind atyját az eretnekek sege-
delmezése és a szent-szék nevében a magyar király meg 
nem támadása iránt kiadott parancsnak megvetése miatt 
valósággal átokba teszi ^), vallásos érzéseire mély benyo
mást tévén , igen kész lett volna ezek némellyikétől elál-
lani. Hogy tehát az alkudozásokat megint mozgásba tehesse, 
mindenek előtt fegyverszünetet kívánt kötni és ezzel a ma
gyarok királyát meg is kínálta. János váradi és Protász 
olmüczi püspökök voltak ennek fő előmozdítói Mátyásnál. 
Ezeknek unszolására ez végre megegyezett egy hat hóna* 
pi fegyverszünetben )̂ szent Jakab napjáig '). Az egyes 
pusztítások, harczolások azonban nem szűntek meg. 

A fegyverszünet ideje alatt a király a nagy-váradi 
püspököt és Báthori Istvánt, Hinkó münsterbergi berezeg 
társaságában, búcsújárás színe alatt Prágába küldötte, tu
lajdonkép a nép gondolkozásának kitapogatására és annak 
megtudása végett, vájjon pénzzel lehetne-e valamit mel-« 
lette tenni. Ezek nem soká tettlegesen is tapasztalták, mi 

1^78. kitetszik, hogy a barát Thoroban egy vizsgálat alkalmával 
ezen leveleket egy szemétdombba dugta eL Megvan a thonii városi 
levéltárban. Miből állott ezen tadésitás, bizonyosan nem tudjuk; 
annyi azonban kétséget nem szenved, hogy az ermelandi püspök 
még magát a királyt is személyesen várta, mint erről tudósítja a 
oagy-mestett, Sonutag Cantate (április 19-dikéről) U78. Akönigs-
bergi levéltárban Voigt i X rf. iOS. és i06. /. 

0 A szent-szék követének De Piscia Boldizsárnak ezt közzé tevő 
és kihirdetni rendelő levele a német rend nagy-mesteréhez megvan 
a königsbergi levéltárban Dátum Wratislaviae XV. Jan. 1^78. VoigU 
Gesch, t>, Preússenf IX. d. 104. l Ezen átokba-tételről emlékezik 
mind Eschenloer e, h, II. d, 373, /., mind Curaeus e, h. I. d» 
357, L Az utolsó szeribt még a sohlesieni városok is átokba tétet
tek , mivel az eretnek csehekkel kereskedni meg nem szűntek. 

a) Dlugoii e. A. 
3) PesBina c. A. 
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kevés hajlammal viseltetik a cseh nép a magyarokhoz és 
őhozzá. A követség kUéretébol iiémelly másoil rendű sze
mélyek ugyanis.a Icelyhes papok által felszentelt ostya 
előtt leborulni vonakodván, a bozgd kelyhes nép valés^í-
nűleg Mátyásnak némelly ellenségei által feltüzelve^ ezért 
mint hitének megsértéseért fölzendült 4tz egész követség 
ellen, és a vigyázatlan magyarok élőtökkel lakolnak, ha 
Hinkó és némelly csöndesebb nj városi polgárok közbe nem 
vétik magokat és a népet maga idejében le nemcsilapítják. 
Ezen/kcdvétlen eseményt Kázmér jévá teendő, a magyar 
bnosújárőkat Kuttenbergben gazdagan megvendégli, a fegy
verszünet kiterjesztését sz. János naptői sz. Mihály napig 
yelek elvégzi 0 ) ^ ^ ^^S ^̂ ^̂  megkötése végett ujabb 
összejövetelt indítványoz ^). 

A cseh, különösen a kelyhes népségnek ezen alka
lommal nyilvánított ellenséges hangulata mély benyomást 
tőn Mátyásra. Jől átlátta, hogy eddigi eljárása mellett le
győzheti n^yan a nemzetet, meghődíthatja a tartományt; 
de a sziveket megnyerni képes nem lévén, uralkodását nem 
szilárdíthatja meg, örökös gyűlölet tárgya marad, melly 
körűi veszély idejében a hű alattvalók a szeretet és bizo
dalom által ösztönöztctve és mindennel daczolva nem gyűl
nek össze, hanem mindenki undorral fordulva el, a hűség 
kötelékét, mellyet a nagyobb erő csak a félelem szálaibői 
font, összeszaggatja. Tervét tehát egészen megváltoztatta. 
Elhatározta hogy erőhatalommal felhagy Csehország irá
nyában, és megvárja, míg a tunya, mivel sem gondold 

0 Dlugőss é, ft. 
*) Engei^ Ge$ch. e, Ung. IJL d. 357, /. — így adja elő a dol

got Dlugoss is XULkönyCy 56S, /.,de azt előbb történtnek mond
ja 8 azt állítja, hogy e miatt nem fogadta el Mátyás a brUoni béke
pontokat, mint már feljebb megjegyzők. Pubitschka mÁ»fe\ilil IX. 
d. i32* l» a történetet még későbbre az olmttczí előleleges alkudo
zások után teszi. Egyébiránt Dlugoss e. h, 569. l még azt is mond
ja , hogy Mátyás Kázmér lengyel királyt megöletésének szándékával 
•ádolta, bár ez meg volt intve egy boroszlói polgár által, hogy a Má
tyás által udvarába küldött két német méregkevcrőtől ővja magát, 

HUNTAMAK KORA. V. KÖT. 5 
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Ulászldra önkényt ráunnak alattvalői, a súrlódások a ró
mai hitűek és kelyhesek közt még Jobban növekednek és 
az utol8<$k közól is még többen melléje állanak ^). Mert bár 
ezek Mátyástól idegenkedtek, másfélül szivökből megve
tették Ulászlót is , ki Telek engedékenységgel bánt ngyan, 
de a catholicusokat sem^ tudta zabolán tartani. - Prágában 
már ezen évben több kedvetlen zendülések támadtak, mely-
lyekben a békételen kelyhes nép minden tartózkodás nél
kül l e n g y e l disznónak nevezte a királyt nyilván és 
fenhangon, kit hazájába vissza kell kergetni, e mellett a 
királyi lak ablakaira nyUak lövöldöztettek '). Illy körül
mények közt Mátyás minden Jogait fentartani, egyébiránt 
pedig a kedvező időpontot ezek kivívására elvárni czélsze-
rfinek látta, és ezen tekintetből hajlandónak nyilatkozott 
Ulászló javaslatának, mellyet a vég béke iránti tanácsko-
isások megújítása végett követeinek Prágában tett volt, el
fogadására. 

Igen valószínű hogy a király elhatározására nem kis 
befolyással voltak az ozmánok njabb beütései Felső-Olasz
országba és Németország keleti "részeibe, mi szükségessé 
tette egész erejének ez oldal felé fordítását; a velenczei 
köztársasággal és a szent-székkel támadott kedvetlenségei, 
mellyek az innen eddig húzott de most megtagadott segéd
pénzek visszanyerésének utolsó reményét is elvágták, és a 
császár késedelmeskedésc a béke pontjaiban elvállalt köte
lességeinek teljesítésében, melly igen könnyen a vele alig 
megszakadt ellenségeskedések megújítására vezethetett. 

A szultán ugyanis a velenczeiek által Skanderbégtől 
átvett Croját^) tizenegy hónapi megszállás után hatalmába 

*) Mátyás ellenségeinek én ezek közi Lobkovicz Boleslavnak köl
teményei, hogy ő Kostka Albert által bizonyos lUinszky. nevezetű 
kuttenbergi polgárt sok pénzzel bérelt volna meg Uiászlő megéteté-
sére iCornova Boleslaus 309. l), hitelt nem érdemelnek. 

») Engel e.h. 
^) SchmiH, Imp. Oiiom. L d* 45. l 
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kerítrén ?), Skntarit kezd6 keményebben szorongatni^). 
Azonban a megszállás nem vezetett olly hamar eredmény
re , mint a zsarnok reményiette; végre is kénytelen volt a 
megszállást felbontani és berekesztéssé változtatni, meNy-
nek eszközlése végett egy 8000 főből áli<S csapatot ^ vár 
körül hagyott és fő erejével haza vonult; de megtudván 
hogy Mátyás seregeit, mellyek Dalmátország védelmének 
eszközlésére voltak felállítva, a segédpénzek fizetésének a 
Signoria általi megtagadása ntán nagy részint ') vissza
vonta, bosszújában egy 30,000 lovasságbői állő foto csa
patot Iskanderbég bosnyák sandzsák vezérlése alatt ^) a 
védtelen tartományon keresztül Friaulba küldött a veíen-
czei birtokok kizsákmánylása végett ^). Ezen sereg útjá
ban mindent feldúlván az ísonzo vízén átcsap; de a Gra-
diskánál tanyáző velenczei vezért Montone Károlyt, kit 
Fortebrachio Károlynak nevez Sabellico, ütközetre szorí* 
tani nem tudván, őt pedig az erősségek közt, méllyeket a 

0 A crojai lakosok Mahomedlől, ki Skutari alatt állott seregével, 
írásbeli biztosítást nyertek volt, hogy bántalom nélktl kiköltözhet
nek , ha nem akarnának török pártfogás alatt megmaradni. Ennek 
következtében a vár átadatott, de az eltávozott keresztyének á kö
zelebbi völgyben Áron basa által elfogattak, Mahomed a gazdî gab* 
bak közöl némellyeket kiválasztott s a többit összevagdaltatta. JVb-
vagiero, Uuratorinál Script Rer, Ital, XXI11, d. ií53^ /., Iftf-
rinus Bariettus, De Scodrae Expugn. 11, 399, l,, Sismondi X, 
d. m, l, 

)̂ $chmitt e, h. — Az első vívásnál annyi nyílvesszőt lőttek a 
városba, hogy annak fájával több hónapig beérték a városiak mind 
fűtésre mind főzésre. Staai f), Dalm, I. d, i25, l. 

3) Bonfín IV, th, V. kőnyfX,M7. l, 
*) Spontagino s a török írdk ízerint Hammer, Osm, Oesck. 11, 

d. 167,1, 
') A törökök ezen második beütéséről Forojnliőba röviden emlékez

nek több olasz írók, mint Belloni, Vita Marci Paíriarchae Aquil. 
Muraforinál Script Rer. Ital XVL d, 67, l,, Naugerii Storia 
di Venez. Ugyanott XXIII. d, U59, l,, Candidus, Comment, 
Aquil, Vili. 71, és 72. l, Coroniniy Geneolog, Comit, Gortc, 
414, /. 

5» 
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vel^nczei köztársaság a roult évi veszély után gondosan 
Wig/^Ü^Mt volt, inegiámadfli nem mervén, mintán az 
ê ésjs vidékBt kipusztította, hirtelen Stájerhonnak és Karn-
tb^nnek fordál. Itt a.számos, de a vidékkel és annak ntai-
v^\ kevéssé ismeretes könnyft lovasság sokáig tébolygott 
Ide 8 tova a legjárhatatlanabb havasok kdzt s a legnagyobb 
béketűréssel és állhatatossággal hatott keresztül a legsiva-
taĝ kbb hegyeken. A m^ész, mindenre elszánt rablék lo
vaikat gyakran köteleken és köntöseik segítségével eresz
tették le egy szikiáréi a másikra. Ott, hol, a nélkfil hogy a 
bokrokhoz kapaszkodnék, a gyalog ember is alig tudott 
haladni, vagy csak megállaniis, egy párszáz lépésnyire 
Is elmentek. Uly akadályok és nehézségek közt jutottak 
Lolblhoz, melly Kamthent Kralnátél elválasztja. A nép 
borzaszté vakmerőségökciii megijedve közeledésök hírére 
lakhelyeit rémülés közt hagyta el. Védelemről, elleátállás-
rél senki sem gondolkozott, szerencsésnek vélvén magát, 
ha vagyona feláldozásával életét megmentheti. A rablése
reg jnnen útját Diavának vette *), egész Welsscnfelsig, Ha-
tzig és Laibachig mindent feldűlt, elpusztított, sőt némelly 
egyes csapatai száguldozva egész Salzburgig hatottak és a 
rémülés,t )̂ég Bajorországban is annyira elterjesztették, 
hpgy a lakosok közöl sokan kivándorláshoz készültek ^). 
Egyedül a vizek hirtelen árjai, meilyek számos hidakat 
szaggattak cl, gátolták tovább hatását. Nagy zsákmány-
nyal és több ezerre menő, rabszolgaságra hurczolt fog
lyokkal tért meg ' ) , é^ a Dráva mellett 1300 útját állani 

0 Sabellico Chalkokondylass baseli kiadásában ast állftja, Hogy 
:^tjúliQ8 19-dilién jelentek meg. Hammer e. k. 

2) Hansit», Germ, Sacra lí, d. 523, l. 
») A mölki éTköoyv Pez Jeromosnál / . d. 266. /. és Bonfín IV, 

tiz. lV,köhyf>y 439. L 30r, Pethő, Magy, Krón, 85, l. 20- , Me-

C iter ét Valvasor e, A. csak 10,000-re teszik ezeknek számát. E«en 
eüt̂ st így adják elő SábelUcö JIL ii9, X könyvy 225, és 226. ly 

Játiné, üripr, des TUrk. Reichs 30. l és Hammer e, h. 
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kívánta keresztyént dsszevagdalrán, rninden bántalom néf̂  
kül ért haza 9 . 

Egy t5bb ezerre menő ezen csapattdl elmaradt, rügy 
mi hihetőbb egy más, később jött ozmán rablősereg ^ m^; 
augustns hőnapban is szorongatta ezen vidéket; de e^nagy 
zsákmányát és rabszóigált nem tudta olly szerencsésén IHI'* 
za vinni, mint az előbbení. Visszamenet ugyanis Széremi 
Péter Horvátországban hirtelen megtámadja, sok ezerét 
közölök összevagdal, és csak 5000 tudja magát futással 
megmenteni'}. 

Ezen alkalommal a törökök megafándékozták as ál-
talok feldúlt tartományokat a mirfgy halállal, melly ha'zánk-
ban is elterjedt és a melly miatt Mátyás több időt töltött 
a felföldön, különösen Kassán, Besztercze-Bányán és .Kör-

0 JuUvs Caesar,- Geseh. t>. Steyern. VL d. 238, L 
2} Közdnségesen említik' exen pusztításokat DlngosÉ XUL köli!§ti 

577, l és ünrest, Chron, Áustr. Hahnnál ILd. 641. L,^ lu^kül 
hogy említenék, honnan jöttek ide az ozmánok; azonban a ittdÜí 
monostor évkönyee Poi Jeromosnál /. d. 266. l. nyilván mottdjá, 
hogy T<$tországon keresztül hatottak ide , melly esetben aiinak egy 
más, az eMbbeninél késiSbb megindult csapatnak kellett leitnie'. Stte 
mntíít Leunclav eladása is , mellyet mindjárt bfiveb&én meglátunk. 

3) tlnrest e. h. — Leunclav szerint Annát. Tnrc, ad h. tf. 
Script Bfz. X. d. 259. I. a romániai begléi^ég ÜTér̂ ábatl tí^í 
boldogolváa , hogy a szultán előtt kedvességét el ne veszfî ef, vá^" 
gyobb, kedvezőbb szereticsének remébye alatt tette ezen betttést; éd 
es tflkalommfal' a mtgyarok által tökéletesen ibegvérétett. frag, ÍIM^ 
fiat IF. é, i22. l. ezen előadást említvéa megjegyzi, hogy hotti 
ÍTdinkeiten dotogről mitsem mondaiiak, mire nézve azt gyamíija^ 
hfQfgy ezen diadal ugyanaz,mellyet ezek egy pár évvel előbbOooffíri' 
Imrének és Tuk despotának tulajdonítanak. Azonban LeunolAv ét^ 
adását érdemileg, mitlt épen most látok, igen ^yütfolájii aittajt 
n«m égyktfrá Unrestv î álaiiai«t Reibhveiü J«iki^ak>kézfi«%áXA«^ 
n^ AmniH. Claraioait IL d. 255. l. Magára ezisd betititoe ndirve 
ttiiidíeii= k̂ M ĝet eibéaltt a voraui prépostna]ílevéW,4néUybett'ptf^ 
DMttkodik a sok fogoly s az ezen b^ttéé intítt üiíétnl 1^1^ » f ^ 
ad<r miatt; mint maga előadja, helytelen volt A ésáe:«Émifk kSletO^ 
nSinie 400, a foglyok kivtítására fi^etáié' t5d fcltliitot és a haza >!)« 
tahnára átengedni jdvedelm^dék tisetfféazélti ÉVMQl JSHte. S^/tim 
/ | í . d. 556. l, JntiuÉ Cmmr e, h. 
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möczSn a kirilyné társaságában^), de mégis az év nagyobb 
részét a fővárosban és kedves rotűaté helyén, Visegrádon 
töltötte )̂ I itt nevezetes tárgyakrél tanácskozott nem csak 

0 Engel e. h., Bonfin IV. ti». V, könyv, 436, /. — Bvl sze* 
tini fíotit. Hung, Nova IL d* 416. L beisterezei mulaiása alatt a 
szállásáidli szebb kilátás végett rontatta el a város terén eloyolő dísz
telen bódékat. — Bonfin ugyan az állilja hogy a király mindjárt 
Komeabargből Pozsonyon át a felföldre ment és az egész nyarat Itt 
tOU(Hte. Azonban ez egyenesen ellenkezik a királynidc Bndán kelt 
okleveleivel szinte az egész év folyama alatt. Ezen mulatásnak min
den esetre rövidnek vagy legalább gyakrabban félbetzakasztottnak 
kellett lenni. 

)̂ Bizonyítják azt némelly eddig említett és igen számos, ezentúl 
alkalmilag említendő levelein kivül a következők: Augnstas 7-dikén 
innen menti föl a dézsi sövágökat a katonáskodás terheitől és minden 
adőzástől, Dátum Bude feria sexta proxima post f estum Transfigu-
rationis domini, anno ejus UIS, Fndwald$»ky ^ Miner, i67, I.; 
közli azt de töredékesen Cornides irományaibői Katona is e. h- i X 
d. 183. J, •^. September 1-sején különös királyi kegyből Besztercze 
virpsát azon szabadalommal ruházza fel, hogy ezen várod és tarto-
zandőságai polgárait és lakosait senki egyenesen a királyi udvarba, 
vagy más országos világi bírd elébe ne idézhesse, hanem ellenöki 
ügyét a város bírája s esküdtjei előtt tartozzék megindítani, houAan 
a feljebb vitel. Szeben város polgármestere, bírái s elküldtjeihez tör
ténjék és csak innen lehessen a port, ha a szükség megkívánná, a 
királyhoz vagy e helyett a tárnokmesterhez és nem más országos bí-
rőhtíz. folebbezni, miként ezen kiváltsággal Erdély majd minden vá
rosa él és m^ok a beszterczeiek is állítőlag hajdan éltek, de kivált-
ság^veieik elégvén, némellyek által e jogukban gátoltattak, Dátum 
Bude in festő b. Egldii Abbatis, anno domini 1478. OkUtéltár, 
DCXXL $», — November 2-dikán Pozsony városának megparancsol
ja , hogy azon 50 arany forintot, mellyet ő ezelőtt Fretter János 
béosi lakosnak rendelt a város által haláláig évenkint fizetni, ezen
túl â  ő számadására s ugyanazon határidőre mint előbb Fretternek, 
János mester bécsi sátorkészítőnek fizesse élte fogytáig, Dátum Bude 
sefiuiido die festiyitatis Omnium SanctOrum anno domini 1478. 0&-
kvéltáTf DCXXIIL a. — November. 9-dikén előre bocsátván, hogy 
Erzsébet néhid Dengelegi Pongrácz János erdélyi .vigda özvegye 
előmutatván az ő Budán september 50-dikán^ 1471. kelt levelét, 
melly szerint. Küküllő várát és Szász-Sebes városát tartosandősá-
gaftkal együtt a nevezett vajdának 20^000 arany forintért elzálogo
sította, valamint a fejérvári káptalannak a zálogoa beigtatásről 147^-
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a körötte lév^ egyházi s világi nagyokkal, hanem némeUy 

dilci május 4-dikéa kiadott bizonyítványát, panaszt tett ai iránt, 
liogy a ^ét szász szék közOnsége Szász-Sebes városát és tartozandé-
ságait tőle' erőhatalommal elfoglalta; ugyanakkor azonban Mihály 
diák segesvári polgármester és Mészáros Benedek szebeni polgár 
előtte megjelenvén a szászok közönségének nevében panaszosan elő
adták, miszerint bár az említett vár és város 20,000 forintban csak 
szokott királyi bérére s rendes jövedelmeire nézve zálogosíttatott 
e l , mind e mellett néhai János vigda, míg élt, az említett szászok
tól kttlőnböző díjak és adőzások neve alatt több mint 14,000 forin
tot csikart-ki, mit hiteles okiratokkal bebizonyítani képesek,— 
kinyilatkoztatja, hogy a törvénytelenül zsarolt összeget a 20,000 
sálogösszegbe tudva abbéi le fogja számítani s már ennek következ
tében kiküldötte a hely színére Félegyházi Tamás mester királyi 
udvarookot, ki az előadást szorosan mejgvizsgálván a kizsarolt összeg 
mennyiségét határozza meg és e szerint megteendő számvetését neki 
a jövő jaouárius hőoap utolső napjára nyújtsa be , hogy azután ő a 
kérdéses vár és véaoa kiváltását igazságosan intézhesse el, Dátum 
Bude féria secunda proxima ánte festum b. Martini epiacopi et con-
fessoris anno domini i478. Oklevéltár, DCXXIV, t». — November 
20-dikán a hét erdélyi szász széknek megparancsolja, hogy azon 
2000 arany forintot, mellyeknek Szász-Sebes szék megváltása végett! 
beszedését minap , midőn az ország sztiksége miatt rajok rétt díjt 
lefizették , nekik megengedte volt, most, miután ezen megváltásra 
más jobb mődot talált ^ a királyi kamarák szükségeire szolgáltassák 
át rögtön Félegyházi Tamás és Pécsi István erdélyi kamaraispánok 
kezeihez. Ezenkívül azon előterjesztésökre, miszerint Kis Tamás ki
rályi ajtőnállő tőlök a szokás ellenére bizooyos összeget zsarolt, 
rosszallását nyilvánítja s biztosítja őket, hogy ezen összeget, most 
ugyan pénzre lévén szüksége vissza nem küldheti, de jövő évi ki
rályi bérökbe fogja számítani, Dátum in Givitate nostra Wissegra-
diensi feria sexta proxima post festum Sancte Elisabethe vidue anno 
domini 1478. Oklev^Uár, DCXXV, sz. Visegrádi muUtásának a tör
ténetíróknál is van nyoma, mint annak idejében meglátjuk. — De
cember 3-dikáa Pozsony városának megparancsolja, miszerint Gzo-
hQt Imre királyi udvarnoknak, — ki bizonyos Hamzsár nevű po
zsonyi lakQst mint adősát megpörölvén a város által bezáratott, — 
ezen adésságra nézve minden más keresztyén vagy zsidő hitelezői 
előttf tétessen eleget az említett* adds ingőságaiből, és ha ezekből ki 
nem telnék; örökségeiből is, Dátum Bude feriá quinta proxima anie 
festum beati Ámbrosli episcdpi et Confessoris anno domini 1478. 
OklevéUár,DCXXVLsz. 
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bat<5ságok követeivel is ^ , szolgálatából elbocsátott né-
melly zsoldosok féketlenségének korlátozásáról gondosko
dott ^), a törökök ellen némelly védelmi készületeket te
endő ^ a műit országgyűlésen e végbél ajánlott segedelmek 
befizetését koraolyan sürgette ' ) , és SeÜesienben tetemes 

1) Az erdélyi liét szász széknek Jűnius 26-dikán szorosan meg* 
hagyja , h o ^ e levele vételével tüstént küldjön hozz& Bodára kebe
léből két vagy három polgárt tanácskozás végett teljes íelhatídmazág-
sal vagy utasítással, Datam Bode feria sexta prozima poit festamna-
tivitatis b. Joannis Baptiste anno domini U78. Okle€éUár,Í)CXíX^ 
Si. Ezen egész iromány tartalma bizonyítja, hogy itt nem ország-
gyfilésről, hanem más tanácskozásokrdl van szd: azonban ezek tár
gya se magát»ől a levélből se más kútforrásokből meg nem ha-
tározbatő. 

)̂ Áugustus 6-dikán Pozsony városiak megparanosolja, hogy 
azon gyalog zsoldosokra, kik tőle közelebbről eltávozva az ország
ban valami meréoyt elköveti.!, szándékoznak, kellő vigyázattál le
gyen és azokat a városba sem'mikép se bocsássa be, Ex Buda in fe
stő transfiguratioois domÍDi anno eiusdem íAlS,Oklevéliár,D€XX.§z, 

3) Mátyás egy már feljebb is érintett levelében megparancsolja a 
pécsi káptalannak, hogy jöszágait összeiratván, az utolsó ország
gyűlés által ajánlott segedelemből ezekre eső illetőségét haladék nél
kül szedesse be s adja által a paspöknek, hogy azzal az alsó részek 
védelmére zsoldosokat fogadjon, tudtára adván a káptalannak, mi
szerint egyszersmind azt is meghagyta a püspöknek, hogy késedel-
meslsedés esetében , jószágai elfoglalásával és más fenyítékekkel ia 
szorítsa kötelességének teljesítésére, Anno Í478. Epist. Math, Corü, 
III, rész, L. levél, 97, l. — Koller ugyan axt véli Hist. Episc, 
Quinque Eccl IV. d. 202. l., hogy ezen levél nem ezen esztendő
ben kelt, — i-ször. Mivel a Mátyás levelei gytyteményének po
zsonyi kéziratában, honnan az vétetett, ezek illy messze nem ter
jednek, mint gyanítani lehet a gyűjtőnek az 1471., 1472. és 1475; 
évekre tett jegyzeteiből, — 2 szór. Ezen levélben a fölkelés szttk^ 
Bégéről is van említés téve; már pediet igen jdl tudjuk, hogy ez évi 
országgyűlésen az egyenesen megtagadtatott. Azonban az első. okos** 
kodást megczáfolja a többek közt Mátyásnak egy levele az arrago*-
niai bíbomokhoz, Epist. 9tatk. €ot0. IV, rész, XXIX. Ie9él^62,l,t 
mellyre annak idejében bővebben visszajövünlE és a mellyben a szul
tán és Yelenoze közt a közelebbi 1479. évben köttetett békéről Tan 
nyilvános említés ; a másoétkra nézve pedig megjegyzendő, hegyae 
országgyűlésen , mint azt annak idejében láttuk^ a fölkelés nem' volt 
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adót vetett ki, mellyből egyedül Boroszlőra 6000 forint 
esett, ennek beszedését János váradi püspök és Stein György
re bizván, ki már Jakab napján megjelent Boroszlóban, a 
reá bízottakban eljárandó ^). 

A törökök becsapásánál sokkal jobban hatottak Má
tyásra az olaszországi zavarok, mellyek ezen oldalról az 
ozmán segédelem legkissebb reményét is végkép elvágták. 
A Pozzi-ház által a Medicisek ellen intézett összeesküvés 
kitörése alkalmával ugyanis (április 27-dikén 1478.) a 
jobb sorsra érdemes Medicis Ginliano megöletvén, de egy
szersmind a kedvencze mellett fölzendült firenzei nép az 
összeesküdteket tűlnyomó erővel megtámadván és ezeknek 
fejei közöl Salviattt Fe^encz pisai érseket felakasztván, 
Riario bíbornokot pedig, a pápa kedves nnokaöcscsét, 
elfogván és vele rosszul bánván, a hirtelen haragra lobba
nó lY. Sixtns e miatt annyira felingerült, hogy Firenzét 
átokba s egyházi kirekesztés alá tette ^3. Ez egész Olasz
hont tűzbe borftá, az itteni hatalmasságok két részre osz
lanak , az egyiken állott a pápa s Nápoly, a másikon a ve-
leíiczeiek, a milanói fejedelem és Firenze ^). A császár, a 
magyar és franczia király mindjárt küldöttek követeket Fi-

minden kivétel nélkül megtagadva. -— A zílgrábi káptalan, mellyet 
a tdrökdk szabadabb befltése Igen közelről érdekelt, nem csak őrö
ket rendelt a határszéliekre , az ozmánok minden mozdulatait szem
mel tartanddkat, hanem kemény büntetéseket is szabott mind azokra, 
kik állásaikat akár éjjel akár nappal elhagyni bátorkodnak, Anno 
domini 1^78. feria quarta (helyesben tertia) in crastino exaltationis 
S. Gracis azaz september 15-dikén. Farlai V. d. 4^4* l. 

0 Eschetdotr e, h. IL d. 385. /., ki szerint ezen adé a menyek-
z6 költségei födözésének színe alatt vettetett ki, és Henel, AnnaL 
Siie9. Sommersbergnél IL d. 362. L 

») Ditirio Parm, Muratorinál Seript Rer, Ital XXIL d. 277. 
és köe. l, Infeséttra csak ugyan Muratorinál e. k. HL d.2. köt. 
it46. /., Antonius Gall, Commtnt. Gen. megint Mnratorinál 
XXIII. d. 294. I., Mackiatelli, Istoria Fiorent. VIIL könyv, 
Ugyanő^ Opere II. d. 66. és 89. l. Has. Muratori, Annál. XIII. 
d. 575. l. és Raynaldy Annál. Eccl. XIX, d. 272. l. 

3) MackiateUi e. k. 

Digitized by Google 



74 

tenzéhe a köztársaságot engedékenységre birandőkat; itte-. 
ni működésök nem maradt siker nélkül, de a fölhevült fő
pap engesztelhetetlen volt, és a közt&saság tökéletes lea-
lázását sürgette^). Mire tűzbe lobbant egész Olaszország ̂ ). 

0 Machiavelli e. h., ^nuta, Vite dei Dvchi di Vene9ia Mu-
ratorinál Svript, Rer, Ital. XXIL d. i207, L 

)̂ MachiaveUi s a többi említett olasz írok. — Ezen évben Ka* 
talin, Tamás Istv&Q bosnyák király özvegye, ki hosszasabb vándor* 
lásai után Rómában (elepedett meg, halálát közelgetni érezvén, írott 
végrendelete által Boszniát Sixtus pápának és ntédalnak hagyta. Ezen 
végrendeletet, melly october 20-dikán kelt, közli Leibnit*, Cod, 
Jur, Gént, L d. 438, L és innen Dumont, Corps Dipl. HL d, 2* 
hőt, 6t l és Lünig, Cod, Ital, Dipl IV. d, U6. l. Magábél az 
eredetiből adta ki Raynaldj Áhnal, EccL XIX, d, 279. h és innen . 
mind Pray, Annál, IV, d. 123. l, mind Katona e.h, IX, d, 165,^ 
l, — Bár ezen oklevelet Raynald egyenesen a Vaticanbél közli ,' 
Pray mégis annak hitelességet kétségbe hozza, mind azért mixel ab-: 
ban említés van ezen Katalin gyermekeiről, holott Dufresne szerint 
Illyr, VIII. fej, 122. l ö magtalan holt meg, mind azért mivel Ka- . 
talin fenmaradt sírirata szerint AsiemannéX V, d. 78. /• 1458-ban ,. 
Orbini és más kútfők szerint pedig 1474-ben holt meg és így 1478-
ban végrendeletet nem tehetett; végre pedig mivel nyoma sincs, 
hogy az Mátyásnak tudtára jutott volna..Erre KtUona igen helyesen; 
jegyzi meg, hogy ezen különben kifogáson kivűli oklevél hitelessé
gét nem lehet megdönteni a jéval később élt Dufreshe áUításáViil ,̂  
ki előtt az, mint a körülmények bizonyítják, ismeretes nem volt ;< 
hogy az említett síriratban , úgy mint az ránk szállott, hibának kell 
lenni, mert oklevelekből bizonyos, hogy ezen Katalin még 1475-
ben élt és az akkor tartott örömünnepben részt vett. Alkalmasint 
1458 helyett 1478.nak kell állani. Mátyás előtt pedig ezen végren*-
delet könnyen titokban maradhatott, mintán azt Fleury folytatója 
szerint XXIX. d, 687, l, a pápa, midőn a királyné emberei ennek 
halála után benyújtották, elfogadta ugyan, de az elfogadási jegy
zékkel ellátott okmányt a levéltárba tétetni rendelte. Az iránt,hogy-. 
a szemes Mátyás előtt, ki a Romában történteket mindig a legnagyobb' 
figyelemmel követte, illy nevezetes tény titokban maradhatott^, 
bővebben vitatkozni nem akarunk. Annyi bizonyos, hogy.ezen ha-̂  
gyomány mellett sem IV. Sixtus sem utődai Mátyást vagy annak 
utódjait a magyar trónon nem háborgatták Bosnia iránt, és így ezen 
egész végrendelet minden további következmény nélkül maradván a 
Yatican porlepte irományai közt, csak mint valami történetírati cu-
riosum vonja a kutató történetész figyelmét magára. 
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Az olasz bonyodalmakat kem kevéssé növelte azon 
körülmény, hogy a Fridríkkel kötött egyesség titkos pont
ja a milanói fejedelemség iránt több olasz hatalmasságok, 
különösen a velenczeiek tudomására Jutott. Mint nem egé
szen alap nélkül gyanítható, a Mátyás figyelmét más felé 
fordítni kívánó Fridrik maga adta azt az utolsók értésére. 
Ez a nápolyi hatalom növekedését Olaszországban már 
elébb is féltékeny szemekkel kisérő Signoriában ujabban 
nagy hidegséget szült Mátyás iránt. Ennek kell és lehet 
tulajdonítani, hogy bár a dogé a köztársaság nevében neki 
a császárral kötött békéhez külön levelében szerencsét kí
vánva azon reményét jelenté ki, miszerint már most ezen 
ét annyira elfoglaló háborű szerencsés befejezése után azon 
tűzzel és erővel lépeníl föl a keresztyénség ellensége ellen, 
mellyet tekintélyétől, kegyeletétől, vallásosságától és a 
közjó előmozdítása iránti bnzgóságától lehet várni, és bár 
Mátyás erre feleletében megjegyzé, hogy ő kész egész ere-
Jét a keresztyénség ellensége ellen fordítani s ez által nem 
csak a köz ügyet tehetsége szerint előmozdítani, hanem a 
köztársaság felvirágzását is elősegíteni; de, mint ezt már 
követei által is több ízben kijelentette, az ozmán háború 
terheinek viselésére, az egész keresztyénség oltalmára, 
egészen magára hagyva minden külső segedelem nélkül 
elégtelen leend, — az eddig küldött segédpénzt többé 
vissza nem nyerte *). 

Mátyás cselekedeteire mind ezeknél nem kevesbbé ha
tott, sőt jövő állását majd nem legkétesebbé tette az, hogy 
Fridrik sem az Olaszországra nézve tett titkos egyezés sem 
a meghatározott határnapi fizetésekre nézve felvállalt köte
lességeinek eleget nem tett; bár Beatrix is, az összeütkö-
zéjst a két fejedelem közt elhárítandó, magát követe által 
közbe vetette volt ^). Ugy látszik, gyenge jellemek szokása 

*) Bonfin IV. tia. F* könyv, 437. /. 
>) Van Beatrixnak egy septembet 25-dikén 1478. Fridrik császár-

hos intézett levele, melly mellett őt megkéri,miszerint az egri püs
pök bíbornok és apostoli követnek, kit jelen levele mellett különös 
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Bzerint » jeku veszélyt akármi áron és oUy föltételek alatt 
Í3 el akarván hárítani, mellyek teljesítésére se médja se 
akarata nem volt, a Milánéra nézve megállapított pontot 
elfogadta ngyan, de annak teljesitésére mitsem tett. Az 
elvállalt hadi költségek lefizetése iránt az osztrák rendeket 
Krenisbe, később Bécsbe ö^zehívta ugyan, általok a szűk* 
séges pénz öszveszerzése iránt tanácskozásokat tartatott, 
annak a tartományokra leendő kivetését elhatároztatta 0 > 
sót végre azt is megengedte nekik, hogy ennek pétlására 
kölcsönt tehessenek ^}. Azonban az egész szigorral behajta
tott adé sokáig Frídrik kezei közt maradt, és csak később, 
akkor is hiánosan jntott Mátyáshoz ^). Valóságos oka en* 

megbízással hozzá küld, mindeaben teljes hitelt adjon, és mellyet 
Chmel, Regest, 690. /. említ, mf pedig Dátum Bude XXV. Sept. 
Mille^mo CGCCLXXVin.̂ egész kiterjedésében adunk. OkUeéltár, 
DCXXIL S9» Igaz ugyan, hogy ezen levélben az egii püspökre bí
zott t4rgy meghatározva ninc», de a körlUmények oda mutatnak, 
hogy a béke feotartására szükséges intézkedésekkel volt megbírva. 

*) Chmel, Mai. 11. d. 345, /., Lichnovsky, Gesch, d. Eabs-
burg. VIII. d. DXLl. l. 

2) Chmel, Regest. 693, l 
^) „Imperátor gravissimam steuram posuit super Austriam, tam 

super monastería quam super praedia et vineas ct vina; sed dlcta 
pax inter eos non diu duravit, quia Imperátor quidem steuram ac-
cepit, regi tamen nihil solvit'Vazt mondja a Chron, Salisb, Pez Je^ 
romosnál II, d. 437, l. Has. Chron, Salixh. Dueliusnál Mise, ÍL 
d. 153. l. Azonban az egri és gyfíri püspökök a velenczei követnek 
1^89. a császár és Mátyás közt kötendő béke iráoti unszolására kî  
rályuk nevében adott feleletökben Fridrik eljárásának bô sszautösá-
gát előadván, a többek közt azt mondották: „Sed qualiier Maj<;8tas 
sua promissa servaverit nunc acciplte. Confecto primo illó bello, 
dum regia majesias (ut praedixi) in Hungáriám rediens aliis rebus 
suis vacat et se accurate coutra Turcos praeparat, terminus, in quo 
Caesarea majestas, vigore foederis et obligatíonis sue praetactae, 
quinquaginta millia aureorum regié migestati pro prima dilatione 
solvere debebat adventavit, in quo licet dominus Caesar pecuniam 
ipsam utcunque solverit, tamen in secunda dilatione nihil omnino 
solvere et neque alia, quae in conventis scripta sünt observare vo-
Init. Quiopotius unqnam (antf̂ quam) terminus appropinquaret, coe-
pit regiam vaaĵ stateHl novis injuriis et damnis, novisque hostilitatî  
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nek alkalmasittt az volt, hogy a franczia királytól a bur-
gimdi h^rczeg tartományai felett, tinellyeket ez birodalma* 
val össBe akart kapcsolni, Összekapott és ez ellen fegyver
rel készfiit ^), minek tekintMéből a fösvény, de mégis min
dig péBztelen fejedelem nagy pénz szűkében volt^). E mi
att Mátyás és Fridrik közt minden drán kitöréssel fenyegető 
ingerültség támadt. 

Illy körülmények közt Mátyás egész erejét az ozmá
nok és szükség esetében a császár ellen fordítandó, min
denek előtt hátát kivánta biztosítani, különösen pedig a 
cseh ügyet, ha mindjárt áldozattal is, békés utón elenyész-
tetpi. Ennek következtében követei az Uiászldéival Budán 
összejővén, az örök békének föltételeit megállapították és 
azokat Mátyás már september 30-dikán csak ugyan Bu
dán megerősítette *) a következendőkben: — 1-ször. Mind 

bus provocare et diversas eoplas compararc, omnibusque in rebos 
belli signa ofifen̂ ere (ostendere)". Az ortonai püspöknek és pápai 
követeknek tudósítása VIII. Inc;íe pápához 1-ső és 25-dik júniusröl 
1489., mellyre alább még többször visszajövünk. CoUections de 
Documents inédits. Papiers d^ état du Cardinal de GranviUe I. 
d, 49. l 

0 Fridrik fölkéri az ország rendéit segedelem adásra, miután a 
franczia király a birodalom határait megtámadta, Datt, Volumen 
Rer, Hung, Nocum L könyv, XIX, fej. 20S l, Lünig, Teutschet 
ReichS'Arch. Pars Gener. CorUin, ii6. l., Dumont 111. kőt. IL 
d. 19. l. A camburgi apátot Hala mellett a sz. Benedek szerzetéből 
ezen háborúra fegyvereseivel meghívta Gráczbói am Ictzten tag des 
Monau Januarij i 479. Dipl. Camburg. Menckennél 1. d. 526. l. 

. ̂ ) Olly nagy szükségben volt, hogy a zwettli apáttői 60 forintot, 
Linck^ Ánnal. Cla avaíl. II. d. 25i. l. és Steyer városától 90 ara
nyat vett kölcsön. Preyenhuher 133. l,, Kurz, Gesch. Friedr. 
IV. IL d. 138. l. 

3) A német fordítás szerint, — maga az eredeti, mint annak 01-
jnüczben történt megerosítésél'ől kitetszik, cseh nyelven készült, — 
Gebén zu Ofen api Mitwoch des Tages S. Hieronymi Anno domini 
1478. -* Ezen oklevélben Vról, hogy magok a pontok hol dolgoz-
tattak ki, említés niocs; de annak Budán történtét mondja Escheti" 
Icer e. l^ 3S8. L, vaUmint a |Í«|Í. Qesch. r. Bress'au Ili. d. 2 
kőt. 279. l. és utána Fessler e. h. V, d; 3^2. L 
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Mátyás mind Ulászlö megártják a cseh királyi czímet és 
a2t egymásnak kölcsönösen megadják. — 2-szor. Mátyás, 
míg él, megtartja Schlesient, Morvaországot, Lansitzot és 
a hat várost̂  Ulászló pedig Csehországot Ennek következ
tében Mátyás mind azt, mit Csehországban, Ulászló pedig 
mind azt, mit Morvaországban, Schle^ienben, Lansitzban 
és a hat városban most még birtokában tart, egymásnak 
visszaadják. Mind a két fél a. maga részét mint valóságos 
király kormányozza s ezen tekintetből alattvalóitól tij hű
ségesküt vehet '). — 3*8Zor. Mátyás halála ntán Ulászló ^ 
ntódja, vagy Csehország, a most neki átengedett tartomá
nyokat egyszerre leteendő 400,000 aranyért ̂  visszavált
hatják , e felett még mind azt megtérítvén, mit a korona
jószágok és a Jövedelmek visszaváltására fordftand Mátyás. 
Azonban — 4-szer. Ezen kiváltás iránt Ulászló, ntódja, 
vagy Csehország egy évvel elébb tartoznak Mátyás utódját 
Budán vagy Székes-Fejérvárt meginteni. Ez után fél évvel 
hat előkelő országnagy, még pedig három Magyar- és ugyan
annyi Csehország részéről, Brűnnben fogja a kiváltás mód
ját részletesen kidolgozni egyes akarattal. A pénz letétele 

<) Ezen pont következtében szőUtotta fel Vliatló a Zwittau mel* 
letti Paraclyt hegyi, máskiot oywini monostor perjelét, hogy mint 
Csehországhoz tartózó és így a Mátyással kötött szerződés szerint 
ezentúl tőle függő alattvaló neki tegye le a hűségesküt; azonban a 
perjel azt állítván hogy a monostor minden javai elválaszthatatlanul 
Zvittai városával össze vannak kapcsolva, és így maga a monostor 
is nem Csehországhoz hanem a hat városhoz tartozik, mint ezt Zsig
mond királynak ez iránt kiadott levele nyilván bizonyítja, ezt nem 
csak megtagadta, hanem egyenesen Mátyáshoz folyamodott őt meg
kérve , hogy a monostort a régi szokás és kiváltságai szerint a hat 
várossali összeköttetése mellett tovább is tartsa meg birtokában , ^s 
Ulászlónál, ki úgy is mint látszik ezen lépést csak mások ingerlé
sére tette, minden további háborgatástól! fölmentését eszközölje, 
egyszersmind Mátyást hódolatáról s a zwittaui polgárok irántai jó 
indolatáról biztosítja. A perjelnek ez iránti levelét kelet ideje nél
kül közöljük. OkleeéUár, DCXXVJL ss. 

)̂ RaynMnál és mind azoknál, kik belőle vették ezen békekö
tés föltételeit, hibásan áll 40,000 arany. 
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minden esetre a tnorva- és magyarországi szélekeh törté
nik meg. r- 5 szőr. Ha a felmondás ntán egy évvel Cseh
ország részéről a zálogos összeg járulékaival együtt nem 
tétetnék le, 100,000 forint kötésdíjjal szaporodik a kivál
tási összeg; ellenben ba Magyarország részéről nem fogad
tatnék el a felmondás és nem adatnának ki a zálogos tar
tományok, csak ugyan 100,000 forint fog a zálogos ösz-
szegből leszámíttatni kötésdíj fejében. — 6-szor. Ezen ösz-
szegek lefizetéséig megmaradnak Mátyásnak a magyar ki-
rályságbani utődjai azon tartományok birtokában, de ki
rályi czím nélkül, — 7-szer. Ha Ulászló Mátyásnál előbb 
talál meghalni s a csehek köz akarattal az utolsdt királyuk
nak választják, az a most kezén maradott tartományokat 
az anyaországgal minden fizetés nélkül összeköti. — 8-szor. 
Mind azokat, kik az egyik vagy másik fél birtokába esnek, 
ba ezen egyesség értelmében illető uroknak és királyuknak 
engedelmeskedni.nem akarnának, ez megbüntetheti s enge
delmességre szoríthatja, a nélkül hogy a másik a dologba 
avatkozhassék. — 9-szer. Azok, kiknek mind a két fél 
tartományaiban van birtokuk, mind a két félnek tartoznak 
húséget esküdni és engedelmeskedni. — 10-szer. Az ol-
müczi püspök és a morvaországi marsall Csehország irá
nyában kötelesek megtenni mind azt, mivel eddig is a ré
gi szokás szerint tartoztak, azon hódolatnak és engedelmes* 
ségnek sérelme nélkül, melly őket Mátyáshoz és utódjai
hoz köti. — 11-szer. A megszökött gonosztevőket mind
egyik fél tartozik a másiknak első felszólításra kiadni. — 

' 12-szer. A két fél jobbágyainak egymás által okozandó 
káraira nézve vegyes biztosság jön össze az illető határ
széleken , melly arról gondoskodni köteles leend, hogy a 
csehek ellen Csehországban, a morvák, schlesieniek, lau-
sitziak és hat városiak ellen az illető tartományban igazság 

; fizolgáltassék a rendes birák által. — 13-szor. A jövő Ka
talin napjára mind a két félnek fényes követsége Olmücz-
ben fog Összegyűlni, melly ezen egyességet mind a két 
király nevében szentesítvén,, azt ünnepélyesen ki fogja hir-

^detni. —- 14-i;2er. Itt fog választatni mindegyik részről 
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négy-négy biztos, kik összeülvén meg fogják alapíUni a 
Magyar- és Morvaország közti határvonalakat,.hogy egyik 
országtól a másikhoz semmi el ne vétessék. — 1 d-ször. A 
két fejedelem és alattvalöik közti kölcsönös barátság és j<5 
egyetértés megállapítására a jövő évi gyertyaszentelő nap
ján (febr. 2-dikán) a két király személyesen is össze fog 
jönni, úgy hogy Mátyás Olmüczben, Ulászld pedig Un-
czovblin tanyázzon és minden nap a két hely közt bizonyos 
meghatározandó helyen tanácskozzanak személyesen. Mi 
végből az Olmüczben összejövendő mind két részről! köve
tek Olmüczben a kőt király és kísérete bátorságleveleinek 
mintáját elkészítvén, az helybenhagyás után, még pedig a 
Mátyásé Ulászló és a cseh nagyok által aláírva a brünni 
tanácsháznál, az Ulászlóé pedig Mátyás és nagyjai által 
aláírva a morvaországi marsallnál fognak a jövő vízkereezt 
napig letétetni. 

A királyoknak ezen olmüczi személyes összejövetele 
alkalmával, mellyre mind két részről a csehországi alatt
valók illő számmal és a szükséges felhatalmazásokkal el
látva meg fognak hivatni, mindenek előtt — l-ször. A 
mondott karok és rendek ezen pontokat megerősítik éspe-
cséteikkel hitelesítik. — 2-szor. Mind a két király azon 
jobbágyainak, kik netalán ezen háborgások alatt őket meg
sértették volna, tökéletes megengedő leveleket ad, külö
nösen Budweis és Pilsen városaira nézve Cseh-, 8 Radisch 
és Unczov vagy Neustadt városaira nézve Morvaországban 
olly móddal, mint ezt az illető fejedelmek és a mondott 
városok közt kölcsönös megelégedésökre - eszközölni lehet. 
— 3-szor. Itt fog elhatároztatni, miként kelljen a bene-
schani határozatok értelmében az erőszakkal elfoglalt jó
szágok visszaadását eszközölni. — 4-8zer. Itt a két ki
rály mind egyik a maga részéről két biztost fog kinevezni, 
kik összeülvén a boroszlói fegyverszünet olta az alattvaló-
ikcak okozott károkat kitapogassák, meghatározizák. A hol 
a kárt okozók tadva vannak és meghatározhid;ók, ezek 
tartoznak a sértett felet kármentesíteni; a hol a kártevő
ket fölfedezni nem lehet, a kárpótlás egy külön roind a 
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két fél által kivetendő s begyűjtendő adóbői fog megtör-* 
tenni. — 5-ször. Ezen összejövetelen fognak a királyok 
egymással tanácskozni egy állandó béke és szövetség meg
állapítása iránt nem csak a magyar és cseh nemzet, hanem 
a két király mint Csehország különböző részeinek birtoko
sai közt is. Ha az utolsó tekintetből köztök némelly ked
vetlenségek támadnának: ezeket nem fegyverrel végzik el, 
hanem mindegyik fél egyet választ egyházi és egy mást 
világi nagyai közöl, kik a fenforgó kérdéseket barátságos 
úton ügyekeznck elintézni; ha ezek magok közt megegyezni 
nem tudnának: egyet választanak bíróul az egyházi vagy 
világi rendből, ki az ügyet két hónap alatt elitélendi, és 
ennek határozatát mind a két fél ellenmondás nélkül elfő* 
gadni köteles. — 6-szor. A Mátyás és Kázmér közt fen
forgó kérdésekre nézve a lengyel király vagy személyesen 
Jelenik meg a királyok olmüczi személyes összejövetelén, 
vagy legalább meghatalmazott követeket küld, és Ulászló 
ügyekezni fog a két fél közt mindent békés úton elintézni, 
sőt az előleges tanácskozások végett a lengyel király már 
a két cseh király követeinek olmüczi összejövetelére is küld
het biztosokat. — 7-szer. Végre azoil alkalommal a két 
király személyesen tanácskozik arról, miként lehetne a 
szent-szék és Csehország közt támadott kedvetlenségeket 
elenyésztetni, egy mind két rész kívánságait kielégítő ér
sek kinevezését és a Pál pápa által kimondott átok vissza
vonását mind az élőkre mind a holtakra nézve eszközölni. 

Ennek következtében az egyező felek követei a hatá
rozott napon megjelentek Olmüczben, még pedig Mátyás 
részéről György kalocsai választott érsek, Protász olmüczi 
püspök, István szepesi gróf, alsó Schlesien kapitánya,Ha-
senburg János Csehország főkorlátnoka, Czelach Miklós és 
Boskovicz Vcnczel főkamarás 0 , Ulászló részéről pedig 

*) így fordulnak elő Mátyái követei az egyező levélben. Az írdk 
ezek ifánt nem egyeznek meg; Fe8$ler nevezetesen 0. h, V» d, 342* 
l. Uy adja elő a követeket, csak hogy Czelach Miklós helyébe Szé-
esi Mikiőst teszi; Pesiina, Mars Morar, 882. l csak a kalocsai 
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Cziinburg János az ország fóbírája, Schellenbcrg János, 
Postapiczi Kostka János a chrudími kerület főkapitánya, 
Klingenstein Gzenko királyi ügyvéd, Weitmühli Benus 
carlsteini várgróf és Rugovsky János a király főudvarmes
tere. Ezek kevés napi taLácskozás után a reájok bízottak
ban eljártak; de mivel a királyok összejövetelére rendelt 
határidőt azaz gyertyaszentelő napját mind az illy fén>es 
Ünnepélyre megkívántató előkészületek megtétele, mind pe
dig és főként a lengyel király és más fejedelmek megjelcn-
hetése tekintetéből igen rövidnek találták, azt böjt köze
péig , vagy ha Mátyás még ezen határnapot is rövidelné, 
hasvét után Zsigmond napjáig azaz május 2-dikáig elha-
lasztandőnak rendelték és az után ezen békelevelet decem
ber 7-dik^n ünnepélyesen köz hirré tették *). 

érseket, az olmüczi püspököt, Szapolyai Istvánt és Boskovicz Ven-
czelt, Engel e. h. 358. l. a nagy-váradi és olmüczi püspököket, 
Pray, AnnaL IV. d, i24. /. ezeken kivül még a kalocsai érseket és 
Bzapolyai Istvánt, Bonfin, JV, tiz, V. könyv^ MO. /. a Pessina ál
tal neveztekpn kívül még Szécsi Miklóst, Heltai pedig //. d, i68. L 
Szécsényi Istvánt említik. 

0 Ezen békelevelet, Dátum in Cívitate Olomncensi die Lunae in 
Octava Sancti Andreáé i478. töredékesen közli Raynald t AnnaL 
Eccl. XIX. d.278. /., belőle Pray, Annál. IV. d. 124. l. és Ka
tona e h. IX. d. 155. L Kiadták azt diák. nyelven Batbin, Mise, 
Rer. Boh. 1. tii. VUL könyc, I. d. 61. l., Dumont, Cerps Dipl, 
IIL d. 2. köt. 61. l., Lünig, Reichs-Arch. Par$ Spec. Cont. 
Forts. L 89, /., német nyelven Gebén za Olomütz am Montage des 
achien tages S. Andreáé des heiligen zwölíboten anno domini 1478. 
Lünig, Cod. Germ. Dipl. I. d. 1350. l. ét Eschenloer e, h. 11. 
d. 388. l. Has. Henel, Excerpta ex Chron. Münst 188. /. — 
Pubitschka e. h, IX. d. 330. l,, honnan, nem tudni, az említette
ken kivül még több más pontokat is ad elő, így hogy Victorint el
bocsátja szolgálatából Mátyás, a Sternbergek , Hasenburgok, Kolo-
wrathok visszanyerik jószágaikat Csehországban, valamint a trebitsi 
apát Morvában. — Peucer hibásan állítja, hogy mind a két Lausitz 
és Schlesien egy réi>ze is Ulászlónak maradt, Sommersberg IL d. 
362. l. Épén olly hibásan állítja Engel e. h., hogy a királyok sze
mélyes összejövetele Olmticzbe november i4-dikére 4479. volt vol
na határozva. 
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Kázmér lengyel király, mint látdk, ezen békébe nem 
volt foglalva, és ezen egész évben Mátyás szövetségeseit, 
a német rendet és az ermelandi püspököt, szorongatta. Az 
ntolső ellen sereget is küldött. A német rend nagy-mestere 
ngyan mindjárt segítségére robogott, de a sokkal erősebb 
lengyel sereggel sík mezőn összeütni nem mervén és az Ígé
ret szerint óhajtva várt magyar segedelem nem érkezvén, 
kénytelen volt egyedül a várak oltalmára szorítkozni, és a 
lengyelek az ermelandi püspökség síkságait tetszésök sze
rint és minden akadály nélkül pasztíthaták, sőt némelly 
aprőbb várakat hatalmok alá is keríthetének részint vívás 
részint feladás által. Kázmér Mátyást, ki a lengyel király
nak a fennálló fegyverszünettel ellenkező ezen eljárását igen 
rósz néven vette és annak további gátlására Scblesienben 
némelly készületeket tett ̂  szövetségeseinek segítésétől tar
tóztatandó, Vantropka Szaniszló bilzieni nádort küldötte 
hozzá őt felszólítani, hogy a megállapított egyezések sze
rint magát a lengyel belső dolgokba ne avassa. Büszkén 
felelt erre a magyarok királya, hogy megtámadott szövet
ségeseit nem hagyhatja el 0* Nem soká némelly lengyel 
csapatok Felső-Schlesienbe ütöttek, azért Mátyás viszont 
megintette Kázmért, hogy az illy tettekkel hagyjon fel, a 
köztök fennálló frigyet ne szegje meg, különben ő is kény
telen lesz hasonlót tenni. Erre a mentségre mindig kész 
lengyel király azt állítá, hogy ezen dologról ő mitsem te
het , hogy azt egészen tudta és híre nélkül követték el né
melly szabad emberek. Kész volt, erre Mátyás felelete is; 
így lévén a dolog, azt foglalá ez magában, könnyen talál-
kozandanak Magyarországon is illy gondolkozású szabad 
emberek ^). Egyszersmind fenyegetéseinek súlyt adandó, 

1) Dlugoss, Xlll. könyv, 573. l. 
2} Bonfin, / r . ti», V, könyv, 437, l., ki szerint mind ez leve

lezés utjáa történt. — Dlugoss e. h. azt állítja, hogy Mátyás azon 
követséget, mellyben volt a budai prépost, azért küldötte Kázmér* 
hoz, hogy ót a háború félbeszakasztására bírja, olly kinyilatkozta
tással, miszerint más úton is fog nékie alkalmat nyújtani, melly mel
lett a német nagy-mestert és az ermelandi püspököt megint hatalma 

6* 
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tüstént nagy készfiieteket tett Lengyelország megtámadá
sára. Mire Kázmér Dlugoss János krakkói kanonokot és 
Marsalkovics Szaniszlőt küldé hozzá. Ezek a királyt nem 
találták Dadán és kénytelenek valának őt a pazar fénynyel 
ékesített Visegrádon fölkeresni. Itt a magyar király nagy
jainak tündöklő körében ünnepélyesen hallgatta ki őket, 
kik fejedelmök sérelmeit egy hosszú^ két óráig "tartó len
gyel beszédben fejtegették ki, melly egyedül a tót nyelv
ben jártas Mátyásra nézve volt a jelenlévő magyarok közt 
érthető. Azonban ez is diákul felelt, a méltatlan vád pont
jait egyenkint fogván fel és czáfolván meg, különösen az 
ermelandi püspöknek mint Kázmér alattvalójának fellazí
tása és segítése iránt felhozott és a király által atoljára ha
gyott panaszra nézve azt jegyezvén meg, hogy ő az öreg
séget tisztelni, az idősbejc példáját követni gyermekségétől 
fogva megtanulta, s ezen felhozott esetben is az ősz Káz
mér cselekvésmódját tartotta szeme előtt, ki hajdan a ma
gyar püspököket nem csak fellázította törvényes királyuk 
és urok ellen, hanem egész erejével segítségökre is robo
gott. A lengyelek erre nem tadtak felelni s látván ügyeke-
zeteik sikeretlenségét, nem minden megszégyenülés nélkül 
távoztak el 0 . Kázmér e szerint látván, hogy ezen az úton 
semmire sem mehet és e mellett megtudván^ hogy Mátyás-

alá hajthatja. Kázmér ezt megkísérteni kész volt, és így küldött me
gint követséget Mátyáshoz Dlugoss vezérlése alatt, mclly elŐtt Má
tyás egyenesen megtagadta, hogy ő más úton szándékoznék említett 
szövetségeseit Kázmér hatalma alá hajtani. De ezeii egész előadás 
természetlensége által elárulja helytelenségét. 

1) Galeotus, De dictis et factis üiathiae regis IV, fej. 
Schtoandlnernél I. d. 537» / . , liol még azt is megjegyzi, hogy 
ezen hosszú rögtönzött beszédben Mátyás nyelve megtévelyedvén, a 
diák nyelv szabályai ellen monda: „Ordinem quain/^ de mindjárt meg< 
igazíiá hibáját, quem genere masculino volebam dicere. Has. Cu-
raeuSt AnnaL Siles, L d. 356. /. Sem egyik sem másik nem mond* 
j a , hogy ezen esemény mikor történt; mi a körülmények összeve
tése ntán gondoltuk azt legczélszerúbben ide helyeztethetőoek. 
Egyébiránt ezen követségről és annak sikeretlen pljárásáről röviden 
^nűékezik Dlugoss e, h. 
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nak négy serege Victorin miinsterbergi berezeg, Bielik Já
nos , Siroczinszkf János és Tarczi Tamás négy nevezetes 
bajnok vezérlése alatt áll készen az első parancsra Lengyel
országba ütendő, hogy egy 7000 főből állő ötödik osztály 
pedig a vitéz Zelena János vezérlete alatt megindult, ezeket 
szükség esetében támogatandó, — kénytelen akarata ellen 
is a körülményeknek engedni, és mindjárt egy november 2 1 -
dikén Visegrádon kötött fegyverszünetben gyertyaszentelő 
boldog-asszony napjáig (februárias 2-díkáig) megegyezni, 
melly a két fél szövetségeseire is kiterjesztetett *). Azalatt 
összejövendők valának a két egyező felek, valamint a cseh 
király követei Olmüczben a végbéke megkötése végett, a 
lengyel király, a német nagy-mester és az ermelandi püs
pök közt támadott kérdéseket is ezek követeinek befolyá
sával elintézendók. Miután a király a német rendnek hadat 
ízenni elmulasztott, minden várak és helységek, meHyek 
önkényt adták meg magokat, a püspöknek tQstént adassa
nak vissza, a fegyverrel elfoglaltakat azonban a végbékéig 
tartsa meg Kázmér, de az ezek oltalmára megkivántatő 
őrizeteken felül minden katonaságát tüstént vonja ki a tar
tománybői; a fegyverszünet alatt másfelől Mátyás sem küld 
segedelmet sem a német rendnek sem a püspöknek ^). Ne
hezen vévé ezen egyezést egész Lengyelország. A fegy
verszüneti pontokat Kázmér mind e mellett lel ki ismer ete-

0 Dlugoss e, A. - - Engel e. h. 358. l. ezen fegyverszünet kö
tését az általa miaden alap nélkül rögt9nz5tt olmüczi összejövetelre 
teszi f a fegyverszünet határidejét febroáriî s i-sejére állapítván mog, 
olly formán, hogy a két fél követei ezen napon jöjjenek össze a 
végbéke tekintetéből: dtf ezen ogész előadás helytelensége nem csak 
az egykorú írőkbőrhanem hiteles okleveleken alapuld előadásunkból 
is kitetszik. 

3̂ Dlvgosi csak közönségesen említi ezen fegyverszünetet XIIL 
könyv, 574* /. A kötésnek hiteles mása, Dátum Vissegrad Sabatho 
ante festum Cecilíe alias XXI. Nov. I47S. a pápai követ de Piscia 
Boldizsár által Boroszlördl dec. 9. 1478. kelt levele mellett az ei-
melandi püspöknek á̂ küldve megvan a königsbergi levéltárban, Voigt 
e, K iX. d, 113. l. 
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sen teljesítette nagy részint; az ermelandi püspökségben 
azonban a pusztítások még tovább is tartottak $ miért Thün* 
génnek és a német rendnek kedve volt volna egészen meg
békélni most mindjárt, ha Mátyás pártfogásának elveszté
sétől nem tart ̂ 3. 

Ezen háborúzások mellett még mind fennállott Mátyás 
háborúja a brandeubnrgi határgréffal, raellynek Mátyás 
most erélyesebb föllépés által egyszerre véget akart vetni. 
Ezt eddig a sagani herczeg folytatta saját érdekében és fő
ként saját zsoldosaival, mellyek fogadásában pénzzel segí
tette őt Mátyás, a nélkül hogy ügyében tettlegesen föllé
pett volna. Már 1477-ben tudösitotta volt a király Ernő és 
Albert szász fejdelmeket, hogy a freystadti herczegséget a 
sagani berezegnek', mint a magtalanul elhalt Henrik legkö
zelebbi rokonának adományozta, egyszersmind okát ad
ván , miért nem hagyta azt Henrik özvegyének, a branden
burgi határgrőf leányának kezén )̂; valamivel később őket, 
mint cseh hűbérbirtokosokat, eltiltotta a brandenburgi fe
jedelem segítésétől'); végre megintette magát a branden
burgi határgrőfot, állana el ezen háborútői *), és csak. mi
után ezen felszőlitás siker nélkül maradt, izent neki au-
gustus 12-dikéről 1478. háborút 0) ŝ komoly készülete
ket tett ezen háború folytatására. A sagani herczeg azon
ban tetemes seregében elbízva magát, nem várta meg Má
tyás segedelmét, hanem saját erejével rontott a branden
burgi határgrőf birtokaiba, innen Mátyáŝ  előbbi parancsá
hoz képest, a Kázmér, Mátyás, a porosz nagy-mester és 
az ermelandi püspök közt kötött fegyverszünetről nem tu-

<) Dlugoss e. h, 
2) A trautraannsdorfi táboibői aagastus 11-dikén iA19, LangenUy 

Albrecht der Beherzte i24. /. Itt az évhen hiba van, mert 1479-
ben Mátyás nem táborozott Oszlrákhonban, haô m 1477-ben volt 
sergeivel ezen idő tájban Trautmannsdorf alatt. 

)̂ Budáról october 30-dikán 1477. Langenn e* h, * 
^) Kitetszik ez Mátyásnak mindjárt említendő hadizenő leveléből. 
Ó Német fordításban közli ezt Eschenloer^ 11. d, 385* L Gebén 

zu Ofen am 12-ten Tag augusti 1478. 
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ddsítva,. Lengyelországba ütendő ');de Krossen és Frey-
stadt közt december 10-dikén tökéletesen megveretett, 
gyalogsága részint összevagdaltatott részint fogságba esett, 
lovassága elszaladt és egész szekérvára az ellenség kezé
be jutott *). Kevéssel ez után ') segítségére megérkezett 
Zelena több ezer lovaggal )̂ és Brandenburgba csapott; 
a hátárgrőf seregeivel Frankfurt mellett állott, de a magyar 
sereget megtámadni nem merte, és ez egész télen által ké
nye szerint pusztította minden ellenállás nélkül a szeren
csétlen tartományt ^}. Azonban Mátyásnak igen szivén fe
küdt ezen háborúnak minél előbbi bevégzése; azért Ernő 
és Albert szász fejedelmeket felszólította a békének esz-

0 Voigt e. h. IX, d, 158. és 159, /. azt állítja, hogy a sagani 
berezeg fő czélja volt a német rend és az ermelandl püspök seĵ itsé-
gére menni, és miután a brandenburgi határgrdf a Mátyás nevében 
tett felszólítás után sem akart neki tartományain át utat engedni, azt 
erőhatalommal kiváota eszközölni; de az ellenkezik a dolgok me
netelével. 

2) Eschenloer e. h. 386. L Hasonl. Curaeus e. h. 11. d, 102. 
l. és Sehickfuss IV. d. 194. l. 

3) December i 6-dikán Curaeus és Sehickfuss e. h. . 
•) A lengyel írok, Dlugoss e. h., Cromer, XXIX: könyv, 641. 

/. azt állítják, hogy Zelena 7000 emberrel és így azon sereggel,. 
mellyet a lengyelek ellen hozott volt magával, ütött Brandenburgba, 
magának rendeltetése helyéig utat nyitandé. Ezt elfogadja Voigt is 
e. h. 116. l. , megjegyezvén hogy Diimar lí. d. 480. /. a magyar 
sereg számát 9000-ben állapítja meg. Eschenloer ellenben e. h. 
Zelena seregének számát csak 2000, Curaeus pedig e. h. I. d. 358. 
l. és // . d. 102. l., Sehickfuss I. d. 156. és IV. d. 194. l. és ezek 
után Haberiin VII. d. 184. l. 1800 lovasra teszik. 

*) Eschenloer, Curaeus és Sehickfuss e, h. — A lengyel írdk 
ellenben, mint Dlugoss és Cromer e. h. azt állítják, hogy a bran
denburgi határgrdf Zelena seregét két izben megverte, egészea sem
mivé tette ; ezt elfogadja Voigt is e. h., azt vetvén utána, hogy a 
brandenburgi fejedelem azon balvéleményben, miszerint Zelena a 
sagani fejedelem segedelmére jött, támadta meg őt. Azonban mi e 
részben a schlesieni írok, különösen pedig az egykorú és a hely 
színéhez igen közel tartózkodó Eschenloernek több hitelt véltünk 
adhatni. Ezen beütésről több írók emlékeznek, Oelríchs Beijirüge 
vur brandenb. Gesch. L Sect. 170.1. Háberlinnél e. h. 
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közlésére ^3, egyszersmind pedig a pápánál eszközölte a 
fegyverek által is már megalázott brandenburgi hátárgrdf-
nak átokba tételét )̂. így végre a béke a felek közt meg
köttetett és Zelena seregeivel megint Schlesienbe vonult'). 

Az események további folyama megerősítette Mátyást 
azon kívánságában, miszerint minden más háborúzásának 
véget vetve, egész erejét a törökök és szükség esetében 
Fridrik császár ellen használhassa. 

A velenczeiek ugyanis részint a Mátyás és Fridrik 
közt a miiandi fejedelemség iránt kötött titkos pont miatt 
figyelmöket az olasz egyensúly fentartására kívánván for
dítni , részint a rajok nézve az utoisú időkben olly kedvet* 
len fordulatot vett ozmán háborúra ráunván 0 9 komolyan 
kezdenek ennek megszüntetéséről gondoskodni. Dario Já-
nobt küldöttek még 1478-diki novemberben Konstantiná-
polyba békeajánlatolskal % és ez már januárius 26-dikán 
megköttetett ^), véget vetvén egy 16 éves háborúnak. 
Ezen egész idő alatt a Signoria igen nagy áldozatokat tett 
a magyarok megnyerésére, s most azt többé tenni nem 
akarván, még szinte nagyobb áldozatókkal vásárolta meg 
a békét. Kénytelen vala Skutariről és minden más hődítá-
sairöl lemondani és ezen felül még 200,000 aranyat fizet-

1) Mátyás levele Budáról martius 16-dikái<$l U79. Langenn e, A. 
2) De Piscia Boldizsár pápai követ levele OlmtlczbŐl júoius ,̂ -

dikéről 1478. Langenn e, h. 
3) Eschenloer, Curaeus, Schickfuss e. h. 
*) Navagerio, Sloria Ven. Muratorinál Scripl, Rer, Hál, 

XXIIL d, ii52, l helytelenül állítja, hogy főként a magyar és ná
polyi király megbékéllése a szultánnal idézte elő ezen békekivánságot. 

*) Giovanni Dariőnak nevezi Langier, VIL d, XXIV, könyv, 
347. / . , Sismondi IX, d, 154, l,, ki Darura utal ez iránt / / . d. 
478, l, t de ez sem itt sein egyebütt nem nevezi a követet; azonban 
mind Sabellico IV,-th, X, könyv, 2i6. /., mind Sanuto^ Duchi di 
Vene», Uuratorinál Script, Rer, Ital, XXIL d, Í2i0, l, Dario 
Jánosnak nevezi őt. Spondagino 60, L hibából Davonak, Sabel-. 
lico Trierianus Benedeknek Hammer szerint / / . d, 168, l. Azon
ban a tudós orientalista állítása Sabellicóra nézve helytelen. 

^ Sismondi X d, i55, L, Daru IL d, 478, l,, Hammer e. A. 
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ni. Másfélül a szultán is visszaadott ugyan minden fogla
lásokat Albániában és Moreában, Groját és Skatarit kivé
vén ; de a velenczeiek még ezen felül kényteleníttettek át
engedni a fényes portának a teneroszi fokot, Lemnosz szi' 
getét, és a Fekete-tengeren nyert szabad kereskedésért 
vám fejében évenként 10,000 aranyat fizetni. A foglyok 
egyébiránt mind két részről minden váltság nélkül voltak 
visszaadandék '). Ezen nagy áldozatokért csekély kárpdt̂  
lás volt azon pont, roelly szerint ha valamelly keresztyén 
tartomány az ozmánok által megtámadtatva sz. Márk zász
laját szegezné ki, ez mindjárt a békébe legyen foglalva. 
így a Signoria még a szultán félelme által is óhajtott és 
reménylett hódításokat csinálni ^), de reményeit a követ
kezmény meghiúsította. 

Az épen olly káros mint csúfos béke Velenczében 
április 25-dikén hirdettetett ki ^}, de már jóval előbb el
terjedt annak híre a keresztyénség közt, még pedig olly 
bővítéssel, hogy a Signoria megfelejtkezve arról, mivel a 
keresztyénségnek és saját becsületének tartozik, a hitetle
neket Magyarország és Nápoly megtámadására különösen 
késztette. A félelem e miatt igen nagy volt ésazértaFrei-
singenben 'épen ekkor tartott német országgyűlésen *) so-

*) Hammer e. h. — Bonfin is így adja elő IV. tiz. V. könyc, 
437. l a föltételeket; csak hogy a 200,000 arany cgyezési fizetésről 
nem szól és az éyenkioti vámot 8000 forintra teszi. Ebben követi öt 
Engel e. h, — Ezen békét említi Drechster is Chron, Turc, ezen 
évre tévén. Has. Kerchelich, Notit, Praelim. 293, L 

2) Nacagerio, Sioria Venez, e, h. ií59, l., Kantemirt IIL 
könyv, /. fej» 32. §., Callimachus experiens de Venetis contra 
TurcoSj Sismondi X. d. 155. L — A dogé levelét, melly által ma
gát ezen tette iránt igazolni kivánja a keresztyén hatalmasságok előtt, 
közli Adehreiter^ Anncd. BoJ. 11. d. 198. /., Müller, Reichs-
tags-Theat II. d. 727. l. A levél kelt februárias 25-dikén 1479. 

^ Sismondi e. h. 156. l. és Hammer e. k. 
)̂ Még az 1478-dik évben összejöttek volt némelly németországi 

fejedelmek Landshutban az ozmánok igabb készületei tekintetéből, 
de hosszasabb tanácskozások ntán is csak a császárt határozták meg-
keresendőnek, gondoskodnék a törökök beütésének meggátlásáról. 
mUer, Reichitags^Th. II rf. 723. és 724> /. 
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kan tanácsosnak tartották volna Magyarországra Mátyásnak 
a határok oltalmára egy pár ezer csatárból állő segédsere-
get küldeni, vagy legalább a veszély tekintetéből egy kö-
zllnséges országgyűlést tartani, melly egyedül a törökök 
ellen szükséges intézetekről tanácskozzék. Az elsőnek Frid-
rik egyenesen ellene szegült, a kivánt országgyűlést azon* 
ban Nürnbergbe Összehívta '). Különösen nehezen vette a 
velenczoiek eljárását Mátyás, és ezt egyenesen a pápa mes
terkedésének tulajdonította. Erről egy valamivel később az 
arragoniai bíbomokhoz intézett levelében így fejezi ki ma
gát : „Már rég őlta tudva van előttem a törökök egyesü
lése a velenczeiekkel; de soha sem gondoltam volna^ hogy 
a szent-atya ezen ravasz köztársaság kelepczéjébe essék, 
és azt az egész keresztyénség, különösen pedig ipám ká
rával segítse elő. Nem sokkal jobban bánik most velem, 
azt reménylvén hogy keménysége s haragja megerősíti 
készségemet a szent-szék iránt. Bár inkább gondolná meg, 
hogy engem a nagy távolság hathatosán fedez felzúdult 
indulatai minden következménye ellen. Ha meg akarja ki
sérteni , ki tehet a másiknak több kárt, én neki, vagy ő 
nekem, ám legyen; én a csatára kész vagyok, bár igen 
óhajtanám, hogy ő velem és ipámmal illendőbben bánva 
ezt szükségtelenné tegye. A keresztyén fejedelmek régi 
szokása szerint az ő védelme s jó indulata nekem igen kí
vánatos , de azért még is kedvetlenségétől és haragjától 
nem rettenek visszâ ^ ^). A pápát, mint gyanítani lehet, 
hasonlólag a császárnak Milano iránt kötött titkos pontja 
és a nápolyi befolyásnak tűlnyomóságátóli félelem ingerelte 
annyira fel. Ennek következtében Mátyás kettőztetett ügye-
kezetet fordított minden belső, egyedül tőle függő segéd 

0 MiUler c. h. 716. ét kőv. l, 
^} „Et id non considerat, quod illi remotiores simus, nec tam 

aeitimemus illius malev(^entíam, ut credamns nobis aliqaid' afferrc 
detrimenti. Quod si tentandum érit, nter nostrum alteri magis nocere 
possit, nos profecto citins illius territórium qaam ille nostrum le-
d« re polerimus." Epist Math, Carv, IV. rész, XXIX, levél, 62, L 
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eszközeinek kifejtésére. Hogy pedig erre a szükséges költ-̂  
ségeket megszerezze, vagy Fridriket, ki mindig titkos 
ellensége maradt, szándékának egyenes nyilvánitására szo
rítsa , nála ujabban és keményebben sürgette az elmaradt 
fizetést. Sürgetéseinek egyfelűl súlyt adandó, másfélül pe
dig azon esetre, ha ezen oldalról utoljára is, talán épen 
akkor, midőn az ozmánokkal leend elfoglalva, fegyverrel 
kényteleníttetnék föllépni, sergeinek kiegészítéséről gon
doskodandó , Szapolyai István és Geréb Péter vezérlése 
alatt tetemes sereget gyűjtött Stájerország szélein össze, 
beütésre készet, mihelyt a szUkség ügy hozza magával; 
egyszersmind martins 22-dikén )̂ a schwcitzi tartományok
kal tizenegy évre szövetséget kötött )̂, melly szerint ama
zok illendő zsoldért katonákat tartoztak adni, ha azalatt, 
míg Mátyás az ozmánok ellen harczol, Németország felől 
megtámadtatnék '). 

tlj aggodalmat adott volt Mátyásnak a lengyel-bur-
kns ügynek ujabb összebonyolódása. A Visegrádon novem
ber 21-dikén 1478. kötött egyesség szerint, mint feljebb 
látók, a fegyverszünet Kázmér és a német rend s az erme-
landi püspök közt esak febraáriús 2-dikáig, a fejedelmek 
olmüczi személyes összejöveteléig volt megalapítva, a vég
béke itt lévén megkötendő. Azonban ezen összejövetel ké
sőbb májas 2-dikáig halasztatott el, mi által a mondott 

1) Háberlin, Alig. deutsehe Gesch, VIL d. Vorrede XXV. l. 
és Müller, Gesck. Schweitz. Eidgenoss, V. d. i92. /. — Engel 
e. h. és Schels Gesch. OesL VIL d. 206, l. a szöveUég keletét 
febrúáriag 22-dikére teszik. 

«) Haherlin és Müller e. h. — Mások szerint Mátyás életidejére 
volt kOtve a szövetség; annyi bizonyos , hogy Mátyás ezután még 
11 évig élt és ezalatt mindig voltak schweitziak udvarában , hol a 
legnemesb műveltségnek Jegszebb összeolvadása fejlődött ki a leg
nagyobb vitézséggel, mint mondja a.német törtéaetfréknak elseje. 

3) A barátságos kötés két esztendővel később i481-ben megújít-
utott, Stititers Annales oder gründl. Beschreibung Nüntslűn^ 
discher Gesch. VL kőngv, 277. /. , Tscharners Hist d. Eidge-^ 
nossen II. ré«9, Vt. könyv, 4i6, /., Háberlin és Mltíler e. h. 
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fegyverszünet vége felé közelgetett, a nélkü] hogy a vég^ 
béke iránt a szükséges alkudozások megindulhattak volna. 
£ mellett a lengyelek a fegyverî zünetet az ermelandi püs
pök birtokaira nézve nem tartották meg. Ezen kedvetlen
ségek kiegyenlítése végett küldötte Csernahorszky Jarosz-
lávot ') Kázmérhoz, őt barátságos indulatáról bizonyossá 
tenni, és mivel az Olmüczre határozott összejövetelen ma
ga személyesen óhajtana megjelenni és ezt most nem te
heti , annak elhalasztását az UlászM követeivel Olmüczben 
tett egyezség következtében febraárins 2'-dikátől május 2-
dikáig eszközölni, melly alkalommal mind az Ulászlöval 
kötött előpontok felvilágosítását, megerősítését, mind a 
Lengyelországgal támadott kedvetlenségek kiegyenlítését 
a burkus rend cs az ermelandi püspök befolyásával olly 
formán ohajtá, hogy addig az ermelandi püspökségben a 
visegrádi egyezés határozata ellen újra megindult ellensé
geskedések rögtön szüntettessenek meg. Egyébiránt a dolog 
könnyítése tekintetéből, ha Kázmérnak akár a hely akár 
a határnap iránt észrevételei volnának, ezeknek elhatáro
zását egyenesen reá bízta, azon óhajtásának kijelentése 
mellett, hogy minden esetre ezen összejövetelen Kázmér 
személyesen jelenjen meg, mivel az illy nemű tárgyak 
személyes tanácskozásokban legbiztosabban intéztethetnek 
el )̂. Az összejövetel elhalasztásában örömest megegyezett 
Kázmér is; nagyobb akadály volt az ermelandi háború 
félbeszakasztásában; a lengyel tanácsnokok kÖzől azt so
kan nem tartották czélszerűnek; végre mégis a dolog köny-
nyítése tekintetéből erre is reá állott'), de csak szőval, és 
mind e mellett a háború Burkusországban is folyt úgy, 
mint az előtt. Ez végre is kényszerítette Mátyást kemé
nyebben föllépni, és Kázmért ujabb követe Boskovics Ja-

^) Dlvgoss XIIL könyv, 575, l -^Cromef XXIX. könyv, 644. 
I, a követet Csernahora Jánosnak nevezi. 

)̂ Dlugoss €. h. — Ekkor már a lengyelek az ermelaodi püspök
nek utolsó várát ostromolták. Cromer e. h. 

8) Dlugoss e. hf 
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roszláv által )̂ a szerződés megtartására olly fenyegető
zéssel meginteni, hogy különben minden más dolgát félre-
tévén, szövetségeseinek segítségére menend és a csatatéren 
egész erejével főUépend )̂. Kázmérnak nem vala kedve az 
eddigelő minden felé győztes Mátyás egész erejével meg
mérkőzni , de különben is ohajta a vele támadott viszálko-
dásnak véget vetni. Azért követséget külde hozzá Jarosz-
láv Rafael marsall és sandomiri kapitány, Jassienicz Pál 
lengyel kincstartő és Kasa András lamciczi prépost szemé
lyében *3. Ezekkel mint látszik igen rövid alkudozás után 
Mátyás e végett kiküldött tanácsnokai április 2-dikán íij 
fegyverszünetet kötöttek a következő föltételek alatt: — 
1-ször. A német rend és az érmeiandi püspök Thüngen 
Miklós a köztök és a lengyel király közt támadott kedvet
lenségek vég elintézéséig csöndesen viselik magokat, a len
gyel király ellen mitsem tesznek: de másfélül Kázmér sem 
bántja őket és Mátyás sem küld nekiek segedelmet. Ha a 
nagy-mesternek és rendjének kedve volna a Rudolf pápai 
követ akkor lavanti püspök által 1466-ban megalapított 
örök békét elfogadni s annak minden pontját teljesíteni, 
Kázmér neki megenged, mind azt, mi időközben történt, 
tökéletesen elfelejti.— 2.szór. Mátyás az ermelandi püspököt 
rá ügyekszik birni, hogy a püspökségről mondjon le és a he
lyett fogadja et a chulmit mint valőságos püspök, a pose-
nit pedig mint ennek kormányzója; ha ezt tenni nem akar
ná, Kázmér ezen kicsinységért nem áll el a békétől, sőt 
ha ő magát kötelezi a fennállott örökös béke pontjainak 

0 Boníin e. h, 
2) Erről Mátyás tudősilotta mindjárt a nagy-mestert februárius 

2->dikán 1479. kelt levelében , melly megvan a köoigsbcrgl levél
tárban. Voigi e. h, IX, d» 115, /.Hasonlót mond Bonfin is IV* tiz* 
V. könyVi 439. l., egyenesen Mátyás levelére utalva. — Hogy az 
ermelandi püspökségre nézve nem tett eleget Kázmér a fegyverszü
netnek és ez iránt tett Ígéretének, elismeri maga Dlugoss is e. h-; 
Crotner ellenben azt áll/tja, hogy az utolsé vár megszállása ezen 
ígéret után mindjárt félbeszakasztatott. 

') Dlugoss és Cromer e, h. 
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teljesítésére, neki tökéletesen megenged és őt kegyelméről 
biztosítja, mintha idő közben misem történt volna. — 8* 
szór. Az elfoglalt várak és helységek mind Kázmér mind 
a nagy*mester és a pUspök részéről visszaadatnak, a há
ború ideje alatt behozott minden éj adózás, vámok és más 
terhek rögtön megszüntetnek. A Mátyás kezében lévő bur
kus várak Chulm, Starigrod és Brodnicza azoknak adat* 
nak át, kiket az örökös béke szerint illetnek, de ezek tar
toznak neki a megszerzésökre fordított költségeket megtérí
teni.—4-szer. A nagy-mester és Thfingen Miklős ermelandi 
püspök és Lengyelország közt még ez után is fenmaradan-
dő kérdések egy ujabb összejövetelben jövő pünkösdkor 
^május 30-dikán) Syradiában, hol a nagy-mester és a püs
pök Kázmér által kiadandó s maga idejében átküldendő 
bátorságlevél mellett személyesen, a két király pedig meg
hatalmazott biztosaik által jelenendnek meg, bővebben ki
fejtve intéztetnek el. — 5-ször. A határkérdések Magyar-
és Lengyelország közt a szokott helyen (Ó-faluban és Sro-
movczében) 1479 ben sz. Márton napján, Lengyelország 
és Sch!esien közt 1480-ban februárius 1-sejénBithomban 
határoztatnak el és egyenlíttetnek ki )̂. Azonban ezen üj 

0 Magát a fegyverszünetről szőlő okleTelet, Dátum Budae ferU 
sexta ante Dominícam palmarúm anno domini 1479. adják Dogieli 
Cod. Pol. Dípl. L d. 77, L, és utána Katona e, h, IX, d. í87, és 
hőv. l — Hogy Mátyás fegyverszünetet eszközlött Kázmér és a né
met reád közt egy közelebb Urtandő összejövetelig és ezt Kázmér 
írásban is megerősítette, mondja Bonfin is IV, ti», V. könyv, 439. 
I, — Dlugoss Xlíl, kőnyVj 577, l, és utána Cromér XXIX, hőnyv^ 
644, l, nem csak említik azt, hanem föltételeit is előadják j de né-
melly bár nem lényeges különbséggel. Szerintök lengyel részról ki 
volt nyilván kötve, hogy & siradiai Összejövetelre Mátyás két pfia-
pököt és két világi nagyot küld, még pedig, az elsők közt ha csali 
lehet Gábor bíbornokot és egri püspököt, mivel ez az olasz bonyo
dalmak miatt igen nagy barátja volt a békének, és hogy Thüngen 
Miklős, ha az crmelandi püspökségért a más két püspökséget elfo
gadni nem akarná, ennek megtartása mellett köteles l«gyen Kázmér
nak minden hadi költségeit megtéríteni. Ezen fegyverszünet kiVona-
ta előfordul Mantissa Dipl, Sommersbtrgnél IL d* 84, l, illy 
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Összejövetelek a kijelölt batáridőre nem tartathattak meg, 
mivel Mátyás njra sürgette azoknak elhalasztását, és ebben 
maga Kázmér is megegyezett Bertalan napig, követei Bie-
lik János és Zivolszki János által )̂. Azonban ezen össze
jövetelből sem lett semmi, mivel ezen időben Mátyás épen 
a törökök ellen volt személyesen elfoglalva, mint annak 
idejében meglátjuk. Mátyás azonban, mihelyest hazajött, 
Szapolyai Istvánt és Csernigrodi Boskovícs Venczelt ̂ ) kül
dötte Kázmérhoz meg nem jelenését Sirádon Bertalan nap
kor sem személyesen sem követei által a törökök ellen tett 
és előre nem látható hadviselettel menteni és Kázmért mind 
a német rend nagy-mesterével mind az ermelandi püspök
kel kibékéltetni *). Ezek september végén érkeztek Kor-
czinba ^), hol tartózkodott ekkor a lengyel király egész 
udvarával. Az ermelandi püspök már előbb Petrikovban 
meghódolt volt Kázmérnak, és ez által az eddig történtek 
elnézése mellett kegyelmébe visszafogadtatott, és püspök

formán : elintézése azoknak, miket a siradiai összejövetelben a béke 
iránt a német rend nagy-meaterével és Thűngen Miklös ermelandi 
püspökkel a magyar király közbenjárása mellett el kellé végezni s a 
mellyek a Schlesien és Lengyelország közti egyenetlenségek iránt 
végeztettek a lengyel király és Mátyás közt, Bude feria YI. pnte 
Dominicam palmarum. — Schells szerint Oest. Gtsch. VII, d, 206, 
L ezen április 2-dikán 1479. kötött egyezés értelmében 'az tij vá' 
moknak magyar részről Lengyelország felé el kellett töröltetniök; de 
hogy itt nem ezen vámokról, hanem a Poroszországban hozottakról 
van szó j bizonyítja az egyezés tartalma. 

)̂ Dlugoss e. h- — Magával ellenkezik tehát ez, midőn Mátyást 
azzal vádolja, hogy ezen összejövetelre se személyesen se kö
vetei állal nem jelent meg. Cromer e. h- 646. L Kásmér követeit 
Jazmics János és Baseno János marienburgi vajdáknak nevezi. 

2) Pray, Annál IV, d, 127, l, és ntána Fes$ler V. d, 355. l 
így nevezik Mátyás második követét; Dlugoss ellenben e, k. 583, 
l, és ntána Engel e, h, IIL d, 366, l. Beczkovszkynak, azonban 
illy nevű család nem volt Csehországban; holott a Boskovics nem
zetség egyik volt az előkelőbbek közöl. 

3) Dlugoss e. h, és Cromer XXIX, könyv, 646, l, 
0 Engel e. h.» mint a következendőkből kitetszik, helytelenül 

teszi annak megérkezését Korczinba october 2-dikára. 
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s^gében tovább is megerősíttetett'). A német rend nagy-mes
teré Korczínban tartózkodott, várván a magyar követek meg
érkezését. Az alkudozások csakhamar megindultak, de 
nem minden nehézség nélkül. A nagy-mester sokáig nem 
akart Kázmérnak meghódolni, bár a rend körülötte lévő 
tagjai a békét óhajtva mindent elkövettek makacsságának 
megtörésére. Végre a magyar követek kereken kinyilatkoz-
taták királyuk nevében hogy, ha a hódolatot megtagadja, 
ebbe többé semmi reményét ne vesse, miután ez most az 
ozmánokkal, kik úgy látszik tartományait különösen czélba 
vették, egészen elfoglalva neki segedelmet nem küldhet. 
Ez megtette hatását és tíz napi alkudozás után october 9-
dikén megköttetett a béke a lengyel király és a német rend 
közt a következő föltételek alatt ^): 1-ször. Kázmér a bur-̂  
kus rendnek minden eddig ellene elkövetett tetteit elnézi, 
azt kegyelmébe visszafogadja ,* ellenben a rend is őt véd-
urának elismeri és annak nagy-mestere neki mint ollyán-
nak ünnepélyes húséget esküszik. 2-szor. Brodnicz, Kulm 
és Starigrod várait a rend átengedi Kázmérnak 8000 fo
rintért. — 3-szor. A kölcsönösen okozott károkra nézve 
kilenez választott bíró, négy minden részről és egy elnök 
hozand itéíetet. Ez később meg is történt, és Kázmérnak a 
lerovandók lerovása után még 1500 magyar forintot kel
lett fizetni 4-szer. A Mátyás és nagy-mester közt előbb 
kötött szövetséglevelek egy lengyel jegyző jelenlétében 
adatnak által a boroszlói püspöknek, ki azokat megsemmi
síti 3̂* Ezeknek következtében Truchsess Márton nagy-mes
ter még az nap meghódolt a lengyel királynak a magyar 

3̂ Dlugoss e, h. 58i. l., Voigt, Geich, v. Preutsen, IX, d, 
ii9. l 

2} Engel e, h, helytelen&l teszi a béke megkötését october i2-
díkére, a szerződés megkötésének napját a magyar követek eltávo
zásának napjával zavarván össze. 

3̂ Dlvgoss és Cromer e, h, — Az utolsó pont is teljesedésbe 
ment; azért találtalik ezen szerződésnek a német rend részére ki
adott példánya átszakítva a königsbergi levéltárban, mint ezt feljebb 
Voigt után megjegyeztük. 
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követek Jelenlétében^ kik ociober 12^ikén Kimét (ttal 
drága bőrökkel és lávákkal megajándékozva tértek haza^). 
A végbéke Mátyás és Kázmér közt eiak a következő évi 
íebruáriasban köttetett meg Radolf boroszlői püspök és Lm-
soezky gneseî i kanonok által'). 

Azalatt megtartatott az olmttczi személyes össẑ jö*̂  
vetél Mátyás és Ulászlö közt. Ehhez a magyarok fényűző 
királya nagyszerű és rendkívüli készületeket tett« A cseh 
követeknek a bátörságlevelet már jannárias 8-dikán ki
adta '); a szász herczegeket, Ernőt és Albertet, még előbb 
meghívta volt személyes megjelenésre ^). Hihetőleg a ké
születek nagysága miatt halasztatott el az ujra '). Ekk<H' 
is megelőzték Mátyást vendégei. Első volt ezek közi Al
bert szász herczeg; ez már május végén Olmüczben volt 

0 Dlugois éa Cromer e. h, 
2) Cromer e*h. — Dlugo$s itt mit elhagy bennünket rotfgjnaii-

kája atolső sorait is Mátyás kisebbítésére hasznaira. „Multas inte* 
rim, így sztfl ő e, h. 590, /., germanicas regiones proptnquas qao-
que et remotas« fáma non temere exorta, pervaserat, Hungiiriae re
gei^ Mathiam, in oleo olivae, ex Venetiis ad Tendeodum illato Bu
dám ) acopUatum esse. Quae tanto facilius apud yicinas natianes ere* 
dita est, quanto ardentius interitus illius a singfilia, a^ jei a pi9-
priis HuBgaris poscebatur, quos anno quolibet tributo quadirttplici 
8ttb colore , ut robustins Turco resisteret, revera autem Catholico-
rum y praesertim Romanorum Imperatoris Friderici, qaem ad inin-
riam irrogandam oportuoiotem videbat, et cajus imperialem sédem 
Bibi ttsurpare nit<ebatnr, derogabat. Premebatur siquidem podfgrica 
aaeva et attroci jnfirmitale, a qua contra spem et votnm mortiUinm f 
perítia AescuUporum facile fűit liberatua.'* 

3) Mantista DipL Sommer$bergnél IL d, 84, l 
*) Egy Miltitz Henrikhez, a mondott fejedelmeknek aáU mogfor* 

dúlt meghitt tanácsnokához, november 5-dikén i47S. Bodáről írt 
levelében. Langenn e. h- 125. /. 

s) Engel, ki szerint, mint feljebb látók, a felek Î Ovfiei k5st 
Olmficzben tettes december 7-dikén 1478. kihirdetett <|gyea«ég sze
rint csak november 11-dikén kellett volna ezen személyes Oaisejö-
•etelnek me^örténni, az Mátyás sürgetésére tartatott m«g elébb. A 
millj^o híb$s azonban az, alapáUítás, olly helytelen AZ arra éptUt 
következmény. 

•VRTADIAK KORA. Y. KÖT. 7 
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^500 fábM álld, királyhoz ilW kiééretóvcl '), hol várta «t 
•Mátyásmentegető levele, mellyben ig6ri, hogy elkésésé-
nek okait annak idejében szöval bővebben előadandja ^). 
A váradl pttspök fogadta őt ura nevében, és minden leg-
kissebb szükségéről mind magának mind kíséretének a leg
nagyobb készséggel és fénynyel gondoskodott •). Valami
vel később értek Ottő és Kristőf bajor berezegek, sok más 
fejedelmek tisztelő követei és idegen előkelő személyek, 
valamint a schlesieni fejedelmek közöl többen Olmttczbe, 
az itteni fényes ünnepélyekben részt veendők *), Ezek is 
Mátyás költségén láttattak el minden szUkségökre nézve'). 
Ulászló is már májusban közelgetett Olmüczhöz 1500 fő
ből áHő ki^éfettel •), mellyben volt György bajor fejedelem 
is ^}, a királyné sőgora *). Meghallván azonban ntjában , 
hogy Mátyás még nem érkezett meg, Leytomíslnál meg
állapodik ^y és csak megérkeztéről tudósíttatva foly
tatja ntját *̂ ). Mátyás, ki ezen év kezdetét nagy részint 
Budán töltötté " ) , de egy izbén megfordult Körmöczön 

0 Május 13-dikán r̂t Boroszlőra és már 16-dikád folytatta utját, 
Eschenher e. h, 11. d. 40Í. L, ki még azt jegyzi meg: „Und in 
dersölben Stónde feines Einkommens ward mir ein Sohn geboren , 
den ich seiner fürstlichen Milde za Ehren AlbrccKt lisze taafen und 
sein Bischof Johannes von Meissen, mit dem ich af dec hohen Schule 
gestanden bin, hob in aus der Tanfe.** 

2j Albert egyik ndvari emberének Fcrcnberger Mátyásnak levele, 
Olmtitz den 23. May ÍA19. Langenn e. h. 126, /. 

3) Albert levélő bátyjához Ernőhöz, Olműcz júlins 19-díkén 1479. 
Langenn e, h, — Bonfin és Pessina e. h. é szerint helytelenül 
állítja, hogy Albert szász herczeg Ulászló kíséretében ért Olmüczbe. 

*) Eschenher e. h, Hasonl. Fessler e. h. 
Ó E$chenloer e. h, 
^y Dlugosse, h. •— Pessina e, h, a kíséretet csak 1200 főre teszi. 
•̂ i Pessina éa Bonfin e, h. 
8) Bonfin e, h, 
*) Pessina e, h, 

0̂) Bonfin e. h. 
1̂ } Ezen időról igen kevés oklevelet bíránk, de még is az eddig 

említetteken kivfll bizonyítja ezt Mátyásnak egy április 27-dikén a 
pozsonyi káptalanhoz intézett levele, mellyben Orbán székes-fejér-
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is ^), egész csöndességben ért a városba ̂ )jűiías 2-dikán'). 
Csakhamar utána Beatrixis megérkezett igen nagjrfénynyel, 
aranynyal, gyöngyökkel, ezüsttel és más kövekkel tündöklő 
udvara és a magyar nemesség dísze által környezve, Ferenez 
testvére ̂ } társaságában, aranyozott kocsiban, mellyet 5000 
csinos és válogatott lovas kisért. „A Jelen voltak egyező 
Ítélete szerint, mint megjegyzi a szende boroszlói jegyző, 
nincs a földön ember, ki illy fényt, illy meglepő pompát 
látott volna; egész könyvet lehetne rőla írni" )̂. Ulászló 
csak július 13-dikán ért Olmücz alá, és itt pár mérföldre 

vári prépost és királyi kincstartó, vaUmint Bari Balázs és János pa
nasza következtében, miszerint a közelebbi böjt alatt Tamás győri 
őrkanoDok több megnevezett báloni jobbágyai áitaí az ö Cryör me
gyei Dienesszapja nevű helységök határában lévő úgy nevezett agg 
erdejöket összeégette'tte, ngyaoakkor ezen jobbágyait bizonyos ta
vakhoz küldvén » onnan az ö jobbágyaikat erőszakosan elkergettette 
és csolnakaikat összevagdaltatta/régebben pedig a nevezett jobbá
gyok a Tamás előde által kiküldve a Dienesszapja s Bálon határain 
folyó Eisdva vizét igaz árkából kivezetvén az Ő s jobbágyaik föld
jeire bocsátották s ez által nekik évenkint nagy károkat okoztak, — 
meghagyja annak, miszerint mind ezek iránt törvényes vizsgálatot 
vigyen véghez és őt a tapasztalandókról híven tudósítsa. Dátum Bude 
feria tertia proxima post festum b. Marci evangeliate anno domini 
1479. Okletéltár, DCXXIX. W. -— Budáról vasárnap az Úr menny
bemenetelének ünnepe után és így május 23-dikán adott az Eősi 
Jánkfi-családnak czímeres levelet. Hodor, Doboka várm. 75i, L 

0 Innen sürgette Fridriknél a béke értelmébeni fizetéseket februá-
rius 2-dikán, mint alább meglátjuk. 

2) Bonfin e. h. 
3) Dlugoss e, h, 583, L és utána mind Engel e. h. 362, L, mind 

Fessler e. h. 343, l, — Pessina e. h. július 17-dikére, .Hagech 
pedig e. h. 819. l. Elek napjára, mi egyre megy, teszik Mátyás 
megérkeztét; azonban meggondolván, hogy az írók egyező előadása 
szerint Beatrix még későbbre érkezett meg, Ulászló is későbbre 
tette által táborát Leytomislból Olmücz alá, az után jött össze a két 
fejedelem személyesen és indultak meg az alkudozások, a békelevél 
pedig július 21-dikén már alá volt írva, — a különben is egykorú 
Dlugoss állítása elfogadhatóbb. 

^} Dlugoss e. h, helytelenül Simonnak nevezi. 
<̂) Escheiüoer e, h, 

7# 
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a várostól táborba szállott )̂. A város és a tábor közt sát
rak voltak vonva, mellyhez mind a két fejedelem mindjárt 
más nap )̂ egész kíséretével kiindult, mintegy nyílldvősre 
a sátraktól lováról leszállott és egyedül találkozott a sát
ruknál , egymásnak jobbjokat nyújtván és a testvéri csókot 
megadván. Azután a sátrakba vonultak és tanuk nélkül ér
tekeztek egész három órát a béke megalapítása s a barát
ság állandósítása iránt, minek végeztével mind egyik kise-
retékez visszamenvén, Mátyás a városba, Ulászló táborába 
vonult. Harmad nap Mátyás nagyai körében fegyvertelenül 
ment ki Ulászlóhoz és őt egész kíséretével együtt a városba 
vezette, hol nem csak a király hanem a kíséretében lévő 
minden cseh nagyok számára kényelmes és fényesen btito-
rozott szállások voltak rendelve '). Mátyás mint gazda ven
dégét pazarló fény nyel fogadta, még pedig ollyannal, mily-
lyct még eddig magyar király nem fej tett ki ̂ ); maga Ulászló 
bámulásában felkiáltott: „Bajos olly király ellen diadal
maskodni , ki ennyi kincsekkel bir I" *), a jelen voltak pe
dig mind elismerték, hogy illy fénynyel, illy gazdagsággal 
senki sem lépett föl sem az ó, sem az új világban ®). Min
den Beatrix izlésc és kívánsága szerint volt elintézve, kü
lönösen Ulászló háló-szobája, mellyben A belsó készle
tek és bútorok ÍM),000 aranyra becstiltettek 0- A fejedelmi 
ebédek számára a piaczon egy csillámló sátor volt vonva, 

*) Dlugoss e. h. 
2) Tlieobald, Hussiíenkrieg III. d. ISO, l helytelenül t«szi ezen 

első összejövetelt július i2-dikére. 
3) Bonfiu e, h, 
*) Tvrócii IV, ré$^y LXVII. fej, 
S) Mátyás drágaságait a jelen voltak Mzél némellyek töbtoe be 

csttUék egész Caehországnál. E${rhenloer e, h, 40 / . /. 
0 Etchenloer e, h. — AJbert szász fejedelem sem győzi báty

jához Ernőhöz Olmticzből július 19'dik<5n írt levelében, LmfféHn 
e. h, 126, l., azon fényt, mellyel ez alkalomokal MátyáB föllépett, 
eléggé kiemelni, bár a magyar szokások némellyikében , neveeete-
sen a délutáni alvásban, megütközött 

') Eschenloer e, h, 
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ennek köztpdt foglalta ol a fejedelmek részére rendelt kü
lön asztal, mellyen minden edény aranyból volt. Tiz más 
asztal fogta ezt körül a kíséret számára, ezeken minden 
ezüst Yölt és a bor ezüst átalagokből folyt szüntelen. A 
terem egyik végén egy pohárszék emelkedett föl, mellynek 
oldalait két csudás nagyságú szarvorra (rhinoeeros), alűl 
pedig egy sárkány látszott őrizni mind vert ezüstből; a 
polczokon számtalan arany és ezüst, drága kövekkel klra-> 
kott serlegek és más edények voltak felhalmozva '). A te
rem másik végén egy csinos karzat volt készítve, mellyen 
színjátszók, kötelén tánczolók, hangászok és dallosok, azon 
időben a leghíresebbek, a költség kímélése nélkül a leg
távolabbi vidékekről meghíva mulattatták a magas vendé
geket )̂. A dalnokok egyike hosszú, ezen alkalomra külö
nösen készült német dallal kívánta meglepni Mátyást. 
meUyben nem csak vitézségét, a tudományok iránti szere
tetét emelte ki, hanem testi erejéről is magasztalva szólott, 
ganimedi szépségét dicsérte és mint a keresztyénség egye
sűit serege vezérének győzedclmeit, diadalmait a hitetlenek 
ellen dicsőítette. Mátyás erre azt monda neki: „Hogy ne
kem nagy testi erőt és szépséget tulajdonítasz, megenged
hető dolog, miután engem még eddig nem láttál; de ha 
ez után is teszed azt, büntetésre leszesz méltó; szép jö
vendöléseidért a jutalmat bizonyosan nem tagadom meg, 
mihelyt azok teljesednek" '). Az asztali lakomákat követ
ték a bajnokjátékok, mellyeknél a győzedelmesek közt te
temes ajándékok osztogattattak ki, és tánczvigalmak, mely-
lyeken Ulászló Beatrixxal és Ferencz arragoniai herczeg egy 
szép német hölgygyei a nézők megelégedésére a német ke
ringőt *) lejtették el. Majd minden nap meglátogjitt^ egy
mást a két király barátságosan is, és illy alkalommal néha 

0 Bonfin e. h. 440. l Htaonl. Eschenloet e. h, 
2) Bonfim e. h, 
3) Galeoius, de éictis et facHs Maila'üe Regis XXUI. fej, 

Schwandin&mét L d, 552. /. Hasonl. CuiaéuB L d. 358. l 
)̂ Germanica Pyrríchia, mint Bonfin nevezi. 
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Beatrix a királyi vendéggel sakkot játszott ^). Már ekkor 
éledt föl a tüzes olasz hölgy szivében azon szenvedély, 
melly férje halála után őt egészen elfoglalta ^). A magas 
vendégek másod rendű kisérete s a katonaság, valamint a 
mulatság által ide csalt népség sem volt elfelejtve. Ezek 
számára külön asztalok voltak különböző helyeken készítve, 
mellyeknél miieden bőséggel találtatott'). 

A vígság közt nem hanyagoltattak el a komolyabb 
tárgyak. Az Olmüczben a két király követei által még mait 
évbea kidolgozott és december 7-dikén kihirdetett béke 
újra tanácskozás alá vétetvén, annak lényeges pontjai min
denben helybenhagyattak, és így a királyoknak olmüczi 
személyes összejövetelére vonatkoző és némelly más ke-
vesbbé lényeges pontok kihagyásával az új ünnepélyes 
béke csakhan^ar elkészült, írásba foglaltatott, és már jú
lius 21*dikén mind két király részéről kiadatott *). Magá
ban a békelevélben előre bocsáttatván, minő kedvetlensé
gek támadtak volt Csehország felett még Podiebrád és Má
tyás közt, miként mentek által ezek későbbre amannak ha
lálával Ulászlőra s mennyire óhajtja az egyező két király 
a béke helyre-állítását, barátságos viszonyaik megerősíté
sét, — a föltételek így adatnak elő: — 1-sz.ör. Mind a 
két fejedelem megtartja a cseh királyi czímet s azt egy
másnak kölcsönösen megadja. — 2-szor. tJlászlő Csehor
szágot , Mátyás ellenben Morvaországot, a két Lausitzot, 
Schlesient, és hat várost megtartja; a mit egyik a másik
nak ezen tartományaibői most bír, azt egymásnak kölcsö
nösen visszaadják, és az alattvalók is e szerint tartoznak 

*) Bonfin e. h. Mi. l, — Heltai 11. d, 172. l. ostábUrdl szól. 
2) Dubrave. k, 
3) Bonfin e. h. 441. l. — Olly sokaság gyűlt össze, hogy a ven

dégek lovaioak száma 20,000-re ment. 
4) Dlugoss ugyan XIIL könyv, 583. l. azt állítja, hogy a béke

pontok július 25-dikén éjfél után egy érakor írattak alá; Hageck , 
Bőhtn. Chron. 819. /. pedig és Ijupáci PubiUchkánál IX. d. 336. 
l. azt, hogy ez július 22-dikén (az első szerint am Tag Mariae 
Magdalenae) történt, de megczáfolja őket maga, a békéiével. 
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űj uroknak, mint királyuknak, azok pedig kik mind két 
részben birtokosok^ mind a kettőnek búséget cskUdni; mit 
ba megtagadnának, vagy épen új fejedeímöknek nyilván 
elleBSzegűlnének, nem csak illető fejedeímöknek szabad-. 
ságában áll őket engedelmességre szorítani,. hanem annak 
felszólítására a másik is köteles ellenök aegedelmetnyujta* 
ni. Ellenben a két király is meg fogja őket minden eddigi 
törvényes szabadalmaikban és kiváltságaikban leikiesmére
tesen tartani. — 3-szór. Az olmüczi püspök és a cseh 
marsall megteszik Csehországban mind azt, mivel eddigeld 
tartoztak, Mátyás és ntődai iránti hűségök minden sérelme 
nélkül. — 4-szer. Mátyás halála után tartoznak utődai a 
trónon, vagy Magyarország, ezen tartományokat 40(\000 
aranyért 0 , és a most még zálogban lévő és idő közben 
netalán kiváltandó koronajőszágokra fordítandó váltságösz-
vegekért kibocsátani, egy évi előre bocsátandó ünnepélyes 
megintés után; ha ez megtagadtatnék, vagy Ulászló ez^a 
öszveget nem tenné le esztendő alatt: az ezen pont ellen 
vétő fél 100,000 arany forint kötésbér fizetésével tarto
zik. — 5-ször. Mind addig, míg ez meg nem történik, 
Mátyás utódai a, magyar királyi széken egész fejdelmi jog
gal birandják a neki most átengedett részeket, de a cseh 
királyi czímmel nem élhetnek. — 6-szor. Ha Ulászló mag
talan halála után Mátyás választatnék.cseh királynak,ezen 
tartományok minden váltság nélkül mennek vissza Csehor
szágra )̂. Ugyanaz nap egy más egyezés is készült a két 

)̂ Itt ugyan csak 40^000 forint áll, de más helyen maga a beké-
levél^ mint a követek által készült egyezmény 400,000 forintről szőU 

3̂ Az Ulászló által Mátyás részére kiadott és a cseh nagyok által 
megerősített példányt közli Spécim* DipL Cod. Morav, DobnerlV-^ 
d. U9. /., és belőle Katona e, h. 200. l, ; a Mátyás nevében ké
szültet pedig a bécsi titkos levéltárbői Pray leírása szeriot Koller y 
Episc, QuinqueéccL IV. d. 417, l. Amazt megerősítették és kirá
lyuk mellett mintegy kezességet vállaltak tizenegy cseh főurak és 
ezek közt Henrik münsterbergi berezeg, Podiebrád fia, kinek, ke
véssel ez ulán (Glatzii die Jovis post S. Andreáé Apóst, azaz de
cember 2-dikán 1479. Dobner e,Á» 449. l) bátyja Victórin áten-
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fejedelem közt UletA tanácsnokftSknak ŝ nagyaiknak egyet* 
értésével, a két fél alattvaMinak barátságos viszonyai meg
alapítására s anyagi Jéllétök öregbítésére, mellynek fölté
telei a következők: •«- l^ször. Minden eddig eredett ked
vetlenségek , visszavonások, hábomzások és vetekedések a 
két ország alattvalói közt megszűnnek. — 2-szor. Senki
nek , akármi állása vagy tekintetű legyen i s , nem szabad 
erőhatalommal a másik fél tartományaiba akármi szín vagy 
ttrOgy alatt Utníf s ha ez még is megtörténnék, azon király, 
kinek tartományában ez történik, öt erőhatalommal meg
támadhatja , semmivé teheti, elűzheti, saját fejedelme pe
dig mint a köz béke zavaréját minden jószágai elkobzásá
val és száműzéssel bttnteti. — 3-szor. Ha valamellyik 
egyező fejedelem alattvalója a másik jobbágyától sérelmet 
szenvedne: erőszakkal ne szerezzen magának elégtételt, 
hanem tegyen panaszt a sértő rendes biráinál, vagy feje
delménél , és ez tartozik neki elégtételt szerezni; ha pedig 
ennek Ítéletével nem volna megelégedve, folyamodjék azon 
ország rendéinek közelebbi gyűléséhez. — 4-szer. Nem 
csak a kereskedők, hanem minden más >ŝ lattvalók szabadon, 
minden akadály és bántalom nélkül mehetnek, még pedig 
amazok portékáikkal együtt egyik országból a másikba. — 
5-ször. Az eddig (fívatban volt harminczadoknál többet 
venni szabad nem lesz. — 6-szór. Ha a kereskedők han
táimat szenvednének, a panasz útja nem lesz előttök el
zárva, és az igazság nékiek kiszolgáltatik. Nem csak a két 
király, hanem mind a két nemzet nagyai írásban kötelezik 
maiakat ezen pontok megtartására )̂. 

gedté a kathnai bányilk jövedelmét; emezt hasonló mődon erősítet
ték meg a következő magyar nagyok: György kalocsai érsek és fö-
korlátnok, Túsz Osvát zágrábi, Prais János nagyváradi, Ernestt 
Zsigmond, Erneszt János fia, pécsi, és Vetési Albert veszprémi 
püspökök, SzapolyaiImre szepesi gróf, Újlaki Lörincz, Zsigmond 
szentgyörgyi gröf, Laki Túsz János tárnok, Palóczi Imre királyi főlo
vászmester , Gúthi Ország Lászlé, Marczali Lászld és Szécsi Miklés. 

<) Az Ulászló és a cseh nagyok által Mátyás részére kiadott pél
dányt közli Speúm. Cod. DipL Morav. Dobner IV,'d. 456, l, — 
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Ezen egyezés következtében, mellynek serényebb el
készítését nem kevéssé mozdította elő az ozmánok nagy 
készületeinek közönségesen elterjedt híre, mind a két fe* 
{edelem köz megengedő leveleket adott ki 0 ("ind azokra 
nézve, kik az eddigi hiborűzásokban az ellenkező fél mel
lett fegyvert fogtak volt. Az egyetértés a két király közt 
legjobb, legbarátságosabb volt, egymást testvéreknek fo
gadták ^), Mátyás Ulászlónak ajándékozta szállásán talál
kozott minden fényes készületét, bátorait'); ezen feljttl 
egy szép ezttst asztali készülettel is kedveskedett, a ki^ 
rályné pedig kivarrott ruhákkal és ágyneművel ajándékoz
ta meg őt, mellyek becsét növelte az, hogy saját kezének 
készítményei voltak. Az előkelőbb cseh nrak sem bocsát
tattak el üres kézzel % Július 31-dikén oszlott széljel az 
összejövetel'), de Mátyás még nagy Boldogasszony nap
jáig vagy angustns 15-dikéig Olmüczben maradt ^). Ez 

Katona e. h, 2i5. l. helytelenfil tekinti ezen egyezményt az Ulászlö 
által kiadott k5z megkegyelmező levélnek. A Mátyás nevében kiadott 
hason értelmű levelet közöljük Oklecéltár, DCXXXIL sz. Mind a 
kettőt ugyanazon nagyok erősítik meg; kik a fő békelevélben for
dulnak mint jőtállők elő. — A császári levéltárban is megvan az 01-
mficsben tartott összejövetel következésében kötött ezen második 
egyezés, mint mondja Kollár, AnaL DipL ad Ursinum Velium 
52/ . /. 

0 Dohner e. h, 459, L 
3) Heltai szerint Magyar Krónika II. d. 168. /. rokonoknak. 
3} Bonfin e. h, — Éschenloer e. h. és Hcnel, Exc, ex Chron. 

Műnsterb, Sommersbergnél L d, 208. /. azt mondják, hogy Bea
trix maga intézte el és készítette föl az Ulászlőnak rendelt háldszo-
bát, és ennek belsŐ készületei az ajándékba adott asztali készfiie
tekkel és így az egész Mátyás által adott ajándék becsűHetelt ^,000 
forintra. 

*') Bon/in e, h, — Dlvgoss szerint e. h, a két fejedelem kölcsö
nösen ajándékozta meg egymást. 

^) Dlngoi$ e, h, hibáből teszi az összejövetel szétoszlását július 
30-dikára, még hibásabban állíja Bonfin e, h, ezen összejövetel 
tartását még augustusban is. 

«) Dok. Gesch. ©. Bresslau e, A. 291, /. és utána Pessler F. 
d. 345. l. 
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ntán Ulászló Dlagosst a történetírőt, hajdani nevelőjét, 
szerette volna a prágai érseki székbe ültetni, de ez már 
ekkor igen gyöngélkedő egészsége miatt az ezzel Járő ter* 
beket vonakodott elvállalni, és mindjárt a következő esz
tendőben bevégezte földi pályáját )̂« 

0 BMin, Epitome 64. /. és ntána Puhitschha JX, d. 337. L 
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LIV. 
1 4 7 9. 

Csak kevéssel az olmuczi congressus befejezése után 
az ozmánok Tdtországon és Stájerhonon keresztül Vas és 
Szála vármegyébe üt5ttek. )̂ A nagy aszály, melly min
den kisebb vizeket kiszárított, a nagyokat pedig annyira 
leapasztotta, hogy a Száván majd mindenütt, a Dráván 
pedig igen sok helyt lehetett minden veszély nélkül átgá
zolni, könnyítette előnyomnlásnkat. Harmincz ezer ozmán 
csapott át. Stájerországban Regedéig, Magyarországon Vas* 

0 Pethő ugyan 86. /. ezen ozmán beütést U78-Ta teszi, de azt 
mondja hogy az az olmüczi összejövetel alatt történt és ez által el' 
ismeri hogy ezen évre valé, bár állítása az év szakára nézve élnem 
íogadhaté. — Hogy ezen beütés angustasban és így már az olmüczi 
ünnepélyek befejezése atán történt, nyilván mondják a nürnbergi 
országgyűlésre ktUdött magyar követek a német rendekhez tartott 
beszedőkben. Frehernél Script. Germ, IL d. 257. L Egy névtelen 
régi évkönyv Liucknél AnnaL ClaratáU, IL d, 257, l. röviden 
így írja le ezen beütést: „Anno 1479. íaeruntTurci in Hungária 
Inter flnvium Raab et in Ganis (Kőszeg) et in metis Styriae et Sla-
Toniae inclnsive flnvio Mner (Mura).*̂  — Unresi szerint Hahnnál 
e. h, IL d, 643, l a törökök ezen évben háromszor ütöttek Fridrik 
birtokaiba, utoljára Bertalan-nap körül és így augustusban. 
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várig nyomult elö minden legkisebb ellenállás vagy aka
dály nélkül, mindent feldűlt, elpusztított, leégetett és végre 
30,000 rablánczra fűzött keresztyénnel és gazdag zsák
mánynyal tért meg ') . 

Mátyás, ki ekkor már OlmUczből haza térve, a még 
mindig dOhöngő mirígyhalál miatt a felsó magyarországi 
vidékeken tartózkodott, meghallván a törökök beütését, 
némelly csapatokat rendel ellenök,feleségétBeatrixotKas
sa környékébe küldi, maga pedig sergei után siet )̂ és a 
Szapolyai István és Geréb Péter alatt Fridrik császár ellen 
küldött s már a stájer határokon gyülekezni kezdő zsol
dosait is magához vonja s a Száva felé robog )̂ olly elha
tározással, hogy a visszavontU<5 törököket még eléri s meg
vervén minden zsákmányuktői megfosztja, vagy legalább 

0 Bonfin e. h. 445, l. — Schiineck szerint Gesch, v, Bosn, 
172. L , ki ezen beütést attől, mellyet a verbászi diadal követett, 
megkülöíibözteti, egész Győrig hatottak. 

3̂  Valőszinfileg ezen útjában hagyta meg Badir^l aogaatus 27-
dikép Mátyfalvi ZoiTáű György kérelmére a szentjogi conventnek, 
hogy Bilkei Ivasko Jánosnak Bilke, Dobroka s Lukva Bereg megyei 
helységekbeli részjészágairól a convent előtt kelt örök bevalló leve
lét , mellyet a kérelmes történetesen elvesztett, levéltáráből hiteles 
másolatban adja ki. Dátum Bude feria sexta proxima post festum b. 
Baftholomei Apostoli aono domini 1479. Ohlevéltár, DCXXXIIL 
$i. •— Ugyan csak Budáről parancsolta meg september lő-dikéo 
(Dátum Bude feria quarta proxima post festum exaltationis saocte 
crucis anno Domini 1479.} a budai és egri káptalanoknak, valamint 
a jászai conventnek, hogy a Eunyai Zsoldos Ignácz, Gsoltai Tamás 
diák, valamint Hereni Bálint, Láezlő s János és több társaik áltat 
Gömör megyében Sági János ellen elkövetetthatalmaskodásokatvlvs-
gálják meg és a tapasztalandőkrél tegyenek jelentési, mint kitetszik 
az említett káptalanoknak és conventnek september'25-dikérŐl,oc(o-
ber 7-díkér61 és november 15̂ dikán tett tadésftttsaikbél. Ohletétíár, 
DCXXXIV. DCXXXV. és DCXXXVl sz. 

3) Bonfin IV. tiz. V. könyt, 44i, /., ki a Tnérik ellen küldött 
és most Mátyás által magához vont sereg második vezérét Gara pe-
trúsnak, vagy más kiadásokban Gerepetrusnak nevezi, miből némelly 
iréink, mint Hahn, Aít* und Neu^Pannonia W5. l Garai Pétert 
csináltak. Azonban hogy itt Geréb Péterről van sző , kétséget nem 
szenved, 

Digitized by Google 



109 

nierészségöket saját tartományaikba teendő nagyszerű be
ütéssel bünteti meg. Azonban az ozmánok , kozelgetéséről 
taddsíttatva, olly sebességgel vonták magokat vissza, hogy 
őket többé nem érhette el; csak egy kisebb 3000 főből 
áilő csapat maradt cl, mellyet seregei körűifogván egészen 
semmivé tettek, űgy hogy alig tuda közölök 200 megme
nekedni. A király maga a Szávánál kevés ideig megállapo
dik, hogy még némelly atána siető csapatokat magához 
vonhasson; így azután egész erővel a török földre ütendő, 
mint ezt az egri püspöknek és az arragoniai bíbornokok-
nak megírta ^). Azonban itt több kedvetlen tudősitások 
mellett arről is értesíttetvén, hogy a császár a hitetlenek
keli elfoglaltatását használandó, ellene tettlegesen föllépni 
s őt szokása szerint szent ügyekezcteibcn gátolni szándé
kozik , ez kényszerítette Mátyást előbbi tervének megvál
toztatására ; minek következtében csak egy fűtő beütést 
tett a Száván át. Seregeivel egész Jajczáig hatott, s innen 
némelly könnyű lovas csapatokat a környék feldulására 
szétküldvén, maga főseregével a Száván megint visszavo
nult , a császárt hitetlenségeért megfenyítendő. 

A Száva révének, már annak innenső partján, vette 
a pápa levelét, mellyben az az arragoniai bíbornok által 
a törökök ellen egész erejével! megindulásáról tudósíttat
va őt a megváltó kínszenvedéseire kéri, ne hagyja el az 
istentől most nyújtott alkalmat a hitetlenek megalázására, 
egyszersmind reménységet nyújtva neki, hogy bár ő maga 
részéről nem adhat, de nem is ígért soha segedelmet, mint 
ezzel általa vádoltatik, a keresztyén hatalmasságoktól azt 
eszközölni fog és az ascolei püspök személyében olly kö
vetet küldcnd a császárrali kibékéltetéso végett, kinek 

*) RongODi egri püspök és bíbornok ezen évben több izben for
dult meg Rómában, nevezetesen egyszer december 13-dikán r̂t ide, 
Veluíerrani Diar. Bom. Muratopinál Script Rer, Ital. XXlU.ű* 
fOi, L Ugy látszik, t(fbb előttünk ismeretien ügyekben küldötte őt 
Mátyás a <pápáiu>E , nií)g as arragoniai bíbornok rendet köretj« ma
radt a 82ent-8zékné). 
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egyenességében megnynghatik és ki a reá bízottakban a 
legnagyobb lelkiismeretességgel fog eljárni. Még az nap 
felelt Mátyás Resznikről ezen levélre és az eddig történtek 
elsorolása mellett tudatta a szent-atyával, hogy felszólí
tása következtében a császár elleni tervével ez nttal fel
hagyni és buzdításainak engedni kész, sőt ennek követ
keztében sergei a Száván már valósággal újra át kezdenek 
takarodni, hogy a szent-atyát győzedelmeinek hirével mi
nél előbb megörvendeztethesse. Azonban, miután e szerint 
a szenl-szék parancsait illy készséggel fogadja s a hit 
ügyében mindent kész megtenni, tegye meg a pápa is, mit 
tőle megvár, és őt elődeiről sértetlenül reá szállott királyi 
jogaiban ne keserítse s ezek ellen tett lépéseit vonja vissza; 
mert különben a hit Qgyét örömmel nem ölelheti fel és jo
gainak sérelmeit eltűrni nem lesz képes. Ezt megnyerve 
biztosítja Őt hogy, ha a keresztyén hatalmasságok segé
lye el nem marad, ellenségeit megalázva fog megtérni, el
hagyatva azonban magára ezen roppant teher viselésére 
elégtelen; maga a pápa Otranto és Rhodus ellátásából tud
hatja , mennyi ezer aranyra van szükség a törökök ellen. 
Azon szavait, mellyek iránt a szent-atya egyebek közt ír, 
hogy-tudniillik őt eddig Romában csak szóval tartották, 
ne vegye rósz néven, mert ő ezen szavakban épen ' nem a 
pápára czélozott, hanem a keresztyén fejedelmekre, kik 
puszta Ígéreteik által a pápát megcsalták, úgy hogy a 
szent-szék nem volt képes szavának állani. Végre az asco-
lei püspökre nézve kénytelen megjegyezni, hogy ez minden 
egyenessége s tiszta gondolkozása mellett a kívánt czélnak 
igen nagy szelídsége miatt nem fog megfelelni, kívánato
sabb volna oUy erélyes követ kinevezése, ki a közte s a 
császár közt támadott kedvetlensf^geket megvizsgálja, rész
rehajlás nélkül elitélje, és a határozatában meg nem nyug
vó felet egyházi fenyítékkel szorítsa engedelmességre. Igaz
sága érzetében kész ügyét a pápa személyes bírósága s 
Ítélete alá is bocsátani. A császár minden igazságos hatá
rozat alól ügyesen ki tud sikamlani. így most közelebbről 
is a bajor berezegnek, mint közbenjárónak követét, ki az 
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ö nevében felszőHtatta yolt, hogy eddig letenni elmnlasz-
tott tartozását a török elleni segedelem gyanánt fizesse le, 
felelet nélkül bocsátotta el. Ö ugyan a császárt kevés meg
erőltetésével szoríthatná ígéretei teljesítésére, de békés in
dulatának bebizonyítására a pápfti követ vagy maga a pá
pa igazságos ítéletében megnyugodni kész ^). 

Ezen levelében tett ígéretéhez képest Mátyás újra 
Jajczáig nyomul seregével, ezen túl a grebeni mezőkön 
táborba száll, Verbász ellen, kinek basája azok közöl volt, 
kik hazánk dunántúli részeit dúlták fel, 16,000 embert 
kftldött. Vitézeink éjjeli időben véletlen a városra ronta
nak , ezt megvívják, leégetik, kiriibolják, a meglepett oz
mánokat és az őket védelmezni kívánó városi lakosokat 
összevagdalják. A basa azonban néhány ezered magával a 
sötétség által segítve elillant, a körűibelfil tanyázó török 
csapatokat magához vonja, ezen erősített sereggel hirtelen 
visszatér, a nagy zsákmánynyal Jajcza felé halkkal vonu
ló magyarokat véletlenül hátba fogja s már valósággal za
varba is hozza, midőn egy 300 horvátból álló lovas 
csapat oldaluknak esik s a csata szerencséjét megfordítja. 
A törökök ugyanis a csapatot nagyobbnak vélve, mit Má
tyás főseregének közel léte s talán közelgetése is hihetővé 
tett, eselt, veszélyt sejdítenek, és hirtelen megfutamodá-
suk által a magyaroknak a megfordulásra, a vita megújí
tására bátorságot adnak és megverettetésökre alkalmat szol
gáltatnak ^. Ezen nevezetes diadal után Mátyás seregével 
egész Török-Boszniát feldúlta sőt még a Herczogovinába 
is nyomult'), itt várván a külső segédpénzek megérkezé-

0 Datmn in Tsesznek (helyesebben Résnek). EpisL McUh, Core, 
IV, rész^ XXXI. levélj 68. l. A levélnek éve nincs; Pray, An^ 
nal IV. d. i39. l. 1480-ra, Kalona e. h. 3Í7. l 1481-re teszik; 
mi annak egész tartalmftt tekintve ide helyeztethetőnek véltük. 

2) Bonfin e. h. 
3) ,,Transito Savó Bosnam intravimas, detnde usqne Verbozovi-

am et Serviam ac nsque in terras ducis Stephani excursiones feci-
mui." Mátyás levele az arragoniai bíbornokhoz.- Epist, Math. Corv* 
II. réii, XXXIV. Uvil, 84. l. 
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sét} de ezek nem Jöttek, seiiki sem gondolt a t$rdk ttgy-
gyel, maga Sixtns is, kinek leginkább állott Tolaa köteles
ségében a hitetlenek növekedő erejének megtörését sitivé-
re venni, inkább gondol* magán bosssnjának kielégítésé^ 
vei és némelly olasz hatalmasságok megrontásával )̂. Meg
szomorodva tért meg tehát Mátyás kifáradt seregével ^). 

Alig vonta magát Mátyás vissza, a törökök megint 
készülni kezdenek és felesen gyülekezének össze Szendrö-
nél. Czéljokat gondosan eltitkolták, de gyanítani lehetett, 
hogy megint Magyarország egy részét veszik látogatásuk 
czéljáúl Azért a király tüstént meghagyta Kinizsi Pál le-
mesi gröfnak és Báthori István erdélyi vajdának, hogy őket 
szemmel tartsák, az elsőnek segítségül küldvén zaoldiesai-
nak némelly csapatait'). Azalatt maga Mátyás az ntdiső 
hadviselet fáradalmai következtében lábcsűzban szenved* 
vén Oi pihenés és győgyítás végett a főváro^ vitette ma* 
gát, itt várván a schlesieni még Olmüezből angustas 1 0 -
diliére rendelt tartományi összejövetel és a nürnbergi or-
szággyűlés eredményét, mellynek kiürült kincstárát meg* 
tölteni ^s őt a törökök elleni erélyesebb föllépésre képessé 
tenni kellett volna. 

0 Mátyás említett levele. 
^) Katona e. h, 223. L é3 Fessler e. h. V. d. 348. L ezen had

járatot ezen évre 8 a kenyérmezei ütközet elejébe, Schmeckf Gesch* 
r. Bostt, i71,1. és Szalayj Magyarom, Tört, HL d 298. L ezen 
évre ugyan de a kenyérmezei ütközet ntán, Pray, Annái, IV, d, 
138, L 1480. elejére, Engel végre e, k, 371, t, ugyanazon ér má
sodik felére teszik. Meggondolván hogy Mátyásnak ezen hadviselet
ben a nagy zsákmáoynyal visszavonuld törökök elérése és megfenyi-
tése volt fő czélja, mint ezt nem csak Bonfín e, h,, hanem maga is 
mondja a pápához frt levelében, az ozmánok beütése pedig, mint 
feljebb megmutatok, augustusban történt, mí legtanácsosabbnak lát
tuk Katona és Fessler előadását követni, annyival is inkább , mivel 
ez Bonfioon épúi, ki e részben fő kútfőnk. 

«) Bonfin IV, th, VI könyv, 445, l, 
4) Dlugosse. h., Cromer^ Biti. ?oL XXIX. könife, 64,8. /., 

Cvraeus, Annál Siles, I, d. 362, L 
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Boroszlóba János váradl pttsp&köt és Steia Györgyöt 
küldötte mint biztosait, kik kdzől az utolsó mint kormány* 
z6 a más felé elfoglalt Szapolyai István helyett mindjárt 
ott is volt maradandó *). Ezek hosszasabb és nem minden 
élénkség nélkül folytatott vitatkozások ntán esak áj adót 
tudtak a s5rre és borra eszközölni, melly évenkint mint
egy 8000 forintot hozhatott be )̂; de a pilianatí szükségen 
nem segített 

A nürnbergi országgyűlésre fényes magyar követség 
volt rendelve Zsigmond bazini gróf vezérlete alatt oily uta
sítással, hogy a pápa követével Aosins bíbornokkal egyet-
értóleg, és a császár segedelmével, ki ezt színlelve meg
ígérte volt, a törökök ellen segedelmet eszközölni ügye-
kézzék. A rendek a sz. háromság vasárnapját követő hét-
fóré voltak meghíva ' } . De ekkor a császári biztosok és a 
pápai követ a rendek közöl senkit sem találtak a hely szí
nén , 6s így az összejövetel elhalasztatott sz. Mihály nap
jára vagy scptcmber 29-dikére *). A császár szokása sze
rint megint nem jelent meg a gyűlésen, és biztosai által is 
csak hidegséggel mozdította elő az ügyet, bár a törökök 
leginkább az ő örökös tartományait dúlták fel, és így a 
veszély főként őt érte. Zsigmond bazini gróf a körülállások 
sürgetősségét hosszú beszédében igen eleven színekkel fes
tette , különösen erőteljes szavakban emelte ki a keresz
tyénség örökös ellenségének nagy hatalmát, ügyességét, 
és Stájerországba, £j*ainba és Kámthenbe tett majdnem 
mindig szerencsés beütései által élesztett zsákmány vágyát, 
növelt merészségét, az ntakban szerzett ismeretségét, mely-

3̂ CuraéuSi Annái Siles* L d, 26i. l. és utána Schickfuss L 
d. 158. l. Helytelenül állítja Engel e, h, 363, l., hogy ezen or
szággyűlésen Mátyás személyesen is jelen volt. Az említett írókon 
kivai megczáfolja Ót Eichenloer is e. A. / / . d. 402. l. 

2) Eschenloer c. h., kitől itt bucsűt.kell vennünk, miután egy
szerű de adatdús és épen nem érdektelen elbeszélés itt megszakad. 

3) Fridrik meghiv<5 levele Müllernél Reichstaffs-Theater IL 
d. 729. /. 

•) Müller e. h. 731. l 
HUNYADIAK KOHA. V. KÖT. 8 
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lyek«ii az nem sokára Németország szivében is megjelen
het , sőt bizonyosan meg is fog jelenni, ha a rendek Ma* 
gyarországot még idejében és illendően nem segítik ^). 
Mind e mellett a romai szent birodalmi rendek végzése 
hosszasabb tanácskozások után is. esak abban központosult, 
hogy a haladékot nem szenvedő társban most a megha
talmazások hiánya miatt mítsem lehet végezni; azonban a 
rendek maga idejében, azaz a következő évben, nagyobb 
számmal és bővebb utasítással összejővén, azt ujabb tanács
kozás alá veendik. Bosszú és keserűség fogta el a magyar 
követeket ezen váratlan határozaton, és a gyűlés eloszlá
sa előtt egy jegyzőt és hites bizonyságot hoztak a gyűlés
terembe , melly előtt egyenesen kinyilatkoztatták és általa 
írásba foglaltatták, hogy illy körülmények közt a magyar 
királynak és nemzetnek nem lehet tulajdonítani, ha Német
ország rövid idő ranlva kénytelen lesz megsiratni azon sze-

*) Mathiae oraiorum ad Princ, Imp. Norimbergae congrega-
tos pro auxilio conira turcos férendő imploratio Frehernél 
Script* Rer. Germ, 11, d. ad annum 1481, Innen közli ÍVay, An" 
nal. IV. d. iSO. L oUy megjegyzéesel, hogy itt az esztendőben 
hiba van; mivel mint ö mondja, itt Mahomed szultán mint élő for
dul elő, már pedig ő 1481-ben halt meg. Katona e. h. IX.d, 303, 
l, ezen okot elégségesnek nem tartja az év megváltoztatására, mi
után Mahomed csak májusban 1481. halt meg és így ezen évben 
május előtt tartathatott ezen beszéd. Azért ő azt Freher után adva 
átteszi 1481-re ; azonban maga is kétkedni látszik ezen év helyes
ségén, miután a követek Olaszországnak a törőköktőli fenyegető ve
szélyét említvén , Otranto megvívásáról mitsem mondanak, bár az 
már septemberben 1480. megtörtént volt; mire nézve ezen követsé
get ezen évre september elejébe vagy legalább azon időre teendő
nek véli, midőn még Mátyás ezen eseményről tudósítva nem volt. 
Azonban ekkor a német rendek nem tartottak gyűlést; az 1481-diki 
nürnbergi országgyűlésen Mátyásnak más követei jelentek meg és 
kihallgattatást nem tudtak eszközölni, mint annak idejében meglát
juk. Azért nem marad egyéb hátra, mint ezen beszédet Prayval az 
előttünk lévő évre tenni, mire mutat különben is anoak egész tar
talma. Amint hogy már Raynald e. h. XIX. d. 284. /. és Mülier, 
ReichstagS'Theater lí. d. 733. l. azt közölve egyenesen 4479-re 
teszik át. 
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rencsétlensdgeket, mellyeket maga idejében megelőzni nem 
akart. Ezen lépést a német rendek igen rósz néven vették, 
és a benyújtott <5vást nem fogadták el )̂. 

Nem sokára megmutatá a következmény, hogy Mátyás 
félelme nem volt fölösleges. A törökök ngyanis nem men
tek, mint eleinte gyanítani lehete, déli Magyarországnak, 
hanem Oláhországnak fordultak. A Vlád Gzepelus helyett 
már előbb kinevezett és egészen török pártfogás alatt állő 0 
áj vajdának, Vlád Drakul fiának *), sergeit is magok mellé 
vévén, october elején hirtelen Erdélybe rontanak. Az egész 
sereg mintegy 60,000 főből állott % Alibég 0 és tiz más 
basa ^), mind olly emberek vezérlete alatt, kik már külön-

0 Lűnig, Reichs^Árch. IIL d. 657, l, Feto, Er$t&r Beytrag 
%u der ieutsch. Reichs-Gesch. Lindau i767.4.r. i97J., Müller, 
ReichstagS'Tkeat IL d. 726, l,, Eist. Norimb, Dipl IL d. 628. 
/. Mind az országgyűlés menetelét mind a magyar követek dvását 
bőven előadja Léhmanü, Speyer, Chron, 982. és köv. L 

^) A ssultán parancsára az ország szabad yálasztásának eltörlésé
vel azon rendelettel történt volt az űj vajda béhelyeztetése, hogy 
jövendőre az oláhok csak olly vajdának engedelmeskedjenek, kit a 
szoltán teszen be. Engel, Gesch. der Mold* ti. Wal i82.1. 

3) így neyezik őt a magyar írók; de talajdonkép ki volt, bizonyo
san nem tudjak. Engel e. A. őt Radal fiának gondolja. 

*) Dlugoss.XIIL kőnye, 587, l. és FessUr V. d, 349,1 száz-, 
a brassai egyház felirata Schwandtnernél I, d, 856. /. és Sigler, 
Bélnél Adpar, L tis, 62, l, hatvanöt-, Bonfin IV, tis. VL könyv, 
445, / . , Nadónyi, Florus Eung, i9í. I., Pethő 86. l, Oláh, 
Hung, XV. fej, 20, l, és Toppeltinvs, Őrig, et Occas. Transsyh. 
i55, l. hatvan-, Engel, Gesch, f>. Ung. e.h. negyvenhárom- (ugyanő, 
Gesch* d. Wal, u, Mold. i82. L a török sereget, melly Oláhország
ba ütött, mondja ennyinek és e felett említi az oláhokat), — Tnbe-
ro 149, l és Eammer, Gesch, d, Om* U, d. i72. l, negyven-, 
a török írók Seadeddin és Szolokszader Eatnmernél e, h. harmincz-
ezerre teszik a törökök számát 

5) Bonfin IV. U». F. könyv, 445. l., SchmitI, Imp. Oltom, L 
d. 47, l,, Engel e, h, és mások. — Oláh, Eung. e. h. Balibégnek, 
maga Mátyás Sixtus pápához írt tadésftásában Elibégnek nevezi 
a vezért. 

^ Dlugoss e. h, csak öt basárdl emlékezik, azonban Eammer e, 
h* 568* l, alkalmasjlnt keleti források szerint Alibégen kivtll még tiz 

8* 
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h'6z6 beütéseik áital nevezetesek és félelmesek lettek mind 
Magyarországon, mind kttldnösen Osztrákhonban ') és a 
szomszédos tartományokban. A merőben lovasságbői állő 
sereg )̂ csakhamar ellepte a kis tartományt*} és ezt kénye 
szerint pusztította, ellenállásra sehol sem találván. 

Báthori *) fáradhatatlan volt ngyan védeszk5zeinek 
megszerzésében és mindent elkövetett seregének ősszegyfij-
tésére; így az ellenség pusztításainak gátat vetendő, egy
szersmind mind a királyt mind régi bajtársát Kinizsi Pál 
temest grőfot, kit némelly lengyel írok hibásán neveznek 
Knézinek % tüstént tudősítja veszedelméről <'). De Bátho-
rinak sergeí elégtelenek voltak az ellenséges nagy sereg 
tartőztatására, különben is lassan gyülekeztek össze; a ki
rály készült Erdély segedelmére, de a nagy távolság és az 
ellenség hirtelen előnyomulása mellett betegsége gátolta a 

basáról szól. — Mâ a Mátyás Sixtas pápához írt levelében níémely-
lyeket ezen basák közöl így nevez : Skanderbeg (Iskanderbeg), Esi-
bpg (Isabeg), Marchoschit (Malkovics), ez az kit Oláh valóságos ne
vével Balibegnck mond, de hibásan mint az egész sereg vezérét em
líti, Eammer e, h, — Leunclav, Annái. Tűre, Seriffi. Byz, X, d, 
2^i^./. csak három basát említ, Alibéget, Mihály fiát, Isabéget, 
Charion fiát, és Balimbéget, Malkovics ft>ít. — Hammer e. h* i72. 
h a basákat így adja elö: a két Micbelogli, Alibeg és Iskander, Eo-
fenofe két fia, Hasanbeg és Isabeĝ  és Malkovics fia Balibeg. 

0 Hammer e. h. 
2) Oláh e. h, 
3) Engel e. h, 
^) Dlugoss e. h,, Hagechy Bőhm, Chron, 8i9. l és Michoüius 

Pistorinál II. d, 235. l. Batheristvaonak nevezik öt. — Báthori 
István nőtelennek (coelebs) neveztetett, Istvánffi^ Lih, IL 27, /. ;-
szüzeségét különösen dicséri Bonfia ^ Praefat. ad Philostratum 
Kollárnál Anal Vind, 11 d. 819. l, Hasonl. Nevgehauer iő, és 
16, l. 

5) Knezi Pavel, Mwhovius e, k. — Dlugoss e. h. Xyacz Pál
nak nevezi őt. 

)̂ Fessler szerint V, d. 349. /. Kinizsin kivűl tudósitotta még 
Brankovics Vnk és Rozgonyi László nándor-fejérváti kapitányokat 
is ] de ennek az egykorú íróknál ml nyoma sincs. 
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megjelenésben .^), Kinizsi pedig körülötte lévd $ hirtelen 
összegyűjtött seregével csak lassan haladhatott. Az ozmá
noknak tehát elég idejök maradt az egész szerencsétlen 
tartományt keresztűl-kasúl járni, és már gazdag zsákmány
nyal terhelve haza felé szándékoztak, midón értésökre e^k, 
hogy a vajda egy kis sereggel Szászvárosnál áll. Szégyel
lettek volna eltávozni, a nélkül hogy fegyveres ellenséget 
láttak s azt fölkeresték volna; azért nagy számukban biz-> 
va, a támadást elhatározzák. Báthorinak ugyan a Veresto-
ronynál, hol sokaságuknak, különösen lovasságuknak nem 
vehették volna hasznát,volt szándéka utjokat állani esőket 
megtámadni, de erre is Kinizsinek igért megérkezését vár* 
ta. Meghallván azonban a pogányság közelítését, hátrálni 
nem akart, ég kicsiny, de halálra vagy győzedelemre el
szánt seregecskéjével elejébe megy és a Kenyér mezején ̂ ) 
száll táborba Fel-Kenyér é& Romoz közt. 

Dénes napja után kedden mutatkoztak Ali bégnek leg
első csapatai Al-Vincz felől Balamér felé ereszkedve. Bá-' 
thori, mihelyt megszemlélte az ellenséget, szándékát annak 
megtámadása iránt nyilvánitá hadi tanácsképen összehívott 
alvezérei előtt, kik abban minden ellenzés nélkül me^yu-
godtak. Estve az ellenség Fel-Kenyér és Gyalmár közt 
tanyázott, a foglyokat és a zsákmányt erős öftízei alatt Ba-
lamérban hagyván hátra, annak bizonyos jeléül hogy meg 
akar ütközni'). Bftás nap october 13-dikán )̂ mind a két 

)̂ Curaeus szerint e, h. a táborhoz nem messze tartdzkodotU 
^) Ezt az oláhok Bogujernek nevezik; azért mondja a brassai egy

ház felirata : Stephanus Bathoriüs Vajv. Transilv. 65,000 turcórutn 
in campo Rogujer prostravit in festő Colomanoi, Fasching^ Nota 
Dacia IL d. i03. l 

3) Fessler, V. d, 350. /. 
*) Bonfin e. h. — Pethö e. h., Bahsai 928. l, Ortelius 5i.ly 

Hahn, Alt und Neu-Pannonia 206. /., és Toppettinns e. h. 1-180-
ra , — Dlugoss e. A., & brassai egyház felirata Schwandtnérnél e. 
h., Sigler Bélnél 62. l., a mölki étirat Pe% Jeromosnál L d, 
26Í. l. és Timon 83. l 1479-re, — a Kalander-Chronik pedig Hű-
nemé/, Königl Skhenh. 222. l. és Chron. Fuchs. 41. l. 1477-
re, — Siglér e, h. october 18-dikára, a brassai egyház felirata 
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sereg kiállott az ütközetre készen. Báthori, ki épen oUy 
megkülönböztetett istenfélő s kegyes, mint rettenthetetlen 
hös volt, mindenek előtt misével kivánta serege vallásos 
buzgéságát felizgatni, a szent ostya helyett szentelt földet 
osztogattatván ki emberei között. Az isteni tisztelet egy
szerű ünnepélyének befejezésével egy rövid reggeli adott 
annak a nap fáradalmaihoz erőt. Ez ntán röviden de sziv* 
rehatőlag szőlott bajtársaihoz az öreg bajnok ^). Mire kí
vánságához képest az egész sereg esküvel fogadá szeretett 
vezére kívánságára, hogy harczol és helyt áll mind addig, 
mfg mindnyájan dicsőén elesnek vagy mint diadalmasok a 
csatamező uraivá lesznek. Az éles látásn vezér szemeikből 
olvasá a letett eskü komolyságát, az elhatározott akarat 
szilárd erejét, és így a nap dicsőségében akár egy akár 
máskép mitsem kételkedve, nyugodtan állitá fel hadi rend
jét. A bal szárnyon az első sort foglalák el a szászok saját 
kívánságukra, Hecht György szebeni grőf vezérlése alatt; 
hatok mögött álla egy csapat oláh; — a jobb szárnyat al
kották a székelyek, ispánjok Kendi Antal által vezérelve, 
és hatok mögött a vármegyék dandárai által gyámolítva; a 
középponton volt maga a vajda a nehéz vasas lovasokkal, 
valamint a püspök is a maga dandáraival; a jobb szárny a 
zsibőti sebes patakig, a bal a romozi magas hegyekig te
rült el, mfg tartalék gyanánt két csapat lovasság volt fel
állítva, egyszersmind a sereg összeköttetését a fejérvári 
várral fentartandő 0- ^ legnagyobb egyetértés és bizoda-

e,h.t a tnőlki éetraí e, h, és Gvalter II, d, 970, l, Kálmán nap
jára , mi egyre megy, Chron, Fnchs, 4í, l, october 13->dikára azaz 
Kálmán napjára, mondván: Feria IV. ante festum S. Galli alias die 
Mercnrii, qoarta decima mensis Octobriŝ  első szavaival a többi írók
kal october 13-dikára, mellyre esik szerda Gál napja előtt, későbbi 
magyarázatával egy nappal későbbre teszi ezen történeteinkben em
lékezetes diadalt. 

0 Fessler e, V, d* 350, h egy beszédet ad szájába, mellynek 
az egykorú íréknál nincs nyoma. 

)̂ Bonfin e. h,, ki egyébiránt a szászok és székelyek vezéreit nem 
^vplíú I de apazt bizonyosan tu^uk Mátyásnak egy okleveléből, 
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lom uralkodott a magyar seregnél, melly így felállítva hosz-
szasb ideig várta az ellenség megtámadását. A török tá
borban ellenben a sok vezér sokáig nem tudott a megtá^ 
madás tervére nézve megegyezni *). 

Végre megszólal a hadi tárogató, mint a megtámadás 
jele, és a véres ütközet megkezdődik. A törökök fő ereje 
a bal szárnyra veti magát; a szászok vitézül fogják fel az 
első rohamot és az ozmánok kénytelenek visszavonulni, de 
ezek naĝ robb erővel térvén meg, a sokaságnak nem képe* 
selc ellenállani; rövid de véres harcz után rendeik több be* 
lyen összeszaggattatnak és széljelveretnek. Egy részök a 
víznek szorfttatik, a másik össze vagdaltatik, a többi az 
oláhokra vett magát, kik már most előnyomulnak, a törö-*' 
köknek rohannak, de a sokaság által elnyomatva szétve
retnek. Több mint 2000 menekülni nem tüdő szász és oláh 
találta sírját a Maros hullámai közt ^). Nem nagyobb sze
rencsével indult meg a csata a jobb szárnyon, a székelyek 
és nemesek minden megfeszített ügyekezeteik mellett sem 
tadják megtartani állásaikat és igen nagy veszteséggel a 
középpontra vettetnek, melly így mindenfelől körűifogva 
már most az ellenség egész erejének ki vala tévé. Itt sem 
látszott kedvezni a szerencse a magyarok vitézségének; 
mindjárt az ütközet elején egy jől irányzott lövés elsodrá 
Báthori alatt lovát és ő azzal együtt összerogyik. Serege 
halálát vélvén, ijedten kezde szaladni Szászváros felé. Alig 
marada a vajdának még annyi ideje, hogy egy más lőra 
vetvén magát, a fűtők útját állja s így kiáltson fel: „Midőn 

mellyben Hechtet ezen alkalommal szerzett érdemeiért nemességgel 
ajándékozza meg, és a melly megvan ivadékának a Roseofeld-csa-
ládnak birtokában. Marienhurg II. d, 200. L, Eder, De initiis 
Saxonum 122. t.; Kendi Antal volt pedig ekkor székely ispán, és 
így valdszinű, hogy 6 vezérelte ezeket. 

)̂ Hammer e. h., ki azt is megjegyzi,hogy az ozmán írók ások 
vezér czivödásának tulajdonítják a csata elvesztet. ^ 

^) Banfin e, h- — Dlugoss e, h, másként ad̂ a elő ezeö ese
ményt , azt állítván, hogy a magyar seregben -4000 polgár futott 
meg legelébb, 
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istenért és annak szentjeiért iLUxdünk, illy eseményekkel 
mitsem gondolhatunk; új paripám a sebektől nem tart és 
a Jövendő előéraetében megmatatja nektek as utat a dia-̂  
dalra vagy dicső halálra,̂ * A bnzditő azavak a rettenthe-
tétlen vezér sz^fáből nem hangzanak el, az egész sereg 
megfordul és újult bátorsággal ront az ellenség utána tő-
dttlő sokaságára. Az tttkőzet fölelevenedik, a törökök en* 
gedni kezdenek, és az összeolvadt seregecske halált szőr 
minden kl6. De minden vitézsége mellett is az annyival 
nagyobb erőn diadalmoskodni nem tud )̂. Három egész őráig 
állá ki mind e mellett az egyenetlen tusát ̂ ). Bátfaori mellett 
egyik hős a másik után hal el, ezek között Andrássi Lázár ̂ ) 
és Sándor Mihály, a csíki székelyek hadnagya ^); ő maga, 
második lova is agyon szúratván alatta, gyalog oltalmazza 
magát, és hat sebével sem gondolván megadni magát nem 
akarja; azonban ereje a vérvesztés, a láradalmas munka 
tital mind inkább inkább fogyni, hű társainak köre ritkulni 
kezd, melly majd egészen Összeszakadozva csak egyes csa
patokban oltalmazza magát nem győzedelem, nem élete 
megtartása végett, azt reményleni balgaság, ezt eszközölni 
lehetetlen volt; de megszaladni szégyenlő, elevBien a meg
bőszült ellenség kezébe jutni irtődzék, csak éltét kiváná 
drágán eladni 0 . 

Ezen elhatározd pillanatban fejtődzik ki a szomszéd 
dombok ormain Kinizsi Pálnak az ütközet :$ajának hallá
sára elődre sietett lovassága az ő és Jaksics Demeter vezér
lése alatt ^\ A tárogatő nyers rivallása, trombita harso
gása és rémítő harczzaj hirdeti már távolbői az epedve 
várt segítség közeledését, melly egyfelúl tij reményt más-

0 Bonfin e. h* 
3) Dlugosi és Cromer e. h. 
3) Váradi, Theatrum fidelitatís e. KBarthohnmeideSy Comit. 

Gőmör U2, l., Budai Ferencit, Polg. Leof. L d. 42. L 
*) Az 1533̂ diki székely krénika. Láad: A nemes széMn nem-

sei cotutitutíóji 293. L 
s) Bonfin e. h. 
*) Dlugou e. h* 
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bég ^)f sok veretett &gyon a pőr nép által; maga Alibég is 
csak bajjal tadá életét megmenteni. Paraszt ruhába barkói
vá egy rósz viskóban tölte az ütközetet követő éjt és más 
nap reggel lovára fölvetvén magát, futva kiáltá meg gazdá
jának, kit vendégelt meg ezen éjjel, meghagyván neki, 
mondaná meg azt a vajdának )̂. Számos elfogott zászló 
dicsőité a diadalt'); míg a gazdag tábor, melly a nagy 
zsákmánynyal együtt a győztesek kezébe esett, a kifáradt 
katona anyagi érdekeit elégítette ki, a szolgaságtől meg
mentett számos polgártársak hálája emberi érzelmeinek hí
zelgett *''), Nem csekély volt azonban a magyarok veszte
sége is, 8000 bajnok találta dicső halálát a csatatéren 0* 
A nagy vérontás miatt messze földre véres volt a Maros 
vize )̂. A foglyok száma ehhez képest igen csekély volt; 
az írok csak 50 elóbbkelő ozmán elfogásáról emlékeznek ^). 

ünrest, Hahnnál L d. 6i4. /. 42-, Fasching IIL rési, i56, L 
60-, Trős(er Hanernél e. A. 65-, Gualter 11, d. 970. L, alkalma
sint pennája vagy betűszedője egy 0-val megtoldván a számot, 650,000-
re teszik a törökök veszteségét. — Haner e» h* azt mondja, hogy 
mind a brassai egyház felfrata, mind Sigler 65,000 elesett törökről 
szél, de ez nem űgy van. 

0 Mátyás todősitása Sixtas pápához, hol ugyan Isabég vagy Esi-
bég helyett Elibég vagy Allbdg áll; de mindjárt meglátják, hogy az 
utolsó szerencsésen megmenekedett. 

2) BonHn e. h. 
3) Mátyás tadősitása Sixtus pápához. 
4} Bonfin e, h. 
5) Bonfin e, h., Pethő e, h, — ünre$l Hahnnál e, A. 16,000-

re teszi az elesett magyarok számát. Oláh e. h, azt mondja, hogy 
a magyar sereg nagyobb része elesett, cgyedfil Geréb László erdé
lyi püspök dandárjából SOO nehéz lovas. — Midőn Dlugoss e, h> 
azt állítja, hogy Kinizsi Pál és Jaksics elestek, mit az utolsóra 
nézve Podlusányi is 3SÍ. L elfogad, mind a más írókkal, mind a 
történetek további folyamatával ellenkezésbe jön. 

6) Oláh e. h. 
"Ö Dlugoss és Cromer e. h. Ezek, mint Fessler állítja, a fényes 

győzedelem élő bizonyságai gyanánt a királyhoz küldettek. Annyi 
bizonyos hogy Mátyás a pápához írt tudósitása szerint várta az 
előbbkelő foglyok és elfogott zászlók átküldését és a szent*aty&nak 
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Báthori embereinek el̂ re megtiltatta a fogoly-csinálást, és 
alkalmasint a veszteségökön felindult magyarok nem vol
tak hajlanddk a meggyözötteknek kegyelmezni. A napi 
munkában kifáradt magyar sereg még azon estve a csata
téren nagy lakomát tartott és így kivánta erősíteni lankadt 
erejét, melly alkalommal a törökök hullái pótolták az asz
talok hiányát; maga Báthori sem vonta ki magát a köz 
örömből, sebeit beköttetvén. A víg estebédet, melly alatt 
a szerény tábori dalosok az ősök vitéz tetteit, és a nap di* 
csőségét egyszerű, de a hallgatókra mélyen hatő énekek
ben magasztalák, követte a tomboló toborzó ^); még a ko
moly Kinizsi is a köz kívánságra megfúvatta tárogatóját és 
vad örömében táncznak eredt, egy vaskos ozmán hullát 
kapván fel fogaival kezeinek minden segítsége nélkül és 
azzal lejtvén bajtársai nem kis örömére és bámulására kö-
zöttők alá s fel. Az elesett törökök testei más nap helyben 
ásattak el, a magyarokéi, az erdélyi püspök dandárjából 
elesett 200 vasas lovagot kivévén, kiknek hullái ennek pa
rancsából Gyula-Fejérvárra vitettek és ott temettettek el, 
Báthori rendeléséből a szomszédban egy dombon nyertek 
örök nyughelyet, és ettől nem messze azon helyen, hol 
a vajda lovával elesett, egyszerű kápolna emelkedett 
föl 0 ) mellynek omladékainál az erdélyiek a hazáért dl* 

Ígérte hogy, mihelyt megérkeznek, neki is fog néhánynyal ked
veskedni. 

1) Bonfin e. h., HeUai II. d, i85. l 
2) Bonfin e, h, — Fessler szerint V, d. 354* l B&thorí a kápol

na fentartására 100 aranyat rendelt évenkint a szász városiaknak. — 
Ugyanő alkalmasint ezen ütközet tekintetéből ajándékozta meg a 
lorettoi boldogságos szűz képét a maga egészen ezüstből öntött szob
rával illy felirattal: Magnificus Domínus Comes de Bathor Vayvoda 
Transylvaniae et Siculornm Comes, in honorem Dei Genitricís, quod 
per intercessionem ejusdem Virginis gloriosae a qnodam maximo pe-
ricnlo liberatns fait A. 1489. dicavit. Budai Ferenci I, d. 166, L 
— A Tud, Gyűjt i822. l 48, l, a mondott feliratot adván, 1485. 
évet mond. — A kenyérmezei kápolnát alkalmasint az ő kincseiből 
építették, mert ennek egyik ajtî án fel&l a Báthori-czímer illy fel
irattal áll; Stephani de Bathor Vayvodae anno 1485.; de nem Ő 
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csőén elesett eldődeik emlékét ünnepelhették, mint a schwei-
tziak a manterni csontháznál, mind addig míg az njabb, a 
hazai emlékekkel oUy kevéssé gondolő kor annak utolsó 
nyomait más czélokra nem fordította. 

A fényes győzedelem igen nagy örömet okozott nem 
csak Magyarországon, hol ezt Mátyás minden felé kihir
dette és „Dicsérünk téged isten^^nel dicsőittette, hanem az 
egész keresztyén világban, különösen Romában, hol e miatt 
fényes hálairnák, díszmenetek és istendicséretek tartattak ' } . 
Zsigmond bazíni gróf, ki épen ekkor a nürnbergi ország
gyűlésen tartőzkodott mint Mátyás követe, a németországi 
karokhoz és rendekhez tartott beszédében ennek híré
vel kivánta őket sogedelemadásra buzdítani *). Ezen 
gy őzed elemről tüdős itotta a pápát maga Mátyás nem 
csak Gábor egri püspök és ekkor Romában lévő kö
vete által, mint kitetszik a bfbornokok collegíumának 
ez iránt Mátyáshoz írt leveléből '), hanem egyenesen 

maga építtette azt, hanem testvérének Andrásnak fia, csak ugyan 
András, kire szállott minden vagyonâ  mint kitetszik egy kövön álló 
feliratból. Tud, Gyűjt. e. h. 

0 „De qua (victoria) tanlam laetitiam, — azt mondják a bíborno-
kok mindjárt említendő levelökben, — cum processiooibns populo-
rum, solemnitatibus missaram aliísque gnudiorum signis demonstari 
volult (pontifex), quanta Dunquam in hac űrbe pro quavis re gra-
thsima ostensa est/' 

2) Frehernél e, h. 
3) Dátum Romae nap és év nélkül. Epist, Malh. Corc IV, rész, 

XXVI lef>élj47, /.Itt a szent-atyák gyűlése tudósítja Mátyástarról, 
hogy Gábor bíbornok és egri püspök elolvasta elóttök levelét, az ál
tala újonnan nyert győzedelmen mindnyájan tiszta szívökből örül
nek, benne vetik jövendőre is minden bizodalmokat. Mátyásnak itt 
említett levelet történetíróink többsége egyedfil a kenyérmezei ütkö
zetre vonatkozónak tartja; Szalay ellenben azt állítja Magyarorsz, 
Tőrt III. d. 298. L , hogy több jelenségek seeriat az nem a kenyér
mezei ütközetről hanem a bosznisti hadviseletről ssól. Azonban mi 
azt véljük , hogy itt Mátyás valószínűleg mind bo»zniai hadviseleté
ről , mind a kenyérmezei diadalról tudósíthatta az egri püspököt. 
Már mindjárt a levél elején azt mondják a bíbomokok: „Gralias ha-
bentes clementiae divinae, quae tantam et iteraiam victoriam de per-
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is '), Beatrix külön levelében bátyját és egy magyar vezér 
az nrbinol fejedelmet )̂. De Mátyás nem volt megelégedve 
a pápának iránta valő jő indulatával, segedelemadásával a 
törökök ellen és egésa eljárásával a magyar egyházi ügyek
ben, és ez iránt egyenesen nyilatkozott is az egri bíbomok 
püspökhöz az ozmánok ellen nyert ntolső diadala iránt írt 
levelében ^ mellynek ezen részét is közölte Gábor püspök, 
hihetőleg ura parancsáből, a bíbomokokkal. Azért ennek 
tanácsa most említett levelében sajnálkozását jelenti ki, 
hogy a király a pápával nincs megelégedve, holott ez arra 
okot nem szolgáltatott, most is tiszteli, becsüli őt és érte 
megtenni mindent kész, A velcnczeiek követségét épen nem 
úgy fogadta mint a szultán barátainak, hanem mint az apa 
fiainak küldötteit, midőn hozzá folyamodnak: A törökök 
ellen valamint eddig mindent megtett, ügy ez után is meg-
teend. Mátyás erre élesebben felelt, köszönettel fogadta a 
reá halmozott dicséreteket, de egyszersmind kinyilatkoz
tatta , hogy e helyett inkább tettleges segedelmet várt vol
na. Az után nyilvános panaszt emelt a szent-atya ellen, 
bogy Yeglla szigetét a velenczeiek helytelenűf,. igazságta
lanul és jogai megsértésével foglalták el, és még is a pápa 
pártjokat fogja; e felett a fő papok kinevezésében is a ma
gyar királyok pártfogő jogait megszorftani törekszik, mint' 
ez most a modrnsi püspök dolgában történt Ebben, úgy 
mond ő nemes őszinteséggel, lehetetlen ő szentségének 
engedelmeskednem, ezt eltűrni nincs hatalmamban. Kirá
lyainak ezen ősi jogaihoz erősen ragaszkodik Magyarország. 

fidis Türcis eidem Majestati vestrae conlulissei, éa valamivel alább: 
accepta tam pulchra et gloriosa opportunitate et felicíssima victoria 
jam tribua vicibos íntra paucos menses a Deo sibi concessa.'* A három 
itt említett győzedelem nem lehetett más mint Verbász megszállása, 
a verbíszi basa későbbi megverettetése és á kenyérmezei diadal. 

0 Mátyásnak egyenesen a szent-atyához intézett levelét kOzH 
Katána IX, d. 240. /. Balu»iuíhól Miscellanea, mellyeket Man-
sius bővített, / . d, 502. / . , mint azt Goniides irományai közt találta. 

>̂ AUegretto AilegretU, Diario Sanese Muraiorindl Soript. 
Rer. Ital XXÍIL d. 795, t. 
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Már azon országos tanácsban, mellyben ezen Ügy tárgya
lás alá vétetett, kedvetlen szemrehányásokkal illettettem , 
bogy elég erélyesen nem gondoskodom az ország ezen sza
badalmáról A szent-atya meg lehet győzódve^ hogy az ds! 
jogait mindig féltékenyen őrző magyar nemzet készebb a 
kettős keresztet, melly országunk czímere, hármassá tenni, 
mint azt megszenvedni, hogy a szent-koronához tartozó 
egyházi haszonvételek és fő papságok az apostoli szék által 
osztogattassanak )̂. Ha a velenczeiekkel a pápa szövetsé
get kötvén, ezek erre érdemesek akarnak lenni, hagyjanak 
fel a török szövetséggel, melly őket megfertőzteti, és egye
süljenek a többi keresztyénekkel, midőn már most ezek 
Olaszországot is fenyegetik ^), 

A modrnsi püspökségre ngyanis Mátyás király Antalt, 
jadrai fit és feleségének gyóntatóját, akarta kinevezni, en
nek különös kérésére ' ) ; azonban a pápa a király tudta és 
hire nélkül Raguzai Kristófot nevezte ki^)* Növelte az eb
ből eredett kedvetlenséget az olmüczi püspökség dolga, 
melly re János váradi püspököt, igen kedves emberét, aján
lotta volt Mátyás,* a pápa ellenben megerősítését egyenesen 
megtagadta, azt adván okul hogy ezen ember felől nem a 

}̂ „Dttpplicatam ilIam crucem, quae Begni nostri insigne est, 
gentem hungaram libeotius tripplicare velle, qaftm id consentire, ut 
benefícia et praelatarae ad jas coronae spectantes per sédem apo-
stolicam conferantuT." — Kerchelich, a magyar korona jogainak a 
pápai insolentia ellen nagy védlÖje , azt gyanítja, hogy a kétszerez-
tetés is Uly okböl történt. Notit Praelim, 296, l 

^) Dátum Budae év és nap nélkül, de valószin&leg i480>ról. 
Math, Corv, Epist IV. rész, XXVIL levél, ő2. l. 

^) Ferrarius ^ De Rebus Hung* Pr.ov, Ord, Fraed, 111* ré$»j 
L könyVi 5. fej. 4ii, l., ki egyenesen Antalnak nevezi Őt; hibás 
tehát Pray^ ÁnnaL IV, d. i85, L azt álUtván, hogy András volt 
neve, miután 5 is Ferrariusra utal. 

*) Pray e, h. — „Mióta, úgy mond SchneUer, Ungarns Schick'* 
sale 259, /., Mátyás ty felesége által ösztönöztetve az eretnek cse
hek és hitetlen törökök ellen kevesebbet tett vagy tehetett, a coriá-
nak különös elhidegülését kénytelen volt tapasztalni/^ 
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legjobb hírek szárnyalnak '). Később azonban annyit még 
is nyert, hogy a püspökség igazgatását reá bizhassa a yá-
radi megtarthatása mellett ^). 

Azalatt eltelt Fridrikre nézve a fizetés második határ
napja i s , a nélkül hogy kötelességének eleget tett volna. 
Mátyás ngyan látván, milly kevéssé reményiheti Fridrik 
részérói az elvállalt föltételek teljesítését, még az év elején 
februarius 2-dikán íelszölitotta volt az osztrák rendeket, 
kik a fizetésről szőlő kötelezvényeket hasonlőlag aláírták 
volt hogy, miután a császár többszöri felszőlitás után fizetni 
nem akar, ők tegyék le a kötelezett összeget *). Valőszi-
nűleg ennek következtében ajánlották az osztrák rendek a 
császárnak ezen összeg kölcsönözését, mit Fridrik ngyan 
elfogadott és a rendeket biztosította, hogy ezen összeg a 
most közelebbről Bécsben tartandő országgyűlés által kive
tendő adőből nekiek meg fog téríttetni *); de azért mégis 
Mátyásnak mitsem fizetett, bár alattvalőitől rovatai mellett 
tetemes pénzösszeget szedett föl ^). Növelte Mátyásban az 
e miatt támadott kedvetlenséget )̂ azon különös jő inda-

<) Dátum Bomae snb annolo piscatoris 22. martij 1479. EpisL 
Math. Corv. IV. rés», IX, levél, i6. l 

3) Hibáz Katona, IX. d. i6, l azt állítván, hogy Prais János 
valőságos olmttczi pűspOkké lett volna, mert ez soha sem volt. Se-^ 
ries Episc> Olomuc, — Ezen évben adta át Mátyás a Buda mel
letti Fejéregyházat a Pál isoknak, Dátum Bude feria secunda ante 
festum nativitatis S. Joannis Baptiste (június 21-dikén). Eggerer ^ 
Fragmen. Fau. IL könyv, XXX. fej, 252, /.; Sixtus pedig megen^ 
gedte Czobor Jánosnak, hogy a Domokosiak számára Czobor-Szent-
Mihályon egy házat építtethessen , Datam Bomae apud S. Petrum 
anno incarnationis dominicae 1479. tertio kalendas Jan. azaz de
cember SO-dikán. Péterfi, Conc, IL d. 285, l, 

3} Dátum Krembnitz an unser frawntag lichtmess anno domlni 
1479. Oklevéltár, DCXXVIII, w. 

^) Gebén zu Grecz am Sonntag nach Sannd Philips und Sannd 
Jakobstag (május 2-dikán} nach Ch. geburde. Oklevéltár,DCXXX, sz. 

)̂ Hogy a bécsiektől ezen szín alatt 100,000 (?) forintot szedett föl 
és azt magának tartotta, mondja £oit/So is IV. iiz, V, könyv^ 441. l. 

)̂ Hauff szerint üngr, Chron, 59. l. több osztrák nemesek is 
késztették Mátyást a császár ellen, aszal kecsegtetvén hogy moet 
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lat, azon megkülönböztetés, mellyel a császár a megszö
kött esztergomi érsek )̂ iránt viseltetett. Rohr Bernát ') 
salzburgi érsek ugyanis Fridriknek hosszasb unszolásaira 
megígérte volt már előbb, hogy érsekségéről ennek ked
véért lemond ' ) , de némelly föltételek alatt *), most pedig 
Fridrik őt magához hivatván, tőle azt követelte, hogy ezek
től elállván mondjon le megyéjéről, adja azt által Flans-
nak, maga pedig elégedjék meg a bécsi püspökséggel. 
Azonban ezt ő semmikép sem akarta tenni és az előbbi 
föltételek teljesítését sürgette )̂. A dolgok ezen folyama-̂  
ről tudősittatott a magyar király Trautmannsdorf Krístőf 
seckaui püspök és a salzburgi érsek legfőbb tanácsadója 
által ^), ki csak azért, hogy ezt neki hirűl vihesse, tüs^ 
tént lement Budára, mire a felbosszantott császár annak 
minden jószágait birői zár alá vette ^}, a salzburgi érseket 
magát tartományaiban minden jövedelmeitől megfosztotta 
s alattvalóinak a kereskedést Salzburggal egészen megtil
totta )̂. így azután Mátyás november 17-dikén a seckaui 

könnyen meghődíihatja az országot, mivel Fridriknek nincs módja 
azt oltalmazni, ők pedig rokonaikat s barátaikat a királynak meg
nyerni készek. 

0 Ezt Curaeus / . d. 362, /. Bernátnak nevesít a salzburgi ér
sekkel fölcserélve. Ezt teszi Schickfusf is /. d, 158, L még azt vet
vén utána, liogy a magyar koronát is magával vitte. 

)̂ 1466-ban lett salzburgi érsek, előbb Ágostonos barát volt. Jw 
liu9 Caesar VL 34, L 

3) Chron. Salisb, Pe» Jeromosnál IL d, 432. L 
*) Unrest, Chron, Austr, Hahnnál I. d. 6^7, l 
0 Unrest e. A. — A salzburgi évkönyv Pc« Jeromosnál e. h, 

csak közönségesen mondja, bogy a salzburgi érsek megváltoztatta 
szándékát. 

)̂ Ebron Kristófnak nevezi Fessler V. d* 355, l , Trautmanns
dorf Kristófnak a többi írók, mint Kurs, Friedr. IV, II, d. i48.. 
L, Július Caesar VI. d, 24Í. /. stb. 

'^^Pray, Annál, IV, d, 131.1. 
*) Chron. Salisb. e. h, — Név szerint Takanbnin és Vaidorf 

várait foglalta el. Július Caesar és Kurz e, h. 
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pfispökkel magával *), később csak ugyan vele de már mint 
a salzburgi érsek meghatalmazottjával szövetséget írt alá ^), 
melly szerint mind kettőjök birtokának oltalmát Fridriknek 
minden megtámadása ellen magára vállalta, az érsek ellen
ben Pettau, Rain, Traisach, Gmundt és az érsekség Kárn-
thenben fekvő minden jószágainak, a seckaui püspök pedig 
Bischoflflegk, St. Georg bei Vildow, Snmberg és Niedergeyl 
átadását Ígérték. Ennek következtében Mátyás ezen várak 
átvétele végett Tarczi Tamás vezérlete alatt egy csapatot 
küldött Eárnthenbe 0- Fridrik, kitől már előbb engedel
met nyert volt arra, hogy a velenczeiek ellen, kik Veglia 
szigetét fenyegették volt, egy sereget küldhessen át ezen 
tartományon és Krainán, azt véle hogy ez azon sereg, és 
így ellene semmi készületet sem tett, úgy hogy az minden 
akadály nélkül elfoglalhatta a seckaui püspök és salzburgi 
érsek jőszágait *)> Ezzel a király nem elégedett meg, ha
nem egyszersmind követei által Bécsben az osztrák ren
deknél ujra sürgette az 50,000 forint letételét, tizennégy 
napi haladékot engedvén nekiek, melly alatt ha nem fizet
nek, 12,000 emberrel fogja a késedelmeskedőket tartozá
saik'teljesítésére szorítani ^). 

0 A aeckaai püspökkel mint a salzburgi érsek meghatalmazott
jával k5töU szövetséget nem bírjak, de említi azt a salzburgi év-
kOnyv Pewil e. A.. Metsger, Hiti, ScUisb. IV. könyv, 43. fej. 

^) As egyező levelet, Gebén zu Offen an Mltwoch nach St. Mar-
Ünstag 1479. közli fröhlich, Dipl Styr. I. d. 354. l. 

3) FessUr V, d- 357. l. Tarczin kivül említi Székely Jakabot is. 
*) Fessler e, h. — Linck Reichwein Jakab egykorú kézirata 

at&n az 1479-dik esztendőnél azt állítja, hogy csak ekkor nyerte 
Mátyás Fridriktől ezen engedelmet és így csalta meg őt. Ezt elfo
gadják némelly ujabb írok is, mint péld. Schelst Oesl. Gesch. VIII, 
d. 207. l, Hasonl. HaMÜi, Germ, Sacra II. d. 526. L — Annál. 
4v99b. Menckenmél I. d- i6^3. L azt állítja, hogy ezen évben 
küldöttek az augsburgiak Fridrik segítségére 500 lovast, de ezeket 
Mátyás Bécs környékében elfogta és egy sem jött közölök vissza. 
Itt azonban legalább az évben hiba van. 

)̂ Kitetszik ez a mölki apátnak, a bécsi sz. György prépostjának 
és a mauerbaohi peijelnek september 24-dikén 1479. a többi osztrák 
főpapokhoz írt leveléből. Fischer, Kloiterneuburg II. d. 470. l 

BURTADIAK KOEÁ. V. KÖT. 9 

Digitized by Google 



iBO 

Ezen évben étté Mátyást azon hír hogy a pápa végre 
legalább egy részben engedett ismételt kéréseinek sógorá
ra az arragoniai bíboimokra nézve. A király az esztergomi 
érsekséget ennek szánta, de egyszersmind a pápát meg* 
kérte volt, hogy ngyan ezen alkalommal nevezze Öt ki kö
vetének Magyar-, Lengyel- és Csehországban, miszerint ő 
ezen birodalmak erejét egyesitvén, sikeresebben léphessen 
föl az ozmánok ellen )̂. A pápa az utolsót valósággal meg 
is tette s ennek következésében az űj követ az év első fe
lében megérkezett Budára *) és cstve éjjelből nappalt va
rázsló számos szövétnekek mellett olly megkülönböztető 
fénynyel fogadtatott, hogy magát a szent-atyát vagy a 
császárt nagyobbal fogadni nem lehetett volna ̂ }. 

Ezen évben, mellynek végét is Budán töltötte Má
tyás *)', léptek föl a felső vidéken Perényi István és Paló-
czi István némelly zsoldjokba vett idegen tűzi fegyveres*) 
csapatokkal, rémítő pusztításokat vivén véghez. Vétkes 

0 Dlugoss XIII. könyv, 581, l 
^) Bonfin IV. ti». V, könyv, 443. l a bíbornok követ megérke-

zését decemberre teszi ugyan, de annak egy levelébőli mcUy által 
Sobints Péter lublai kapitányt az általa Podolin városában mint sa
ját birtokában épített kápolna részére, annak fentartása, tatarozása, 
könyvek, gyertyatartók, kelyhek és más díszletekkel! ellátása tekin
tetéből némelly bűn bocsánatokkal ajándékozza meg , Dátum Budae 
Yeszpremiensis dioecesis anno incarnationis dominicae 1479. 17. 
mensis április , és a mellyet Wagner, Ánal. Scep. IIL d. 259. l. 
és utána Katona e. h, IX. d. 287. L közöl, nyilván kitetszik, hogy 
már az év első felében Budán volt. 

3) Bonfin e. h. 
*) Innen erősítette meg november 29-dikén BoroszIŐ városa né

melly szabadalmait j Gebén zu Ofen am Abeod S. Andreáé des hei-
ligen zwölf Botten 1479. Lünig, Reicht^Arch. Pars Spec. ConU 
IV. B. 2. Forts. 272. l. — Innen parancsolta meg december 20-
dikán a kolozsmonostori conventnek, hogy Décsi Péter mármarosi 
főispán által ugyanazon megyei Bocské és Lonka helységében el
követett erőszakos rablás, gyilkosság és jőszágfoglalás iránt tegyen 
törvényes vizsgálatot, Dátum Bude ín profesto b. Thome Apostoli, 
anno domini U79. OkUvéltár, DCXXXVII. *». 

S) Pixldibus barbatís. 
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tettöknek valóságos oka nem tndatík, valamint az sem, 
Yoltak-e valamelly külső hatalmassággal összeköttetésben? 
A körülmények arra látszanak matatni, hogy Fridriknek 
volt némi része ezen mozgalomban. A bűnösök terhelő 
ítéletet kaptak 0-

') Az Ítélet megvan a leleszi convent írásai közt N. Fasc. 28. 
actoram anni 1479. Lit. M. Nro 59. Kovachicht SuppL ad Vest 
Com. II. d. 252. /. — Annyit mond Bonfin is / . tis, L könyv^ 
i9. l, hogy Perényi Imre híres vezér és gazdag birtokos magára 
haragította Mátyást és azért minden birtokától megfosztatott, félel
messé tévén magát, de hogy fiának csak ugyan Imrének szelidsége-
ért végre még is megengedett a király és visszaadta neki az atyjá
tól elfoglalt jószágokat. Az időt azonban, mikor ez történt, nem 
határozza meg. 
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Az 1480-dik év első napjait Mátyás Bndán töltötte 
és mind a mellett hogy kedvetlenségei Frídrikkel nem vol
tak még koránt is kiegyenlítve, oUy reményben miszerint 
ezek miatt még most nem lesz kénytelen tettlegesen föl
lépni, és bízván a kttlföldről igért segedelemben 0 , késztt-

0 Ferdinánd siciliai király Mátyást tudósítván, hogy kimondha
tatlan örömmel értesült november 14-dikén kelt leveléből a husEár-
jai által a törökökön nyert dicső győzedelméről, őt bazdítja tovább 
is a keresztyén hit v é̂delmére s ígéri hogy maga részéről mindent 
elkövetend, hogy Olaszország tigyeí elintéztetvén , a hit köz ellen
sége ellen a királynak említett levelében kifejtett kívánságához ké
pest köz akarattal egy nagyobb hadjárat intéztessék el , miként er> 
ről őt követei Leoncius János és Fontana Ferencz , kikkel mindent 
közlött, bővebben értesítendik. Dátum in Castro nostro Neapolis 5. 
Juiy UBÍ, Epist, Math. Con>. JV. rész, XLII, levél, i05. l — 
Katona IX, d, 402, l, ezen levelet 148l-re tévén és a kérdéses 
győzedelmet a Kinizsi által ezen évben nyertre vivén, maga elisme
ri , hogy itt vagy az évben vagy a napban hibának kell lappangani. 
A Eaprinai irományai közt L. kői, 34, l, ezen levél kelte janu&r 
5-dikére tétetik 1481.; de fgy is az évben hiba van, mint bizonyítja 
a segedelem ajánlása, melly 1481. elején nem történhetett, mivel 
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letelt az ozmánok ellon komolyan folytatta és magát a csá
szárt, kedyes apját mint levelében ót nevezi, innen január 
28*dikán szívesen megkéri, hogy azon 24 hajdt, mellye-
ken Regensburgból a török háborúra általa vásárlott nyi
lak, puskák és más hadi szerek teszállítanddk, tartomá
nyául minden vámfizetés nélkül bocsássa át és ennek kö
vetkeztében minden alattvalóit, különösen pedig a dunai 
vámszedőket ehhez képest utasítsa, mintán ezen készletek 
egyenesen az egész keresztyénség köz javának elómozdi-
tására vágynak szánva, biztosítván ót hogy ezen fegyver
neműeket egyedfii a törökök ellen használandja és maga 
részérói hasonló szívességre ajánlkozván '). Kevéssel ez 
után ügyes orvosok segítségével )̂ nyavalyájából kigyó
gyítva Zágrábba ment által a király *),itt közönséges vagy 

ekkor már Otranto a törökök birtokában volt és Ferdinánd maga 
várt Mátyáítdl segedelmet, mint annak idejében meglátjuk. Mi leg-
tanácsosabbnak véltök e levelet januarins 5-dikére 1480. áttenni, 
melly esetben az abban említett győzedelem a verbássci volna. 

<) Dátum Bade 28. díe mensis Januarlj anno domlni 1480. Ezen 
levelet említi Chmel, Regest 692. /. megjegyezvén, hogy annak 
eredetije a rideggi levéltárban találtatik. Innen van alkalmunk azt 
adniegé8z kiterjedésben Ohleváltár y DCXXXVIIL sz. Egy faté 
összehasonlítás bizonyítja, hogy ez kevés szavak változtatásával 
ugyanaz, melly Mátyás levelei közt IV: réSi, XVII, UD, 3Í. l 
mint Pozsonyban írott kelet ideje nélkül fordul elő és a mellyet tör
ténetíróink, nevezetesen Katona e. A. i7. l. 1476-dik évhez tarto
zónak véltek, m\^e\ Bonfln szerint ekkor Mátyás sok vívd szereket 
szállíttatott le a Dunán az ozmánok ellen. 

') Ezek közt volt a casertai pflspök is, kit Mátyás Nápolyba visz-
szamenöben ipának kftlönösén ajánlott mint az orvosi tudományok
ban igen jáítas és ügyes egyént, megjegyezvén, hogy ót betegsége 
miatt tartóztatta magánál illy hosszú ideig és kérvén a királyt, bizo -
nyítsa be néki hogy az 6 ajánlata nem szokott siker nélkül maradni, 
hitelt sdván egyebekben is szóbeli elóadásainak. Minden kelet nél
kül EpUt. l/hah. Corv, ír. Hsíi, XXXVIII. h». 93. /. Kaprinai 
kéziratai kózt illy kelet áll: Zagrabiae az Idó kitétele nélkül. 

') Bonfhi ugyan azt állítja hogy Mátyás mindjárt a bosnya tábo
rozás után Zágrábba ment és itt ^6tt hozzá Kassa vidékéről Beatrix; 
azonban ez ellenkezik az egykorú oklevelekkel. — Kerchelich, 
Bist. EccL Zagrab. 188, l több leveleit említi Mátyásnak, mellyek 
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kikiáltott gyűlést tartandő, miatán az el̂ bb kelő tőtországi 
nemesség kőzöl sokan gyilkossággal, utonállással, rablás
sal , erőszakoskodással és más bűnökkel vádoltattak. Ezek 
közt volt maga a bán Laki Túsz János is 0 > ^ király ke
resztatyja , sokáig kedves embere, kinek már egyszer meg
kegyelmezett volt, mint annak idejében láttak, és ki most 
ujabban terhes vádakkal illettetett. Miből állhattak ezek, 
bizonyosan megmondani nem tudjok ^); de valószínűleg 
néroelly erőszakoskodásai mellett'} abbdl, hogy a velen-
czeieknek kedvezett, a király parancsainak nem engedel
meskedett , a törököket bebocsátotta *); de ez rósz lelkiis
merete által ösztönözve, a megérdemlett büntetést elkerű-

initdlag Zágrábban még 1479-ben keltek, nevezetesen azt, melly ál
tal Osvát püspöknek egy várat adományoz lakás i l , azt melly által 
a Domokosiak monostorát Zágráb városában a szent Katalin egy
házához teszi által,. azt melly által Opatavia helységét a káptalan
nak adományozza stb.; de ezeknek kelte napját nem említvén, azok
ra mitsem építhetünk. Említi végre e tekintetből Mátyásnak egy l e 
velét, melly által a zágrábi egyház szabadalmait megerősíti illy ke
lettel: Dátum Zagrabiae feria secnnda ante festum S. Paali 1480. 
De Pálnak több napok lévén szentelve, ennek kelte idejét sem tud
juk egész bizonyossággal meghatározni, és így az sem birhat állí
tásunk megváltoztatására. 

0 Bonfin IV. tis. YL könyv, 444, l , KercheUch, Hisl EecL 
Zagrah. iS8, L 

2) Bonfin e. h. 
3) Van Mátyásnak egy levele, mellyről bizonyosan nem lukjuk, 

kihez szői, de mint ezt Katona e. h. 264. L nem minden alap nél
kül gyanítja, magához a bfinös bánhoz van intézve , és mellyben 
neki szemére hányja, hogy bár ő reá kegyelmeit halmozta, ő ezért 
neki csak háládatlansággal fizet és oUyakat tesz, mellyek a legna
gyobb béketűrést is kísértetbe hoznák. Most közelebbről ís Heren
di ez Györgyöt elégséges ok nélkül elfogatta és mind fogva tar^a. 
Azért valamint Magyar Balázsnak, sergei vezérének meghagyta, hogy 
ezt tőle visszakélje, úgy másfélül neki is komolyan meghagyja, 
miszerint hüségtelenség büntetése alatt Magyar Balázs felszöUtására 
ezea Herendicz Györgyöt adja ki, különben horvátországi jöszágai 
tüstént el fognak koboztatni* Epiit. Moth. Corv. IV, rés&, JUCÍ. 
levéi, 39, l, 

4) KercheUch, Notü, PraeUm, 294. l 
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lendő, mindjárt az idézés után gyermekeivel, ingó vagyo-
naival és hirtelen összezsarolt 60,000 forinttal némelly 
előkelő horvátországi birtokosok és nevezetesen öesésének 
Tűsz Osvát zágrábi püspöknek segítségével )̂ Velenczébe 
szökött által 2), hol jől fogadtatott és még Mátyás halála 
után is élt'). A pénzes ember pénzben mindig szükséget 
szenvedő királya haragját maga idejében tett kölcsönzések 
által )̂ le tudta csilapítani s ez minden további üldözéssel 
felhagyott, miután minden jószágait, nevezetesen Strigőt, 
Kapronczát, Csáktornyát, Szent-Györgyöt elkobozta. Zá
grábi mulatása alatt tudósíttatott a király arról ' ) , hogy 
Fridriknek 500 lovasa Brncknál a Lajta mellett Magyar
országra törvén *), Sopron vidékét feldúlta és pusztítva 
egész Győrig nyomult ^ , a város segítségére robogó ma
gyar seregecskét megverte, azután pedig nagy zsákmány
nyal terhelve visszavonult *). 

*) Bizonyítja ezt Ország Mihály nádornak és Bálhori Islván or-
szágbjrájának János, András, György és Miklós czetinei gréfok, 
Blagai Miklés, István , János és Mihály, továbbá István modrasi 
grőf, Zrínyi Péter, Tűsz Osvát zágrábi püspök és mások mint meg 
nem jelenők ellen Túsz János hazaárúidnak lappangttUásaért 1481-
ben hozott itéletc. Extr. DipL Anoh. XXVI. c«. 28. /. 

)̂ KercheHch e. h» — Túsz János ezen megszökésének éve iránt 
az írúk nem egyeznek meg. KercheHch e. h. még i479-re teszi, 
Engel e, h, 148i-re halasztja; azonban Bonfin e. h-, ki ez iránt 
szinte nem egyetlen kútfőnk, oUy nyilván teszi ezen évre, hogy az 
iráot minden kétségünk megszűnik. 

)̂ Még 1496-ban is itt tartózkodott és Várdai Péter kalocsai ér
sek neki ide írt. Epist Peíri de Varda CXXXlll. levél, 248, /. 

)̂ Mátyásnak több kötelezvényei maradtak Túsz János halála után 
fiára Alfonzra, ki az egyik adósság iránt pert is folytatott később 
Corvin János ellen. A kötelezvények 148Uben keltek. Extr, DipL 
Anolz, XXVI. cs. 38, és 39, SS, 

5J Bonfin e, h, 443, L 
3̂ Bonfm e, h, 443, l, ki szerint Fridrik kezdette el ezzel a 

háborút a magyarok ellen; a német írók, különösen de Linck sze* 
rint a magyarok jelentek meg előbb a csata mezején. 

'')Bor^e,h, 
)̂ Bonfin e, h, és Reichwein Jakab kézirata de Ltnoftnél Annál, 

Clarttfxül 11. d, 259, l, — Fridrik ezen beütését említik Haucle-
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Ezen Mátyás annyira felindalt, hogy Stájerhon 8z6« 
lein felállított seregei vezéreinek tttstént megparancsolta, 
hogy ők is kezdjék meg az ellenségeskedést, maga pedig 
a további rendelkezések megtétele végett Budára sietett ^), 
hol az ntán hosszasb ideig mulatott '). Szapolyai István, 

ras Vol. II. gen. L. és ut&na Raynold is e, h. X / X d, 296. / . , de 
14Sl-re teszik. 

1) Már martías 9-dikéD Budán TOU és ioneo adott Lábatlan! Get-
gely részérc levelet. Dátum Bude feria quinta proxima ante Domi-
nicam Laetare Anno DomSni 1480. Katona e. h. 266, l — Van 
Mátyásnak egy február 24-dikén kelt levele, melly által Gnthi Or
szág Mihály nádornak a váradl káptalan és a királ3ri városok kdst a 
váradi vásári vám iránt folyt pörben 1478-dik évi április ő-dik nap
ján hozott Ítéletét (Ohlecéltár, DCXVIII. ««.) Mészáros Benedek 
és Baccalaureus szebeni esküdt polgároknak városuk és a tdbbi er
délyi királyi városok nevében tett kérelmére szőről szöra átfrva meg
erősíti , Dátum per manus reverendissimi etc. Anno domini 1480. 
sexto kalendas martvj. OklevéUár, DCXL. ss. De itt a kelet helye 
hem lévén kitéve , azt Mátyás Budára érkeztének meghatározására 
nem használhatjuk. 

^) Bizonyi^ák ezt számos itt kelt levelei, az ez után külön em-
litendókdn kivül nevezetesen az, melly által martius 24-dikén Burg-
hard pozsonyi tanácsosnak és ottani királyi ügyvédnek megparan
csolja , hogy Pozsony városa tanácsát keresse meg és birja rá, mi
szerint szekérvára mesterét Rücskét az annak általa adományozott 
pozsonyi házba igtassa be s többé őt annak birtokában ne akadá
lyoztassa. Gebén zu Ofen an unser frawen der Verkündung Abend. 
Anno domini 1480. Oklevéltár, DCXLl. sz.—Április 11-dikén 
Zuckinafalvai János részére adott kegyelemlevelet. Dátum Bude fe
ria tertia proxima post dominicam Quaslmodo. Anno domini 1480. 
Katona e, h, 266, l — Április 22-dikén a vinodoli kerületben eső 
ozlrkvenfczai, továbbá a szent-ilonai és szent-salvatori kolostorok
ban lakd Pálosok részére FrangepániMikIds vegliai, zengi és modrusi 
grófnak, dalmát és horvát bánnak Kovibao 1428-dik évi januárius 
4-dikén kelt levelét, mellyben a czirkveniczai szerzetesek részére 
a czirkveniczai völgyben bizonyos földet adományoz, — továbbá 
Frangepáni István , Demjén, Márton, György, Bertaián, János és 
Miklós hasonlókép vegliai, zengi s modrusi grófoknak Zengen tar
tott gyttlésökból kelt levelét, — mellyben a szent-ilonai és szent-
szalvatori kolostorokat bizonyos malmok, rétek, telkek, továbbá 
egy fél helység és a vinodoli kerületben eső Belgrád falu birtokában 

Digitized by Google 



137 

Tettauer Vilmos ds Székely Jakab )̂ a vett parancshoz 
képest scrgeikkel )̂ mindjárt benyomaltak és a táborozást 
a tartomány feldulásával valamint Regede vagy Radkersburg 

megerősítik s elődeik rendelkezése szerint ezen jőszágokről magok 
kezeit leveszik és tisztjeiket az azokba avatkozástői eltil^ák, — a 
horvát nyelven kelt és előmatatott eredetiekből szőről szőra latinra 
fordítva átírja s megerősíti. Datam Bude Sabbato proximo ante fe
stőm b. Georgii martyrls anno domlni i480. Oklevéltár, DCXLIl. 
sz, — Bonfin e, h. azt állítja, hogy ezen idő tájban Mátyás il hó
napot töltött folytonosan Badán; azonban hogy ezen állítás helyte
len , bővebben ki fog tetszeni további előadásunkbŐl. Katona e. h» 
282. /. Bonfin ezen előadásának megczáfolására hivatkozik Mátyás
nak egy az arragoniai bíbornokhoz intézett levelére, mellyben a se
gédpénzek kimaradása iránt panaszkodik, bár ő az ozmánok ell^n 
nagy készületeket tett, sőt Boszniába beütött és egész Herczegovi* 
náig hatott, melly Mátyás levelei közt fordul elő illy kelettel: Da-
tmn Zagrabiae 14. Janij 1480., és a mellyről mi mellesleg már fel
jebb emlékeztünk. Azonban maga is kételkedik ezen kelet helyessé
gében, mert a király ez ntán hat nappal és így június 20-dikán már 
megint Hadáról adott levelet Szalárdl turőczi prépost részére^ Da
tam Bude feria tertia proxima ante festum natívitatis beati Joannis 
Baptiste anno 1480., három hónappal később pedig (aagastas 22-
dikén) Esztergomból Rirályfalvai Salits János részére, Datam Stri-
gonii feria tertia proxima post festam beatissimi Stephani regis anno 
domini 1480. Bár Katona okoskodása tökéletesen nem elégít is ki 
bennünket, mindazáltal mí is kétkedünk az arragoniai bíbornokhoz 
intézett levél keltének helyességén, annyival is inkább , mivel Má
tyás leveleinek k^lte ezen idő tájban közönségesen igen hiánosan 
van kitéve, mi az események egymásból folyásának meghatározását 
igen neheííli. 

0 Bonfin e. h, — Dlugóts e. h. Mátyás vezérét Tarczi Tamás
nak, Megiser, Annál, Carinth, IV, könyv, 26. fej. Manbicz-
nak nevezi. 

3̂ „Cam ipsa regina Beatrix, ázt mondja a pápai követ tndósitá-
sában, bellnm hoc permolestam habeat, et nullus sit naturális Uan-
garos, qai in Ghristianos id bellam snscipere velit, soli tantam Bo-
hemi (eretnekek) et transfagi tarcae (hitetlenek) et aliae gentes ut 
Serviani (meghasonlottak) stb." Ebből Engel^ Gesch. V. Sérv, 448. l. 
azt következteti, hogy Mátyás «ergei magvát csehek és szerbek al
kották. Azonban valamint a pápai követ tndóaitása nagyításának 
nyilvános jeleit hordja magán, ügy Engelnek arra épitett okoskodása 
is meggyeftgfil. 
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és Pettaa megszállásával nyitották meg 0* Az utols<$t Szé
kely Jakab vitézséggel vívta raeg^); az első hosszasb ideig 
állott ellent Szapolyai István ügyekezeteinek *). Mátyás
nak , úgy látszik, még ekkor nem volt szándéka Fridrik 
ellen komolyan föllépni; rá akart ijeszteni, hogy őt min
den tettleges föllépéstől tart<5ztassa, míg ő az ozmánok felé 
fordítja fő erejét, mihelyt a pápának igért segedelmét meg
nyeri. Azért csak egy kis futd sereggel indítá meg a hábo
rút és ennek vezérlését is csak kapitányaira bízta *). Fri-
drikre nézve Mátyás föllépése váratlan volt, és bár ő volt 
első, ki fegyverhez nyúlt, őt Stájerhonnak ezen megtáma
dása készületlen találta; azért a német rendek előtt egye
nesen panaszt tett az iránt, hogy a magyarok királya első 
törte meg a békét, sőt annak előre bocsátott felmondása 
nélkül egyenesen a becsület törvényei ellen kezdette meg 
a háborúzást, mire nézve egyszersmind felszőlítja őket, 
hogy ezen sérelme tekintetéből, melly állása által reájok 
is kiterjedt, segedelmet adjanak annak megboszúlására ^). 

0 Bonfin sz érint Marbarg megszállásával; de hogy ez csak egy 
évvel később támadtatott meg , alább megmuia^uk. 

2) Bonfin e, h. és Pethő 86, l. Az első Pettau megvételét febraa-
riusra teszi, mi nem lehetetlen. — Ezen Eövendi Székely Jakab 
adománylevelet nyert volt 1474-ben Gyéres, Tőhát és Csürke faluk 
iránt Torda vármegyében, melly megvan a Mayrer-család'levéltárá
ban. Kállay, A székelyekről 281, l 

•̂ ) Bonfin e. A. Regedé megvételét is februáriasra, Fessler pedig 
e. h. 357. L mind ezt mind Pettau megvívását martius 6-dikára te
szi ; azonban alább oklevelekből bebizonyí^uk y hogy Regede ekkor 
még nem volt a magyarok kezében. 

)̂ Bonfinn^k kétes előadásából azt lehetne következtetnünk, hogy 
Mátyás maga vezérelte sergeit; ellenben Engel e. h. 367, L azt ál-
Ktja hogy ebben a királyt lábfájása, mellyben ekkor szenvedett, 
akadályoztatta. Azonban valamint számos levelek bizonyítják, mi-> 
szerint a király seregénél nem volt jelen, úgy másfelül annak sincs 
elég alapja, hogy ő épen ekkor szenvedett volna lábcsúzban. Ker^ 
chelich, HisU EccL Zagrab, i88, l. kétszeresen hibáz, midőn 
ezen st^erhoni beütést még 1479-re teszi s azt állítja, hogy a ki
rály azalatt folytonosan Zágrábban lartőzkodott. 

0 Fridriknek a választó és más német fejedelmekhez e tárgybaa 
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Mátyás erre megfelelt, Fridiiknek talajdonítván a hibát az 
által ^ hogy a fizetéseket nem tette meg, miután neki ezen 
esetre a békekötés értelméhez képest szabadságában állott 
annak megtörése nélkül elégtételt szerezni; e szerint épen 
a hadízenet előre bocsátása által állott volna el a béke
szerződéstől és szegte volna meg azt, mit ő tenni nem 
akart ^). Mennyi befolyása volt ezen megczáfolásnak a né
met Tendekre , meghatározni nem vagyunk képesek; annyi 
bizonyos, hogy Fridrik felszólítása eredmény nélkül ma
radt; csak némelly városokat, mint Augsburgot, Ulmot, 
Nordlingent kivéve, senki sem küldött neki segedelmet a 
magyarok királya ellen )̂. 

írt levele német nyelven Bécsbíll 1^80. martias 20-dikáről megvan 
a császávr levéltárban mellékleteivel együtt. Kollár, Ánal. Dipl. ad 
UrstMim Velium 322. L — A szász fejedelmekhez és a branden
burgi választóhoz ezen napról írt leveleit említi Lichnovsky is e,h, 
YIIL d. DLVL /. A würlenbergi grófhoz szólöt közli Sattler, 
Gesch. V. Würtemberg IV, d. Beyl Nro 85. i30. l Többeket is
merünk Mátyásnak a német rendekhez erre mintegy feleletül kül
dött leveleiből. 

f) A schweitziakhoz írt levele, Dátum Budae i3. die mensis ápri
lis anno domini 1^80., mellyet Wagner kézirataiból kőzöl Katona 
e. h. 266. l. — Fessler V. d. 358. l. ezen levelet Katonáia. utal
va Epitome JL d. 492. /. ad Principes Imperii czím alatt említi. 
— Albert bajor müncheni herczeghez intézett hasonértelmü levelét, 
melly mellett a maga bővebb igazolására közli a Fridrikkel kötött 
béke ide tartozó pontjának kivonatát, április 18-dikáról 1480. közli 
Schaudacher, Chron. Breve, Oefeliusnáh ScHpt. Ber. Boj. I. d. 
3i9. l. — Unrest szerint Hahnnál 11. d. 648. l. a magyar király 
követeket küldött a német fejedelmekhez. — A szász fejedelmek
nek már jóval előbb írt volt Mátyás, őket ügye igazsága felöl meg 
akarván győzni, Gebén zu Ofe« an Sonntag nach dem neuea Jahrs-
tag (januarius 8-dikán) 1480. Ezek a levelet mindjárt közölték Fri
drikkel , ki arra megfelelt, Mátyás okoskodásait megczáfoloi ügye-
kezvén. Mind a két levelet, az utolsót kelet ideje nélkül, közli Fug-
ger, Spiegel d. Ehren 895. és 896. L és Műller, Reichstags-
Thealt. 11. d. 748. és 749. l. 

2) Fridrik szász fejedelem május 10-dikén 1480. kelt levelében 
azzal mentegette magát, hogy saját és bátyja Ernő birtokaihoz 20 
mérföldnyi hosszaságban határosok lévén a Mátyás állal békével birt 
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lUy körttlmények közt mind a két félre nézve kedves 
volt az idő közben megérkezett nj pápai követnek Gafarelli 
Prosper ascolei püspöknek, mint közben]ár<$nak föllépése. 
Ez először a császárnál jelentette magát; itt a békére kész* 
séget találván, a császár követével Budára ment Mátyás
hoz )̂, és Fridrik nevében azt nyilatkoztatta ki, hogy mind 
az , mi történt, a császár tndta és híre nélkül történt 0* 

A király ezen előadás valóságában kételkedett ngyan^ 
de még is a pápa kedvéért követje kivánságának engedve 
egy rövid fegyverszünetet kötött, melly alatt a szent-atya 
megbízottja a béke iránti kísérleteit megindítsa '). Mátyás 
tovább is sürgette a 100,000 forintt)ől még hátralévő ösz-
veg letételét az előbbi egyezés értelmében, és a szökeréuy 
esztergomi érsek szorítását arra, hogy az esztergomi ér
seki czím használásával hagyjon fel s az esztergokril érsek
ségnek és egri püspökségnek magával orozva elvitt kincseit 
adja vissza, maga részéről Ígérvén, hogy a pápa iránti 
tiszteletbői őt győri püspöknek kinevezendi. A pozsonyi 
prépost mint királyi követ által tett ezen ajánlatokra taga-
áó válasz érkezett. A büszke Flans János az esztergomi 
kdrér Jövedelmekről olly könnyen lemondani nem akarván, 
a király is állhatatosan megmaradt a mellett, hogy a hitet
len főpapot az esztergomi érsekségbe semmi esetre sem 
fogadja vissza. 

éé katonasággal ellátott Schlesiennel, Lausitzczal és a 6 váro8<ial, a 
nagyar királylyal ellenségeskedésbe oem keveredhetik; azonban mi
helyt a császár az ozmánok ellen fegyveres erővel föllép, kész less 
neki maga részéről tetemes sereggel segedelmére lenni. Langenn^ 
Albrecht der Beherzte 129. L 

*) Bonfin e. h, 444, l. — Engel szerint e. h, a bajor fejede
lemnek mint közbenjárónak követe is részt veti ezen alkudozásokban. 

)̂ Bonfin e. h. — MOller szerint Reichstags-TheaL !L d, 
75i, /. mindjárt a háború megindítása után Mátyásnak egy követe 
előadta, hogy királyának a háború minden héten 12,000 aranyába 
kerülvén, örömest megbékélne ; de a császári tanácsosok hibát talál
ván meghatalmazásában, vele alkudozni nem akartak. 

3) Bonfin e. A. 
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így az alkudozások hosszabb ideig imzddtak és a rö
vid fegyverszünet minden eredmény néJkUl telt el; mire az 
ellenségeskedések mindjárt megindultak. Mátyás, hogy a 
császárnak további kifogásait a hadizenet iránt megelőzze, 
a nélkül hogy jogaiból valamit feláldozna, de egyszersmind 
valószínűleg a császárnak szerződésbeli kötelességei telje
sítésére szorítása iránti komoly akaratának jelét adandó és 
így ót békére szorítandó, neki hadnagyai közöl 80 által 
ünnepélyesen hadat izent )̂. 

Mátyás mindenek elótt Regedét kivánta hatalma alá 
hiytani, hogy így Stájerhonban egy erósitett pontot nyer
jen hadi működéiseinek előmozdítására. Szapolyai István 
már előbb kedvezőleg tudósította a királyt a megszállás 
előmeneteléről, de egyszersmind panaszt is emelt, hogy 
némelly ide rendelt és a vívás előkészítésére igen szüksé
ges ágyukat a körülöttök lévő tüzérek a szükséges költség 
hiánya miatt, mint ők állítják, nem hozhattak eddigelő tá
borába és hogy a már itt lévő tüzérek is zsoldjok ki nem 
fizetése miatt zügolódnak, egyszersmind az iránti óhajtá
sát is nyilvánítván, hogy a szombathelyi nagy faltörő eiő-
mű minél előbb szállittassék táborába. Erre a király még 
Budáról martius 2-dikán kelt válaszában eddigi fáradozá
sainak méltánylása mellett különösen szivére köti a szepesi 
grófnak, hogy minden ügyekezettel legyen a város és vár 
meghódításán, megjegyezvén hogy az ágyuk elmulasztott 
átszállításának egyedül az azok szolgálatára rendelt tüze* 
rek okai, miután elegendő költséggel voltak ellátva. Azért 
ne tekintse őket olJy nagy uraknak, és ha tovább is vona
kodnának parancsait teljesíteni, húzassa le őket és adasson 
mind egyiknek külön külön három kemény pálczaütést. 
Egyébiránt minden hátramaradás elkerülésére most ujab
ban küld nekik pénzt és komolyan oda utasítja őket, hogy 

)̂ ünrfist HahtmiÜ l d. 647. l. aEt állítja ugyan, hogy mii 
ékkor Ĵ iaga Mátyfip i? hs4U izewl a ctáfixámak; de ezeel ellenkezik 
Mátyásnak későbbi hadizenő levélj , n^Uyről alább az 1482-4«k 
évDél bővebben szólanduok. 
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a kérdéses ágyukat minden haladék nélkül vigyék a rege
déi táborba, mintán itt meg van már a rendelés téve, hogy 
kotelességök teljesítésére komolyabban is szorítassanak. A 
többi tüzérek jianasza is helytelen, mivel elindulásukkor 
mindegyik más fél évi zsoldot kapott, sőt elmenetelök után 
is adott nekiek István prépost bizonyos öszveget. Azonban 
hogy további panaszra ne legyen alkalmuk, most ujabban 
is küld pénzt kielégitésökre ^ és igy bánjon velők ez után 
úgy, mint azt a királyi szolgálat java megkívánja. Végre 
Vas vármegyének is megteszi a szükséges rendeléseket, hogy 
a szombathelyi faltörő gép minden haladék nélkül szállít-
tassék a Regede alatti táborba. Ennek következésében igen 
kemény kifejezésekben írt Bessenyei Kilián és Horváth Ist
ván engedetlen tüzéreknek, a szükséges pénz átküldése 
mellett megparancsolván nékiek, hogy a reájok bízott 
ágyukkal négy nap alatt a szepesi grőf táborában legye
nek, további engedetlenség esetére szemeik elvesztésével, 
sőt ha ezen parancsának eleget nem tesznek, felakasztás
sal fenyegetvén őket. Egyszersmind írt Vas megyének is 
a szombathelyi nagy faltörő haladék nélküli átszállítása 
iránt *). Kevés nappal ez után (martius 12-dikén) meg
hagyta csak ugyan Vas megyének, hogy a nemesség fejen
kínt jől fölfegyverkezve készen álljon, István szepesi grőf 
első parancsára Regede alá robogandó és őt ezen városnak, 
mellyből eddigelő a megyének gyakori pusztító beütések 
által annyi kár tétetett, berekesztésében és megvívásában 
tettlegesen segítendő ^). Mind e mellett a megszállás hosszá 
időre haladt, és végre is, míg a király a gazdag Garaí-család-
nak Mihályban valő magva szakadta és nagy kiterjedésű 
jószágai átvétele miatt Siklósra ment le ') , Szapolyai Ist-

0 Mátyásnak ezen három levelét, Datnm Bnde feria secunda post 
Ocali 1480. kiadta Schedius, Zeitschrift t>. und f, Úngern 11L 
d. i70. U és Komchich, Form. SoL Becezetés LVIL h 

}̂ Dátum Bnde in dominica Letare anno domini 1480. Ezt is ki
adták Schedius és Kovachioh e. A. 

^ Bonfitt e. b. 444. L 
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ván a várat és várost csak csellel, még pedig olly csellel, 
mellyet a lovagiasabb érzelmű, bár épen nem lovagiasabb 
ujabb kor a becsület szabályaival ellenkezőnek talál, tud
ta hatalma alá keríteni. A városíaktől ugyanis engedelmet 
nyert arra, hogy seregével a hidon átmenjen a törökök ül
dözésére ,* azonban a helyett hogy ezt tette volna, Juden-
dorfnál hirtelen megfordul, éjjel az őrizetlen hidat elfog
lalja , megerősíti, a várat egy véletlen rohanattal megyív
ja, az után a várost körülfogja és olly keményen lövöldöz-
tetí, hogy az reggelig kénytelen magát megadni ^), az itt 
lakő számos gazdag és vagyonát féltő kereskedők unszo
lására ^). Ez után a vidékben több várak és városok nyi
tották meg kapuikat és igen számosak voltak az egyes apróbb 
csatározások a két fél közt változő szerencsével, de több
nyire a magyaroknak kedvezőleg. Ezek minden felé nagy 
pusztításokat tettek, gazdag zsákmányt csináltak. Csehek 
szolgáltak mind a két fél sergeiben és egymás ellen har-
czoltak legnagyobb elkeseredéssel'). Mind e mellett Má
tyásnak *) kedvetlenségei Velenczével, ipának a nápolyi 
királynak bonyolódott állapota Olaszországban és a törö
kök tijabb készületei megint igen kívánatossá te'̂ ék előtte 
a békét 5). 

*) Bonfin e, h. 445. I, — Radkersburg (Regede) megvívását 
majd minden más írók is említik, mint Dlugoss e, h», De Linck, 
AnnaL Claratall 11 d, 260, / . , de rövidebben; az utolsó egy 
Schaden nevezetű ember levelét is közli Bécsből martius 6-dikáról, 
mellybeo otthonvalóit tudósitja, hogy Mátyás sergei Radkersburgot 
kötűlszállott^k, a császár pedig Lichtensteinnal Neustadtban van. 
Radkersburg megszállását és megvívását említi de Roo is e, h, 336. 
l. — Engel e. h. mind Pettau mind Radkersburg megvételét martius 
6-dikára teszi, Bonfin szerint ellenben Pettau már februárbán ju
tott a magyarok kezébe. 

2) Unrest e. h» 
3) De Linck e. h-
*) Dlugoss azt vitatja e. h., hogy Mátyás hiúsága ekkor már a 

császári korona felé volt volna fordítva; azonban ennek sem a többi 
íróknál se Mátyás későbbi magaviseletében mi nyoma sincs. 

0 De Roo c, *. 
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A velenczeiek ugyanis, mint cselekedeteikből gyaní
tani lehet, mindenfélek6p kívánták Mátyást bosszantani. 
Erre most alkalmat, szolgáltattak a Veglia szigete miatt tá
madott kérdések. Ez xtzelőtt Dalmátországgal együtt Ma* 
gyarországhoz tartozott, később pedig hol Velencze, hol 
Magyarország felsős égét ismerte el, a mint annak birtoko
sai, a Frangepánok, majd a velenozeiekbez majd a magya
rokhoz szítottak inkább ^), kik végre 1452-ben egészen a 
Signoria oltalma alá adták azt )̂. Ennek utolsó birtokosa 
Frangepán Márton, gyermekei nem lévén, azt végintézete 
által Mátyásnak hagyta; de testvére János azt-tőbb más 
jószágaival együtt halála után mindjárt elfoglalta. Mátyás 
ezzel nem sokat gondolt, kivált mintán ez, a sziget lako
sai feltámadván, kénytelep vala segítségért hozzá folya
modni felsőségének egyenes elismerése mellett. A király 
mindjárt segítségére küldötte Magyar Balázst egy kis se
reggel, ki szinte az egész szigetet majd minden akadály 
nélkül meghódította. Azonban nem soká a velenczaiek a 
lakosok felszólítására hajóssereget küldvén oda, az állha
tatlan János, a nép hűségében nem igen bízva é& mint 
gyanítható, a velenczeiek csábításainak engedve, vélek tit
kos alkudozásokba ereszkedik s végre bizonyos évi díjért 
és leánya kiházasítására egyszerre fizetendő 4000 aranyért 
ezen szigetre nézve minden jogáról lemond a velenczeiek 
részére, és maga is Velenczébe vonul, hova előre küldötte 
volt családját/ így Magyar Balázs egészen magara hagyva 
kénytelen seregével Zengbe visszavonulni ' ) . 

0 Lucius IV. könyv, VIIL fej., ^8i. l. hossaâ an ]pvii]Ja a 
velenczeiei^ jogát ezen szigethez bizonyítgatni; azonban Ritter Ker* 
chelichnél Not, Prael. 2i6. /. az általa e végből felhozott o%UyÜ 
hitelességét nem minden alap nélkül hozza kéts,égb€. 

}̂ Bizonyítja ezt Foscari dogénak egy levele, mellyet fíiflat, 
Illyr. Sacrum V. d. 307. l. közöl. 

8) Bonnit e. h. Has. Farlat e. h. és Daru, Uist. de Venise IL 
^. 500. f. ~ Le Bre^ szerint Engelnél Gesch. r. Palm. ^59. l-
a Signoria követj}égel küldőit Ajiátyáshoz 99 ^tal lúv^nváa okleve
lesen kifejteni a köztársaság jogait ezen szigetre jnézve s euwk fcö-
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Következményeiben nevezetesebb voit ennél az, hogy 
a velenözei kdatársaság a király ipáyal is kedvetlenségbe 
J5tt, Sixtns pápát egészen maga részére hajtotta és végre 
arra bírta, hogy nyiívánságos szövetséget kössön vele a 
nápolyi király ellen. Az április 20-dikán kötött egyesség-
be a pápa ugyan Mátyást is belé foglalta színlelve; de más
félül a velenezeiek is kiterjesztették azt mind Fridrik csá
szárra mind Réné loihringeni herczegre, kit Nápolyba Fer
dinánd ellenébe szándékoztak tenni 9- ^ mellett a keresz
tyénség köz javával nem gondoló Signorla az által feíbo-
szantva, hogy Ferdinánd a köztársaság jogainak nyilvános 
sérelmével akarta a cyprasi királyságot elfoglalni^), Gritti 
Sebestyén követe által ellene késztette még a szultánt is. 
Ez Ferdinánd ellen űgy is nem kis mértékben volt felin
dulva , mivel a rhodusi lovagokat, kik fővárosuk megszál* 
lásánál fegyvereinek olly vitézül állának ellent, mint szö
vetségesek segítette ') . Mátyás kémjei által tudósíttatott, 

vetkeztében vonuli vissza Magyar Balázs. Gebhardi szerint ellen
ben Gesch, V, Ungarn^ IL d, i93. l, a pápa a kérdéses sziget iránt 
Mátyás és Velencze közt ítéletet hozott, még pedig az atolsénUc 
kedvezőt, mellyie Mátyás mitscm hsgtott. Azonban egyik állításnak 
épen oííy kevés alapja van történeti adataink közt, mint a másiknak. 

0 Sanuio, Vite dei Duchi di Venezia e. h,, Daru, HisL de 
Venise ILd, 510. L — Fesskr szerint F. d. 360, l erre a pápát 
mindenhaté öcscse Riario Jeromos birta. 

«) Fleury egyházi történeteinek folytalója XXX, rf. 63, L 
3) Petrus Albussonitts (d* Aubusson) nagymester tudósítása a pá

pához, Dátum XIÍI. Sept., még van Raynaldnáí XIX d,287, l. Há
rom hTSnapig tartott a megszállás Mezid fővezér alatt, ki a Palaeo-
log-nemzetségből válő veit, Schmitt Imp, Oltom, I, d. 47, éa49, 
l,; harmlncz ezer tÖrÖk veszté itt életét, Gualter, II. d, 97í, L — 
Langier, Btst, de Naples VII. d, XXVIL könyv, 371, í és Si-
tmondi IX, d, 195, l., mint Hammer e. h, II, d, 575, l, állítja, 
anachronismnsba esnek, midőn az első Rhodus sikeretlen megszállá
sát mondja Otranto megvívása fŐ okának, a másik pedig a két ese
ményt egy időre teszi. Az elsővel egy hajéban eveznek Ereiden^ 
hach. Ve obsidione Rhodi el captura Cieilatis Ilidruntinae 
380, i, és Fessler e, h. V, d: 363, l,, ft másikkal Chron. Mon. 
MMc, Pez Jeromosnál L d, 267, L Ha megenge^ük is, hogy 

mniTADUB KOIA. V. KdT. tO 
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hogy as ozmán kikötő helyekben nyugat felé igen nagy hadi 
készületek tétetnek, még pedig a köz hír szerint, melly 
igen gyakran elárulja a legtitkosabb működéseket, egyene
sen Nápoly ellen. Erre azonnal figyelmeztető ipát. 

Ezekhez járnlt, hogy a szultán, yal<$szinűleg titkos, 
Nápoly felé fordított szándékának eUÖdözésére s Mátyás 
figyelmének más felé vonására, tetemes hadi készületeket 
tétetett a magyar határszéleken is ^). 

Mnd ezen körülmények arra birták a királyt, hogy 
Bánfi Miklós pozsonyi grófot 0 Fridrikhez küldje ujabb 
bckeajánlatokkal (április 3()-dikán 1480). Ezeknek alap
pontja volt az, hogy Flans egészen mondjon le az eszter
gomi érsekségről, a felek közt fenforgó többi kérdéseket 
pedig a íranczia király Ítélje el mint választott bírd ' ) . De 

Sismondi e, h, a két ozmán hajdssereg kiioduláiát Rhodas megszál
lása és Otranto megvívása végett hibásan teszi egy idÖre, — miatáa 
Bhodus megszállása május 23-dikán kezdődött, a Nápoly ellen ren
delt ozmán hajéssereg pedig az apaliai partokon csak július 28-dikán 
szállott ki, —még is meg kell annyit vallanunk, hogy a két ese
mény eredménye majdnem egy időre esik, miután Otranto a leghi
telesebb kútforrások szerint augustus 11-dikén vívatott meg, Bho
dus megszállásának főibontása pedig augustus 23-dikán történt, 
és ebből még nem következik, h o ^ a nápolyi király által segftett 
Bhódus makacs ellentállása nem bosszantotta föl Mohamedet és nem 
tette halandóvá Gritti unszolásainak elfogadására. 

<) Unrest, Chron. Austr. Hahnnál I. d, 649. l 
3) Fugger, Spiegel d. Ehren 898. L — Engel szerint e, A. 

369, l Veronai Gábor bíbornok és egri püspök volt Mátyás követe. 
') Mátyás ezen bizodalma a franczia kirtíyhoz ellenkezésben van 

azzal, mit Segur, Hist de Louis XL 340, L mond, hogy tudni
illik XL Lajos ezen évben Mátyás követét, ki által őt a törökök el
len segedelemadásra kivánta bírni, nem akarta maga elébe bocsá
tani, mivel annak személye előtte kedvetlen volt. Azonban nem tud
juk, honnan vette a kellemetes de épen nem mély franczia írő ezen 
adatot, és azért szabadjon annak valőságában kételkednünk. Minden 
körülmény oda mutat, hogy ezen követnek az iQabb Vitéz Jánosnak 
kellett lenni, kiről Galeotus, De dictis et fact. Mathiae XXVIL 
fej* Schwandtnernél IL d, S57. l, azt mondja, hogy szerémi püs
pökké neveztetése (l^Bi.) előtt mint követ a franczia királynál meg-
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Fridrik ezen ajánlást nem fogadá el, olly nyilatkozat mel
lett , hogy egyedül a német rendek birőságában nyughatik 
meg 0 ; ^^ ezekben is csak úgy^ ha a király minden sere
gét tüstént és még az itélethozás előtt visszavonja )̂. 

Mátyás Fridriknek hajthatatlan makacsságát, a gyen
ge jellemek egyik t6 vonását ') látván, elhatározta magát 
a háború folytatására és föltételeinek erőszakos kicsikará
sára, egyszersmind pedig azt, hogy a hitetlen Flanst sem
mi esetre sem szándéka érsekségébe visszahelyezni, tett
legesen bebizonyítandő, János bfbornok sógorát királyi 
hatalmánál fogva mindjárt kinevezte esztergomi érsekké s őt 
a jövedelmek birtokába tüstént be is helyeztette *); azután 

foidult; de ennek működésével a király, miot csak ugyan Galeotas 
bizonyítja, meg volt elégedve. 

}̂ Alkalmasiot olly bírákat óhajtott, kik őt minden nemű ftze-
téstől fölmenteni készek lettek volna. Patma, / / . d. 407. L 

2) Fugger e, h., Mutter, Reiohstags-Th, II. d, 751. l és En-
gél t. h. — Unrest szerint e. A. kész volt volna Mátyás minden el
foglaltak visszaadására, de a császár a salzburgi érsekség jöszágai-
uak visszaadását is sürgette, mit megiat Mátyás nem akart tenni. 
Hasonlót mond Július Caesar VL d. 245. l., ki még azt is utána 
veti, miszerint a császárt az tette olly elhízottá, hogy némelly né
met városok segedelmet küldöttek neki; így Nordlingen és Ulm 300 
Íjászt, 8 örökös tartományaibői is 4000 gyalog és 2000 lovas gyűlt. 

8) Ifjabb korában portngall felesége a déli lakosok tüzével és vi- , 
lágtekintetével őt felszőlitván, hogy álljon valamelly megsértéseért 
bosszút, mivel egy férfî  ki a sérelmeket eltűri, nem érdemes hogy 
meztelenségeit fedezze, — azt feleié neki: idővel minden megnyeri 
jutalmát, fenyítékét és bossztiját. Grünbeck, Hisi. Frid, et Max, 
Chmel^ Oest Geschichtforsch. I.d. 69. l — Egyébiránt a ker
tekben és a füvek ismeretében igen gyönyörködött és az utolsóban 
a korabeli orvosokat feljülmulta. Cuspinianus, De Caesar. 619.1. 

*) Banfin IV. th. VI. könyv, 414. l. azt állítja, hogy már mar-
tins 11-dikén (V. idus martij) átment János Esztergomba az érsek
séget elfoglalandó, de Flans ennek ellent mondott, azt állítván, hogy 
a királynak nem áll hatalmábao őt ezen javadalomtól megfosztani. 
Minek következtében amaz az érsekség minden jövedelmeit a kápta
lan által kezeltette, míg a dolog törvényesen eldől; ez csak négy 
esztendő múlva történt meg és János csak ekkor vette át az érsek
ség jószágait. Azonban Mátyásról nem igen lehet föltenni, hogy illy 
alaptalan ellentmondás által magát szándékában és királyi jogaigya-

10* 
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pedig mindjárt Rdmába küldötte megerősítésének eszköz* 
lése végett )̂ oUy meghagyással, hogy a pápát a yelenczei 
szövetségtől ügyekezzék elvonni. 

Ezen sok elfoglaltatása )̂ nem akadályoztatá a figyel
mét mindenre kiterjesztő fejedelmet abban, hogy népei 
czélszerű neveltetéséről gondoskodjék. A pozsonyi akadé
miának omladékaibél Badán a fővárosban és így mintegy 
szemei előtt egy főtanodát állított fel, és Würtzborgből 
Schwartz Pétert hivta meg ahhoz tanítónak. 

Azalatt Stájerországban a háborúzás mind egyre folyt. 
Mátyásnak 6000 főből álló serege') Fürstenfeldet szállotta 
meg. A vár igen nyakasán oltalmazá magát Gráez 100 , 
Marborg 300 embert küldött segítségére, de ezeket a meg
szálló sereg ntjokat állva összevagdalta ^). Az egész kör
nyék Fürstenfeld körül csakhamar a magyarok birtokába 
jutott és a segedelem-küldés annál nehezebb lett. Még pén
teken űrnapja után Qűnius 2* dikán) az őrsereg szerencsé
sen visszaverte a magyarok TÍvását ^), de ez nem sokat 
használt; a vívások megujíttattak és a nyolczadik alkal
mával a város maga is meggyújtatván, a siker biztos remé
nye által lelkesített nagyobb erő diadalmaskodott a kifá-

korlatában, mellyek mellett maga a szent-szék ellen olly bátran har-
czolt, megengedte yolna magát zavaitatoi. — Az érsekséget az egy
háziakban ezen egész idő alatt Mihály milkdi püspök kormányozta. 
Fray, Hier, L d. 434, l,, Katona e, h. 287. /. 

0 Engel e. h. a bíbomoknak ezen Rémába küldését június ele
jére teszi, mi ugyan nem ellenkezik Mátyásnak őhozzá Zágrábból 
június i 4-dikén írt levelével. Epist, Math, Corv, IV, rész, XXXIV. 
levél t 84, l,; bár annak kelte iránt különösen a helyre nézve némi 
kétségeket nyilvánítottunk. 

0 Lengyelországgal is volt Mátyásnak ezen idő tájban valami al
kudozása , mint bizonyítja ezt Kázmérnak közönséges meghatalmazd 
levele Bromeczky Miklds premislei kanonok részére. Epití. Math, 
Core. III. rési, LI, levél, iOO, l.; azonban ezeknek tárgyáról 
semmit sem tudunk mondani. 

5) Fugger, Ehrenspiegel 903. l, 
*) Unresi, Chron. Ausir. Hahnnál I. d. 649. l. 
^^ünreste.h. 
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radt vitézségen 0 ^ várbeli ^rseregből 500 ember esett 
fogságba ^); ezek közt valának nétnelly augsburgi, ulmi és 
nordlíngeni katonák is. Ezek olly izenettel bocsáttattak 
haza, hogy ezen városok minden további segedelemkttl-
déstől évják magokat, mert kttldnben az illy foglyok j8* 
vendőre más sorsra jutandanak *). Ez után kevéssel, 4iét-
főn sz. Vida napján (jtSnius 11-dikén) Kolnitzer Lénárt, a 
császári sergeknek ezen vidéken vezére, a csekély száma 
magyar őrsereggel ellátott Takenbran várat elfoglalta, az 
őrsereg minden ellentállás nélkül visszavonván magát *, de 
másfélül megint Landstrass városa minden ellentállás nél
kül kinyitá kapnit az alatta megjelent magyarok előtt *"), 
Kolnitzer hatalmába jutottak még Reysberg és Lichtenberg 
várai a salzburgi érsekség birtokai közöl; de a király 400 
lovast és 800 gyalogot vetett elébe, Hall Györgynek, egy 
sváb születésű bajnoknak vezérlése alatt, és ezen kis erő 
elégséges volt további előnyomulása gátlására '). 

Eddig Mátyás Osztrákhont megkímélte volt, bőt min
dent el is követett annak eszközlésére, hogy erre a körül
mények által ne kényszeríttessék, mint nyilván bizonyítja 
Stahremberg Kocsárdhoz, Fridrik tanácsosához, intézett 
két rendbeli levele. Az elsőben májas 3-dikáról felszólítja 
öt, hogy miután, mint előbbi hozzá intézett levelében ír
ta , Osztrákhont megtámadni és abból magának elégtételt 
szerezni, bár erre a császár és az osztrák rendekkel kötött 
békeszerződés szerint joga volna, nem szándékozik sőt ah
hoz és lakosaihoz jó indulattal viseltetett és viseltetik még 
most is, a többi császári tanácsnokokkal munkáljon oda, 
hogy tartományai Osztrákhonból ne háborgattassanak, mert 
ellenkező esetben akaratja ellen is visszatorlásra fogna 
kényszeríttetni; fentartja azonban magának, hogy a csá-

)̂ Fugger és Engel e. h. 
*) ünresi e. h> 
^) Fugger e, h., MűUer, Beichstags-Theai. 11 d. 748. l 
*) UnreH e. A. ̂ 50. /. 
*) ünreí<«. A. 
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szár ellenébeni Jogait Osztrákhonon kivül másutt tetszése 
szerint kereshesse, s különösen az esztergomi érseket, ki 
az országbői az esztergomi érsekséget és egri püspökséget 
csufúl megrabolta, esküje ellen titkon kiszökött, a jelen
leg birtokában lévő várakban,mint fő ellenségét és a közte 
s a császár között fölmerült viszályok fő szerzőjét, fölke
reshesse ; kéri végre válaszát e levél vivője által tudatni )̂. 
A másodikban május 20-dikáről tudősitja őt hogy, miután 
már többször felszólította, miszerint a császárt az ő és 
több nagyok által megpecsételt szerződés szermti kötelez-
tetései teljesítésére birja s maga is köteleztetése elle
nére ellene fegyvert ne fogjon, csudálkozással értesült 
arról, hogy a császár a múlt sz. György napján Bécs
ben tartott országgyűlésen neki s több országnagyok-
nak meghagyta, miként ellene bizonyos számú lovas és 
gyalog népet küldjenek Pottendorfer Györgyhöz, mint or
szág kapitányához, vagy a helyett bizonyos meghatározott 
öszveget tegyenek le Ebersdorfer Vida kezéhez; inti azért 
őt, miszerint ezt köteleztetése megszegésével tenni ne 
merje, nehogy, ha ő Osztrákhont még egyszer megtámadni 
kényszeríttetik, mind maga mind a tartomány, mellyel bé-̂  
kében óhajt maradni s melly uránt különös kegyelemre haj
landó , több kárt valljon mint ennek előtte; egyszersmind 
e levelére feléletét írásban kivánja ^). Azonban mind ezen 
felszólitásoknak nem volt sikere, Osztrákhonban a készü
letek épen úgy tétettek Mátyás ellen mint a császár több 
örökös tartományaiban. Zelenát rendelte Mátyás 1000 
könnyű lovassal az osztrák rendek ezen makacsságának 
megblintetésére. Ez minden akadály nélkül Osztrákbonba 

0 Gebén Ofen an Miltichea des lieiligen Greutztag Erfindung an
no domini 1480. 

^) Datnm Ofen am Sambstag des heiligen Phingstabend. Anno do
mini li80. Mind a két levelet előbb kiadta Hormayr^ Archiv 
Í8Í0, é9i folyam, 565. és 566. l, később JTfirs, Friedrich IV, 
IL d. 264. és 265. l., mi pedig némi olvasási különbséggel adjuk 
magából az eredetiből. Oklevéltár, DCXLIIL és DCXLIV. sz. 
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jókba hanem Stájerországba, hol megint egész Gréczig 
nyomnltak elő. Seckaut feldúlták és sok rablánczra fűzött 
foglyokat bnrczoltak el magokkal, egyedül papot ötszá
zat )̂. Mátyás hirtelen összevont seregével )̂ utánok szán
dékozott menni, de ebben Fridrik fenyegető föllépése által 
gátoltatott, és az ozmánok minden zsákmányokkal és szám
talan rablánczra fázott stájerhoni, karntheni és krainai la
kosokkal minden további háboritás nélkül hazatakarodtak. 

Még a t(Mrökök ellen ugyanis nem indult volt meg 
Mátyás, de a megindulásra kész seregével Jjondvánál ál
lott '3, midőn tudtára esik, hogy a romai császár az ozmá
nok elleni elfoglaltatását, mint maga a király mondja, szo
kása szerint *) használandó, Wolfstbalnál (Wolfersdorfiiál) 
sereget gyűjt és ezzel egyenesen Magyarországra szándé
kozik ütni. Erre nézve mindjárt augustus 28*dikán meg
hagyja Pozsony városának, hogy vigyázattal legyen, ne
hogy külvárosai valamikép az ellenség kezébe esve felgyúj
tassanak )̂, egyszersmind pedig a város oltalmára Rucskit 

0 Pugger, Spiegel der Ehren 893* l,, Hammer 48 Engel e. 
h, A második egy régi oklevelet is közöl a seckaui plébánia levél
tárából , melly bizonyságot nynjt ezen egész dologra és különösen 
az 500 pap elhurezolására nézve, mellyet egyébiránt Unrest is egye
nesen eml/t e, h^ Has. Annál, Styriae 111. d, 564, l, Mius Các 
sar e, h. A dolog angnstns .9-díkén történt. JuliuM Caesar Vl. d: 
359, L 

^) Engel e. H,, ki azt is állftja, hogy Mátyás Fridrikkel egy rö
vid fegyverszünetet is kötött ezen tekintetből: de ebbeli állítását 
megczáfolja a történetek folyama. 

0 Mikor hagyta el Mátyás a fővárost, meghatározni nem tadjok; 
annyi bizonyos hogy június 22-dikén még Budárői hagyta meg a 
szászoknak, hogy a váradi káptalan ellen jt helybeli harminczad iránt 
indított perökre a Szeben s Brassó városok pénztárából fordított költ
ségeiket vessék ki illendő arányban és térítsék meg\ Dátum Bnde 
feria III. proxima ante festnm natlvitatís b. Joannis baptistáé anno 
domini 1480. Archie. d. stíchs, Vereins 1, d, 3. fü». 95. l, 

^} Volena solita sua fiande insidiai strnere. 
^) Datnm Lindva in festő b. Augnstini Doctoris (Ágoston remete 

napján) augustus 28-»dikán U80. Kiadta ast először H&rmayr, 
Wien Vili. d, i füi, 157. l. Mi némelly olvasási ktilönbiéggel ad
juk OklevOtár, DCXLV. sz. 
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egy kis csapattal oda kttldé s erről a városi tanácsot ugyan
az nap tudösitva annak meghagyta, hogy őt a városba fo
gadja be, kapitányának ismerje el; mivel az főként aeért 
rendeltetett hozzájok, hogy a városiak csöndesen megsztt-
retelhessenek és boraikat akadály nélkül szállíthassák fűn-
czéikbe 0* ^ császár ugyan most is mint majd mindig ké
születeivel elkésett; de Stájerországban, honntn a király 
kénytelen vala seregének nagyobb részét kivonni, a csá
száriak feljülkerekedtek és több egyes szerencsés csatázá
sokban diadalmaskodtak. Weisspriach János egy zsoldos 
csapattal, mellynek hátra lévő zsoldját a császár az ország
ban tett károk tekintetéből fizetni nem akarta, Mátyáshoz 
átment ugyan és Marksburgot kezdé megszállani, de sere
ge egy bizonyos Wnlka Wazla nevű zsoldos kapitány ál
tal elszélesztetett ^ . . Szinte ezen időben Mátyás seregei 
Haugwitznak vezérlése alatt léptek föJ. Ez hirtelen elfog
lalta Neumarkot, Gmnndent, Ortenburgot, Greiffenberget, 
Welskirchent, St Veitot stb. ' ) ; míg végre Fridrík a vitéz 
Wolfersdorfer vezérlése alatt űj sereget ktild az ellene har-
czolő Lichtenstein segítségére, ki ezzel egyesülve Haug-
witzot Linzing helységénél nemcsak megveri, hanem negy
vened magával el is fogja. Ennek helyében Panisko vette 
át a magyar seregek vezérlését és Wolfersdorfert megver
vén elfogta, de a császáriak ezt nem soká megint kiszaba
dítják kezeiből «). 

Ezen idő tájban tudósíttatott a király sógora János 
bíbornok által arről, hogy a törökök ipa tartományaiban 
valósággal kiszállottak. A velenczeieknek ugyanis végre 
sikerült Gritti Sebestyén által a szultánt a nápolyi király 
ellen tettleges föllépésre birni ^). Azzal kívántak unszolá-

0 Dátum Niderlimbach on Saikad Avgustiostag anno domini 1480. 
OhleeéUár, DCXLVL $%: 

^ ünreit, Chron. Austr. Bahnnál 654. éa 655. l 
3) ünre$í e, h. — Annál, Stprme ssexint /// . d. 56S. L ezen 

Sybersdorft Hangwitz- achlesieni fi YOIL 
O ünre$t e. h. 
Ő Magok a velencsei történetírók sem tagadj&k, hogy a iMicis 
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saiknak jogs2erA színt adni, hogy Brindisi és Otranto in-
lajdonkép a keleti császársághoz tartozik és Mahomedet 
illeti inkább mint mostani birtokosát Igen is tetszett az 
okoskodás a hőditőnak % ki ez által egész Olaszország 
megszerzését reményié. Azért Kedűek )̂ Akmed, köz ja
nicsárbél lett nagyvezér, 100 hajóval )̂ és 20,000 fóból 
álló sereggel, a velenczei hajésseregnek, melly 60 vitor-
lábéi állott, kíséretében, mintha annak az öbölbe menete
lét akadályoztatni kivánná *), az Adriai-tengert, melly itt 

Lorenzo és a oápolyi király közt kötött béke után két velenczei kö
vet fordult meg egyik Konitántinápolyban a másik Rómában Ferdi
nánd romlására. Gritti Sebestyénnek Makomedet kellé meghívni, a 
keleti birodalomhoz tartózd alsé-olaszországi városok visszafoglalá-̂  
Sára f Navagiero, Istor. Venez, Muratorinál Script Rer. JtaU 
XXIIL d, ii65, l, Maria Sanuto, Vite dei Duchi di Venezia, 
Ugyanott, XXIL d, Í2i3. / . , Álberto di Ripalto, Annál. Pia
cent. Ugyanott XX, d, 96i. l,; Barbaro Zachariásnak pedig azt 
kellett volna a pápánál eszközölni, hogy vegyenek több katonát kö
zös zsoldjokba és nevezzék II. Réné lothringeni herozeget kapitá* 
nyuknak, meghiván őt Olaszországba. Alkalmasint ezzel nem közöl
ték a törökök felingerlése iránti tervöket; de Ferdinánd mind ezt 
föltette rőlok és IV. Siztust részesnek tekintette az egész dologban 
és így az ozmánok meghívásában is ; azért augustusban követei által 
tudtára adta a szent-atyának hogy, ha nem leüld segedelmet, meg-̂  
békél a törökkel és szabad átmenetelt enged nekik tartományain ke-
resztúl. Sanuto e. h. Azonban ezen gyanűságát Ferdinándnak meg-
czáfolja a pápa félelme, magát Olaszországot is oda hagyni készül
vén , Raynald, XIX* d, 289, /., és a mint némellyek mondják, nem 
is ok nélkttl, mert a törökök még ezen évben megkísértették a loret-
tői kincsek kirablását. Erre egyedüli tanú Tursellius, Hist, Lo»-
retenae aedis, 11, kőnyv^ IV, fej,, Raynald e, h. 292, l,, Si-
smondi XI, d, Í90—Í99, l, — Daru II. d, 5i2* l a pápát mind e 
mellett a törökök meghívásában valósággal részesnek tar^a. Még 
kevesebb alapja van Constanzo Angelicus állításának GtáitOfte; fltll.' 
de. Napi. III, d, 60i. l.y melly szerint Medicis Lorenzönak tulaj
donítja a törökök meghívását Nápolyba. 

^^ Hammer II, d, íStl, 
2) Giedik (fogtörő, Breohedent) Sismondi e. h, 
3} Sismondi és Hammer e. h. 
0 SamOo, ViU dei Duchi di Vene%. Muratorinál e. h. XXII. 

d^i2í3.l. 
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csak 60 mérföld, áthasítja )̂ Apulia partjain kiszáll jú
lius 28-dikán '). Bár Mátyás kémei álUl vett tudósításai 
következtében, mint már feljebb látók, még maga idejé
ben értesítette Ipát a fenyegető veszélyről?), mind e mel
lett restségből vagy a dolog lehetőségén kételkedésből 
semmi oltalom intézetek sem voltak téve: Otrantőban ma
gában csak 1000 főből állő őrsereg találtaték, mellyhez 
hozott még Zarolo a fenyegető veszély közelebbi hirére 
400-at Nápolyból *). Ezen kis erő az ellentállásra hosszabb 
ideig elégtelen volt és 14 nap molva angnstus 11-dikén *) 
a gazdag, szorgalmatos és népes Oi ^^ ^<^^^ elhagyatott 
várost ^ megvívta az ellenség, azt néhány nap éjjel nap-

0 Sismondi e. A. 
^ Hammer e. h. 
3) Epist. Math. Corv. IV. rést, XVl. letel, 29. /., Giauone 

lü. d. 60X L 
*^ óianone e. h. 
^:)Smuto, DucM di Yene^ia e. h. Í2i3. l, Volaterani, 

Diar. Rom, Muratorinál Script Rer, Ital, XXIJl d. íiO, l , 
Sismondi és Hammer e. h. — Bonfin e. h. 448, L, ki szerint A 
török hajdssereg Aulonáböl vagy Valonáből evezett által, a megví
vás napját nem határozza meg, csak annyit mond, hogy a megszál
lás 17 nap tartott. Pray, Annttí. IV, d, i42, /. Volateranus kézira
tára ntalva, de mint feljebb látok, hibásan, én ntána Engel, e, h, 
júUns 28-dikára, — PUury folytatója XXX, d. 63, l, a kiszál
lást augustns 28 dikára, a megvételt i7 nappal később és így se-
ptember 15-dikére, — Gianone e. h. jűnins végére a kiszállást és 
nyolcz nap mnlva a megvételt, — Fessler, V, d, 360, l, júliusra 
a kiszállást, augnstus 21-dikére a megvívást, — Caltisius 807, l, 
angustas i3-dikára a megszállás kezdetét és 17 nap múlva a meg
vívást, — Infessura Muratorinál e, h. III. d, 2. kőt, ii47. l, 
augustns S-dikára, — Breve Ckron, auct, incerti Mvratorinál 
F. d. 30.1, június 27.dikére teszi a megvételt •—Ezt leirja filtflilil-
monte, Istoria di Hapoli és utána Muratori, Annali XllI, d, 
590. l 

*) Breidenbach e,h.^ ki szerint jól látták a törökök, hogy a 
megrémült keresztyénség sehol sem mer összeütni, et solos Hunjga-
ro8 muri loco ad orientem remansisse. Sanuto szerint e, h, a várost. 
22,000 ember lakta. 

"0 Bonfin e.h. 
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pal lovoldöztetvén ^). A pogányok itt rémítő de nálok nem 
szokatlan kegyetlenségeket követtek el; sem időnek se nem
nek nem kedveztek, az oltárokat összetörték, lábbal tapod
ták , a szent képeket elégették, az arany és ezüst egyházi 
edényeket összeolvasztották, ^zűzeket és hölgyeket anyáik 
és férjeik szeme láttára fertőztettek meg, kisdedeket és 
csecsemőket vad mulatságbői falhoz vágtak )̂ ,* a várnagy 
és a tisztes érsek ünnepélyes ruhában és kereszt adatván 
kezébe fa fürészszel vágatott ketté ' ) , számos papok az 
oltárok előtt nyakaztattak le, csak a gazdagok, kiktől nagy 
váltságot lehete reményleni és a rabszolgaságra alkalmatos 
iQak kimehettek meg; 12,000 ember veszté eletét % A 

0 Fleury folytatója e. h-
3) Besoldi, Hüt, Ragusae, Sidliae et Napolis 1i42. / . , Bon-

fin, De pudicüia conjvgum, II. könyv. Hammer e. h. Has. Bon-
fin, IV, tis. YI. könyv, e. h., Breidenbach e. A., Raynald XIX. 
rf. 289, /.,, Triithem, Chron. Hirsaug, IL d, 5i0, l — iVati-
clerui sacrint Gen, XLIX, 976. l 12,000 emberből a városban csak 
22 szabadult meg. 

*) Volateranii Diario Rom, e. A. i06, /., Diario Farm, e,h, 
344, l,, Marino Sanuto, Vite dei Duchi di Venezia e. h, 1213, 
l., Sismondi e, h, és Hammer IL d, i8í. l, Triithem e, h, — 
Bonfin szerint e, h, a püspök megnyúzatott. — Fessler V, d, 36Q, 
l, és Tritthem e, h érsekről szdlanak, az első őt PendineHi István
nak nevezvén. Kétszáz húsz évvel később a legenda ezen eseményt 
eltalajdonítja s d' Asti Ferencz Mária 1700-ban azt frja, hogy 800 
vértanú elejébe tévé a halált a vallás változtatásának. A vesztő hely> 
re vitetvén a lisztes Primaldi Antal, a papság feje István érsek ha
lála ntán, legelőször nyakaztatott le állhatatosságaért; de teste & 
helyett hogy eldőlt volna állva maradt, sikeretlen igyekezvén a tö
rökök ledönteni, és togmozdulatai által inté több társait állhatatos
ságra , míg végre mind lenyakaztattak, 'mire é is eldőlt. Morie de 
A$ti, De memorabilibu$ Hidruntinae ecci, IL kányv, 2, fej, ii, L 
in Burmanni Thesavro Aniiqu, Italiáe IX. d. VIIL rési* 

0 Sanuto e: h,, Tritthem, Chron, Hirsaug, U, d, 5i0. l, és 
Siimondie. h. i 2 . , Muratori^ Annali XIII, d, 590, l, 10-, és 
Giamane XXVIII, könyv, 602. l, 8,000-re teszi a megholtak szá
mát. — Es úgy látszik Mahomed akaratja ellen történt, kevéssel ez
után el is terjedt annak híre, hogy a szultán a nápolyi népnek 10 
esztendőre adőmentességet^ szabad vallásbeli gyakorlatot igén és az 
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bárdolatlan sereg kincsvágyát, vérszomjat 6s dttliét még 
ez sem elégítette ki s az tüstént az egész környéket elbo
rította, basonM kegyetlenségek közt feidnlta, kirabolta. 
Alfonz, a nápolyi király fia, ezeknek birére kénytelen Tolt 
Firenze vidékéről szerencsétlen hazája oltalmára robogni. 
Az egész olasz földet félelem és rettegés fogta el, sokan 
még a távolabbi vidékeken is elköltözésről gondolkoztak, 
sőt még a pápa maga is készttlt Romát oda hagyni. A tö
rökök hadakozási módszeréhez nem szokott, de különben 
.is nagjon ellágyult olaszok.nem mertek vélek összeütni, és 
minden reményöket egyedAl a magyarokba vetették '). 

Mind e mellett is a szent-atya, ki az otrantői esemé
nyek tekintetéből mindjárt fegyverszünetet parancsolt az 
olasz fejedelmeknek )̂ és ezt ismételte, mivel Romát lát
szottak fenyegetni a törököké), a nápolyi király elleni gyű
lölségből az arragoniai bíbornoknak megerősítését a Mátyás 
által neki már átadott esztergomi érsekségben minden is
mételt sürgetések mellett is halogatta. 

Ugyanezen idő tájban értesíttetett Mátyás arről is, 
hogy a császár egyfelúl pár évvel azelőtt Ulászlő cseh 
kűálylyal támadott kedvetlenségeit *) fegyverszünettel yé-

otrantői kegyetienségeket megbüntette. Erre februárban 148i. lőOO 
zsoldos ment át Ferdinánd király szolgálatáből a szultánéba. Dia" 
rium Parmense e, h. 365. éa 366, l 

)̂ Bonfin és Breidenbach e. /*. 
2j Dátum t480. nap nélkül. Raynald XIX. d. 269. /. 
3) Dátum y. idus Augusti 1480. UgyanoU 291. l 
^) Még U78-ban Scbarfenberg Bernát Felső-Osztrákhon kapitá

nya , mi okbél, tudva nincs , egy csapattal Csehországba ütött, Ro-
senberget lajtosak segitségével megvívta, feldúlta és az egész vidé
ket kipusztította. Egy kézirat szerint De Linck^ Annál. ClaravaU. 
IL d. 255, l. Alkalmasint ennek következtében Vrmburck Leo, Ro-
senberg Boczktf, Schwamberg János és több mások még u^anazon 
évben Felső-Osztráldionba ütöttek, sokat pusztítottak, zsaroltak, ne-
•ezetesen a atwettU menostoriMk 590 forintot kelle fizetnie. Ugyan
azon kézirat tserint Ugyanott 254.1. -*- A kOvetkező évben a cse-
kiOE megint-beüiattek, «gé8z Freistadtig sőt Dornbaokig nyomultak 
elő és ufókban mindent feldúltak. Ugyanazon kézírat szerint UgyoH" 
ott 557. l. 
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gezte be ^), a mindig kétes hitű bazini grófokkal, Jánossal 
és Zsigmonddal szövetkezik ^), családi összeköttetésétano-
kaja által még az angol királylyal is gyarapította % más
félül pedig már előbb a regensburgi zsidóktól egyedfii 80 OO 
forintot zsarolt a háború költségeire s e mellett a német 
egyházakban a rhodasi vitéz rend fölsegélésére gyiilt min
den pénzeket a perselyek erőszakos feltörésével ugyanazon 

0 Kwr% szerint Gesch. FHedr. IV, 11. d. i44. L ezen hibord-
zásoknak a cseh és felső-osztrák nemesség közt, — a két fejedelem 
közti háborúnak nincs nyoma, — yéget vetett egy fegyverszünet, 
melly augnstas 31-dikén köttetett Bécsben április 24-dikéig 1481., 
azalatt a kölcsönös követelések választandó biztosok által lévén el-
határozandék. — Ezt megerősítette ülászld Prágában october 11-
dikén. Kurz, Gesch. Friedr. IV. II d. i66.l, Chmel Reg. 700. 
l, Ugy látszik, ezen két kötés által még nem szakadt vége ezen ked
vetlenségeknek. Még a következő 1481-dik évben Fridrík császár 
osztrák alattvalói nevében is január 6-dikán az Olmüczben össze
gyűlt morva rendekkel, április 16-dikán pedig némelly csehekkel 
békét kötött, olly föltétel alatt, hogy minden kölcsönös követelések 
biztosok által egyenlfttessenek ki. Kur» e. h. 166. l. Az elsőt, úgy 
mint azt a morva rendek Olmficzben cseh nyelven kiadták, közö\jftk 
Otóeeéltáry DCLVIIL «s. — Ulászló ugyanazon évben a csehek kö
veteléseinek egy hosszú sorát közlötte a császárral az osztrákok el
len. Kurs e. h, II. d. 272. és 277. l. AprlUs 8-dikán 1481. a szent 
György napig kötött fegyverszünetét Ulászló Prágából kiterjesztette 
pünkösdig vagy június 10-dikéig. OkUvéltár, DCLXIV. $s., valami
vel később sz. Jakab napig azaz július 25-dikéig. Kun e. h. i66. l.; 
Prágából megint Katalin napjáig, Kun e. h. és Chmely Reg. 704. 
/,, october 26-dikán gyertyaszentelőig 1482. megint Prágából Kun 
és Chmel e. h. 705. /., martius 25-dikén 1482. újra sz. Margit nap
jáig megint Prágából Kun és Chmel e. h. 707. l.; július 3-dikán 
megint Prágából karácsonyig. Kun e. h. és Chmel e. h. 708. l. 
. 23 Az ez iránt június 19-dikén 1840. kelt okmányt említi OAme/, 
Regeit. 699. /.és Lichnovsky e. h. VIIL d. DLVIIL l 

3) Házasság köttetett ugyanis Miksa fia Fülöf» és IV. Eduárd an
gol király leánya Anna közt, bár mind a kettő még gyermek volt. 
A kötéa 1480-ból megvan Biemernéi Foedera, Cenventiones stb. 
XIL d. 128. L és DumotUmU III. d. 2. kőt. 73. l. -^ Ezen évben 
halt meg Trautmannsdorf Kristóf seckaúi pfLspök. Miui Caesar^ 
VI. d. 359. l. 
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végre elfoglalta )̂,* a Nürnbergben összesereglett német ren
deket pedig (september S-dikátdl november 15-dikéig) 
arra ügyekszik bírni, hogy török segedelem színe alatt ne
ki Mátyás ellen nyújtsanak tetemesb segedelmet pénzben 
és fegyveres erőben ^). Ez ugyan nem sikerült egészen kí
vánsága szerint, de mégis a rendek nagy részét') hosszasb 
tanácskozások és ellenkezések után meg tudta annyira nyer
ni, hogy neki Mátyásnak békére szorítására s az után az 
ozmán háború megindítására 15,000 fegyverest ígérjen, 
olly móddal azonban, hogy elóbb egy országosan kikül
dött követség a hadakozó felek közt a kibékéltetést kí
sértse meg *). 

Fridrík ezen mesterkedéseinek és ujabb készületeinek 
hallására Mátyás, ki idő közben seregével egész a Dráváig 
hatott volt az ozmánok ellen % hirtelen szándékát meg-

*) Fugger, Spiegel der Ehren 908* h 
^) Az Eberhard würtenbergi grdfhoz intézett megfaiyd levélből, 

meUyet Sattler^ Gesch. e. Würtenberg IV. d. melléklet 86. $». 
i33. L közöl, kitetszik hogy a rendek nem csak az ozmán háború, 
hanem egyenesen a Mátyás ellen adandő segedelem tekintetéből hi
vattak össze. Ezen meghivé levél szerint a rendeknek már sz. Jakab 
napján azaz július 25-4ikén kellett volna Összejönni; de a tanácsko
zások megnyitása szokás szerint elhaladt. 

3̂ A városok ezen végzést mind végig ellenzettek. Lehmonn, 
Speyer, Chronik 908, /. 

*) MüUer, ReichstagS'Thealer IL d, 752. l. Has. Fuggere. h., 
Juliut Caesar e. h. VI. d. 245. U — Hibáz FessUr c h. F, d. 
359. l., midőn azt állítja, hogy Fridrik Nürnbergből azon választ 
Tette segedelemsűrgetéseire, mikép «lőbb kössön a magyarokkal bé
két, azután a német rendek készek lesznek az ozmánok ellen 15,000 
embert kiállítani. 

0 Még ü Dráva réve melletti táborából Perlak mező városa köze
lében septtmber 3-dikán részint Vingárti Geréb Péter kérelmére, 
xészint Örményes! Fiáth László hü szolgálatai tekintetéből Felső-, 
Alsé-ésKözépső-Bolvasnieza, Huszaroczki, Czarszki, Szépmezeje 
és Kriva helységeket a sebeii (karansebesi) kerületekben, — mely-
lyek néhai Macskás! Imre magtalan halálával a azent-koronára szál
lottak, — említett Fíáth Lászlénak és általa testvérének Ligosnak és 
nagybátyjának Macskás! Jánosnak adományozza. Dátum in Castris 
Exercitus nostr! ad vadnm Dravi JLuminis prope Oppídom í*erlak 
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változtatván, az ozmánok elleni táborozás felfüggesztése 
mellett Zágrábba ment által, innen mind a törökök mozgal
mait, mind a császár további lépéseit szemmel tartandó ' ) , 

die dominico proximo ante festum nativitatis beaté Marié Virgiais 
anno domini 1480. OkleeéltáTy DCXLVII. s», — Ugyanaz nap meg
parancsolta az aradi káptalannak, kogy ezen űj adományosokat a 
mondott jószágokba a törvényes mód szerint igussa be. (Mtleeéliár^ 
DCXLYIIL SS, — A beigtatás minden ellentmondás nélkfil valósá
gosan megtörtént május 10-dikén U 8 1 . , mint kitetszik az érintett 
káptalannak ugyanazon évi május 2.*S-díkéröl kelt bizonyságleveléből. 
OklevéUár, DCLXIX. Si. 

3̂ Már septfmber 23-dikán itt találjuk őt egy levele szerint, melly 
által a pesti polgárokat a királyi harminczad alól fölmenti, Dátum 
Zagrablae Sabatho proximo antefestum bb. Cosme et Damiani mar-
tyrum U80. Kovachich, Form. SoL 4 /8 . /. 448. t s . — Ez után 
ezen egész évben majdnem folytonos itt mulatásának számtalan bi
zonyságát bírjuk itt kelt leveleiben, nevezetesen a következendők
ben : — October 8-dikán tekintetbe vévén Egervári László Dalmát-, 
Horvát- és Tótország báigáoak nagy költséggel és vére bő ontásáva] 
teljesített hű szolgálatait, különösen pedig azon érdemét, hogy míg 
ő az ország határán kivűl elfoglalva az emlftett országok védelmére 
személyesen nem ügyelhetett ^ azalatt a mondott bán azoknak a törö
kök elleni védelmére, a várak és hadsereg fentartására , az ő meg
keresése következtében, a vele tett szoros számitás szerint iOOO 
arany forintot költött, — Tótországban Körözs megyében eső Nagy-
Kemlék várát Brezovlcza várossal, Kamethnicza és több hozzá tarto
zó falvakkal együtt az említett 4000 arany forintban neki elzálogo
sítja. Dátum Zágrábié die dominico proximo ante festum b. Dionisii 
martyris anno domini 1480. OkUvéUár, DCXLÍX, » . — October 
9-dikén a vinodoli kerületben eső Növi városa panasza következté
ben meghagyja ezen város kapitányának Magyar Balázsnak, alkapi-
tányainak és tisztjeinek, hogy annak polgárait, nevezetesen azon két 
polgárt, kik régi szokás szerint esztendőnként a város védelmében 
egy hónapot tartoznak mint Íjászok a királyi seregben szolgálni, régi 
szabadságaikban háborgatni,.szokatlan szolgálatokkal-terhelni és va-
gyonaiktól megfosztani ne meijék, Dátum Zágrábié in festő b. Dio
nisii martiris Anno domini 1480. Oklevéliárj DCL. 8i, — October 
12-dikén Gsitvándi Ferencz és Kapócsi Benedek pápai királyi vár
nagy részére a győri kaptáimnak 1479-dik évi augustus 24-dikén 
kelt levelét, — mellyben az bizonyságot tesz arról, hogy az emlí
tettek előtte személyesen laeggelenvén s az utóbbi fiainak Ferencz-
Bek ós Oyörgynek terhét is magára vállalván vallották, miszerint 
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egyszersmind pedig seregének egyik csapatját Stájerország
ba rendelvén, kevéssel áz után pedig a császári seregek 
által újabban fenyegetett Pozsony vidékére Gropast Miklóst 
az ottani katonaság kapitányává nevezte ki, és meghagy
ta Pozsony városának, hogy szükség esetében általa fel-

Csltvándi Ferencz azon zálogos Tallomást, melly filtal néhai atyja 
L&szlő, Kapőcsi Benedeknek Ferencz vejének részére Csithváhdot 
Crna Gsikyánd) Gyér, másik Csithvándot Mosony, Serkét Veszprém 
és Nagyhegy helységbeli birtokát megint Győr megyében elzálogo
sította, maga részéről megerősítettéi egyszersmind pedig a két fél 
rokoni szeretetből egymást minden pénzzel vagy szolgálattal szer-
zendő örökös ragy zálogos jószágaira nézve kölcsönösen osztályos
nak, magtalan halálok esetére pedig az életben maradandó felet 
minden birtokára nézve örökösnek vallotta, —' szóról szóra át
írja , annak minden pontjaira királyi jóvá hagyását adja, sőt mind 
két fél hü szolgálatai tekintetéből a megnevezett helységekben és 
részbirtokban netalán lappangó királyi jogot is nekik adományozza, 
Datnm Zágrábié feria quiota proxima ante festnm beati Lace evan-
geliste anno domini 1480. Okleééltár^ DCLL 8S. — December 9-
dikén Eresztő László pesti polgárnak megkegyelmezett felesége ke
gyetlen megveretletéseért és minden más bfineért, Dátum Zágrábié 
feria tertia proxima post festum Gonceptionis B. Marié Yirginis 1480. 
Kovachich, Form. Sol 299, L 24i. sn, — December 28-dikán 
Matalom Jeromos grófot, a siciliai királyság nagy constabeljét, ba
rátságos bizodalommal sürgetve kéri hogy, midőn alkalma lesz rá, 
kövessen el mindent, miszerint Simon patraczi érseket, ki neki sok 
szolgálatot tett és a múlt években országában időzvén nem csak az 
ő hanem majd mindenki szeretetét is megnyerte, a pápa különösen 
az ő irántai tekintetből mozdítsa elő bíbornokságra, miben való fárado
zásaért neki, valahányszor szüksége lesz, sokkal nagyobb szíves
ségeket tenni ajánlkozik, Datnm Zágrábié 28. Decembris 1480. Ok-
leí>éUáry DCLllL ««. Mátyásnak ezen ügy igen szivén feküdt, és 
azért azt valamivel később Simon érsekre nézve igen hizelgő kife
jezésekben nem csak magának a pápának ajánlotta, hanem e rész
ben vasas sz. Péter bíbornokának közbevetését is kikérte. Az elsŐ 
levél minden kelet nélkül, a második Budáról a nap és év elhall-
gátasával megvan Epist, Math, Carv. IV, rés», LL és LXXVL le
vélj i26, és ÍPO. /. — Idő közben megfordult gerebeni táborában 
is, mint kitetszik egy Pozsony városához intézett és mindjárt bőveb' 
ben említendő leveléből; más izben pedig Horvátország alsóbb ré* 
szelnek meglátogatására is készült, mint bizonyltja Baguzai Somkó-
hoz intézett és alább említendő válasza. 

•ÜXTADUI EORA. V. lÖT. 1 1 
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szólítva 6í tî hetsége szerint segítse, lovas 4% gyalog né
pével a városba bocsássa be s átaljában neki nvűködésében 
minden jő szolgálatot tegyen meg, miért a várost királyi 
kegyeiről biztosítja *)• 

A Stájerhonba küldött segédcsapatok itt a l̂ áború 
szerencséjének mindjárt egészen más fordulatot adtak. Sach* 
sendorf és Markersdorf több más szomszéd helyekkel sz. 
Márton napja körül megadták magokat ^); sőt még magát 
Gréczet is, hol tartőzkodék ekkor Fridrik leánya, szinte 
hasonlő sors éri két megvesztegetett polgár által, ha a do« 
log még maga idejében föl nem fedeztetik, a két árúlő 
Bécsbe nem küldetik és így a tény meg nem akadályozta-
tik '). Azalatt mind a pápátői mind a bíbornokoktől un-
szőlő levelek érkeznek a királyhoz, n^ellyekben őt fels;$ő-
litják, hogy Fridrikkel egyezzék meg és küldjön hatalmas 
sereget a szerencsétlen Olaszország segedelmére az ozmá
nok ellen, ennek fejében pénzbeli segedelmet is Ígérvén. 
Egyszersmind az ascolei püspök és pápai követ is ajánlá 
közbenjárását a két fél közt; hasonlőt tettek az eichstadti 
püspök Aletzheim Götz és Absb«rg György a német orszá
gos rendek által Nürnbergben e végett különösen megha
talmazott követek^). Ehhez járultak Beatrixnakunszolásai, 
ki Mátyás erejét főként ipa segedelmére óhajtotta volna 
használni, kivált most miután a törököjf már ^ n4po]yi bi-
rodjiűmat tettlegesen megtámadták és annak kebdében ma
gokat megfészkelték vala ' ) , és azért Mátyásnak a csá-

0 Datutn itt unsetem Here sanagst bei Grebenn am Sontag nach 
Saitod Kathreiotag (november 26-díkáii} anno domini il%0. Ökle-
eéltár, DCLII. sz. 

>) Reichwein Jakab de Uncknél Annál. ChrataU. / / . d. 260, l 
^')Fuggere.k.903.l 
*) Hüherlin VII d, 2Í0. /. 
^) Hogy ezen évben Báthori István Nikipoly megszállásának el

kezdése végett Oláhországba ment, nyilván mondja î gyan a brassai 
egyház felirata Schwandthernél L d. 887, L; áe a t̂ bbi íróknál se 
Báthori ezen utjának se Nikápoly czélba vett megszállásának semmi 
nyoma sincs és így ezen adatot történeteinkbe föl nem vehe^Ok. 
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szárral valő kibékéltetését mindig különösen ügyekezett M 
mozdítani. 

Erre l̂ fátyás minden további tettleges készületekkel 
felhagyott Fridrik elien, a nélkül hogy sergeit, mellyek-
re minden esetre az ozmánok ellen szüksége volt, elbocsá
tottá volna, és megegyezett egy rövid fegyverszünetben 
mint gyanítani lehet martius utolsó napjáig a következe 
esztendőben '), melly alatt a végbéke iránti alkudozások 
a háborúzd felek közt ujből kisértessenek meg. 

Ezen évnek vége felé vagy a következőnek elején 
magára haragította a királyt Báthori MikMs váczi püspök ^), 
Olaszhon növendéke, a tudományok és művészetek nagy 
pártfogója ') és eddigelő Mátyásnak igen kedves embere *). 
Mi által? bizonyosan nem tudjuk, de az ez iránt kelt leve
lek szerint a megyéjére nézve neki adott pártfogói jognak 
olly kiterjedést adván, hogy a király által kinevezett egyé
neket is elfogadni nem akarta. Azért a király Orbán pécsi 
prépostot segédtársának nevezte ki, szorosan meghagyván 

Ugyanaz mondja még aat is, hogy ezen esztendóben Brassd vidékén 
a pestis igen nagy pusztítást tett. Ezen nyavalyát Engel&\l{tÁs& sze
rint e. h, ez úttal is a törökök hagyták hátra. Azt hogy ezen évben 
a pestis uralkodott Magyarországon, emUti Bonfin is IV. tis. VI. 
könyv, 449. l. 

^) Bonfin e. h, csak közönségesen mondja hogy Budán a király 
AJ fegyverszünetet kötött Fridrikkel, utána azt vetvén, hogy azalatt 
az állandó béke iránt is folytak az alkudozások és e végett több 
Ízben ment az egri püspök a király részéről a császárhoz , de min
den ügyekezete sikeretlen maradt. Ezen fegyverszünetről emlékezik 
Senckenberg^ Samml. Ld. 1. os»t, 2i5. » . 47. és 50. l.^Hüher-
Un VJL d. 2i0. l 

3̂ Az ezen ügyben kelt okleveleknek nincs kelte; de azokban 
Dőczi Orbán mint királyi kincstartó de csak mint pécsi prépost for
dul elő. Már pedig tudva vau és annak idejében bővebben meglát
juk, hjgy ő György kalocsai érseknek i480-ban történt halálával 
lett kincstartó és az li81-dik év első felében már mint választott sőt 
megerősített győri püspök fordul elő. 

3} Bonfin L th, L könyv, 4. /. 
^) Galeotusy De dicUs et fact. Math. Regis XXXI. fej. 

11* 
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neki hogy, miután ezen püspök kegyelmével és bátyja ér
demei tekintetébőlí elnézésévei visszaélve parancsait döly
fösen megvetette s többszöri megintése után is majdnem a 
bödultsággal határos makacs magaviseletétől elállani nem 
akar, és így annak hútelen ellenszegülését és bűnös fék-
teienségét megtörni szükséges, a mondott püspökség vá
rainak és Jószágainak felét vegye kezéhez, azokat a ö ne
vében kezelje és ügyeljen föl, hogy a mondott püspök 
egyháza jobbágyait, mint szokta, ne sanyargassa s az egy
ház jövedelmeit hasztalanul ne fecsérelje el '} . Egyszers
mind tudósította a váczi káptalant, hogy Orbán pécsi pré
postot és kincstartóját a királyi parancsoknak nem enge
delmeskedő váczi püspök mellé segédtárssá nevezte és meg
hagyta neki, hogy budai káplánját Dénes mestert a szol
noki főesperestségbe és Vádi János mestert a váczi kano
nokságba helyezze be, — hűtlenség bélyege s minden Ja
vadalmai elvesztésének terhe alatt megparancsolván a mon
dott káptalannak, hogy őket a nckiek adott levelei értelme 
szerint hivatalaikba igtassa be s a váczi püspöki helyettes 
mind kettőnek a kellő leveleket pecsétje alatt adja ki. Egy
szersmind az említett büntetés terhe alatt eltiltja a kápta
lant , hogy a püspök bemutatására vagy parancsára, kitől 
mint makacs lázadótól az egyházpártfogói Jogot már két 
levele által visszavonta, senkit bármi csekély javadalomba 
igtatni ne merészeljen ^}. Kevéssel ezután megkegyelme
zett ugyan neki, de a pártfogói Jogot többé vissza nem 
adta. „Azon egyházpártfogói oklevelet, űgymond ez iránt 
hozzá intézett soraiban, mellyet neked nem tartozásból ha
nem kegyelemből adtunk és mellyel a mi bosszantásunkra 
annyiszor visszaéltél, mint minden viszály szerző okát, 
széthasogattuk, összetéptük, a rajta lévő királyi pecsétet, 
mellyel annyit dicsekedtél, leszaggattuk; neked azonban 
nem annyira személyedért, mint bátyád szolgálatait és több 
híveink kérelmét tekintve, ez úttal még megkegyelmezünk, 

1) Kelet nélkül Oklevéltár, DCLtV. #9. 
3} Kelet nélkül OklevéUár, DCLV. ««. 
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ŝ kincstartónknak megparancsoltak, hogy egyházad el
foglalt jószágait adja vissza; egyszersmind komolyan meg
intünk, hogy parancsaink megvetésével bosszúnkat fel
idézni dvakodjái *)." 

0 Kelet nélkül Epist Math. Corr, IV, rész, XXXVIIl, lerél, 
94. L — Bél, Notit. Httng. IIL d. 120, /. és utána Katona e. A. 
IX, d, 548. /. ezen levckt 148i-re teszik. Mi alapnál fogva? nem 
tudjuk; a dolog ugyan nem lehetetlen, de nem valőszinű hogy Má
tyás haragja illy hosszú időre terjedt volna. — Bél azt állítja, hogy 
ezután kevéssel Mátyás őt a királyi tanácsba is visszarogadta ; de er
re nem volt szükség, mert a püspökök, mint annak idejében meg
látjuk , már hivataluknál fogva tagjai voltak a királyi tanácsnak. 
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Mátyás reménylvén hogy a Fridrikkel folytatand<5 
alkudozások hathatos közbenjárás mellett eredményre ve-
zérlendenek, és bízván az Olaszországbői Jövendő pénz
beli segedeleml)en, igyekezetét az ozmánok ellen fordftá. 
Ennek tekintetéből a Veglia iránt a Frangepániakkal föl-
merült ügynek legalább ezekre nézve véget vetendő, né* 
kiek nem csak megengede, hanem Istvánt Tersato, Modrns 
és más nyolcz várral ajándékozá meg Horvátországban, és 
négygyei Zágráb vármegyében ^), E mellett hogy készüle
teit és azon sereg kiállítását, mellyet ipa segítségére Ná
polyba szándékozott küldeni, szemmel tarthassa, az 1480-
dik év végét és az 1481. elejét is Zágrábban töltötte )̂. 
Innen megfordult nem csak a Száva mellett az ozmánok 
ellen felállított sergeínél '), hanem mint gyanítani lehet 

0 Kerchelich) Notü. Praeltm, ^55. l — Ezí csak mellesleg em
líti Prayy Annál IV. d. Í4Í. l. 

2) Bonfin e. h. 
3̂ Itt vette a pápa levelét a keresztyén hatalmasságoknak Rómá

ban tartandó ősszéjövetelére küldendő követek iránt, mint kitetszik 
a pápának ezek elmaradása miatti szemrehányásaira írt válaszából, 
Epist Maik. Corv. IV.résa, XXXI í. lee 78. / . , mellyröl alább 
bővebben lesz szó. 
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Horvát- ŝ Dalmátország alsö részeiben is^),és a raguzai*-
akfcal magát dsszeköttetésbe tette ^). A törökök magok ré« 
széról is igen nagy készületeket tettek és a köz hír szerint 
Alib^g üjra Erdélyt fenyegette, Oláhország felM szándékoz
ván ez úttat is becsapni •). Orsovánál meg is jelentek né-

^) KagQzai Somkdnak , december 24- dikéD Zágrftbből kelt leve
lében (Dátum ZagrabJae in vigília nativitatis domini 1480) megkö
szönvén , hogy elfogadtatására készAletrket teszen, tudtul adya, mi
szerint igen nagy k<^szfilftekét ne tegyen, mivel ő kevesed magával 
szándékozik megjelenni és egy h '̂tnél tovább nem fog nála mulatni. 
Enoek könnyítése végett neki testvére által közelebbről pénzt fog 
küldeni, sőt gondja lesz arra, hogy őkrők hajtassanak hozzá elég 
számmal konyhájának ellátására. Egyébiránt meghagyja neki, hogy 
addig is, tüstént ezen levele vételével, kémjei álial tudja meg, hogy 
az ellenség szomszéd városaiban az őrseregek millyen állapotban 
vágynak és az újabb időkben szaporodtak-e ? Épist. Math, Cort. 
IV. rész, XXXIIL levél, 82. l 

2) A raguzaiakhoz Palmatha János követöket, kit nevezetes okok-
bői magánál tartoztatott volt, fontos szóbeli közlésekkel küldötte 
vissza, meghagyván hogy szavainak tökéletes hitelt adjanak és az 
általa előadandó kívánságait pontosaid teljesíteni ügyekezzenek. Oft-
levéltár, DCLYL sz. Ezen levélnek ugyan kelte nincs, sőt még as 
sem jegyeztetik meg róla, hogy a raguzaiakhoz szól; azonban £ i i -
gel, Gesch. e. Ragusa 87, l. nyilván mondja, hogy Palmatha Já
nos 1480-ban Bona Jakab Péterrel és Caboga Balázszsal Raguza ré
széről mint követ fordult meg a szultánnál, és igen valószínű hogy 
ezen követség eredményéről és a török birodalom állásáról kívánta 
a köztársaság Mátyást mint védkirályát tudósítani, annyival ia in^ 
kább, mivel Raguza különben is Mátyást a törökök mozgalmairól tu
dósítani szokta volt, mint kitetszik ennek kelet ideje nélkül ránk 
szállott azon leveléből, melly Mátyás levelei közt / F . réss^ XXIL 
lecél, 40. /. előfordul és a mellyben a törökök állásáról vele köz
lött újdonságait közönséges kifejezésekben megköszöni, egyszersmind 
jövendőre is felszóli^ illy nemű tudósításainak folytatására. 

3) Báthori István erdélyi vajda Altenberger Tamás szebeni pol
gármestert köszönettel értesítvén , hogy azon újságokat, mellycket 
házi embere Budáról hozott, megértette, tudósítja őt a havasalföldi 
újságokról, mellyeket István moldvai vajdlinak legközelebbről hoz
zá küldött hírnökei által kapott, hogy tudniillik Álibég roppant oz< 
mán. sereggel a Dunán átkelvén, Havasalföld szélén áll s onnan Er
délybe igyekszik, a szultán elÖtt kötelezvén magát^ hogy ez űttal 
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melly csapatok; de ezek nevezetes veszteséggel nyomattak 
vissza Mátyásnak itt tanyázó seregei által ̂ ). 

Nem soká megérkeztek a feleletek Olaszországbői, 
mellyeket Mátyás Leoncius Jánoshoz, nápolyi követéhez, 
kevéssel azelőtt küldött válaszoló levelében a dolog illy 
hoszszas elhalasztása miatt nem minden keserűség nélkül 
és a történendök elvérzetében olly meghagyással sürgetett 
volt, hogy a nápolyi királytól nyerendő válaszszal rögtön 
személyesen Jöjjön vissza hozzá ^). Majdnem egy időben 

neld Szebent vagy Brassőt megszerzi. Mire nézve meghagyja neki, 
hogy rOgtön térjen vissza Szebenbe, ott az Oláhországban tSrlé-
nendőkre figyeljen s őt a tapasztalandékről lé halálában tadésitsa, 
egyszersmind pedig az offenbányai lovasokat és gyalogokat is költse 
fel és tegye mozgásba, miként mind ezekről embere által bővebben 
fog értesíttetni. Egy ezen levélhez mellékelt czédulában meghagyja 
ezen kivül neki, hogy mihelyt a szászok közé ér, azokat fejenkint 
ültesse fel és szálljon velők sz. Ágotha alá, és vigyen magával egy 
jobbféle vetágyut és iaraczkot 20 kÖgolyőval és két mázsa lőporral. 
Dátum in Eolosvar secnndo die festi Mathie Cfe^'^^'i^ 25>dikén) 
prope ínedium noctis anno domini 1481. Ohleviltár^ DCLXL sz. 

0 Báthori István erdélyi vajda tudósítja Áltenberger Tamás sze-
beni polgármestert, hogy azon újságok, mellyeket minap az Orsova 
felé útban lévő törökökről frt volt, igazaknak mutatkoztak; mi tör
tént vélek és miként szolgált nékíek a szerencse Orsovánál, a dévai 
várnagyoknak mellékletben megküldött leveleiből megértheti. Ez 
után értesíti őt a brassaiak által kapott tudősitásokről, mellyek sze
rint a havasalföldi vajda, bár seregeit Eilia várának megszállása ör
ve alatt szedte össze, most a havasok alatt tanyázik várva az ozmá
nok jövetelét, kik hozzá érkezve tüstént Erdélybe ütni szándékoz
nak. Ezeknek ellenállandő^ a király nevében legkomolyabban meg
parancsolja neki, hogy levele vételével minden haladék nélkül küld
jön annyi gyalog és lovag zsoldost, mennyivel a szászok tartoz&ak, 
Kőhalomba, hol a napokb'an maga is meg fog jelenni, a többi szá
szokat pedig utasítsa oda, hogy magokat a védelemre készen tart
sák; külöúösen a szerdahelyi, szászsebes! s a Hátszeg ielé eső többi 
szász székeket oda utasítván, hogy magokat készen tartsák, a dévai 
várnagyok felszélítására azoknak tüstént segélyére menendők* Dátum 
in Bogath feria secunda proxima ante festum beatorum Philippi et 
Jakobi Apostolorum (április 50-dikán) anno domini 1481. Oklevél" 
tár, DCLXV, sz, 

') Ezen levelében a Leoncius által tett azon észrevételre, hogy 
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érkezett meg a pápának levele, mellyben szemrehányáso
kat tesz a királynak az iránt, hogy a keresztyén hatalmas
ságoknak Romába november elejére rendelt gyűléséhez kö
veteket nem kUldött. Erre válaszolván Mátyás, megjegyzi, 
hogy a pápának levelét, mellyben őt a kérdéses gyűlésre 
követei általi megjelenésre szólítja fel, a Száva partjánál a 
kitűzött határnap eltelte után vette. Igaz ugyan, hogy az 
ascolei püspök Bécsből valamivel előbb tudtul adta neki 
ezen gyűlésnek november elsején leendő tartását és meg
kérte őt, hogy maga részéről ide követeket küldene. Azon
ban ezen levél is csak october 31-dikén jutott hozzá sak
kor mindjárt tudósította a mondott püspököt, hogy ezen 
gyűlésre követeket nem küldött, mert lehetetlen, hogy 
azok egy nap és egy éjjel Rómába érjenek. Ez által ezen 
Ügyet befejezettnek tekintette annyival is inkább, miután 
Rómában lévő megbízottjai az egri és arragoniai bíbomokok 
minden ügyeire s különösen az ozmán háború iránti tervére 
nézve kellőleg utasitvák és így mindent elvégezhettek épen 
űgy, mint Rómába küldendő űj követei. Ha tehát a szent-

k segedelemadást igen késlelteti az, miszerint a király Romába követet 
nem küldött, megjegyzi: E részben gondolkozásunkat már rég nyil-
Tánftottnk és az előtted tudva van. A segélyt mi eddigelő is nem 
maiinkért, hanem az egész keresztyénség érdekében sürgettük, de 
többet e végett Rémába soha sem küldünk; mert nem annyiban a mi, 
mint a keresztyénség, főként pedig az olasz hatalmasságok ügye fo
rog fenn. Mi részünkről mitsem mulasztandnnk el tartományainknak 
a törökök elleni védelmére nézve és gondunk lesz arra hogy, ha már 
veszni kell, mi ne legyünk az elsők. Gondoskodjék kiki magáről. 
Különösen fel volt a király hevülve Fascati bibornok ellen, ki őt a 
bíbornokok gyűlésében azzal vádolta, hogy csupán szavazatokat a 
maga részére koldulni küld Rómába követeket. Erre nézve megjegy
z i , hogy iliy czélbél ö soha sem fárasztotta embereit és ezt ezután 
sem teendi, de bizonyosan fog közelebbről követet a szent-atyához 
küldeni, ki a mondott bibornok rágalmait megczáfolja és megmutas
sa , hogy az csupán az ő királyi becsületének kisebbítésére él illy 
hazugságokkal. Kelet nélkül, de, mint annak tartalma bizonyítja, 
i480. végéről. OkUvéltár, DCLVII, sz, — Ezen Leonciusröl em
lítést tesz Mátyás egy, az ipához kelet nélkül küldött levelében. 
Epist, Math. Cort. IV. d. XLVIL levél, ii7. l 
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atyának valamelly -felvilágosításokra van szüksége, azt a 
mondott bíbornokoktdl minden órin megszerezheti, és így 
nincs egyéb hátra, így fejezi be ezen levelét, mint hogy 
a hit ügyét szentségednek ajánljnk, esedezvén elOtte, hogy 
a koz boldogságra s a keresztyénség közönséges Javára mind 
azt, mit üdvösnek lát, tegye meg maga idejében és gon* 
doskodjék arról, miszerint szentséged bölcseségét és sege
delmét a keresztyének a szükség ntolső idejében érezhes
sék )̂. Az arragoni bíbornok is sajnálkozását Jelenté az 
iránt a királynak, hogy a romái összejövetelre követeket 
nem küldött. Erre hosszasabban és élesebben felelt Mátyás. 
Mindenek előtt panaszkodva Jegyzé meg, hogy a keresz
tyénség védelmére az ozmánok ellen folytatott terhes há
borúban , mellyet egyenesen a pápa unszolása következté
ben vállalt el, csak üres szavakkal biztatva segély nélkttí 
hagyatott. Megemlítvén azután Boszniába önerejével tett 
szerencsés beütését, mellyre megint a szent-atya felszőlf* 
tása birta ^t, épen midőn seregével más felé szándékozott 
fordulni, és mellynél eredménydűsabbat a keresztyéii feje
delmeknek egyike sem tud felmutatni, előadja hogy ekkor 
is kénytelen volt az annyiszor megígért segély elniaradáea 
miatt győzedelmeit félbe szakasztani és megerőltetésben ki-* 
fáradt sergeit visszavonni. Az oltátől fogva is sikeretlenűl 
sürgeti és várja a külsegélyt. Már most utolső reményét is 
elvesztvén, saját ügyeiről minden további megerőltetéssel 
felhagyva másként fog gondoskodni; kivált mintán látjm, 
hogy a pápa hú szolgálatait nem méltányolja s még Jogoíl 

0 Episf, Máth: Cóiv. IV, rész, XXXll leeél, 78, /. — Kato^ 
na ezen levelet IX. d. 391. /. az év végété teszf s aM áUítjd, hbgy 
M£tyaA KhiíKíi hftdjárátá miatt állott a Száva mellett, midőn a pá
pa levelét vette. Azonban, mint maga Mátyás mondja esen levelé
ben, a pápa levele megérkezte elŐtt kevéssel october Sl-aikén vette 
az agcolei püspöknek és pápai követnek felszélitását, mát pedig az 
ascolei püspik már az U8^1-dik év végévél nem volt Néisétotsíá-
gon, mint e£t alább meglátjuk; de különben is ezen levél'szoros 
kapcsolaiban van az arré-goniai bíbortfokH'oz SK<$)<5Vdl, tíiéllyrői mind
járt szólunk és megmutatni ügyekezttnk; hogy ezen év elején íratott. 
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kívánságaiban is t5U)et hajt sz. Péter bíbornokának csalfa 
előadásaira, mint a2 6 érdemeire; jövendőre a szent-atyá
nak sürgetésével felhagy, és bármit tesz is a mondott bí-
bomok, ő szilárdul megmarad jogai mellett. A mit neki a 
tndősitö bíbomok Rómába kttldendó követeire nézve írt, 
megjegyzi: Követei az idő hiánya, a felszőlitás későn ér
kezte miatt nem jelenhettek meg, mint ezt már a pápának 
válaszában megírta; de különben is meg van győződve, 
miszerint ezen követei, ha maga idejében Romába érhet
nek is, kedvező eredményt eszközölni képesek nem voltak 
volna. Most őt és az egri érseket felhatalmazza ezen ügy-
beni eljárásra, miről a pápát is taddsította, bár ezen lépés
től sem várhat semmit is. Tiltakozik továbbá azon vád el
len , mintha a keresztyénség ügye az ő követei elmaradása 
miatt hanyagoltatott volna el, mert a hit ügye nem csak 
az övé, hanem minden keresztyén fejedelmeké, és így a 
mellett az ő sürgetései nélkül is, mellyekben ő azon kivül 
is kifáradt, fölléphettek volna, mindent, mit e részben 
tesznek , magokért tévén. Ha ezek őszintén szándékozná
nak működni, ő egész készséggel fog kezet vélek. De eh
hez legkisebb reménysége sem lévén, ő is saját javáról fog 
gondoskodni, még pedig úgy, hogy további megromlását 
megelőzze; gondoskodjanak ők is magokról úgy, mint tud-* 
nak; ö intézkedéseit isten segélyével bizonyosan úgy te-
endi hogy, ha már a megmaradáshoz nincs remény, mások 
előbb veszszenek cl mint ő. A kalocsai érsekséget illető 
kérésére nézve tudósítja a bíbornokot, hogy arról már le
vele vétele előtt intézkedett és így a dolgon most már nem 
változtathat, hanem bizonyossá teszi őt az esztergomi ér
seki czím megnyeréséről, nai iránt nővére a királyné bő
vebben fog neki írni. A némelly főpapok által bírt prépost
ságok tárgyában a pápa feleletét megértvén, ennek további 
sürgetésével felhagy. Azonban igen szeretne azoknak má
sodszori megházasodhatására nézve valamit nyerni, kiknek 
házastársait a törökök rabságba hurczolták. Hasonlóan sze
retné , ha a szent-széktől engedelmet nyerhetné országá
nak népességi hiányán idegen földről hozandó keresztyén 
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foglyok megtelepítése által segfteni. Ha ezen utólsőra néz
ve a pápát késznek nem találná, ezen kéréssel ne hábor
gassa a bibomok ő szentségét, mert 6 e részben a pápa 
engedélyével nem sokat gondol, neki hosszasabban kö
nyörögni nem akar, j<51 tudván hogy a háború törvényei 
szerint mit szabad neki tenni '). Ezek szerint Ferdinánd 
nápolyi király most pénzt nem küldhet, mivel az ellenség 
saját tartományaiban van, de később Mátyásnak minden 
hadi költségeit megtéríteni kész leend. A pápa ugyan az 
olasz hatalmasságokra az ozmánok elleni táborozásokra 
200,000 forintot vetett ki, és ehhez, maga részéről még 

0 Dátum Zagrahiae ÍA, Juny 1480. Epiit Math. Corv, IV^réiz, 
XXXIV. letel, 84. /. Ezen levél keleté iránt, mint már feljebb meg-
jegyzők, Katonántik e. h. IX. d. 285. l. több kétségei vágynak, a 
nélkül azonban még is, hogy magát el tudná határozni. Kaprinai kéz
iratai közt L. köt. 27. és köv. 1. is előfordul ezenlerél illy kelettel: 
Dátum Zagrabiae 14. Januarij 1480. Azonban ebben sem nyugha-
tünk meg, különösen a mi illeti az évet. Jdátyás ugyanis, mint fel
jebb oklevelesen láttuk, ezen évben majdnem egész januárinst Bu
dán töltötte és csak ezen hő végén jöhetett Zágrábba. A kalocsai ér
sekség ezen levélben ligy fordul elő mint tijonnan betöltött; már 
pedig György érsek, mint alább meglátjuk, minden hihetőség sze
rint cssik az év végén halt meg. Mf ezeknél fogva aKapriniaimáso> 
lata szerint egyedül az évben találván hibát, ezen levelet 1481-dik 
évi januárius 14-dikére gondoltuk álteendőnek, midőn Mátyás csak
ugyan Zágrábban tartózkodott, a szent-székkel élénk levelezésben 
volt, és a midőn van nyoma valamelly Romában tartott összejöve
telnek. Egyébiránt a Kaprinai kéziratai közt találtatő példány nem 
csak a keletben, hanem sok más részben is különbözvén a Mátyás 
levelei közt kijöttől, azt fölvettük az Oklévéltárha DCLIX. «s. — 
Bizonyosnak állítani nem merjük, de igen valdszioü, hogy ezen idő 
tájban kelt Mátyásnak azon levele Is , mellyben Ferdinánd nápolyi 
királyt tudósítja, hogy követét de Probis Antal adriai püspököt, kit 
különösen kedvel, a minap, midőn a vett parancs szerint vissza akart 
térni, magánál tartóztatta és később némi ügyekben, mellyeket tőle 
magától megérthet, a szent-székhez követéül nevezte , s miután az 
e hivatalt bár nehezen is az ő s neje biztatására elfogadta, bizonyos 
utasítással Rómába és onnan hozzá visszaküldötte) — kéri azért a 
királyt, hogy ezen szolgálatnak, mellyet ő arra a közöttökl kölcsönös 
bizodalomnál fogva ruházott, elfogadását annak ne tulajdonítsa hi* 
bául. Kelet nélkül Okleeéltár, DCLXXX. ss. 
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50,000-et ad, de olly nyilvános föltétel alatt, hogy addig 
nem fizet semmit is, míg a t5bbi olasz fejedelmek és ha
talmasságok a magok illetőségét le nem teszik ^}. A pénz 
e szerint nem érkezek meg és ezen körülmények közt an
nak megérkezéséhez legkisebb remény sem lehete. £ he
lyett azon bullák következtében, mellyeket a pápa még a 
múlt évben mindjárt Otranto megvívása után a keresztyén 
fejedelmekhez bocsátott volt }̂ s mellyek szerint minden 
kölcsönös ellenségeskedésektől eltiltattak három esztendő
re , olly móddal hogy ezen idő alatt a közönséges táboro
zást a törökök ellen egyesült erővel mozdítsák elő, és en
nek következtében az olasz fejedelmek hajősseregct állít
sanak ki, a többiek pedig pénzbeli segedelemmel tegyék a 
magyar királyt alkalmassá a közös ellenséggel szembeszál
lásra , — ezen évi április 8-dikán egy pásztori felszólítás 
ment a keresztyénséghez, melly által a hívek igen kiter-
jedett bűnbocsánat mellett buzdíttattak az ozmánok elleni 
harczban három évigleni részvétre '). 

Mátyást, — ki idő közben saját költségén annak 
megtérítése reménye alatt egy 700 főből álló sereget föl
szerelt és ipának segítségül Otranto visszavél elére egyik 
legtapasztaltabb hadnagyának Magyar Balázsnak vezérlete 
alatt Olaszország felé megindított volt, — az olasz udva
roknak ezen eljárása igen felbosszantotta. Ipától igen rossz 
néven vette hogy pénzt nem küldött neki; ha most szorult 
állapotában sem teszen semmit, mit lehet tőle várni, mi
dőn egyszer ebből kibontakozik. Gáncsolódónak látta a pá-

0 Mátyás levele az egri bíbornokhoz Epist, Math, Corc, IV. 
rész, XCV, levél, 263. l., mellyröl mindjárt bővebben. Az olasz 
hatalmasságok egyessége ezen segédpénzek iránt három évre és a 
mindegyikre rétt mennyiség előadása megvan Leibniiz, Cod. Jur. 
Gént. L d. 443. L , Raynald XIX. d. 296. l., Lünig, Cod. Ital. 
111. d. 122. l és Dumont, Corps DipL líL d. 2. köt. 76. l. 

») Raynald, Annál. Eccl. XIX. d. 289. l és Freher, Script. 
Rer, Germ. 11. d. 161. l. 

3) Dátum Romae VI. Idus Április Raynald e. h, és Lünig, 
^eichs-Archiv. Spicil. Eccl. L d. 356. l. 
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pa nyilatkozatát a maga és az olasz hatalmasságok segéd
pénzei iránt; igen jől látta, hogy e mellett tettlegesen sem
mit sem várhat. Egyenesen ki is jelentette ezt nem csak 
az eddig említett hanem több más, Olaszországba küldött 
leveleiben. Abban, mellyet Fontana Ferenczhcz, ipánál 
lévő követéhez intézett, keservesen panaszkodva megjegy
zi, hogy ő az ozmánok ellen soha sem lépett volna föl az 
egész keresztyénség mellett oUy erélyesen, ha előre gyanít
hatja kijátszatását és ezen bánásmódot, mellynek ki van 
téve. A minden oldalről igért segedelmek biztos reménye 
alatt nagy sereget gyűjtött. Bosnyákországba ütött, szá
guldozó sergeivel itt egész Verbászig, Szerbországban 
egész István vajda tartományáig nyomult. De ezen nagy 
terhét legnagyobb megerőltetése mellett is hosszasb ideig 
magára nem birván, az igért segély pedig elmaradván, 
kénytelen volt legfényesebb győzedelmet félbe szakasztva 
visszavonulni. Még mind reményiette azonban, hogy végre 
is a keresztyénség saját ügyét fel fogja karolni, azért még 
készületeivel, szándékával nem hagyott fel; de már most, 
miután sajnosán látja hogy mindenfelől csak Ígérettel tart
ják , a valóságos segélyhez minden reménye meghiúsult és 
ezen erőltetett állás fentartását tovább nem győzi, magán 
segítni fog úgy mint a körülményekhez képest lehet. Ezek 
mellett ipának tudtul adatni kéri, hogy a kívánt segedel
met Magyar Balázs alatt öszveállitván, már valósággal meg
indította^). Az egri bíbornokhoz Rómába írt levelében sé
relmeit részletesebben és keményebb kifejezésekben sorolja 
elő. Nápolyból visszatérő követe Leoncius János által, azt 
mondja itt, tudósíttatott mind azokról, mik Olaszországban 
történtek, és meggyőződött annak valóságáról, mit eáái^ is 
sejdített, hogy a segélyekre nézve semmi vagy igen kevés 
történik éjR ez is a legnagyobb késedelmezéssel. ö a leg
szebb Ígéretekkel buzdíttatott a keresztyénség ellenségei 
ellen, és ennek következtében egész erejének megfeszítésé
vel és majdnem erejét túlhaladó költséggel lépett föl, anél-

0 Kelet nélkül, Epi9t. Math. Corr. IV, f rfw, XL levél, 99. /. 
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kUl hogy a ba£dit<5k ígéreteiknek megfeleltek volna. Sajno
sán esett neki, hogy mások felszólítására a köz ügy védel
mére , de minden segély nélkül kényteleníttetett ezen ál* 
dozatot megtenni; de még sokkal sajnosabban az, hogy ez 
által gátolva volt £ajáí ügyeírói űgy gondoskodni, mint azt 
a körülmények megengedték, saját tartományainak magán 
érdekei megkívánták volna. Neki a szultán igen elfogad* 
hatő föltételek alatt békét ajánlott, de ő ezt sem fogadta 
el, mivel mindenfelől segedclemigéretckkel kccsegtettetett, 
és már most mindenkitől cl van hagyatva. Az ipa azt ad
ja tudtára, hogy most nem segítheti; de ha egyszer Otran-
tőt megint kezébe kerítheti, kész lesz utolsó ingét is a tö* 
rök háborúra szánni. De ezen ígéretben mit bízhatunk ? Ha 
akkor midőn a veszély fenyegeti nem tesz semmit: mit fog 
akkor tenni, midőn abból kibontakozva bátorságban szem
léli magát? A pápa 200,000 aranyat vetett ki segédeimül 
az olaszországi, hatalmasságokra, mellyből maga fog fizetni 
50,O00-et évenkint, de csak úgy ha a többiek is megfize
tik a magok illetőségét. Mindnyájan meglátják hogy ő sa> 
ját tartományai bátorságáról gondoskodni fog, valamint ar
ról miszerint, ha már a keresztyén hatalmasságoknak vesz
ni kell, ő ne legyen az első. Mind e mellett ő elküldötte 
ipának a kívánt segédsereget Magyar Balázs vezérlése 
alatt. Ez 700 főből áll, melly közt van 400 gyalog és 
300 lovas. A gyalogság és 150 lovas egyszerre-indalt meg, 
a hátra lévő 150 lovag valamivel később követé ezeket; 
miután nem volt elégséges hajója, hogy azokat egyszerre 
küldhette volna el. Igen kívánatos volna, hogy a nápolyi 
király ezek elejébe Zengig hajókat küldene és minden esetre 
szükséges az iránt rendelkezni, miszerint ezen sereget a 
nápolyi partokon elégséges szekerek várják a puskák, pai-
zsok, pánczélok, ágyuk, erőművek, nyilak és golyók tovább 
szállítására, mellyeket magokkal visznek. A gyalogok közt 
vannak: — l-ször. Nehéz paizsosok (clipeati), mindegyik 
mellett egy apród vagy fegyverhordó áll, ezek viszik ne
héz paizsaikat és fegyvereiket. Ezen paizsosok fogják kö
rül a gyalogságot nagy paizsaikkal, mintegy erős várral, 
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ügy hogy ezek mdgdit az egész sereg bátorságban várhat
ja az alkalmat, midón szerenesivel az ellenségre ftthet. 
Mivel ezek közöl mindegyik maga fizeti apródját, zsold-
jok egyenkint minden három hőnapra 16 aranyat tesz. — 
2-szor. Könnyű gyalogok (gregarii pedftes^, kik szabályo
san az előbbiek mögött foglalnak helyet és a sereg fö ere
jét teszik. Ezek közöl mind egyik 8 arany zsddot kap há
rom hönaponkint. — 3-szor. Nehéz'gyalogság (armati), 
melly a keményebb elhatározó harczban használtatik; ezek 
is nehezebb fegyvereik vitelére egyegy aprődot kénytele
nek magok mellett tartani, mint a paizsos gyalogok, kik
kel az ütközet kezdetével a felállított sereget fal gyanánt 
fogják körül, nehéz vas verteikkel födvén magokat. — 
4-szcr. Puskások' (magistrí pixidarii), kik kemény vállaikra 
támasztott puskákból lövöldözik az ellenséget és mindig a 
sereg derekánál foglalnak helyet. Ezek a várak megtáma
dására vagy oltalmára, a csata megnyitására igen alkalma
tosak , de az ütközet hevében kevéssé használhatók. A ki
rály seregeinél, akármelly legyen is annak száma, a gya
logság ötöd részének mindig illyen puskásokból kell állani. 
A lovasság állott — 1-ször. Száz nehéz lovasból (armi-
geri) 15 arany fizetéssel évnegyedenkint. Ezek vas pán-
czélba burkolva eleven fal gyanánt fogják fel az ellen
ség rohanatait. Ezekre legtöbbet tartott a király, minthogy 
ezek készebbek magokat agyon veretni engedni, mintsem 
az ellenségnek engedjenek. — 2-szor. Két száz könnyű 
lovasból vagy huszárból (huzarones) tfz arany zsolddal 
évnegyedenkínt, kik az ellenséget legelőször szokták meg
támadni , azt mindig nyugtalanítják, de a nagyobb erőnek 
mindjárt is engednek, magokat a nehéz lovagok mögé von
ják és midőn a pillanat a megtámadásra megint kedvező, 
újra előrobognak és véletlenül ütnek az azt nem is gyaní
tó ellenségre. Mind ezeket azért írja meg oUy körülménye
sen, hogy a király mindenről kellőleg értesítve elhatároz
hassa magát, kivánja-6 még több katonaságnak átküldését 
és mellyik nemből, ö ipának ebbeli óhajtásait örömest tel-
jesítendi, de olly föltétel alatt, hogy e végből küldjön ke-
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zéhez bizonyos összeget, vagy pedig ha azt óhajtaná, mi
szerint 6 előlegezze az erre szükséges költségeket, küldjön 
hozzá egy meghizottat, ki vele ezen előlegezés iránt szá* 
mot vessen, vagy bízza meg e végett a zengi püspököt, és 
határozza meg a helyet és időt, hol és a mellyben a kiszá
mítandó összeget neki meg fogja téríteni. 

TJgy látszik, a nápolyi király vejétől mint tapasztalt 
vezértől a háborúzásra nézve tanácsot is kért, és Mátyás 
előre bocsátván, hogy ezen seregecskével a háborűzásban 
tapasztalt tiszteket küldött, különösen pedig annak vezére 
Magyar Balázs mind az ozmáookkali harczban, mind kü
lönösen a várak vívásában igen jártas, mire nézve őt nem 
csak mint tanácsadót, hanem mint az otrantői megszállás 
parancsnokát is különösen ajánlhatja, — tapasztalásai ered-
vényét közölni nem késett. A seregek ellátására nézve a 
szükséges eleséggel azt javaslá, mit ő maga is szokott ten
ni , tadniillik nagy és költséges éléstárakat ne állítson fel, 
hanem vigyen magával számos szekereket, mellyek a tá
volabbi helységekből és vidékekből is igen könnyen átszáll 
Hthatják a szükségleteket a táborba, űgy hogy ez által a 
lakosság is hasonlóra buzdíttatván, a katonaság szükséget 
sohasem szenvedhet és magában a táborban folytonos vá
sár fog alakulni. Mi illeti az átküldött ágyakat (bombar-
dae) és parittya erőműveket (fandae), az utolsóknak több 
hasznukat tapasztalta kivált az erősített helyek összeron-
csolására, mivel azoknál a puskapor igen sokba kerúi, az 
ezekre szükséges köveket pedig mindenütt bőven lehet ta
lálni ; e mellett pedig ezekből háromszor lehet lőni, míg 
azokból egyszer. Értésére esett a királynak az is, hogy ipá
nak értelmes pattantyúsai és ügyes ácsai nincsenek, eze
ket is tehát örömest küld neki, ha kivánandja ^). Nem 

OZagwhiae 10. marty 1^80. EpistMath.Corv. IV.rész.XCV, 
leeél, 262, l. Itt az esztendőben hiba van, mert Olranto U80. elején 
még nem volt török kézben, valdsziniUeg 1481-nek kell tehát álla
ni. Ezen levelet Timon is közli, de az évre nézve hibásan. -^ Má
tyás udvarában volt az egri püspöknek egy közel rokona Angelo Be-

HDHTAMAK EOBA. T. KÖT. 1 2 
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soká vévéD a nápolyi király levelét, mellyben 1200 huszár 
átküldését sürgeti saját költségén, feleletében tudtára adja 
neki, hogy már Magyar Balázst seregével megindította, de 
ez alkalmasint csak az utak rosszasága és más előre nem 
látott akadályok miatt nem érkezhetett maga idejében pseg. 
Ha tudta volna, hogy csak buszárokra ŷ n szüksége, mind 
csak illyeneket küld vala; miután azonban e^n sereg ki
készítésére 20,000 forintot költött és .az mÁr hihetőleg 
rendeltetése helyére megérkezett, azt már most vissz^abívni 
nem akarja. Ha mind e mellett még több seregre volna 
szüksége, örömest küldend még egy más csapatot is, csak 
hogy Zengen zsoldjának fizetésére pénz, átszállítására pe
dig hajók álljanak készen *). Valőszinűlegennak következ
tében Mátyás Magyar Balázsnak seregeit 2000 főre egé
szítette ki 2). Ferdinánd úgy látszik a neki küldött seg^d-
seregekkel igen meg voít elégedve és vejét ezen ügyben 
tett fáradozásaiért két szép paripával aján l̂ékozta meg '}) 
mellyet ez különös levelében megköszönt oUy kinyilatkoz
tatással , hogy Ö is örömest megszolgálja szívességét vala-
melly olly tárgygyal, melly Magyarországon találtatik, 
csak hogy óhajtásait tudhassa meg ^}. 

nigno, ki vásottsága által bátyjának sok bút okozott és most a ki
rályné egyik szolgálóját szándékozott nőül venni. min ez felindulva 
úgy látszik a királyt vádolta e miatt. Ez ugyanezen levelében igen 
szíves kifejezésekben mentegeté magát, megjegyezvén bogy az 6 
kedvéért ezen ifjat mindig kedvelte és még most is kedveli, mindig 
azon volt, hogy az inkább körülötte mint a királyné udvarában tar
tózkodjék, az általa czélba vett házasságot sem ősem a királyné jóvá 
nem hagyják, azonban az ifjú makacsságát megtörni nem képesek. 
Ha neki kedve volna valóságos szolgálatába lépni vagy legalább en
gedelmességet fogadni, ót örömest megtartja tovább is személye kö
rűi a bíbornok iránti tekintetből. 

0 Epist. Math. Cort. IV. rési, XLIV.levéh üi-1 
}̂ Ennek a Mátyás levelei közt nincs nyoma, de mind hazai fr<5-

ink̂  mint Bonfin e. h. 449, l ^ Istcán/i I. könyv, 4, /., mind az 
olaszok Gianone szerint Hist. de Naples VL d. 603, l. Magyar 
Balázs sereg'ét egyhangúlag 2000 fóré teszik. 

3) Jstvánft I. könyv, 4. l Has. Katona e. h, 404. l 
*) Ep(si,Math, Corv, IV. rés», XLVIIL levél, U8. L 
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Asaktt a Frídríkkel Umt f^gyversiünet ideje eltolt, 
a nMM\ h(ygj Qafarelli püspök a csiszárt Hiendő feltéte
lek atfogadisára bírni tudta volna. Fő akadály volt ebben 
FlaoB. Mátyás már ráállott volt, hogy ó «2 esztergomi ér-
aeki cicimet tartsa meg, sőt e melleif a győri püspökség 
átadását is ígérte; de a gőgös főpap aat elfogadni nem akar
ta. A király tehát seregének egy részével Stájerhonba sie
tett és főtanyáját Bégedénél vévén )̂, innen megnyitotta a 
esásjiár ellen a háborúzást a közel fekvő Marburg megszál
lásával, melly inkább mesterség mint a természet által volt 
megerősítve ^). 

Már Marburbargnak sorsa az őrsereg minden vitéz
sége mellett sem volt kétséges, midőn Mátyás István mol
dovai vajdától új tndősitást vett arról, hogy Mahomcd a 
király múlt évi győzedelmein felindulva nagy készületeket 
tesz és júniusban egész erejével szándékozik őt megtá-
Biadni'). E mellett Cafarelli ascolei és Vilmos eichstadti 

0 Már martius 29-dikéo innen parancsolta meg Selmeez városa 
Unácsának, hogy mintán, mint kedretlenfil esett értésére , ezen vá
rosában sokan vannak, kik egyedül bormérésból élnek, és a bányá
szok gyakran munká ĵokat elhanyagolva ezen korosmákban gyűlnek 
5isze, mi által mind ők magok károsodnak mind a királyi jövedel
mek kevesednek, a városi lakosok kdzől senki bort ne mérhessen, ki 
bányát nem mivel, felhatalmazván az ottani báoyaispánokat, hogy 
AZ ezen rendelet ellen vétők minden javait az 6 részére foglalják le; 
hogy pedig szegénysége miatt senki a bányaművelésben ne gátoltas-
sék, megengedi, miszerint a hánynak tetszik magok közt egyesülve 
a bányamívelésre társaságokat alakíthassanak és egy kereszt alatt 
bort mérh essenek. Dátum in Rokusburga feria quinta proxima ante 
dominicam letare anno domini 1481. Oklevéliár^ DCLXIII, «s. — 
Itt mnlatásának több okleveles nyomai vannak, mellyekre alkalmilag 
visszajövünk. 

)̂ Bonfin^ IV. tis. VI. könyv^ 444. l, ugyanezen megszállást 
esztendővel előbbre még Regede megvívása elébe teszi. Azonban 
Engel e. h., Katona e. h. 32i. l, nem ok nélkül helyeztetik azt 
i^^ .'K^ekelich^At k&vetve Hi$t. EcoL Zagrab. iSd. l. Bzén évre 
ttsziazt Beichwein Jakab kézirata is de Lincknél, Ánnal. Glara-
vall 11. d. 262.1. Eerchelich idejét is megfaatátozzahttsvétkSrülre. 

^ Éngf(li9.k' ^ ififtt Kaíona U eiaim e. A., de későbben; azon-
12* 
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püspökök, am»z a pápa ez a német rendek kSvete, ujab
ban unszolták őt az ellenségeskedések félbeszakasztására, 
Ígérvén közbenjárásukat egy állandd béke eszközlésében ̂ ). 
Végre maga Beatrix is közbe vetette magát ^}. Valamint 
tehát több leveleket írt Fridriknek e tárgyban ' ) , sót azt 
ajándékokkal is kívánta megnyerni Oi ^Sy másfélül férjét 
is unszolta békére '). így bár Marburgnak falai igen nagyon 
meg voltak rongálva és az élelembeli szükség az őrség közt 
napről napra érezhetőbb lett, János váradi püspököt *) 
Bécsbe küldötte az alkudozások megnyitása végett. Ez itt 
kötött is fegyverszünetet a német országgyűlés által kikül
dött követek és az ascolei püspök közbenjárása mellett 
május 10-dikén, melly négy hétig, május 13-dikátől június 

bao mioden környülállások összevetése nyilván bizonyítja, hogy 
ide való. 

0 Maga a később megkötött fegyverszüneti oklevél. — Fessler, 
V, d» 362. L egyedül az ascoiei püspök ékesszólásának talajdonftja 
a fegyverszünetet, azt állítván, hogy ő ekkor jelent meg Mátyásnál 
legelőször. Bonfin szerint e. h, Cafarelli Prosper pápai követ és as
colei püspök a császárnak megbízottjaival maga jött a táborba Mar-
bnrg alatt és itt személyesen unszolta Mátyást a békére. Ennek ele* 
intén nem igen volt kedve reá, és egyenesen tudtára adta, hogy nem 
bízik a császár szavaiban, a pápa kedveért mégis egy fegyverszü
netben megegyezett. Fridriknek kikerülő, csak haladékot kereső fe
leletei csakhamar bizonyíták, mennyire igaza volt a királynak. 

2) Mennyire örül ö » így fejezi ki magát egy Pozsonyból június 
i0-dikén d48l-ben írt levelében, dass eine Versöhnung zwischen 
dem Kaiser und Mathias zu Standé kommen werde, dadurch tJngam 
und Oestreich Friede und Gemach unter einander gebrachten, und 
eines jeglichen Macht nicht in seineu Gliedern, sondern wider die 
Feinde des Glaubens gebraucht würde, es sey für wahr ein gütig 
und heilig Werk das zu voUbriogen. Langenn e. h, i30, L 

8) Bonfin e. h. 
*) Fugger, Spiegel d, Ehren 904. L bőven leírja azon szép edé

nyeket , mellyekkel a császárnak kedveskedett. 
)̂ Fugger e, h. bőven előadja mind Beatrix mind Mátyás ind

okalt, mellyekkel egymást meg akarták győznî  amaz a béke hasznai
ról , ez a háború szükségéről. 

*) Ez írta alá Mátyás nevében a fegyversaüneti irományt. 
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11-dikéig tartson )̂ és a melly alatt a végbéke iránti lil-
kndozások a mondott közbenjárók segetlelmével indíttassa
nak meg, belé foglalván a salzburgi érseket is )̂. 

Ennek következésében Mátyás Marburg megszállását 
tüstént felbontotta, sergeit Regedéig visszavonta és Mar-
bnrg mellett csak némelly csapatokat hagyott Szapolyai 
István és Tettauer Vilmos vezérlése alatt a vár további 
berekesztésének folytatása végett'}. 

Mátyás regedéi mulatása alatt több tudósításokat vett 
Rómából, mellyek részint megelégedését nyerték meg, ré
szint kedvetlenül hatottak rá. Mindenek előtt értesíttetett 
rokona s barátja, mint őt válaszában nevezi, az arragoniai 
bíbornok által, hogy a pápa a tőle kért bűnbocsánatot nem 
csak a jelen böjtre, mint ő kívánta, hanem ezen kivűlmég 
két évre adta meg. Ezért még április 4-dikén kelt levelé
ben különös köszönetet mond az említett bíbornoknak, ki 
ezen ügyben kedvezőbben járt el, mint ő kívánta, de egy
szersmind felszólítja őt, hogy a mennyiben becsülettel ki-

0 Qaod ab ortu solís díei dominice qua canitar jubilate sufferen-
tie et Treuge prefaté incipiantar et inviolate ac inconcusse asque ad 
occasum solis diei lune infra festa pentecostes proxime ventura per 
Maiestates saas confedfratas aíque sabditos suos observentor, azt 
mondja maga a fegyverszüneti kötés. Kollár a Jubilate-vasámapot 
helytelenfii teszi július 1-sejére és ez által Prayi is tévedésbe hoz
za , ki Annál. IV. d. 151. l. azt mondja: Inducias tandem VI. no-
nas O êlyesben idus} májas conflatas esse, que a Kalendis Julijs 
princípium summerent et ad diem lunae, qui festum pentecostes se-* 
cuturuB esset, bona üde servarentur. 

)̂ A fegyverszüneti szerződésről, Dátum Wienne die jovis post 
dominicam qua cantatur Misericordia domini anno a nativitate do-
mini 1481., mint a bécsi császári titkos levéltárban lévőről emléke
zik Kollárt AucU DipL ad Veltum Ursinum 322. l Innen kiadta 
JTfira, Gesch. Friedr. IV. II d. 267, l — Pray, Annál. IV. d. 
i51. l. ezt később a németországi gyfliés után teszi, de hibásan; 
még sokkal hibásabban állítja Fugger, Ehrenspiegel 906. l, hogy 
az végbéke volt volna olly föltétel alatt, hogy Fridrik 50,000 arany 
forintot fizessen és azért Mátyás minden elfoglalt helyeket visz-
szaadjon. 

3) Bonfin e. h. 
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vihető, kövessen el mindent ezen bűnbocsánatnak a jelen
leg az ö pártfogása alatt állő salzbnrgi érsekségrei kitér* 
jesztése iránt, miután abból magából több hasznot reményi, 
mint egész Magyarországról, melly az ozmánok elleni foly
tonos háborúkban nagyon ki van merülve s a mnlt évekbeni 
halandóság által népességében igen megfogyott; e jövede
lem pedig jelenleg, midőn magát a keresztyén fejedelmek 
által elhagyatva látja, a hit ügyére fordított költségeire 
nézve némileg fölsegítené s azt a pápától ki fogná érde
melni. Egyébiránt kéri őt hogy a dolgot igen óvatosan sür
gesse 0- Kevéssel ez után április 13-dikán az ascolei püs
pöknek n^egköszöni, hogy a pápa btevéit és annak hozzá 
intézett parancsait vele közlötte^ A salzburgi érsek ügyi
ben azokon kivü},, mikről őt követe által már értesítette, 
tudósítja őt, miszerint megtudta, hogy azok, kik minap a 
salzburgi érsek nevében a császárnál jártak, ezt nem an
nak akaratából, hanem az esztergomi ér^k rendeletére a 
salzburgi egyház hűbémökei nevében, tették; az<mban ezek
nek ajánlata sem az érseknek, sem az egyháznak sem ne
ki nem árthat; mert már intézkedett hogy, ha a császárral 
meg nem eg^^ezhetik, az érsekség, várai visszafoglaltassa
nak és híibérnökei engedelmessiégre szoríttassanak. A győ
ri pUspök«égrfr nézve megegyezik abban, hogy azt az esz-
fergoftii érsek, ha akarja, az érsek! czimért cserében elfo
gadja ,; miî t erről az ez ügybén őt megintő pápát már, ér
tesítette, de ezen felül, részére nyugdíjat semmikéji sem 
s^lb^t. Î éri azérti a püspököt, tudósítsa őt minél hamAf-
rabb annak e részbeni végi dlha4;ározásárdl, mettőnenv 
akmfjft 8 nem tűrheti; hogy eteü egyház sokáig püspök 
nélkül zavarban maradjon. Eién kiVűl tudósítja őt, hogy 

Epi8t. Mailül Con>. IV, réáz, XhlH. ié»éh idStri; Itt, a^wiatM? 
Katona 0, h, 3S9i I. kS&U, aJicd^ ninck kfibév6>«>a kelet. e§Aigf 
m: DfttuB): in Gitiiate; nortmi. ^ { ^ s UH^ kzombmt Kaptimai 
kézirataiban L. köt 35, l a kelet úgy áll mint azt mi adliiik̂ 'éf « 
melly a körülményekkel összevág. 
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levele vételével rögtön futárt indított Romába a hozzá kül
dött 8 a pápáihoz és némelly bíbornokokhoz szőlő levelek 
átvitelére; Végre a« esztergomi érsek azon szép szavait 
illetőleg, mellj^ket vele levele végén közlött, azt válaszol
ja, hogy ezek csak oda vannak irányozva, miszerint a salz
burgi érsekséget, meMybe magát az ő kegye nélkül helyez
tetni nem reménylbeti, elnyerhesse; de tudja meg a püs
pök, hogy az, bármi szépen és hfzelgőleg beszéljen is róla, 
bármi jő indulatot színleljen is iránta, soha nem bírhatja őt 
arrâ , hogy megint oldala mellé bocsássa, mert kebelében 
kígyőt, személye melltett viperát nem akar 9 . 

Kedvetlenül lepte meg a királyt azon hír, hogy az 
ascolei püspök helyett, kit működéseiben közte s Fridrik 
közt megkedvellétt volt és kibe nagy bizodalmát helyez-̂  
téti, a pápának új követe érkezett a császárhoz, valőszi-
nfileg ennek alattomos mesterkedései következtében, ki mi
után Cafarelllt hiedelmében megtántorítani nem tudta, őt eltá
volítani Ügyekezett. A pápa eleinte Gibo KereBztelő János 
bíbornokot, ki később VIIL Incze neve alatt az apostoli 
székbe ült ^), jelölte volt ki ezen állomásra; de miután ez 
ezen megbízást elfogadni nem akarta, Ursini theanéi püs
pököt küldötte mint kt$vetét a két versenyző fejedelemhez 
kibékéltetésök végett, hogy azután egyesűit erővel száll
hassanak szembe a hit közös ellenségével "). Az ez iránt 
adott utasit̂ ásban meg volt hagyva az apostoli követnek, 
hogy Mátyást a szent-azék mellett a cseh eretnekek egy 
részének legyőzésével s az ozmánok ellen folytonosan és 
többnyire szerencsével viselt harczaival szerzett érdemei
nek a pápa nevél>eni méltányos kiemelése mellett a szent-

^ Episí.Maih. Corv. IV, rész, LV. letel, 135. l , hol a kelet 
így áll: Dátum Bude etc. Azonban Kaprínai kéziratai közt L. kfit. 
A\. és 42. 1. ezea levél egyenesen illy kelettel fordnl elő: Dátum 
Baklspurge 13. Április 1481. 

^^Januarius 19-dikén U84. Raynaldy AnnaL Eccl. XIX, d. 
296. l 

3) Februarius 7-dikén történt a kinevezés, Voloterrani, Diar, 
Román, Muratorinál, Scripi. Rer, JtaL XXI11. d, i2i, l. 
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szék segedelméről ezen ügyben jövendőre is biztosítsa. 
Egyébiránt oda is utasíttatott a követ hogy, ha a két feje
delmet barátságosan megegyeztetni minden ügyekezete mel
lett sem volna képes, a dolgot oda vezérelni törekedjék, mi
szerint kölcsönös sérelmeik és követeléseik elitélését bízzák 
vagy egyenesen a szent-székre vagy egyenlő számmal ki-
küldendő biztosaikra, kikhez szükség esetében, ha tudni
illik magok közt megegyezni nem tudnának, a pápa küi-
dend még egyet. Azon nem várt esetre pedig, ha ezt sem 
lehetne eszközölni, annak kijelentése tétetett kötelességéül 
hogy, miután azon veszedelemben, mellyel a keresztyénsé-
get az ozmánok különösen most fenyegetik, a szent-atya 
nem nézheti el két illy hatalmas és a hitetlenekkel szom
szédos fejedelem egymás elleni háborúzásait, mellyek ál
tal a hitetlenek ügyekezcteit mozdítják elő, így őket aka-
ratjok ellen is egyházi fenyítékek és más törvényes segéd
eszközök által békére és csöndességre szorítani kénytelen 
leend ^}. Alig esett Mátyásnak értésére az új követ megér
kezése , mindjárt írt mind az arragoniai mind az egri püs
pöknek hogy, miután az ascolei püspök a közte és Fridrik 
közti béke eszközlésében annyit fáradott, ezen ügy minden 
részleteivel annyira ismeretes, és működése ellen semmi ki
fogás sem tehető, az e végett közelebbről kiküldött új kö
vet pedig csak hosszasabb fáradozás után okulhat el ezen 
zavaros tárgyban, kedvező alkalommal ügyekezzenek a pá
pánál eszközölni, hogy az ascolei püspököt tovább is hagy
ja meg mostani állásában )̂. Bővebben és részletesebben írt 
e részben kevéssel ezután a pápának magának, az ascolei 
püspöknek fáradhatatlan ügyekezeteit, különös dicséretre 
méltd tapintatát, és mindenki által elismert részrehajlatlan-
ságát magasztaló szavakban kiemelvén és ennek követkéz-

)̂ Az utasítást közöljük egész kiterjedésében OklevéUár, 
DCLXXIX. «». 

') Epist Math. Corv, IV, rész, LIV. és LXL levél, i34. és 
Í54. l Itt a kelet napja nincs kitéve, Kaprinainál e. h. 42. /. ápri
lis i3-dika áll. 
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tében az arragoniai és egri bíbornokoknak is megírt indokok
nál fogva annak további megbízását az eddig annyi siker
rel folytatott alkudozásokkal m ĝ pedig úgy sttrgetvén, 
hogy a theanői püspök visszaliivattassék, nehogy ennek 
jelenléte a szent-szék részérói bizodalmatlanságot áraljon 
el az ascolei püspök irányában s ez által ennek tekintélye 
veszélyeztessék )̂. 

Mátyás még április végén sőt májas első felében is Re
gedén malatott. Innen mentette föl április 24-dikén Osvát 
zágrábi püspököt azon átoktól, mellyet a tótországi rendek 
Zágrábban tartott utolsó gyülésökön mondottak rá, egy
szersmind megengedett neki minden más ellene elkövetett 
bűneire nézve, öt megint kegyelmébe visszafogadván '). 
Innen parancsolta meg május 6-dikán az ország egyházi és 
világi bíráinak, hogy azon 380 arany forint adósságért, 
mellyet egykor Túsz János néhai Túróczi Benedektől az ő 
nevében és az ő részére vett kölcsön, s mellyet ő az emlí
tett Benedek fiának Györgynek meg fog fizetni, Túsz Já
nos ellen Ítéletet hozni ne merjenek '). Ugyanaz nap s 
ugyaninnen adott parancsot a tótországi adószedőknek 
hogy, miután ő Laki Túsz János részére, — ki az ország
ból az ő engedőiméből külföldre költözik ,̂  — úgy intézker 
dett, miszerint azon költségei fejében, mellyeket az a most 
neki átszolgáltatott várakra tett, a tótországi adóból Osvát 

<) Epist Maih, Core. IV. rész, LXIV. leeél, i59. l A levél
nek hiányzik keleté, de tartalma mutatja, hogy a két előbbinél ké
sőbb itatott. 

^3 In Bakosbnrga in festő B. Grorgij M. anno dominl 1481. Far^ 
UU, lÜyr.Sacr. F. d, 497, /. — Keresztúrig Episc. Várad, 11. 
d, 244. /. emlfti Mátyásnak Budáról április l>jénnémellyhatalmas-
kodások megvizsgálása tárgyában a leleszi conventhez intézett pa
rancsát, Dátum Bude in dominica Laetare anno domini 1481, Ha itt 
a keletben nincs hiba, Mátyásnak vagy idő közben is meg kellett 
rSvid Időre fordulnia Budán, vagy ezen parancs távollétében adatott 
ki az ő nevében. 

^} Dátum in Bakospurga in festő beati Johannis ante portám la
tinam anno domini 1481. Oklevéltár, DCLXVL sz. 
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zágrábi püspök (Tdsz János testvére) éTenklnt tn^dáddig, 
míg Túsz János külföldön fog tartózkodni, 600 ai>^yát' 
visszatarthasson és neki kiküldhessen: ezen összeget a zá
grábi püspökség jdszágaitdl járó rovatos addbőí beszedés 
végett Osvát püspöknek hagyják és utalványozzák 0- Vég
re ngyanesak Regedéről parancsolta meg május 11-dikén a 
tétországi adószedőknek, hogy Laki Túsz Jánosnak vagy 
raegObizottjának a minap tőle megvett bizonyoslárgyak árá
ban 4393 arany forintot rögtön fizessenek ki ^). Azután 
azonban a törökök mozgalmai iránt vett tudósítások kény— 
szeríték őt arra hogy a fővárosba siessen. Útját Székes-
Fejérvár felé vette. Innen írt újabban a2 arra<g(mifli bíbON 
noknak, keservesen panaszkodván hogy mit néki rég meg
jósolt, mit ellenében gyakran mondott, hogy a hit ellensé
gei ellen adandó segélyre nézve őt csak puszta szavakkal 
biztatják, már most kézzel foghatólag teljesedett. Sajnálja 
hogy sokáig hiú reményekkel engedte magát elámíttatni és 
már most csak későn, saját kárával kénytelen érezni, milly 
veszély fenyegeti őt az általa fölingerlett törökök részéről, 
mint ezt a pápához írt leveléből és István moldvai vajda-*' 
jiak nem rég hozzá küldött és általa a pápának eredetiben 
bemutatott tudósításából megértheti. Végre tudatja vele, 
hogy ezután ő is óvatosabb lesz és nem fog mások szavai
ra annyit építeni, miután most látja, mennyit lehessen még 
a szent-atya biztatásainak is hinni'). A pápához írt és itt 

0 Dátum in Cinitate nostra Bakospurga ÍD festő sancti Johaonis 
ante portám latinam anno domini 1481. Oklevéltár, DCLXtít- <«• 

}̂ Dátum in Ciuitate nostra Rakospurga feria secunda proxlma 
post festum b. Johannis ante portám latinam a. d. 14S1. Oklet>éltár, 
DCLXVIIL w . 

3) Dátum Albaregali, év és nap nélkül. Epiil, Math. Corv, IV. 
rés»^ LIIL levél, Í32. l. Igen sajnálni lehet hogy a fejérvári leve
lei egyikének sincs kitéve kelet ideje és fgy itteni mulatásának ide* 
jét pontosan meghatározni nem tudjuk. Azonban, miután Mátyás 
még május 11-dikén Bégedén időzött, jtfnius 4-dikén pedig, mint 
mindjirt meglátjuk, már Budán volt: Székes-Fej érváron keresztül 
utaztat a legnagyobb hihetőséggel május utolső felére tehetjük. 
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említett levelében bötebben előadja, hogy a- török biroda-
lombiSl vis^at^t kémjeinek, több az ország szélein \év6 
baNhiagyahiî , sőt magábak István moldvai vajdának egye* 
ző tudósításaiból nyilván kitetszik, hogy a török sznltátr 
igen nasgy kŐBzületeket teszen^ m ^ piBdig ellene, ntol^ 
gyŐBe^elmeft megbosf^ulandó, és a Jövő sz. János napjáil 
birodtilinainak egész erejével saját személyes vezérlete alatt 
szándékozik őt megtámadni, mint ez bővebben kitetszik a 
moldvai vajdának eredetileg közlött leveléből. öeddiginiD-
denri kézséggel ohiytotta a 8zent--8zék kiváns^tt> teljesf^' 
teni, nem csak saját erejének megfeszítésével szembe szál
lott az ozmánokkal, hanem tetemes segedelmet küldött ipá
nak is, és épen ezen készségének köszönheti ezen veszélyt^ 
mellynek most ki van téve,mind a mellett tovább is. a'pán 
pa engedelmes fia száBdékoeik maradni; de most kényte-̂  
len nyilvánitani, miszerint saját erejével nemf képes a hft<̂  
tahnas ellenségnek hosszasb ideig ellent állani. Azért kéri 
a szent-atyát, gondoskodnék a neki minél előbb küldendő 
segedelemről,. vagy ha ebhez semmi remény sem lehetne;, 
kegyeskedjék neki ezt őszintén tudtára adni, hogy s ni»-
ga ügyein máiként segíthessen '). Fejérvárrói írt Mátyás 
az arragontai bíbomoknak némelly vele martiul 8-dikáróI 
kelt levélé mellett közlött ismeretien tartalma brevékre 
nézve, az egyikre nézve krülönösen megjegyezvén hogy^ 
miután az a veszprémi ^ smBsémi pü^pökneJi együftt s i^^ 
az utolsó pedig id^ közben meghah, azt az elsőnek átadni 
nem látta tanácsosnak, és kéri a pápátó! az utolsó helyett 
a kalocsai érsek kineveztetését, kibe tökéletes bizodalmát 
helyezteti, eszközölni ^. 

Alig ért Mátyás Budára '), értésére esett miszerint a 
német fejedelmek némelly követei Budára hozzá Ĵ nni 

0 Kelet Délkm.£jpM^ Math. Core. ir.r6$n,LXtI, léoéUiói.L 
3) Albaregftlis, kel«t IdBJe nélkül. BpM^ Math, Com I¥^ résv^ 

LIL Ucély Í29.1 
S) MikoT ért Mátyás Budára; bii^nyotfan nem tndjok. lit mnlstá-^ 

sáoakelső nyomát tidá^ttk a fegyverse'aüetet Fridrftkel iheghosssab* 
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szándékoznak, a kibékéltetést közte és a császár közt njra 
megkisértendők. Ennek következtében igen hízelgő kife
jezésekben felszólította az ascolei püspököt, jelenne meg 

\)Ü6 irományban JÚDÍUS 4-dikéről. Ezután majdnem az egész évei 
Budán töltötte , mint ezt bizonyítják igen számos itt kelt oklevelei, 
nevezetesen az ez után alkalmilag emUtendókön kivttl a követ
kezendők is : — Július 20-dikán megengedi a tőtországiaknak a ke
reskedést tengeri sőval, Dátum Bude in festő b. Margarethe 14S1. 
Komchich, Suppl ad VesU Comit. 11. d, 222. l — Július 26-
dikán Boroszid városának egy új vásárra ad szabadalmat. Gebén zu 
Ofen am Pfingstage nach St Jakobi anno domini 1481. Lűnig, 
ReichS'Archiv. Pars Spec. Cont. IV. B, ii, ForU, 273, l — 
Augustus 24-dikén rendelkezik a kolozsvári pereknek egyenesen a 
szebeui törvényszék elébe vitele iránt. Dátum Bude in festő Sancti 
Bartholomei apostoli anno domini 1481. Archie d.süchs. Vereins^ 
L d, 2, füz,94.l.—Augustus 25-dikén minden vámszedőket és har-
minczadosokat eltilt attől, hogy az erdélyi szászoktél vámot és har-
mioGzadot kívánjanak. Dátum Bude Sabbaiho proximo post festum 
b. Bartholomei apostoli 1481. Siebenhiirgische QuariaUchrtft^ 
VIL d. 307, és kőv. l, — Augustus 26-dikán a hét és két szász
szék panasza következtében , — miszerint némelly erdélyi birtoko
sok azon szász jobbágyokat, kik a múlt években bizonyos okoknál 
fogva birtokaikba átköltöztek és most vissza akarnak telepedni, va
lamint a szász földre költözködni akaré saját jobbágyaikat nem bo
csátják szabadon, — megparancsolja Erdély minden nemeseine^c, és 
bármi sorsú birtokosainak, hogy az említett jobbágyokat a régi tör
vényes szokás szerint a szokott földbér és adósságaik lefizetése után 
a szász földre minden nehézség nélkül bocsássák át; ellenkező eset
ben felhatalmazza a mondott szász-székek polgármestereit, bírált és 
ialnagyait, hogy a szokás-szabta háromszori megintés után ezen job
bágyokat minden vagyonaikkal együtt a szászrföldre átvihessék. Dá
tum Bude Sabbato proximo post festum b. Bartholomei apostoli, an
no domini 1481. Oklevéltár, DCLXXIL sz. — October 23-dikán 
Gergelylakai Buzlai Lászlónak részint saját érdemei tekintetéből, 
részint fiának Mőzsesnek esedezésére, ki jelenleg ktilönös parancsá
ból az országon kivúl az ő különös szolgálatában fárad, megengedi, 
hogy a székes-fej ér/ári sz. Mária monostorában bizonyos kijelölt he
lyen magának, nejének és gyermekeinek alkalmas temetkező helyet 
választhasson s azt tetszése szerint díszíthesse föl, meghagyván a 
prépostnak és a káptalannak, hogy e helyet neki minden ellenzés 
nélkül engedjék át. Dátum Bude feria teriia proxima post festum 
beatarnm undecim millium virginum anno domini 1481. Oklecéltár^ 
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5 is ezen összejövetelen, miután a pápa által ezen ügy úgy 
is egyenesen reá van bízva, ő viseli abban a szent-atya 
személyét; de különben is az ügy állását annyira ismeri, 
hogy senkinek közbenjárásától annyi sikert nem lehet várni 
mint az övétől ^). A felszólított követ, mi okból, bizonyo-

DCLXXIII. sz, — November 15-díkén Besztercze városa pana
sza következtében, — miszerint régi kiváltságaik ellenére, hogy 
tudniillik a perek Kolozsvár városátél elAszŐr az ő törvényszékek-
kőz és innen szoktak a szebeni székhez felebbeztetni, jelenleg a 
kolozsvári tanács a múlt években tőle nyert némi királyi levélre tá
maszkodva pereit egyenesen a szebeni székre bocsátja feljebb, — 
in^ghagyja Báthorl István országbirőnak és erdélyi vajdának, hogy 
maga mellé vévén György váradi prépostot vizsgálja meg a panasz
kodó város ebbeli jogait, és a mennyiben ezeket bebizonyítva látná, 
a panaszld várost azokban a kolozsváriak ellen védelmezze s tartsa 
meg. Dátum Bnde fería quinta proxima post festum b. Briccii epi-
scopi et Confessoris anno domíni 1481. Oklecéltár, DCLXXIV,$i, 
— No-vember 16-dikán rendelkezett a zágrábi püspöki dézma iránt. 
Dátum Bude ferla YI. post festum b. Martini episcopi et Confessoris 
anno domini 1481. Farlat e, h, F. d, 497»L — November 24-dikén 
Boroszlő városa polgáraira nézve a vámokat Magyarországon ügy 
rendezi, hogy minden szekértől ott hol híd van egy, ott hol ez nincs 
fél forint fizettessék csak. Dátum Bude Sabbatho proxímo post fe
stum heate Anne matris Maríe anno domini 1481. Ad relationem 
Thome de Erdewd prepositi Titulíensis. Gomides kézlrataiből Ka
tona e. h. 362. l és Lünig e. h. 274. L — December 13-dikán 
megparancsolja a győri káptalannak, hogy néhai Bezi Lőrincznek 
Győr vármegyében fekvő minden birtokaiba, mellyek annak magva-
szakadtával a koronára szállottak és általa a netalán azokban lappan
gó királyi joggal együtt a szent koronának és neki tett hű szolgála
tokért Rathiboseni Trinka Jánosnak és ez által nejének Katalinnak, 
Pöki Antalnak és Mihálynak adományoztattak, a nevezett adoma-
nyosokat igtassa be. Dátum Bude in festő b. Lucie virginis anno do-
minivl481. Ohlecéltár, DCLXXVIII. sz, — Idő közben megfor
dult az ország különböző részeiben i s , hihetőleg az ozmánok elleni 
készületek serényebb előmozdítása végett. így vágynak nyomai szé
kes-fejérvári , veszprémi, kassai és belgrádi mulatásának. Azonban 
ennek idejét meghatározni nem vagyunk képesek, iniután itt kelt és 
bizonyságul szolgáló leveleiben, mint annak idejében meglátjuk, a 
kelet ideje nincs kitéve. 

0 Budae, kelet ideje nélkül. EpisU Math. Corv. IV. réss, L. le-
V&, i22. l 
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san megmondani nem tudjnk, nem Jelenlietett meg ') ^s 
ennek következtében ez úttal yégbéke nem î  köttethetett, 
hanem az előhbi fegyverszünet júnins 4-jdikén miég két 
héttel meghosszabbíttatott júnins ^5-dikéig )̂ ^yan^pn 
föltételek ,alatt mint az előbbeni, miután a végbéke jránti 
alkudozások még mind eddig nem indíttathattak meg ') . 
Megindultak-e később ezen békealka()ozások ^ megfnpndafii 
n̂ pi tudjuk; annyi bizonyos jhogy,iha megindullak is^ered-
ményre nem vittek, sőt a megszökött esztergomi érsek, 
Mátyásnak irányában tett erélyes nyilatkozatán fölhevülve, 
még mielőtt az első, Bécsben kötött fegyverszünet határ
ideje eltelt volna, bár az már Budán újabban megerősítte
tett .j6s meghosszabbíttatott volt, a háborúzást elkezdette. 

i^pen pünkösd napján egy jől ifelkészült sereggel Mátyás
nak Marburg alatt Szapolyai István és Tettauer Vilmos 
vezérlete alatt tanyázd s mitsem.gyanitő-sergeit véletle
nül megtámadta; a meglepett magyarok kénytelenek vol
tak a nagyobb erőnek engedve visszavonulni s az érsek 
egy pusztitő beütést tett Magyarországra *). Mátyásnak 

)̂ Mátyás a vár&di püspök által̂  kit a néniét fejedelmek:fafgtért 
követeivel oémelly dolgok elintézése végett Bécsig küldött volt, tu
dósította őt azokról, mik Budán történtek, miot kijtetü^ikpeki ^z |tl' 
tal Sn rövid leveléből. Albae regalis kelet ideje nélkül. Epist HiOh' 
Corv, IV, ré9z, LIV. levél, i3éJ, Maga a levél tartalma bizonyííáa, 
hogy ezen levél a királynak nem elsó épen most említett fejérvári 
mnlatása alatt, haoem Badán megfordulta után Íratott. 
. )̂ Ad diem lunae post festum nativitatis S. Joannis Baptl&tae. 

3) Dátum Budae die lunae post domioicam ^xandi anî o 1481. 
Erről mint a császári bécsi titkos levéltárban létezőről emlékez^ 
Kollár e. h., innen adta ki Kun e, h. 270. l, A király parancsára 
ezt Péter választott és megerősitett kalocsai érsek mint királyi f^kor-
látnók készítette. — ^n^el, Gejscb, r. üng. HL <í. 57P. U emlé
kezik vaUmelly békealkudozásokról, mellyeketP^trix,kö£beTeté»ére 
Mátyás Pozsonybao indított volna meg j<tlllus bÓDapban, ^ «ffeknfk 
hiteles nyomát nem fedezhettem föl. 

*) De littch, AnnaL QlaramlL JL 4* 2Q2,l - - Ejfentéayt, 
a nélkül hogy a császári sereg yezérét nevezné, említi Bof^fin Is €. 
h,^M, l mondván, hogy 2000 császári a Marburgot berfktffatö ma
gyar sereget megtámadta a ez kénytelen volt a nagyobb erőnek en*-
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figyelmét egészen magokra vonták a keleti iíg3ffi)c, .A é̂rt 
egész erÓYel nem léphetett föl ezen bUeUfî ^g .m^sgfeayi-
,tésére és megelégedettazonUs&ebb piiiB t̂itd háiboTÚ folyta
tásával a császárnak, kit.a p4pa kevéssel ezután a megbé-
kélé̂ sre versenytársával ujabban megintett % majd >minden 
tiartományaiban, mellynek rövid folyamát ^z; ötsszefüggés 
.kedveért már feljebb előadtuk. 

Mátyás ugyanis ezen idő tájban vett tudősitást Mahomed 
szultán halálárdl, ki legnagyobb készületei közt táborában 
május 3-dikán hirtelen végezte földi pályáját ^). Ezen ne
vezetes hőditő, kiben a kegyetlenség és bujaság nagylel
kűséggel és teremtő lélekkel^az-undoksig tündöklő tulajdo
nokkal, tudomány kedvelés vadsággal, áhítatosság szava 
megszegésével vala csudásan vegyítve, ki az uralkodó ré
széről a testvérgyilkosságot törvény álfai engedte meg *), 
két fiat hagyott maga után. Bajazid az Idősbik mindjárt 
9.4 őrával.^pja halála után a sereg által szultánnak elis-
mertetê tt. A nagyvezér azonban, Mahomed Nissani, az 

gedni. — Fessler e, h. 366* L minden bizonyos alap nélkül hti ál
lítja, hogy Mátyás sergeinek szoros parancsa volt minden összoűtést 
gondosan elkerülni, és azért minden elleDtáll&s nélkül elvonult. L<mg 
szerint Chron. Cttis. Piüorinál^ Script, Germ* I. d. 1255. l. ez 
Ffldrik híre nélkül történt és ő e miatt vezéreit meg is dorgálta. 

0 Június 23-dikán. Chmely Regest, 703. L 
«) Diar. Parm. Muratorinál, Script. Rer. Hal. XXIL d. 374. 

l., Ziegler, Schauspiel der Zeit L d. 470. l., Hammer e. h.y 
Engels Gesch. v. Ung. III. d. 379. /., Ugyanő, Gesch. d. Wal. u. 
Mold. 182. l., Sismondi XI. d. 207. l. — Némellyek halálát má
jus 2-dikára, mások 5-dikére (Infessura, Muratorinál e. h. III, 
d. 2. köt. 1147,10 vagy 6-dikára teszik, Pray, Annál. IV, d. ÍÍ7, 
l. Maga Mátyás is a pápához írt levelében május 5-dikére vagy 6-dl-
kára, Tritlhem^ Chron. Hirsaug, II, d. 511. /. május nto\jára. 
Leunclae szerint Annál, Turc, I. d, 44. l. torokgyíkban halt meg; 
sokan halálát méregnek tulajdonítják. Podlusányi 387, L 

^^ Hammer e, h. 22i, l, — Barlettl és Covarsin igazságtalanul 
olcsárolják, Spondagiuo, Giovio és Saosovino mértéken túl magasz
talják, Hammer e. h, 210, l.; mi alkalinasint a tvlfúionok ezen kü
lönös vegyitékének következménye. 
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ifjabbnak a szerencsétlen Dsímnek ') fogta pártját ^), és 
azért később életével is lakolt'}. Amaz kora elsőségén ki* 
yfil atyja kijelentett akaratán, ez pedig azon épitette köve
telését, hogy bátyja akkor jővén a világra, midőn még 
atyjok nem volt szultán, császárfinak nem tekintethetik *). 
Mind két fél fegyver által kivánta jogait kivívni. A sze
rencse Bajazid mellett volt. Dsim megveretett és kényte
len volt seregétől megfosztva Egyiptomban keresni sege
delmet *). 

0 Zízimusnak nevezik ezt a nyttgati írók nagyobb részint, a ma
gyarok kikötöleg — Jovius, Urspr, d. türk. Reichs 34. és köv. l, 
Műllery ReichitagS'Theat. III. d. 180, /., Tritthem, Chron. Bir-
saug, II, d, 5U, / . , Spondanui IL d, 440. l, CaMsius 808, /., 
Zizimnek Roscoe, Leo the ienth, L d, 6i, L, Sisimnek, Zizimnek 
Tagy Schimnek Segur e, h. 343,1,^ Jemnek vagy Zizimnek Sismondi 
e. h. XI, d. 328. i, Zizimusnak, Zemesoek vagy Gémesnek Came' 
rariuSt De rebus turc. 63. L, Zizimasnak vagy Selimnek Cromer 
XXII. könyv, 650, /., Gimesnek Jovius, Hist, L d. 25. /. ét Zieg-
ler e, h., Geme-nek Curaeus I, d, 363, l., Schickfuss I, d. 159. 
í., Tselebi Zemnck MiUler, Schioeitz, Eidg. V, d. 193, l (valami
vel alább 296, l Dschem-nek), Schells Gesch, Oest, VII, d. 211, 
l, és Gesch. d. südösll, Europas II, d, 586. l.^ Zemnek vagy Zi
zimnek Muratori, Annali XlII. d. 630, /., Zemnek Timan, Epi-
tome 95. l. Gzaliabus-nak BonfinlV.iiz. VI. könyv, 449. L^Dsem-
nek Infessvrat Muratorinál, Script, Rer. Ital, III. d, 2. köt. 
1231. /., Mezetay, Hist. de Francé VII. d. 203. l, és Hammer 
e, h., ki szerint ebből eredett a Zizimus elnevezés is. —Cuspinia-
nus szerint De Caesaribus 682. i Zizimus annyit tesz mint szere
lem ; Bajazidnak mellékneve volt Hildrim azaz mennykő. 

*) Hammer e. h. — Spondanus szerint egy harmadik verseny
társ is volt: Amnrádnak egy fia, ki Konstantinápoly elveszése atán 
a keresztyének által elfogatván, II. Pál pápa által megkereszteltet
vén és a keresztyén vallásban neveltetvén, az olta hol Fridriknél 
hol Mátyásnál az udvarban tartózkodott, és ipost azt állítván, hogy 
ő törvényes, Mahomed pedig törvénytelen gyermeke volt Amurád-
nak, a rhodusi főmesternek írt, hogy inkább őt segítse mint Zimest. 
Spondanus II, d. 441.1. — Ez alkalmasint azon Mustapha Dávid 
volt, kiről feljebb 1451-ben volt sző. Ugyanő, ugyanott, 

3} Hammer e, h, 
*) Kantemir e. h. 175, /. 
S) Hammer e. h. 256. /. 
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Mátyás ezen zavart használand(5, ezen tárgy iránt írt 
levelében tadősitja a pápát, hogy a tdrök szultán május 
5-dlkén vagy 6-dikán megholt, idősb fia ugyaií azország-
lást átvette, de az ifjabbik a karamani fejedelem és az 
egyiptomi basa által segíttetve ellene fegyvert fogott, melly 
miatt amaz egész seregével kénytelen volt Ázsiába menni. 
Most, middfl az egész birodalom magában meghasonlott, 
volna a legjobb alkalom ezen hatalmas ellenség megtáma
dására. ö agyan^azon lesz, miszerint ezen kedvező körül
mény használatlan ne maljék el, kivált mintán vette a pápa 
bulláját, mellyben a keresztyén fejedelmeknek három éves 
fegyverszünetet rendel. Ö ezen üdvös parancsnak engedel
meskedni s minden más ügyei felfüggesztésével a pápa 
óhajtásait teljesíteni kész; de nem tagadhatja, hogy mind e 
mellett a császártői igen nagyon tart. Kó/i tehát hogy ezt, 
ha ezen idő alatt őt megtámadni találná, egyházi fenyíték
kel is szorítsa a fegyverszünet szoros és lelkiismeretes meg
tartására s távollétében vegye birtokait különös pártfogása 
alá és ez iránt őt egy pár sor Írásával biztosítsa. Mihelyt 
ez megtörténik, ő nem gondolva egyéb dolgával, még ha a 
császár idő közben megrögzött szokása szerint ellene va
lamit tenne is, egész erejét egyedül és kikötőleg a keresz
tyénség közjava előmozdításának szentelendi )̂. Ezen levél 
másának közlése mellett az egri püspöknek is különösen 
szivére kötötte ezen tárgyat, kérvén hogy a császárnak 
egyházi fenyíték alá tétele iránt, ha a kihirdetett három évi 
béke alatt őt megtámadná, s birtokainak â on idő alatt, 
míg ő az ozmánok ellen el lesz foglalva, különös pártfo
gása alá vétele iránt a pápától biztosiCő levelet ügyekezzék 
eszközölni; miután e nélkül a csáhzár ellenséges eljárását 
ismerve tartományai csöndességét nem veszélyeztethetné^). 
Egyszersmind írt a velenczei dogénak is, tudósítván őt ar
ról, hogy a török császár halálát és az országában táma
dott egyenetlenséget használni szándékozik; azért ellene 

0 EpisL Maik, Cort>, IV, réi%, LXVUl w. i73, l 
^) Ugyanott LXIX, levél, i77. l 
HUNTADIAK KORA. V. KÖT 1 3 
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már is készületeket teszen és a sz. zseb^ki herczegtöl cse
rék várakba katonaságot kíván küldeni, a köztársaságnak 
tengermelléki városait oda kéri ntasíttatni, hogy az erre 
megkivántatő hajók és egyéb kellékek dolgában illendő 
fizetés melíett segítségül legyenek 0 . 

Rég olta nem volt valóban a törökök megtámadására 
kedvezőbb időpont. Két testvér egymás ellen készülve 
nyakas tusára; a seregek mind űtnak Ázsiába, hogy vagy 
egyik vagy másik félhez csatalják magokat, az egész biro
dalom felbomolva, több elégedetlen és csak a vas pálcza 
által féken tartott népségek az elpártolásra készén; maga 
Konstantinápoly belsejében meghasonlva. Valóban a leg
alkalmasabb időpont, a kedvező körülményeknek egy sze
rencsés és nem ollj könnyen visszatérendő központosulása, 
mellyben egy erélyes és egyetértéssel intézett táborozás az 
ozmánok hatalmát megtörhette és uralkodásuknak Európá
ban egyszerre véget vethetett volna, ha a mindenség urá
nak végzéseiben áll vala az elfajult és ellágjrult keresz
tyénség kemény ostorát semmivé tenni s e végből a Ma
gyarországra befolyó szomszéd királyi székekbe tettekre 
termett, egyenes gondolkozású fejedelmeket helyeztetni, 
vagy legalább a szent-székbe egy erélyes, tántoríthatatlan 
akaratú főpapot ültc;tui. De az eddigi szerencsétlenséget 
meg nem elégelő Nemesis most a romlottságnak indult né
pek, majd ezek* legszentebb jogait lábbal taposó fejedelmek 
elleni kemény ítéletének végrehajtásában tovább is az oz-

*) Ugyanott LVIIL levélj 144. l — Engel^ Gesch. v. Sert). 
433. l. azt mondja, hogy még 1479-beD Mátyás Bosnyaorsságot a 
törököktől megtisztítván, Herczegovina iránt Ulászldval és "Wlat-
kőval Christics fiaival, cserét csinált, nekiek jészágokat adván Ma
gyarországon. így szándékozott a törököket az adriai tengertől és 
Olaszországtői elzárni s innen akarta ellenök további működéseit 
folytatni. De a.pápai segédpénzek elmaradván, Mátyás is minden to
vábbi nagyobb hadviselettel felhagyott a törökök ellen és így a csere 
nem hajtatott végre. —. Azonban valamint az egész Herczegovina 
becseréléséről soha sem volt sző, úgy a némelly várak iránti csere 
valőbani végrehajtását bizonyltja ezen levél. 
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mánok kardját kivánván használni, nem találhatott hatha
tósabb szövetségeseket Fridriknél, Kázmérnál, Sixtusnál és 
kővetőinél. Mátyás, a magyaroknak tettekre termett, az oz
mánok zabolázására alkalmatos királya kénytelen vala férfi 
korának teljes erejében a színpadról lelépni, mielőtt óhaj
tásainak fő czélját elérhette és a magyar nemzet dicsőségét 
kelet felé is megállapíthatta volna. A magyar nemzet kény
telen volt még tovább is a nyngati népek oltalmára erejét 
elfecsérelni, hogy annak idejében a védettek háladatlansá-
gát annyival nagyobb mértékben legyen módja tapasztalni. 
Fridrik Mátyás buzgó kívánságát az ozmánok ellen táborba 
szállani saját javának előmozdítására kivánta használni, 
még pedig oUy mértékben hogy ez végre is kénytelen volt 
szándékával felhagyni, hogy az irfgy szomszédot megfe
nyíthesse ; a tunya lengyel király még tunyább fiával Ulász
lóval minden magasb eszmék felfogására alkalmatlanok, 
minden tett végrehajtására elégtelenek, mitsem tettek; a 
pápa most is semmi elhatározott lépéssel sem gyámolította 
a királyt; a hitetlen, mindig csak saját hasznukat vigyázó, 
és épen azért inkább az* ozmánokhoz mint a keresztyének
hez szitó velenczeiek nem hogy hajókkai segítették volna 
őt, hanem még saját készületei erőszakos gátlása által neki 
alapos panaszra nyújtottak alkalmat ^); Olaszország több 
része, bár saját tapasztalásából kényteleníttetett ismerni a 
veszélyt, melly őt ezen oldalról fenyegette, megelégedett 
azzal, hogy Mahomed halálán való örömét minden felé tartott 

^) Rét illy panaszos levelét bírjak Mátyásnak. Az egyikben az 
iránt acya eló sérelmét, hogy a zengi polgároknak egy 600 aranyat 
érő árúkkal terhelt hajóját, mellyet Fiúméba kívántak kfildení, egy 
velenczei h%jő elfoglalván, ennek kapitánya a zengieknek kérésére sem 
akarta vissza adni a törvénytelen ragadmányt; mire nézve már most 
6 kénytelen az elégtétel kiszolgáltatását sürgetni. Epist. Math* Corf>, 
IV. ré«», X. levél, i9» l. A másikban egy más hajénak visszaadá
sát kívánja, mellyet ipa segítségére a törökök ellen kfildendö kato
nái számára hozatott fel Zengröl és a mellyet a velenczeiek most el
foglalván, annak visszaadását megtagadták. EpisU Maik. Corv. IV. 
réss, LXXÍIL levél, 185. l 

13* 
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Ti^ged-Isten által nyílvánftá'); a mozgásaiban mindig lomha 
Németorszííg szokása szerint halogató eredménytelen ta
nácskozásokban fecsérli el az időt, és így a kedvező idő
pont használatlan telt el. 

Mátyás azonban maga részéről mindent elkövetett 
ennek gátlására. Nem elégedett meg azzal, hogy a keresz
tyén fejedelmeket a körülmények kedvezéseire figyelmez
tette, őket egy nagyszerű táborozásra vagy legalább sege
delemadásra buzdította, hanem maga részéről komolyan 
késztilt az ozmán háború megindítására. Zsoldosok fogadá
sáról gondoskodott és a főpapokat dandáraik kiállítására 
utasította. Amazt bizonyítja egy főpaphoz intézett levele, 
mellyben őt felszólítja, hogy 60 nehéz lovagot állítson ki, 
Ígérvén hogy az err£ fordítandó költségeket megtéríti, az 
említett lovagok zsoldját rendesen fizeti, s őket három 
hónapi szolgálatra nem szorítja 0 . Bizonyítja ezt december 
6-kán Pozsony városához intézett levele, mellyben annak 
megparancsolja, hogy azon gyalogság helyébe, mellyet ed
dig a pozsonyi bástyákon tartott, de a mellyet most, más 
felé szüksége lévén arra, onnan el̂  fog rendelni3 fogadjon 
az ő zsoldjára 40 gyalogot, ezekre fordítandó költségei 
megtérítését ígérvén, azokat a bástyák őrzésére használan-
dókat az után adja által kapitányának Bohuslávnak, és ezt 
különben is, midőn'általa felszólíttatik, segíteni kötelessé
gének ismerje, nehogy ennek elmulasztása által a városra 
s az országra valamelly kár háramolhassék ^). Mátyásnak 
a dandárok, különösen a főpapi dandárok kiállítása iránti 
gondoskodása kiviláglik az egri püspök és bíbornokhoz in
tézett élesebb modorú leveléből, mellyben cáudálkozását 
fejezi ki az iránt hogy, míg ö az ozmánok elleni tigyeke-
zeteinek előmozdítására az ígért és annyira szükséges se
gédpénzt óhajtva várja, Olaszországban egy hajóssereg ki-

<) Diar, Parm. Muratorinál Script, Rer, Ital XXIL d. 374. L 
2) Epist. Math. Corv, IV. rész, XLIX, levél, U9. L 
3) Gebén za Ofen ao Sand Niclas tag anno domini 1481. Oüt/e-

véltár, DCLXXVIL ss. 
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állítása terveztetik, mellyre a bíbornokok adják a költséget, 
és maga a püspök is magyarországi jövedelmébe több ezer 
araoyat ajánlott. Mintán pedig, mint maga is jől tudja, ed
digelé itthon dandárja kiállításától egyedül azért volt föl
mentve, hogy rendeltetéséhez képest Olaszországban a se
gély küldését annál nagyobb tűzzel mozdítsa elő, valóban 
fonákság, miszerint a helyett hogy küldetésének kellőleg 
megfelelt volna, még magyarországi jövedelmeiből akarja 
az olaszokat segíteni, egyenesen királyától vonván el azt, 
mivel neki tartozik. Mire nézve ezennel komolyan utasítja, 
hogy kötelességéhez képest dandárát a törvények által sza
bott mennyiségben minden haladék nélkül kiállítván, egye
sítse a királyi seregekkel és a többi egyházi s világi na
gyok dandáraival'). 

Mivel pedig a főpapok közöl többen illetőségök ki
állítására nézve magokat dézmajövedelmeik megfogyásával 
mentegették, ennek rendbe hozása, egyszersmind pedig az 
ország oltalmának és épségben tartásának eszközlése végett 
országgjrülést hirdetett, mellyen Budán összejöttek az or
szágmindkét rendű nagyai s a megyék választott követei ^); 
a városok jelenlétének nincs semmi nyoma. Mit végeztek a 
rendek az ország védelmére nézve: adatok hiányában meg
mondani nem tudjak; azonban a sürgető ozmán háború te
kintetéből valószínűleg megint pénzbeli segedelmet aján
lottak. Az itten július 15-díkén hitelesített végzemény majd
nem kikötőleg a papi tizedről szól. Erre nézve elhatároz
tatott, hogy l-ször. A dézma ezentúl a régi szokás szerint 
egyedül borból, búzából, rozsból, árpából, zabból, köles
ből, bárányokból és méhekből adassék. — 2-szor. A rá-
czok és görög nem-egyesültek dézmát fizetni ne tartozza
nak, és ha földjeik mívelésére nézve más keresztyénekkel 
lépnének egyességre, ezek is csak a termésnek őket illető 
részéből köteleztessenek dézmát adni, hogy így a török 
oltalom alatt élő meghasonlottak annál nagyobb kedvet 

0 CMSOVÍM.Epist Malh. Corv. IV. résa, XLVIII. levél,ii9.L 
^) Magának az itt kelt v^gzeménynek bevezetése a tdTvéoytárban, 
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nyerjenek az átvándorlásra. — 3-8Zor. Hol a dézma meg
váltása szokásban van, minden 14 kepétől csak egy ara
nyat, minden aranyban, csak 100 fillért lehessen követelni. 
— 4-szer. A dézmálék, kik minden zsarolásoktól szorosan 
eltiltatnak, ne a helységek biráihoz, hanem a lelkészhez 
szálljanak, de a birő köteles legyen nekik minden nap két 
ételt, két kenyeret, két pint bort és két bndai véka zabot 
küldeni. — 5-szőr. A főpapok tartsák magokat a dézmá-
lás mődjára nézve szorosan az illető megyékkel kötött szer
ződésekhez , vagy a divatoző szokáshoz és jövendőre déz-
majövedelmeiket ne adják bérbe s ha a szükség őket erre 
szorítaná, a bérlő tartsa magát szorosan Zsigmond király
nak ez iránt hozott rendelkezéséhez. — 6-szor. A dézma 
csak a szokott biintetések alatt követeltessék és gyertya
szentelőig a főpapok és dézmálők egyházi fenyítékekkel 
ne élhessenek, hanem sz. Miklős napján intsék meg a déz-
maadőkat kötelességök teljesítésére, és csak ha ezen lépés
nek gyertyaszentelőig nem volna sikere, használhassák az 
egyházi fenyítéket, mellyet azonban a nemes birtokosok el
len csak akkor fordíthatnak, ha köztudomás szerint ők 
volnának okai a dézma megtagadásának. — 7-szer. A déz-
málő mellé minden megyében a rendek egy alkalmatos, kö
telessége teljesítésére hittel lekötelezendő egyént adjanak, 
ki a dézmáldval az illető dézmabirtokos költségén legyen 
jelen a dézmáláson; ha ez a dézmálő eljárását hiányosnak 
találná, vonja magát el a további részvéttől, az illy hibán 
segíteni vonakodó egyházi személy örökre megfosztatván 
a dézma megválthatási jogától,̂  a dézmálás helyessége ellen 
méltatlanul vádaskodó ellenben ny elv váltságban marasz-
taltatván el. 

Ezen dézmát illető rendeleteken kivűl, mellyek az 
első 13 törvényczikket alkotják, hozattak némelly más, a 
törvényhozást illető határozatok is, nevezetesen: 1-ször.A 
jövő sz. Márton napjától számítandó egy évig közönséges 
gyűlések nem fognak tartatni, de addig a főpapok, a zász
lósok és előkelők gondoskodnak oUy módok ajánlásáról, 
mellyek által a gonosztévők kiírtathassanak. Ha illy módot 
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találnak, ezen gyűlések végkép el lesznek törlendők. — 
2-szor. A királyi adományoknak ellentmondók egy 4v alatt 
kötelesek ellentmondásnk igazságát bebizonyítani, mit ha 
tenni elmulatnának, a jószágot kénytelenek az adományo* 
soknak átengedni. — 3-szor. A káptalanok vagy conven-
tek hiteles bizonyságaik kiküldése alkalmával a ifelektól il-
letőségökön tűi tévén zsarolásokat, a király őket példásan 
büntesse meg. — 4-szer. Az egyházi bírák minden inté-̂  
seikben és idézéseikben a személyt, mellyhez az intézve 
van, valamint a tárgyat is, melly arra alkalmat adott, min
dig tisztán és nyilván tegyék ki *}. 

Azalatt a német országos rendek is összegyülekez
tek Nürnbergben a 'meghatározott napon. Mátyás ezen gyű
lésen az ascolei püspöknek mint pápai követnek reá nézve 
kedvező befolyásától várt főként mindent s az^rt őt külön 
egy biztos apródja által küldött levelében szólította föl̂  
hogy ezen gyűlésen mindent kövessen el a Fri^rikkeli béke 
s ennek következtében az ozmánok ellen adandó tetemesb 
segedelem adásának eszközlésére, egyszersmind pedig maga 
részéről ide Prnis János nagyváradi püspököt és Boskovics 
Venczel morvaországi főbírót 0 küldötte még pedig igen 

0 EzoD országgyűlés végzései, Dttnm Badae in festő Divisionts 
Apostolorum anno domini 1481., megvannak a törvénytárban; innen 
közli azokat mind Katona IX, d. 355, /., mind Kovachich, Vett 
Comit, 400 i Azoknak eredetije egyébiránt megvan Kassa város 
levéltárában. Kovackich Józs., Var. Led, 2i, L - —y Némelly hor
vátországi hatóságok ezen végzemény határozatait félreértvén, az Os-
vát zágrábi ptispök dézmájának kiadásában akadékoskodtak. Azért 
a király november 10-kén kelt levelében értésökre adván, hogy ezen 
törvények tiszta értelme-szerint olly megyékben, hol a dézma be
adása módja iránt az illető főpappal valamelly szerződés létezik, a 
dézmát nem ezen törvények, hanem a divatezö szerződés szerint kell 
megadni, komolyan oda utasítja őket, hogy a dézma ügyében tartsák 
magokat egyenesen a köztök és a püspök közt kötött és eddig gya
korlatban volt egyességhez. Dátum Badae feria sexta prozima ante 
festőm b. Martini Episcopi et Confessoris. Kerchelich^ Hitt, EccL 
Zagrab. i83, l 

2) Emgel e. h, 379. l, helytelenül mondja ezen Boskovicsot ol-
müczi püspöknek. 
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szélesen terjedő meghatalmazással; megvalánakbízvaínínd 
azt, mi a közös táborozást a törökök ellen előmozdíthatja, 
az illendő, őszinte s állandő békét Fridrik és Mátyás közt 
inegállapítbatja, javaslatba hozni, elfogadni, elhatározni és 
aláírni ^), őket külön levele által ajánlván az országgyűlé
sen megjelenendő német fejedelmeknek ^}. Azonban Fri-
driknek alattomois mesterkedése! meghiúsították minden 
ügyekezeteit. Az ascolei püspökhöz küldött aprőd útjában 
a hűségére bízott levéllel együtt letartóztatott^ a levél a 
császár kezébe jutott, az apród pedig hosszasb ideig börtö* 
nöztetett, mint erről Mátyás a püspököt egy második leve
lében tudósította, mellyben e mellett előbbi leveléhez ké— 
pest felszólítja őt, sietne minden időhaladék nélkül Nürn
bergbe 06 ott az összegyűlendő rendeket buzdítsa az ozmán 
ügy kellő felfogására és az annyira kedvező körülmények 
használására, niert, mint hitelesen értesítve van, a theanÓi 
püspökben e tekintetből bízni egyáltaljában nem lehet; 5 
inkább ront mint épít. Felhatalmazta végre a püspököt an
nak nyilvánítására a császár előtt, hogy ennek ezen e^á-

^ rása iránt értesítve van és annak alacsonyságát nem titkol
hatja el ^). Eljutott-e ezen levél a püspök kezébe: bizonyo
san megmondani nem tudjuk; az kétséget nem szenved, 
hogy ő vágy nem jelent meg az országgyűlésen vagy leg
alább működése siker nélkül maradt. A császár igen nagy 
befolyásával keresztül tudta vinni, hogy Mátyás követsége 
nem csak nem fogadtatott el, hanem még bátorságlevelet 
sem nyerhetett *), Alig esett ez Mátyásnak értésére, azon
nal az ascolei és theanói püspökhöz együtt intézett levelé-

') A meghatalmaző levélnek ugyan fő t&rgya a törökök ellen foly
tatandó háború és a Fridrikkel támadott kedvetlenségek elintézése 
volt, de minden más tárgyakra is kiterjedt. Dátum Bndae kelet ideje 
nílktil. EpisL Math, Corv. IV. rész, LXVl levél, iÖ7, L 

») Epist Math. Corv, IV. rész, LX. letel, U9. L 
)̂ Budae a kelet idejének meghatározása nélküU Epist. Uath, 

Corv, IV. résA^LXV. levél, 164. /. 
*) Chronica Bavarica. Argentorati 1685. 71. l Hasonl. Há-

berlin, VIL d. 214. l. 
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ben, két nekiek szóló de tartalmokra nézve előtte egészen 
ismeretlen breve átküldése mellett a császár és a német 
rendek ezen eljárása ellen elóttök panaszolván, egyszersmind 
évás< tesz az ellen olly nyilatkozattal, hogy ő valamint ed
dig űgy most is mindent elkövetett volna a keresztyénség 
közügyének előmozdítására, ha ügyekezeteiben a császár 
által ekként nem zavartatnék és akadályoztatnék meg, kér
vén őket hogy annak idejében ezen óvásról megemlékezve 
nékie ez iránt bizonyságul szolgálhassanak )̂. 

Ezntán a császári biztosok egész erővel felszólították 
az együtt volt rendeket, hogy Fridrlknek hathatós sege
delmet ajánljanak katonaságban, titkot nem csinálván be
lőle, hogy a császár azt nem csak az ozmánok hanem és 
főként a magyar király ellen szándékozik használni. A vé
lekedések igen meghasonlottak. A jelen volt választófeje
delmek megajánlották a kívánt sereget, a jelen nem volt 
fejedelmek követei magokat ellenben utasítások nem lété
vel mentegetek; a városi követek mitsem akartak tudni a 
határozatról Mátyás ellen. Mind e mellett az országos vég
zés Fridrik kívánsága szerint ütött ki 0- ^z eichstádti 
püspökre ') volt bízva mind ezekről Mátyást tudósíta-

0 Kelet nélkm.Epist. Maik. Corv, IV, rész, LVII. letel, i35,i 
*) Fessler V,d. 370, L — Ezen országgyűlés határozására nézve 

nem egyeznek meg az írók. A meisseni évkönyv Menchennél II. d, 
367. l, az álKtja, hogy ezen országgyűlésen egy nagy pénzbeli se
gedelem ajánltatott a tör&kök ellen. A bajor évkönyo ellenben e. h, 
egyenesen azt mondja, hogy sok fejedelmek ajánlottak pénzbeli se
gedelmet a magyar király eUén, de ezt többen és különösen a bajor 
berezegek is tenni vonakodtak, azt állítván hogy ez nem a biroda
lom háborúja, hanem a császáré magánosan. A szász fejedelmek ál
tal e végből ajánlott segedelemről maga Mátyás is tesz említést az 
egri püspökhöz írt levelében, Epist Math. Corv. IV. réss, LXXL 
leeél, 182, /., de ennek más nyomai is vágynak, mint mindjárt meg
látjuk. Az ajánlott, még pedig Mátyás ellen föltételesen ajánlott se
gedelem iránt minden kétséget megszüntetnek az országgyűlési iro
mányok. Müller, Reiehstags-rheat II. d, 756, és Höe. l. 

)̂ Katona e, h, 4Z4, l és Engel e. h, 380. l augsburgi püspök
nek mondják öt Mátyásnak egy mindjárt bővebben emlűendő levélj 
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ni 0* ^ mellett a császár Mátyásnak azon levelét, mellyet 
követeinek a német országgyűlés általi el nem fogadása 
iránt az ascolci és theanéi püspököknek írt, hatálmába ke
rítvén, az abban foglalt két brevét, meílyek valőszinűleg az 
ascolei püspöknek tovább is mint pápai követnek megha-
gyásárél szólottak ^), kivévén letartóztatta, a levelet pedig 
feltörve juttatta a püspökök kezébe ')• ^̂ ^̂ 1 tadősftotU a 
magyar királyt maga az ascolei püspök, ki a pápa akara* 
táréi mitsem tudva idd közben Romába ment volt, bizony ossá 
tévén őt, hogy Rómába érkeztével is ügyekezett ügyeinek 
előmozdításán és a szent-atya kellő felvilágosításán. Ezt 
Mátyás neki külön levelében igen kedvező kifejezésekben 
köszönte meg, azon hogy a két kérdéses breve letartózta
tása miatt Németországot oda hagyta, sajnálkozását fejez
vén ki s jövendőre is felszólítván, hogy őt ezután is igaz
ságos ügyeiben pártfogolja^). Fridrik császár azonban dol
gainak ezen kedvező fordultában annyira elbízta magát 
hogy, mintha már minden meg volna nyerve, büszkén veté 
vissza az azalatt Bécsben kidolgozott pontokat, mellyek 
szerint ő csak 50,000 forintot fizetett volna hadi költsé
gek fejében és ezen összeg is mind addig az eichstadti 

szerint; melly az augsburgi püspök czíme alatt fordul elő. Asonban 
ő eichstadtinek fordul elő az országgyűlési irományok kőzt. Hasonl. 
Fessler e. A. és E&berlin VIL d. 2i4, /., ki szerint a gyűlés au-
gustus 13-dikáig tartott. 

)̂ A király az eichstadti vagy mint itt helytelenül áll augsburgi 
püspöknek megköszöni, hogy őt a nürnbergi országgyűlés végzései
ről tudósította. Epist. Math. Core. IV. réáz, LXXIL lev. i84. l 

2) Bngel e. h. 379. l azt állítja ugyan hogy ezen brevék szerint 
az ascolei püspök követi minőségében meghagyatván, a the'anéi visz-
szahívatott. Ezt azonban Mátyás válaszából következtetni nem lehet, 
bár azt, hogy azok az ascolei püspöknek előbbi állásában hagyása-
ról fizéloltak, mî dnem egész bizonyossággal lehet következtetni. 

)̂ Hogy épen Fridrik fogta el Mátyás levelét és tartóztatta le a 
brevéket, az ascolei püspök levelében nem mont̂ a; de mondja Má
tyás válaszában, hogy ez is azon Jíútforrásból eredt, mellyből egyéb 
hurczoltatásai. 

0 EpisL Math. Core, /F. rte, LXXXllL kvél, 22tf. /. 
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pttspök kezénél maradt volna, míg Mátyás Osztrákhonbői 
minden seregét egészen ki nem vonja, de a mellyek sze
rint másfélül Flans János a békekötésből egészen ki lett 
volna rekesztve O?, niint nem alap nélkül lehet gyanítani 
épen ezen ntolsé körülmény tekintetéből. 

Mind ez igen nehezen esett a királynak, de hiúságát 
különösen sértette személyének megvetése követeiben. A 
bosszúállásnak azonban még nem jött e;l ideje. Az ozmán 
háború folytatása foglalta el minden gondolatát, ennek kész 
volt mindent még személyes sérelmét is feláldozni. És így 
mielőtt fegyverét másfelé fordítaná, mindent elkövetett eZen 
ügyének barátságos elintézésére, azzal felhagyni nem akart, 
míg a siker legntolső reménye nem tűnt el. Azt véle, hogy 
ez megtörténhetik, mihelyt Ursini eltávoztatását eszközli a 
pápánál, mivel egyedül ennek és részrehajlő ügyekezetei-
nek tnlajdonítá az ügynek ezen rósz és rá nézve olly ked
vetlen menetelét. £zt mindenek előtt minden tartőzkodás 
nélkül kijelenté a pápának egy hozzá intézett levelében, 
mellyben ennek egyenesen kinyilatkoztatja, hogy aszerémi 
püspök szőbeli előadásából, ki őt bővebben tudősítandja a 
theanői pttspök magaviseletéről mind a német országgyű
lésen mind azon kivül, átlátandja ezen íérfi iránt tett jö
vendölésének teljesedését, valamint azt is, miként mindaz, 
mit ez iránt számos, ezen püspök visszahívását szorgalmazó 
leveleiben mondott, nem az ascolei püspök incselkedéseú, 
hanem as ügyes személy ismereten alapult. Azért kéri, hogy 
mind azt, mit nevében a mondott szerémi püspök előtér-
jesztend, kegyesen meghallgatni, kívánságaira nézve intéz
kedni és jelentésére s kéréseire minél előbb felelni szíves
kedjék ^). Nyilvánosabban és minden tartózkodás nélkül 
kimondja vélekedését az egri püspök és bíbornokhoz uta
sított levelében. A theanói püspök, úgymond itt, a nürn
bergi országgyűlésen nem jelent meg mint közbenjáró, ha
nem mint a császárnak barátja, pártfogója; alattomos mes-

1) Engel, GeMch. r. ütíg, IIL d. 379. l. 
2) Epist. Math. €ort>, IV. ré$it, LXX. levél, m. l 

Digitized by Google 



204 

terkedései által mindent elkövetett ügyének, melly nem 
annyiban személyét mint a keresztyénséget illette, meg
rontására, mint ezt a szeré mi püspöknek bővebben megír
ta )̂. Kéri tehát hogy az általa előadandó kérését egész 
erejével és minden befolyásával mozdítsa elő. Segedelmet 
ugyan ellî ne a német országgyűlésen egyedül a szász feje
delem ígért a császárnak, és mint reményű, a többi fejedel
mek ^nnek példáját nem követendík és nem adják meg el
lene azt, mit a keresztyénség ellenségei a törökök ellen 
annyiszor megtagadtak; de mégis a dolog nem épen lehe
tetlen és minden esetre tanácsos annak még maga idejében 
elejét venni. Egy új pápai követ, de minden esetre a mos
taninak visszahívásával, a német fejedelmeket még képes 
lesz más gondolatokra hozni )̂. Egyébiránt most elősorolt 
panaszait a német rendekkel is tudatta '). A pápa mind 
ezen sürgetések mellett nem engedett Mátyás kérésének, 
nem hívta vissza a thcanői püspököt, nem küldött más kö
vetet, hanem a helyett Albert müncheni bajor fejedelemnek 
írt egy levelet, mellyben sajnálkozását jelenti ki, hogy a 
nürnbergi országgyűlés a helyett hogy kéréséhez képest 
Mátyást Fridrikkel kibékéltette volna, e mellett az ellen 
fegyverfogást rendelt, és így az erő, mellyet a hit ellensé
gei legyőzésére kell vala fordítni, keresztyének közti hábo
rúra pazaroltatik. Már most nem marad egyéb hátra, hanem 
hogy az egész dolog a szent-szék elejébe vitessék *, azért 
inti őt és felszólítja, hogy a béke helyreállítására és az 
ügynek az apostoli szék elejébe vitele eszközlésére min
dent, mi hatalmában van, elkövessen )̂. Egyszersmind a 

1) Ezen levelet nem bfrjuk, mit igen sajuálhaiuDk, mivel ez leg
több világot vethetett volna az egész tárgyra. 

») Epist. Math. Corv. IV. réss, LXXL levél, iS2. l. 
)̂ Nordlingen városához Budáról october 20-díkán intézett le

vele megvan Senckenbergnél Samml. L d- i, sect, 15. szám, 
47—57. l. 

*) Per vigcera misericordiae Dei nostri Jesu Chrfsti ob ftdemque 
in sancto fonté Baptismatia suscéptam reqvirimtts-et obtestamar. Da-
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theanői püspöknek mint követének ujabban is meghagyta, 
hogy a császár és Mátyás közti béke megkötését egész te
hetsége szerint figyekezzék előmozdítani ^). Ennek követ
kezésében ez a császárnál egy űj országgyűlésnek összehí
vását val<$sággal eszközölte is, melJy Neabnrgban volt tar
tandó s a nieUyre Mátyás maga részéről csakugyan előb-
beni >követeit rendelte, meghatalmazván őket mind a közte 
8 a császár közti béke mind a keresztyénség ügyébeni el
járásra a nékiek adott ntasitás szerint ^). Azonban ennek 
végzései sem voltak a király kívánságainak kedv'ezőbbek, 
mint ezt ezen körülmények közt másként alig lehetett re
ményleni. A tfaeandi püspök itt keresztülvitte, hogy a ren
dek a nürnbergi országgyűlésen ígért sergeket pénzzel 
váltsák meg, és ez iránt R<fmába tett tudősitásában eztűgy 
jelentette bé mint valamelly különös. Mátyás részére szer
zett kedvezést, mi által nem csak a pápát és a bíbornoko-
kat̂  hanem még magát az egri bíbornokot is elámította. 
Keményebben írt e miatt ezen bíbornoknak.,,Atyaságodnak, 
úgy mond itt a többek közt, toddsitásáből megelégedéssel 
értettük, hogy a pápa vévén a német ren(fek leveleit, mély-
lyek egyenesen ellenünk voltak intézve-, mindjárt azoknak 
tárgyalására egyházi gyűléseket tartott és ezekhez az asco-
lei püspököt is meghívta; ebben a szent atyának különös 
gondoskodását szemléljük ügycinkben. Azonban hogy ezen 
gyűlésekben egyedül brevék küldése határoztatott el, mely-
lyekben mind mi mind a császár békére intetünk, minden 
tiszteletünk mellett a bíbornokok iránt helyeselni, nem tud
jak. Ha a pápa komolyan óhajtja a béke helyreállítását 

tum XVin. Dec. 1481. Sehamdacher, Breve Chron, OfeihtsnálL 
d, 321. l 

0 Kyilvin kitetszik ez a követnek egy Ernd szász herczeghez írt 
leveléből» £x Ratispona die príma mensis octobrís anno 148i., 
mellyet Gornides kézirataibői közöl Katona .^ HÍ9t. Crit, IX, d» 
428. /. 

^} Mátyás levele, mellyben a neaburgi országgyűlésre küldött 
követelt a német fejedelmekaek ajánlja, Datam Bude kelet ideje 
nélkta. Epi9t. Math, Corv. IV. rés», LXL l^l, 150. l 
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köztünk, nem brevékre, sót nem is őlmos bullákra, hanem 
olly emberekre volna szükség, kik mind tekintéJyök mind 
órtelmességök által képesek legyenek az eldfordnlő akadá
lyok eloszlatására. Az eddig megbízott követek erre nem 
voltak elégségesek. Az ascolei püspökben a }6 akarat, 
részrehajlatlanság és ttgyekezet nem hiányzott, azonban 
nem volt elég tekintélye^ a theanői püspök pedig ezael sem 
bírt, de nem is volt részrehajlatlan, és így többet ártott mint 
használt. Két bíbomokra van itt szükség, mint erre a szent
atyát már több izben figyelmeztettük, kik közöl az egyik 
nálunk a másik a császárnál, de mindig a legnagyobb egyet
értésben munkáljon a béke ügyében. A szent-atya ugyan 
a theanői püspököt különösen utolsó eljárására nézve is 
mentegetni kivánja és e részben atyas^d is véleményé
ben osztozik. Azonban ha az egri püspök szokott bölcse-
ségével minden körülményeket Jől megfontol, át fogja lát
ni, hogy a theanői püspöknek tanácsa, miszerint a német 
rendek az Ígért fegyveresekbeni segedelmet pénzzel vált
sák meg, nem a mi javunkra hanem a mi romlásunkra ada
tott. Jől tudta a kétszínű püspök, hogy a német fejedelmek 
által kiállítandó segédsergek, a nagyobb fáradalmakhoz 
nem szokva, már a hosszú útban a szolgálatra tehetetle
nekké válnak, vagy ha meg találnának is jelenni a császár
nál, reánk nézve félelmesek nem lehetnek; a rendek részé
ről már most ajánlott segedelemmel ellenben a császár Cseh
országban gyakorlott, a fáradalmakhoz edzett zsoldosokat 
fogadhat. Mi ugyan ezen segedelem- és a készületek által 
nem fogunk visszarettentetni, mert az istenben és ügyünk 
igazságában bízva, magunkat a császár és a német fejedel
mek egyesűit ereje ellen is oltalmazni képesek leszünk, a 
nélkül hogy Ő szentségének vagy akárkinek másnak is se
gedelmét fölkérni kénytelenek legyünk. Azonban ő szent-
s6ge sem fogja nekünk rósz néven venni, ha ezen czél el
érésére mi is magunk részéről minden módokat felhaszná
lunk. Még bíbornokok küldése által a szent-szék segíthet 
a dolgon; de ha ezt tenni nem akarja, kénytelenek leszünk 
a törökökkel! ügyünket minden tekintet nélkül a császár és 
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Németország, ŝ t az egész keresztyénség javára tügy fejezni 
be, mint lehet. Ezen esetre reményijük a szent-atya igaz-
ságszeretetétöl, hogy az ellenünk panaszkodőkra nem fog 
hallgatni és kegyelmét tőlünk nem fogja megvonni, igen jól 
tudván, hogy mi, kik minden keresztyén fejedelmekkel bé
kében kívánnánk élni, mind azt, mit teendünk, nem önkényt 
hanem kényszerítve teszszük ') / ' 

Mátyásnak ezen idő tájban némi kedvetlenségei tá
madtak Kázmér lengyel királylyal}), Erre alkalmat nyúj
tott a hires rabló Safiranich Kristóf, kinek pártját fogta 
Dombno Jakab krakkói vániagy, mint kitetszik Mátyásnak 
két ezen ügyben írt leveléből. Az elsőben tudósítja Káz
mér lengyel királyt, hogy levelét, mcllyben jelenti, misze
rint az oppelni fejedelmek által alattvalóinak okozott károk 
megtérítéséről őrömmel értesült, vette és Ígérkezik, hogy a 
köztdki régi békekötést ezután is sértetlenül fen fogja tar
tani. Csudálkozik azon, mit a király Dombno Jakab krak
kói vámagy ügyében ír, mintha ő az ellen előtte valamelly 
hamis vád és rósz értesítés következtében panaszkodott 
volna, meri az tisztán és tagadhatatlanul áll, hogy a mon
dott vámagy az ő boroszlói alattvalóit nyilván fenyegette, 
miszerint ha Saffranich Kristófnak eleget nem tesznek, ő 
ezt mint pártfogója és barátja segíteni fogja, min neki le
hetetlen volt nem bosszankodni, s előtte mint annak királya 
előtt méltán emelt ellene panaszt. Köszöni egyébiránt hogy 
a király annak megparancsolta tettei jóvá tételét és maga 
részéről ígéri, hogy mint eddig tígy ezután is mindig kész 
lesz alattvalói részéről igazságot szolgáltatni, csak hogy az 

0 Dátum 1481. Epüt. Math, Corv. IV. ré$9, 
LXXXI. levél, 2i8, l 

>) Alkalmasint e miatt sürgetett Kázmér egy tanácskozmáDytSze-
pesben és egy másikat Schlesienben; azonban a követ uljábán meg
betegedvén, csak a levelet küldhette át Mátyásnak, ki őt erről tndő-
sitván, ezen válaszát egy követ által küldötte át a lengyel királynak 
oUy megjegyzéssel, hogy ez meg van hatalmazva az összejövetel tár
gyában! értekezésre. Dátum -JBpítf. Math, Corv. IV.réss, 
XXXYL lenéi, 92. /. 
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ügy jog szerint indíttassák meg s ő annak rendje szerint 
kerestessék meg. Azntán ellene mond azoknak, kik a király 
előtt azt állíták, hogy Kristdfot, kit a király, mint írja, a 
múlt évben min< á̂rt az ellene emelt panasz után elfogatni 
rendelt, Schlesienben az 6 alattvalói nyilván pártolták vol
na, és kéri őt, nyomoztassa ki s írja meg neki, hol tartóz
kodik ez Schlesienben; mert 5 ez esetben a rablót fölkeres-
tetné s többé ellene nem panaszkodnék. Azonban meg ^an 
győződve, hogy az itt se nyilván se titkon az ő tudta nél
kül nem tartózkodhatott, ha csak most közelebbről nem 
vonta volna magát ide; azonban hiszi hogy most is hama
rabb megtalálható a király, mint az ő tartományaiban; azért 
is őt annak gondos fölkerestetésére a közöttök sérthetetlen 
fentartandó örökös békekötés értelmében megkéri'). Má
sodik levelében magának Dombno Jakabnak, — ki magát 
hozzá intézett levelében előtte mentegette, kinyilatkoztat
ván hogy Saffranich ügyében, kit máskor rokonának val
lott, nem részes, és azért magát kegyelmébe megint felfo
gadtatni kéri, — válaszolva tudtára adja, hogy nehezen 
vette ugyan, midőn hitelesen értesült, miként minden igaz 
ok nélkül magát a dühöngő Saffranich segédjének és társá
nak vallotta, mint ezt neki és királyának is megírta, mind
azáltal őt értesíteni kivánja, hogy ellene e kedvetlenségre 
csak kénytelenségből gerjedt, és ennek bizonyságául a ba
rátja ügyében kért ajánló levelet a sze^it-székhez megírta. 
Egyébiránt biztosítja őt további jó indulatáról, elvárván 
hogy azt tettleg meg fogja érdemelni s oda fog munkálni, 
hogy ezen Saffranich gonoszságai, ki az ő alattvalói eilen 
olly sok bűnt követett el, tovább ne terjedjenek és büntet
len ne maradjanak ^). 

^ Ezen elfoglaltatásai mellett nem felejtkezett meg az 
országaiban megürült püspökségekről. E részben mindenek 

í> Dátum Epiit. Math. Corv. IV. réw, LXXXIV. 
levél 229. L 

^yDatum r- Episf. Maik, Corv. IV. résij LXXXV, 
levély 235. l 
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elótt nuigára vonja figyelmünket az esztergomi érsekség, 
melly János hiteszegett érseknek gyalázatos megszökése olta 
törvényesen nem volt betöltve. Feljebb láttak, hogy János
nak nagy kedve volt volna abba magát visszahelyeztetni, és 
e végből a pápa pártfogását meg is nyerte, de a király áll
hatatosan megtagadta azt, sőt minden további kérdések el
vágására sőgorát az arragoniaibíbornokot nevezte ki érsek
nek, sőt neki az érsekség minden jószágait át is adta, a nél
kül hogy a szent-széknél az oltátől fogva tnegerősitését 
eszközölhette volna* Most közelebbről maga az arragoniai bí-
bornok nem akarván magát a szent-szék akaratával egye
nes ellenkezésbe tenni, felszólította volt a királyt, hogy az 
idé közben megürült kalocsai érsekséggel cserélje föl az 
esztergomit, és ezen kérését ismételve megűjítja. A király 
ezen sürgetés következtében kinyilatkoztatja neki hogy, 
mint már előbbi levelében egyenesen megírta neki ̂ ), ő már 
két hónappal levele vétele előtt másként rendelkezett a ka
locsai érsekségről, most már szavát nem másolhatja meg. 
Azonban legyen nyugodtan, mert az esztergomi érsekséget 
neki szánta s bizonyosan találm fog abban mődot, hogy 
ezen fényes egyházi javadalomban, melly úgy is birtoká
ban van, jogszerfileg megerősíttessék; a dolog különben is 
senkinek sem fekhetik jobban szivén mint neki, ki az egy
szer megindított ügyet végrehajtani szokta s félbeszakasz-
taní nincs kedve ^). 

Beckenslöer ugyan űgy látszik már most látván hogy 
Mátyást az esztergomi érsekségbeni visszahelyeztetésére 
nem egy könnyen fogja bírni, hathat̂ ős pártfogójával a csá
szárrá! mindent elkövetett hogy ezen egyház sorsa függő
ben hagyassék; azonban mégis inkább a salzburgi érsekség 
felé fordította vágyait. 

OyÖrgy kalocsai érseknek 1480-ban történt halálával 
ezen javadalom is ürességbe jött volt^),és Mátyás mindjárt 

0 Epist. Math. Corv, IV. rési, XXXIV. levél, 84. L 
») Kelet nélkül. Epist Math, Corv, IV. rést, XXXIX. lev. 96. l. 
') Bonfin IV. th. V. könyVf 442. l hibásaa tesjsl mind György 
BUNTADIAK KORA. V. KÖT. 1 4 
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Pétert a Várdai-nemzetségböl *) nevezte ki helyébe mind 
kalocsai érseknek ^), mind korlátnokának ^), egy egyenes 
lelkű, az igazság mellett tántoríthatatlan, még a király ha
ragjától sem tartó de könnyen felhevülő 0 férfiút, kit az 
idősb Vitéz János, ezen időben még nagy-váradi püspök, 
még mint serdűlő gyermeket különösen megkedvelt volt, 

érsek halálát mind Várdai Péter kineveztétését mé^ 1478-ra, mert 
Gábor érsek még 1478-ban) mint annak idejében látők, életben volt, 
és György csak februárius elején 4479. neveztetett ki helyébe ér-
seknek; Ms. Romána Batthanyiana Praynál Bier. //. d. 78. L, 
főként pedig a pápának egy levele Györgyhöz Kollernél Episc 
Quinque Eccl IV. d. 41 i. L , hol neki tudtára adja febraárius el
sején az ezen levele kelte napján történt kalocsai érsekké nevezte-
tését, az érsekségnek csekély s a számos háborúzások által nagyon 
megcsökkent jövedelmei miatt megengedvén neki, hogy e mellett a 
pécsi prépostságot tovább is megtarthassa, melly< t eddigelő is bírt s 
amellynek esztendei jövedelme a közönséges becsű szerint 140 arany
nál feljebb nem megy. Dátum Romae anno incarn. Dom. 1478. Kai. 
Febr. Mivel pedig a pápák ezen időben az esztendőt úr napjától 
kezdették számlálni^ itt a közönséges számítás szerint 1479-dik é\et 
kell értenünk. Katona, Hist. Eccl Coloc. J. d. 453, l és Hist, 
Crit IX, d, 256, L 

0 ö t némellyek Mátyásnak elfogatása alkalmával állítólag mon
dott ezen szavai szerint: Árva fuisti Pétre, Árva eris et in Árva mo-
Tleria Révai, De Mpnarck. Hung. Cent Y. Schwandtnemél IL 
d. 683. l. az Árvai-nemzetségből valónak gondolják. Azonban Wa^-
nery Praefatio ad EpisL Petri de Varda Ulászlénak egy levelé
ből megmutatja, hogy ö a Kis-Várdai-nemzetségböl vette eredetét 
és testvérét Várdai Pálnak hívták. Egy másik testvére Mathaeus Ér
sek de Adorján név alatt fordul elő Pest városának egy levelében, 
melly megvan Praynál Hier. IL d. 78. l Has. Horáf^i, Noha Ife-
moria L d. i8, l. 

' ) Már Osvát zágrábi püspök részére április 24>dikén adott leve
lében, mellyet már felébb említénk Parlathól Illyr. Sacr. V. d. 
297, {., mint kalocsai érsek fordul elő. ^ 

^) Mint kprlátnokot találjuk őt már az előbbi jegyzetben említett 
levélben; a Mátyás és Fridrik közti fegyverszünet meghosszabbitá-
sáről Budán június 4-dikén kelt levelet neki kellett mint korlátnok-
nak föltenni, mint erre az olvasőt annak idejében figyelmeztettük. 

*) Azért nevezték őt az akkori magyarok Gyühös vagy Dühös 
Péternek. Budai Ferenci III d. 684. /. 
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maga mellé vett és a legnagyobb gonddal növelteteit. Má
tyásnak nevelője s barátja később esztergomi érsekségre 
emeltetvén, ót mindjárt kanonoknak tette, saját költségén 
Bolognába küldötte, hogy itt magát a tudományokban bő
vebben kiművelvén, nagyobb egyházi hivatalokra is alkal
mas és érdemes legyen. Innen visszatérvén, serény fogékony 
elméje s elragadd ékesszólása által különböztette meg ma
gát, a királyi Írnokok közé fölvétetett, később királyi ti
toknok lett és ezen állomásából egyenesen kalocsai érsek
nek neveztetett ki ^). A pápai megerősítés hosszabb ideig 
késvén, Mátyás Alf Tamás székes-fejérvári prépostot kül-
dStte annak eszközlése végett Rómába s a dolog sürgetését 
ajánlotta mind az arragoniaí bfbornoknak )̂ mind a patráczi 
érseknek ' ) . Mind e mellett az csak a következő februárins 
16-kán érkezett meg 0* 

György hirtelen halálával nem csak a kalocsai érseki 
szék hanem a királyi kincstartóság is megürült. Ezen neveze
tes hivatalra két versenytárs jelentette magát: Nagy-Lú-
csei') Dóczi Orbán eddig altárnok, és Domokos székes-
fejérvári prépost. Ez büszke s fényűző, amaz serény és 
szelíd; ezt az egész udvar óhajtotta, amazt egyedül a ki
rály, ki Őt minden ellenkezések mellett is kinevezte. Ter-

0 Bonfin e. h, és Horányh Nova Memória I. d, 24, l 
2} Ugyaoazon levelébeo, mellyben tőle a kalocsai érsekséget meg-

taga^a, de őt az esztergomi iráot biztosítja, és a mellyet feljebb em-
líiénk. Epi9t. Math, Corc. IV. rési, XXXIX. lécéi, 96, l. 

3) Epist Math, Corv, IV, rés9, LI. levél, i26, l, — Ezen pa-
tráczl érseket Mátyás annyira megkedvellette volt, hogy őt a Mbpr-
nokságra ajánlotta nem csak magának a pápának, hanem vasas sz. 
Pöcr bíboniokának is. Episi, Malh. Corv, IV, rést, U, és IXXVl 
levél, i26, és i90. l, ~ 

^) Batiháoyi püspök kéziratai közt ezek találtatnak: 1481. 16. 
Februarii Petrus CancellariUs Regis fit Archiepiscopas Colocensis et 
Bachiensis per obitum Georgii extra Románam cáriam. Katona, 
Hüt, EccL Coloc, I, d, 457, l, A római udvarnak évi számlálása 
iránt t«tt feljebbi megjegyaésttnk szerint itt is a közönséges számítás 
szerint 1482-nek kell áUani 4^81. helyett. 

^) Rawtan II, Ind, 47. l, őt Urbaous bipcsiensisnek nevezi. 
14* 
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hes hivatalának pontos teljesítése, minden mellékes tekin
teteket megvető egyenes lelke, ígazságszeretete, fejedelme 
iránti tántoríthatatlan hűsége, a kőz jő előmozdításában 
minden alkalommal kitűntetett lelkes buzgősága és ernyed-
hetetlen szorgalma által annyira megkedveltette magát Má
tyás előtt csak kevés idő alatt hogy örökös kincstartőnak 
nevezné ki^). Nyilt és erős volt ő egyébiránt tetteiben, be
szédeiben, kikémlelhetetlen titkaiban, tüdős és a tüdősök 
pártolőja, egyszerű s kemény maga személye iránt, de fé
nyes háztartásában, pazar ebédjeiben, nagyszámú kisére> 
tében, királyi mődra adakoző, míg legfényesebb öltözete 
30 aranynál többet nem ért, a külső fényben akárkivel ver
senyezhetett, és szegény embertársait vigasztalás nélkül 
nem bocsátá el. „A mi testem fedezésén és táplálásán feljtil 
megmarad, isten dicsőségének, hazám, királyom javának és 
embertársaim hasznának van szentelve I" ezt szokta volt 
mondani )̂. Királya szeretete tölte el szivét; de mind e 
mellett az ő irányában is minden emberi félelemtől ment, 
és büszke megvetője volt minden hízelkedésnek. 

Ezen idő tájban hatt meg Palőczi Zsigmond szerémi 
püspök «). E helyett a király Vitéz Jánost *) az iigabbikat, 

0 Bonfin e. h. 
') Bonfin L Hz, L könyv, 3, l Has. Galeotus^De dicUs etfa-

ctis Math. Regis XXIL fej, Schieandtnernél L d. $65. /. — Or
bánról mondja Bonfin IV, Hz, IX. könyv, hegy véleménye szerint 
a magyarokat csak vaspáiczával lehet biztosan kormányozni; mire 
LúH, Adnot. in Bonfin. Kovachichnál Script, Min, I. d, 337. l 
azt jegyzi meg: Non ista dixit Urbánus, sed severitate, praemio et 
honore Hungaros rctincri in obsequio juxta tritum Hnogarorum pro-
verbium^ 

^ Kitetszik ez Mátyásnak az arragoniai bíbornokhoz azon már fel
jebb emlfiett leveléből, mellyben azt kéri a pápánál elszközölni, hogy 
az egyházi biztossághoz az idő közben meghalt szerémi püspök he
lyett a kalocsai érseket nevezze ki. Epist. Math, Corv, IV, réih 
LII, levél, i29, l. 

*) Pray, Hier. IL d, 883. l, azt mondja: Hunc (Joannem cpi-
scopum Sirmiensém) quidam ex familía Viteziorum. esse putant; qno 
fundamento autem nitantar, non produnt. Azonban mind maga Má
tyás egy Riario Jeromoshoz intézett levelében, mellyre még vissza-
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az érsek rokonát nevezte ki % és őt mindjárt használta is 
mint követét Romában. Itteni eljárásával ugyan nem volt 
megelégedve és ezt neki nyilvánította; azonban mégis ked
ves embere maradt neki s őt használta más követségek* 
ben is )̂. 

A győri püspökség hosszasb ideig volt ürességben, ez 
által kívánván a király a pápa által annyira pártolt Beckens-
Mert kielégíteni. Azonban ez azt elfogadni vonakodván, 
kedves kincstartóját Dőczi Orbánt nevezte ki ezen püspök
ségre. Ö már június 29-dikén kelt oklevelében magát vá
lasztott és megerősített győri püspöknek nevezi'). 

jövünk, Epist. Math. Cort. IV, rész, LXXIV. levél, 187, l, (ehhez 
adhatjuk még vgyanoH& LXXVIIL és LXXXVIII. levelekety 203, 
és 242. L), mind GaleoUu, De dict, et f, Math. XXV, fej, Schwandt-
neméi e, h, 267. l, így nevezik őt, és így ezen állításnak elégséges 
alapja van, mint már még előttünk megjcgyzctte Katona, Hüi.Crit, 
IX. d. 348. l 

0 Pray e, h. 
)̂ GáUotut e. A. 

3) OklevéUáry DCLXX. M. 
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1481. 1482. 

A Fridrik és Mátyás közti alkudozások if̂ m szüntet
ték meg a háborút, kivált miután a hiteszegett Beckénsloer 
a kettős fegyverszünet védelme alatt Marburgnál Csöndesen 
á\\6 magyar seregeket megtámadta és elszélesztette. Azon
ban a császár tehetetlensége és Mátyás készületei miatt a 
törökök ellen a háború igen csöndesen és főként pártjárúk 
által folytattatott, Fridrik ősi tartományainak feldnlását ki
vévén majd minden nevezetes eredmény nélkül. 

Mátyásnak némelly száguldozd csapatai egész Mölkig 
hatottak^). Zelenának mindenfelé rettegést terjesztő könnyű 
lovasai Alső-Osztrákhont Marcheggről irgalmatlanul pusz
tították ^). A szent-floriáni barátok Ensbe és Pöchlarnba 
szaladtak, ott keresvén személyökre nézve menedéket, de a 
kolostor kénytelen volt az elŐtte megjelent csapatokat 

0 Chron» Mon, MeVic, Pez Jeromosnál L d, 267. l, 
)̂ De Linck, AnnaL Claracatt. IL d, 267, /., Kurz, Gesch, 

d, Landwehre in Oesterreich L d, 79, l, 
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october 12., 13. és 14-dikén mindennel ellátni és e felett 
még 330 forint hadi adőt fizetni )̂. 

Fridrik ugyan mindjárt a magyarok megjelentékor ve
tett volt némelly csapatokat elejökbe, de ezek Manerling-
nél meglepettek és rövid ellentállás után szétverettek. Ké« 
söbb Pottendorfer György osztrákhoni főpohárnok mint ki
nevezett főkapitány vezérlete alatt új sereget gyűjtött *) és 
ezzel septemberben Neuerling várát Stájerországban ') vé
teti körűi, míg Kolnitzer egy más csapattal Twipgwerg 
erősségét szállja meg *), Azonban Hochenberg bárő, kinek 
messze terjedő birtokai az ügynevezett bécsi erdőtől a stá
jerhoni határszélekig vonultak, miután őt Fridrik sergei fe
nyegetni kezdek, a Stájerhonbői meghívott magyaroknak Xii-
lieofeld körül minden erősségeit megnyitá és segítségökkel 
nem csak az egész vidéket feldúlta % hanem nékiek alkal
mat is szolgáltatott, hogy Pottendorfert és Kolnitzert meg
lephessék. Amaz érezhető veszteséggel veretett el Neuer
ling alől Csernahora által ^), ez pediî  minden ágyúinak és 

0 %y r^gi kézírat szerint ezen kolostorban Kur»^ Friedr, JV, 
IL d, 158. L ; Zelenának eẑ ea beütését ensentűH Osztrákhonba em
líti ünrest is Chron, Amlr. Hahnnál L d. 667, /. 

^) A császár a mauerlingi szerencsétlen csata és annak említése 
után, hogy a győztes magyarok Hollenburgot szándékóznak innen 
megtámadni, azután az egész tartományt kirablandők, megparancsolja 
az osztrák jobbágyoknak és földnépnek, hogy Pottendorfer kapitány 
körül gyűljenek össze, Bécsből július 4 O-dikén 1481. Chmel, Reg. 
704. L A zwettli apátnak is meghagyja hogy haladék nélkül kato
naságot küldjön Pottendorfernek, ki Herzogenburgnál szedi össze a 
tartomány erejét a magyarok ellen, tudősítván őt arrél is, hogy a 
Cseh királylyal megegyezett és így ezen oldalról nincs mit félni, Bécs
ből augustus 26-díkán 1481. De Linck, Annál Claravall. IL d, 
264. L Hasonló értelmű parancsot bocsátott a lilienfeldi^ apáthoz is. 
Hanthaler, Fasti Campilü. IL d, 2368. /. Has. Chmei e. A. 

3) Annál Duc. Styriae IlL d. 572. l, Július Caesar VL d. 
252. /. és Engel, Gesch. d. ungr. Reichs IIL d. 380. L 

•) Unrest e. A. 
5j De Linck e. h. 262. és köv. / . , JíTttra e. A. 156. l 
^) Chron. 91on. Uelliv. e. A., Fugger, Spiegel d-. Ehren 91Í. 

/., Július Caesar e. h. 
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eleségének hátrahagyásával YOU kénytelen Twingwerg erős
ségének megszállását felbontani'). Kamthenben Manbitz, 
egy a császártői elpártolt stájerországi birtokos lépett föl, 
Lelbitz és Friesach városait Mátyás hatalma aláhajtotta^). 
Ebian salzburgi féesperest maga költségén gyűjtött zsoldo
sokkal a császár és Lichtenstehiiak sergeit Salzburgbél ki
nyomván, az utolsók jószágait a gragaui völgyben feldőlta, 
és bár ezeknek pusztító beütéseit Salzburgba gátolni nem 
tudta, mégis 700 hasonlélag Salzburgba ,tijra beütött csá
száriak összeyagdaltatásátStall körül eszközölte')* Mátyás
nak némelly csapatai végre Klingenfels várát Krainában, 
melly a freisingeni püspök birtokában volt, a császár sergeit 
megvervén megvívták, egész Laybach kapujáig hatottak, ut-
jokban mindent feldúltak és nagy zsákmánynyal tértek meg^). 

Nevezetesebb volt mind ezeknél Mátyásra nézve St.-
Pölten és Mautern megszerzése Osztrákhon szivében, melly 
által további táborozásaira nézve biztos álláspontot szerzett 
magának. A passaui püspökségnek még 1478. évbeni meg-
üresedésével ugyanis a káptalan Mauerkircher Fridriket 
bajor korlátnokot választotta püspöknek, míg másfélül a 
császár a pápától nyert meghatalmazás következtében Hás-
ler Györgyöt előbb titoknokát, később követét és 1477-től 
ólta bíbornokot nevezte ki. Az első nem tudván verseny
társa ellen, ki a császár és pápa hatalmas pártfogása alatt 
állott, magát tartani, maga részéről is hatalmas pártfogót 
keresett és üfátyásban azt feltalálta, kinek a püspökség 
osztrákhoni birtokait, St.-Pöltent és Manternt tartozandó-
ságaililcal együtt, mellyeket Fridrik ellen védeni ügy sem 

0 A mőlki kolostor érhönyee és Unrest e. h. 
3) Megiser, Annál, Carinthiae, IV. könyv, 26. fej, 12i8. l. 

)̂ Annál. Duc. Styriaé III d. 569. l. és utána JuUu9 Caesar 
e. h. VL d. 247. /., kilc szerint ezen alkalommal a Itosteiniak 7000 
forinttal menték föl magokat a feldulástól. 

0 A Ms. Labacense azt állítja hogy sok lakosokat is hurczolt el 
magával, azt vetvén utána: und hiesz also ein Stuckhen der altén 
Hannen blickeh. Vahmsor XV, könyv, 37S. L — Schönleben laj
stroma ezen eseményt 1484-re teszi. Ugyanő ugyanolt. 
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állott hatalmában, 10,000 magyar forintban elzálogosí
totta ^). Mátyás ezen űj birtok átvételére Boskovics Tóbiás 
kapitányát küldötte a helyszínére, 6i mindjárt helybeli pa
rancsnoknak is kinevezte )̂, és september 14-dikén a zá
logos levél értelmében a mondott két város minden eddigi 
szabadságainak és kiváltságainak megtartására Ígérkezik'). 
St.-P8Iten pedig a hódolati hitet Simon-Juda napján vagy 
october 28-kán tette le *)• 

Azalatt az ozmánok Otrantóban igen nagyon szoron
gattattak a nápolyi király, a genuaiak és a pápai egyesfiit 
hajóssereg által a tenger íelól, valamint a nápolyi és ma
gyar katonaság által szárazon )̂. Ezen utolsó Magyar Ba-

0 Momumenta Boica XXXL d, 2. köt. 602, L 
2) Mátyá8 levele fleptember 5-dikáról U85., melly által helyébe 

Trnka Jánost nevezi ki ezen birtokai kapitányának, Mayer^ Drei" 
sehn ürkvnden űber die Verpfdndung tion St-Pőüen und Ifati-
iem an den König Mathias Corvinus i48í» 20. L Ezen honi tdr-
téneteioket felvilágosító értekezés kijött a bécsi csász. kir. tud. aka
démia által kiadott Archiv für Kundé Oesterreichisoher Geschicht-
quellen 185i. évfolyama í-sd kötetének Ilt. és IV. füzetében is. —> 
Boskovics Tóbiás Bonfinnál Pandobes név alatt fordul elő; e ^ ol
daljegyzék szerint ugyanannál e, h, 449, l, másként Panpoplesoek 
is nevezték, melly szerint 6 a Lobkovicz-családban még ma is élő 
Poples-nemzetségbeli volt volna. Azért Engel ót Lobkovicz^család-
bélinek mondja. Azonban a Pán = űr, Dobes = Tóbiás, és fgy itt 
nincs vezetéknév, de különben is a Lobkoviczok közt nem fordul elő 
Tóbiás; a Boskovics-családban ellenben ezen keresztnév igen divatos 
volt. Nem lehet tehát kéuégünk, hogy Pandobes ezen utolsó nem
zetséghez tartozott. Ebből való volt a szerencsétlen Jaroslav is , de 
Dobesnek nem testvére hanem csak távol rokona. Hormayr^ Archiv 
1825. 98. /.— DueUius, MisceU. IL d. 120, l, és Uaderna Hi$t. 
BippoL IL d, 297, l, is nyilván mondják, hogy Gsernahorai Bosko
vics Dobes volt ezen alkalommal Mátyás sergeinék vezére, miből 
BauMitz, Germ. Sacra I, d, 585, t, három külön vezért: Dobest̂  
Boskovicsot és Csernahorát csinál. 

3) Gebén zu Ofen an des heiligen Creutztag. Exaltationis Nach 
Christigepurde 148i. Mayer e, h, 16, l, 

3̂ Bau9itz e, h, — A hitalakot közlik: Duellius, M(tdema e, h, 
és Müüer Christ., Hist, Contentus SanctiBippoUtiU, d,297. h 

5) Fe9sler e. h, 
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lázs és Nagy János vezérlése alatt mindjárt megérkezte 
után azon tornyot kezdé vívni, mellyet az ozmánok a vá
ros kapni előtt a kútak^ védelmére állítottak fel, és ezt végre 
kemény ellentállás után nem csekély véráldozattal el is 
foglalta ^); mire a városban az ivó vízben nagy hiány kezde 
mutatkozni, míg a közhír szerint legalább a velenezeiek 
azt mindenféle eleséggel bőven ellátták )̂. Ehhez járult 
még az is, hogy az őrsereg tudósítást vőn a szultán halálá
ról '), az ebből támadott viszálkodásokról, és így a sege
delem érkezéséhez minden reményét elveszte. Mire Hai-
reddin a vámagy *) september 10-kén *) megadta magát, 
szabad elmenetelt kötvén ki az egész őrsereg számára ^). 
De ezen föltétel nem tartatott meg. A martaléknak szánt 
ozmánok az elszállításra rendelt tíz hajóra vitetnek ugyan; 
azonban alig hagyták el a kikötőt, megtámadtattak és 
mindnyájan rablánczra fűzettek vagy összevagdaltattak, 
olly szín alatt hogy némelly keresztyén IQakat is visznek 

}̂ Banfin IV, dV. VI, könyv, 449. /., ki szerint a feladásnak ez 
volt fő oka. — Hogy a magyar kis csapat igen kitűntette magát, mondja 
Jocius, Urtpr, d. türk. Reichs 32. l. 

2) Diar. Parm. Muraiorínál Script. Rer. Ital XXILd. 379.1. 
^) Schmitt szerint Imp. Ottóm. I. d. 50. l mindjárt ezen hír vé

telével kiszegezte az őrsereg a fejér zászlót, mit Katona is elfogad 
e. h* 320. l. Azooban a feladás, mint mindjárt meglátjuk, csak 
september 10-dikén történvén, ebben nem nyughatunk meg. . 

*) Fessler e. h. őt Ghedul Ahmednek, Sismondi XI. d. 208.1, 
Ariadmonnak nevezi. 

0 Sismondi e. h, ugyan a feladást augustus iO-dikére, Bonfine* 
h, ugyanazon hónap 15-dikére (XVIII. calendas Septembres) teszi 
és ebben követi őt Fessler is e, h.; azonban a több írók és különö
sen Jacohus Volaterahus Diar. Muratorinál Script. Rer. ItaX. 
XXIII. d. 146. l. Ferdinánd levelére utalva, mellyben a pápát ezen 
esetről tudósítja, Sanuto, Duchi di Venezia Muratorinál e. h' 
XXII. d. Í2i3. l, maga Muratori, Annali Xlll d. 593. l. és 
Engel, Gesch. e. Ung. III. d. 380. l september 10-dikére teszik. 

}̂ Sanuto, Muratori, Annali e. h. és Cámerarius, De rebus 
Turcicis 60. K ~ ^cAmtd szerint Imp. Ottóm. e. h. ATimed basa 
Avlonánál Igen nagy készületeket tett volt Otranto fölmentésére, de 
ecről a török várparancsnok mitsem tudott. 
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magokkal '). Később a calabriai berezeg 1500*atniegtnr-
tott közölök szolgálatában és azoknak igen j<5 hasznukat 
vette ^). Magyar Balázs dicsőséggel és ajándékokkal ter-
helve, de embereiben nem kis veszteséggel tért meg '). 

Mind e mellett Mátyáŝ  mint ez iránt az egri püspö
köt klilönös levelében tudősftja^), ipának azt tanácslá, hogy 
mitse hajtson a pápa és a bíbornokok unszolásaira a há
ború folytatása, iránt a törökök ellen, mert ezeknek hatal
ma még most is nagy, Nápolynak határait ellenök oltalmaz
ni nagy kiterjedésök miatt igen bajos, és így ők igen köny-
nyen kiszállhatnak űjra; ő maga mostani környülállásai 
közt neki segedelmet nem igen küldhet és más oldalról ezt 
még sikeretlenebbűl várná. „Ugy látszik^ így fejezé be le
velét, a szent*atya a törökök mostani állásáról nincs helye* 
sen tudósítva. Igaz, hogy az új szultán véres háborút foly
tat öcscsével, de azért mégis trónja erős lábon áll, ország
lása még épen nincs megrázva. Gondosan kerestem azon 
sok városokat, mellyek uralkodásával nmcsenek megelé
gedve és a keresztyénekhez csatlakozni készek; de azokat 
feltalálni nem valék képes. A német fejedelmeknek ellenem 
a pápához intézett leveléről némelly részben helyes atya
ságod Ítélete, és éles elméjének, helyes tapintatának újabb 
jeleit találjuk abban. De nem fogja nekünk az egri bíbor-
nok rósz néven venni, ha őszintén kinyilatkoztatjuk, hogy 
most csalatkozott a fő dologban, inkább saját elméjének 
sugallásait követvén, mint a dolgok valóságos állását, melly-
ről úgy látszik ninps kellő ismerete, vévén tekintetbe. Azon-

0 Sanuto e, A., Daru e. h, 514. l. Muratori, Annali e. h. 
'} Sismondi e, A., Ferdinánd királynak Sixtns pápához írt levele 

Volateraninál e. h., Muratori Annál. IX. d. 537. l., Hammer^ 
Osm. Gesch, II. d. 282. /., Gianone, Hist. Civile de T^aples III. 
d. 6i3. l 

') Mint' Lippai Berchtold Pernstein Vilmosnak írja, a vele mcg-
indúlt morváknak alig jött haza egy harmad része. Pessina, Mars 
Morac. 891. l 

*) Budae iO. Dec. 1481. Epist. Math. Corv. IV.résiyLXXVIL 
levél, 194. l. 
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ban ezt rósz néven venni épen nem lehet, miután még a 
szent-atyák könyvei is tele vágynak csalddásokkal és sz. 
Ágostonnak bírjak visszavond könyvét (liber retractionum), 
mellyet csalódásait elismerve maga írt. Meg vagyunk győ
ződve, hogy a mondott bíbornok mind azokról, mik a né
met fejedelmek közt történnek, voltaképen tudósíttatva más 
Ítéletet hozott és nekünk más tanácsot adott volna e rész
ben. Mi egyébiránt nem kívánunk atyaságodtól egyebet 
mint azt, hogy a szent-atya kegyeit megtartsa, melly eset
ben senküiez sem folyamodunk segedelem végett, hanem 
ügyünket isten segedelmével minden oldalról férfiasan fog
juk védni, dgy hogy a német fejedelmek, sőt maga a csá
szár is átláthassák, kit sértettek meg. Éljen atyaságod sze
rencsésen és engedje meg, hogy néha gúnyolódok lehessünk.'^ 
Ezen utolsó észrevétel nem csak a német fejedelmek iránti 
megjegyzésre vitetik, hanem azon tréfás modorra is, mely-
lyel ezen levél elején a bíbornoknak, ki mint pápai biztos 
Otranto megszállásánál jelen volt, az itt szenvedett liél-
külözések és fáradalmak iránti túlságos panaszaira vála
szolt. „A mi katonáink, úgymond itt a többek közt, nem ké
nyelmes sátrak, nem a fedezésre alkalmas süvegek és bő 
ruhák alatt nyugosznak veszélyes harczaikban a törökök 
ellen, hanem a puszta sokszor sáros és vizes földön az idő 
minden változásainak kitéve; a háborúzás végével pedig 
nem Nápolyban, nem Rómában, hol minden kényelmeket 
megszerezhetnek magoknak, hanem várakban, hol mindent 
mi a kényelemre szolgál nélkülözni kénytelenek, folytonos 
munka közt pihenik ki a táborozásban szenvedett fáradal
makat.̂ ' — Majdnem egy időben vette a király csakugyan 
az egri püspöknek levelét, mellyben a nápolyi király általi 
jó fogadtatását említve, Ferdinándnak bölcseségét, szelíd
séget túlságos kifejezésekben dicsérve, a királynak az olasz
országi segedelemhez reményt nyújt. Feleletében ez nem 
minden élesség nélkül jegyzi meg az elsőre, hogy az ipára 
halmozott dicséretekre nem volt szüksége, miután ő maga 
annak jó tulajdonait igen jól ismeri, minden esetre pedig 
czélszerű lett volna levele ezen részét előre magával a ki-
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rálylyal közölni, ez által annak kegyeit megnyerhetvén. A 
segedelemre nézve' a bíbornoknak felszólítása mellett, men
ne át minél előbb Romába, azon aggodalmát fejezi ki, hogy 
e részben minden ügyekezetei sík éretlenek maradnak és a 
nagy hegy hosszas vajúdás után is csak egeret fog szülni^). 

A pápa Otranto visszavétele után űjra ttgyekezett a 
császárt Mátyással megbékéltetni, de győzhetetlen akadá
lyokra talált. Fridrlket, ki úgy látszik a németországi sege
delembe vetette fő bizodalmát, elfogadható föltételekre bírni 
nem lehetett; bár Mátyás a pápához intézett válaszában az 
ügynek akár egyezés, akár a pápa által hozandó Ítélet ál
tali bevégzésére készséget nyilvánított. Ebben előadja, hogy 
ő a pápa többszöri felszólítása következtében mindig ügye-
kezett ezen ügynek véget vetni, miről a pápának követei 
bizonyságot tehetnek, így szándékozván azon alkalmat, 
mellyet, mint maga a szent-atya elismeri, a nagy isten kü-
ténös kegyeimébői nyújtott á keresztyénségnek, egész ere
jével használni a hitetlenek ellen, úgy hogy azon keresz
tyén vér, melly a császárrali háborúban ontatni fog, semmi 
esetre sem szállandhat lelkére, hanem azokéra, kik őt mint
egy akarata ellen kényszerítették megsértett jogai mellett 
fegyvert ragadni. A császártól egyenes bánásmódot és be
csületességet a kötésekben várni nem lehet. Sok megron
tatott, összezavartatott a pápai követ által részint nyilvá
nos részrehajlásból, részint ügyetlenségből;azértjavaslotta 
ő több ízben a dolognak megvizsgálás s elítélés végett a 
szent-szék elébe hozását. Az így kimondandó ítélet elfo
gadására és teljesítésére a császárt az apostoli hatalom egész 
erejével kellene szorítani, ö maga, mint a szent-széknek 
sok alkalommal bebizonyított engedelmes fia, a határozat
nak minden föltétel nélküli alája vetésére kötelezi magát, 
egész bizodalommal reménylvén, hogy ő szentsége, mint 
közös atya és úr, a dolognak saját és tökéletes megisme
rése után őt nem fogja kényszeríteni, miként magát jogta
lan hatalomnak alája vesse és így legszentebb jogairól le-

0 Epiét. Math. Corv, IV. rész, XXX. levél, 65. l. 
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mondjon, mellyeknek az apostoli szék elébe terjesztésére 
az egri püspök és bíbornok Rongoni Gábor és ezen levél
nek átadőja Vitéz János szerémi püspök eléggé értesítve és 
meghatalmazva vannak ^). 

Azonban a király tudósítást vón arről, hogy a törö
kök szultánjok győzelméről Ázsiában értesíttetvén, a ma
gyar határszéleken mozogni kezdenek ^), sőt hogy Iskender 
bég Szendrőből a határokon már valősággal át is csapott'). 
Ennek következtében meghagyja Kinizsi Pál temesi gróf
nak , hogy Vuk despottal és Jaksicscsal üssön Törökor
szágba. Ez tehát november 2-dikán 1481. 0 egy 32,000 
főből álló szép sereggel indult meg Temesvárról. Rozgonyi 
László belgrádi kapitánynak és Vuk rácz despotnak kellett 
a szükséges hajókat a harami révhez szállítani a sereg át
költözése végett. Tököli Miklós és András testvérek 100 
lovassal a mondott révhez mint kitűzött gyűlhelyhez szán
dékozván, a főúttól vigyázatlanúl eltávoznak és egy erdő 
mellett 400 török lovas közé jutnak; a nagyobb erő meg
szemlélésére ugyan szekérvárok mögött keresnek menedé
ket, de az ozmánok az erdőt meggyújtván a szél csakhamar 

í) Episi. Math. Corv. IV, rész, LXXVIÍL levél, 203. l. 
»> Engel e. h, 381. l. 
3) HahimeTjOtm, Q^sch. 11 d, 283. /. — A lepoglavai Pálo

sok kolostorát elpusztította. Eggerer 250. l. 
*) Pray, Annál. IV. d. 158. l. ezen egész hadviseletet esztendő

vel később teszi, főként azért, mivel a pápának egy Mátyáshoz 1 i82-
ben intézett leveléből az tetszik ki, hogy őt Mátyás ezen esztendőben 
september 15-dikén tudősítottá Kinizsi Pálnak egy ezen idő tájban 
nyert diadalmáről az ozmánok ellen ; de ennek minden esetre más
nak kell lenni, mert az, mellyről itt mostan szólunk, kétségen kivűl 
1481-ben tőrtént. Mátyás azon levelének, mellybén az egri püspö
köt ezen csata környülállásairől, mint mindjárt meglá^uk, tudósítja, 
kelte ugyan nincs, de abban Mátyás nyilván mondja, hogy Kinizsi 
secunda díe omnium Sanctorum íjui dles yenerís erat, indult meg', 
már pedig mindszent ünnepének második napja nem 1482-ben, ha
nem 1481-ben esett péntekre. Katona IX. d. 400, l. Prayt követi; 
Engel is Gesch, v. Sérv. 448. / . ; Schimeck pedig Gesch. v. Bos-
nteii i75, l. még tovább megy és ezen táborozást 1483-rahjilatzya. 
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a szekereket is lángba borítja; ezt tehát elhagyni és a had 
szerencsijét a sík mezőn megkísérteni kénytelenek. A vé
res és egyenetlen tusa reggeli 9 érától estig tárta, 200 a 
törökök, 50 a magyarok közöl marada a csatamezőn; ama
zok közöl egy sem, ezek közöl csak három jött sértetlen az 
illető táborba. Tököli Miklós még azon éjjel megholt sebei 
következésében a szentségek áhítatos fölvétele után; András 
is igen veszedelmesen volt, midőn Mátyás az egri püspö
köt a történtekről tudósította. Mind a két fél magának tu
laj donítá a diadalt, de az erkölcsi benyomás a magyarok-* 
nak kedveze. Míg a magyarok az egyenetlen harcz kime
netelében dicsöségök előjelét tekintek, a törökök elveszték 
bizodalmnkat sokaságakhoz. 

Iskender bég ugyan a magyar hajókat megtámadta, 
de az azok őrzésére rendelt sereg őt megverte és Szendrőbe 
visszanyomta. így azután a Dunán szerencsésen átment a 
magyar sereg és majd minden ellentállás nélkül hatott Ga-
lambóczig három különböző csapatban: az egyiket maga 
Kinizsi, a másikat Jaksics, a harmadikat Rozgonyi László 
vezérlő. Az első minden baj nélkül nyomult a várig, itt 
pedig az onnan kiütött 1000 ember rohanását felfogta, azt 
visszanyomta, sokakat a csatamezőn összevagdalt közölök, 
másokat elfogott, de a táborban ezek sem kcrűlék el a töb
biek sorsát. Az iQabbik Jaksics a galambÓczi basát, ki 1000 
lovassal elejébe veté magát őt tartóztatandó, megtámadja, 
megveri, lovasainak nagyobb részét ott helyben összevag
dalja, némellyeket közölök elfog, Kinizsihez küld, hol ezek 
is életökkel lakolnak, magát pedig a basát, ki futással kí
vánja életét megmenteni, egész Galambócssig üldözi és itt 
elérvén, annak koponyáját a várkapu előtt saját kezével 
hasítja ketté. Rozgonyinak is volt baja némeUy apróbb oz
mán csapatokkal, mellyeket azonban mind széljelvert. Ga-
lambócznál így megint egyesűit, a három sereg és innen 
folytatá útját a Morava vize mentében, mellyen Kinizsinek 
és Rozgonyinak alkalma volt 24 ellenséges higótelsülyesz-
teni. így elért Krnssováczig, nem földet hanem embereket 
hódítandó. Tizenkét nap tartózkodók itt táborban, messxe 
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földre mindeDt feldúlatft, mi az ellenségé volt; 50,000 rácz 
és 1000 török mind derék férfi feleségeivel egyfttt csatla-
kozék itt hozzá, ezen elpasztuit vidéket oda hagyandó és 
a nagy hírű vezért mint űj gyarmat ii boldogabb Magyar
országba követendő, egy része a csöndesebb földmívelés és 
kereskedésben szerzendö élelem, a másik a királyi szolgá
latban nyerendő babér kedveért. Azalatt Iskender £ég, Ali 
basa és Mankocsevitz, kik a magyarokkal a sík mezőn többé 
nem merének összeütni, a Dana szigetében Szendrő mellett 
egy erősséget állítanak fel, innen reménylvén a győztes és 
zsákmánynyal terhelt sereg átszállását a nagy folyamon aka
dályoztatni. De midőn Kinizsi serge, a bátor kivándorlók 
által 80,000-re szaporodva, a Danánál megjelent, a kis őr
sereg a nagy számon megijedve minden ellentállással fel
hagy ; Szendrőbe inkább futva mint vonulva kérés mene
déket. Az elhagyott erősség széljel hányatik, és a basák 
kénytelenek a magyar sereg átmenetelét a Dunán a vár 
falairól csöndesen és háborítás nélkül tekinteni. így az
után Kinizsi a harami, kevi és pozsasini révek oltalmára és 
az ozmánok jövendő átcsapásának gátlására a palánkai 
erősséget építvén fel, diadalmasan gazdag zsákmánynyal 
tért meg*). Mátyás az átjött siserbeket szolgálatába fogadta 
és több csapatokra osztotta fel ^), 

0 Mátyás levele az egri pfispOkhtlz, Dátum* Belgrádi — Epist. 
MatK Corv, ÍV. ré$%^ LXXX. levél, 2ii. / . , melly ezen hadjárat
ra nézTe egyedüli kűtfdok. E szerint adják azt e\6 Katonát, h., 
Fegsler V. d*375* /., Schimeek, Gesch. v. Bosn, i75. / . ésffaitt-
mer e. h. II. d. 283. /., ki Mánkocsevitzet Malkodsogliaak nevezi. 
— Mátyás a pápát is tudósította de csak röviden ezen. egész hadvi-
seletrdl; olly hozzáadással, hogy az egri és szerémi püspökSk bő
vebben előadandják a dolgok menetelét, miután nékiek azon levele
ket is megkűldőtte, mellyeket azon vidékekről kapott. Epést. Math. 
Corc. IV. rész, LXXIX. levél, 208. l Hibáz tehát Fuggtr, Spie
gel d. Ehren 912. l. ezen egész győzedelmet kétségbe hozván és 
Mátyás költeményének tartván. 

2} Mátyásnak említett levele az egri püspökhöz. — Fray szerint 
De BosnOi Servia ele, 40. l. Kinizsi Pálnak ezen hadjárata után 
1482-ben nevezte ki Mátyás Györgyöt Szerbország fejedelmévé, a 
mennyiben t. i. bírta azt. 
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Az olaszországi segedelem Mátyás minden ügyeké* 
zete mellett megint elmaradt, sőt a pápa, — kimígOtrantö 
a törökök kezében volt és ezek innen egész Olaszországot 
különösen pedig Rómát is fenyegették, az ozmán háborút 
egész tűzzel fogta fel, Genuában saját költségén, még ezüst^ 
jét, drága kövekkel kirakott süvegét és misemondó Tubáját 
is elzálogosítván, egy jelentékeny hajóssereget állított és 
azt a Tiberen meg is szentelte ^), — az Otranto visszafog* 
lalása iránti hír vételével az iránt tökéletesen meghűlt, ki
vált miután a kiütött mirígyhalál, az élelem szüksége s a 
zivataros idő a sereg tovább küldését hosszasabb ideig gá
tolta ^). A gyenge de hiú főpapot unokaöcscso Riario' Je
romos, azelőtt csizmadia most Imolának és Forlinak ura, -r-
ki alkalmasint Mátyást, irántajó indulatot színlelve, annyira 
el tudta ámítani, hogy vele barátságos levelezésbe eresz
kedjék és neki némelly a szerémi püspök által bővebben 
előadandó ügyeit ajánlja'), — reá tudta bírni hogy figyelmét 
az ozmánoktól elvonván, a király sógora Hercules ferrarai 
fejedelem tartományának elfoglalásával családja fényét 
emelje. Ennek következésében egy véres háború volt Olasz
országban készülőben, és a velenczeiek, a pápának szö
vetségesei, Mahomeddel kötött békéjöket ennek utódjával 
Bajazettel januárius 2-dikán 1482. megerősítették 0-

Az err4l vett tudósításnál még sokkal nehezebben 
esek Mátyásnak az, hogy Fridrik a pápa követének Ursi-
ninak segítségével Bernát sakburgi érseket arra bírta, hogy 
érsekségét engedje át Flans Jánosnak olly föltétel alatt, 
miszerint ő ugyan az érseki czimet tovább is megtartsa és 
ez magát csak segédnek nevezze, de mint Hlyen kormá
nyozza a megyét, ő pedig magát minden befolyástól ezen 
ügyben óvja, elégedjék meg a bécsi püspökség kormáayá-

0 Volaterani kézirata szerint. Raynold e. /«. 302. /. 
2) Rajnáid e, h, 303. l, 
3) Epist, Math. Corv. IV. rész, LXXIL Uoél, i82. l. 
*) Engel, Gesch. des üngr, Beichs, IIL d. 381. l Has. Sismondi 
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val 0) Titmaningen várossal és azon 300 forinttal arany
ban, mellyeket neki az új segéd az érseki szék jövedelmeiből 
évenként fog fizetni 0* ^ király ezt ugyan akadályoztatni 
ügyekezett és Roborella Flonis jerazsálemi lovagot bízta 
meg hogy, mintán a salzburgi érsek a megszökött észter* 
gomi érsekkel megegyezett és ezen egyesség megerésitése 
iránt mind a két fél a szent*székhez folyamodott, a szerémi 
püspökkel Vitéz Jánossal együtt, ki őt a dologról bőveb
ben fogja értesíteni, kövessen el mindent a pápánál, misze-

0 Mátyás mlncyárt említeodő leveliben a bécsi püspökség kor-
mányárdl mitsem szol és azt mondja, hogy neki Titmaningen volt 
lakásul kijelölve. Ebben vele megegyezik a Chron. SaHsK Fe» Je-
romosnál II. d. 434, L — Azonban más kűtforrásokbdl, mint La^ 
»ius IL d. 56, l, és Hansita, Germania Sacra II, d, 531, l, bi
zonyos, hogy ezen egyezés következtében Bernát valósággal átvette 
a bécsi püspökség kormányát és arról csak akkor mondott le, midőn 
Mátyás Bécset elfoglalta, űgy hogy Spenner Leó az első bécsi püs
pök soha sem jött egyházi megyéje birtokába. Ezután vonta magát 
Bernát érsek Titmaningenbe, hol kevéssel az után (martius2i-dikén 
1487.) mindenektől elfelejtve gutaűfésben holt meg. Chron, Sali$b, 
Pez JeromoMnál e, h,, Zanner^ Chron, t>. Salzb, IIL d, 187. l.^ 
Július Caesar, Gesch. v. Steyerm. VL d, 251, L 

«) Epist Math. Corv. IV. rész, LXXXIL-levél, 224. U melly 
az egri. püspökhöz van intézve. Engel szerint e. h. Bernát megunta 
volt a birtokaiban tanyázó magyar katonaság terhes zsoldját fizetni 
és azért volt kész ezen egyességre. Ezen egyességről szól Titnon is 
Epitome Chron, 92, l, Vigelius Hundius szavait idézve. Szörényi 
még azt is állítja, hogy Flans mindjárt ekkor lemondott az eszter> 
gomi érsekségről. Katona IX. d, 4tO, l. Azonban ezen utolsó áili-
tás nem fogadható el, mert Flans még 1484>ben is sürgette a pápá
tól, hogy mind addig míg a magyar király a salzburgi érsekség né-
melly várait vissza nem adja, élhessen az esztergomi érsekség czf-
mével. A pápa felelete ez iránt megvan Schmittnélj Episc. Agriens. 
II. d, 99. /; — Ezen idő tájban az esztergomi megyét egy Péter 
nevezetű kormányozta, kihez Mátyás május 19-dikén írt Pozsony
ból, meghagyván nékie, hogy a libetbányaiakat az esztergomi érsek
ség adó-és dézmaszedői által mlndenjogaikban, szabadságaikban és 
szokásaikban fentartatni rendelje, Posonlj anno 1Í8!S. die dominica 
post festam ascensionis domlni. Bél., Nolü. Hung, II. d. 410. /. és 
OklevéUár, DCLXXXVIII, ss. 
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rínt ezen egyházi Javadalomnak az ntolső általi bitorlásá
ban ne egyezzék meg, nehogy 6 kénytelen legyen ezen 
egyháznak, ha abba legfőbb ellensége tolatik be, örökös 
ellensége lenni, mi az egyházra nézve sok kellemetlenség
nek lehetne szülője. Egyébiránt magát eljárása eredményé
ről értesíttetni kéri, minden más romai ügyeit is ajánlván 
gondjaiba '). Szinte egy időben írt a salzburgi káptalan
nak is, értésére adván hogy, mihelyt megtudta a salzburgi 
4rsekség iránti egyezést, mindjárt tudősította róla a pápát, 
bíbomok barátait és követét. Azért meginti azt, hogy csön
desen legyen, maradjon meg iránta eddigi húségében; mi
vel ő egész bizodalommal reményli, hogy a szent atya igaz
ságos kéréseinek engedni fog, ő pedig ezen dolog vég el
intézéséig a káptalant minden megtámadások ellen védel
mezni kész )̂« Az intés nem maradt siker nélkül. A kano
nokok, kik megesküdtek volt hogy Jánost érseköknek soha 
sem ismerik el, megjelenésekor Qanuárius 14-dikén} Ber
nát társaságában, ki maga akarta átadni neki az érseksé
get, eltávoztak Salzburgból és csak nagy bajjal lehete né-
mellyeket közölök a visszaJÖvételre bírni *), másfélül Má
tyás az érsekség stájerországi és karnthení jószágait, mely-
lyek 100,000 aranyat hoztak be, nem adta ki *), 

Kevéssel ezután a király, az egri bíbornok és a sze-
rémi püspök leveléből értesülvén, hogy ők a salzburgi ér
sekség és passaui püspökség ügyeiben a pápánál szándéka 
ellen jártak el, az utolsónak komolyan megparancsolja, mi
szerint ezen ügyben minden további lépéssel hagyjanak fel 
s új követe megérkezéséig, kit már útnak indított, mibe se 
avatkozzanak, különben legkeményebb neheztelését el nem 
kerftlendik '). Ezek ugyanis, mint azt a királyhoz intézett 

0 Datam Hangacsini kelet ideje nélkai. Epiit. Maih. Corv. IV, 
réw, LXXXVIII Uvél, 242, l, 

*) Ugyanott LXXXVIL levél, 240, L 
3) Július Caesar VI, d, 361. l. 
*) Ugyanő ugyanott 362, f, és Zanner, Chron, r. Salzburg, 111 

d, Í87, l 
*) Datam Oldwéltdr^ DCC, Si, 

15* 
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leveleikből ki lehetett venni, Flans helyébe Zesler bíbor* 
nokot, a császár pártfogollját, a passani püspökségre nézve 
ajánlották vagy legalább akarták ajánlani. Mire nézve kü^ 
lön levelében megkéri az arragoniai bfbomokot, kövessen el 
mindent, miszerint a pápa az ügyet ú} követének az adriai 
püspöknek megérkezéséig ne határozza el; mert 6 Zesler 
bíbornok helyett, ki neki a megszökött esztergomi érsek
nél nem kissebb sőt dühös ellensége, készebb, ha már más
ként nem lehet, jő föltételek mellett, mellyeket mondott 
követe elŐadand, az esztergomi érseket a s<dzbvrgi érseki 
székben eltűrni. Kéri e mellett, jelentse meg a pápának, 
hogy az egri bfbomok és követe a szerémi püspök ezen 
felfii sok egyebekbe is az ő szándéka és akarata ellenére 
avatkoznak )̂. 

A császár azalatt nagy készületeket téti Mátyás el« 
len '), miről ez hitelesen tudósíttatván maga is mindent el
követett hogy készületlen ne lepettessék meg. Seregei egy 
részét összehúzta Osztrákhon szélein. Zelenának újabban 
figyelmeztetni kellé a császárt Osztrákboa nagy részének 
feldulásával') arra, mi várja tartományait, ha eddigi bá-
násmődját a magyarok királya ellenében meg nem változ
tatja. Minden órában lehete félni az ellenségeskedések ko* 
moly kiütésétől, bár az alkudozások még egészen nem sza
kasztattak volt félbe. A theanói püspök ugyanis megfor
dulván Mátyásnál, ez némelly újabb ajánlatokat tett volt a 
császárnak, mellyekre a felelet hosszasabb ideig késett 
Mielőtt tehát Mátyás az ozmánok ellen gyűjtött egész erc^ 
jével föllépne a császár ellen, még egy újabb és utolsó kí
sérletet tett a békének föntartására ezen válasznak komo-

1) Dátum Okletéllár.DCCL Si, 
2) Meghagyta BécBbW november i4-dikén 1481. Fridrik az osz

trákoknak, hogy Durst Ulrikot, kit ngyanaz nap külön levelében 
zsoldjába fogadott, mind emberrel mind fegyverrel segítsék. Chmel, 
Reg, 705. L 

3} Hogy Zelena HSS-ben is felduUa Osztrákhon egy részét, nyil
ván mondja Beichwein Jakab évkönyveiben de Linchnél ÁnnaL 
ClaravalL IJ. d 267. l 
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lyabb sttrgetése által. ,,€sudálkozom, űgymond a többek 
kö£t a mondott püspökhöz ez iránt intézett levelében, igen 
csudálkozom, hogy minden kéréseim és minden Ígéretei 
mellett is atya&ágod a császár feleletének elküldésével 
mennyire késik. A katonaságot igen nagy költséggel kell 
tartanom és ez a veszteglést már megunta. Ismerem én a 
császár mindent halasztó, mindenben felakadó természetét; 
de azt is jól tudom hogy az illy halasztás és akadékosság-
nak többnyire az időnyerés és az ellenfél vízre vitele fÓ 
czélja. Azért iS|ra is kérem aiyaságodat, küldje meg minden 
haladék nélkül a császár feleletét a közlött pontokra, mert 
ezea táfgyat tovább is függ>óben tartahi nincs kedvem, és 
ha kérésem most nem teljesíttetik, ügyemről más módon is 
gondoskodni kötelesnek érzem magamat. És így ha most 
közelebbről nem kapok róltételeimre választ, oUybá veszem, 
mint Jia kívánságaim teljesítése egyenesen megtagadtatott 
volna *)." 

Az így sürgetett válasz helyett Fridrik némeíly né
metországi fejedelmektől, az ígért pénzbeli segedelmet ke
zeihez vévén )̂, másoknak, nevezetesen Albert szisz her-* 
czegnek, az országgyűlés határozata értelmében a törökök 
ellen azon kikötéssel, hogy azok semmi esetre más felé ne 
fordíttathassanak, Zedtwitz vezérlése alatt') küldött se-

í) Batum Varádini kelet ideje nélkül. Epist Math. Corv. IV, 
rész, XCll leeél, ^52. í. — A pápai követ megkérte voU Mátyást, 
ut deposito bile animadverteret, in q\iem pugnaret, id esá in patrem, 
io seném, in inermein, in eum, iri quo victo nullám glóriám reporta-
ret. Hoc bellum videret sibi ingloriosum esse, cum leo cum műre 
pngnaret. Minden ügyekeaetei sükeretlenek lévén, ezen vallomást 
tette le : üeprehendi inter ipsnm CMathiam) et imperatorem tantam 
esse dissidentíam, ut si mille capitnla a Salamoné Mnc inde ^^fe-
rentnr, super singulo alius sensus diceretur, quam putaret ille, a quo 
compositum fuisset. A pápai követ tudósítása Praynál IV. d, i62, 
és Í73, í. 

2) Ve Ihch, Annál. ClaramlL IL d. 2^§. L 
3) Zedtwiisnek ezea v«zéntfgre kiDeveaéftérői S2Ó16 level« Dre9« 

denbea kelh ainális 2-pdikáii 1481. Letun^fenu eA* 136^ l. 
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gédsergeit egyenesen utasításuk mellőzésével a magyarok 
ellen rendelvén, azokat végre, kik a segély küldésével ké
sedelmeskedtek a törvények-szabta büntetés alatt illetősé-
gök kiállítására szorítván )̂, sergeit a csatatérre kiállítja és 
a háborúzást mindjárt meg is kezdi. A szerencse neki több 
aprébb csatázásokban kedvezett ^}, nevezetesen kettőben, 
mellyek közöl az elsőben még 1481. történtben 800 ma
gyar fogattatott el és vagdaltatott össze ' ) ; a másikban is 
nagy volt a magyarok vesztesége % Másfélül azonban 

0 Fridrik császár Ulászltf cseh királyhoz intézett levelében elére 
bocsátván, hogy ellene, miot ki a magyar király ellen a kozeUhbi 
nürnbergi országgyűlésen az ő részére megigánlott segélyből reá ki
vetett ^00 lovagot és ugyanannyi gyalogot mind eddig nem küldötte 
el, az ez iránt kelt határozatban foglalt bfintetésekbeni elmarasztal-
tatása végett a császári kamarai ügyvéd keresetet indított, — ezen 
levél kézbesítése ntán i5-5d napra mint első, azután 15-dd napra 
mint második, és azután megint 15-öd napra mint harmadik ésutolsé 
törvényes határidőre őt személyes vagy meghatalmazottja általi meg
jelenésre maga vagy helyettese elébe idézi, kijelentvén hogy akár je
lenik meg akár nem, a törvényszerű eljárás ellene meg fog történni, 
Gehen zu Wienn am Vlerczehenden tag des Monads Marcii nach 
Christi geburde 1482. OMevéltár, DCLXXXIII. s». 

0 De Linck e, h* 
3) ünrest, Chron. Austr, Hahnnál e. h. 1. d. 673. L Alkal

masint ezen csatázásra vonatkozik Zedtwitznek tudósítása fejedel
méhez, mellyben egy igen fényes, fegyverei által a császár részére 
nyert diadalról emlékezik, mellyben több száz magyar fogatott el és 
mellynek következtében Mátyás király maga is nyakrafőre visszavo
nult. A tudósítás még 1481-ben kelt. lann^ene.Á. Azonban a szász 
vezér nem volt jól értesítve, vagy ura előtt győzedclmének nagyítása 
által kedvességet kivánt nyerni. Ezen csatázásnak a háború jövendő 
menetelére nem volt semmi nevezetesebb befolyása, mint további 
előadásunkból bővebben ki fog tetszeni. E mellett tudva van és szám
talan oklevelek bizonyítják, hogy Mátyás az i481-dik évi csatázá
sokban az első Bécsben kötött fegyverszünet ólta személyesen részt 
nem vett. Hibásan állítja SchelU, Gesch, v. OesL VIL d. 2ii. /., 
hogy.a szász és pfaltzi fejedelmek által az országgyűlési végzések 
következtében küldött csapatokat a császár szerette volna Mátyás 
ellen fordítani, de ezt a vezérek egyeneaen megtagadták. 

)̂ Unrest e. A., ki Fridriknek mind ezen mind as előbb említett 
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Mátyás sergei is győzedelmeskedtek két ízben, elóbb Man-
ternnél )̂ később St.-Pöltennél ^), míg Frídrik fonák ma
gaviselete, idétlen keménysége által alattvalöit mind job-
l̂ an és jobban elidegenítette magától. így Roth János la-
Tanti püspök előtte gyanűba esvén hogy a magyarokhoz 
szít, bár ez ártatlanságának bebizonyítására a császár 
akármi parancsainak teljesítésére egész készségét jelenté 
ki, Lavantot sergei által elfoglaltatá, St.-Andre mezőváro
sát pedig' felgynjtatá s a püspök minden jobbágyait a maga 
hűségére esketteté meg. így a püspök kényszerítve volt 
nyilván átmenni Mátyáshoz ' ) , 

A császárnak ezen erélyes föllépésére Mátyás neki 
mindjárt háborút izent. Ez iránt kibocsátott nyílt levelében 
megjegyzi, miszerint hadizcnetével eddigelő azért késett, 
mivel a köztök kötött egyesség szerint szabadságában ál* 
lőtt őt fölvállalt kötelességének teljesítésére erőszakosan 
is szorítani, a nélkül hogy ez által a köztöki barátság fel
bomoljon, mellyet ő fentartani ügyekezett. De most tapasz
talván', hogy a császár a köztök fennálló szerződés pontjai
nak megszegésével nem elégedve meg, tartományát minden 
igaz ok nélkül megtámadta, több ellenségeket biztatott fel 
ellene, tügy hogy már most kénytelennek érzi magát tarto
mányai oltalmára, megsértett jogainak orvoslására fegyvert 
fogni. Mire nézve neki és tartományainak, különösen pedig 
Osztrák* és Stájerhonnak ünnepélyesen hadat izén és tud
tul adja, hogy ezen tűi őt nyilvános ellenségének, tartó-

győzedelmet 148i-re teszi, még pedig az egyiket tavaszra, a mási
kat őszre. De Linck ellenben e. h. Fridrik gyözedelmelt 1482-rc 
teszi át. Vahasor, XV, hőnyv^ 378. l Mátyás megvereltetését csak 
közönséges kifejezésekben említi. 

)̂ Populas Austriae postratas est ab Hungáriáé satellitibus prope 
Hantira semel et iterum. A mőlki évkönyv^ Pez Jeromosnál I. d, 
267. L 

)̂ Terrae incolae in hostes pergentes; prope Sanctum Hippoli-
tum prostrati snnt, plurimis caesis. A mőVti monostor évkönyve e»h. 

3) Annál, Styriae, IIL d, 569, l 
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mányait ellenséges földnek tekintendi )̂, Erre Frídrik nem 
tudott vagy nem akart felelni; hanem a theanői püspök 
levele, — mellyben a faadizenet iránt csudálkozását je
lentvén: értesíti a királyt, hogy a császár az elébe terjesz
tett feleletet kiadta, — és a pápa killönös brevéje által in
tek meg a királyt a háború megszüntetésére. Az elsőnek 
tudtára adta Mátyás, hogy utolsó levelére megint hossza* 
sabb ideig' nem nyervén választ, és ebből látván hogy a 
dolog önkényt hűzatik és hal^sztatík minden siker nélkül, 
kénytelen volt a csá^zárpak egyenesen háborút izenni; a 
mint hogy mind a püspöknek mind a esászárnak előbbi le*-
veleiben nyilvánította, hogy tovább magát hurczoltatni nem 
engedi és ha a császártól maga idejében választ nem nye* 
rend, ügyeiről másként fog gondoskodni. Mind e mellett Jő 
hiszemének bebizonyítására még most is kész a békére, 
sergelt visszavonja, mihelyt elfogadható föltételek ajánltat-
nak; hajlandó továbbá ezen egész ügyet a pi^a Ítélete alá 
bocsátani, mihelyt a császár is megnyugszik ebben ; sőt 
kötelezi magát az elfoglalt váraknak visszaadására Fridrik 
kívánságához képest, csak hogy másfélül is a német ren
deknél Ígéretéhez képest az ozmánok ellen segítséget esz-
köz<Ujön illendő pénzösszegben és egyszersmind őt bizo* 
nyossá tegye annak rendes fizetése iránt )̂. A pápa brevé* 
jét is egész engedelmességgel fogadta, annak tudtára ad
ván, hogy ő kívánságának engedni, magát ezen ügyben bi-̂  
rósága alá vetni, követeit e végből a meghatározandó időre 

í) Epist Math, Cprv. IV. rész, XCIII, Utél, 255, l Ezen 
levélnek nincs kelte. Éfi^eí e. h, 363. L azt még az 1480-dik évre 
még pedig jannárius 20-dikára, Pray, Annál IV. d. 240, I. ugyan
azon évre a nap meghatározása nélkül, azonban még is az iellensé-
geskcdések megindulása elébe teszik. De ezen vélemény elfogadását 
tilalmazza nem csak a levél egész tartalma, liasem Fridnknek az 
i.ránU későbbi panaszai^ hogy Mátyás an JallenségeskedéMket ellene 
a béke egyenes felmondása nélkül indította meg. Hogy pedig a le-
v^l ide val(5, bizonyítja a királyiak a tkeíinéi pttspökítöa intézett és 
mindjárt említendő válasza. 

2) Epist, Math. Corv. IV. rész^XCIV. te^^/, 258, l, 
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Romába küldeni kész, mint ezt Ursini Orbán theanői püs* 
pök és pápai követ elótt kinyilatkoztatta, csak hogy a 
császár is mindenekben hasonl<$ engedelmességet matasson ^). 

E szerint Mátyás, — ki ezen idő tájban április 1 4 -
dikén természetes fiának Corvin Jánosnak, a jószágokban 
gazdagnak, Hunyad birtokosának, liptói berezegnek ado
mányozta a Garai-család magva szakadtával a koronára 
szállott szép siklósi nrodalmat )̂, — még hadizenete után 
is mindent elkövetett a császárrali kedvetlenségeinek békés 
kiegyenlítése iránt, és csak miután ezek is siker nélkül ma
radtak, a császár alattomos mesterkedésein elkeseredve '} , 
feleségének Beatrixnak mimden ellenzése mellett elhatározta 
a császár elleni háború erélyes megindítását ^), 'annyival 

0 ügyoMtt LXXXVL letelj 237. l. 
*) Wagner kéziratai szerint említi Katona e. h, IX. d. 469. /., 

mi pedig Datnm Bude in doroinica Quasimodo anno domini 1̂ 482. 
egész kiterjedésében adjuk. Oklevéltárj DCLXXXVIl ss. 

)̂ Kitetszik ez Henrik regensburgi püspökhöz írt leveléből, mellyre 
alább még bővebben visszajövünk és a mellyben Cöbbek közt elő* 
adja, hc^gy mindenből igen jól látja a császárnak alattomos szándé
kát; a velenczeiek segítségével kívánja az ozmánokat arra bírni, 
l̂ o?y e^y beütés által figyelmét más felé fordítsák ; rég elmoadotta 
Fridrik, misserint csak a magyarok eltörlése ntán (deletis Hungaris) 
lohet a háborút az ozmánok ellen »ikefrel megindítani. Kulpisy 
Script, Germ. Chran. Bav. 71. L 

*) Engel e. h. III. d. 382. l. hosszasan kivánja megmutatni, hogy 
Mátyást ezen háborúra a többi indokok mellett Osztrákhonoak fia szá
márai stghddítása is dsztönözté. Két házasságából törvényes gyer
meke nem lévén, természetes fiában a jő reménységü Corvin János
ban, így okoskodik tüdős hazánkfia, jelölte ki előre örökösét. De 
ismervén a magyarok gondolkozását és jől tudván, hogy szabad vá* 
lasaiási jogoktól az ő kedveért elállani nem fognak, hatalmassá ki'* 
vánta őt tenni, hogy halála után versenytársai közt illendően és si
kerrel léphessen föl. Azért halmozott jószágokat az országban reá, 
azért ügyekezett Schlesienben fejedelemségeket számára szerezni, 
azért alkart neki most Fridrik birtokaiban külső támaszt szerezni. 
Szén 8«áo4éka felesége előtt sokáig tifoMian nem maradhatott, és a 
Mú olasz hölgy, ki kezével együtt szeretett volfia a magyar trónről 
U readelkiezni, mindent elkövetett ezen terv alattomos meghiúsítá
sára, többektől a magyar nagyok kSzől segíitetve^ Axért ellenzetté 
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is inkább mivel hitelesen tudósíttatott, hogy Fridrik a né* 
met rendektől nyert pénzbeli segélyt használva, ellene nagy 
készületeket teszen, Lajta melletti Bruckot megerősíttette 
és Magyarországra készül ütni; őt megelőzendő sergeii 
minden felől összevonja ^), és jól érezvén hogy minden 
apróbb szerencsés csatázásai mellett is mind addig Osztrák
honban nem boldogul, míg Haimburgot mint ennek knlcsát 
hatalma alá nem hajtja^), azt veszi mindenek előtt czélba, 
némelly lovas csapatokat mindjárt előre küld annak bere
kesztésére, maga pedig Budát, hol töltötte a telet és tavaszt') 

mindig az osztrák háborút̂  azért űgyekezett férje s a császár kibé-
kéltetéséfi olly buzgón. — Beatrix ezen (Igyekezeteit miot kétségen 
kivüU történeti tényt elismerjük, így azt sem kívánjak kétségbe hoz
ni, begy Mátyás természetes fiát kívánta örökősének a magyar tré-
non, mint ezt annak idejében megint történeti adatokon alapítva elő-
adandjuk: ebből azonban még nem merjük azt következtetni, hogy 
az osztrák háborúban is mellette működött volna, mert erre egy ál
talában semmi adatunk sincs. 

1) Ezek közt voltak Weisspriach András csapatai is, ki megfor
dulván a királynál Budán, saját és emberei zsoldja iránt újra meg
egyezett vele és kit Mátyás martius 5-dikén kelt levelében sergeihez 
visszamenő útjában Pozsony városának mint különösen kedvelt hí
vét ajánlott, komolyan felszólítván ezt, hogy annak netaláni kívánságait 
az ő irántai tekintetből teljesítse, Gebén zu Ofen am Donnerstag vor 
Beminiscere anno domíni 1482. Okleeéltár, DCLXXXII, S9. — 
Prayt ÁnnaL IV* d» iő6. l. szerint Zelenát hívta vissza pusztító 
hadviseletéből. 

2) Bonfin e.h, 
3) Számos oklevelek bizonyítják itt mulatását, az eddig említette

ken kivűl még a következők: Februárius 1-sején itt ítélte el szemé
lyesen a veszprémi káptalan és somogyi lelkészek közt a dézma ti> 
zenhatod része iránt támadott port amannak részére, miután Péter 
kalocsai érsek több egyházi személyekkel az ügyet megvizsgálta és 
végelitélés végett elébe terjesztette. Dátum Budae in vigília festi pu-
rificationis b. Mariae Yirginis annodomini iiS^, Kovachich, SuppL 
ad VesL Com, IL d* 374, L — Februárius 18-dikán az országos 
főt örvényszék üléséből az ott személyesen megjelent Bárczai János 
mester királyi korlátnoksági jegyző részére a jászai convent bizo
nyos osztálylevelét, mellyet Bárczai András, János atyja, a királyi 
idéző-levél értelmében megjelenve előmutatott, szóról szóra átírva 
megerősíti, Dátum Bude predicta, tertio die termini prenotati anno 
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nagy részint )̂, elhagyván a fősereggel egy kis távolságra 
táborba saáll, hogy ennek mindjárt segítségére roboghas
son , mihelyt a szükség űgy hozza magával ' ) , Í6 tanyáját 
Pozsonyban állította fel, hol már május közepén találjak 
ét') . Nem soká elkezdőddtt maga a megszállás is, de az 

domini U82. Okkvéltár, PCXXXX/.^z.—-Martias i9.dikén meg
parancsolja Pozsony városának, hogy Mendel zsidó elöljáró részéret 
ki bizonyos Binberg György pozsonyi lakos elleni kölcsdnözésekból 
eredeti követelései behajtása tekintetéből Józsa zsidót mint megha
talmazottat küldi hozzá, e levél vétele után azonnal a nevezett adós 
minden más hitelezói előtt a törvények értelmében és az igazság 
szerint tegyen eleget. Datnm Bude feria tertia proxima post domini-
cam letare, anno domini 1482. Oklevéltári DCLXXXIV. s», — 
Martius 21-dikén Ábanj, Borsod és több más felső magyarországi 
megyéknek, mellyekben, mint értesüli, sokan a mostani pénzből 100 
fillért egy forintban elfogadni nem akarnak, a legszorosabban meg-
parsncsolja, hogy ezentül senki egy forintban többet 100 fillérnél 
követelni s elfogadni ne merjen; különben az illető fő- s alispánok 
és szolgabíráknak meghagyta, hogy az ezen parancs ellen vétők ja
vait az ö részére foglalják le. Datnm Bude feria qninta proxima ante 
dominicam Judica, anno domini 1482. Ohleeéltár, DCLXXXV. ss, 
— Április 8-dikán a hunyadi várhoz tartozó kenézeket megerősíti 
minden közfizetéoektőli mentességökben egy a hunyadi kerületbeli 
adórovó és adószedő biztosaihoz intézett levelében. Dátum Budae 
feria secunda proxima post festum resurrectionis domini anno ejus-
dem 1482. Gróf Kemény, KurzniX Magái. IL d. S. fUs,3U. /. — 
Április 11-dikén Szent-Balázsi Szele Antalnak és Mártonnak, vala
mint Szent-Jakabi Csernél Péternek mostani birtokaikra nézve ty ado
mánylevelet ád, miután minden irományaik az ozmánok által, midőn 
Zala megyébe véletlenül ütöttek, elégettettek. Dátum Bude feria 
quinta proxima. post festum resurrectionis Domini, anno eiusdem 
1482. OkUcéUáry DCLXXXVL «». 

0 Váradon megfordultának nyomát láttuk feljebb a theanói püs
pökhöz intézett és Fridrik feleletét sürgető levelében. Epist. Math. 
Corv. IV. ré$», XCIL levéh 252. l. 

^) Bonfin e, h. — Fugger e. h, ezen megszállást 1483-ra teszt, 
de hibásan, mert Bonfin mint egykorú író több hitelt érdemel, Hi^ 
herlin e. h. VIL d. 263. l ; e mellett több alább emUtendő okle
velek is támoga^ák előadását. 

^) Bonfn ugyan e. h. azt állítja hogy IV, Kalendas Julij és így 
június 28-dikán, — festler e. k. Y. d. 378. l azt, hogy június 
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^gyok hiányossága miatt csak igtn lassan haladhatott elő* 
re, és azért végre a király is megjelent a kdrülszáU^ táj
borban *). 

2-dikán ért ezen városba, de az oklevelek ellenkezőre mutatnak. 
Már májas 19-dikéD Libet-Bánya helysége lelkészének, bírájának, 
esküdtjeinek és lakosainak panaszára, — miszerint őket az eszter
gomi érsek dézmaszedői régi szabadságaik és szokásaik ellenére tul<-
ságosan terhelik, — Zsigmond királynak ezen szabadalmak iránt az 
esztergomi érsekhez intézett és a panaszlók áUal előmiitatott levele 
értelmében Péternek, az esztergomi érsekség kormányzdjáoak ssoro* 
san megparancsolja, h o ^ a panaszkodőkat Zsigmond említett leve-r 
lében megerősített szabadalmftikban és régi jogaikban «mberei s 
dézmaszedői állal háborgattatni ne engedje. Dátum Posooii die do-
minico proximo post festum ascensionis Domini, anno eiusdem 1482. 
Okíeeéltár, DCLXXXVIIL $z. Ezen oklevél rövid kivonatát adlja 
Bél, Notit Hung. IL d. 440 /. és utána Katona e. A. IX, d, 475, 
/., mint azt már fentebb is megjegyzők. — Június 5-dkkán (ferta 
sexta proxima post festum Sanctae Trinitatís) csakugyan innen írt 
levele által Boroszlő városa kormányának rendbe hozását Stein 
Györgyre bízza. A levél kivonata megvan Uenely Annales Siles, 
Sommersbergnél IL d. 363. L — Június 12-dikén külön levele 
által az az iránt személyesen esedező seckaui püspököt bizonyossá 
teszi arról, hogy mihelyt a császárral a békét megkötheti, azonnal 
visszaadja neki Seckau és Bischoffeg váralt. Posonii íeria quarta ante 
8. Viti 1-482. Fróhlioh, Dipl Stir, L d. 360. L 

0 Még júlins 17-díkén Kassa városának panaaza köv«tkestébea 
— miszerint a múlt napokban, midőn a város részére annak embe* 
rei és cselédei, a király és a jászai convent emberével bt&onyos 
idiéstetést végezvén, visszatértőkben Semse helységébe érteke annak 
birtokosai Semsei László^ János és Vilmos a nevezett királyi, eon-
venti 6 városi embeiHcet letartóztatván, kegyetlenül megverették s 
vagyonaikat a nádori idéeö parancscsal együtt tőlök elvétették, — 
Pozsonyból hagyja meg Monelll Bernátnak, a diós-győri királynéi 
vár biztosának, hogy e levél vételével rögtön foglalja el a nevezett 
Semseiektől Semse helységét, az elrabolt levelet a panasakS ié^ek 
adassa vissza s a lefoglalt Semse helységét tartsa meg mjad addig, 
míg az iránt tőle más parancsot nem veend. Daium Posonii féria 
qvarta proxima post festum divisionis Apostolorum anne dMiini 
U82. Okleeéllár, ÚCLXXXIX. ts. — De már aogustus iX)<4Uén 
Haimburgot megszálló táborából hagyja meg Pozsony városának, 
hogy Batthányi István királyi ^dvamoknak, kU a jelen kadjjáratra 
tarlozó Béiae|ly megbízásokkal küldött hoasá, Búndenbtn hitelt ad<: 
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Frídrik is általlátta Haimbnrg nevezetességét és azért 
mindent elkövetett annak fölmentésére. E végből sergeit 
Lajta melletti Brucknál hűzta öszsz^ )̂, mellyek innen csak 
hamar meg is indultak a szorongatott vár segítségére. Má
tyás nem tudá bizonyosan a közelgő ellenség erejét. Sza-
polyai Istvánt és Tettaaert kttldé elébe minden tábor és 
kocsi nélkül )̂ 900 lovassal és 2000 gyaloggal ')• Ê zek 
vigyázatlanúl nyomniván elő, véletlen bakkantak az ellen
ségrê  melly őket 1000 lovassal és 3000 gyaloggal Rei* 
chenberg Raprecbt vezérlése alatt )̂ négyszeg hadi rend
ben támadta meg )̂* A magyarok bár számra jőval gyön
gébbek voltak, az ajánlott ütközetet elfogadták, vagy talán 
azt többé nem is kerülhették el, de csak hamar rendetlen
ségbe hozattak. Szapolyai ugyan a megbomlott csatarendet 
kevés időre megerőltetett személyes vitézsége által helyre 
állította, de nem soká a sokaság által maga is elnyomatik. 
Társai fatásban keresnek menedéket, maga pedig ezt tenni 

joQ és engedelmeskedjék, tudtára adván egyszersmind, miszeriat sik* 
Idsi kapitányának Kis Miklósnak meghagyta, hogy mindent, mit 
Batthányi István utasítása szerint költeni fog, teljesen térítse meg. 
Dátum in Gastris exercítns nostri sub obsidione Civitatis Hamburg 
in festő beati Laurentii martiris anno domini 1482. OHet>éltár^ 
DCXCL #». 

0 Fridrik újabban is meghagyja Strewen Kristófnak, hogy annyi 
fegyverest, mennyit csak lehet, gyűjtsön össze környékéből és Berta-
lan napig a birodalmi sergekkel egyesítse, hogy így >I{«imbi»goi meg 
lehessen menteni, mellyet a magyarok királya keményen megszállott, 
Bécsből augustus l8-dikérÖl Chmel, Reg* 709* l Ezen évben Zsig-
tnond lyrolí fejedelem is segítette Fridriket, azért ez annak kármen> 
tesitést is ig r̂t e miatt januáritfd Hédikén US5. Sterenii Uandfeste 
des Herifogî uttifl Oesterreich 1. Buch. és innen Rousset, Suppl. au 
CorpÉ Dipi. 1. </. 2. kőt, 4&3, /., Chmel, Regest* 710. L 

*) B&n/ín IV, ti». VL könyv, 450, i, — Engei, Gesch. v. Ung, 
III, d. S8S* /.azt állítja hogy csak kémlelés végett voltak küldve. 
— Heltai IL á. i9i. /. Tettauert Bikának nevezi. 

3) Fugger, Spiegel d, Ehren 9i2. L 
X *) Ugyemő ugyanott. 

5) Bonfin e. h. — Pray, Amak IV. d, t56. f. azt állítja, hogy 
3000 osztrák volt lesbe állítva. 
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nem akarván, kevesed magával még tovább is harczoli a 
nap dicsőségéért, míg végre minden oldalról körfilfogatva 
fogságba esik; azonban még mielőtt az ellenséges táborba 
vitetett volna, két kísérője közöl az egyiknek kezéből a 
kardot kirántván mind a kettőt összevagdalja. így ő sza
badságát visszanyeri, de a nap dicsősége el volt vesztve. 
Háromszáz lovag marada a csatatéren és ezek közt 7 0 
előkelő nemes két zászlőval az ellenség kezébe jnta ' ) . A 
haimbnrgi táborba rendetlenül visszaszaladt lovasok még 
ezt is zavarba hozták. A nagyobb veszély eltávoztatására 
a király kénytelen a megszállást felbontani és magát egé
szen Pozsonyig visszavonni )̂ tábora és poggyásza egy r é 
szének hátrahagyásával'). 

A király az illy szerencsétlenségektől már rég el
szokva nagyon meg volt illetődve. Első keserűségében bi-
zodalmasan panaszkodék kincstartója s barátja Orbán püs
pök előtt, — ki ellen némelly ellenségei ámlkodásaik és 
hamis vádjaik által a királyt kevéssel azelőtt annyira föl
hevítették volt, hogy a börtönt csak a királyné s az arra-
goniai bíbomok közbevetése által kerűlheté el ,—mind 
pénz mind katonabeli szükségeiről, melly miatt a szenve
dett veszteség helyrehozását reményleni sem meri, őt b e 
szédje közben hűséges barátjának, kedves bajnoktársának 
nevezvén. A kincstartó ezen bizodalom általi megtisztelte
tését érezvén, annak meg kívána felelni és minden ttgye-

0 Fvgger e. A. 9í3, L — A császáriak ezen győzedelmet em
líti a stájerországi évkönyv szerint Ánnal Styriae III. d, 572. /. 

3) Bonfin e. h, — Angastaŝ  19-dikén a hét és két szász szék
városainak panaszáia, — miszeiint régi szabadalmaik ellenére tdbb 
kereskedők és külföldiek árúikat kebelökben rőfönként és fontonként 
â ják el s mind a nyers mind a kikészített bőröket összevásárolják, 
— Pozsonyból bagója meg minden erdélyi királyi és más vár
nagyoknak, alvárnagyoknak és tiszteknek, hogy hatóságaikban ezt ez 
utánra tiltsák el, a netalán ellenszegülők ellen alkalmas kényszerítő 
eszközöket használván. Dátum Posonii in profesto b. Stephani regis 
anno domini 1482. Okleviltár, DCXCIL ««. 

)̂ Fugger és Engel e. h. 
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kezetét arra fordítá, miként íojedelmi barátjának titkos 
óhajtásait megelőzze. Kevesebb mint 50 nap alatt 5000 
űj zsoldos jelent, meg a táborban, kiket 6 maga hirtelen 
összegyűjtött és fölkészített, az erre megkivántató költsé
get egészen a magáébői előlegezvén. A leghízelgöbb kife
jezések közt köszöni meg a meglepett fejedelem több na
gyok jelenlétében ezen példás szorgalmat, ezen ritka hűsé
get. „Illy férfi, úgymond, Magyarországon száz évben sem 
születik egyszer ^).'^ A királyi kegyelemnek olly mérték-
beni visszanyerése s kevéssel ez után a gazdag egri püs
pökség elnyerése volt a hű tett jatalma. Ezen idő alatt 
azonban a király maga részéről is szokott nyugtalan mun
kássága szerint mindent elkövetett, hogy a csatatéren megint 
becsülettel megjelenhessen és a csorbát kifenhesse. A rá-
czok fölrcndeltettek Tőtországből ^). Az ország tehetősebb 
birtokosai közöl is többen szőlíttattak föl kevéssel ez után 
fegyvereseik kiállítására és ezek is e részben kitűnő kész
séget tanúsítottak ^}. Azonban még mielőtt ez űj csapatok 
megérkezhettek volna, a Szapolyai alatt elszéledt had is 
lassan lassan megjelent a pozsonyi táborban, és a követ
kezés bebizonyítá hogy a veszteség nem vala kipőtolhatat-
lan, nem oUy nagy mint eleintén gyaníttatott ^). Ezen utol
só körülmény által Mátyás azon állapotba helyeztetett, hogy 

0 Bonfin e. &. 453. és 454. l — Ez ugyao a történet idejét 
szorosan nem határozza meg, de még is nyilván mondja, hogy Haim* 
bvrg megszállása alatt esett; e szerint más időpontra nem igen te
hetjük által és e részben minden tartózkodás nélkül követhetjük 
EiígeU tf. h, 383. l 

2) Engel e. A. 
3) így Károlyi László i2 lovassal jelent meg egy hónapi szolgá̂ ^ 

htát ajánlva a királynak. Szirmay, Szathmár Vármegye IL d, i2 . 
IM lú kSzli Mátyás levelét Károlyi Lanszkyhoz, mellyben ót fölszé-
lítja, hogy 12 fegyveressel jelenjék meg, Ígérvén minden erre for
dítandó költségei megtérítését és egy hénapi szolgálat múlva haza
bocsátását. Ezen levélből, melly kiasszony nap után harmad napra 
és így september 10-díkén már Ualmbargnak tijabb megszá Uása alatt 
kelt, kite t̂ zik hogy a király másoknak is írt. 

*) Bonfin e, A. 
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a megérkezendő tetemesebb segedelem renénye alatt tá* 
madd mfiködését megojíthatá és megint megjelenheteHaim-
burg alatt )̂ egj az előbbinél sókkal lelkesebb^ számosabb 
sereggel, melly a szenvedett piszkot az ellenség vérével 
lemosni törekvék. Most több ágyakat is hozatott Mátyás 
Badáről, a megszállás serényebb és cíélszerdbb folytatá
sára. Az egyik ezek közöl, melly Varga-mozsarának ne
veztetett, oUy nehéz vala, hogy 80 lő alig tudta helyéből 

0 Bonfin e, A., ki sem a Hadnburg megszállása felbontásának se 
megújításának idejét nem határozza meg. — Engel szerint e. h, 
Haimburg már júnias utolsóján megint körűi volt szállva; Fessler 
szerint e. h, 380, l, ez július lO-dikén történt. Azonban az eddig 
előadott oklevelek összehasonlításából a mindjárt előadandökkal azt 
kell gyanítanunk, hogy Haimburg megszállásának mind felbontása 
mind megújítása augustus Hónapban történt. Mert a feljebbiek sze
rint a királyt még augustas 10-kén Haimburg alatt láttuk, ugyanazon 
hő 19-dikén Pozsonyban volt; de már ugyanazon hő SO-dIkán a 
Uaimburgot megszálló táborból parancsolja meg Pozsony városának 
hogy Sztari Miklóst, kit a királyné egy szolgálatában lévő olasz ki* 
raboltatásának gyantája miatt fogatott cl, mindjárt ezen levele véte
lével bocsássa szabadon e részbeni ártatlansága bebizonyosodván. 
Dátum in Gastrís exercitus nostri in obsidíone Civitatis Hamburg in 
festő Beati regis Stephani anno domini i i82. 0kle9éltár, DCXCIIl 
SS* — Ugyanazon hő 25-díkén megint innen pai^ancsolja meg Po
zsony városának, hogy levele vétele után minél előbb rendeljen bi
zonyos pozsonyi szűcsöknek és kereskedőknek szekereket és lova
kat, mellyeken azok a megrendeli subákat sergei számára hozzá szál
líthassák. Dátum in Gastris exercitus nostri sub obsidione Civitaüs 
Hamburg die dominíco proximo post festnm b. Bartholomei apostoli, 
anno domini l i82 . OkUcéttár* DCXIV. $z, — Ugyanaz nap meg
hagyja csakugyan Pozsony városának, hogy ötvös Mátyáának e levél 
vételével rögtön adjon lovat és szekeret, mellyen az e városból neki 
igen szükséges tárgyakat meghozhasson. Dátum in Gastris exercitus 
nostri sub obsidione Givitatis Hamburg die dominico proximo post 
festum beati Bartholomei Apostoli anno domini 1^2 . OkUtéUári 
DCXCV. sz. — Még september 18-kán is csakugyaú innen hagyja 
meg megint Pozsony városiUiak, hogy bizonyos utasítással hozzá kül
dött udvari emberének Gzobor Imrének mindenben hitelt ad^on és 
engedelmeskedjék. Dátum iu Gastris exercitus nostri sub Obsidione 
Givitatis Hamburg feria quarta proxima post fevtum beáti Lamperti 
marüris anno domini 1482. Ohleeéltár, DCXCVLti* 
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megmozdítani ^}. A megszállás mind e mellett csak igen 
lassan halada előre; az órsereg Fuchs Farkas várnagy 
vezérlőse alatt )̂ vitézül oltalmazván magát, a nappal 
összerontott falakat éjjel megint helyre állitá, e mellett igen 
gyakran kiütésekkel háborgatá a megszállókat minden moz
gásaikban ' } . A török szélekről vett tudősitások nem ke
véssé élesítették azonban a magyar sereg és a király állha
tatosságát. 

Az ozmánok ugyanis a császár és a velenczeiek által 
osztönöztetve *% gyakori kiütéseket tettek Szendrőből )̂. 
Most közelebbről megint egy tetemes sereg jött által a Da
nán. Kinizsi, kire volt bízva Mátyás által az alföld oltalma, 
maga idejében tudósíttatván az ozmánok szándékáról, ma
gához vonja Dóczi Pétert és több más hadnagyokat s mind
járt elejökbe robog. Becserem mezején csap össze Szendrő 
mellett )̂ a két ellenséges sereg, Kinizsi a magyarok jobb, 
a szerb despota ') a bal szárnyát vezérelvén. A vigyázat
lan ozmánok minden felől egyszerre körűifogattak. Mind e 
mellett sokáig kétséges maradt az ütközet, a törökök egész 
erejök megfeszítésével keresztül akarván magokat vágni; 
de végre még is minden ügyekezetök sikeretlen maradt és 
nagy veszteséggel vettettek vissza. Most már kétségbeesés
elevenítette tűzzel nem a menekvésért, melly lehetetlen 
volt, hanem halálnak szánva bosszúért harczplnak, dé a 

0 Boi^n e, h. 450. l 
») Vnre$t, Chron. Au$ir. Hahnnál L d. Ö73, /. 
3) Bonfin e. h. 
*) Engel e. h. 384. l 
^XGebhardú Ge^ch. r. üng, II. d. 199. l 
<̂3 Bonfin e. h. 45i. l. — Sigler Bélnél 62. i és ntána Fessler 

y. d. 38t. l. Becskereknek, Heltat, Magyar Krón. IL d. 195. l 
Becse mezejének nevezi az ütközet helyét. 

3̂ Bonfin e. h. a szerb despotát nem nevezi; Katona e. h. 458. 
l, kételkedik azon, micsoda szerb despotáröl van itt szó, miután Bon
fin szerint Vak Halmburg alatt volt a királylyal. Engel, Gesch. v. 
Sérv. 448. /. egyenesen mondja, hogy Yuk despota vett részt ezen 
táborozásban és e részben Brankovicsra hivatkozik. 

•UIITADUK KOBA. V. EÖT 1 6 
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nem várt ellentállás s a győzedelem bizonyos reménye ket
tőztette a magyarok vitézségét is. A várbeli őrsereg meg
szemlélvén honfitársai veszélyét, segítségSkre kíván robog
ni, de Kinizsinek tarUlékul felállított nehéz lovassága ál
tal tetemes veszteséggel utasíttatik falai mögé vissza. Az 
így magára maradt had tökéletesen seramivé tétetik, 3000 
ozmán niarada a csatamezőn, a magyarok közöl csak 500 ^). 
Nagy vala e mellett a foglyok száma, sok a fölszedett fegy
ver, gazdag a zsákmány, mellynek egy része a haimburgi 
táborba küldetett, míg az elfogott ziszlők az egyházakba 
osztattak el )̂. A király ezengyőzedelemrőlseptemberlö-

*) Bonfin és Pethő e, h, — Katona IX. d. 458. U Huszár György
nek egy végrendeletéből, mellyet magából az eredetiből kőzöl és a 
mellyben az ezen Fülöp és Jakab apostolok ünnepén és így májas 
l-sején kelt rendelkezésének egyik okául azt hozza fel, liogy most 
az országnak a hitetlenek elleni oltalma tekintetéből az alföldre menni 
szándékozik, azt következteti, hogy ezen hadjárat már májasban 61 
volt határozva C hanc expedítionem jam mense majo destinatam fais-
se). Azonban ezen irományból csak annyit lehet egész biztossággal 
állítani, hogy Mátyás osztrák háborúja alatt sem hagyta az ország 
széleit fedetlen a török birodalom felői, és Huszár György azon csa
patokhoz volt rendelv£; mellyek Kinizsi vezérlete alatt azt eszkö
zölték. Helyesebben teszi azt Engel, Gesch. v- Sérv. 448. l. se-
ptemberre, mintán Mátyás a pápát september i5-dikén tudósítja ezen 
győzedelemről. — Pray. Annál. IV. d. 156. l. Kinizsi beütését 
a török birodalomba, mellyet mi a múlt évben adánk elő, teszi ide 
át, nem vévén észre, hogy a múlt évben Kinizsi a királynak az ar-
ragoniai bfbornokhoz küldött tudósítása szerint csak november 2-kán 
indult meg, ezen évi győzedelméről pedig Mátyás a pápát ebnek 
válasza szerint már september 15-dikén tudósította', bár mind a két 
levelet maga is egész kiterjedésében közli; és így a pápa mostani 
válasza, mellyről mindjárt bővebben szólandunk, semmi esetre sem 
vitethetik Kinizsi Pálnak nagy beütésére. De különben is Mátyás 
fő erejével Haimburg megszállásánál elfoglalva nem adhatott Kinizsi
nek 32,000 embert ezen beütésre. 

*} Bonfin e. h. — Müller, Reichstags-TheaK IL d. 763. l. 
Mátyást azzal vádolja, hogy csak Haimburgban táborozó katonáinak 
feltüzelése végett ütött oUy nagy zajt ezen különben csekély győ-
zedelemből. De erről nem annyira Mátyás mint Bon0n által szál
lottak ránk a tudósítások. 
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díkén kelt levele által értesítette a pápát, egyszersmind 
tudtára adván, hogy a török háborúnak egész erővel nem 
fekhetik, mivel a császár által a háború megindítására 
kényszerítve Haimbnrg megszállásávalVanelfoglalva.Érez
tetni kívánta a király a szent-székkel, hogy mit tehetne az 
ozmánok ellen, ha nem volna kénytelen erejét megosztani. 
Bár mennyire érezte is ezt a szent-atya, olaszországi bo
nyolódott viszonyai nem engedek, hogy most más felé for
dítsa figyelmét. Azon szövetség következtében, mellyet a 
pápa unokaöcscsa Riario Jeromos, Imola és Forli ura, un
szolására ezzel és a velenczeiekkel kötött, Hercules fer-
rarai berezegnek, dt birodalmától megfősz tandók, háborút 
ízentek mind hárman május 3-dikán 1482. Melléjök állot
tak nem soká a montferratj marquis Vilmos, Genua, és Rossi 
Péter Mária sansevinoi gróf. Másfélül Ferdinánd nápolyi 
király, Hercnlesnek ipa, a milanói fejedelem és Firei^ze, 
miután sikeretlen tigyekeztek a pápát elvonni ezen igaz
ságtalan háborútól, május 14'-dikén visszahívták római kö
veteiket és kinyilatkoztatták, hogy a ferrarai herczegct egész 
erővel védelmezendik. Szövetségökbe fölvették Fridrik man-
tuai herczeget, a bolognai köztársaság fefét Bentivoglio 
Jánost, és a Colonna-házat Róma mellett. így a szerencsét
len Olaszország több évig tartó véres háborúba kevere
dett )̂. Imien kell megítélni a pápa feleletét Mátyásnak^ 
mellyben a hit ellenségei legyőzésében eddig szerzett ér
demeit magasztaló kifejezésekben említve ezen újabb dia
dalához szerencsét kivan, de egyszersmind azon, hogy ŝ  
császárrali háborút megindította és reménysége van Haim-
burgot minél előbb megvívhatni, mély szomorúságát Jelenti 
ki, mintán ez által az a hit ügyébeni erélyes működésben 

1) B^ven leírta cíen háborút Petrus Cyrenaeus, De belh Fer'^ 
rarensi Muratorinál Script. Rer, Ital, XXI. d, ii89. és köe. /. 
Has. Volaterani, Dior, Rom, Ufiy^noU Í7Í, é% i72, /., InfegW' 
ra, Diario Romano ngyanott IIL d.2.köt. ii42, l — Aa Otrantt 
yissxavétele útin szolgálatába vett janicsárokat eEen háborúban si
keresen hastsaálta Ferdínáad calabriaí berezeg. Infessura «. hé 
ii56. l 
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gátoltatik. Mire nézve ujabban felszőlitja ót, kossdn a csá-* 
szárral békét vagy legalább hosszabb idóre fegyverszüne
tet, s minden további ellenségeskedéssel Fridrik ellen, kii* 
15nSsen pedig Haimbnrg vívásával hagyjon föl )̂. De ezen 
intés késón jött, már ekkor Haimburg a király hatalma* 
ban volt. 

Itt ugyanis az eleség napról napra fogyni kezde, az 
órsereg kedve az ellentálláshoz mind inkább és inkább 
csókkent és a romokká lótt falak megigazitására sem idó sem 
eró nem volt. A vámagy kétes állásáról a császárt tudósít
ván, sürgetve kért tóle segedelmet, mivel különben kény
telen lesz magát megadni ^). Ennek ekkor fiát Miksát is 
kellett mind pénzzel mind sereggel segíteni a franczia király 
ellen, ki felesége birtokát magának kívánta tulajdonítani, 
miután ez martlus 2B-dikán egy vadászat alkalmával lová
ról leesvén, belsó részeiben halálos szakadást kapott ' ) . 
Illy körülmények közt a császár igen sokáig nem tudta ki
állítani a kivánt segedelmet. Végre csakugyan Brucknál 
megint összegyűlt egy 10,000 fóbói álló sereg, hogy a 
megszállókat hátba fogván a három hónaptól ólta sanyar
gatott várat fölmentse. A király kémjei által tudósíttatván 
a szándékról, nem látá tanácsosnak az ellenséget a vár alatt 
megvárni, hanem katonái közól annyit, mennyi szükséges 
volt a várbeliek szemmel tartására és netalán történhet6 
kiütéseiknek visszautasítására, hátrahagyván, a többivel 
elébe ment. Nem soká szemben állott a két ellenséges se
reg. Egyik fél sem akarta a másikat megtámadni; az osz* 
trákok igen tártának a magyarok gyakorlottságától, katonai 
készületeiktói és számos ágyúiktól^ ezek pedig amazoknak 

0 Datam Romae die 20. novembris 148S. Raynaidhól, Ánnat, 
Eecl, XIX. d. 3i2. l. Ftay e. k. és Katona IX. d. 455. l 

'} Bofifin e. A. 
») De Roo, HUí, Auslr. IX, hönye, 542. /., HáberUn VII d. 

148, /., Julivs Caesar VJ. d, 253. I, Has. Tritthem, Chron. Hir^ 
iaug, 11. d. 5i3. L, Ziegkr, Schauplata der Zeit I, d, 254. l — 
Két fiat, Fülöpöt és Ferenczet, és egy leáoyt Margitot hagyott msga 
utáo. JuUus Caesar e. h, 
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nagyobb számától, melly a szemes Mátyás előtt nem ma-
radhata titokban, bár vezérök mindent gondosan elkövetett 
annak elfodözésére, éjjel táborában minden világot szor
galmatosan eloltatván és szekereinek egy részét félre küld
vén. Mind a két fél megerősíti táborát és itt kivánja meg
várni a másiknak megtámadását. A vranai perjel azonban 
némelly könnyű lovasokkal véletlen megtámadja a parancs 
ellen az ellenség elővédjét és nem kis veszteséggel a derék 
seregre veti; most már a magyar táborban mindenkinek 
Igen nagy kedve Jött a megindult csatát egész erővel foly
tatni ; de Mátyás ezt nem látá czélszerűnek és embereit 
visszatartóztatta. Azonban az ágyazás egész éjjel tartott és 
nyugtalanította a császáriakat, kik lőfegyverrel nem voltak 
olly Jől ellátva mint a magyarok. Nem soká a császáriak 
kisérték meg a kiéhezett várba némelly nyugodt fegyvere
sek mellett eleséget vetni, de tetemes veszteséggel tábo
rukba utasíttattak vissza. így meggyőződvén hogy ezen 
nton nem boldogulhatnak, táborukat felbontják és a leg
jobb rendben Bruck felé vonulnak. Most Ú}T& több magyar 
vezérek sürgetek a megtámadást, de mások tanácsára az 
megint elmaradt. Némelly egyes csapatokat azonban nem 
lehete tartóztatni. Ezek közt volt Haraszti Ferencz, ki 
könnyű lovasaival a visszavonuló tábor után eredve azt 
egész Bruckig üldözte, de maga vállában kapott szúrás kö
vetkeztében halva rogyott össze. Megkísétté ygyaneztBuz-
lai MÓzses is, de ő is kénytelen veszélyes sebet kapva visz** 
szavonúlni. Mind e mellett ezen számos apróbb csatázások 
által a császárlak sok kárt szenvedtek, különösen egy íz
ben húsz, hadi kellékekkel megrakott terhes kocsi jutott az 
üldözők kezébe )̂. Bár e szerint Mátyást egyenes győztes
nek nem lehet is mondani, de még is embereinek visszatar-
tőztatása, előre számított ügyes mozdulatai által az ellen
ség tervét semmivé tette. Ez utoljára is kénytelen volt, a 
nélkül hogy Haimburgot fölmenthette vagy abba akár ka-

}̂ Bonfin e. h. — Unresí e. h. a császári sereg egész vesztesé
gét ezen táboroz&sban 2500-ra teszi. 
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tonákban akár eleségben segedelmet vethetett volna, vissza
vonulni '). A vár körttlszállása tüjra és minden további aka
dály nólkttl megindult. A várna^ a történtek ntán a to
vábbi segedelemhez minden reményét elvesztvén, a napről 
napra növekedő szükségnek kénytelen engedni és így se-
ptember 30-dikán megadja magát ̂ ); a vár kiürítéséért sze
mélyére nézve 3000 aranyat kapott )̂. Az egész megszál
lás Mátyásnak 200,000 aranyába került *). 

0 Fessler szerint V. d. 282, l, a császáriak valósággal megve
rettek, ttég pedig Szentgydrgyi Bertalan vranai perjel, Haraszti Fe-
i'encz Szörényi bán és Bazlai Mdzses vezérlésé alatt, 

)̂ Bimfin e. h. — Fugger, Spiegel <L Ehren, 924, l. a dolgot 
1^83-ra teszi. 

8) Vnretie, A., Pray, AnnaL IV, d. i59. l 
*^Bonfine. h. 
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Haimburg megadása által Mátyás megállapította ugyan 
hatalmát Osztrákhonban, de még tekintve sergeinek cse
kélységét nem merte megtámadni a katonasággal bőven 
megrakott és megerősített Lajta melletti Bruckot, melly 
más felöl is erős támaszpontot nyújtott volna neki munkál
kodásai folytatásában Osztrákhon szive felé. Ezen várnak 
összeköttetését a császár több birtokával kívánta elvágni 
mindenek előtt. Azért hosszasabb haimburgi mulatása után, 
— mellyet elökés.zületei megtételére használt és mélly alatt 
tekintve Pozsony városa hű szolgálatait, mellyeket mindig 
de kivált ^ Fridrik császár ellen folytatott háborúkban, leg-
főképen pedig a szent koronátél rég elidegenített Haimburg 
vára és városa visszacsatolásakor nékie tett, és azon károk 
némi megtérítéséül, mellyeket a város a háborúk alkalmá
val szenvedett, azon harminczadi jövedelmet, melly a po
zsonyi polgárok saját árúitól őt illetné, három évr« és az
után tetszéséig továbbra a városnak engedi át beszedés és 
saját hasznára fprdítás végett )̂, — Nagy-Entzersdorf hö-

0 Dátum in Hainburg secando die Omnium Sanctoruip, aono do* 
mini 1482. OkUtéUár, DCXCVJI. 9^, 
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dolatát elfogadván Oi fötanyáját Badenben állítja föl. Nea-
kirchent, St.-Veitot több más helységekkel együtt elfog
lalja ; mindenütt győzedelmes sergei egy felől Schottwienen 
keresztül Stájerországba, más felől Bécsig száguldoztak, 
itt gyakran egész a külvárosokig hatottak, innen több fog
lyokat vittek el magokkal és már ekkor a Duna jobb part
ján minden eleség bevitelét gátolták s ez által a várost 
szorongatni kezdették^), mi az itt tartózkodóFridriketnem 
kis aggodalomba hozta és arra birta, hogy a segedelmet 
minden oldalról komolyan sürgesse '). Osztrákhonnak déli 
része Petersdorf megadása után ̂ ) egészen hatalmában volt, 
Bécset, Neustadtot, Brnckot, Laxenburgot és Mödlinget 
kivévén «). 

Hasonló szerencsével folytatták Mátyás vezérei előbb 
Panisko, később Han György, Stájerországban a háborút 
apróbb csatázásaikban. Fürstenfeld, CiJli, számos más hely* 
ségekkel a győzedelmesek kezébe jutott. Nem volt oUy 

*) Fugger e. h, 
*) Bonfin e. h. 451, /. 
3) Fridrik november !̂ 4-dikéii Bécsből tudősftja Stahremberg Ko-

csárd és Ulrik testvéreket, hogy Mátyás személyesen Haimburg alél 
a hegység alá vonult és némelly erősségeket hatalma alá hajtván, őt 
Bécs városában megszállani bátorkodik. Mire nézve meghagyja né-
kiek, hogy az utolsó országgyűlésen tett igéretök szerint minél előbb 
és minél több fegyveressel jelenjenek meg jószágaik és szabadal
maik elvesztésének terhe alatt. Chmel, Regest* 709. L — Valami
vel előbb megparancsolta volt a Steyer városiaknak, jönnének minél 
előbb Ypsbe, mivel Mátyás jön seregével s már Marchenstein várát 
megszállotta. EmKti ezen rendeletet Preuenhuber 134, i és utáoa 
Chmel, Reg, 707, i — Még az év elején meghagyta a st.-floriáni 
apátnak, hogy a kolostort erősítse meg. Gebén za Wien 5. martij 
1482. íffira, Gesck. Friedr. IV, IL d, 27i, l. 

*) Petersdorf alatti táborából december 4-dikén adott KükfiUő me
gyei Bolkács mezővárosának annak kérelmére szabadalmat, hogy 
évenkint sz. Háromság és sz. Lőrincz napján országos, és minden 
vasárnap heti vásárokat tarthasson. Datam in Gaslris exerpltas nostri 
penes Pettersdorff in festő Beaté Barbáré Virginis, anno domini 1482. 
OkleeéUár, DCXCVIII. f«. 

«) Unrest, Chron, Au$tr, Hahnn4l l d, 680, /, 
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sserencsés a mellette fegyvert fogott pártjárd Maiibitz,egy 
stájerországi nemes. Ez mindent földúló szabad csapataival 
Lanbitzot és Friesachot hatalma alá hajtván, september 26-
dlkán Kárnthen legrégibb egyháza Maria-Saal alatt, melly 
meg volt erősítve, jelent meg és azt harmad napig sikeret-
ien vívta. A tartomány kapitánya Weisspríach Boldizsár 
azonban tetemes sereggel jelent meg a szorongatott mo
nostor segedelmére. A nagyobb erő elótt kénytelen vala 
líaabitz visszavonulni; Langenaan által Mautemdorf felé 
rablás, pusztítás jelölé útját. Ezen ntolsé helynél Wolfers-
dorf György elérte, megtámadta, megverte, sőt el is fogta 
a vakmerő zsarolót. Életétől maga fosztotta meg magát, 
honfitársainak, kikkel igen keményen bánt, közönséges örö* 
mére, és a magyarokpak, kik a pártos halála ntán kevesbbé 
gyűlöltettek, nem kissebb hasznára^). Itt a kis háború min
denütt a legnagyobb elkeseredéssel folyt ,* különösen sokat 
szenvedett Fürstenfeld, hol a vívás alkalmával tflz támad
ván, mintegy 1000 részint fegyveres részint csendes lakos 
égett meg. Ezt gátolni nem állott a vezérek hatalmában, 
miután Fridrik sergeí is gyakran ütöttek Magyarországra 
mmdent feldúlva, elpusztítva, fölperzselve ^); mi által a 
kedélyek mind két oldalról a legnagyobb mértékben föl 
voltak ingerelve. Növelte a szegény kárnthoniek ínségét 
Fridrik zsoldosainak féktelensége, kik a fizetni elmulasztott 
zsold cniatt nem csak hanyag urok ellen ütöttek pártot, ha
nem a szegény föld népével is éreztették bosszújokat. így 
Weisspríach András, ugyanaz, kit az előbbi évben Fridrik 
szolgálatának elhagyásával Mátyás mellett harczolni lát-

0 Uegiserj Annál Carinthiae^ IV. kőnye, 27. fej. i220. /. 
^) A pápai követ a szeot-székhez intézett és alább bővebben em

lítendő tndésftásában Praynál, Annál. IV. d. Í6Í. l. a Mátyás ser-
geinek tulajdonított fűrstenfeldi tűzvész által okozott szerencsétlen
séget pár széval említvén, azt mondja: „Hoc idem fecere mllites Cae> 
sariani discnrrentes interdum et villás Hungáriáé detinentes; sicqne 
utrinque lapinae, stopra, incendía, caedes plurimae atque horrendae 
committnntur etc. Noster Serenissimns Caesar dormitat adhuc, ere-
dituT tameo quod una díe ma^ni aliquid sít molitorus." 
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tank, megint a császár szolgálatába lepvén, miatán itt 
zsoldja ki nem fizettetett, az engedelmességet a császárnak 
egyenesen fölmondotta. György passani püspök közbe ve
tette ugyan magát és a császár némelly tanácsnokaival an
nak követeléseit megvizsgálta és elhatározta ') , de ő ezzel 
nem volt megelégedve, s mint feljebb látok, djra Mátyás 
zászlaihoz szegődött )̂. Zinani Wnizko Venczel még to
vább ment, és a császár saját jobbágyait rabolta ki hátra 
lévö zsoldja fejében '). 

Az örökös ura által elhagyott és minden felől szo* 
rongatott tartomány kénytelen volt a hatalmas ellenséggel 
alkudozásba ereszkedni és nyugodalmát iO,(K)0 forinton 
megvásárolni, ezen mennyiség felének letételét kész pénz
ben, a másikénak posztóban Ígérvén, a mennyiben tudni* 
illik ezen egyezésöket Fridrik császár is helyben hagyandja. 
Ennek azonban az egész dolog nem igen volt kedve sze-
rint; azért az egyezést sem megerősíteni, sem azt, mintán a 
szerencsétlen tartomány segedelmére sereget nemküldhete, 
egyenesen elvetni nem akarván, hosszasabb ideig magánál 
tartóztatta minden feleletadás nélkül ^}; így a magán sem
mikép segítni nem tüdő tartomány utoljára is kénytelen 
volt a békét fejedelmének minden befolyása nélkül is meg
kötni. St.-Veiton egy 31 pecséttel megerősített kötelez
vényt ada magáról, melly szerint a megállapított pénzösz-
veg felét sz. András napján 1482. , a másikat sz. Vincze 
napján 1483. lesz leteendő. Ezen egyességgel új követek 
küldettek a császárhoz, a megkötött béke helybenhagyá
saért neki különösen 10,000 forintot ajánlandók. De ez 

0 Wien aiD Mittichcn vor SL-Panlstag der Bekehrang ( janaarias 
25-dikán) U82. Kurz e. h. Í68. L 

2) 0*/eejé/tór, DCLXXXU. s», 
^) Linck, Ánnal. Claracall. / / . d. 263, l. Reichwein Jakab 

után őt Wulski Vasknak nev€2i és még egy Kunsehwamb nevesetfi 
csimborájáről is emlékezik. — Ennek Ugye is megvissgáltatTán, a 
császár 28,628 forinttal találtatott adósnak, Wien am Montag vor 
St.-Antonien (jannarius 14-kén) 1482. Kvrz e. h* 

0 UnreH e. h. 677. l 
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még ekkor sem akart a dologról semmit is tadni. A kSrn-
theniek igen értettek urok nyelvén beszélni, igéretöket még 
6000 forintul megtoldák és oliajtott békéjök minden to
vábbi kérdés nélkül megerősíttetett 0* 

Badeni tanyájában,a király természetes fia nevelőjé
nek, Galeotns Martiusnak, hogy kényelmesen Magyaror
szágra mehessen, minden feles költségei mellett is kocsit, 
elégséges kíséretet és pénzt bőven rendelt, minthogy ő 
legnagyobb hadi elfoglaltatásai közt sem felejtkezett meg 
tndős kedvenczéről )̂. Az esztendő vége felé minden Osz-
tráklionban elfoglalt erősségeket elegendő őrséggel ellátván, 
serege több részével Badenből Sopronba ment át ^), in
nen némelly csapatokat küldött Kőszeg megvételére és azt 
majd minden ellentállás nélkül hatalma alá hajtotta. A vá
ros vívással foglaltatott el, miután a vár magát megadta. 
Rataler a várnagy azért nem csak 10,000 forintot hanem 
arra is engedelmet nyert, hogy saját házi bútorait 12 sze
kerén magával elvihesse; de ezek közt a császári pénztárt 

í) Unrest c. A. 680. és köv. l 
2) GaleoíM, De dictis et facHs Mathiae Regis XXVIIL fej. 

Schwandtnemél L d. 558, L 
3) Ionén parancsolta meg még december 28>dikán fej- és jészág-

vesztés terhe alatt minden gyalog és lovas királyi hadak kapitányai* 
nak, hogy Paléczi Imre főlovászmester és Paléczi István bármelly 
megyében fekTó jészágaiba, mellyek a gyakori katonai megszállások 
miatt, mint állíttatik, inár is nagy leomlásra jutottak és a mellyeket 
ö bizonyos helyes okokból pártfogása alatt vett, népeikkel megszál-
lani B ott karinat tenni ne merjenek; ha pedig netalán azokat már 
megszállották volna vagy ezután megszállanák, e levél láttára, megfi
zetvén előbb minden itt nyert élelmöket és megtérítvén a tett káro
kat, azonnal vontUjanak ki mások jószágaiba. Dátum Sopronii in 
festő Sanctorum Innocentnm,anno domini íAS'i.Oklei>éltár,DCXClX, 
SS, — £ szerint azon törvényes parancs, Dátum Budae feria qninta 
proxima ante festum B. Thomae Apostoli (december 19»dikéről) 
anno domini l i82 . , mellyről Katona IX, d. 476. l emlékezik, a 
nélktU hogy tárgyának csak kivonatát is adná, de a mellyből ő a lü-
rálynak ezen.napon Budán létét következteti, valészintleg távollé
tében adatott^ ki. 
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is 35,000 forinttal ki akarván csempészni, és a dolog föl-
fedeztetvén, Mátyás a pénzt elkoboztatta ^}. Azalatt a hi
deg idő is beállott, Bécs megszállásának elkezdése lehetet
lenné vált; azért a király serg^nek nagyobb részét téli ta
nyájára Magyarországra helyeztetvén el, maga a hadjárat 
fáradalmainak kipihenése végett hosszasabb soproni mata
tása ntán^), — melly alatt Bánfi Miklds pozsonyi főispán
nal ujabban érezteté kegyelmét, minden alkalommal szer
zett érdemei különös kiemelése mellett öt és általa testvé
rét Bánfi Jakabot és maradékaikat Janoárias 8-dikán 1483. 
veres pecsétviasz használásával és mind azon jogokkal, 
mcUyekkel a szabad és örökös grófok élnek, megajándé
kozván ^), — tatai kellemes kastélyába vonult és a böjt 
nagyobb részét itt töltötte )̂. Csak 10 nappal hasvét előtt 
és így martius 7-dikén jött Budára *). 

0 Fessler szerint V, d, 383, L nem csak Kőszeget hanem Eo-
hoDczot is körülfogta, ős mind a két hely első fölhív&sra megadta 
magát i azonban Bonfin e, h. és ünre$t, Chron, Austr. Hahnnál 
L d, 685. /., egyetlen kútfőink, e részben csak Kőszegről szolnak, 
amaz csak egy pár szóval, ez részletesebben. 

2) Innen adott még februárius 2-díkán Kálnai Lászlónak Bars 
megyei Geledaek helysége részére szabadalmat minden yasárnap heti 
vásárok tarthatására, Datnm Sopronit in festő pariflcationis beaté 
Mafie Virginis aono domini 1483. Az eredetiből Katona e. k, 
476. /. 

3) Datnm Soproníi feria qnarta proxima post festnm epiphaniarum 
domini anno einsdem 1483. OkleoéUár, DCCIL ««. 

0 Bonfin e. h. 
5) Bonfin e. h és HeUai IL d. i97. L — Már martius 20-dikán 

Kassa városa panasza következtében, — miszerint közelebb mnltsz. 
Mihály napja körűi, midőn némelly kassai polgárok négy edények
kel megrakott szekérrel szüretre Szántó városába ügyekezve Perényi 
Istvánnak Abanj megyei Vizsoly nevű helységébe értek és ott annak 
vámosától Bálinttól régi leveleik szerint szabad menetelt kértek vol
nâ  ugyanazon vámos urának megegyezéséből s annak több vizsolyi 
jobbágyai a harangok félreverése mellett rajok rohantak, a szekere
sek közöl némellyeket halálosan megsebesítettek, másokat kegyetle
nül megvertek, és azon kivfil Ferber György kassai polgárnak egy 
kezét összetörték, — meghagyja a jászai conventnek, hogy ezen fel-
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A királynak föltett szándéka volt a háborút a császár 
ellen egész erővel folytatni; azért még az 1482-dik évi 
táborozás alatt ügyekezett Schlesienben a csöndet helyre 
állítani s a brandenbargi hábonSnak, mellynek űgy is sú
lyát főként a sagani fejedelemnek kellett vinni, véget vetni. 
Ezen tekintetből ügyekezett már előbb a sagani fejedelmet 
arra bimi, hogy más felé adandő illendő kárpótlásért mond
jon le minden képzelt jogairől a glogani fejedelemséghez, 
melly űgy is egyenesen reá szállott mint védúrra. De a 
szerencséjében elbízott János herczeg, a helyett hogy ezen 
felszólításnak engedett volna, egyenesen a király ellen tá
madt és a gloganiakat megnyervén, nem csak a várost el
foglalta, hanem János váradi püspököt, ki a király paran
csából Jött hozzá, a városba sem bocsátotta be 0* Mátyás 
nem volt ekkor Schlesienben elég erős arra, hogy ezen 
bántalmat megbossznlja, a szemtelen védjobbágyot ezen 
hetykeségeért megfenyítse s előmenetelében gátolja. Május 
l*8ején 1482-ben a glogáui vár, hova szorult volt Bran
denburgi Borbála, az utolsó fejedelem özvegye, kénytelen 
volt magát neki megadni ^). Végre Stein György, előbb 
Osztrákhonban Bernát szerzetebeli barát később Mátyás 
tanácsosa és kedves embere 0? inost pedig schlesieni kor
mányzó , arra vette őt hogy Opitz Collo korlátnokát és 
Koppéi János Glogau városa jegyzőjét mint követeit hó-
dolása kijelei.tése s kegyelmének kikérése végett küldje 
Budára Mátyáshoz. Ezek már sz. Lőrincz napján mindenki 
csudálkozására azon hírrel tértek vissza, hogy a magyarok 
hatalmas királya a herczegnek nem csak megengedett, ha-

9éi9 iránt TÍzigálatot tévén, idéiíze meg Petényi Istvánt oUy mdddal, 
kogy 32 napi határidőre a királyi személyes Jelenlét előtt jelenjen 
m̂ g és egyszersmind nevezett vámosát és jobbágyait ugyanott állítsa 
törvény elébe. Dátum Bade feria qninta proxima post dominicam 
Judica anno domini 1483. Oklevéltár, DCCIII. fs. 

0 Curaeus, Annál, Siles. II. d. i03. L, Schickfuss, Annál, 
SHes, IV. d, i95, L 

^^Curaeus e, h. i06, l. és Schickfuss e, h. 198. l 
3) ZiegUr^ Labirinth der Zeit, III, d. iOO, l 
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nem őt élte idejéig megerősítette az akarata ellen elfoglalt 
tartomány birtokában ^). Ez után Steln György kibékél
tette a sagani herozeget és ez által magát Mátyást, mint 
ennek szövetségesét, a brandenburgi határgrdffal, mintán 
János herczeget Mátyásnak nevében augustus 18-dikán 
1482. a glogaui herczegségben megerősítette, azzal őt élte 
idejéig megajándékozta s illy módon nékie a karok és ren
dek által a hűségesküt letétette és ZuUioh, Crossen, Som-
mersberg és Boberg városait Borbála, az özvegy fejede-
lemnő részére özvegyi joga fejében a brandenburgi határ-
grőfnak 50,000 arany forintban zálogképen átadta ^}. 

Ezen időtájban jött Mátyás IIL János muszka fejede
lemmelérintésbe. ügy látszik, Kázmér lengyel fejedelemben 
nem igen bízott és nékie másfélül foglalatosságot adandő, 
egy János nevú követet külde Moszkanba, a fejedelmet szö
vetségre és Lengyelország megtámadására birni kívánván. 
János fejedelem a követet jöl fogadta és vele Mátyáshoz 
küldé Karazin Fedor nevű titoknokát^ hogy a Moszkauban 
megkötött egyességi oklevelet kicserélje és hitelesítse. E 
szerint a két hatalmasság elvégezte volt, hogy Kázmért 
adandó kedvező alkalommal egyszerre megtámadják. János 
fejedelem követe által egyszersmind megkérte Mátyást, kül
dene nékie 1-bzör művészeket, kik ágyukat önteni és azok
ból lőni tudnak, 2-szor földmérőket, S-szor építőmestere
ket, egyházak és paloták építésére alkalmasokat,. 4-szer 
ötvösöket kissebb és nagyobb ezüst edények készkésére, 

3̂ Curaeus e, h. i09. L és Schickfuss e, k, 200, U 
*) Curaeus e- h. 110. l, Schickfuss e. h* — Mátyásnak szán

déka, a maga egyenes birtokait Schlesienben az apróbb hűbériségek 
megszerzése által növelni, nyilván való, A fejér Konrád ölsi fejede
lemmel még Lőrincz napján 1-iTS-ban"úgy egyezett paeg, hogy en 
tartományait élte idejéig engedhesse által haszonvételül a német 
rendnek, azonban halálával szálljanak azok Mátyásra miqt védúrra, 
Mátyásnak erről Budán kiadott levele megvan a kőnigsbergi levél
tárban, Voigty Gesch. v. Preus^en, IX, d* 146, l. Később azonban 
ez tartományait a szász fejedelmeknek akarván örökösen ájtadoi, e?t 
Mátyás kénytelen,volt erőhatalommal gátolni*'Cffraet̂ ^ e» hA02,U 
és Schickfuss e. h. 195. l, 
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5-ször bányászokat, képeseket az aranyat és ezüstöt föl
találni, megválasztani. „Légy irántunk, így fejezi bé levelét, 
kedvezéssel és mi is örömest szolgálnnk azzal, mi orszá
gunkban találtatik*).'* 

A háború kedvetlen folyama Fridriket azalatt haj
landóbbá tette a békére, bár íia Miksa a franczia királynak 
XI. Lajosnak seregét Crevloner Fülöp vezérlése alatt Gui-
negaste mellett megvervén (augustus 7-dikén 1479.) )̂ 
és később leányát Margitot Artois és Burgund jegyaján-
dékűl igérése mellett a dauphinnak eljegyezvén és így bé
két kötTén (december 23-dikán 1482.) % ezen oldalról 
bátorságba volt téve. Másfélül a spanyol és nápolyi udvar 
sok ígéretekkel megnyervén Ríario Jeromos imolai grófot, 
s megint ennek ösztönzésére IV, Sixtns pápa a király ipá
val és a ferrarai herczeggel december 19-dikén békét köt
vén, sőt a velenczeiek ellen, ha ezek engedni nem akar
nának, vélek szövetségre lépvén*), a szent-szék eddigi po
litikájának változtatása növelte benne a kívánságot a béke 
eszközlésére. Azért a császár Sándor, Forli püspöke, által 
üj ajánlatokat tétetett )̂̂  annyival is inkább mivel Baja-
zednek az egyiptomi basában egy űj ellene támadván, na
gyon tartott attól, hogy a király így a török oldalról sza-

0 Angelegenheiten des deutschen Reichs, Nro 1. i78. éa 179. 
ly Karamsin VI. d. 136, és i37. l. 

' ) Mherlin VIl. d. 243. l. Has. Mezerey, HisL de Francé, 
VII. d. 198. L 

3) Háberlin e. h. A békekötést közli Dumont III. d. 2. kőt. 
iOOO. l Has. De Roo, Hi9i. Atistr. IXi könyv, 346, L 

*) Aíoa levél, mellyben a pápa a velenczei köztársaságot ezen 
tettéről tuddaította, az arra adott válaszszal megvan a párizsi királyi 
könyvtár kéziratában 9960. szám és illy czím alatt: C. História di 
Venezia dair anno 1457. all'anno 1500. Portf, Hiet. de Venise, 
II. d, 5,19, l. 

)̂ Kitetszik ee a pápának a császárhoz intéseit lê reléből̂  Dátum 
Romaet die 10. Jannarii U83., mellyben öt békeséges gondolataiban 
$iegerdsí(eni ügyek:szik, és a mellyel Raynaid, Annál. EccL XIX. 
d, 329. l., innen Pray, Ánnal, IV. d. 159. t. és ebből Katona IX* 
d.483.l.Uz'ólnek, 
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badságot nyer és így azután egész erejét ellene fordítja. A 
pápa is tudósította a királyt, liogy egy űj Icővetet szándé
kozik hozzá küldeni a castellai püspök személyében, ót 
egy úttal szavánál fogván, hogy a szent-szék ítélete alá 
veti magát. A királyné felekezete is folyton munkáiké-
dék a békeség eszközlésén, nem kevéssé segítvén öt Ran-
zan Péter lucerai püspök, egy igen ékes szölásu domini-
canus, ki 1482. végén mint Ferdinánd nápolyi király kö
vete érkezett volt Magyarországra ^), és a királyt arra kí
vánta birni, hogy Fridrikkel megbékélvén, a pápával és ipá
val egyesülve a velenczei köztársaságot támadja meg ^). 

Mind ezen sürgetéseknek engedett Mátyás és az al
kudozások valósággal meg is indultak, de mint gyanítani 
lehet nem minden akadály nélkül. A királynak ekkor leg
nagyobb befolyású tanácsosai, Várdaí Péter kalocsai érsek 
8 főcancellár és Stein György, tudván a királyné titkos 
tervét a béke előmozdításában, Mátyásnak pedig a majd
nem folytonos háborúba merült olasz ügyekbe avatkozását 
mind a hazára mind a keresztyénségre nézve sokkal vész-
hozöbbnak tekintvén mint az osztrák háborút, miután a 
császárt megalázni, mélyen meg kellett alázni, hogy akár az 
ozmánok ellen erélyesen fdllépni, akár a király életében és ha
lála iitán Magyarországon ez oldalról csöndességet reményleni 
lehessen, a békének megkötését csak igen kedvező föltéte
lek alatt tartották üdvösnek, erre pedig az alkalmat kilesni 
szükségesnek. Nem mérnők egyenesen tagadni, hogy urok 

1) Ranzaanak Mátyáshoz érkezését emUtíkTimon^Epitome Chrom, 
i76. L, és Katona IX. d, 470. l. — Később panormoi püspök és 
Ferdinánd nápolyi király gyermekeinek nevelője volt. Ferrarius 
Zsigmond 414. l. 

2) Engel e. A. - ^ A pápa nem csak Mátyást és a császárt, hanem 
majd minden hegyentúli keresztyén hatalmasságot felszólított az iránt, 
ügyekeznének a velenczei fejedelmet, Mocenigo Jánost, és általa ma
gát a köztársaságot a ferrarai háhorútöl elállásra bírni. A császár
hoz intézett levelét Dátum Romae X. Jannar^ 1483. \6z\i Raynald 
€, h. 3Í7, l. De mind ezen felszólítások siker nélkftl maradtak, és 
végre is a makacs velenczeieket fegyverrel kellett erre szorítani. 
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később bővebben kifejlett tervét természetes fiával már ek
kor sejdítvén, annak egykor a magyar (rőnra lépésében 
legnevezetesebb versenytársát a hosszas háború által egy
szersmind tehetetlenségbe kívánták helyeztetni, de ennek 
még is határozott állítására nincs elégséges adatunk. Akár
mint legyen is a dolog, annyi bizonyos, hogy Mátyás saját 
nézeteivel is megegyező tanácsukra az alkudozások húzá
sára minden alkalmat gondosan felhasznált, melly Fridrik-
nek határozatlan és a halasztásra mindenfitt hajlandő ter
mészetéből termékenyen fejlett ki. 

Ezen alkudozások tekintetéből a háborúzás nem ffig-
gesztetett egészen fői, hanem tovább is folyt, de a király 
részéről halkkal. Bécset sergei csak távolről fogták kőrtti, 
de még is arra szorították, hogy egy két hőnapos fegyver
szünetet 3000 forinttal vásároljon meg 0* Frídrik erre 
1000 lovassal, 2000 gyaloggal és tetemes zsoldkőtelez-
vénynyel Wulsko cseh kalandort a város oltalmára hátra 
hagyváU) Gréezbe vonta magát jobb idők reményében ^). 
A háborúzás ez ntán egészen ezen vidéken központosult, 
de az erők minden nagyobb megfeszítése nélkttl. A hadi 
működések ezen lassúságát okozták részint a törökök ké-
szfiletei iránt érkezett újabb hírek is, mellyek Mátyás 4 -
gyeimét más felé vonták. Ezek miatt a király kény télen 
volt a ráczokat a Duna mellé, Báthori Istvánt pedig kato
nasággal Erdélybe küldeni; de mind ezek nem voltak elég
ségesek arra, hogy az ozmánokat minden felől zabolán tart
sák , és ezek Ginreschewich Musztafa vezérlése alatt') 
hirtelen Herczegovina felé Csapván és Kossachich berezeg 

0 Hormayr^ Wien IV, d. t füs. 47, L 
3} Engel e. h. Has. Linck, Ánnal. Claravaü, IL d. 266, l., 

Chron. Mon, Mellic, Pez Jeromosnál L d, 267, l — Hdherltn 
ss^rint VU, d,259. /. a n̂ met városokra a segedelem elküldésének 
elmulasztása miatt vetett tetemes pénzbeli büntetésekből, — egyedül 
Regensburg városát 5000 forinttal rótta meg, — elégítette ki Waisla 
Wulskót és megint szolgálatába vette 1000 lovassal, 2000 gyaloggal. 

3) Engel, Gesch, r. Sérv. 4S4, /. a török vezért Hesko sand-
zsáknak mondja. 

•UNTAMAK KOBA. V. KÖT. 17 
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fialt, Ulászlót éa Wlatkdt, meglepvén blrodAlm«i(t<51 meg-
fpszyák 0 ' ^? ^ ^ minden ellentállás nélktll ba^yta el 
tartományait ős Magyarorsz^ba szaladt; a második véd«l* 
mê tjB ugyan m a ^ , de a törökök Drakovizzas UUtha ^s 
Casteln^ovo várait uegvíván, (ü is megszököit Rágásába ^). 
így az egész tartomány a tl)rök(>fe kezébe jutott és tmmi^ 
járt a bosnya: beglierbég Mnstalat keze alá adatoftli'), 

>lind a pápa miau a bílioriMliok a bÁteU n̂ek Ojiea 
el̂ nyomnlá f̂t tekintetéből mind a osászárt mind a kirillyt 
ujabban megintették a békekötési^.. „Annak megtadás*, űgy 
mondanak az iito|8<^ Mátyáshoz sz^lő levelökben, hogy 
fölséged és a császár közt közelebbről nf^gindnlt békeal-
kndt̂ zások semioi eredményre sem veze^ek^ söt a követe 
jpinden továĵ bi reményről lemondva, szétoszlottak^ aiHiyii-
val kedveilenebbiU b,atott mixid re^ok mmdaszsnt-Myása, 
mivel egész biztosaággal reménylék, hogy mind kî tten a 
fegyvert, mellyel népeik romlására olly hosszasan^ V!el«r 
kedtek, végjre letévén, és a köksonös gyűlölséget, meU^ l̂ 
egymást Üldözték, elfojtván, alattvaMik^nak n̂yngalmdA. a 
keresztyénségnek üdvöt,. magoknak di<^éretet szerz^ndenek* 
Mimtán mind ők mind a szent-aty^, mint az ennd^ levelé
ből bővebben kketszik, mindent elkövettek^ a jé egyatéortés 
he]yr«4Uítá4ára« ^em gyanitbatták^ hogy ismeretes böl08«-
ségök mellett ezen jő szándékú Ugyekezetek így m êgbiúr 
saljának és aiZ ozmánok, közös megtámadása elmavactjon* 
Ezeknek féktelénségét a keresztyén fejedelmek örökös czi-
vadasai csak nöyel|k. Most is a köz hír szerint igen nagy 
készületeket tesznek, ezen kedvező alkalmat b^sználandők, 
Mire nézve a megválté emlékére szólítják fel á királyt, a 
mint külön le velőkben felszólítják a császárt is, hogy min
den. további ellenségeskedésről és ^yűlölségről mondjon le, 

0 ParlAi e, h, IV, d, Í9Q. /., En§d, Qe^c^. «. Ung. e, h. HM. 
Schimeckr G^SQH* V. Bosn. i7ő. /. 

^),Engelt Qesoh. n. Sérv, e, h, 
3} Eseo ẑ ivarbaa a veleoozeiek ia elfoglaltak a Herczê ôviaábaii 

némelly ván^k t̂,. mellyek birtokában a2 1483-diki béke faltai loeg-
erősíttettek. Engel e. h. 
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a ktiÉ }6i a magán tekintetnek ne áldozza fel é's á császár
ra! btffc ĵcn ki 1).̂ * De ez nem akadályoztatá ii királyt ab
lkán hogy Dávidházi István ^) vezérlése alatt ne reiideljcn 
egy tetemes serget a ^ndosan megerősített Lajta mdktti 
Bmek megszállására'), mtUynelr hatalma alá kerítésre íréi-
ktH Béeset megvivni nem reménylhette. 

A püspSkségek is sok gohdot adánák ezen Időben 
Mátyásnak. A modmsi még mindig függőben yolt, mintán 
a király a pápa áltol kinevezett Raguzai Rrigtófot pap5k* 
nek̂  elismerni és a püspökség birtokába bocsátani nem 
akairta. Most már ipa, a nápolyi király, vetette magát köz
ibe, ezen Kristóf tulajdonait és a vallás körűi szerzett ér
demeit magásztaldiag emelvén ki, (k Mátyást megkérvén 
hogy, ne csak azok tekintetéből hanem az ő kedvéért is 
ne ellenzen,é tovább annak a püspökség birtokába léptét *'), 
Ügy láiszik, ezen ajánlás nem maradt siker nélkül, ennek 
versenytársa a király által kinevezett Jadrai Antal, felesé
gének Beatrixnak gy^ntatdja *), idŐ közben vagy meghal
ván vagy más rendeltetést nyervén. Legalább ezen Kris-
téf 1489^)en már mint valőságos modrusi püspök for-
dd elő' 0 . 

0 I>atiim Romae die 32. Mmrtlj anao a na4iirKato domi&i U85. 
Epigt, Matk, Corv^ HL rész, LIL kvél, iOíJ. Est iVâ f, Annál 
IV. d. i35» /. megigasítja ei^ té^ késCvati gylljtemény szerint ét 
Qt&Da így adja Katona IX. d. 485. i. Az ide tartozó levelek kÖKól 
csak ez szállott reánk, a többiekn«k létezését csak ebből tudjak. 

') BonfinnÁl, ki a Dávidházi nevet hibásan szakította két félé, 
fgy fordul elő : Stephanus Davld, c«i Eazi cognomen erat; kSvéti 
őt e tévedésben fordltdja ffeUai is Magff, Krón. Ik dA9S. L, Házi 
Dávidnak nevezvén ezen magyar vezért, kit m̂ r de Roo e. h, he
lyesen írt Dávidhásinak, miben őt Feésler és minden djabb írőink 
követik. 

») Bonfih IV. I««. VI. könyv, 452*1-
*) Dátum in Castello novo Neapoli XVIII. Septembris ÍASt. 

Epiítt. Math. Corv. HL rési, LIIL iecél, i04. l Ezen levelet 
is megigazítva adja Pray^ Annái IV, d, 135. /. és utána Ka
tona e,h, 

») FarlM, lUyricum Sacruni, IV. d, i09. l 
«) Farlat e. h. IV. d. iiO. i. 

17* 
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Nag;yobb baj volt a boroszlói püspökséggel, melly 
Rudolf halálával még június IS-dikán 1482. üresedett 
meg ^). Erre Mátyásnak, miután az Magyarországon kívül 
esett, egyenes befolyása nem volt^); azért ő csak.a káp
talan által folyhatott be az űj püspök kijelölésébe. Ezen 
mostani esetben ínég az is hozzá járult, hogy a pápa még 
több évvel ez előtt külön bullája által eltiltotta volt a bo
roszlói káptalant püspökének más helyre rendeltetésé ese
tében minden választástél, miután az űj püspök kinevezé
sét egyenesen magának tartotta fel. Később és, mint látszik, 
kevéssel halála előtt Rudolf magának a király tudtával és 
megegyezéséivel helyettest és utódot választott, és ezt maga a 
pápa is megerősítette Roth János személyében ^). Alig esett 
tehát Mátyásnak tudtára Rudolf püspök halála, mind ezeknek 
nyomán megparancsolja a boroszlói káptalannak, hogy a 
pipa parancsának minden követséget mellőzve hódoljon és 
akármi szín alatt is új püspök választásához-fogni vagy az 
elválasztotton és megerősítettén kivül másra szavazni ne 
merjen^ mert különben minden intézkedéseit a pápa által 
megsemmisítteti s az ellenszegülőket meg fogja.tanítani, 
miily veszedelmes a pápai parancsokat megvetni *'), Egy-

, )̂ A boroszldi sv. János egyházában lévő sítiratből nyilván kitet-
saik, hogy Rudolf 1482-ben halt meg. Sommersberg L d.67, l, 
még pedig die Sancti Antonii Gonfessoris, min* mondják a Chron. 
Wrati$L Sommersberghél II, d, i76. l és Anonymus^ Vitae 
Episc, Wratisl, Ugyanott i95. L 

3) Katona IX. d. 488. l 
^}AnonymuSi Vitae Episc, WratisL Sommersbergtíéllh d. i§5, L 
0 Káiona i X d, 364, l. Rudolf pttspök halálát még az 1481-

diki évre tévén, Mátyásnak Albert münsterb'ergi berezeg mellett mind 
magának a pápának mind az arragoniai bíbornokhoz írt és mindjárt 
említendő leveleit énnek következtében u;;yanazon évben hozván föl, 
ezen most említett levelet, melly Mátyás levelei gyűjteményében 
IV. rész, XC, lecélj 246, l. Cordul elő, valamint több ezen tárgyra 
és Lőrincz kolozsmonostori apátra vonatkoz<S leveleit, mellyeket mind* 
járt bővebben előadandunk, e. h. 489, és köv, l, ezen évre (évén 
által, azt jegyzi meg, miszerint nem tudni, micsoda boroszXői püspök 
haláláról van ezekben sző.. Azonban miután Rudolf,.mint látók, jú-
nius 13-dikán 1482. halt meg, de kOlönbeu is a boroszlói pfispökök 
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szersmind felszólította BoroszM városát, molly iránt külö
nös bizodaloiDinal viseltetett, mnnkáljon a helybeli 4cápta-
lannál oda, hogy az a pápa tilalma ellen az 6 tndta s meg
egyezése nélkül új püsp5k$t ne válaszszon. A káptalan a 
király felszólításának engedett, mint kitetszik a királynak 
Boroszló városához intézett válaszából, mellybcn azt mcg-
dicsérí, hogy ebbeli parancsa teljesítésében olly szorgalma
san és híven eljárt, és azért királyi kegyeiről biztosítja és 
egyszersmind megnyugtatja az iránt hogy, mitól levele 
szerint tartani látszik, ellene előtte senki sem vádaskodott; 
de különben is hűségérV̂ l nem tudna kétségeskedni, és mit 
az iránt írt hogy, ha a káptalan a pápa parancsainak nem 
engedelmeskedik, mind annak mind a pápának nagy kárára 
válhatik, azzal nem a várost akarta fenyegetni, meg lévén 
győződve, hogy az a pápa és az ő akaratának ellenszegülni 
nem szándékozik )̂. Csakhamar ez után Mátyás megvál
toztatván szándékát, a káptalant ferszólította, hogy Lőrincz 
boroszlói kanonokot és dékánt, — kit ő iránta mutatott 
hűségéért különösen kedvel, és már előbb, addig is míg 
jobb állásba teheti, a kolozsmonostorl apátsággal ajándé
kozott meg, — az ^ kedveért válaszsza el és kivánja a 
pápától a maghalt boroszlói püspök helyébe; mit ha meg-
teend, ő is a káptalant eddiginél bővebb királyi kegyével 
jutalmaztatja, miként erről schlesieni biztosa s tanácsnoka 
bővebb értesítést fog adni ^). Később ezen püspökségre 
nézve Mátyás megint megváltoztatta szándékát és arra Al-

sorában az említett .Roth János fordul elő mint Rudolf közvetlen 
utódja, kételkednünk nem lehet hogy miod ezen levelek ezen Rudolf 
halála következtében keltek. Csakugyan Katona e. k. 364, /. azt 
áUítja, hogy Mátyás levelei közöl az, melly Epist. Math. Corv. IV. 
régZy XI. levél, 21. /. fordul elő, még Rudolfhoz van intézve. De 
ezen különben is közönbös tárgya levélnek keleté nincs, tartalmáböl 
pedig mitsem lehet következtetni. 

*) Djtum r Epist. Math. Core. IV. részy XCL te-
vély 249. l. 

3) Dátum Epist, Malii, Corr, IV.rész.LXXXIX, 
levél, 244, l. 
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l^rtct, idősb Henrik nifinsterbergi herczeg és glacú gróf 
fiát ajánlotta a pápának ' } , egyszersmind fölszólítván az 
arragoniai s egri bíbomokokat, hogy ők is mindent köves
selek el ezen ügy előmozdításában ^). De a káptalannak 
nem igen volt kedve a szent-székkel íjjjat bűzni; luőrincz és 
az ifjé mün t̂erbergi herczeg választatásának nincs semmi 
nyoma, és Roth János lépett Rndolf helyett a boroszlói 
püspökségbe^). 

Brucknak megszállása alatt Németország több fejedel
meinek írt Mátyás, panaszait Fridrik ellen előadván és Őket 
kérvén, hogy inkább neki adjanak segedelmet Fridrik ellen 
mint ennek ellene 0* Henrik regensbnrgi püspökhöz írt le* 
veiében különösen említi, hogy már több ízben figyelmez
tette őt s a többi német fejedelmeket panaszaira Fridrik el
len, melíyeknek illendő megfontolásából kitetszik, ki hibá
zott , ő*e vagy a császár ? sőt még a mitlt évben is , ha a 
dolog ógy terjesztetik az országgyűlés elébe, mint való* 
sággal van, a császár által kívánt segedelem neki nem ada
tott volna meg. De e helyett követel nem hallgattattak ki, 
sőt a mi ennél sérelmesebb még az országgyűlés elébe sem 
bocsáttattak. A császár a velenczeiekkel egyesülve mindent 
elkövetett, hogy a keresztyénség ellenségeit ellene inge
relje és őt semmivé tegye, egyenesen kinyilatkoztatván 
hogy csak a magyarok eltörlésével lehet a keresztyénség 
dolgait helyrehozni. Ezen természet elleni izgatás követ
keztében az ozmánok valóban igen nagy készületeket is 
tesznek. Hogy ezeknek ellontállhasson, az egész keresz
tyénség közös érdeke tekintetéből kéri, sőt kényszerítve 

0 Epist. Math. Carv. IV, rész, XLV. levélj 114. L 
/^) Ugyanott XLVI. levél, 116. l — Ezen évben vesztette el Má

tyás fd pártfogóját a ravennai érsek és bíbornok személyében, kinek 
rokonait buzgd szolgálatai és személyéhez atyai raga.szkodása tekin
tetéből, különösen ajánlotta sdgorának, a ferraral berezegnek. Ugyan* 
olt XIIL levél, 24, L 

3) A Chron, Wratisl., és Anonymus^ Vitae Episc, WrííiisL 
S.ohmersbergnél e. h. 

*) Kaiona JX, d. 490. l. 
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fel&z^litjft $t mik(At, mhitáii a rendek már nem tagadtik 
meg ségedMmi>ket a odásfárt̂ l ellene, neki Is kt&ldjenek azt 
az ozmánok dHen. Fonlölják ttieg jól, hogy 6 nem tudván 
ezeknek ellentállani, bizonyos veszély érendi kdzvetetlen 
Kémetorsiság^ Is. EddigéM is sokszor kérték őt a hítetle* 
nê k, 8^ igen nagy fgéretek mellett unszolták, miként őket 
bocsássa szabadon keresztül országán; de ő eddig mindig 
kész volt saját tartományait, alattvalóit és életét veszélyez
tetni, hogysem azt megtette volna. Fontolják meg tehát jól, 
hogy iliy körülmények közt ki érdemli meg inkább a sege
delmet, Fridrjk eHene, v^gy ő a törökök ellen? Valójában 
elhagyatva és nem segíttetve, saját erejére bízva, könnyen 
jöhet azon állapotba, mellybeh legjobb akaratja mellett is 
kénytelen leeitd olly valamit tenni, mi mind rajok mind az 
egész keresztyénségre veszé(yhozó lehet *). Hasonló érte
telemben írt a szász fejedelemnek Ernesztnek és Albert
nek, Őket ¥8 sürgetvén hogy neki segedelmet adjanak a tö
rökök ellen. Mit felelt a regensburgi püspök, nem tudjuk; 
a szász fejedehnok azzal mentegették magokat hogy, míg 
a béke kdzte és A császár közt nem eszközölteMk, e rész* 
-ben mitsem tehetnek )̂. Ezen két fejedelem barátságának 
megnyerése igen szivén feküdt a magyarok királyának, és 
Btein Györgynek, a schlesieni kormányzónak, kellett volna 
különös tttasitás szerint őket megnyerni'). 

)̂ Dátum Budae, XI. Április, anno domini 1483. rcgnorum no-
8tTornii! Hungáriáé anno XXVI., Bohemiac verő XIV. Helytelenül ál-
mjik Máberliví e. h. VIL d. 225. /., és JVöy, Hist, Reg. 11. d. 
469. /.,bogy iU az fvben hiba van és U83. helyett 1482 nek.kei* 
lene áUani, mint bizonyítják az uralkodás éveinek. számai; mert 
ezek valóban az 1483-dik évvel vágnak össze, és azért Katona e, 
h. 480, /. helyesen teszi ezen levelet I483-ra. 

)̂ Langenn e. h. i34. / . ; a levél kelt 1483-ban a nap megha
tározása nélkül. 

3) Budáról április 16-dikán Í483; kelt levelében megparancsolja 
Steinnak, hogy a közte s a szász fejedelmek közt támadott ked'vet-
lensésieket ögyekezzék akár miként is elintézni. Ha őket a tudva lév6 
tárgyban írásbeli cgyességre nem tudná bírni, elégedjék nieg szóbeli 
Ígéreteikkel Is, minden esetre pedig ügyekewék a dolgot oda in-
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A törokdk vaMsággal tetemes ^s aggodalmat méltán 
gerjeszthető előmeneteleket tettek. Bajazed ugyanis a Mo» 
rava vize mellett mind azon várakat, mellyeket apja el
rontott volt, helyre kezdé állítani 0-

Az előre bejelentett és hosszas ideig várt pápai kő^ 
vet, a castellai püspök, megjelent végre. Hosszasb időt töl
tött Gréczben a császárnál, őt elfogadható föltételekre 
birni ügyekezvén. Azonban itt minden törekedései azon 
remény által hiűsittattak meg, hogy a magyarok királya, a 
sok háborúzásokban mindéig segédforrásai kiapadásával tö
kéletesen elszegényedvén, űgy is kénytelen lesz a háborút 
kevés idő múlva félbe szakasztani és minden hőditásairől 
lemondani, és így a császár érdeke kivánja a békeliöt^snek 
elhalasztását. Ezen, mint a következés megmutatá, igen 
helytelen talpkövön épiHt meggyőződés és Fridrik elzárt, 
határozatlan , minden iránt gyanakodó természete mellett 
igen nagy bajjal tudta őt annyira is birni, hogy némolly 
oUy föltételekbe egyezzék meg, mellyekkel a sikernek csak 
néminémi reménységével léphessen íöl. Az akkori európai 
udvarokkal igen ismeretes és a kormány tanban valamint 
annak minden szövevényeiben jártas követ kedvetlen be
nyomással hagyá el azon fejedelmet, ki szóval mindent tett, 
a legnagyobb események keresztülvitelét bOszkén magának 
tulajdonította, míg valóban mitsem tett, vagy legnagyobb 
szorongattatásai közt is apróságokkal foglalatoskodék.Octo-
ber 7-dikén indult el Gréczből és a porrá égett Fürsten-
feldben Elderbachnál, Mátyás osztrákhoni egyik parancs
nokánál több napokat töltvén, csakugyan azon hó 16-dikán 
ért Budára. A várostól mintegy egy mérföldre fogadta őt 
a pápát kövelében is megtisztelni kívánó Mátyás paran
csárâ  elébe Jött négy püspök és számtalan fényes öltözetű 

téxni, hogy követeket küldjenek hozzá: „Scimusenimaliquidadho-
norem illoram pertÍDen8,.quod aitoquin ilíis non displicebit et cre-
dimufl quod non poterít non prodetse illis amicitia nostra.*̂  Xan-
genn eh, 

^) Bammer IL d. 287. L 
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világi úr, kik t̂ a számára yalöban királyi pazar fénynyel 
felkészült szállásra vezették. Bámulásra gerjeszté ót itt a 
minden cselekedeteiben nagyszerű, tndös és ékesenszőlő, 
de szavaiban akaratán ttSl sóba sem menő, harczias fejede
lemnek bátor és magasztos tekintete, kellemteljes és nyá-. 
jas társalgása, a királyi lak, méllynél nagyobb és szebb 
egész Olaszországban sincs, fénye, a vár kapujában tartott 
isteni tisztelet pompája, raelly minden képzeletet felAlmnl, 
és az egész udvarban nralkodő áhítatosság, — alkudozá
sai sikeres folyama iránt pedig igen nagy reményeket nynjta 
neki azon tisztelet, méllyel a király a pápa nevét emleget
te, kivált mintán azt is tapasztalta, hogy a királyné és an
nak pártja őt működéseiben hathatosán segíti, ügyekezetei-
nek k«ttőztetésére buzdítja; bár másfélül Fridriknek re
ményeit a magyar királynak a háborű folytatására megki-
vántatő forrásai tökéletes kiapadása iránt egészen alapta
lanoknak tapasztalta. Mátyás előtt ugyanis ezt egy alka
lommal távolről érintvén, ez ismeretes behatő tekintetével 
czélzását mindjárt keresztülnézte és a követ bal vélemé
nyének megczáfolására az ő jelenlétében a minden kigon-
dolhatő készletekkel gazdagan és csúfolva ellátott hadi 
raktárbői 17 nagy ágyút vontatott ki, és mindegyik elébe 
18 lovat fogatván, Pozsony felé útnak indíttatott, Brnck 
megszállásánál használandőkat. Az után elvezetteté őt egyik 
meghitt embere által kincstárába, hol előbbi gyanúján egyre 
pirulnia kellé, mert mit ő itt arany és eztist asztali edé
nyekben^ gyöngyökben és drága kövekkel himzett ruhák
ban, minden nemű ékszerekben és egyéb mindenféle drá
gaságokban felhalmozva, látott, alig lett volna képes 50 
nagy társzekér elvinni. A király mind e mellett dicséretes 
készséget mutatott a békére, mivel igen.jől tudta, hogy a' 
velenczeiek, Magyarország legfőbb ellenségei, élesztek min
denek felett ezen reá nézve egészen jogszerű s becsttlet-
sértés nélkül ki nem kerülhető háborút, a velenczeiek ala-
C8(íny hitetlenségének, a császár bántalmas,áfennállő szer-
tődések lábbal tiprásával összekötött eljárásának bebizo-
oyitására számos okleveleket adván elő és azoknak a szent-
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atya elébe terjesztését kérirén. A béke szerenesés és illendft 
löhételek alatti megkötése után az alattomosan mnnk^K 
kodő büszke velenceei kaztársasággal kívánta volna érez
tetni fegyverei sniyát, azt vágyott volna lealázni, az után 
pedig egész erővel a törököknek esni, kiktől három tairto-
mány volt visszafoglaland<$. Illy körtiímények közt a pá
pai követ hos^asan előadta a király előtt a pápa indillatát 
személye iránt, ki őt gyakran királyok királyának nevezi, 
azon buzgó óhajtását, hogy a császárralí kedvetlenségeit 
minél előbb egyesség .utján elintézvén, a király erős karját 
a keresztyénség ügyében más felé használhassa. Ez után 
pedig megjegyzé, hogy ezen háború a császár, az elgyen
gült aggastyán ellen neki ép olly Itevés dicsőséget adhat, 
mint az oroszlán harcza az egér ellen. Egyenként felhozá 
továbbá a régi szövetség hőseit és királyait, kiket a meny-
nyei áldás kisért, valahányszor papjaik és prófétáik 8eavai*> 
nak engedtek. Ezeknek és több más hízelgő észrevételeinek 
következtében felszőlitá őt a maga meggyőzésére, azon le
nyes példák utánzására, mellyek az ő-világi hősök emlékeze
tét örökítik, és nagylelkűségének az általi bebizonyitására, 
hogy minden sértések és bántalmak elfelejtése mellett első 
nyújtson barátságos kezet makacsr, de tehetetlen ellenségé
nek. Mire a király egyenesen kinyilatkoztatá, hogy ő késs 
a császárnak minden eddigelő elfoglalt birtokát a pápa ke
zeibe adni, mind addig zár alatt tartandőt és Fridriknek 
vissza nem adandőt, míg ez nem csak lerővja hátra lévő 
tartozását, hanem a németországi rendektől egy 10,000 
lovasbői állő török elleni segedelmet is eszközöl. Azon meg
győződésben, miszerint illy föltételek alatt békét reményleni 
nem lehet, megjegyzé a követ, hogy mint előré láthatd Frí— 
drik ezen javaslatban nem nyugszik meg, mivel az könnyen 
oda magyaráztathatnék, miként ő már minden köz bitek 
elvesztett, annyival is kevesbbá, mivel ő császári cziméce 
Htege9kiidt, hogy önkényt nagyobb kárpótlást adand, mint 
ezen egyességek és kezesség következtében. Erre Mátyás 
hangos kaczajra fakadt, és a követ könqyenhlvősége eUe^ 
üében nem minden élesség nélkül jegyző meg, hogy ő job-*-
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ban ismeri IVidrilcet, és igen jöl tudja, mennyiben lehet 
szftvinak bíirni. Elfoglalt birtokainak Tisszaadását, mint 6 
állítá, î en örömest tekíntendi, de azt egyss^r megnyervén, 
kissebb gondja is nagyobb lesz a felvállalt kötelességek tel-
jesitéséliél. £nnek kinyilatkoztatása mellett állhatatosan 
megmaradt előbbi javaslatánál, és sem a jelen volt királyné 
sem a tanácsnokok nem tndák őt megtántorítani; igen 
nagyja számította volt az apostoli közbenjárd ezeknek be^ 
folyását. Mátyás önmeggyőződése szerint rendelkezett, 
uralkodott és intézkedett mindenben, és semmi idegen be-
iolyás nem volt képes egyszer megállapodott akarata szi
lárdságát megtörni. 

Végre a minden körlílBiényekbez simulni tad<5 püs
pök követ magát a császár bitetlenségének, csalfaságának 
éé alacsony gondolkozásmédjának elbivéséFO is engedta 
színlelve bírni, és azon kérdést vetette löl: nem lehetne-e 
az által mindent megnyerni, ha a pápa a keresztyénség 
ügyének fölsegélésére s ellenségeinek megalázására, meg-
«eibmi6ítésére apostoli hatalma teljes erejénél fingva vala
hol Németországon a fejedelmeket taaácskiMEásra hívná 
Össze. Hirtelen és egyszerre felfogta Mátyás itt is a cieél-
zást, és rövid gondolkozás után félbesz^asztá a további be
szélgetést, mondván: „A gondolat nem rósz, de annak mi
kénti életbe léptetése bővebb megfontolást igényel. Elég 
óvatosak nem lehetünk. Ha Fridrik ezen gyűlésnek czélját 
id6 előtt megtudná, makacs indulata mellett képes volna 
uegtartásánslk gátlásába minden eszközöket fölhasználni. 
A^ért atyaságodat annyiszor fáiasztani nem akarván, hoi-
&̂ > követeim által fogom nézeteimről inddsítani/^ Más nap 
a easteHal pü^ök szállásán meg is jelentek urok nevében 
Várdai Péter kalocsai érsek és Stein György tanácsnok, 
vellB $ $zéba hozott németországi gyűlés iránt intézkeden* 
dők és az iránt némelly pontokat megállapitand^k. Az 
egyesség nem soká megtörtént abban, hogy a pápának a 
császárhQẑ  a.király hoz és a német fejedelmekhez intézendő 
bulláiban és illetőleg brevéiben, valamint a követnek adan-
dő meghatalmazásában a hit odaírna áUa.pítta<tik meg; mint 
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czél, a béke pedig a császár és király közt mint erre ve
zetendő eszkőz. Magában a gyűlésben, ügy vélekedének 
mindnyájan, igen könn3n(l leend azután a czélt az eszköz
zel fölcserélni s keresztülvinni, miszerint a császár a szer
ződésbeli 100,000 forint hátralékot letegye, a király a 
meghódított császári birtokokat kormányzás végett a pápá
nak átadja, a német fejedelmek pedig a 10,000 lovast, a 
sznltán ellen küldendőt, minél előbb állítsák ki és küldjék 
Magyarországra, mivel a hit oltalma kivánja és a keresz
tyénség főpásztora az engedetleneket mint az egyházi köz
társaság ellenségeit üldözni fogja. A király különösen me^-
kivánta, hogy egyfelúl a brevékben a velenezeiek meg
szégyenítésére, azok alattomos és a keresztyénség köz ér
dekeit sértő mesterkedése! különösen említtesaenek, más
félül pedig ezen egész terv mind addig, míg az a szent-szék 
által is helyben hagyatva sikeresíttetJiettk, a legszorosabb 
titokban tartassék. 

Mind ezekről igen hosszasan és részletesen tndősította 
a követ a pápát. £gyébiránt milly jől Ismeri Mátyás min
den jogait, milly mérséklettel ügyekszik azokat fentartani, 
minő nehéz a hivatalos ügyekben! belátása mélységét fel
fogni és magas röptét kábulás nélkül ki«érni, minő mester
séggel szükség Rőmáből reá hatni, minő keveset tart ő 
mindennapi idomzatú papokra, minő egyszerűnek de még 
is illedelmesnek, nemesnek és nagynak mutatkozik egész 
életmódjában, mennyire túlhalad ő.mind udvara fénye mind 
személyes tulajdonai által minden más fejedelmeket, minő 
rendszeresen állítja össze a legszövevényesebb kérdések
ben is eszméit és rnüly könnyűséggel adja elő azokat mind 
latin mind olasz nyelVen, - ^ mind ezek iránt fentartotta 
magának bővebb szóbeli tudósítását, valamint a tiszteletes 
szeretét azon mértékének fölfejtését, mellyel ezen király a 
szent-szék iránt viseltetik 0 . 

)̂ Ezen ladösítást ex Cod. Bibi. Vaticanae Nro 5901. közli Pr<iy, 
AnnáL IV, d. i6i, l. és belőle Katona IX. d. 500, l. Ennek ugyan 
kelet ideje hiányzik^ de ugyanezen követnek egy másik, Dsem iránt 
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Mielőtt a követ megint, Fridrikhez visszatért volna, 
Várdai Péter kalocsai érsek és Stein György a király pa-
ranesáből.még egyszer megjelentek nála s tndésiták őt en
nek egy titkos tervéről. Az enrőpai basák Bajazednek ke
ménységére unva, egy ifjú basa, Dsemnek kedves embere 
által, ki Magyarországba menekült,, fölkérték volt Mátyást, 
hogy a szultánt egész erejével támadná meg; ezen tekin
tetből Dsemet, a sznltán testvérét, ki kétszer megveretve 
Rhodnsba szaladt volt, de még mindig igen sok barátokat 
hagyott Törökországban, adatná ki a nagy-mester d̂  An-
busson Péter által, és az ő társaságában fegyveres kézzel 
szorítaná a megutált zsarnokot uralmának átengedésére sok
kal népszerűbb öcsese, a szelíd, művelt, tudományokban és 
költészetben gyönyörködő és népei boldogítására alkalmas 
Dsemnek részére, ök ezen vállalatnak pénzzel és sereggel 
kitelhetőleg segítését, megjutalmaztatő kárpőtlásul pedig 
Bosnyák-, Rácz- és Bolgárország kiürítését és átengedését 
a királynak Ígérték. A király ennek következtében a nagy
mesternél valósággal többször sürgette is Dsem kiadatását, 
de mind annyiszor tagadő választ nyert )̂', mivel Bajazed 
nékie a veszélyes fogoly őrzéseért igen hasznos föltételeket 
ajánlott és annak tartása fejében 40,000 arany forintot 
Ígért volt 2). Most tehát Mátyás a követ által az említett 
közbenjáró szökevény basának személyes Rómába küldése 
mellett magát a szent-atyát kívánta felszólíHatni ezen tárgy
ban oUy kéréssel, hogy a magas fogoly átadását fő hatal
mánál fogva parancsolja meg a rhodusi rendnek. A castel-
lai.püspök a mondott két tanácsnok ^tal kijelentett kirá-

tett és mindjátt emlitendő tudósításának kelte napja s annak az eb
ben említett különböző napokkal összevetése nyilván mutatja, hogy 
ennek is october második felében kellett készülni. 

}̂ Mátyásnak ez iránti levelezése a rhodusi nagy-mesterrel meg
van God. Ms. Dipl. Mellic. Pray, AnnaL IV, d. Í68.L 

2) Fe9$ler e. h, F. d, 388. l — Mezerey szerint Hist. de 
francé VIL d. 203, l, a szultán Dsem tartásaért 80,000 forintot fi
zetett a rhodusi rendnek. 
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lyi kívánságnak engedve, mindjárt írt is a szent̂ âtyának '). 
Igen mély belátása ToIt a király arra, hogysem szerfölött nagy-
reményeket kötött vdna a basák ígéreteihez, de mind e 
mellett ezen környülállást használni kivánta a seent-szék 
meggyőzésére, hogy ö valésággai kívánja a török háborút, 
és nem rajta roűlik annak meg nem indítása. Dsem, -*- ki 
még a műit évben Rhodnsb l̂ átvitetett a rend francziaor* 
szági birtokaiba ^), különösen Beurgnen várába Anver-
gnebe '), — maga is tSgy látszik be volt aivaiva ezen terv
be, Mátyásba nagy bizodalmát helye;stette, és ezen 1483-
dik évi febrnárinsban Ügyének előmozdítása végett hozzá 
küldötte két meghitt emberét, Mustafa és Achmod bégeket. 
De ezeknek hová lett jutások nem todati^ )̂. Valamint a 
rhodnsi rend nagy-mestere, úgy maga a pápa sem hagyta 
helyben Blátyás terveit Dsemmel, a helyett hogy annak a 
magyar király kezébe szolgáttatása hránt lépéseket tett 
vofaia, a franczía királyt szólította iel, venné öt át a rhodost 
rendtől és gondoskodnék illő tartásáról és őrizetéről'}. 

October 25-dikén hagyta el a pápai követ Budát 0* 
hogy Fridriknéi addig is, míg Rómából a Mátyással a né
met országgyűlés tartása iránt kiclolgozott tervre nésve bő
vebb utasítást veend, a békér« elfogadható föltételek esz-

0 A követnek levele a pápához, inellyben ezen tervet közli, Ex 
Buda XXIV. Öbtobris 1483.,megvan ex Cod. Vatic. Nro 5901. Pray-
nát AnnaL IV, d, i68. L és belőle Katonánál IX, d. 5i7. l 

2) Kitetszik ez a pápának 1492-drk évi jűnius 38^dikáről éŝ  no
vember 9-dikéröl a franczia királyhoz és d' Aulrasson nagy-me«tfir-
hez intézett leveleiből, Raynaldnál AnnaL Eccl. XIX, d> 3i3, l. 

8) Me^erey e. A. VL d, 203, l. 
*} Hammer.Geseh. d, Omn, Beiehs 11. d, 268, L 
fi) MűlleTj ReichstagS'Theat. III, d. f80, l, 
«) EngeU Gesch, d, üngr, Reichs Ul, d, 388. l a pápai Wvct 

eltávozását határozottan october 24-dikére tezi. Azonban' Hiaĝ a a 
követ a Dsem dolgában ezen napon még Budáról írt levele végén 
nyilván mondja* hogy a király az naponi eltávozását n^o engedte 
meg, a cseh ügyekben pedig már Visegiádről min^ári más nap 
october 25-dikén írt levelében ide érkezését esen napra tesii. 
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köalésél újabban megkísértse M Asonba^ kevés őrával 
eltávozása utáa a királ^oz kedvetieo twiiíbttások érkeztek 
C^ehorez^őL Prá^ani egy űjaibban folállített cseh ko
lostor iBiátt: a sokkal s^mosabb kelybes nép annyival in
kább felzúdult, núvel egy darab iddtöl fogva a< két alako* 
sok közönŝ g^esen ecetnekeknek hirdettettek, a hivatalokból 
nanSYi réazint kizárattak és így ez által már föUngereíve 
voltak ^}. Szerdán sizw Mihály napja utáai )̂ azaz october 
Ipséjén el&bb a eajtholiciusokat *% azRtán pedig az akkori 
szokási szerint mindjárt a zsM^kftt veszi üldözőbt, a viáros'-
házát meigvíván, a bírdt több tanácsnokokkal agyon veri, 
a^tobUi az ablakon dobja ki % A király korhítnoka és 
táraoka ia áJdozataii levének a feUkészttlti tömeg dühének^ a 
baffátô  és kanonokok, valamint minden más nem kelyhes 
papok elkergett^etnek, oathoHcns. egyházak, bolostonok és a 
királyi li|k kiraboliatfiak, maga Ulásaló is kénytelen a 
várost it)^ön od« bagyttî  mímtán alegszemtelenebbűlpisz-
koltMoit, sőit még ntána is lettek volna* Szinte egy időben 
hataluok alá kerítek a kolyhesek. as aranyban és ezfifitben 
gZizdĵ : Knttfinberg^ is ai többnyidé k'étalakos bányásrzok 
segítségével A király ugyan 8O0O főbM álló zsoldos ae* 
reggel személyesen jelent meg a gazdag város alatt, azt 
mê juQt ^gedelmességre szofítandd. Azonban a polgárok 
és bányászok a kapukat előtte bezárták, olly kinyilatkoz
tatással, hogy ők fejedelmöket jelentéktelen kísérettel ké* 
szék falaik kőz^ bocsátani, de erőszaknak erőszakot tesz-

0 A pápai követ azért is aietett el Bitdiáröl, mivel fényes fogad* 
tatása megszégyenítette őt. ,;?udet me, azt mondja maga egy utóirat-
^n a D^m iránt írt leveléhez^ diutius hic esse, qnando C'̂ )̂ ^̂^ 
mecum ágit ac si ex ejus sangvine natui essem.'* 

2) ChtoH. Mhn. Éenckennél H, d. 371: l Has. Síranshy, Staat 
r>on Böhmen IV, d. U. L 

)̂ Urtini Chron. Ugyanannál IIL d. 1374,; Mittwoch nach 
Matthaei, september 24-dikén Fessler V, d, 39Z, L 

*) Chron, Jái*n, e^ h, 
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nek ellenébe ^). Erre minden bátorságát elveszte a külön
ben is gyáva fejedelem, sírva fakada, sergeit elbocsátá, 
Prágába visszatére, az éj csöndét használva, az. Venczei 
várába vonúla s a sz. Yid oltára előtt ünnepélyesen meg-
eskiivék, hogy a fővárosban soha többé más szállásra nem 
költözik ^). Ezen kedvetlenségeket tetézé még azon köz 
hír, hogy a tatárok a lengyeleken egy nagy diadalt nyer
tek. •— Mind ezen tadésításokkal Stein Györgyöt küldé a 
király a pápai követ után olly kinyilatkoztatással, hogy 
Ítélete szerint ezen országban további kedvetlen esemé
nyeknek nézhetni elébe, mellyeknek mikénti fordulatát 
előre látni nem lehet; azért űgy vélekedik, hogy ezen 
tárgyban minden elhamarkodás káros következéseket szül
hetne és e szerint óvatosan és lépésenkint kell mindent 
tenni. Ez őt Visegrádon érté el, hol neki Mátyás meg aka-
rá mutattatni az általa teremtett paradicsomot Innen tudó
sította ez mind ezekről az apostoli, szent-széket '). Ezen 
események Rómában nagy benyomást tettek. A pápa azok
ról értesíttetett, még mielőtt a casteilai püspök most em
lített tudósítását vehette. Tüstént írt Mátyásnak, őt figyel
meztette azon veszélyre, melly a szent hitet ezen oldalról 
újabban fenyegeti, és miután Csehország egyenesen az ő 
birtokainak mintegy függeléke s az efiféle dolgokat mind
járt csirájokban elfojtani szükséges, nehogy azok bővebben 
kifejlődve és elharapódzva, a szigorúbb módokkal is da-
czolhassanak, őt mint az eretnekek pőrölyét, kit a megváltó 
minden lépéseiben különösen segít, felszólítja, hogy itt is a 
keresztyénség köz ügyét szokott buzgóságával fölkarolván, 
kövessen el erélyes föllépésével mindent ezen veszélyes 
mozgalmak legyőzésére *). Szerette volna a szent-atya Má-

0 A casteilai püspöknek míncy.árt említendő tudijsltása ê en ne
vezetes tárgyban. 

») Fesiler e. h, V. d. 393, l 
2») Ex Visegrado, paradlso terrestri die XXV. Octobris i483. Ex 

Cod. Ms. Bibi. Yatíc. Pray «. h. és utána Katona e, ft. 
4) Dátum Romae A, Dec. 1485. RaytMldj Annál, EccL XIX. d. 

330, L, belőle Pray e, h. és ebből Katona e. h, 523,1. 
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fyás által a hit ellenségeit minden oldalről legyőzetni, mé; 
pedig maga részéről minden áldozat nélliül. Azonban a ma
gyarok önáilő iLirálya magát, illy mindenre kész eszközzé 
lea^asíttatni nem engedé. De különösen most ügyei annyira 
kezdenek összebonyolődni, hogy új háborúba ereszkedni 
tanácsos nem volt; e mellett a szent-szék eljárása irányá
ban az utolsú időkben épen nem Tolt ollyan, melly őt illy 
áldozatra késztethette volna. 

A castellai püspök olly szándékkal jelent meg a csá
szári ndvarban, hogy a cseh dolgoknak, mellyek sok aggo
dalomra nyújtottak alkalmat, bővebb kifejlődésére s a pá^ 
pátől várt újabb utasításokra időt engedendő, a további al
kudozásokban ezen fejedelemmel halkkal és lépésről lépésre 
haladjon elő, minden hirtelenkedést gondosan elkerülve. 
Fridrik gáncsoskodó határozatlansága s természetévé vált 
halogatási vágya e részben nagy segítségére voltak. Ez 
maga gondoskodott arról, hogy az alkudozásoknak egy 
könnyen vége ne szakadjon. Tizenhat napig tartotta a kö
vetet magánál, és még ekkor is egyenes válasz helyett ki
kerülőt adott. A castellai püspök ezzel megint Budára ér« 
vén, Mátyást egészen megváltozva találta. Az alkudozások 
most is résziut személyesen a királylyal, részint a kalocsai 
érsek és Stein György közbejövetele mellett történtek. Azon
ban most a király előbb tett ajánlatait neheziebben elfo
gadható módosításokkal köté össze. Komolyan kinyilatkoz-
tatá, miszerint a szent*széknek nem adathatnak minden 
hóditások által, hanem csak némellyek; hogy a németor
szági segedelemre nézve nem. elégséges három esztendő, ha
nem négyre van szükség. így a várt közelítés lielyett még 
jobban eltávoztak a felek egymástól, és a pápai követ ma
ga is meggyőződött arról, hogy az elkeseredés a két fél 
közt olly mértékre emelkedett, miként nincs ékesszólás, 
melly makacsságukat megtörhesse, hogy az eddig követett 
utón soha sem fog boldogulni s így rendkívüli módokat kell 
megkísérteni az akadályok elhárítására s a kedélyek lecsi-
lapitására. A vele egy értelemben és egyesült erővel dol
gozó királyné helybenhagyása mellett azt indítványozta, 

HVNTADUK KORA. V. KÖT. 1 8 
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hogy Mátyás maga möDJen Fridrikhez és így személyesen 
ügyekezzék mindent tisztába hozni; de a király élesen azt 
jegyzé meg: ha Fridriknek val<5ságos kedve van reám vá
rakozni , én nem sokára kétségen kivttl szomszédságában 
leendek. A császár makacsságát, ügy mond erre a követ, 
természeténél fogva harcz nem töri meg. Én sem tehetem 
ki magamat, így folytatá beszédét a király, annak bogy a 
császár az ajánlandó személyes összejövetelt gúnyosan meg
tagadja, mint ezt már egy ízben tette, midőn a királynét 
szándékoztam az alkudozások könnyítésére hozzá küldeni. 
A követ mind e mellett a beszélgetés további folyamából 
némi reményt látszott az iránt meríteni, hogy végre is nem 
leend. lehetetlen a királyt ezen indítvány elfogadására bírni. 

A király ezen egész magatartására s előbbi békés 
szándékainak Tncgváltoztatására nem kis befolyással volt, 
mint ezt maga a pápai követ is gyanította, a törökökkel 
kötött fegy vei szünet, melly iránt előbb a köz hírből értesít
tetett, később pedig a király engedelmével a kalocsai érsek 
által nyert hiteles fölvilágosítást. A szultán ugyanis, ki még 
mind nem szűnt meg öcscsének népszerűségétől tartani, ki
vált ha az Mátyásnak kiadatva ennek -vitéz serge, ügyes 
hadnagyai, különösen pedig személyes vezéri magas és kö
zönségesen elismert tulajdonai által gyámolítva jelenik meg 
a török földön. Ehhez járult, hogy Egyiptomban baja nö
vekedett a vitéz Koyte béggel, az ellene fegyvert fogott 
basával. Azért igen hízelgő kifejezések közt külön kö
vetsége által Mát̂ 'ásnak egy öt éves fegyverszünetet aján
lott. Ezen megbízottak csak kevéssel a pápai követ első 
eltávozása után érkeztek Budára. Bajazed Mátyáshoz írt 
levelében azt mondja, nem azért mintha hatalmától félne, 
hanem mivel a fegyverszünet mind két részről kívánatos, 
és mind neki az egyiptomi basával támadott kedvetlensé
geire, mind a királynak a császárral folyő háborújára nézve 
könnyebbségére szolgál, teszi ezen ajánlatot. £ mellett kész
ségét jelenté ki örökös béke megkötésére is )̂. Mátyás a 

0 Epi;ít. Math. Corv. IV. rész.y L levél, f. /. 
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tirgyat egy nagy országos tanácsülésben votte tárgyalás 
alá, hol a felett a jelen voltak közt igen nagy vetekedés 
támada. Sokan ellenzék az ajánlat elfogadását, különösen 
Várdaí Péter kalocsai érsek és cancellár szokott nyíltsá
gával, mellyel mindent ki mert mondani, mi szivén feküdt, 
és sokat keresztül is vitt fejedelménél, de épen azért mind 
a királyné, mind igen sok főember előtt gyűlöletessé tette 
magát, monda ki vélekedését. De most ura és a többség el
határozott szilárd akaratát nem tndá megváltoztatni O? 
kénytelen volt ennek nem csak engedni, hanem magát a rá 
nézve olly kedvetlen következésü fegyverszüneti levelet is 
föltenni. A feleletben Bajazedhez így szői Mátyás: ^^^^ l̂'-
mas fejedelem, szeretett uram és barátom t Ajánlásodat a 
fegyverszünetre nézve vettük. Ugy mint indítványoztad, 
örömest elfogadjuk azt, miután mi is kényszerítve lá^vk 
magunkat némelly kötelességöki^l megfelejtkezett alattva* 
lőinkat engedelmességre szorítani. Legyen tehát kívánsá
godhoz képest öt esztendeig béke közöttünk, és mi ezennel 
keresztyén hitünkre fogadjuk annak hű és szilárd megtar
tását, de még is azon föltétel alatt, hogy nem fogsz azalatt 
egy országot is megtámadni, melly hitünkhöz tartozik ^^^ 
és különösen a tengerpartok felől senki is alattvalóid közöl 
tartományainkba fegyveresen és ellenségesen ne lépjen; a 
kereskedők ellenben ezen fegyverszünet ideje alatt áruik
kal akadály nélkül jöhessenek határainkon át és mehesse
nek vissza. Ha az istennek úgy tetszik, jövendőre állandó 
béke is köttethetik közöttünk >)." Ezzel a török követet el-

0 Pray, Annál. IV. d. i69. l. é% Festlet, V. d. 394. U 
3} RegDis nostram fidem observantibus. FetsUr V. d. 395. /., ki 

ezen levelet a később kérdés alá vett békekötésnek magának tekinti, 
megjegyzi hogy ezt az akkori írásmód szerint minden keresztyén 
vallása tartományokra ki kellett volna terjeszteni; de lehetett úgy is 
érteni, és a sznltán, mint a következés matatá, úgy is értette, hogy 
abban csak a Mátyás f5 hatalma alatt lévő, az ő hűségében álló or
szágokat kell számítani. 

3) Epist. Math. Corv. IV. rész, IL Utéh 2. l. 
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bocsátatta, melléje adván maga részéről is egy követet, ki 
a szultánt mindenről szdval bővebben értesítse 0* 

Mátyás, — ki a Bajazedhez írt levelében a Perényick 
által indított sokkal csekélyebb zavarokat, hogysem azokat 
a török háború mellett, mint mindjárt meglátjuk, szokott 
erélyes intézkedései által könnyen legyőzni képes ne volt 
volna, több indokai elíödözésére csak ürügyűl hozta föl,— 
ezen fegyverszünet elfogadása által mitsem tett többet, 
mint a mire a szomszéd fejedelmek tehetetlensége és fös
vénysége rég felhatalmazta s a körülmények megfonto-> 
lása méltán birta. Bizonytalanok voltak azon segedelmek, 
mellyeket az elégületlen basák ígértek, kétséges ezeknek 
állandósága; Dsem, a János rendének francziaországi com-
mendatorságába mint fogoly küldve, nem adatott ki; ezál
tal a basák részéről kívánt föltétel nem mehete teljesedés
be. A németországi gyűlések sikeretlenségét, haszontalan* 
ságát jobban ismerte a király mint a eastellai püspök; mit 
várhatott ő onnan, hol Fridriknek lomha uralkodási nyo
mása alatt elejétől fogva vagy puszta beszéd folyt minden 
határozás nélkül, vagy ha valami végre határozásba ment is, 
ez papiroson marada és annak végrehajtásával senki sem 
gondolt? De különben is ezen tervezett országgyűlés iránt 
a pápa felelete kelletén tdl késett, és közönségesen a szent
székbe, melly mindent csak levelek, szép és hízelgő sza
vak által gondolt végezhetni, mi bizodalmát sem vethette. 
A c&ászár becsületességéről 25 esztendő őlta semmi bizony
sága nem volt, az ellenkezőről elég; egy renyhe, fösvény, 
cselszövényes öreg megtérítésébe nem nagy reményét vet
hette. A bizonyost tehát a bizonytalanért föláldozni nem 
akarván, egy hatalmas szomszéd ellen magát bátorságba 
helyeztette, hogy egy Őlálkodő fortélyos ellenséget más 
felől egész erővel megtámadhasson ^). 

0 A eastellai püspöknek most mindjárt bővebben említendő ta-
ddsitása ezen követet csak Györgynek nevezi. Ki lehetett ez, meg
mondani nem. tudjuk. 

^) Hogy mind ez nem puszta okoskodás Máty&s védelmére, hanem 
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A szoltáimal kötött fegyverszünet 6a a király ennek 
következtében adott nyilatkozata a pápai követnek a béke 
inegk<>tése iránti reményeit nagyon lehangolta. Mind e meU 
lett ügyekezetévei egészen nem hagyott föl és Mátyást még 
tovább is unszolta az egyességre. így végre meg is kapta 
a kalocsai érsek által a királynak vég elhatározását, mely-
lyel mindjárt visszasietett Gréczbe. — Geréb János, Má
tyásnak rokona, vele ment, hogy a császár feleletét magái
val hozza vissza )̂. 

A castellai püspök itt mindent elkövetett maga ré* 
széről, hogy Fridriket föltételeiben néminémi engedékeay-
ségre birja. De ez minden felelet helyett annak nyilvános 
jeléül, hogy a háború további folyamatéi fél ngyan, de még 
is békélni nem akar, a családi kincseket, drága köveit és 
leányát Kunegundát Béesbél Tirolba küldötte nagyobb bá
torság végett Mátyás mind ezen alkudozásokkal elfoglalva 
Tatáról Budára érkezte ölta az évet itt töltötte )̂. De a 

hoz írt ]evel«, mellyben ezt tuddsítJA, hogy a magyarok mindeotdl 
elhagyatva és minden oldalról ellenséggel körülvétetve, kénytelenek 
voltak a törökökkel megbékélni. Katona^ IX, d. 534. L 

0 Ezen értekezésekre nézve Mátyás és a castellai püspök közt 
egyedüli kútforrásunk ennek a szent-székhez Budáröl december 13-
dikán intézett tuddsitása, mellyet ex Cod. Ms. Bibi. Vatic egész ki
terjedésében közöl Pray, Annál, IV, d, Í72. l. és ebből Katona 
IX. d, 529,1. 

') Máautt megfordultának nincs semmi nyoma sem az íróknál sem 
oklevelekében.. Ellenben számtalan okmányok bizonyítják Budán mu-
latását. Az eddigiekhez vagy még ezután említendókhöz nem annyi
ban a különben is eléggé bizonyított tény erősítésére mint a sorozat 
kiegészítésére említhetjük azt, mellyben május 31-dikén komolyan 
megparancsolja Pozsony károsának, hogy Kremnitzer Mihályt, — kit 
azon adósságok megfizetésétől, mellyeket az még mint zsidó vett fel 
Balázs győri helyettes püspöktől, még a múlt években az ország né-
melly egyházi és világi nagyainak ítélete nyomán fölmentett, a vá
ros azonban erre tekintettel nem lévén, ugyanazon Balázs püspök 
kérelmére letartóztatott, — jelen levele vételével rögtön bocsássa 
több egykorúak véleménye volt, blzonyí^a Phüelphusnak XI. Lajos-
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pápának már feljebb említett fels;s<$lítását a cseh eretnekek 
ellen egészen hallgatással mellőzte el. Már igen sokat és 
igen sokáig engedte magát r̂ mai dicséretek és hizelgések 
által a pápai, szándékok előmozdítására eszközül használ
tatni magán érdekelnek és tartom^yai javának hátratéte* 
lével; most már elég erősnek érezte magát ezen lépésre s 
azon parancsok el nem fogadására, mellyeket hajdan még 
ingadozó trónjának megerősítésére kettőztetett ügyekezettel 
sietett teljesíteni. Osztrákhonnak meghódítása maradott 
«zen tűi minden [igyekezetéinek fő iránya, mellytől sem a 
«asteilai püsp<$k ékesszólása sem a pápának utolsó szíves 
intése a békére a császárral )̂̂  sem az esztergomi érsek és 
bíbornok Arragoniai János felszólítása, sem a királyné un
szoló kérése nem mozdíthaták többé el. 

Még mielőtt azonban az osztrák háborút újra elkezd
hette volna, ójabb aggodalma keletkezek az ország éjszaki 
részébén. A hatalmas Perényí Miklós váraiból a csöndes 
utasokat fosztogatni, zaklatni kezdé. Több alattvalói és 
némelly Lengyelországból jövő kereskedők panaszára neki 
ismételve írt, őt az utasok és kereskedők háborgatásától és 
ez által a királyi jövedelmek csonkításától komolyan eltil
totta, sőt neki személyes megjelenésre és kicsapongásainak 
igazolására határnapot is tűzött ki; de ez parancsait maka
csul megvetve sem előtte meg nem jelent, sem a kereske
dők és más utasok kirablásaival nem hagyott föl, sőt az 
idegeneket fenyegetései által az országba jöveteltől végkép 
elijesztette. Azért Kassa városának, khrályi neheztelésének 
terhe alatt, komolyan megparancsolja jűlius 21-dikén, hogy 
rögtön minden vívó szereível szállja meg Porényi Miklós 

szabadon, és többé sem a iievesett püspök sem más akárki folyamo* 
dására ezen adóssága miatt háborgatni ne merj«. Datom Bade Sab-
batho proximo post festum Sacratissiml Corporis Christi, anno eiusdem 
1483. OtíeeéUár, DCCVL tz. 

0 Dátum Bomae die 10. martg 1484. Raffnaldmál^ AtmaL EíBcl. 
XIX. d. 333. ly Fraifndl, AtmtiL IV. á. 173. l. 
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sztropkői várát és azt min l̂ előbb adja át a királyi bár* 
minczadosnak, hogy ez után az íltasokat védhesse s a ká
rosultaknak elégtételt szerezhessen )̂. Ezen rendeletnek 
kívánt sikere nem lévén és Perényi Miklós rablásait mind 
folytatván, Mátyás Bajnai Both András királyi ndvarnokot 
küldötte teljes felhatalmazással a dühös vakmerőnek a felső 
vidékbeli híveinek segitségéveli megszállására, az illető ha* 
tóságoknak october^7-dikén megparancsolván, hogy min
denben ; mit az ő nevében rendelend, engedelmeskedje
nek ^). De mé^ mielőtt ezen parancsolat teljesedésbe ment 
volna, Perényi Miklós meghalt és testvére Perényi István 
zempléni főispán, — ugyanaz, ki a műit évben sz.Mihály 
napja körül némelly, szüretre Szántóra menő kassai polgá
rokat vizsolyi birtokában megrohanván, ellenök tetemes és 
vérontással összekötött hatalmaskodást követettel'),ésaz-
őlta a városiak ellen hatalmaskodni meg nem szűnt ^), -^ 

0 Dátum Bude feria secunda proxima ante festum b. Marié Ma-
gdalenc anno domini 1483. Oklevéltár, DCCVIIL sz, 

3) A királynak Kaséa városához szóló illy értelmfi levélét, Daluin 
Bude ferla tertia proxima post festum b. Francisci confesio îs, anno 
domini U83. közöljük Oktetéltár, DCCJX, í». 

3̂ Már feljebb emlékeztünk mellesleg Mátyásnak martius 20-di-
kárpl (Datam Bude feria quinta proxima post dominicam Judica anno 
domini 1483.) a jászai conventhez intézett parancsáról ezen hatal
masság megvizsgálása s a bepanaszoltnak a királyi személyes jelen
lét elébe idéztetése iránt Oklevéltár, DCCIIL s». A jászai convent 
ennek következtében április 6'dikán a vizsgálatot megtette, a pa
naszt mindenben helyesnek találta, Perényi Istvánt megidézte és 
erről Mátyást április 12-dikén tudósította. Okletéltár^ DCCV. sz. 

*) Bizonyítja ezt a királynak egy november 29-dikén a szepesi 
káptalanhoz intézett kemény parancsa, mellybcn annak meghagyja, 
hogy azon két rendbeli jelentő levele helyeit, mellyet a mondott 
káptalan Kassa városa részére Perényi István- ellen némelly hatal-
maskodások tigyébeni törvényes nyomozásról minap kiadott és mely-
lyek helyett, miután azok véletlenül elvesztek, a város felszólítására 
újakat adni vonakodik, ezen parancsa vételével rögtön adjon az előb
biekkel mindenben megegyező leveleket, vigyázván arra, hogy e 
részben csalás ne történjék, Dátum Bude in vigilia festi Beati An-
dree apostoli anno domini 1483. OklevéUáry DCCXL S9. 
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minden iÓBzigúi elfoglalván, és saját féktden vad tcrraé-
szete által ösxtdnöztetve rokona példáját követvén, ezek* 
bői a vidéket zsákmányozé kiütéseivel szorongatta, sőt mi 
több Uj- és Sárosváraiba a királ]^ hatalmának és tekin
tetének megvetésével az ez iránt vett hiteles tudősitások 
szerint idegen katonaságot szándékozik fölvenni. Az elfog
lalt jószágok közt volt a fUleki erősség is. Az ennek elvé
telére rendelt királyi hadnagyot és sereget a makacs alatt
való és tisztviselő, ki épen itt tartőzkodék, azon hűségről, 
mellyel királyának és urának le volt kötve, megfelejtkezve 
nem csak nem bocsátá be, hanem tfizzáporral fogadá. Ezen 
ujabb rendetlenségek tekintetéből a király megbagyj» Lá
batlan! Andrásnak, hogy a szomszéd vármegyéket és váro
sokat személyes fölkelésre szólítsa föl és segitségökkel a 
szemtelen pártütőt alázza meg, mindenek előtt pedig az 
említett Uj- és Sáros várait vívja meg. Parancsolat ment 
november 15-dikén egy nttal az illető hatóságokhoz, hogy 
személyesen fölkelvén, fegyveresekkel, különösen a városok 
ágyaikkal és taraczkokkal Lábatlani zászlói alatt minél 
előbb seregeijenek össze, neki az említett várak megvívá
sában, az idegen zsoldosok bemenetelének hathatós gátlá
sában segédül legyenek, és az ő rendeletének mindenben 
engedelmeskedjenek *). Valamivel később ugyanezeknek 
tudtokra adván, hogy Lábatlani András, már ekkor alkal
masint a Perényiek fő hatalmának meggyőzése után sárosi 
és sztropkói kapitány, Perényi Istvánnak több várai közt 
még Terebesnek megvívásával is meg van bízva, december 
10-dikén meghagyja nékiek, hogy őt mindenkép segítsék, 
miért megjutalmaztatásnkról bizonyossá teszi ^). Lábatlani 

0 A Bártfa városához szőlő parancsot, Dátum Bude feria sexla 
prosima post festum S. Briccíi anno domini 1483. kdzli Wagner, 
ComiU Sáros* i90.1,; a Kassa városához intézettet, melly miden-
ben megegyezik amazzal, ugyanazon napről adjuk mi OklevéUár, 
DCCXs%, 

2) A Bártfa városához szőlőt Dátum Bude feria IV. posi fesUm 
Conceptionis Marié anno domini 14&3, kiadta Wagner e.A.;aKawa 
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a re^iaottakban ügyesen eljárt, Perényi Istvánt megaláz
ta ; ez ennek kdveticeztí̂ ben a fölségsértédben elmarasztal
tatott , minden Jószágai elkoboztattak, és azokat fia csak 
később nyerte vissza kegyelem ntján *). 

A háború Frídrik és Mátyás kdzt a lassú és kétséges 
folyamatú alkudozások alatt tökéletesen nem szttnt volt 
meg. Lajta melletti Bmcknál állott még Dávidházi István 
egy tetemes sereggel ezen városkát távolról berekesztve; 
egy más nagyobb sereg Pozsonynál tanyázott, a minden 
felől ide rendelt csapatok által napról napra növekedve és 
a király további rendeleteit várva. Innen némelly egyes 
csapatok időről időre Osztrákbonba ütöttek, pusztítva egész 
Bécs környékéig nyomultak, úgy hogy á városiak 3000 
arany forint fizetése mellett kényteleníttettek Orsolya nap
jától számítva hat hétre fegyverszünetet vásárolni, hogy 
szüretöket elvégezhessék csöndességben 0* Krainában 
1483. végén Mátyás emberei karddal kezökben mászták 
meg Klíngenfels várának falait, és a király a várat Thnrn 
Gyöiigynek adta'). Kárnthenbeh Geréb Péter'),kitűnő vi
tézség mellett egyenes lelkfi, szavának álló s azért köz 
tiszteletben réázesűlő férfi, a királynak nnokaöcscse, eré
lyesen de a tartománynak feldúlásával folytatta a háborút. 
Több várakat, városokat és helységeket hódított meg; csak 
két sziklavár, Seldenheím Klagenfart mellett és Dietrich-
stein, melly a most is virágzó osztrák berezegi s grófi csa
ládnak adott nevet, nyújtott komolyabb ellentállást« Amazt 
Lichtenstein Miklós a tartomány örökös marsallja oltal-

városához intézett ugyanazon napról, melly amazzal mindenben meg
egyezik, megvan Oklevéltár, DCCXIL ss. 

)̂ Bonfin L tíz. i, könyv, 19. l Has. Szirmay^ Notit Comita-
tus Zemplén^ 40, /., Ugyanó, IVoftf. Topogr, Comitatus Zemplén. 
239. l. 

2) Tichtel, Diarium Rauchnál IL d. 538. l 
3) Valvasor, XL könyv, 306. l 
*) Fvggery Spiegel d, Ehren, 924. l. ét Máté Péternek, MegiseY 

e. h. Merepeternek nevezî  Fe$8ler e, A, F. d. 374. /. ebből Ga
rat Pétert csillái. 
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mázta mind addig, míg minden eles^gből kifogyván kény
télen volt azt átadni, mind az urakra mind a szolgákra 
nézve fegyvereikkel, kincseikkel és minden vagyonaikkai 
szabad és bántatlan kimenet kikötése mellett, mire a vidék 
nagy csodálkozására Geréb Péter minden tétovázás nélkUl 
és egész őszinteséggel állott, egyenesen kinyilatkoztatván, 
hogy neki szabott ntasitása van a tartományt királyának 
mint kegyes urának meghódítani, nem pedig annak lako
sait sajátjoktől megfosztani. Nagyobb baj fejlődött ki 
Díetrichstein alatt, mellyet a tartomány örökös pohárnoka 
Dietrichstein Pongrácz épen olly kitartással mint ügyes
séggel védelmezett, a megszállok minden vívásait vissza
vervén, minden ügyekezeteit meghiúsítván. Itt is az eleség 
hiánya mutatkozni kezde, midőn Weiszpriach Boldizsár a 
tartomány főkapitánya több jől megrakott társzekerekkel 
egy tetemes sereg íödözése alatt megjelent, s az előre ér
tesített őrsereg segítségével, melly vele egyszerre támadta 
meg a megszállőkat, egy véres csata után, mellyben Die
trichstein Gerébet két helyen sebesítette meg, nem csak 
eleséggel látta el a várat, hanem némelly nyugodt katoná
kat is vetett abba. Azonban végre ezen eleség is elfogyott, 
a szükség napról napra növekedett, a segedelem reménye 
elenyészett és Dietrichstein kénytelen volt magát megadni. 
Geréb neki is megadta a szabad elmenetelt mind magára 
mmd embereire nézve, fegyverrel és minden pogyászaikkal, 
de a várat magát még; az őrsereg tökéletes eltávozása előtt 
légbe röpíttette 0* 

Mihelyt Geréb János Fridriktől visszajött, és ennek, 
mint előre lehete látni, kevesbbé kielégítő feleletét élhozá, 
a háborúzást Mátyás egész erővel elkezdé. Fő szemügye a 
már igen szorult állapotban lévő Bruckra volt fordítva, 
annyival is inkább, mivel ez által további működéseiben 
sergei hátát bátorságosítá. Dávidházi új sergekkel erő
síttetve azt januárius 19-dikén 1484. körülfogja 2), és min-

<) MegUery Annál Carinthiae 1223. i. 
3) Bonfin e. h. 452. l. és Tichtel, Diar. Rauchnál IL d. 538* 
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dent elkövetett az erősség megvételére, de a legjobban 
irányzott lövéseket és a falakban ezek által tett romláso
kat az örsereg vitéz kitartása, mindenre kész elszántsága 
és fortélylyai párosalt bátorsága minden sikertől meg tudá 
fosztani. Végre a falaknak azon részeit, mellyek legtöbbet 
szenvedtek és a hol a betörés leginkább vala reményIhető, 
gondosan kikémlelvén, közönséges vívást rendel, rövid d« 
megható beszéddel buzdítja katonáit, személyesen veti ma
gát eléjökbe és köz lelkesedéssel vezérli őket a dicsőség 
ntjára. Az őrsereg ngyan most is mindent megtett a gyen
gült oldal oltalmára, de az éjjelnappali rongálások kiigazí
tásában kifáradva ntoljára is kénytelen a vezérök pél
dája által feltüzelt vívóknak engedni. Dávidházi maja volt 
első a falakon és hat órai megfeszített munka atán a mâ  
gyarok kezébe juta a város 0 febrnárius 24-dikén 0* Az 
őrsereg nagyobb része most a várba vonta magát, hol még 
néhány napig daczolt a győzedelmeik által feltüzelt magya* 

I. A két egykorú ító igen különbözik egymástól ezen megszállás elő
adására 8 különösen annak idejére nézve. Amaz azt álU^a kogy a 
megszállás mindjárt tavaszszal 1483. kezdődött, mihelyt az időjárás 
engedte, négy hónapig sikeretlrn folyt, ekkor egy közönséges vívás 
következtében jutott a város a magyarok hatalmába és 14 nappal ké
sőbb kénytelenítteiett magát a vár megadni, az éhség miatt neib tart
hatván magát tovább. Emez szerint a megszállás januáriusban 1484. 
indult meg, februáriusban vívatott meg a város, martiusban a vár. 
Mi az utolsónak, ki az egész idő alatt Bécsben tartózkodott, napló 
könyvét azon időben írta, több hitelt adva a napokra nézve, ezt kö-
vetjfik. Azonban egyszersmind elfogadjuk Bonílntól azt, hogy már 
jóval előbb elkezdődött egy ízben a megszállás, de később a közbe
jött alkudozások miatt íélbeszakasztatott, és csak januárius 19-dikén 
kezdődött el megint tSj erővel; így kívánván a két írót egyeztetni, 
annyival is inkább, mivel a többi írók is, mint Sígler Bélnél 62. l 
és de Roo, IX. kőnyvy 347. /., utánok pedig Pray^ AnnaL IV. d. 
159. l,, Katona e. A. és Fessler^ V, d» 385. l., ezen megszállást 
1483-ra teszik. 

0 Bonfin e.h, 
3) Engel e. h., Mátyás napján Tichkl e. k. 539. /., a tél végén 

.d0 Boo e, h, 
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rok ügyekezeteivel, végre kénytelen volt magát az eleség 
hiinya miatt niartius 12-dikén megadni )̂. 

Míg ezek Bnick alatt történtek, a másik magyar se^ 
reg Pozsonynál mozgásba tette magát és Bécs felé kSzelít, 
ezen várost mind Jobban és jobban körülfogja, a passanl 
káptalantól megvásárlott és már Jdval előbb átvett St -
Pöltent megerősíti )̂. Nenkirchent, Sehottwient és Marker-
steint majd minden ellentállás nélkül elfoglalja *), és így az 
eleség bevitelét a Duna jobb oldaláról akadályoztatja )̂. A 
szükség már ekkor nagy mértékben mntatkozék a népes 
városban ^); mire az elöljárók jönak láták segélyért Fridrir 
ket felszólítani, de ez őket csak puszta Ígéretekkel kívánta 
béketűrésre bírni. Már sz. Pál fordulása napján tudósította 
egy követség a császárt fővárosának készfilö veszélyér^^O} 
raartiusban egy ty követség sürgette az ekkor ígért de még 
mind meg nem jelent segélyt ,* a császár pünkösdig bnzdítá 
a várost ellentállásra, ekkorra annak a megszállástóli föl
mentésére biztos reményt nyújtván )̂. így tebát a város 
magára hagyatva a nagyobb erőnek nem tuda ellentáílani; 
Mátyás sergei mind inkább és inkább közelítenek a csá
szárok lakához; április 4-dikén Stammersdorf kezökbejat; 
ezt nyomban követi Klosterneuburg körülfogása, melly csak
hamar megadá magát 0; nagy-csütörtökön vagy április 15-

)̂ Engel e. h-, pridic Gregoril Ticktel e, A., egy hónappal a 
város megvétele utáh de Roo e, h,j 42 nappal az utáo Bonfin e,k* 

>) A mőlki évirat Pe» Jeromosnál L d. 267, l. Has. AnmU, 
Styriae IlL d. 574. /. 

3) Pray, Asmal IV. d. i60. l. 
*) így nevezetesen martias 4*dikén a magyarok 200 embert fog

tak el, kik eleséget akartok a városba szállítani. Tichiel Bauclmál 
IL d. 538. l. 

0 Már az li84-dik év elején egy tyúk 40 fillér, egy tojás két 
fillér volt, kevéssel pedig Bmck megvétele után egy mérő búza egy 
font filléren (una líbra denariomm), egy fej káposzta egy toUéron 
kelt el. Tichtel e. h. 538. és 539. l. 

«) TicMel e. h. 538.1. 
'̂ ) Ugyanő ugyanott 539. l. 
*) Tichtel hibábél említi itt Klosterneuborg helyett Kom<*«bar-
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áikén a kahlenbergi várat vívják meg a magyarok délután 
Jíét órakor, ugyanaz nap két órával későbbre a hegy tövé
ben felhányt két erősséget. Mind ezen dőlépések mellett 
még a Duna nem lévén kezökben, az eleség bevitelét a fo
lyó segítségével nem tndák egészen gátolni. Nagy-pénteken 
vagy is április 16-dikán tíz eleséggel terhelt hajó Steinból 
és Kremsböl küldve számos veszélyek és a magyar íjászok 
sűrű lövései közi károsodás nélkül tuda a városba hatni, a 
kiéhezett nép nem kis örömére )̂. 

Mátyásnak a háború ezen kedvező s gyors folyamán! 
örömét némikép megzavarák azon súrlódások, mellyek Er
délynek két fő embere: Báthori István vajda és Geréb László 
püspök közt támadtak és ezen tartományt nagy kedvetlen
ségekkel fenyegették. Ez élesebb kifejezésekben vádolta el 
amazt, hogy egyházi hatóságába vágva, magának a lelké
szek és más egyháziak személyére nézve is törvényes ha
tóságot tulajdonít. Ugy látszik, a harczok közt megőszült 
vezér nem sokat aggódott a törvénykezés külső alakjaival 
és egyedül igazságszeretete belső sugallásai által vezérel
tetve katonásan kívánt minden tárgyat bevégezni. Mátyás 
ennek következtében egy keményebb szerkezetű nyílt ren
deletet adott ki, mellyben az erdélyi népészeket és minden 
más egyháziakat személyeikre nézve a vajdáknak minden 
hatósága alÓl, melly ha eddigelé létezett volna is, csak bi
torlás útján gyakoroltathatott, égyátaljában fölmentvén, 
Báthori István viydát, alvajdáit és ezeknek minden utódjait 
az egyháziak szem^yes ügyeinek tárgyalásába avatkozás
tól komolyan eltilja ^). Valószínűleg ezen lépés egyik fő 
oka volt azon személyes ingerültségnek, melly a kenyér-

got. Még sokkal inkibb hibáz Fessler V. dar. 385, l, midőa ázt 
állítja, hogy az első még 1483. végén az alkudozások megindfiása 
elótt adta meg magát; ez ellenkezik a többi írőkkal és az események 
menetelével. 

*) Tichtel e. A. 539. és 540. /. 
3) Dátum Budae feria quarta proxima post. domínicam invoeavit 

(martius 7-dikén éŝ nem i 0-dikén, mint Katona határozza meg) anno 
éomini 1484. fievenesi kézfrataiből közli KatOtMy IX. d. 535. l. 
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mezei nyers hŐ9 későbbi magaviseletéből királya, jőltévője 
sőt mondhatni barátja irányában kitört, annyival is inkább, 
mivel az ő nyilvános megszégyenítésével diadalmaskodő ve
télytársa, Mátyásnak kegyelme által még ezen évben ujabb 
kitüntetésben részesült. A király ugyanis a szent-széknél 
hatályosan közbevetette magát az iránt, hogy ezen ked-
vencz rokonát oldalagos követének nevezné ki Magyaror
szágra, mit attól meg is nyert *). Ezen hivatal már ekkor 
ugyan össze volt kötve az esztergomi érsekséggel, de a 
mostani körülmények közt ennek minden sérelme nélkül 
ruháztathatott másra, miután ezen egyházi megye ügye még 
mindig függőben volt a megszökött Beckenslöer miatt. Ez 
ugyanis a salzburgi érsekségbeni megerősítését a szent
széknél sürgetvén, egyszersmind azt is kérte, hogy az esz
tergomi érseki czímet e mellett mind addig megtarthassa, 
míg Mátyás a salzburgi egyháznak még mindig birtokában 
lévő jószágait ki nem adja, ezen egyháznak szellemi kor' 
mányátidő közben átvenni vonakodván, az esztergomiéba 
pedig még mindig avatkozván, bár ez iránt Mátyás az 
arragoniai bíbornok kineveztethetéséig a pápa megegye
zésével másként rendelkezett. Ezt a szent-atya igén rósz 
néven vette s a makacs főpap kérésének egyenes megtagiK 
dása s annak megjegyzése mellett, hogy ezen el̂ icifeaért 
megérdemelné, miszerint mind a salzburgi mttíá az eszter
gomi érsekségre alkalmatlannak nyilvás&tassék, neki csu
pán a császár iránti tekintetből a salzburgi egyház szellemi 
kormányának átvételére öt hónapi határidőt enged 0< 
Ezen kemény paranca iiém maradt siker nélkül; Beckens
löer megelégedett a salzburgi érsekség kormányával, az 
arragoniai bíbornok pedig mint valóságos esztergomi ér
sek Magyarországra jött és megyéjét átvette '). De 

)̂ Vm. Incze pápának levele, Dátum Romae die VIII, novembiia 
1484. Schmitt, Episc, Agr, II. d. ÍOl. l 

^) VIII. Incze pápa levele, Dátum Bomae die 29. Septembris 
1484. Schmüt, Episc. Agr, IL 4. 98, l, 

3) Bonfin, IV, tis, VI. könyv, 453, L Bizonyítja ezt az is, hogy 
még ezen évben elítélte ezen minésésben az esztergomi káptalan é» 
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mÍDd e mellett Geréb megmaradt tovább is elnyert hiva
talában 0-

Midőn Mátyás ezen rokona mellett közbe veté magát, 
IV. Sixtus nem volt már életben, és VIII. Incze ült az 
apostoli székben. Amaz ngyanis aagnstns 12-dikén ^), ke
véssel ') az olaszországi béke 0 kihirdetése ntán, — mely
nek, bár tiszteletére egyházat építtetett ^), nem nagy ba
rátja volt, — e miatti bújában )̂ meghalt, hosszas kösz
vényes láz által különben is lehangolt életerejét a hir
telen gutaütés végkép megtörvén ') . Angustas ^9-di-

Győrgy sági prépost közt a dézmák felelt támadt port. SchmiUt 
Archiepisc. Strig. 11. d. 89. /. 

OVIII. Incze pápa li85-dik évi october 7-dikén kelt baliája 
által követi halóságát kiterjesztette minden Mátyástél függő tartomá
nyokra. Schmitt, Episc. Agr, 11, d, 102, l. 

2) Infes9ura, Diar, MWatorinál Scrípt. Rer. Ital IIL d. 2. 
köt, 1183. l,, Volaterrani Diar, Rom, Ugyanott XXÍII. d. 199. 
t., Sanuto, Duchi di Venez. Ugyanott XXII. d. 1234. l. Diario 
Sanese ugyanott XXIíí. d. 817. /., Roscoes II. d. 16, l.-, Idibu« 
Augusti Spondanus II. d. 449. l. 

3) ötöd napra Muratori, Annali IX. d. 546, és 549. /., Roscoes 
e. h.; mindjárt más líap a vett h/r után Volaterrani Diar. Rom. 
Muratorinál Script. Rer. Ital. XXIÍI. d. 199. l. 

*') Ezen békekötés egyfelfil a szent egyesület (liga) azaz IV. Six^ 
tus pápa, Ferdinánd siciliai király, Sforza Galeozzo János Mária mi-
Janéi fejedelem, Firenze és Hercules ferrarai fejedelem, másfélül a 
velenczei köztársaság közt 1i84-dikl augustus 7-dikén Bagnoléban 
köttetett meg. A kötés megvan Dumontnál Corps Dipl IIL d. 2. 
kőt. 128. l., Lünignél Cod. Ital. DipL IIL d. 126. l Has. Sa-
nuio, Duchi di Venez. Muratorinál Script, Rer. Ital. XXIL d. 
1232. l 

») Spondanus IL d. 448. L 
}̂ Vagy azért mivel halála ideje eljött vagy a békém bűjáb«n, 

Machiavelli IsU Fior, VIII. kőnye^ Opere II. d. 114. l. Hasonl. 
Muratori, Annali és Roscoes e. h. — Nem azért mivel rokonai 
felmagasztalásáről le kellett mondania, hanem mivel ezen akaratja 
nélkül kötött béke által a szent-szék tekintetét kissebbítve látta, 
Raph. Volaterrani XXIL könyv, Raynald XIX. d. 335. /., Ja-
cobi Volaierrani Diar. Rom. e. h, 

7) Spondanus II. d. 449. /., Jac. Volaterrani Diar. Rom. és 
Muratori Annali e, h. — In quo feliclsslmo dle, azt mondja /»<* 
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kén ') választatott helyébe Cibo keresztelő János genuai 
születés ^), VIIL Incze neve alatt, nem minden cselszövé-
nyek és ígéretek nélkül'), a bíbornoki társulat űj , czél-
szerűbb de nem minden önzés nélkttl kidolgozott és elébe 
tett szabályozását elfogadván ^), és mind választása elétt 
mind azután azt hittel erősítvén, és mihelyt székében ma
gát eléggé megszilárdítva érezte, mind a két hitet mint a 
szent-egyház Jogaival ellenkezőt megsemmisítvén ^). Nem 
a nagyravágyás, nem a háború szenvedélye bélyegzi ural
kodását mint megelőzőjét ^), hanem fösvénység, romlott 

fessura e. A., Dens ipse omnipotens ostendit polentiam saam super 
terram, liberavitque populum suum Cbristianuni de manibus viri, cut 
Ballus regendi populi Ghristiani amor, nulla carítatis et dilectionis 
affectio, sed solum voluptas, inbonesta avaritia, pompa seu vana gló
ria sempet et contiauo precipue vigait et in consideratione fait. 

)̂ Infettnra, Muratorinál Script Rer, Ital, III. d, 2. köt. 
ii90, /., AnonymuSf Diario di Roma ugyanott i191, l és Mu-
ratoriy Annali XIII, d.6U, /., Calvisius 809, L, Hüherlin VII. 
d, 266. l; quarta Kai. Sept. Spondanus e, h. 50, l, 

3) Machiavelli e. h. ii4, l„ Sanuto e. h, 1236. l, Sitwumdi 
XI, d. 257. l,^ Spondanui e. h.; egy g5rög eredetfi, Gennában meg
telepedett nemes hisből. Cahisiui e, h, — Genuainak mondja 6i 
Anonymus^ Diar, Rom. e, h,^ és Muratori, rémainak Infestura e. 
h, olly megjegyzéssel, hogy atyja Cibo Áron romai tanácsnok volt. 

)̂ Infeisura, Diario e, h, 1190. l, és Sismondi t, h,; a bíbor-
nokok egyes akarat6b($l. Muratori, Annak e. h, 

*) Ezen szab&lyosás szerint minden bíbornok iOOO forint évi jö
vedelmet kap, YÍzsgálat alá fölvétel végett csak úgy jöhet, ha a bí̂  
bornokok két harmada erre érdemesnek talüandja, 24 bibornoknál 
több nem lehet; míg ezen számra nem apadnak le, t̂  nem nevez
tethetik, a kinevezendő 30 érésnél ifjabb nem lehet, nemzetségéből 
a pápa csak egyet nevezhet, mindenik hit- vagy törvénytani tudor 
legyen, kivévén a királyok fiait, kik csak megvizsgáltatnak; a kor
mányt a pápa a bíbomokokkal egyetértőleg viszi. Raynaldi XIX-
d. 337. U 

0 Raynaid e. h, 340. l 
Ő Sismondi, XI d, 260. l. — Siztusrél mondja Muraiari, An

nali IX. d. 538, l,: di grossi conti avra avuto questo pontifice nel 
Tribnnal di Dio. — Egyébiráni tudés volt és sokat írt; irományai 
sora megvan Spondanuinál e. h. 449. l 
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erkölcs ' } , az egyházi hivataloknak alacsony, árverésen! 
osztogatása ^). Ö maga nem sok rosszat tett, de mindent 
engedett tenni ^). 

0 Nyolcz nőt és ugyanaonyi meghalt természetes gyermeket tu-
Iigdonftnak neki némellyek; ezen kivfil egy törvényes fia és leánya 
is volt házasságábél, mielőtt pappá lett. Hüberlin, VII. d. 266, /. 

2) Anonymusy Vita Sixti IV, Muratorinál Seript, Rer. Ital 
IIL d, 2. köt i053. L, Infeaura ugyaMti ii82, /., Anonymi 
Diario di Roma ugyanott 1088. /., Valeterrani Ugyanott XXIIL 
d. i99, /M Sanuto ugyanott XXII, d, 1234. l 

3) S$$mondi XI. d, 260. l. 

•ORTAIMAI KOIU. V. KÖT« Id 
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1484,1485. 

Mátyás a szultánnal kötött fegyverszünet által ezen 
oldalról magát bátorságba helyeztetve vélvén, a háborút a 
császár ellen egész erővel kívánta folytatni; azonban erre 
több pénz kellett volna, mint közönséges jövedelemforrásai 
adhattak. Azért a szabad királyi városokat szorította megint 
scgedelemadásra'), és ez sem lévén elég sok költségei födö-
zésére, szent Mihály napján országgyűlést tartott és mintán 
az 1478-dik évben öt esztendőre igért segedelemnek ideje 
eltelt, magának űj adőt ajánltatott, még pedig minden nemte
len házi gazdától egy aranyban ^}. Egyszersmind pedig egy> 

0 Mátyás levele a bártfaiakhoz, mellyben meghagyja nékiek, hogy 
több alattvalói példája szerint őt segcdelmokkel gyámolitsák és ennek 
fejében tüstént küldjenek 600 forintot Orbán győri püspök és királyi 
kincstartó kezéhez. Dátum Budae Dominica quasi modo (április 25-
dikén) 1484. Wag^iernél Dipl. Comit. Sáros. 130. l. 

^) Engel e. h. III. d. 390. l. azt állítja, hogy ezen segedelmet 
Mátyás országgyűlésen kivül vetette ki. Azonban hogy ezen ország
gyűlés tartatott, bizonyítja Mátyásnak egy parancsa Kassa város 
levéltárában QC. Nro 558.), melly mellptt a lengyelek által"okozót 
sérelmek és károk elintézését a sz. Mihály napján tartandó ország-
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felül magát Lengyelország felől bátorságba teendő, másfélül 
pedig a Németbirodalomban barátainak számát növelendő, 
Kázmérral támadott némelly kedvetlenségeinek kiegyenlítése 
s barátságos viszonyainak helyreálitása végett Fodor (Gri-
spus) Istvánt, Dőczi Orbánnak rokonát, ki épen ekkor Jött 
haza Olaszország egyetemeiből, hol különösen elŐbb Ferrará* 
ban, később Romában vég kiképezése tekintetéből több évet 
töltött, küldötte Krakkóba ^); Emésztés Albert szász feje
delmeknek pedig^ kik akkor nem csak birtokaik kiterjedése, 
hanem személyes tulajdonaik által is nagy befolyást gyako
roltak Németorsziíg ügyeire, barátságának ujabb ajánlása 
mellett különös követség által arany és ezüst edényeket, 
drága ruhákat és délczeg paripákat küldött ajándékul, mely-
lyeket a töröktől vett volt el 2). 

A mennyire ügyekezett a király maga az osztrák háború 
erélyes folytatásán, ugyanannyira volt munkás annak gátlá

gyülésre halasztja. Kovachichy SuppL ad Vest Comit. IL d. 223. 
l. Mi egyéb tárgyai voltak ezen gyűlésnek, adatok hiányában megmon
dani nem tadjuk. De nincs okunk abban kételkedni, hogy ezen segede
lem itt ajánltatott meg, miután a király a magyar nemzet dicsőségét 
épen ezen időben fokról fokra emelte s népszerűsége ugyanazon 
mértékben mind inkább és inkább növekedett. 

0 Bonjin, IV, iit. VL könyv ^ 453.1. nyilván említi ezen 
követséget, a nélkül hogy annak tárgyáról szólana. Ezt adatok hiá, 
nyában mi &em merjük bővebben meghatározni. Nem lehetetlen-
hogy az áitalank még a múlt évben emlftett kedvetlenségek SafTranik 
és a krakkói kapitány Dombno Jakab miatt még nem voltak egészen 
befejezve. — Bírjuk Mátyásnak egy levelét, mellyben előadván, 
hogy Albert krakkói táni(ó és gneseni kanonok, ki hozzá és az arra-
goniai bíbornokhoz mint pápai követhez ügyekezett Budára némelly 
dolgaiban, Kassa körül több lengyel által megtámadtatott és kira
boltatott, a rablók pedig Lcngyelorsz/igban találtak menedéket^ ezek
nek fölkerestetését és ülő megbüntetését sürgeti. EpÍ8L Maih. Corc, 
IV. résii XV. levélj 28, l. Ezt azonban tartalmának bizonyítása 
szerint öt esztendővel előbb írta, midőn az arragonial bíbornok mint 
pápai követ jött Magyarországra, miről annak idejében bővebben 
szólottunk, és így nem igen hihető, hogy ezen csekély ügy, melly 
különben inkább Lengyelországot illette, illy hosszas ideig elintézet
len maradt volna. 

*) Chron, Mitn. Menckennél Ih d. 373, U 
19* 
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sábaii a királyné s pártja; de minden siker nélkül, bár ez 
most új erÖTQ kapott Bakács Tamás megnyerése által. Ez 
egy parasztnak, a Drágfí-nemzetség jobbágyának, fia volt 
Erdődről Szatmár vármegyéből *), kit a király még 1480-
ban megnemesitett, jószágokkal megajándékozott, kabinet
jébe vett és titeli prépostnak nevezett ki ^), egy ravasz 
és kétszínű, a körülményeket maga hasznára fordítani tndé 
és mostani állása által mlut királyi titoknok nagy befolyása 
férfiú. Ez a királynéhoz közelítve azon volt, hogy Várdai 
Pétert ésStein Györgyöt') megbaktassa, mivel ezek ketten 
legjobban buzogván Corvin János mellett, a királyt untalan 
késztették, hogy ennek öröködése mellett elhatározd lépése
ket tegyen^ és különösen Fridriket, ki azt egyedül gátol
hatta , tegye egészen semmivé. 

Azalatt Osztrákhonban folyt a háború, és a király mind 
inkább és inkább közelített jől számított terveihez ezen 
tartomány meghőditásában. A császáraik ugyan Wolfers-
dorfer alatt Eppensteint kezdek pünkösd körül megszállani^), 
mellyet még az előbbi esztendőben Mátyásnak egyik had
nagya Königsdorfer meglepés által hatalma alá hajtott volt )̂, 
két bástyát épitvén, honnan a várost keményen lövöldöz
ték ^}. A közel tanyáző magyar vezérek ennek hallatára 
400 lovassal s 200 gyaloggal a szorongatott városnak 
segítségére robogtak; Bertalan napját megelőző vasárnap 
azaz augustus 22-dikén azt minden szükségesekkel ellát-

1) Engel e. h, 390, /. helytelenül teszi Erdődőt Szabolcs me
gyébe. 

^3 Illy minőségben adta ki, mint feljebb látók, a királynak egy 
levelét, Katona e. h. IX. d. 362. l, Illy minőségben fordul elő több 
más levelekben is. Oklevéltár, DCCXIIL és DCCXIV. sa. 

3) Ez már régtől fogva bírta Mátyás bizodalmát, és egyike volt 
legmeghittebb tanácsnokaínak, mint ezt feljebb láttuk. Has. EscheH' 
lőer e. h. III. d. 335. /. 

*) Unrest, Chron. Áu$tr. Hahnnál, L d. 689. /. 
8) Unrett e. h. 688. l. 
ö) Ugyanő ugyanott 690. l 
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ták 0 , de visszajövet a császáriak által megverettek; Lichten-
stein és Weiszpriach fogságba estek 81-ed magokkal, 16 
elesett, a többi elszaladt )̂. Nem soká azonban egy más 
magyar sereg érkezik a vár fölmentésére; Wolfersdorfer 
maga mellé vévén a seckani katonás püspököt, elébe megy; 
de, miután ennek észrevételével az őrsereg is egy alkalmas 
kitttést tett, két tűz közé jön, a ptispök 100-ad magával 
elfogatik, 400 osztrák pedig összevagdaltatík. Később a 
püspök Lichtensteinért kicseréltetett'). 

Bécs volt azonban már most Mátyásnak fő szemügye, 
jél tadváh hogy ettől függ az egész tartomány sorsa *); ide 
központosította minden erejét. Miután Mödling, Brunn és 
Gumpoldskirchen megadták magokat ^), Bécs szorosabb kö-
rölfogása a Duna jobb partján eszközöltetett, de még a balt 
is szükség volt elfoglalni, hogy a czél elérethessék. Ezen 
oldal kulcsa volt Korneuburg és ezt kivánta a király meg
hódítani. Dávidházi *) vesz parancsolatot ennek eszközlé
sére, és már április 10-dikén Bruck vitéz megvívőjának 

0 Ugyanő ugyanott 69i, K 
2) Ugyanő ugyanott 692, /. 
3) Ugyanő ugyanott 693, l — Mátyás seckaui püspök elfo-

gatását Miksa császárnak egy 1494. július 27-dikén kelt oklevele 
szerint, melly megvan Annál Duc, StyHae, III. d, 604. /., másként 
adja elő JuHui Caegar, VL d. 370. l azt állítván, hogy 6 Eppen-
steint oltalmazta és inkább elfogatta magát, hogysem azt átadta volna. 

*) Ezt a bécsiek magok is sejdítették és az egyetem már novem
ber 23-dikán 1482. gondoskodott nagyobb mennyiségű gabona s 
liszt beszerzéséről. Kink, / . d, II, kőt. 103. l 

«) Unrest e. h. 695. l, 
*) Bőnfin^ ÍV. tiz,, fi. hönye, 452, l. és de RöO, Hiti, Auétr, 

IX. könyty, 257. i. — A Chron, nellic. Pez JeroMoshúl e; h, L 
d, 267. /., a Ciliéi gráfok étkönyee, III, s», Annái. dtffHOé, lIl 
d. 160. L, maga az Amál. Styriae^IIl. d. 375. l. a dúrrénsteini 
évkönyv DueHii Mise. fi, d. 120, l, én Hang, Un)gr, Chron, 60. l. 
a magyarok vezérét Korneubarg alatt Csernahorai Dobesnek mond
ják, Azonban a magyar ügyekben jártas Bonfinnak és gondos de Roo-
nak e részben több hitelt gondoltunk adhatni, minden ujabb írőkat 
követve, kivévén Július Caesart YL d 255, /., ki Dobcsröl szól. 
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ágyai Kornepburg falainak voltak szegezve 0* Kienberger 
Bnrghard ^), a vitéz várnagy, semmit sem mulasztott el a 
nevezetes erősség oltalmára. Éjjelenkint nem kis megeről
tetéssel fölvetett sánczok töltötték be azon rézseket, mely-
lyeket a magyar ágyuk nappal a vár falaiban csináltak; a 
megszállók minden ügyekezetei hatalmasan akadályoztat
tak, és midőn lehetett, semmivé tétettek, az őrsereg verse
nyezve követvén parancsnoka példáját a fáradalmak békés 
eltűrésében, az erők kétszeres megfeszítésében'); bár ezen 
városnak lövöldözése olly tüzesen folyt, hogy az ágyuk 
durranásait éjjel nappal lehetett Bécsben hallani*), untalan 
emlékeztetvén a főváros lakosait azon sorsra, melly rajok vár. 
. Fridriknek a két város megtartása igen szivén feküdt 
Azonban Bécs fölmentésére leapadt segédforrásai elégtele
nek valának; ezt tehát csak eleséggel kívánta ellátni s a 
további ellentállásra alkalmassá tenni, mfg minden össze
gyűjthető seregeit Korneuburg fölmentésére inditá meg. 
Parancsára Prássing kapitány némelly hajókat mindenféle 
eleséggel megrakva és a szükséges védkatonasággal ellátva 
indít meg a Duna vízén Bécs felé a szorongatott és már 
majd mindenben szükséget szenvedő lakosok fölsegélésére. 
A magyarok ezeket ugyan Mautcrnnál megtámadják, a 
partok mellett kisérd véd katonaságot megverik, de a hajókat 
útjokban gátolni nem tudják^). így májas 5-dikén tizenegy 
hajó, — a tizenkettedik az útban sülyedett el, — búzával, 
liszttel, szalonnával, vajjal, kenyérrel és hússal terhelve 

1) In vigília Palmae. Tichtel, Diarium Rauchnály IL d, 541. i 
— Engel e. h, alkalmasint csak elhamarkodásból teszi a megszál
lást húsvét szombatjára azaz április 17-dikére. Közönségesen böjt
ben történtnek mond̂ 'ák Unrest e, h.^ Ckron. Monoit Mellic. Fe% 
Jeromosnál, L d, 267. /., a ni. CiUei évkönyv, Annái. Styriae 
III rf. 160, L 

^) Tichtel e. h, 544, /. tartotta fel a vitéz vezér nevét. 
3) Bonfin e, h, 
4) Tichtel e. ft. 541, l 
^) Chron, Jáonast, MelUc. e, h, 
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a városi nép örömzaja közt úszott a város falai alá *), ezt 
az első szükségtől egy időre fölmentendő. 

Kevesbbé kedvezett a szerencse a császárnak Kornea-
bnrg fölmentésében, mellynek megvívását Dávidházi májas 
11-díkén egész erővel és kettőztetett tűzzel, de sikeretlenűl 
kisértette meg, bár némelly bátrabb csatárai már a falakra 
felhatottak volt, kénytelen végre is i.em csekély veszte-
Seggel visszavonulni és szándékával felhagyni. Wolfersdor-
fer vezérelte a város fölmentésére megindult császári csapa
tokat, mellyek stájer, bajor és sváb zsoldosokból állottak )̂. 
Dávidházi, kémei által tudősíttatván a rölmentő sereg közel-
getéséről, serege nagyobb részével tüstént elébe megy, azt 
június l&-dikán') Leitzersdorfnál megtámadja. A két sereg' 
összecsapása igen kem«̂ ny és tüzes volt. A magyarok ele
intén visszanyomattak; de az osztrákok, a helyett hogy a 
Dyert előnyt használták volna, zsákmányvágyuk által vezé
reltetve a majdnem egészen magára maradt tábornak esnek. 
Ez^alkalmat nyújt Dávidházinak a fűtők megtérítésére, a 
rend helyreállítására. Az ütközet megújul, a magyar nehéz 
lovasság a császáriakat oldalba fogja, ezek egyórai makacs 
ellenállás után engedni kezdenek, majd rendetlen futásnak 
erednek, szétverve a csatatért táborukkal együtt a győze
delmesek kezében hagyják '). A jól fölszerelt, 6000 főből 

*) l^chlel e. h. — A tnölki monostor émrata e. A. ugyan ezen 
segedelem megérkeztét a koruenbnrgi megszálUs kezdete elébe teszi, 
de több hitelt érdemel az ekkor Bécsben tartdzkódő Tíchtel. Has. 
Kinkj e, h. l d. 2. köt, i03, /., hol a Conspectus Univers. Vien-
nen$ts szerint a hajők megérkezése május 7-dikére tétetik és megje« 
gyeztetik, hogy a város ez által egész esztendőre el volt látva. 

») Tichtel e. h. 543. l 
3) Azaz szerdán Vida napja után, a CiUei grófok étköntfM, IIL 

*s. Annál, Styriae és Haug e. A. — A dUrrensteini évkönyv 
Duelliusnál e. h* az ütközetet sz. Vida napjára azaz június 15-díicére 
teszi. — A mölki évirat szerint Pe» Jeromosnál e. h. az ütközet in 
triduo festő Corporis és igy június 19-dikén történt volna. 

*) Bon/in, de Roo e. h., Fugger, Spiegel d. Ehren, 927. l, a 
Ciliéi grófok éekőnyee, IIL sz. Annál. Styriae, a dürrensteini 
évkönyc Duellivsnál és Haugy Ung, Chron, e. h> 
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áll<5 seregből 1000 maradt halva, míg a 7000 Í6i számláló 
magyar sereg vesztesége aránylag nem volt nagy^). 

így a körülszállottak megfosztattak minden reményök-
töl a folmentés iránt; de annál szilárdabbűl megmaradtak 
szándékuk mellett magokat utolsó csepp vérokig oltalroaznL 
A bátor Kienberger nemcsak nem szűnt meg a város oltal
mára mindent elkövetni, mi hatalmában állott, hanem a 
megszállókat gyakori kiütések által nyngtalanltá, munka-* 
lataikban gátlá. Egy illy alkalommal Dávidházi, az ezen 
esztendei táborozás fényes hőse, egy golyó által találva 
holtan terült el a földre^). Ezen kedvetlen esemény a meg
szállottak bátorságát növelte, míg a megszállókét gyöngítette. 
Mátyás személyes jelenlétével kivánta azt megint éleszteni^). 
A fővárost, hol töltötte majdnem az egész évet *) , — 

0 Unrest és a dűrrentttini érkőnyv Duéüiutnál e. h, 
3) Tichiel e, A. 
3) Bonfin és de Roo e, h, 
4) Az eddig említett okleveleken kivöl bieonyitják ezt még a követ

kezendők : — Február ll-dikén Besztercze városa panaszára az 
ország minden hatóságának, kfilönösen Bonczhida, Baza, Régen és 
Vásárhely bíráinak, valamint Magyarország és az erdélyi részek 
minden sorsú birtokosainak a legszorosabban megparancsolja, hogy 
a mondott városnak, melly különben is az ő saját örökös birtoka, 
polgárait és lakosait kiváltságaik ellenére a városokon és piaczokon 
valami szokatlan és törvénytelen fizetésre szorítani ne merjék; külön
ben ezennel felhatalmazza az erdélyi vigdákat, alv^dákat és azon 
megyék fő- s alispánait és szolgabiráit, mellyekben ezen rendelete 
talán meg nem tartatnék, hogy az e tekintetben engedetleneket annak 
megtartására minden egyes esetben a szokott terheltetésekkel szorít
sák. Datnm Bade in festő b. Benedicti Abbatls anno domini 1484. 
OkievéUár, DCCXIIL ÍZ. — Ugyanaz nap csakugyan a mondott 
város polgárai, lakosai s kereskedői panaszára, — miszerint őket, 
jóllehet a magyar királyok és különösen atyja Hunyadi János által 
a vámfizetés alól örökre fölmentették, Erdélyben némelly vámszedők 
erőszakkal vámfizetésre szori^ák és így megkárosítják, -— megpa
rancsolja Erdély minden vámszedőinek, szintúgy a királyi és király-
néiaknak mint más magánosokéinak, hogy a panaszosokat e tekin
tetben többé háborgatni ne merjék; ellenkező esetben meghagyja 
Báthori István országbíró és erdélyi vajdának, alvajdáinak, a megyei 
fő- s alispánoknak és szolgabiráknak, hogy azon vámokat, mellyeknél 
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mintán barátjának, a hivatalokban megőszült, becsületessége, 
tántoríthatatlan igazságszeretete, a hazához és fejedelmé
hez! hűsége által annyira megkülönböztetett Ország Mihály
nak idő közben történt halálával') a nádori hivatal helyet-

e parancsa meg nem tartatnék, az 6 részére foglalják el, bizonyossá 
tévén az említett megyei tiszteket hogy , ha e tekintetben hanyagul 
járnak e), őket hivatalaiktél meg fogja fosztani. Datnm Bude in festő 
b. Benedicti Abbatis anno domini 1484. Oklevéltár, DCCXIV. sz, 
— Ugyanazon hő 21-dikén Zipser Kelemen és Szabó Gergely kassai 
polgároknak városuk nevében tett kérelmére, — mellyben a város
nak a királyi szolgálatban eddig tett fáradozásai, továbbá a város 
megerősitésére, különösen pedig egy most épitni kezdett védfal eme* 
lésére fordított és még forditandé költségek, valamint a város lakosai 
által a múlt években Sztropkóből szenvedett káraik tekintetéből némi 
könnyebbségért esedeztek, — királyi kegyelméből a városnak 1500 
arany forintot tevő évi királyi bérét két egész esztendőre elengedi, 
olly formán, hogy abből a város 2000 forintot a maga segélyére tart
son meg, a harmadik ezerből pedig a sztropkői várbői megkárosított 
lakosokat elégítse ki, e rendeletének megtartását kincstartójának Orbán 
győri püspöknek és minden királyi kincstartői ügynököknek a legszo
rosabban kötelességökké tévén. Dátum Bude die dominico proximo 
post festum b. Valentini martiris anno domini 1484. OklevéUár, 
DCCXV, sz. — Megint azon hó 27-dikéo rendelkezett némelly 
nagyváradi polgárok portékáinak letartóztatása ügyében, Dátum Bude 
in dominica reminiscere anno domini 1484. Kocachich, Form. Sol. 
i96. i 70' sz. — Martius 24-dikén István dömösi prépost és királyi 
titoknok és Horváth János királyi udvarnok panasza következtében, 
— miszerint Gressel pozsonyi polgár néhai testvérök Horváth Görgy-
nek nála letett javait nékiek kiadni vonakodik, azt áUilván hogy 
Horváth kis fia tartására atyja megbízásából bizonyos, még meg nem 
téritett összeget költött, — megparancsolja Pozsony városa tanácsá
nak, hogy e levele vételével Gresselt maga elé hivatván, a kérdéses 
összeg mennyisége iránt eskcttesse meg s a nála maradt vagyont ezen 
összeg értékéig igazságos becsű mellett hagyja nála, a fölösleget pe
dig a nevezett panaszlók e végett megbízott emberének, ki ezen le
velet előmntatandja, szolgáltassa kezéhez, maga igazolásául e pa
rancsot megtartván. Dátum Bude in viffilia festi annunciationis beaté 
Marié Yirginis anno domini 1484. Oklevéltár, DCCXVl. 8». 

0 Mikor halt meg Ország nádor, határozottan megmondani nem 
tttíjuk. Feséler szerint K. d, 451. L a következő 1485-dik évben 
tt^anason golyó vetett véget életének^ melly Ebersdorf megseállá-
•ánál Mátyásnak magának volt szánva, Honnan vette ő ezen áll^iát; 
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tes folytatását Dőczi Orbán egri püspökre bízta volna 0) 
— seregeihez Kornenbarg alá megindult ̂ ). 

Út közben vette a király azon kedvetlen tadősitást hogy 
^ajazed tetemes sereggel Moldvába ütött, ezt tömérdek 
seregével elborította, és ennek két nevezetes várát, Kiliát 
(Áchillea) a Duna éjszaki kiömlésénél és Neszter*Fejérvá
rat (Nister Álba, Akierman, Bíelgdrod, Moncastron) aDnie-
ster torkolatánál egész erővel megszállotta'). István vajda 
nem tuda ellentállani, az erdők közé vonta magát és csak 
apróbb csatázásokban kivánta a török sereget rongálni, elő
menetelét gátolni^). Első hevében az utolső fegyverszünet 

nem tudjuk; de azon körülmény, hogy az agg nádornak nyomát már 
ezen idő tájban vesztjük el, igen valószínűvé teszi ekkor történt 
halálát. 

0 Bonfirifl. tiz,f I, könyv, 3, i csak közönségesen mondja róla: 
per multos annos praetorii praefecturam (^gcreret), quam palatína-
tum dicunt. De minden körülmények oda mutatnak, hogy ő mind 
Szapolyai Imre nádorsága előtt, mind ennek halála után helyettesen 
viselte a nádori hivatalt; sőt Bonflnnak azon állítása i s , hogy ezen 
hivatalt sok évig kezelte, ide látszik mutatni. 

)̂ Még september 25-dikén Budáról engedte meg a kőszegieknek, 
hogy boraikat a hazában úgy, mint a külföldön akárhová vihessék 
eladás végett, előbbi parancsa ellent nem állván, szabadon de mégis 
a királyi vámok és más fizetések letétele mellett, ez iránt Battyáni 
Boldizsárt, a kőszegi vár kapitányát, kellőleg utasítván. Dátum Bude 
sabbalo proximo antc festum b. Michaelis Archangeli anno domini 
iiSi. Cornides irományaiból Katona, IX. d, 563- l. De már no
vember li-dikén Pozsonyból ajándékozta meg fiát Corvin Jánost 
némclly jószágokkal egy adománylevelében. Dátum Posonii in festő 
beati Martini episcopi anno dumini 1484., mellyet Ohlevéliár^ 
DCCXíX* sz, adunk és a mellyre még annak idejében visszajövünk. 

3) Pethőy Magyar Krón. 87, / . , Schmidt, Imper. Ottóm. L d, 
53. /., Schells, Gesch. v. Oest. VII. d. 216. l. — Ezen megszál
lásban vitézkedett legelőször a török zászlók alatt a krimi khán 
50,000 úgy nevezett talárral. Hammer^ Osm. Gesch. 288, l. 

*) Engel, Gesch. d. Wal. u. Mold. l d, i82. l. és / / . d. U5, l, 
— Ezen eseményre látszik a brassai egyház felirata czélozni, midőn 
azt mondja: Yalachi a tnrcis vincuntur et subiguntnr. — Ezen al
kalommal akarta Ghevalier szerint, Voyage de la Propontide, egy der
vis megölni a szultánt, koldulás szine alatt közelítvén hozzá, és en-
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ezen váratlan megtörését rögtön meg akarta Mátyás büntetni, 
a sereg összevonása iránt e végből mindjárt meg is tette 
a szükséges rendeleteket, és ez útjában már egész Nagy-
Váradig hatott volt, midőn a Badara sietett király új tudé-
sitást vészen, hogy a« említett két vár kénytelen volt magát 
megadnî ). Erre megváltoztatá előbbi szándékát, sergeit 
megint visszahivá^) és Bajazednek levelében éles kifejezé
sekben lobbanta szemére hite megszegését, miután mintegy 
loppal vívta meg ezen két várat Moldvában, melly tulajdon
képen Magyarországhoz tartozik és így a fegyverszünetbe 
volt foglalva. Egyszersmind azoknak visszaadását élénken 
sürgette, hogy kénytelen ne legyek, ugy mond levelében, 
igazságomat fegyverrel kivívni '). A szultán feleletében 
megjegyezvén, miként fontolatlan fenyegetőzéseit mibe sem 
veszi, hogy egyébiránt készebb meghalni mint hitét meg
szegni, a dologra nézve előadja, hogy követének szóbeli 
előadása után eleinte maga is olly véleményben volt, misze
rint Oláhország és Moldva a fegyverszünetbe foglalvák, de 
maga a kötlevél megtekintése ellenkezőt bizonyít. Ennél
fogva tőle senki rósz néven nem veheti, hogy inkább az 
Íráshoz mint a szóbeli előadáshoz tartotta magát, honnan 
nyilván kitetszik a fegyverszünet megszegése iránti vád 
helytelensége, sőt az is, hogy a várakat, mellyeknek megví-

nek következésében rendeltetett, hogy jövendőre semmi idegen 
se közelíthessen magára a nagy-úrhoz, hanem mindig a kapidzsik 
vagy kapnnállők kíséretében, kik kezeit és karjait fogják. Ezen le-
alacsonyitő szokás az újabb időkben is fennállott még a keresztyén 
követek fogadásakor is a fényes portánál. Engel^ Gesch, d,Wal.u. 
Mold. JL d, Í45. /. 

0 Az első, mint EngeU Getch. d. Wal n, Mold, II d, i45. l 
és Gesch, ©. Ung. IIL d. 391. l, állítja, aẑ  ó-naptár szerint július 
14-dikén, a második aagustus 5-dikén, Hammer szerint e. A. Kilia 
július iS-dikén, Akierman augustus 9-dikén, Fetsler szerint V* d, 
$97, l, július 26-dikán amaz, augustus 17-díkén emez, Schmidt 
szerint Imp, Ottom, I, d, 53. l. Bielogrod csak li85-ben adta meg 
magát. 

2) Bonfin e. h. 459. l. 
3) Epist, Math. CotT, IV. rész, III, levél, 4, |, 
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vasa annyi vérbe és bajba került, liem adhatja vissza ^). Sza
vai és állításai valóságának bebizonyítására örömest közli 
magát a kötlcvelet is. Ö egyébiránt épen nem kívánja a 
királylyal a j<5 egyetértést felbontani, mire nézve Moldvának 
további meghódítását tttstént félbe is szakasztotta, és a két 
erősség vámagyjainak a béke és szomszédos barátság fentar-
tását szoros kötelességökké tette )̂. 

A kötlevél megtekintéssé meggyőzte a királyt a szultán 
előadásának valŐságáről, de egyszersmind azon vigyázatlan 
hanyagság ezen nevezetes oklevél kiadásában , nielly illy 
kedvetlen következésekre adott alkalmat, annyira fölhevíté 
őt annak szerkesztője Várdai Péter kalocsai érsek ellen, 
hogy első hevében nem csak éles szemrehányásokkal, hanem 
megfelejtkezvén arről, mivel saját tekintélyének és egy illy 
magas állása tisztviselőnek tartozik, tettlegesen is illette '). 
Használták a király ezen haragját az érseknek számos iri
gyei és ellenségei, különösen a királyné párthívei. Számos 
illetlen, a királyt kissebbitő, személyes sértő szavakat adtak 
a különben is durvaságtól nem ment és nehéz természetéről 
raegrőtt főpap szájába, mellyekkel említette Mátyásnak 
számos és mint őállftáelnyomőparancsait^). A tüzes, min-

}̂ Később Bajazed ezeket úgy látszik még is visszaadta, mert 
Ulászló alatt megint magyar kézben találjak azokat. Prop, BűStM^ 
Sermot Valachia, Moldávia etc. 135, h 

2) Epist Math. Cort. IV, ré$z^ IV. levél, 5, l 
^^ Révai, De Monarch, et Corona Hung, Cent, V, Sehwandt' 

nernél II, d, 683. l. és Timon, Epitome 93. l. megverettetéséról 
közönségesen, Pray, Annál, IV, d. i74. l, és Engele.h. felpofoz-
tatásáréi szolnak. 

^} Várdai elfogattatásásának okaira nézve az írek nem egyeznek 
meg. Révai e, h. egyenesen a Bajazeddel kötött fegyverszünet hiá-
nyes szerkezetének tulajdonftja azt, Timon ellenben Epitome e. h, 
ezt kétségbe hozza. — Bonfn e. A. 455. t. azt állítja, hogy nyelve 
szabadsága hozta őt ezen szerencsétlenségbe, mivel illetlen kifeje
zésekkel szélott a királylyal a sok segedelmek miatt. Istvánfi, 1. 
hőnyv, 14'. l, csak közönségesen szél nyelve szabadságáréi mint el-
fogattatása okárél. De ez, mint Pray Ánnal. IV, ti. 175. l. helye
sen jegyzi meg, n«m elégséges ok arra. — Tuberö szerint / . hőHyv, 
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den oldalról ÍDgerelt Mátyás egészen megvonta kegyelmét 
tőle, őt az árvái várba záratván (honnan később Visegrádra 
vitetett át) )̂, és itt szoros de illendő fogságban tartván^). 
VIII. Incze pápa sikeretlenfil vetette magát mellette közbe. 
Beatrix és hatalmas pártja gondoskodott arról hogy el ne 
bocsáttassék és csak hűséges párthiveik fészkelhessék meg 
magokat hizelkedéseik által a király kegyelmében. Korlát-
nok lett helyébe János váradi püspök. Ez időtől fogva 
Mátyásra minden nevezetesebb ügyekben nagy befolyást 
nyert ravasz felesége. A legszilárdabb jellem is kénytelen 
végre engedni gyöngéi mesterséges és állhatatos használá
sának s a ravaszul elfödött hfzelkedés bókolásainak. Ezért 
Mátyás, az erélyes, terveinek kivitelében állhatatos, min
den kísérteteknek ellentálló fejedelem, még éltében fiának, 
a szép műveltségű de lágy és szelíd, ezen évben megint 
Maróthi János magvaszakadtával a koronára szállott ter-

XIIL $, Schwandinernél IL d, i28. L Mátyás Péter érseket co-
goomento insanum, ezek ssavai, ob ferox et intractabile iogenium, 
vetette fogságba Beatrix késztetésére, ki ob intollerabílem hominis 
in se acerbitatem haragudott rá, bár némellyek szerint azért érte 
Pétert a király haragja, mivel a kormány titkait elárulta. Annyit 
Bonfin is mondja valamivel alább IV, <ts. IX, könyv, 484, /., quem 
rex Mathías reglnae ut ajunt gratia per sex annos in arcé retinuerat. 
A hízelkedik hamis vádjainak tulajdonítja ó maga elfogattatását 
Petri Vardai Epist. XVIII, levél, 46, l Ugy látszik, mind ezen 
körtilmények együtt vitték őt bőrtönbe. 

0 Révai e. h* egyenesen Árvát mondja; Engels Gesch, v, Ung. 
e, h. talán csak nyomtatási hibábél Oravát, melly Árvának tét neve, 
Utvánfiy J, könyvy 17, l, és Tubero, 1, könyv, i4, §, Visegrádot. 

') Bonfin e. h, azt állítja, hogy illendő fogságban tartatott, Révai 
ellenben e. h» azt, hogy az árvái várban még az ő idejében is léte
zett az érsek börtöne, melly olly szűk volt, hogy egy ember is alig 
fért el abban. — Klein szerint Gesch. v. Ung, 328, L még ma is 
megvan és mutogatják azon kősziklába vágott pinczét, mellyben el 
volt zárva, a padolatban vízfolyás forma horpadások láthatok, mely-
lyeket a fogoly, mint állíttatik, alá és feljárva koptatott ki. Sic 
gedi ellenben Vita Reg. Hung, 287, l, a köztudomásra hivatkozva, 
azt állítja, hogy ott több kényelmes szobákat mutogatnak, meliyeket 
n»aga építtetett és a mellyekben lakott. 
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jedelmes jószágokkal *), valamint némelly, Szilágyi Erzsé
bet halálával és végrendeletéből reá szállott fekvő javak
kal gazdagított )̂ Corvin János öröködési jogainak elis
merését országgyűlési végzés által eszközölni és így nem
zetségének megfészkelését a királyi székben megalapítói 
elmulasztá, mit neki, a szegényebb sorsú nemesség és a nép 
szeretetét bird fejedelemnek, némelly oligarchák minden 
titkos törekedési daczára is könnyű volt volna megtenni. 
így jöhetett kora halála ntán a magyar nemzet szerencsét
lenségére fölemelkedett gyáva Jagello-ház a magyar trónra, 
és így nehezedett rá a mohácsi veszedelem minden gyászos 
és a hazát lesújtó következéseivel. 

Bajazed a fegyverszünet megtartásának minden Ígé
rete mellett azt még ezen évben megtörte, vagy szándékkal 
vagy mivel rabláshoz szokott fegyveres csoportjait maga 
sem tudta féken tartani ^). Sergeinek egy 7000 főből allé 
csapatja *) Hansi vagy mások szerint Skayn basa vezér
lete alatt Horvátországon keresztül Kárnthenbe és Krainba 
csapott *). Mátyásnak sergei Bécs berekesztése miatt kény--
telének levén a szélekről Osztákhonba menni, Fridrik pedig 
tehetlenségében semmi gátat nem vethetvén nékiek, egész St 
Veitig mindent kénye szerint feldúlt különösen Pettau és 
Villach környékén, és nagy zsákmánynyal, sok ezer keresz
tyén rabszolgával minden akadály nélkül visszavonult Dnbi-
czáig az Unnának a Szávába folyásánál^}. Itt táborba szál-

0 1484. Extr, Dipl Anoh, XXVL c#. 42, $5, 
2) Dátum Posonii in festő b. Martini episcopi (november H-4i-

kén) 4484. Oklevéltár, DCCXIX. ««. 
3) Fessler szerint V. d, 400, l. ezen beütés a szultánnak tudta 

8 akaratja nélkül történt. 
0 7000-re teszi BonfiUj IV, Hz, VL könyv, 453. l, Megiser, 

iO. könyv, 30. fej. ií9i, l, Linck, Ánnal, Claravall II d. 
271,1., 1500-ra Pethö e, h. 87, l. 

5) Ez tíz év alatt ötödik beütés volt már, mint Fessler e, h. ^' 
lítja 4473., 1475., 1478. és 1480. Azonban mi előadásunkban ennél 
jóval többet említettünk. 

0 Bonfin és Fessler e, h, — Pray, Annál, e, h, üubicíinnak, 
Gehhardi e. h. Dubicznak nevezi a helyet. Heltaiy IL d, 203, '• 
azt mondja, a Száva és Hun vize közt, Pethő az Un vizéhez teszi e. h. 
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lott és ezen vidéken is pusztítani kezde. Geréb tdtországi 
bán azonban^) Zrinyi István, Szluini Mihály, Valkó bán, 
a Frangepánok és több krainai és horvátországi nemesek 
által segítve ^), itt rögtön niegtámadá és megveri. A gyilkos 
csatában, mellyben főként Frangepán Bertalan tűntette ki 
magát rettenthetetlen vitézsége által, a mozlimek közól egy 
sem nyert kegyelmet, nagy részök összevagdaltatott, csak 
kevés tudá életét fatással megmenteni; az egész tábor min
den zsákmánynyal a győztesek kezébe esett, a keresztyén 
foglyok megszabadíttattak'). 

*) Bonfin e. h, 453, l csak Mátyás bánról szól, Gere Mátyásnak 
nevezi őt Eeltai, II. d,'202. /., Geréb Mátyásnak Pray, Annál e. 
h. és Gebhardi, Gesch. ». Ung. IL d. 202. L — Hogy ekkor Ge
réb Mátyás volt létországi bán, kétséget nem szenved. 

^} Bonfin a magyar sereg vezér^ így adja elő : Lupus despota 
Gararii et Mathias banus, Gomes Berardinus caeteriq^ue provinciáé 
reguU. Azonban Vuk despota már ekkor, mint annak idejében lát-
tuk, nem volt életben, a Garai-család pedig fíúágban nem létezett 
többé; azért mf tanácsosabbnak véltük e részben Valvasort követni, 
ki a vezéreket határozotfan és egykord kézíratok szerint adja elő. 

3) Valvasort XII. könyv, 120. l és XV, könyv, 79. /., Megiser, 
Annál, Carinthiae ii9i, L, Bonfin, IV, tii. VI. könyv, 453. /., 
Sigler Bélnél Adpar, 1. tiz. 68, /., Unrest^ Chron. Austr, Hahn-
nál, I. d, 660. /., ki valamivel alább 689. l, a törököknek egymás 
beütését is említi csakugyan ezen évben, midőn 5600 török rontott 
át a magyar határokon. Ezen csapatot gráf "Wezedin genannt Teu-
schel, gráf Bernhard, gráf Stepan, gráf Rinschütz, Marmalusch (Ma
gyar Balázs, mint más helyéből kitetszik), Waldeck és egy Krabat, 
genannt Wolf támadták meg és vagdalták össze, mintán előbb a ke
resztyén foglyok szabadon bocsátása iránt a török vezérrel alkudo
zásba bocsátkoztak, de ez idő közben azokat öldöstetni kezdte volna. 
Ezen csatában maga a török vezér néhányad magával fogságba esett. 
— A Geréb Mátyás és társai által megszabadított foglyok száma iránt 
az írók nem egyeznek meg. Némellyek és legtöbben 40-, mások 18-
söt 25,000-re teszik r zt. — Minden most említett írók a törököknek 
ezen rajok nézve szerencsétlen beütését 1484-re teszik. Mindemel
lett Katona e, h, 483, l, azt egy egész évvel előbb történtnek véli,^ 
mivel 1484-ben már meg volt kötve a fegyverszünet Mátyás és Ba-
Jazed közt. Azonban ez nem elégséges ok minden egykorú írók e l 
lenében. 
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Mátyás a vezérei által nyert ezen diadalt nem hasz
nálta, mert sergeinek Osztrákhonban nyert tetemes előnyei 
után már most magát semmi által nem engedé Bécs városá
nak megvívásától elvonatni. Hiába figyekezett a pápa előbbi 
tetteit magasztaló kifejezésekben említve őt a törökkel kötött 
fegyverszünetnek, mellyet ezek úgy is megszegtek, felbon
tása mellett az ozmánok ellen buzdítani, a többi keresztyén 
fejedelmek, kttlönösen az olaszok erélyes és mint reményli 
sikeres felszólítását a segedelemadásra Ígérvén és tudtára 
adván, hogy egy tetemes hajőssereg gyülekezik ^), egy
szersmind pedig a keresztyén fejedelmeket Kómában magá
hoz híván az ozmán háború iránti tanácskozások végett 0* 
Míg Karnthenbe, hol a nyugtalan Wolfersdorfer a rendekkel 
kötött békét megszegte volt ennek ünnepélyes felmondásá
val, ha a tartomány hat hét alatt njra nem fizet 32,000 forin
tot, még pedig felét kész pénzben, a másikat posztóban,— 
némelly csapatokat küldött'), seregének több részét Po
zsonynál húzta össze; még Szapolyai Istvánt is, ki Stájeror
szágban volt elfoglalva némelly várak megvívásával, maga 
mellé voná ^); egyszersmind hogy hátát az ozmánok ellen 
egészen bátorságba helyeztesse, a keleti írók szerint köve
teket küldött Bajazedhez a fegyverszünet újabb megerősí
tése végett; — ezek í 485-ben télen értek Konstántiná-
polyba s a szultán őket az indiai scham és az egyiptomi 
szultán fényes követségeikkel együtt fogadta'), — maga 
pedig Korneuburg alatti táborába î ietett. Már november 
25-dikén Entzersdorfnál találjuk őt^. 

0 Dátum Romae 14S4. 21. nov. Raynald, Annál. EccL XIX. 
d. 344. l. 

2) Csakagyao november 21-dikéről Raynaldnál e. h, 343. L 
3) Vnrest, Chron. Auitr. Hahnnál, 11 d. 703. l. 
*) Bonfin e. h. 
*) Seadeddin Hammernél e. h. 
^} E napon innen erősítette meg azo_n szabadalmakat, mellyeket 

még I. Lajos király adott volt a borosslöiaknak, Datam ínEntzesdorf 
Civltate nostre Austríe anno domini 1484. septimo Kalendas Decem-
bres. Lünig, Réichs-Arch. Pari Spec. Cont. IV. B. II. Foris. 
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Személyes inegjelcDése dj élénkséget gerjesztett már 
lankadni kezdő seregébe, de nem tndá megtörni az őrség 
bitor^át. Az éliségtől kelle teliát várni, mit a mcgfésjî -
tett erő is csak számtalan véráldozattal adhata. Ez nem 
soká kezde is Jelentkezni; a vitéz őrsereg csakhamar kény
telen volt élete tengetésére a legtisztátalanabb eledelekhez 
nyúlni $ macska- és lőhús, megfőzött bőr tévé mindttuiapl 
eledelét ^). Ehhez Ját nlt a megszállók táborába tij seregek 
érkezése Schlesienből ^), és így a fölmentés reményének 
napról napra bizonyosabb eltűnése. Végre is a Jelen nyo
morban a Jövendőre nézve reményt vesztve, kénytelenek 
vaiának az elöljárók egy rövid fegyverszünetre lépni, melly 
alatt segítség nem érkezvén, a vár feladását Igérék *)• A 
császár ngyan ennek meghallására Gréezből Osztrákhonba 
sietett a sf(Ukségessereg összegyűjtése végett*). De a tarto
mány már nagy részint az ellenség kezében volt, minden sf-
gedelemforrások ki voltak apadva, ésFridriképennem volt 
aaon ŝ JIárd Jellemű férfi, ki a körülményeken diadalmaakodni 
tndott, az akadályokat legyőzni képes volt volna; nem 
kevéssé gátolta őt e mellett munkálkodásában a rendkívüli 
hideg *). ö ugyan már J(íval előbb meghagyta volt Lihczből 
osztrák alattvalóinak, hogy vagy fegyveresen jelenjenek 
meg, vagy fegyveres gyalogokat és lovasokat vagy legalább 

275. /. — Cornides kézirataiból közli Kaiona is e. h, 564. l Hibáz 
tékát Bonfin e. h, azt állítváa, hogy Mátyás csak január 20-dikán 
(13. Kai. Februarij) indult meg Pozsony felé, mint ez későbbi elő
adásunk által még bővebben is bebizonyosodik; sőt maga magával 
ellenkezésbe jön, midőn valamivel alább Mátyás megjelenését a du
nai kid oltalmára felhányt erősségek előtt Pál fordulása napijára és 
fgy január 2.H-dikére teszi. 

0 Bonfin e. h,, Heltai 11. d. 201. l., de RO0 e. h. 
*) Emgel e. h. — Fe$9ler szerint F, d. 398. l 12,000 schlesieni 

ért ide m ^ a város fölmentésére siető császári sereg megérke
zése előtt. 

•̂ } Bonfin, IV. ti». VL könyv, 454. /., Heltai / / . d, 204. /. 

0 Bcnfin e, h. ^ Bellai szerint e. h. oUy hideg volt, hogy a 
katonák szemérem testei elfagytak. 

HUNYADIAK KORA. V. KÖT. 20 
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fegyvert küldjenek Kretnsbe ^\ most ujabban pedig szorosan 
megparancsolta minden hatóságnak, hogy processiőkat tart
sanak, miséket mondassanak és imádkozzanak Komenbnrg 
folmentéseért ^). De különben is a hozzá épen nem ragasz
kodó osztrákok közői senki sem jelent meg ') , az isten pedig 
nem akart csudát csinálni. így a fölmentő sereg a kitűzött 
Bapig nem jelent meg % a város az egyezés értelmében 
december 1-sején megnyitá kapuit^), és a király még azon 
hónap 4-dikén győzedelmes seregével fényes bemenetelét 
tartá a meghódított városba ^). 

Mátyás katonáinak Korneuburgban több napi nyugo
dalmat engede és ezen időt használva, azon tetemes serget is, 
mellyel a törököknek Moldvába ütésöket megkívánta bosz-
szűfaii'), magához rendelé, azután pedig a Komeuburg meg
vívásában foglalkozott csapataival a keményen befagyott 
Dunán átmegy 0* Klosterneuburgban, mellyet Boskovics 
Tóbiás kevéssel azelőtt megadásra szorított volt ^), több 
napokat tölte ®̂), azután pedig a Duna jobb partján Bécs 

1) Dátum Linz Sabbatho post fcttum Ursalae (sept. 23-dikán) 
Linck, Annál Claracall. IL d, 272. /., Chmel, Reg. 7i6. l. 

)̂ A Steyer városához szóW levelet említi Preuenhuber 135. /., 
Chmel e. h. 717. l 

3) Linch e. h. 
*) Pray, Annál. e. h. 
^) Szent Andrást követő napon Tichteh Diar, Rauchnál e. h. 

544. l. — In adventu Domini Chron. Hon. MeUic e. h. — Január 
Ipséjén li85. ünrest e. h- — Bonfin csak azt mondja e- h.j hogy 
a tél még a vár alatt érte a ma^ar sereget. 

}̂ Engel e. h. — In profesto Barbaráé, Tichtel e. h. 
'') Engel e. h. III. d. 393. l. olly formán adja elő a dolgot, 

mintha a törökökön veendő bosszút csak ttrttgy&l használta volna 
Mátyás screggyttjtésre. 

^ Tichteli Diarium Rauchnál e. h. 544. l. ezen átmeneteit a 
Danán Borbála napjára és fgy ugyanazon napra teszi, mellyen fényes 
bemenetelét tartá Korneuburgba. 

») Bonfin e. h. 452. l. 
^^) Bonfin e. h. 454.1, —Innen parancsolja meg január 22-dikén 

a székesfejérv ári keresztesek conventjének, hogy Marczalházi Má
tyást és Györgyöt Marczalházi Posár Miklds fiait, és Gáspárt, ugyan-
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felé nyomúla. Már jaimár 29-dikéu Wáring helységben 
ütötte fel fő tanyáját és innen ój rendeleteket tett seregének 
minden oldalróli gyarapítása iránt )̂, és Bécs felől a dunai 
híd oltalmára felhányt három erősségnek kettejét mindjárt 
megérkezése napján megvívja ^), a harmadik ellen, melly 

ezen Posár Miklós 6ának Demeteruek fiát, kiknek hü szolgálataiért 
Marczalháza és Madár helységeit valamiat Path és Gyarmat paszta* 
kat Komárom vármegyében, meUyeket már eleik békével bírtak és 
magok folyvást bírnak^ az azokban netalán lappangó királyi joggal 
együtt új adományai adta, az említett birtokokba annak rendje sze
rint igtassa be. Dátum in Claustrali Neubarga Civitate nostra Aastrie 
in festő beati Vincentii Martiris anno doraioi 1485. OMecéliár, 
DCCXXIII. si. A mondott keresztes conventnek bizonyságlevelét a 
beigtatásnak ellenmondás nélküli véghezviteléről martius 10-dikéröl 
1485. közöljük Oktevéltár, DCCXXV, «3. — Bonfin, mint feljebb 
látók, Mátyás megérkezését a dunai hidat védő erősségek előtt ja
nuár 25-dikére, Pray pedig Annál. IV. d. Í78. l. ugyanazon hó 
23-dikára teszi a bécsi egyetem igazgatói. sorának ezen évhez tett 
illy jegyzete szerint: Vigesima tettia Januarii secundo obsessa est 
Vlenna a rege Mathia. Has. Eder Georgius, CatalogusrectorumVicn-
nensium de Lincknél Annái Claravali II. d. 245. l. Valamint az 
elsőt nincs okunk kétségbe hozni, úgy a másodikra nézve az idézett 
szavak nem elégségesek. 

0 A mondott nap szólította fel tnnen Pozsony városát, hogy le
vele vételével rögtön, bár miként lehet, 100 jól fölszereli alkalmas 
gyalogot állítson ki és küldje azokat táborába éjjel nappal, mi által 
neki, minthogy hadi népre igen nagy szüksége van, a lehető leg
kedvesebb szolgálatot teendi. Dalum in castris exercitus nostri pe-
nes Viennam ín villa Waring Sabato proximo ante festum purifica-
tionis Virginis Marié anno domini 1485. Oklevéltár, DCCXXIV. sz. 
— Igen valószínű hogy illy felszólítások több felé is mentek. 

*J Bonfin e. h. — Hogy- ezen két várat mindjárt megérkezése 
napján vívta meg, mondja Tichtel is e. h. Ezt Kink e. h. L d» 2. 
kőt. i04. l. a Conspectus Ünivers. Viennensis szerint december 4-di-
kére, Unresty Chron. Austr. Hahnnál L d. 706. l a feljebbiek 
szerint Miklós 'napja és így december 6-dika estvéjérc teszi, azt 
mondván hogy ezen két erősség a város felől, a harinadik, meUyet 
Mátyás megvívni nem tuda, a víz felől volt; a helyek, Kol ezen két 
erősség feküdt, Tichtel Burden nostre civitatisnafc aeyejw. A Wer-
dennek és így alkalmasint ennek megvételét HoPmtUfr^ Wiens 
Geseh. VÍIl. d. 57. l. december 4-dikére teszi, azt áUítváti hogy a 
magyar sereg Nussdorf felől jött. Ugyanő beszéli még azt is ezelőtt, 

20* 
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épen a híd elött volt felhányva, azonban minden rohanatai 
sikeredének valának ^), Schweizer kapitány, ki azt oltal
mazta, minden vívásokat visszavervén )̂. 

A két elfoglalt erősséget a király r<$gtön megrakja 
katonasággal'), a közbttlső híd és a veres torony felé né-
melly sánezokat hányat fel ^), és hogy többé a Dunán ne 
lehessen eleséget hozni, ezt egy keresztűlvont lánczczal el
rekeszti '). De nem soká mégis a Linczben tartázkodő csá
szár által innen a főváros segítségére küldött négy eles^es 
haj<5 ezen lánczot keresztűlszakasztja, és a polgárság nem 
kis örömére szerencsésen a városig hat. Az illy kedvetlen 
történetek Jövendő elkerülésére már most a király egy hár
mas lánczot vont a Dunán keresztül, és a folyó közepén e 
felett kővel megtöltött hordókat sülyésztetett el, hogy így 
a netalán még küldendő hajdk az erősségek és hegyekhez, 
mellyek katonasággal meg valának rakva, a part felé köze
lebb kényteleníttessenek vonulni és így keresztültörésök 
lehetetlenné váljék ^), A szárazon még nem vok egészen 
elvágva minden közlekedése a városiaknak a szdraszéd vi
dékkel. £zen azután a császár két papot küldött hozzájok 
bátorságuknak élesztésére segedelemigéretek által. Nem soká 
valóban követte is őket Laaból 200 lovas, 300 pattantyús 
és 60 parittyás O^niagában nem nagy segedelem, de a na-

hogy Stria és Krems városai némelly nemesekkel i6 eleséggel meg
rakott hajöt vivén Bécs felé, ezek a roaaterni, koroeaburgi magyar őrta-
nyák előtt kevés veszély után elhaladván^ a két Werd szigeténél sze
rencsésen kötöttek ki. Schells szerint Gesch. Oe»L VJl, d. 27L és 
272. /. az untere Werd a mai Leopoldstadt, az obere Werd vagy 
Nicolal-Vorstadt a mai Rossau, 

0 Tichtel és Unresi szerint e. L mind a három erősség szige
ten volt. 

' } ünrest Schweitzernek) Tichlel e* h, Schweinlzernek nevezi a 
kapitányt. 

)̂ Tichtel e. h. 
*) Eormayr e^ h, 
*) ünreU t. h. 
«) ünregt e. h. 
''} Tichtel e. h. 545. L 
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gyobb reményének élesítésére elégséges Azonban az éber 
király kémjei által errél tudő&itva, a kis csapat ntját elvá^ 
gá, a város tökéletes elrekesztését eszközölvén három sereg 
áltaP). Az egyikkel a király magaWaring mellett, a máso
dik a Schottok és Werder kapuival szemben állott a Döbling 
patakáig, Szapolyai István a harmadikkal a kereszt melletti 
Foaénőnél (Spinnerinn amKreutz)^). Január 29-dikéa 12 
érakor indíttatott meg a város lövöldözése ^), és hogy ez 
annál sikeresebb legyen, a kissebb Dunánál új erősség állít
tatott fel *), Gumpendorfnál pedig a szent Egyed egyháza 
sánczokkal vétetett körül'). 

Ezen nagy készületek nem kis aggodalomba hozák a 
városi népet, melly már utolsó szüretét osak loppal és nem 
kevés károsodásával viheté véghez )̂. Illy körülmények közt 
egy Geyer nevezetű erdélyifi küldetett a császárhoz, a vá
rosnak már is nagy szükséggel küzdését elébe terjesztendéi, 
és ennek következtében rögtöni segedelmet sürgetendő 0* 
D^ puszta Ígéretnél egyebet mô t sem nyert, sőt a tehetet
len Fridrik gűnyolva jegyzé meg udvarnokai előtt a bécsiek 
nyomorának hallására: „Csak szenvedjék az éhség kedvet
lenségeit, mellyeket hajdan ők magok oUy kegyetlenül érez
tettek vele;" mit a bécsiek követe híven megvitt a főváros 
különben î  elkeseredett lakosainak *). Azalatt elkészültébe 

0 Ugyanő ^gy($no^. 
)̂ Hormayr, Wm VIII. d. 57, L — Banfin szerint e. h. a ki

rály Klosterneuburg, Szapolyai Baden (Podon) mellett állott. Miben 
őt követi Engel is e. A. Tichtel végre az általa említett három serég 
állását így adja elő: az első volt apud Uandsmühl, a második apud 
Sanctum Bartholoroeum, a harmadik apud Wehring. 

' ) Peria sexta post Pauli. Tichtel c. h. 545. /. — Preuenhuber 
i35. /., valamint a Ciliéi évkönyv, III. Si.^latt, Annál. Styriae 
III. d. i6L l. a megszállás kezdetét január 28-dikáfa teszik. 

*) Tichtel e. h. 
*) Kink e. /i. / . rf. 2. köt. i04: l. 
«) Tichtel e, h, < 

)̂ Bormayr, Wien IV. d. 1. fm.47. l. — Tichtel e. h. 545. l. 
csak közönségesen mondja, hogy egy Geyer nevú küldcl̂ ttt ekkor a 
császárhoz segedelmet kérni. 

)̂ Bonfin e. h., Fugger e. h. 930. l., Kurz e. h. IL d. i74. 
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a király erősségei Neabrun, Sperchenpichel és Gumpeodorf 
felM. Enyhítette némileg a polgároknak e miatt támadott 
tij aggodalmukat azon izenet, roellyet Fridriktdl február 
15-dikén vettek, hogy t. í. fiát Miksát küldi nékiek segít
ségül, annyival is inkább, mivel a király azon tördk követ
ség fogadására, melly a szuHán részéről ho2zá érkezett, 
SOOlovassal mindjárt más nap hamvazd-szerdán, azaz február 
16-dikán Kornenburgba menvén, e miatt a megszállásban 
az élénkebb mozgás csöndesedni kezde, mit ók, valdságos 
okát nem tudva, a segedelem érkezésének tulajdonítanak. 
Azonban levegőbe épített Örömük nem soká tartott, mert 
a király csakhamar megint falaik alatt terem és kevéssel 
visszajövetele útin martius 15-dikén vitéz eMentáHás iiíáii 
megvívja a hídnál lévő harmadik erősséget is, és így a fo
lyónak tökéletes birtokába jutván, ennek következtében 
négy, eleséggel terhelt és a város szükségei enyhítésére 
rendelt hajót elfoglalt 0- 1̂ ^̂  ugyan, hogy ugyanaz nap 
Neustadtból 100 lovas 40 szekér eleséggel és 50 darab 
vágó marhával a magyar őrök vigyázóságát megcsalván, a 
városba hatott )̂ ; de mi volt ez egy illy népes és már is 
nagy szülcséggel küzdő hely folsegélésére '). 

/. és Hormayr e. h. Sokak szerint ez* n gtSnyos felelel könnyítette 
Bécs feladását, Pray ^ Annál IV, d. 279. /., Kun e. h. — Ezt a 
bécsiek annyival nehezebben vették, mivel mint már más alkalommal 
mellesleg mégjegyzök, a császár külön levelében 1466-ban a bécsi
eknek minden vétségeiket elengedte és őket kegyelmébe egészen 
visszafogadta. UansHZy Germ.Sacra I. d. 584. /., Július Caesar, 
VI. d, 2/5. /. 

*) fichtel e. h. 546. L — Bonfin és Kink e. h. ezen erősség
nek megvételét martius 17-dikére (amaz kalendas Április, ez szerdára 
Gergely napja után) teszik. 

2) Tichtel e. h. 547. l. 
3) Ranzan, Ind. XXXVJ. 246—250. /., ki egyébiránt a meg

szállást csak igen röviden említi, magát a várost azonban annál bő
vebben Írja le, Aeneas Sylviusra utalva, már Neustadtot hortus Hespe-
ridaram Paradisumque deliciarum nevezi. Ennél, úgymond ő, Bécs 
még sokkal nagyobb, szebb és gazdagabb, lakosainak száma 50,000-re 
megy, házai szépen és jől vasynak építve, majd mind üvegablakkal. 
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A király maga, míg emberei az elfoglalt erősség he
lyén újat, a város ellen intézettet, hánytak fel ^), sergének 
egy részével megint eltávozott Ebersdorfnak hatalma alá 
hajtása végett. Ennek megvívása alatt egy ellenséges ágyú-* 
golyó esett azon földházba, mellyben a király tartőzkodék. 
Ezen körülményt igen ügyesen ha$(ználta a királynénak 
mindenre ügyelő pártja Mátyás igen kedves titoknokának a 
morva és schlesieni dolgokban, Csemahora )̂ (Schwarzen-
berg) Jaroslavnak, kit ellenségének tárta, clvádolására, 
mintha ő a vár birtokosa szép özvegyének a király tartóz* 
kodása helyét elárulta volna, hogy ágyúit arra szegezhesse. 
A királyra ezen vád kedvetlen benyomást tett, de hiedelmét 
kedvenczének hűségében nem tndá megtántorítani*). Martius 
18-dikán megadta magát Ebersdorf *"), 

Bécs alatt azonban a dolgok nem mentek egészen a 
király kívánsága szerint. Á megszállottak épen Ebersdorf 
átadása napján egy szerencsés kiütést tettek, az lij erősség 
körül 60 munkást összevagdaltak és minden építő eszkö
zöket a Dunába dobtak, más nap pedig a faerősségben tűz 
támadván, az porrá égett )̂. Ugyanaz nap újra kiütöttek 
a bécsiek, négy eleséggel terhelt hajó kedveért, mellyeknek 
érkezéséről tudósítva valának. Az ellentálló magyar őrök 
küzől 100 usszevagdaltatott, és a hajók szerencsésen a vá
ros alá érkeztek )̂. Ezen kedvetlen kimenetelű csatázások 
"leggyözték Mátyást arról, bogy sergeínek száma nem elég-

Főiskolája igen népes, abba sok magyarok is járnak és majd min
den nap 60 ltordd bor érkezik be ; a tojások és rákok is ssekériel 
hordatnak a jő élethez szokott lakosok számára. 

0 Martius 27-dikén kezdődött ezen új erősség őpltése, és így 
csak egy nappal Ebersdorf megadása előtt. Ticktel Raucbnál IL 
d.547.L 

*) Július Caesar, Gesch, v, Stayermarkf VI. d. 258. /. Cserna-
honak nevezi. 

3) Ebersdorfnak ezen megszállását valamint Mátyásnak veszélyét 
előa '̂a de Roo és Fessler U e, h. 

*) TiehUle^h. 
5) Tichtel e.h. 
6) Tichtel e. h, 548, /. 
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ségcs a nagy kiterjedésű város tökéletes berekesztésére, 
vagy épen megvívására. Azért rendelést tett Magyarorszá
gon, hogy minden haladék nélkül űj katonaság küldessék 
(o1. Hasvét körül megérkezett szép számú sereggel Újlaki 
Lőrincz ^ , és mindjárt a Schottok és Wer̂ ier kapuival 
szemben a király és Szapolyai közt foglalt helyet ^); mire 
amaz osztályainak vezérlését Geréb Mátyásra bízta, maga 
pedig átment Újlaki táborába egész udvarával, mivel innen 
az egész sereg kormányát jobban elláthatta '). A megérke
zett segedelem űJ élénkséget hozott a megszállás munkála
tába. ÚJ erőművek tétettek mozgásba, és egy kemény igen 
véres rohanat következésében, több külvárosok a magya
rok kezébe Jutottak ^), az egyik némelly cseh zsoIJusuk 
árulása következtében, kik mindjárt Mátyás szolgálatába 
mentek át )̂, ki ennek következtében főtanyáját a külváro
sok egyikébe tette által )̂. 

Bár ezután is a király a nagyon rongált városiakat 
majd minden nap új vívással, gyujtogatással fárasztotta és 
ez által saját életét is veszélyeztette )̂. a megszállás tudo
mányának akkori gyermekségében csak kevésre mehete, ŝ 
végre is kénytelenítteték fő reményét az éhség következé
seibe helyeztetni. „Két hatalmas szövetségesem vagyon, 
tügymond ő, a megszállás hosszaságán, az ellenség szüksé-
ffén és a zsold elmulasztott fizetésén zűgolédni kezdett ka-

0 Hormayr e. h. 57, U — Bonfin e. h. április elsejére tesai 
megérkezését. Fessler szeriot V. d, 402, /. Garai Péterrel érkezett 
meg, és sok V(Y6 eszközöket s ágyukat hozott magával. 

2) Magyarország felől, miat mon<Íja Bimfin e. h-
3) Bonfin e. h, 
0 Bon^n e* h. valamennyi külváro« el foglalásától ssől, de ait 

hinni nem igen lehet. Fessler e, h- a külvárosok megvívását Újlaki 
megérkezése elébe teszi. 

)̂ Bécs városának feladását igazold levele, mellyet alább bővebb4*n 
emIftűBk, OkleviUár, DCCXXVÍL sz. 

)̂ Innen adott május 30-dikán egy levelet Tőrei Gergely részére 
iij suburbio Vienneasi feria sexta proxima ante festum peotecostes 
anno domíni 1485. Katona, IX, d. 588, /. 

7) Bonfin e, h, 
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tonaságához, két nagy befolyású polgár létezik a városban, 
ki velem hatalmasan dolgozik egy czélra és azt nekem nem 
soká kezeimbe is játszsza: az éhség és az egyenetlenség^)/^ 
Igen Jól tudta ugyanis a város belső állását, azt személye
sen liikémlelvén. Egy ízben paraszt ruhában tojást és vajat 
árulva Jelent meg ^), máskor kerékgyártó 51tözetben csalta 
meg az őr5k vigyázatlanságát. Ezen alkalommal egy ron
gyos fogadóban a Három-hollónál állapodván meg, és itt 
némelly barátaival hosszasabban mulatozván, a c&ászáriak 
közöl némellyek által folismertetctt és igen nagy veszélybe 
jött; de barátai a dolgot még maga idejében megsejdítvén, 
nagy robajt élesztenek, a nép figyelmét ez által más felé 
fordíták és magokra vonák, melly időpontot a már szinte 
elárult király igen ügyesen használva, minden gyaná eltá
voztatására egy kereket hajtván maga előtt, a Stuben-kapu-
nál szerencsésen kiszökött'}. Nagy volt már ekkor az inség. 
Sokan lóhűssal, macskákkal, egerekkel és más tisztátalan 
állatokkal táplálták magókat *); egy mérő liszt 107 forin
ton *) vagy 14 font pénzen, egy mérő zab 11 font pén
zen, egy font lóhűs 6 , egy font borjúhús 4 0 , egy tojás 5 
pénzen kelt ^}. A város minden felől körül volt véve; a 
számos lakosok, a nagy őrsereg és magokat ide vont feles 
idegenek naponként emésztették az úgy is kevésből álló 
eleséget. 

A mindenben szükséget szenvedő és az éhség számos 
áldozatai szemlélésén megrémült nép igen nagyon kezde 
hékételenkedni 0 , és az alkudozások megnyitását hangosan 

0 Hormayr, Wien IV, d. i. /*««. 50. /. 
3) HetíM, IL rf. 265, i. 
)̂ Hormayr e, h, 
)̂ De Roo, HiiL ÁuMir. e, h. 358, L, Vahasor XV. könyv, 

380, /. 
^) Catalogus Rectorum Viennensium ad annum 1485. Praynál, 

Annál, IV. d, iSO, l és Pessina, Mars Morav, 892. l. Hasonl. 
Annál, Siyriae, HL d, 577, /., Július Caesar VI, d, 258. l, 
Vahasor e. h. 

«) Tichtel e. h, 548. l. 
' ) 12,000 ember holt meg éhhel. Valvasor e, h, — Az éhen 
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sUrgeté. A városi elöljárók azt ugyan napról napra haloga-
ták, olly reménynyel biztatván a nyughatatlanokat, hogy a 
császár adott ígéretéhez képest fia Miksa burgundi és né
met seregekkel már valósággal közelít, és őket kevés napok 
alatt minden bajtdl fölmenti. De ez nem jött, de nem is 
jöhetett, mivel a békételen gentiek elég bajt adtak neki, tit
kon yi l l . Károly franczia király )̂ által segítve. Miután 
ugyanis Fülöpöt kisded fiát hatalmok alá kerítették volna, 
ezt sem kiadni, sem őt magát a városba bocsátani és gyer
mek fejedelmök gyámatyjának elismerni nem akarák ^}, a 
pápa intésére sem hajtva ^). Mind ezekről a bécsi népet 
alkalmilag tudósítani el nem mulasztá a mindenre figyelő 
Mályás, egyszersmind pedig áldozó-csütörtökön (május 15-
dikén) minden oldalról megrohaná a várost. Ügyekezete 
ugyan most is sikeretlen maradt, de mégis az ez által oko
zott félelem nem volt minden hatás nélkül a nyomor-sujtotta 
néptömegre; a feladás unszolásai megújultak, még pedig 
nyilvánosabbaU) mint az előbbeni napokon ') . A császár 
kapitányai: Linzendorf Tiburcz, Lamberg Gáspár, Stahrem-
berg Bertalan, Gall András, Prager László ésSchiffer Sán
dor minden alkudozásoknak még most is ellene szegzék 
magokat '); de a néptömeg az éhségtől és kétségbeesés ál-

holtak számát maga a város igazoló levelében, mellyről alább bő
vebben azólíiüáxiDlLOkhvéltár, DCCXXVIL$z„ ÖOOO-nél többre teszi. 

)̂ IX. Lajos még 1483. augustus 50-dikán megholt TOU, Trit-
them, Chron. Hirsaug. II. d, 517, / . , üezeray, Bist, de Francé^ 
VII, d, 212 /., III. Kai. Septembros Nanclerus, Gener. L. 979- L 
— A pápa levele, mellyben fiának részvétét jelenti ki, Rómában 
september 11-dikén kelt. Raynald XIX. d, 325. t. 

3) De Roo, Hist. Ausir. 360. l. — Később azonban megbékél
tek vele, és őt városukba be is bocsáták. Ugyanő ugyanott, 

3} A pápa levele ez iránt július 9-dikérői Raynaldnál XIX. d. 
333. l. 

*) Tichtel e, h. 549. l. 
0 Hormayr e. h. IV. rés9, i. füzet, 51. l — Más helyt Vili. 

d. 51. /. kapitányoknak mondja Ebersdorf Vidát, Ijapiperg Gáspárt 
és Strahremberg Bertalant. — Lazius IV* 8. Wülfensdorfer Györgyöt 
említi és Gáspárt, mondván hogy az egyik várnagy, a másik pedig 
gyalog kapitány volt, mind kettő régi nemes bécsi nemzetségből. 
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tal vezéreltetve, mind hangosabban sürgette azoknak meg
nyitását, űgy hogy végre maga a császár személyese Koller 
János sem merte azt tovább gátolni, a nélkül hogy abba 
egyenesen belé egyezett volna. A főiskola lépett föl a tudo
mányokat kedvellő, a tudósokat pártfogó fejedelemnél mint 
közbenjáró^), némelly tagjainak nem minden ellenzése nél
kül, és a habozó városi elöljárósággal hosszasan folytatott 
értekezések után )̂. Mindjárt szombaton, áldozó-csütörtök 
után (május 14-kén) követei részére bátorságlevelet nyer
vén, ezek vasárnap jelentek meg legelőször a királyi tábor* 
ban ' ) , melléjök adatván még sz. Dorottya-prépostja, a 
karmelbegyi szerzetesek perjele és hat előkelő polgár *), 
£z úttal azonban egy hat napi fegyverszünetnél egyebet 
nem tudának eszközölni. A nép újabb felzúdulására és 
zaklatására ugyanazon követség pünkösd szombatján (má
jus 21-dikén) másodszor, ünnep másod napján pedig har
madszor ment ki, melly utolsó alkalommal )̂ végre meg
egyeztek a felek hogy, ha június 1-sejéig ^) nem jön se
gítség, a város átadatik, de a császári őrsereg szabadon és 
bántalom nélkül elmehet lovaival, fegyvereivel, pogyászával 
és minden katonai készületeivel, a község pedig megha-
gyatik minden szabadalmaiban ')» 

Az egyezéshez képest már május 27-dikén a császár 
emberei kiköltöznek a várból, és az mindjárt elkészíttetik a 

0 Hortnayr e. h, ÍV. d. 1. füz. 51. l, 
2) Kink e. h, 104, és káv. /. 
3) Tichtel e. h. 549, l, — Hormayr szerint e. h. a követség 

május 14-dikén ment ki a királyi táborba, mi azonban az egykorú s 
ekkor Bécsben mulatott Tichtel előadásával ellenkezik. 

*) Hormayr c. h. 
)̂ TicfUel e. h, — Hormayr szerint e, h. az egyezés május I l 

dikén köttetett meg. 
^) Usque vigilia Corporis Ghristi. Tichiel e. h. Has. Hormayr 

e. h, 
^^ Hormayr éB Engel e. h. — Pray szerint, AnnaL IV. d. 

180, l., kit követ Fessler V. d, 404, l , kegyelemre adta meg 
magát a város. 

Digitized by Google 



_ 3 1 6 

király ssimára ')• Szombaton azaz május 28-̂ clikáD 0 
mogláto^atá a városi Corvin János, annak nevezetességeit 
megtekinté és megint kiméne a táborba ' ) . Júnias Í«-SQ 
napján )̂ átadaték a város; ugyanaz nap dél tájban tartá 
fényes bemenetiét maga a király )̂ HOOO főbdi állő válo-

í) Feria sexta ante festum Corporis Chrisii. Tichíel e,h, 
*) Tichtel e, h.; május 26-dikán, Hormayr é, h,; jűnius 1-sején 

az átadáa napján, Eugel eh* 
3) Hormayr e, h, 

)̂ A Catalogus Rectoruin Viennensium ad annum i485. Praynál 
Ánnal. IV. d. 179. l. és Katonánál IX. d. 588. l., Georgii Eder 
Catologus Rectornm Vienneosiam de Lincknél Annál. ClaraeaÜ. II 
d. 275. l., a CiVei grófok éekkönyte, III, s%ám, Asmal Shpriae 
III. d. Í6Í. L, Havg, Ung. Chron. 60. l., Hormayr e. A., Feitl^ 
és Engel e, h. — A feladást június 2-dikára teszik a t&bbi iiők, 
mint de Roo e. h., de Linck e. h., Caial. Abbat> Glunic. Pet 
Jeromosnál 33i. l., Preuenhuber i35. l., Ziegler, Schauplatt 
d. Zeit, I. d. 608 /., az tSjabbak közöl Engel e. h. A Chron. ift-
Mnenseszerint is Menckennél 11. d. 374. /.úr napján és fgy június 
2-dikán történt a feladás; ellenben TtcA/e/, Unrest e.h. és nChron. 
Mon- Mellié, szerint Pes Jeromosnál I. d, 268^ l. in vigilia Cor
poris Christi, vagy is június l-sején. — Bahsai 929. l. f Bonfin 
e. A. a többi nagyobb számú irökkal ezen megszállást 1485-re teszik, 
Révai 48. l. 1487-re, bár maga is mondja, hogy Mátyás öt évig volt 
ezen város birtokában és 1490>ben holt meg, — a Kalehder Kro' 
nik 1495-re, Bomelius pedig 1475-ra. Haner, Kőnigl. Siebenb. 
224. l. 

^} Más nap, azaz június 2>dikán, Engel e, h.; ugyanaz nap de 
egy pár órával későbben Hormayr e. h.; ferla secunda post festam 
Corporis Christi, mindjárt alább in vígilia Corporis Chrtstl, Tichtel, 
Diarium Rauchnál II. d. 551. /. — Minden kétséget megszűntet, 
söt ezen eseményt jobban felvilágosítja Márton mester budai lelkész
nek levele, mellyben Mátyás király parancsából aa ország valamelly 
egyházi nagyát a királynak és seregének Bécsbe június 1-sején dél 
tájban történt ünnepélyes bevonulásáréi és fényes fogadtatásáréi 
tudósítja, megjegyezvén hogy ennek végződtével a király Ártáadit 
küldötte Pozsonyba a királynét meghívni, ki más napra JÚDÍBI 4-
dikére váratik, és kinek a király a Duna partjáig szándékozik elébe 
menni; Fridrik császár, mint hallik, a német fejedelmeket a király 
ellen fölkeltendő, Németországba távozott, a magyar sereg tovább 
megy Osztrákhon nem sokára bevégzendö meghódítását folytatni. E% 
Vienna die 3. Junlj 1485. Oklevéltár, ÜCCXXVI. st. 
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gatott sereg kíséretében )̂ magyar öltüzetben, és igen fényes 
ndvara által körülíogva. A polgármefiter és az egész városi 
tanács a város kulcsaival, a papság a sz. István-egyházi erek
lyékkel és a főiskola tanitéi elébe mentek ^. Azalatt nagy 
szélvése támadott, mi a bemenetel fényét csökkenté; de annál 
inkább növelte annak becsét a sok eleséggel terhelt kocsi, 
melly kíséretében volt, és a mellynek az éhes nép mohán 
esett *). Vasárnap, jűnins 5-dikén *) jött a városba Beatrix 
királyné Pozsonybél érkezve ^). A tisztviselők elébe mentek 
és sz. István-egyházáig kisérték 6t, hol a király által fogad
tatott. Itt a tudés Krenznach Miklés tartott neki beszédet, 
mellyre a király igen ékes diáksággal felelt ^). Jól érzé 
Mátyás, hogy a mnlt kor reá nézve egészen idegen és ő csak 
a jelent tekintheti magáénak; azért a számára készftett csá-

0 Tichiel szériát e, h. a 8000 ember a királylyal jd(t be, Hor-
mayr szerint e, h, egy pir écával « király eJött, Bngel szerint e, 
h egy egész nappal előbb miig pedig Corvin János vezérlése alatt. 

)̂ Hormayr e. A. — A Oofuipectus Mi^t. Univ. Vien, és Acta 
Mss. fac. artiitm szerint Schierríél Buda SQcra, 22. és 3i7, L 
Márton mester orvostudor és a budai szent szűz egyházának népésze 
kfilön eszközölt az egyetem küldöttségének ünnepélyes kihallgatást 
a királytői sz. István egyházának karzatán a királyné bejövetele után. 
Has. Katona e, A. 591. /., ki egy oklevél szerint, mellyet Schmitt, 
fyisc. Agr, IJ. d. 102, /. kivonatosan közöl, kívánja megmutatni, 
hogy az említett szent szfiz egyháza a három szent királynak szentelt 
kápolnájának ezen időben klilön, Jakab nevezetűi igazgatdja volt. 

') Hormayr e. h. — 7YcA/c/szerint egy helyen, secunda feriapost 
feslum Corporis Christi, a királylyal együtt érkeztek meg ezen ele-
séges szekerek, más holyt mindjárt alább a király megérkezését külön 
más időre teszi. — //a» szerint, Alt- und NeU'Pannonia^ 210. L 
földrengés volt a bemenetel napján, melly sokak által rósz jóslatnak, 
különösen a király halála előjelének tekintetett. 

*) Hormayr e. h. — Engd szerint június 3-dikáq, Tichtel sze
rint pedig Bouifácz napján azaz jünius 5-̂ dikén érkezett meg a ki
rályné. 

*) Prt^, AnnaL JV. d. 179. L 
^) Hormayr e. h, — Hogy Mátyás a bécsi főiskola követségét 

^ sz. István egyházának karzatán fogadta, mondja Schier is Duda 
Sacra 23 l, és Kaiofiía IX. d. 592. l 
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szári lakban nem örömest mulatott, hanem magának egy űj 
palotát készíttetett a Kárntheni-ntczában )̂. 

Ez volt vége ezen, a magyar fegyverekre kitűnt 
dicsőséget árasztó megszállásnak'), melly ha a város köze
lebbi és szorosabb körülfogását tekintjük, csak egynéhány 
hónapig, ha annak első megszállását, egypár évig tartott*). 
Bár a város a körülményekhez képest az írók egyező elő
adása szerint vitézül oltalmazta magát és utolső pillanatig 
mitsem mulasztott el az ellenség tartőztatására ^), több 
oldalról támadtatott meg gyávasága s hanyagsága miatt, 
^y hogy annak elöljárói kényteleneknek érezték magokat 
írásban igazolni *). A király a város által hűséget esküdte-

*) Bormayr e, h. 
*) Bécs városa bevétele alkalmával Mátyás következendő versek

kel tiszteltetett meg: 
Discitc mortales oiminm non fidere muris, 

Moenia quid valeant capta Vienna docet. 
Strenua quid posslt virtus quid dextera regis, 

Exemplo monstrat clara Vienna suo, 
0 miranda nimis placidí clementia regis, 

Laedere non novit, vincere cuncta sólet. 
Turócsbif IV. rész, LXVII. fej. Egy régi német évirat szerint a 
heidelbergi egyetem könyvtárában közli Tessedik is Tud. Gyűjt. 
1829. év XIL fÜ9. U. l 

3) Bonfin, Praefai. ad Philoslr. Kollárnál AnntU. Vind, JL 
d. 815. l. három, a mőlki kolostor évkőnyce Pe* Jeromosnál e. 
h két esztendőre teszi. 

)̂ Különösen kiemeli a város vitéz ellentállását a meisseni évirat 
Menckennél e. h. 

)̂ Birjuk Bécs városa polgármesterének, birájáoak, tanácsának és 
közönségének egy július S-dlkén hihetőleg 1485. írt levelét egy 
osztrákhoni város előljárőiágához, mellyben előadják, miért voltak 
kénytelenek a várost, mellyet Mátyás Magyar- és Csehország királya 
szárazon és vizén mintegy harmadfél esztendeig szállott meg, fel
adni. Ök, mint állítják, a császár és város becsületéért és javáért 
életöket és vagyonukat nem kimélették, a hozzájok küldött császári 
sergeket pénzzel és élelemmel tartották; azonban a magyar király 
túlnyomd hatalma s a városhoz vezető minden utak szoros elzárása 
által a városban roppant drágaság és éhség keletkezett, mellynek követ
keztében a megszállás alatt több mint 6000 ember halt el és még 
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tett ^), egyszersmind annak minden szabadságait megerő
sítette '). Jól tudta Mátyás, milly kedvező benyomást tesznek 
a tudományokért tett áldozatok még a tudatlan tömegre is, 
és azért mint a Musák magasztalt barátja nem akarván, 
hogy azok még a háborúzás Jajai között is egészen elhal-
gassanak vagy szükséget szenvedjenek, hihetőleg örömest 
kirendelte volna az egyetemi tanárok fizetését, melly már 
egy pár évtől őlta elvonatott tőlök, ha ezek közöl némellyek 
fonák niagokviselete által a különben bőkezű fejedelmet 
magokra nem haragítják. Már a király ünnepélyes bevonu
lása előtt a városba többen ellenzettek az egyetemnek a 
győzedelmes elébe ünnepélyes menetelét és annak egy 
külön beszédbeni üdvözlését; csak azon tekintet, hogy 
ezen elmulasztást könnyen rósz néven vehetné '), birfa a 
többséget ellenkező határozatra. Kevéssel ezután az egye
tem tagjai a várossal és több helybeli testületekkel június 
24-dikére meghivatván a hódolati eskü letételére, ezt tenni 
vonakodtak, miután az egyetem mint egyházi testület semmi 

most is sokan vesznek el naponként az éhség miatt; a nép egy tétté 
a nagy nyomor miatt szétszőkött, tSgy hogy a külvárosokban a húsza-
dik házat sem lakják, sőt magában a városban is sok pasztán maradt. 
Mire nézve ők, miután a császár által, kit segélyért többször meg
kerestek, egészen elhagyattak, ezen kivül néroelly cseh zsoldosok az 
elleoséghez szöktek s ez állal egyik külváros az ellenség hatalmába 
jutott, kény tel enfttettek a magyar királylyal egyezkedni, mit ha nem 
lesznek, életőket vesztették s a város Osztrákhon és az egész keresz
tyénség kárára feldúlalott volna. Kérik azért hogy, ha netalán ez 
ügyről más hírt hallanának, csak ezen valóságon épült tudésitásuk-
nak higyenek* Gebén am Erichtag Udalrici anno domini 
OklecéUár, DCCXXVIL ss. 

0 Tichtel e. h. 
)̂ Bonfin e. h, — Kevés hetekkel Bécs megvétele után am Mond* 

tag nach St. Ulrik (július 11-díkén) l i85 . megerősítette a király a 
bécsi skottok szabadságait is. Hormaytt Gesch. r. Wien, VlLd, í . 
Aí*. í(52. /. 

)̂ Quia obmisso hoc posset alté per regiam majestatem id ipsum 
imputarí universitati, azt mondja az egyetemnek mi^us ST-dikijegy' 
zőkönyve. 
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világi hatalom alá nem vettethetik ')• A határnapot megelőző 
napon egyes akarattal elhatároztatott, miszerint az egyetem 
mindent elkSvetend ezen kívánság elhárítására vagy legalább 
azon tanárok bántatlan eltávozhatásának eszközlésére, kik a 
hódolati hit letételét lelkiisméretdkkel egyeztetni nem tudnák. 
E végett egy kiUdöttség küldetett a győri püspökhöz, ki 
közbenjárását a királynál ígérte. Ezeknek következtében a 
tanároknak fizetésöket még hosszabb ideig kellé nélkülözni. 
Esztendővel később, júnías 2-dikán 1486. az egyetem az 
igazgatót két tanárral küldötte ennek eszközlése végett 
Bndára a királyhoz. De ennek sikere nem volt, és ugyan
azon évi július 7-dikén az igazgató a dékánokkal megint 
Budára ment ugyanezen czélból. Ezeknek hosszasb ideig 
kellett itt mulatni ^), míg végre a királyt megengesztelni 
s a fizetések kirendelését eszközölni tudnák '). 

Ez után hat hónapot töltött a király maydnem egy 
folytában Bécsben^),és annak bebizonyítására, hogy magát 

0 Cum utique universitas spirituális sit et de jare commuDÍ nul-
Iu9 spiritualíam seculari neque princípí neque alteri obiigari debeat. 

^} A hittani osztály július 23-dikán egy aldékánt választott 
propter decani recessum ad Budám. 

3) Az egyetem irományai szerint Kink e. h, l. d, IL kőt 107. 
és i08. /. — Hibáz tehát Engel e, h., azt állítván hogy a király 
mindjárt Bécsbe jövetelekor az egyetemi tanárok fizetésének kiadá
sát elrendelte. 

*) Bonfin c. h, — Innen rendelt Szeben városa részére négy 
esztendőre évenként lOOaTany forintot elkezdett várfalainak bevégzé
sére , meghagyván Czéczei Kis Máté liptói főispánnak és kassai 
harminczadosnak) hogy ezen összeget a kezelésére bízott harmin-
czadi jövedelmekből kifizetni el ne mulassa. Dátum in Castro nostro 
Vienensi feria sexta proxima post festum b. Margarethe Virginis et 
roariiris (július 15-dikén) 1485. Wagner, DipL ComiL SárosJ9Í, 
/. — Innen parancsolta meg az erdélyi adéírőknak, hogy a szászok 
birtokát a magyar földön no irják össze. Dátum in Castro nostro 
Vienensi in festő b. Francisci Confessoris Coctobcr 4-dikén) i485. 
Schlőzer, Gesch. d» Deulschen in Siehenh. IL d, 73* l. — Innen 
rendeli kiadatni a Frangepáoiak által ajánlott 50 forint évi fizetést 
a zengi püspöknek. Dátum Viennae in festő B. Cectliue Cnovember 
22-dikén) anno Domini U85. Farlai IV. d. 130, /. — Innen ha|?yta 
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Osstrákhon valóságos arának tekinti ^), csakhamar bejö
vetele ntán Június 7-dikén megiiívta ezen tartomány rendéit 
ssent János napján â az június 24~dikén Bécsben tartandó 
országgyűlésre, mellyen t615k hddolati hitet átvenni és 
az adót magának megajánltatni szándékozik^). Fridrik ugyan, 
ki Linzből eddigi tartózkodása helyéról öcscséhez In-
spruckba ment, részint innen részint útjában Salzburgból 
mind a városokat mind a rendeket egyenként eltiltotta az 
ezen országgyUléseni megjelenéstőJ *); de mindemellett 

meg Pozsony városának hogy némelly szolgáit, kik Pozsonynak 
haződva a Dun̂ n ott fognak átkelni, e levele előmutatására hajóin 
szállítsa át. 6eben za Wienn in Sannd Clementen tag (oovember 
S5-dikiii) aouo domini U85. QkleeéUár, DCCXXVHI $z. — Az 
elsó helyen említett és Szefoen városa résziére kiadott rendelet kdzlése 
alkalmával Kaprinai után HisL DipL L d. ő2. l. említi Katona e. 
h, 596. /. Mátyásnak egy más ismeretlen város megerősítése iránt 
kiadott parancsát is kelet nélkül. Igaz hogy Itt Szilágyi Erzsébet, 
Mályás anyja, kit ő itt helytelenfii magyar királynénak nevez, 
néhainak mondatik, honnan, miután Erstsébet valósziuűleg 1i84-ben 
halt meg, mint mindjárt meglátjuk, méltán következtethetni, hogy 
ezen levél is ezen időtájban kelt, azonban épen mikor és hol, meg
mondani nem tudjuk. — Azonban Bonfínnak általunk is elfogadott 
előadását Mátyásnak Bécsben mutatása iránt nem lehet betfi szerint 
értenünk, mert ő, mint mindjárt meglátjuk, idő közben megfordult 
seregeinél, sőt egy rándulást is tett Budára. Hogy megfordtilt ezen 
idő alatt némelly osztrákhoní városokban, bizonyítja egy levele, 
melly által St.-Pölten városát tuddsíija, hogy a helybeli és némelly 
szomszéd várak és városok parancsnokságára Boskovics Dobes 
helyett Trnka Jánost nevezte ki, és a melly Neunkirchenben septem-
ber 5-dikán kelt. Gebén zu Neunklrchen am sambstag nach Egidii 
Anno domini \ 48b. Mayer Theodor, Dreyzehn Urkvnden tíber 
die Verpf, ©. St-PőUen, 20. /. 

)̂ Da wir, így szél Mátyás maga mindjárt említendő meghívó 
levelében, nn auch die kurdig und lőblich Stat Wienn, die dan ain 
haupt des Lands Oesterreich ist, erobert habén und billich 
darumb ain Fürst und herr des Lands sein, und datűr gehalten und 
erkant werden. 

^) A király levele, mellyben Krems városát an Sand Joannis zur 
Sonneawende országgyűlésre meghívja, június 7-dÍkéről megvan 
Urbis Crems et Siein Acta Rauchnál IIL d, 33 i, l. 

3) A Krems városához Insprnckből ez iránt küldő tt parancsa meg-
BUIfTADlAK KOBA. V. VÖT. 2 1 
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ezek nagy számmal gyűltek össze, a hddolö hitet letették^), 
a kívánt csekély adót megajánlották ^), de egyszersmind 
a régi, igen terhes adórendszer eltörlését sUrgették, mire 
nékiek a király egy űjnak kidolgozására hat heti időt engede. 
De a megbízottak magok közt hosszasabb tanácskozások ntán 
is semmiben sem tudván megállapodni'), angustas 14-di-
kére Kremsbe egy ujabb országgyűlés hirdettetett, mellynek 
egyszersmind feladata lett volna a belső csendnek az egész 
tartományban helyreállítása. Erre a király mint meghatal
mazott biztosait küldötte János váradi püspököt és Schaf* 
fried leíningeni grőfot^). Itt a királyi biztosak hozzájárul
ta val elhatároztatott, hogy az eddigi harminczad szűnjék 
meg, a kereskedés legyen szabad, és minden portékától 
csak kivitelekor fizettessék vám ' } . Igazságszeretetének 
fényes jelét adá a király az által, hogy a gazdagabb bécsi 
polgárokat, kik a megszállás ideje alatt az élelembelieket 
embertársaik sérelmére eldugdosták volt, büntetés alá vonta, 
mellyet ők csak nagy pénzbeli váltsággal tudtak magokról 
elhárítani 9* Mivel Rohr Bernát bécsi püspök helyét oda 
hagyta és Mátyás több felszólításaira s intéseire is vissza

van Rauchnál e. h» 333, l, A zwettH apáthoz intézett hasonld ér
telmű levelét közU (íe Ltitcft, Annál Clarataü, IL d. 876. L 
Egy más illy tárgya levelét Hohenberg Jánoshoz, Gebén Salzburg 
Pfiinztag nach Sand Veits tag (júnias 16-dikán) ii85, Kurz^ Friedr, 
IV, 11, d, 279, l, 

0 A lilienfeldi apát őszintén kijelenti azon levelében, mclly ál
tal Mátyásnak meghödol, hogy csak kényszerítve ismeri őt el ará
nak. Banthaler, II, d, 2, rész, 402, /., Kurz e, h, Í70. l, 

^ De Linek e, h, 
3̂ De Linck e, h-
3̂ Ezen biztosainak adott meghatalmazó levelét, mint a cs. bécsi 

titkos levéltárban létezőt, említi Lichnovsky e.h, VIII, d. DCiILL 
)̂ De Linck ad h. a. Katonánál és Praynál e, h, 

0 Különösen Perman, Fuseller, Uayden Lőrincz, Vengler) Schenk 
és Fenkan polgároknál annyi gazdagságot talált és tőlök annyit vett 
el Mátyás, hogy az két fejedelemnek is elég lett volna, ésazzalimint 
maga is monda, jél és czélszerüen használva egész Budáig lehetett 
volna őt hajtani. Unrest, ChroH, Austr, Hahnnál IL d, 707, l, 
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jönni késedelmeskedett, ezen püspökséget megüresedettnek 
tekínté a fejedelem és a hűséges Dőczi Orbánt nevezé ki 
bécsi püspöknek 0* 

A háború ezen szerencsés menetelébŐli örömét a ki-
rál^ak több kedvetlen események zavarák meg. Neveze-
zetesen hogy tisztes anyja, ki kevéssel azelőtt holt meg ̂ ) 
és a király által bővíttetni s ékesfttetni kezdett fejérvári szé
kes egyházban temettetett e l ' ) , abban részt nem vehete, 
hogy ugyanezen idő tájban veszté el egyik legkedvesebb 
vezérét Vuk despotot *), és hogy István moldvai vajda 

0 Conspectus Hist. Univ. Viennensis Schmittnél, Episc, Agr. 
//. d. ÍM. l. 

0 Kaprinai, Bist DipL L d. 53, L, utána pedig Katona e* h. 
598, l és Budai Ferencs, Polg. Lex, IIL d. 356, l, azt vélik, 
hogy Uanyadi Erzsébet még 148i-ben halt.me^^ Hogy m&t novem
ber 11-díkén 1484. nem volt életben, bizonyítja Mátyásnak egyado-
fliánylevele, melly által némelly, az anyja Erzsébet halála által a 
koronára szállott jószágokat fiának Corvin Jánosnak adományoz. Dá
tum Posonii in festő Beati Martini episcopi anno domini 1484., mint 
ezt már feljebb Játék. OkUvéltár, DCCXIX, «». 

3) Bonfin e, h, cs Heltai, Uagy. Krónika, II, d, 226. L 
*) SchimekyGesch. v, Bosn, azt vitatja, hogy Vuk még 1477-

ben halt meg, mivel mint ő mondja Özvegyét a király ezen évben 
ajándékozta meg a kamengradi és gradiskai várakkal Zágráb vár
megyében, meghagyván Magyar Balázs és Báthori István erdélyi vaj
dáknak és Drágfi Tamás tdtországi bánnak, hogy ezen özvegy nyu
galmáról gondoskodjanak. A levél, előadása szerint, megvan a csá
szári levéltárban. Azonban Schimek az esztendőt hibásan olvasta, 
alkalmasint 1487 áll abban, mert 1477-ben Drágfi még nem volt 
bán és Vuknafc nyoma előfordul 1484-ig; alkalmasint 148ö-benhalt 
meg, semmi esetre pedig nem 1497-ben, mint Raitsch mondja, En^ 
gélt Gesch, v, Serü, 447. l. Hihetővé teszi ezt Mátyásnak egy ado-
mánylevele, melly mellett Berekszp várát Valkó vármegyében, mely-
lyet Vuk titulo donationis et inscriplionis birt, 1486-ban Illustri 
Georgio despotae Rasciae ac Magnifico JohannI fratri ejusdcm^ filiis 
III. quondam Stephani despoti Írja át 12,000 arany forintban Katona 
e, h. 752, l,y mint annak idejében bővebben meglátjuk. — Raitsch, 
mint Engel Gesch. v, Sen>, 448, l, mondja, Vuk halálát régi 
krónikák szerint világ teremtetésétől fogva a 6993-dik évre teszi, 
melly Krisztus születése után 1485-re esik. — Schmitth^ Imp, Ot^ 

21* 
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kénytelen volt Kázmér lengyel királynak meghódolni. A 
szultán a kötött fegyverszünet daczára, Bessarabiameghő-
ditása után ^), Moldvát újra kezdé fenyegetni, s6i némelly 
száguldozó csapatai a már is sokat szenvedett tartomány 
téres vidékeit pusztítva, rombolták keresztül. A vajda nem 
volt képes saját erejével ellentállani, s kétséges helyzetében 
mind Mátyáshoz mind Kázm^̂ rhoz folyamodott segélyért. 
Amaz egyéb bajaival és a szultánnal kötött fegyverszünet^ 
tel mentegeié magát; ez ígért ugyan segedelmet, de csak 
azon föltétel alatt, ha a rég dlta sürgetett és több ízben 
megígért hódolati tényt személyesen megteszi. István kény
telen volt a körülmények súlyának engedni. A személyes 
hódolat Kolomia mezővárosánál a mezőn történt septem-
ber 15-ciikén^). Húszezer emberrel jelent meg itt Kázmér, 
ide jött István nagyai kíséretében és azt sürgette hogy a 
hódolás ne szabad ég hanem egy &átor alatt zárt helyen 
történjék meg. A lengyel király erre rá állott és e végett 
vont sátorában tróiyán ülve, fényes udvara által körüjvévp 
várta a megalázott vajda megérkezését. £z egy délczeg 
ménen Moldva zászlaját kezében tartva jelent meg a sátor 
előtt, itt paripájáról leszállván, a lengyel országos tanács
nokok által fogadtatott, a király elé vezettetett, hol térdre 
ereszkedve a zászlót védura lábaihoz tette. Ezen pillapat-
ban egy mesterséges készület segítségével a kárpitok a 
sátor elején megnyíltak, a jelenet a számosan összegyűlt 
népség előtt fölfedeztetett, és István akaratja ellen kénytelen 

lom, /. d. 53, L azt állítja ugyan, Ráthayra. utalva Mem* Ban, 104. 
Lf hogy Vuk, Geréb bán és Garai Péter társaságábao, a töfök$k«t 
ezen l'i85-dik évben verie meg;4e mi ezt más frdk utiHo a múltév
ben említők. 

0 CnraeuSf Annál* Sties. L d. 365, l 
2) Michovius Pistorinál II. d. 222. l, Cromer, HisK Pol 

XXXIX. könyv, 651. í. Hasonj. Curaeu$, Annál, Siíes. I. d.365. 
L — Gehhardi szerint Gesch. c. Ung, IV, d, 603. í. a hódolás 
Lembergben történt september 12-dikén, mi azonbao ellenkezik kút
forrása! nkkal. 
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volt a hődolatí hitet egészen nyilvánossággal letenni ^}. 
Ez után Kázmér a vajdát fölemelte, megcsókolta s bojár
jaival, kik hasonlőlag húséget esküdtek, asztalához hítta és 
megajándékozta )̂. Az ünnepélyes tényről egy külön okle
vél készült, annak emlékezetét a késő maradékra szállí
tandó'}. Mátyás épen akkor osztrákhoni hdditásaival elfog
lalva, ezt nem gátolhatta s megelégedett azzal, hogy Inczc 
pápa előtt ez iránt panaszt emelt *), Hódolása jutalmául 
István 3000 lengyel lovast nyert segitségűl. Ezen csekély 
számú idegen segédcsapattal a vitéz vajda a Moldvában 
hátra maradt apróbb török csapatokat megverte, kihajtotta, 
az utolsót Katlagnban tette semmivé november 16-dikán, 
de Kiliát és Akiermant visszavenni nem tudta 0* 

1) Gromer azt állítja, hogy ez alkalommal Islván arra is meges
küdt VOIDB, miszerint Kázmér híre s engedelme nélkül semmi hódo
lati, szövetségi vagy békekötésre más fejedelemmel nem lép, mi alatt 
főként Mátyás volt értve; de a hit mintájábao , mellyet Dogiel, 
Cod. PoL DipL /. d. 603. l. egész kiterjedésében közöl, ennek 
nincs semmi nyoma Engel, Gesch. d. Wal ti. Hóid. II. d. i45,1. 

^) Mickovéus, Cromer és Curaeus e. h. — Prilasius Pi$iori' 
nál Corp. Hist. PoL I. d. 254. l. az unalomig részletesen írja le 
ezen htJdolati tényt; bőven szól arról Engel is Gesch. d. Wal. u, 
Múld. I. d. 182. l. és // . d. 146. l. 

^y Ez tizennégy tanácsos által aláírva megvolt a lengyel királyi 
levéltárban. Cromer c. h. 652. l. 

*) Erre a pápa azt felelte 1486-ban, hogy a dolgot megvizsgálja 
s elintézi, a mennyiben a lengyel király törvényszéke előtt megje
lenik. Gehhardi, e. h. IV. d. 604. l. 

*) Cromer e. h., Engel e. h. 146. l. és /. d. ÍS2. /. — Pray, 
De Bosnta, 8erf>ta, Valachia, Möldatia etc. 135. l. ázt gyanítja, 
hogy ezen két várat Bajazed később visszaadta, mivel Ulászló alatt 
megint magyar kézben találjuk azokat. 
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Bécsben csak kevéssel fényes bemenetele után vett a 
király tudősítást a Váczon tartott országgyűlés reá nézve 
kedvező eredményéről. A köz pénztárak szűkös állapotja 
és a háború folytatására szükséges költségek hiánya tekin* 
tétéből már előbb meghívta volt az országnak több, mind 
két renden lév^ nagyait és nemeseit, mint az ország össze
ségének képviselőit'). Maga az osztrák háború, különösen 
Bécs városának végéhez közelítő megszállása miatt személye
sen nem jelenhetvén meg, biztosai által előadja fegyverei
nek dicső előhaladását és ennek következtében felszólítja 
őket: nyújtanának neki új segedelmet egyfelűl Osztrákhon
ban már eddigelő nyert győzedelmeinck folytatására, más
félül Alső-Magyarországnak a törökök becsapásai elleni 
oltalmára. Á nemzetek összeségében mind feltaláljuk az 
egyesek hibáit, mellyek közt nem kis szerepet játszik a 
hiúság. A külső fényért könnyebben mennek minden áldo-

0 Fideles nostri nonnuUi Domioi praelati et barones ceteriqae 
Regni nostri primates nobiles, totttin regnum nostrum repraesentaa^ 
tes. Mátyásnak Kraszna vármegyéhez intézett levele, mellyről mind
járt bővebben szolunk. 
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zatok, mint a bels5 boldogság kevesbbé kitűnt eMmozditá-
saért. Hamar elkészült a végzé» a fényes gy5zedelmei által 
a nemzet külső fényét annyira növelő fejedelem kivánsága 
szerint, melly által a királynak megengedtetek, hogy minden 
kaputői egy arany forintot szedhessen bé. Ennek követke
zésében ezen segedelem beszedése iránt jűnias 4-dikén 
megtette Mátyás az illető hatőságoknál a szükséges rende
leteket 0-

Még mielőtt ezen segedelem összegyűlt volna, folytatta 
Mátyás Osztrákhon tökéletes meghőditásának eszközlését. 
E végből több felé küldötte ki sergeit* A tartomány má
sodik fővárosára, Fridrik közönséges lakára, a jól meg* 
erősített 6écs-Ujvárosra került most mindenek előtt a sor. 
Szapolyai Istvánt, kit ezen hadviselet alatt nevezetes szol
gálatai tekintetéből Ebenfurttal ajándékozott meg, küldé a 
bécsi megszállő sereg nagyobb részével ezen város alá ^, 
mellynek oltalmát Fridrik császár a hadakozás mesterségé
ben jártas, tevékeny és erélyes Wolfersdórfor Jánosra bizta, 
ki mindjárt a mészáros* vagy vizi-kapn előtti külvárost 
lerontotta, számos és jől ellátott ágyninak szabad tért nyi-
tandő '). Szinte egy időben ezzel fogta körül a király egyik 
kissebb csapatja Pütten különben épen nem jelentékeny, de 
ezen megszállás által némi nevezetességet nyert várát, hiol a 
vámagy Teufel Farkas vitézül fogadta azt. A bátor ellent-
álláson felingerűit király végre személyesen is megjelent a 
vár alatt, de nem boldogult, bár a várban a szükség nagy 
volt. Ezt a várnagy jől el tudta fedezni, úgy hogy Mátyás 

0 Kitetszik ez Mátyásnak Kraszna vármegyéhez írt parancsából 
ezen egy íoriatn3ri segedelem beszedése iránt, Dátum Viennae Sa-
bato post festum Sacratissimi Corporis Christi anno domini .1^85., 
mellyet Batthiányi, Leges Eccl L d. 519, /. és abból Koeachich, 
Vési, Comii, 40Í, L előad. Közli ezt de csak kivonatban a pécsi 
püspöki könyvtár kézírataibtfl Katona e. h, 588. l Az ntolsébél 
kitetszik az is, hogy Mátyás személyesen nem volt jelen, hanem biz
tosokat küldött oda. 

^) Bonfín e. A., Engeh Gesch, t). Ung, IIL d, 394, /. 
3> Bőhm, Chronik v. Wiener-Neustadt, L d, i7i, l 
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ezen csekély erősség miatt, melly végre is kénytelen leend 
megadni roagát^ más felé szükséges katonáit további ve
szélyeknek kitenni nenv akarván, nem csak feibontá a vár 
megszállását, hanem a várnagyot vitézségének méltányos 
elismerése jeléül saját ívó serlegével ajándékozta meg )̂. 
Másfelől a király serege harmadik csapatával Tnlnt fogta 
körül, és már július 29-dikén meg is vívta 0* Hasonló 
sorsra jutnak még több kissebb városok is ennek kömyé* 
kében % nevezetesen Laxenburg, hol Fridriknek híres ka
pitánya Schlacher fogatottel, és Waldt, mellynek várnagya 
Telizer Zsigmond rabló kiütéseivel mind a két felet hábor*̂  
gatta és a vidék népének sok kárt tett *}. Egy negyedik 
csapattal Tettauer Vilmos Felső-Osztrákhonnak fordul, u 
£nnsen. egy Ernsthovennél hirtelen vert hídon ') nund^ 
ellentállás nélkül átmegy, itt egy erősséget ^it , melly igen 
sokáig viselte Tettauer sánczainak nevét, és onnan az egész 
környéket tetszése szerint pusztítja % Száguldozó csapatai 

0 A várnagy, szükségeinek elfödözésére, Mátyásnak egy eleven, 
addig gondosan megkímélt nyulat, egy az utolsó lisztből sütőtt ke
nyerei és egy palaczk magyar bort kfildőtt ajándékba. A Mátyás ál
tal viszondjándékba küldött serleg eiUsiből volt gazdagan megara
nyozva, mintegy meszely nagyságú 4% makk alakú. Azt oUy izenet-
tel adatta át: Weill du noch hast Wiltprat, Weiss brodt and guet 
ungarische Wein, So musst du wohl der Teufel sein. A serleg, mellyre 
ez«n szavak egy pár magyarázd sorokkal későbbi időkben vésve ál
lanak, a XVII. századbdl kelt irománynyal együtt látható a becs-
linczi úton Pottenbrunn mellett a vasserburgi vár levéltárában, meUy 
a Teufel-családról a Zinzendorfira és erről a Budessinire ment, i{a% 
Chmelnél, Gesch. Forsch. IL d, i. fűz, 189, és köv, l, hol meg
van annak képe is 1485. évvel. 

}̂ Emffele, h, — Die septem dormientium Tichiel^Diar,Ram^ 
nál Scrij^. Rer, Austr. IL d. 551. l 

3> Pray e. h. 
Ő A Ciliéi grófok évkönyve, HL uám alatt, Annál, Styriae, 

IIL d. i62, l és Baug, Ungr. Chron, 60, l. AzelsőuerlBiVTaldt 
megvétele aagustus 36-dikán, Laxenburgé mindjárt Bée« fel
adása után. 

5) Preuenkuber, 136. L 
ö) Catai. Abbat, Glmic, Pe» Jeromosnál IL rf. 331. /. 

Digitized by Google 



3!^ 

egész Steyerig előnyomulnak ^). Könnyítette ezt egyfelűl, 
hogy a regensbnrgi püspök osztrákhoni jószágaira nézve 
Mátyással megegyezvén, sergeit mindenütt szabadon átbo-
csátá ^), másfélül hogy Gravaneck Ulrík a gréezeni várat 
Csehországban, mellyet a Rosenbergektól bírt zálogban, Má
tyásnak átadta ^). Végre Székely Jakab pettani parancsnok 
és Geréb Mátyás horvát bán egy ötödik csapattal Triesztig, 
Dninéig és az akkor szinte osztrák felsőség alatt lévő 
Fiúméig száguldoztak *). Fridrik június közepén, mint fel
jebb látók, elhagyván Linzet'), és előbb Salzburgba, később 
pedig öcscséhez Zsigmondhoz Inspmekba vonván magát, 
János salzburgi érsekre bízta az ország kormányát, Rei* 
chenberg Ruprechtre, Miksa berezeg marsalljára, a kato
naság vezérlését % Stahremberg Ulrikra különösen Felső-
Osztrákhgn oltalmát ^), egyszersmind Krain, KSrnthen és 
Stájerország lakosait megintette, hogy vitézül oltalmazzák 
magokat, míg barátaitól, kikhez most megy, segedelmet 
nyerhet. Raprecht és Ulrík mindent megtettek, mit tehettek; 
amaz az ellenség figyelmét más felé vonandó, Magyarországra 
ütött és onnan sok marhát el is hajtott, de valamelly nagyobb 
hadi tettre igen gyenge volt, kivált nuutána Zsigmond által 
Inspruckbói küldött segedelem a magyarok által üt közben 

0 Preuenhuber e. h. 
^) Ugyamh ugyanott, 
3) Fridrik írt Ulászlónak hogy ezt akadályoztassa, Dátum in "Wi-

spade feria II. post Nicolai U85., de úgy látszik siker nélkül; mert 
mind e mellett még 1486-ban kelt levelében is előfordulnak Má
tyásnak gréezeni tisztviselői. De Linckt Annál, Claravatt. II, d, 
279, i 

«) Bormayr'» Tasckenbuch, i843, 322. L és Fridriknck Nürn-
beifbél bctober SO-dikáo frt levele Bécs-Ujhely városához, melly 
asetint iUuber Gáspár volt Triesztben, Mittetbnigban és Fianéban 
császári hadnagy. Lichnovsky^ e. h. VIIL d, DCV.l 

«) Bühertín, VIJ, d, 299, t. 
«> ihtre9t, Chron, Austr. HahnmU I. d: 709. L 
7> Jénvu 8-dikán Í4d5. Vocklenburgból nereete őt ki Felsőd 

Osstrákhon kapitányának. Ckmel, Regest, 718. l, — l^rs, Qeiok-
Friedr. IV. II. d, 177, /, helytelenül neveíl öt Kocsárdnak. 
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megtámadtatván, megveretett és nem sokára Grub vára, hová 
vonták magokat a sereg maradványai, october 20'-díkán )̂ 
kénytelen volt magát megadni ^). Ezer foglyon felül esett 
itt a magyarok kezébe ' ) , kik közöl 500 vitetett Bécsbe és 
itt a császári lakba tétetett őrizet alá ^). Valamivel sze
rencsésebb volt Ulrik; de ez is minden ügyekezete mellett 
egyebet nem tuda eszközölni, mint hogy a magyarok Felső-
Osztrákhonban gyorsabb előmeneteleikben gátoltattak. Mind 
a .két felet mozgásaikban nem kevéssé akadályoztatá az igen 
silány termés Osztrákhonban ' ) . 

A neustadti táborba török követek érkeztek, kik iiz 
tevét hoztak ajándékokkal terhelve Mátyás részére. Ezek 
a király rendeletéből Bécsbe utasíttattak, hogy egyfelfil ők 
újonnan meghódított városának nagyságát, dicsőségét lát
hassák, másfélül a bécsi nép ezen ritka látványban új feje
delme dicsőségét csodálja )̂. Fridrik Osztrákhonban ellen
készületeivel semmire sem tudván menni, úgy látszik, a 
lengyelek által kivánta Mátyás figyelmét más felé vonni )̂; 
de ebbeli ügyekezéteiben sem boldogult. 

O A Ciliéi grófok évkönyvet IIL ««. alatta Ánnal, Styriae, IIL 
d. 162. /. és Bmg, Ungr, Chron, 60. L 

2) Unrest, Chron, Austr, Uahnnál l d. 709. l 
3) 1300, Tichtel e. h. 552, /., ezerén félj ül Anotiymus Rotten-

««>, Chron. Austr. Pez Jeromosnál II. d. 468. l. 
*) Erre Tichtel Rauchnál e. h. azt jegyzi meg: Res misera in 

arcem olim Imperatoris et Ducis Austriae subditos Ducis Austriae 
per Regem Ungariae captlvos ducere. SMagger<t Wiener Skizsen 
I. d. ii5. és ÍU. /. — A foglyok közöl Bécs városának ll i-et 
kellett tartani. Schlagger^ e. h. H5. l. 

0 Chron. Salisb. Pes Jeromosnál, H- d. MU L 
)̂ Ezen török követek september í4-kén (die exaltationis Grucis) 

nézték meg szent István egykázát. Tichtel, Diarium Rauchnál IL 
d. 55i. l. 

7) A késmárkiak tadösitván Szapolyai Imrét arrél, hogy a lengye
lek készületeket tesznek, az feleletében kétségeskedéseit jelenti ki 
tadésitásuk valósága iránt. Ex Gastro nostro Papa secando die B. 
Luciae virginis (december 14-dikén) anno domini 1485. Wagner^ 
Analecta Scep. L d. &0. l. 
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Olaszországban azalatt a múlt évben kötött béke da
czára )̂ igen véres háború ütött ki az új pápa és a nápolyi 
király közt, az ország nagyainak késztetésére ^), mellyben 
Mátyás is részt vett ipa mellett ^}. Ferdinánd ugyanis a ná
polyi igen nyugtalan nemességet több ízben megalázván és 
a föld népét is nagy adózásokkal nyomván, köz volt az 
elégedetlenség, a gyűlölség. Már Sixtus látván ezen forra
dalmat, a békételenekkel alkudozásba kezde ereszkedni, 
de a halál akadályoztatá további lépéseiben. A nemesség 
utódjához is folyamodott mint az ország védurához, aggo
dalmait nem kevéssé növelvén a jövendőbe vetett tekintet, 
Ferdinánd első szülöttjének Alfonznak vad természete. Ettől 
tehát menekedni és helyébe a szelídebb természetű Fri-
driket kívánták örökösének minden alattvalói^). A fösvény 
Incze, — ki bár Ferdinánd atyjának Alfonznak udvarában nö
vekedett , tőle nyerte első egyházi javadalmát ^), mind
járt megválasztásával megsemmisítette azon engedményt, 
melly mellett Ferdinánd egy paripával válthatta meg 
azon adót, mellyet elei fizettek ^), és ezt nyugtalanul sür
gette természetben, hogy így természetes fiainak annál na
gyobb kincseket gyűjthessen, — őket nem csak meghallgatta, 
hanem nékiek segedelmet is küldött ^), annyival nagyobb 
készséggel, mivel ugyanezen időtájban a calabriai herczcg 
Aquelea városa ellen szabadalmai daczára katonaságot küld
vén, ezen inkább nápolyi yédség mint kormány alatt lévő 

)̂ A békekötés aíaz a szent liga, egy részről IV. Sixtas pápa, 
Ferdinánd siciliai király, Sforza Galeozzo János Mária milanói fe
jedelem és Hercules ferrarai fejedelem, más részről a velenczei köz
társaság közt augustus 7-dikéről 1484. megvan Dumontnál Corps 
Dipl. IIL </. 2. rés», f 28. /. 

2) Engeí, Gesch, v. Ung, IIL d, 395. L 
3) Fessler, V. d. 626. /. 
*) Gianoney Hist de Naples, IIL d, 608. /., ki ezt teszi a há-

ború egyedüli okának. Hasonl. Infessura, Diar, Muratorinál, 
Script. Rer. Ital. III. d. 2. köt. ii96. L 

5) Sismondi, Hitt. d. repnbl. Ital. XI. d. 263. l 
0 Raynaldy Annál. Eccl XIX. d. 358. /., Simondi e. h. 
"̂3 Gianone e. h. 
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hely főnokét mindén elégséges ok nélkül elfogatván, az el
keseredett lakosság felindult, a katonaságot elkergette, és 
magát hasonldlag pápai pártfogás alá vetette 0- Sanseve-
rino Róbertnek a pápai vezérnek közelítésével a szélváro
sok mindjárt pártot ütének, Salemo falaira minden kardcsa
pás nélkül a szenC ŝzék lobogói tűzettek fel̂  és a szomszéd 
fejedelmekhez, sét még a magyar királyhoz is tilalomparan
csok mentek, hogy a szent atya engedelme nélkül a nápolyi 
királynak segedelmet ne nyújtsanak^). Ezzel együtt érkezett 
Mátyáshoz annak híre, hogy Ferdinánd a pápa által nem csak 
átokba tétetett, hanem trónjától is megfosztatott. A ma
gyarok királyát minden tisztelete a szent-szék iránt nem 
ijeszté el ipa ügyének lelkes felfogásától; tartózkodás nél
kül lépé föl mint annak védóje s a rajta elkövetendő mél
tatlanság megboszulója. Az anconai köztársasággal alkudo
zásba ereszkedék kikötőjök átengedése végett a küldendő 
segédsereg biztos kiszállása tekintetéből, egyszersmind 
Rómában egy ünnepélyes feljebbhívást nyújtatott be a roszűl 
értesített pápától a jobban értesitendőhöz *). 

Ezen olaszországi kedvetlenségek azonban nem aka-
dályoztaták a királyt Oszrákhon hódításának folytatásában. 
Fő szemügyét fordította Bécs-Uj helyre. Ezen város ez idő
ben nevezetességére nézve Bécscsel vetekedett *), igen jól 
meg volt erősitve, egy völgyben feküdt mindé? oldalról 
vizzel körülfogta, két sor fal, kettős sáncz, számos torony, 
egyes erősség és földhányás által védve; külön állott még 
ezeken feljúl a vár, mellynek falai négyszegű faragott kö
vekből voltak rakva. Három jól megerősített külvárosa és 
a stájer hegyek szomszédsága, honnan könnyen kaphatott 
segítséget, nehezítek megvétay^O* Az egyik nagyobb kül
várost egy éjjeli viadal következtében hatalmok alá kerí-

0 GroDica Aquilana 924. 1. Sismondinál XI d. 263. L 
*) Infeisura, Diario Muratorinál Script Rer, hői. és hto-

ria Neapolitana Ugyanannál e. h. 
3) Fessler e,h. 
*) Bonpn c. A. 
') Ugyanő, Praefai. ad Philostrat. e, h. 
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tették a magyarok, melly alkalominal vallókig érA vizén 
kellett keresztűlgázolniok. így azután az ágyuk közelebb 
vitethettek a vár falaihoz, niellyek sxUntelén 6^el nappal 
rongálták azoknak kivált Bécs felőli oldalait. Legtöbb kárt 
tett azon hat nagy ágya, mellyeket Mátyás a törököktől el-
vettekbol öntetett; ellenerősségekkel majd az egész város 
k̂ rfll volt véve ^). A császári parancsnok és a városi elöl
járóság szükségesnek látta Fridriket a dolog állásáról és 
azon veszélyről, mellybe a város idővel jöhet, előre tudő-
sitani. Maga a főbirő Fiirstenberger Farkas ment hozzá. A 
császár azzal Ugyekezett mind katonaságát mind a város 
lakosait megnyugtatni, hogy neki a maynzi, brandenburgi 
és szász választők segedelmet Ígérvén, ezzel a várost minden 
további bajtól fölmenti ^). Ekkor már Inspruckot is elhagyta 
volt, és levéltárát, kincseit s leányát Kunigundát öcscsénél 
Zsigmondnál hagyván, Németországon keresztül') fiához sie
tett. Útjában a városokba és kolostorokba szállott, az előbbiek 
hódolatát elfogadta, magát általok megajándékoztatta, pénzt 
kapott némelly fejedelmek adományozásából is; több váro
sokból kölcsön is vett föl pénzt, így Augsburgtól 6000 
forintot. December végén ért Aachenbe *). Egykedvűséget 
szerencsétlenségében is megtartva *''), Nürnbergben és több 
más helyeken vigasztalásul a falakra frogatá ezen közmon
dást : szerencsés, ki felejtheti azt, mit megváltoztatni nincs 
hatalmában )̂. Ez majdnem nevetséges ellentétben állott 
már előbb az öt magánhangzóban: A. E. I. 0 . U. fölvett 
jelmondatával, mellyé knek mind ő maga mind mások olly 

0 Ugyat^ ugyanott. 
)̂ Az es iránt kelt és Fiirstenberger Farkas által Bécs-Ujhely pa

rancsnokához és várostanácsához intézett levél Nürnbergből kelt 
october 30-dikán. Hortnayr, Taschenbuch, i843, 322. l. Lich-
noesky, e. h. VJU, d. DCY. L 

3) 800 lovas kíséretében Curaeus szerint /. d. 366. /. 
*) Haberiin, Vll. d. 299. és köv. l 
0 Ezt a kor és szerencsétlenség által megtompult elmebeli tehet

ségének tulajdonítja Kttrz, e. h. II. d. i75. l. 
)̂ Rerum irreparabilium summa felicitas oblivio. Curaeus e. h*, 

SchickfusM, L d. 16. i. és de Boo, Hist. Au9ir. X. kön^v. 
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büszke magyarázatot adtak Osztrákhonnak épen ál^la oUy 
kevéssé emelt fényére )̂, és a mellyeket 6 minden épületeire, 
ezüstjére % egyéb ékszereire ') söt még pecsétjeire is pa
zarolva vésetett *). 

Azalatt tudósíttatott Mátyás, hogy Fridrik a német 
birodalmon általi ntját kettős czélra kivánja fordítani, ne
vezetesen hogy ellene a rendektől segedelmet nyerjen *), 
és fiát Miksát romai királynak választassa. Az elsőre nézve 
nem igen boldogult. A Zsigmond tyroli fejedelem által küldött 
segedelmen kivül, mellynek sorsát már feljebb előadtak, 
csak némelly birodalmi városok és a würtembergi grőfok 
küldöttek némelly csapatokat )̂. Ezekkel történt is egy 
gyenge, ezen évben ntolső kísérlet a magyarok ellen, hihető
leg Bécs-Ujváros fölmentésére; azonban a hirtelen össze
gyűlt seregecske MÖlknél szétveretett )̂. A többi német 
fejedelmek igen hidegen fogadták a császár felszólításait. 
A bajor fejedelmek már előbb kinyilatkoztatták volt, hogy 

0 Lambecius in Diario Itin. Cillensi 8. /. ennek harmincz-
nyolcz, Köhler pedig Münibelustigungen^ líL d. i70, l. még jd-
val több mind hasonértelmü magyarázatát adja, Hanthaler Recess, 
Arch, CampiliL I. d. i72, l. Mi ezek közöl csak a nevezetesebbe
ket emeljük ki: Austria érit in őrbe ultima — Áqulla electa inste 
omnia víncit. — Maga Fridrik naplójában így magyarázta diákul : 
Austriae est imperare orbi universo, németül: Allcs Erdreich ist 
Oesterreich unterthan. Chmel, Gesch. Fridr, L d. 577, és 578. h 

2) Hist, Ducum Styriae 95, l, — Kivált a neustadti várban igen 
sok'helyt találtatnak ezen betűk kőbe vésve. Bőheim, Chron. v, 
Wiener-Neusladty I, d, 144. /. 

3) Már 1445-beii élt ezen jelbetükkel némelly ékszeiein, mellyé-
ket magának készíttetett. CAmc/, Mat L d, 2. köt, i76, l, 

*) Annál. Styriae, IJI, d. 535. l. 
5) Engel, Gesch, v, Ung. Hl, d, 395, l. — Gebhardi szerint 

II. d. 202. l. Mátyás Osztrákhont elfoglalván, ezen tartományt el 
szándékozott Németországtól szakasztani, és így ez által ennek jo
gaiba vágott. Ez nem lehetetlen, de semmivel bizonyítóra nincs; azon ~ 
ban hihető, hogy ezt használta Fridrik a német fejedelmek buzdítá
sára Mátyás ellen. 

6) Sattler, e, h, III, d, 147, l, 
^) Hormayr, Wien IV, d. 1, fü%, 55. l, 
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a pápa megegyezése nélkül nem fognak Mátyással hábo
rúba ereszkedni )̂. 

Fridriknek ügyekezete fia mellett emlékeztette Má
tyást, hogy gondoskodjék fiának Corvin Jánosnak jövendő 
sorsáról. Ezt Beatrix előtt titokban kellé tartani. Egy Fon-
tana nevezetű olasz volt ekkor a király udvarában, ezt ki* 
vánta tervei előmozdítására használni. Mint ha kegyelmét 
elvesztette volna, elküldé udvaráből olly titkos utasítással, 
hogy nevében kérje meg Corvin számára Bianka Máriát, 
roilanői herczegnőt, ki akkor igen gazdagnak tartatott ^). 
Ez testvére volt Galeozzo János Máriának, ki megint jegy
ben volt a calabriai berezegnek, Beatrix bátyjának leányá
val és a kinek tulaj donkép miiandi berezegnek kellett volna 
lenni, de anyjával Bonával együtt, Sforza Lajos által, ki 
Szerecsennek is neveztetett, terhes függésben tartatott. A 
berezegnek valamint anyjának is kellemes és kívánatos volt 
az atyafiságos összeköttetés a hatalmas magyar királylyal, 
és azért Fontana ajánlatának elfogadása iránt biztosíttatott'). 

Igen valőszinű, hogy a nádor hatalmának körülírása 
iránti országgyűlési végzések hozatala és Szapolyai Imré
nek ennek következtében nádorrá választatása, még pedig 
Mátyás személyes jelenlétében valőszinűleg Budán novem
ber utolsó napjaiban igen rövid, talán már a király megér
kezése előtt az ő általa kidolgozott terv szerint megindalt 
tanácskozások után *) hasonlőlag Corvin János érdekében 

0 Freyberg, Samml Hist Schrtft, u. Urk, StuUgarl és Tühin-
gen, 1827,159. l. 

2> Engel e. h, 
3) Engel e, h, 
^) Ezen végzések a törvénytárban, honnan közlik azokat Vray-, 

Ánnal IV, d. 180. l. és Katona e. h, IX. d. 602. l illy czfm alatt 
fordulnak elő: Articuli pronunciati de Officio Palatinatus, cnm Co-
mies Emericus de Zápolya per Mathiam Regem ex consensu Regni-
colarum electus in Palatioum esset anno domini 1485. Ebből látjuk, 
hogy ezen határozatok 148ő-ben Szapolyai Imrének nádorrá válasz
tatása előtt hozattak, de az országgyűlésnek sem helyét sem napját 
meghatározni nem tudjuk, miután ezen törvényczikkeknek mind be
vezetése mind béf^ezése hiányzik. Katona e, h. és utána több tör-
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történtek. Ezt ugyan az ország elótt fölfedezni nem volt 
volna tanácsos, de erre nem is volt szükség. Elég volt 
megjegyezni e tekintetből, hogy Bées városa ugyan meg 

ténetfróink mint Péczeli, e. h, 11. d. 346, /., Sialay e. h, IIL d, 
323. L azt vélik, hogy ezen rendelkezések még a váczi országgyfi-
lésen hozattak. Á^nbjin ennek elfogadását tilalmazzák ezen ezlk* 
kéknek ezen elsd szavai: Qaoniam praesens DiActa sive Gongregatio 
Regnicolaram pro eligendo et sufficiendo novo Palatino instituta est, 
eam ob rem, qualis eligi debeat et quae ad ejus Of&cium ex antiqua 
ordinatione pertineant, praeterea quae ipse ex sascepto Officio exer-
cere et peragere debeat, ante omnia diligenter consideranda et an-
notanda sünt. Kitetszik ebbdl hogy az országgyűlés a nádorválasz^ 
tás végett hívatott össze; már pedig az előbbiekben láttak, hogy a 
váczi gyűlésnek egészen más czélja volt. Azért tanácsosabbnak lát> 
jak Kovachich véleményének elfogadását, ki VesL CotniU 403. l. 
erre nézve egy külön országgyűlést alapít meg ezen év végén. — 
Katona e. h. 602, l, azt állítja hogy, ha ezen választás Budán tör
tént volna is, azon Mátyás nem lehetett személyesen jelen, mintán 
Bécs bevétele atán majdnem az egész évet ezen városban töltötte. 
Azonban hogy Bonfinnak ez iránti előadása nem egészen szorosan 
veendő, már feljebb megmatattuk; e mellett pedig nem igen fölte
hető , hogy Mátyás egy illy nevezetes tárgyat a maga távollétében 
vétetett volna tárgyalás alá, sőt ha Mosőczi ezen czikkek czimét az 
irományok szerint dolgozta ki, azon szavaibői hogy ezen czikkek 
akkor hozattak, cum Comes Emerícus de Zápolya per Mathiam regem 
ex consensu rcgnicolarum elecius in Palatínum esspt, az tetszenék 
nyilván ki, hogy Mátyás ezen országgyűlésen személyesen jelen volt. 
Aminthogy Mátyás megfoidultának Budán november végén van némi 
nyoma egy november 30-díkán itt kelt levelében, mclly által a pa-
weni nemesek részére néliai Palőczi Lászlő országbirőnak 1462-ben 
a Pawen-család leányágát Pawen és más tőtországi birtokokhoz kö* 
vetélt jogától elmozditő s ezen javakat egyedül fiűágat illetőknek 
nyilvánitő Ítéletét szóról szóra átírván, megerősíti. Datvm Bude in 
festő beati Andree Apostoli anno domini 1485. Uj Magyar Mus, 
i853. 54i, L Igaz ugyan hogy a király, mint feljebb látók, egy 
Pozsony városához intézett levele szerint (Oklevéltár, DCCXXVílL 
««.} még november 25-dikán Bécsben volt, Scapolyai Dmre pedig 
már december 4-dikén mint nádor írt a zágrábiaknak a püspöki déa-
ma tárgyában, mint mindjárt meglátok, és így igen kevés idő ma
radt éten nevezetes tárgy elintézésére. Azért gondoltuk valószínű
nek, hogy a tanácskozásokat e felett a rendtk már a királynak Budára 
érkezte el̂ tt megindították.— Engele. h, 39&, L azon orssággyfilést, 
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van VÍV8, de Osztrákhonnak t^bbi részeit is meg kell hő-
dítoi, hogy a büszke ellenségnek egész ereje megtöretvén, 
ez oldalról az ország tökéletes bátorságba tétessék. Ez a 
király távollétét az országból gyakrabban és hazamos időre 
megkívánja, azért olly nádorról kell gondolkozni, ki az 
országlás közönséges dolgainak folytatására, különösen pe
dig az igazság gyors és részrehajlatlan kiszolgáltatására 
alkalmas legyen. Szükséges c mellett hatáskörét szorosan 
kijelöhii, hogy egyfelűl a haza javát előmozdítani képes 
legyen, másfélül minden visszaélésekben gátoltassék. 

Azonban a király megegyezésével hozott czikkek egé^z 
tartalma, valamint a hivatalra kijelölt személy nyilván el
árulják egy titkosabb czél létezését. Egy megbízott férfinak 
kivánt ő most mindjárt annyi hatalmat tulajdonítani, mely-
lyel annak idejében Corvin Jánost a királyi szék elnyeré
sében a királyné pártjának és némelly oligarcháknak titkos 
fondorkodásai daczára még azon esetre is segíthesse, ha 
maga a király hirtelen meg találna halni, még mielőtt ter
mészetes fia öröködéséről gondoskodhatnék, és ez törvényes 

mellyen ezeo czikkek hozattak és Szapolyai Imre nádornak válasz
tatott, összeköti az 1486. elején befejezettel és ezt űgy tekinti mint 
annak folytatását, mi azonban Mátyásnak Bécsben megfordulásával 
még december végén is, mint feljebb látdk, nem igen egyeztethető. 
Még kevesebb figyelmet érdemel Bartal állítása, ki Commenlarii 
ad Hist, Status Jurisque Publtci Hung. 111, d. 204. l. minden 
tdrtéoeti adat nélktll, csupán mivel Mátyás önkényéről és az akkori 
rendek szolgai érzetéről illy alkotmányos szellem& törvények hoza
talát föltenni nem lehet (lexque de Palatino publicis elígendo Co-
mitiis silentio suppressa, ezek szavai, nemoque repertus sit, quihanc 
Garaii aut Orszaghii seu potius Jaris regni de electione Palatini vi-
cem qaereretur. Ab hoc igitur seu imperio seu servitute eam, qna 
litterae hae exuberaot, liberalitatera repetere vix possis}, azoknak 
hozatalát későbbre teszi s Ulászlónak tnlajdonftja. — Koeachich 
Jóisefy Notit, praeL ad Syllogen Decret. Comt. 125. l. és Ma^ 
darassy Ferencs neve kitétele nélkül még i8S2-ben kiadott mun
kájában Dis$ert. hist. crit, super quibusdam vetustioribus rer, 
Bung. capitibus 134. és kőv. l. még tovább mennek és ezen czik
kek hitelességét kétségbe vonják, mire azonban adatokat felhozni 
nem képesek. 

nniTAMAV KOBA. V. KÖT. 22 
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idejét elérhetné. Erre alkalmasabbnak senkit sem tatált 
Szapolyai Imrénél, családja régi védenczénél és legtitkosabb 
gondolatai tndőjánál, ki nem csak maga tekintélye hanem 
öcscsének Istvánnak hathatos befolyása által is előmozdít
hatta czéljait. Azt vélte, hogy ezen két személybe, — kik 
közöl az elsőt, már atyjának is pártfogotlját, á leggazda
gabb birtokosok egyikévé tette, a másodikat pedig máî  
maga a semmiségből kiemelve bizodalmával mégajándé
kozta, kegyelmének legkitűnőbb jeleit halmozva reá, s 
most közelebbről 1483-diki angastns 11-dikétől fogva 
Hedviggel a tescheni berezeg leányával összeházasította, — 
tökéletes bizodalmát vetheti. De valamint egy felül a jö
vendő időt nem láthatta, tügy másfélül a nemes lelkek kö
zönséges sorsa szerint a háladatosság kapcsaira igen sokat 
épitve, reményeiben megcsalatkozott. A kijelölt nádor be-
végezte pályáját, még mielőtt alkalma volt volna pártfo-
gőj»ohajtásait teljesíteni, István pedig, mint a következmény 
mntatá, szivében a királynak és nézeteinek megátalkodott 
ellensége, Corvin János üldözője s a ravasz Beatrix párli-
hive volt. 

Ezen előzményekből kell megítélnünk ezen nevezetes 
törvényes intézkedést a nádori hatalom iránt. A királyi ha
talom korlátozását ném kevéssé eszközlő â on befolyása 
minden köz dolgokra, melly ébbén á Gádornak tatájddhít-
tatik és mellyhek elfogadása áz önálUsu fejedelem szemé
lyességével nyilvános ellenkezésben állott, szükséges volt 
az erélyes uralkodása által azt enyhíteni tndő fejedelem 
halála ntán, hogy a kitűzött ezél elélrésére mindeü ei'ők 
egyesíttésseíiek, az azt konokul ellenzők törvén^eseíi zabö-
lün tartathassanak és az illŐ korlátok közé szoríttathassa
nak. Ezek szerint előleges tanácskozások következtében 
elhatároztatott: 1-ször. A nádor azon esetre, ha a király 
maradék nélkül hal meg, és egy új ifejedelem szabad vá* 
lasztásSi talál helyt, ebben legeiŝ ő szavazattal bíJr. -^ 
2-szor. Ha a király gyenge korú örököst hagy maga utáh, 
a nádor annak gyámja élemedett korának eléréséig, és kö-* 
teles őt az atyai birodalmak és tartományokban megtartani) 
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tehetsége S7yerínt oltalmazni. Illy gyámság ideje alatt minden 
hazafiak neki úgy, mint ároknak, fejedelmöknek kötelesek 
engedelmeskedni. Ez által nem csak Beatrix, hanem minden 
királynék egy átaljában kirekesztetnek a gyámságból. — 
3-szor. Mind az új király megválasztásáig a feljebb érintett 
esetben, mind gyámatyai hivatalának folyama alatt a nádor 
jogai közé tartozik országgyűlést hirdetni. — 4-szer. A nádor 
az ország egész véderejének főkapitánya, valahányszor az 
valamelly ellenség ellen fölkéretik, 6 vezérli azt, de a ki
rály akarata s rendelése szerint. — 5-ször. A rendek belső 
czivödásait a nádor köteles lecsilapítani, elintézni és el
itélni. Határozatát mindjárt végre is hajtja a bűnösök meg-
fenyítése által a kurály méltóságának és fő határozásának 
megszorítása nélkül. — 6-szor. A király és a rendek közt 
támadott kedvetlenségek és visszálkodások alkalmával a 
nádor hivatalos állásánál fogva törvényes közbenjáró, és 
azokat kiegyenlíteni egész tehetségével (igyekezik. — 7-szer. 
Ha a király az ország külső javainak előmozdítására elme
beli gyöngesége miatt alkalmatlan, vagy annak eszközlésé
ben hanyag volna, a nádor helyette az idegen hatalmassá
gok követeit kihallgatja, azoknak feleletet ad. — 8-8Zor. 
A helytelenül vagy törvénytelenül elajándékozott jószágok 
miatt támadható panaszokat a nádor köteles a fejedelem 
elébe terjeszteni s azoknak törvényes eligazítását eszkö
zölni. — 9-szer. A király mellett a nádor főbírája az ország
nak, ő nem csak az erőszakos foglalások iránt hoz Ítéleteket, 
mintáz ország többi rendes birái, hanem alakosoknak való
ságos jogai iránt is egy vagy más jószágra nézve ̂  mit a 
többi bíráknak tenni nem szabad. A törvényes büntetése
ket és birságokaty mellyekben ő a feleket Ítélet által elma-
ras2talja, a király csak kegyelem ntján engedheti el, az 
ország többi rendes birái által rendelteket a törvény utján 
is megváltoztathatja és megsemmisítheti. — 10-szer. A 
király távollétében ő annak helytartója és a melléje illy 
esetekben különösen rendelt országos tanácscsal gyakorolja 
ezen hivatalt; ő kormányoz ekkor mindent, kivévén az ado
mányt illető és a kegyelemtől fúggő tárgyakat, mcUyek a 

22* 
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király részére tartatnak fel. — 11-szer. ö a kunoknak 
és jászoknak főbírája s grófja és tőlök ezért 3000 aranyat 
kap Lajos és más királyok leveleinek értelmében. — 12-szer. 
ö főbírája Daünátországnak is, és azért némelly, ezen tar
tományokhoz tartozó szigetek jövedelmeit veszi. 

Ezen törvényes határozatok hozatala otán Szapolyai 
Imre a király kívánságához képest köz értelemmel elváiasz-
tatott nádornak, és ezt, kinek jelenlétét Bécsben némelly 
országos bajai megkívánták, folkísérte 0* 

Mátyás ezen mostani rövid mulatását Bécsben nem 
kis mértékben keserftette titoknokának Csemahora Jaros-
lávnak szomorú esete. Ezen megkölönböztetett elmebéli 
tehetségű ifjú a Boskovics-nemzetségből ^ a király ke
gyelmét már ifjú korában annyira megnyerte volt, hogy a 
cseh dolgokban majd mindent reá bíza. Sokan tartottak 
szép tulajdonaitól, egyenességétől, tündöklő eszétől, mások 
irigyelték különös szerencséjét, és mind ezek egyesültek 
megbuktatására. Már előbb azzal vádolták volt, mint feljebb 
látók, hogy Ebersdorf megvívása alkalmával az ellenségnek 
ő árulta el a király tartózitodása helyét éseiinek következ
tében röpült azon ág3rugolyó a király sátorába, melly életé
nek szinte veszélyes lőn. A király ekkor a vádnak nem 
hitt, s a dolog egészen elfelejtettnek látszott'); de később 
egy más tárgy felett vele összekapván, ezt is szemére hányta 

1) December 4-dikéii már innen hfvta meg a zágrábiakat a 
köztök és a helybeli püspök közt a dézma iránt támadott és a ki
rály által reá s nemmelly más ország nagyaira bizott ügy elitélése 
yégett karácsony napjára Bodára. Datnm Viennae in festő b. Barba
ráé Yírginis anno domlni 1485. Emericus de Zápolya Comes perpe-
tons tcrrae Scepusiensis et regni Hangaríae palatínus. Proffá Hier* 
III, d. 354. l. Azonban itt nem sokáig mulatott, és már december 
14-dikén Pápán találjuk öt; innen írta a késmárkiaknak a többek 
közt a lengyelek készületei iránt azon levelét, mellyet már feljebb 
is említettünk. Dátum ex Castro nostro Papa secundo die b. Luciae 
Virgínis anno domini 1485. WagneTy AnaL Scepus. L d, 69. L 

*) Pessina, Mars Morav, 599, l 
3) Hormayr, Wien JV. d. L fűz. 59. L 
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és 6t első hevében tttstént el is fogatta, annyival inkább 
mivel számos ellenségei idő közben nem szttntek megbuk
tatásán munkálkodni s ujabb vádakat is hoztak fői ellene, ne
vezetesen hogy Bécs megszállása alatt a városba alattomosan 
Cseh- és Morvaországbői élelcmszereket küldött volna ^). 
A kínpad fájdalmai közt minden ellene felhozott vádakat 
elismert a szerencsétlen iQű, de később kényszerftett vallo
mását mindjárt megint visszavonta )̂. Mind e mellett más 
bizonyítványok nyomán ') halálra ítéltetett. A királynak 
szive ekkor megesett előbbeni kedvencze sorsán és tudtára 
adata, hogy kész nekie megengedni, ha vétkeinek töredel
mes elismerése mellett kegyelméhez folyamodik *); de ő 
ezt büszkeségből, vagy mivel a világ előtt bűnösnek lát
szani nem akart, egyenesen megtagadta, tenni nem akarta ^). 
Ezen a király nagyon fölhevült és a halálos Ítélet végrehajtását 
elrendelte. A vesztés alkalmával az ügyetlen bakő irányát 
elhibázván, vállába vágott *). A számosan összesereglett 

0 Hormayr e* A. — Bonfin szerial e. A. 455, L ellenségei 
njfták meg vádjaikat. 

») Bon/in e, h. 
3) Bonfin, ezen esemény iránt szinte egyetlen kűtfŐnk e. h. ezt 

nyilván mondja, és mind Pray^ Annál, IV, d» i78. L , mind Katona^ 
c. h, IX d. 60t l Jaroslávotvalősáíígal vétkesnek tartják. — Gale-
otus. De dictis et fact, Mathiae Regts, XIX fej, Schuiandiner-
nél e. h. 254. /. azt mondja, hosy Mátyás az árulkod<)knak nem 
könnyen hitt, és ennek bebizonyítására emifii hogy, midőn némeliy 
hftzi cselédpi azzal vádoltatának miszerint öt meg akarták étetni, azt 
feleié : a meily fejedelem törvény szerint és igazságosan uralkodik, 
az nem félhet sem méréstől sem fegyvertől. — Katona «. A. Gale-
otus ezen előadásából kívánja főként következtetni, hogy a királynak 
meggyőző bizonyítványai voltak Jarosláv bűnössége iránt. Az utolsót 
mf is készek vagyank hinni, de nem Galeotus bizonysága után, mert 
Mátyásnak több tettei ellenkezőt bizonyítanak. 

Ő Hormayr e. A. 
*) Bonfin és Hormayr e, A. 
3̂ Bonfin és Hormayr e. A. — Az utolsó azt állítja, hogy bará-

tsi ijesztettek a hóhérra és vesztegették azt megC Ez a vesztést de
cember 21-dikére, Engel e, A. 396 /. szombatra ugyanazon hó 8-
dikára, a Ciliéi grófok évkönyvet III. szám. alatU Ánnal, Styriae 

Digitized by Google 



342 

nép, szánalmától indítva, a második vágást megtenni nem 
engedé és a bakót erőhatalommal elkergeté, de még is az 
így támadott zavarban az orvosi segedelem igen későn érke
zek meg, a szerencsétlen ifjú vére azalatt elfolya s 6 három 
óra múlva lelkét kiadá '). A megholtnak testvére Boskovics 
Tóbiás (Pan Dobes) annyira felindult e miatt Mátyás ellen, 
hogy szolgálatát rögtön elhagyván, Fridrikébe Dient áltaP). 
Ezen történet után a király feleségével együtt Bécset oda 
hagyta és karácsony estvéjére Budára ért'). 

Mátyást Budán igen nevezetes, az ország jövendójét 
közelről érdeklő tárgyak várak* A téli, a hadi mozdulatokra 
kevésbbé alkalmas napokat kiváná használni régi tervei
nek keresztülvitelére az igazság gyorsabb, czélszerűbb ós 
az időkhöz inkább alkalmazott kiszolgáltatása iránt. Ez 
iránt már előbb huzamosb tanácskozásokat tartott meghit
tebb embereivel, nevezetesen Szapolyai Imrével, Orbán ki
rályi kincstartóval, János váradi püspök és főcancellárral 
és Drágfí Tamás itélőmesterrel, ki a magyar nyelvben igen 
jártas volt 0 . Ezeknek következtében az ország rendéi, 
nevezetesen az egyházi s világi fő rendek és megyei köve
tek (a városokéi jelenlétének nincs nyoma), már előbb Össze
hivattak volt, és mindjárt megérkezte után a király régi 
szándékát az országlásba, nevezetesen pedig az igazság 
kiszolgáltatásába csúszott tetemes visszaéléseket állandó irott 

/ / / . (L 162. l. és ttaug, Ung, Chronik, 6t l, december 12-dikére 
tesaik. ^ A Ciliéi évkönyv és Havg azt AlUtjáfc, hogy halál&aak fó 
oka volt Szapolyai István, kinek kedvéért egy schleaieai herczegnő, 
késóbb csak ugyan Szapolyai hitvese, kezéről nem akart lemondani. 
Azonban hogy a tescheni herczeg asszony már ekkor neje volt Sza-
pólyáinak, feljebb látók. 

0 Bonfin és B4frmayr e. h, — Síremléke megvan sz. Istvin 
egyházában^ és Hassensteini Boskovics Bohuslav, ezen utazott cseh 
tudós, megénekelte halálát. Hormayr e. h. 

*) Bonfin és Pessina e. h, 
^} Bonfin €. h. — Engel ^Uitása szerint mindjárt a vesztés nap

ján indult meg Mátyás Bécsből. 
*) (Bon/ín, /F. ««. Vlí, könyvj 456. / . , ki DrAgfit praetornak, 

(leitat pedie; / / . d. 209. /. itélöinesternek nevezi. 
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tSrv^ny által orvosolni ^}, mellyben Qddig szomszédai bosz-
szantő eljárása és a belső xavarok miatt gátoltatott, említ
vén s egyszersmind sok ügyekezeteitaz ország határainak nem 
csak féntartásában hanem terjesztésében is felszámítván, az 
összegyűlt rendeknek elébe adja, hogy most közelebbről a csá
szár gyakori beütései s ezeket követő hadizenete által kény
szerítve ellene hat évtől őlta véres háborút folytat. A sze
rencse ugyan ebben is kedvezett fegyvereinek, a megátal
kodott ellenség tartományainak nagy része és maga a fővá^ 
ros hatalmáb|i jatott, azonban a faarcz még nincs befejezve. 
Mind a mellett, mintán hosszas távolléte s elfoglaltatása 
miatt az országban a gonosztevők száma megszaporodott 
és a belső csend annyira felzavartatott, hogy testvér test*-

*) Utque Btatuta et dscreta ita salutaria ita stabilia condere pos-
semus, azt mondja maga a király ezen végzemények olly sok tekin
tetben figyelemre méltd bevezetésében, quac ad landem et glóriám im-
primifl redemioris nostrt ac deinde nostrum ac totius regni nostri 
lionor^m, salutem commodum et traoqmlitatem condlta pláne digno-
scerentur; quaeque pro legibus et jure scripto perpetuo haberentor, 
nec unqnam illa pro arbitrio variare ant novas et contrarias leges 
cuiqnam ferre liceret, prout hactenns in cujuslibet növi regis assum-
tione factum fuisse non est obscurum. Megújítja ezt illy szavakkal: 
Qnos qnidem articnlos de eorundem Dominoram praela-
torum baronom proce rum et totius regni consílio, voluntate et assensu 
pro perpetuo regni ipsius decreto et statuto, et pro lege et jure scripto 
tenendos et duraturos sancimus, stabilimus, auctorisamus, authenli-
camus et confírmamus, atqne ad eorundem observationem universos 
sttccessores nostros reges, et item totum hoc regnum sic obligamns 
ut nullo nnquamtempore, neqae scilicet in novorum regum electíone 
ve^ c oronatione, s.ed oeqne in diaetis sen congregationi^bns vei parti-
colaribus regnioolarup^ quicquam ex illis variare seu mntare liceat; 
sed in omnibub claupulis et punctis inconcusse et inviolabiter o})9er-
ventur. Figyelemre méltók még a bevezetés első szavai: Decet reges, 
principes qui superna disposltione in supremae dignitatis speéula 
conatitnuntar non solum armis vernm etiam legibus esse áeooratpS) et 
bono/.um ,8t;ibiliumque potias iasU^utoxum rigoji;e,.quama)[)^lptaepe-
jten̂ iâ  vei damnan t̂̂ e abusippis severitate popytlos 8ubĵ pt08 et simul 
iiApe^ii £î i .habenas moderaji. Azonban hosy Mátyis ezen szavakat 
a végzemény megerősítése első szakasza szerint saját kezével adta 
volna ahhoz, BartaUal Comment. IIL d. 222. /. állítani nem merjük^ 
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Tértél, az Dtas gazdáJátiSl nincs bátorságban, üdvös szán
dékát tovább nem halaszthatja s az igazság kiszolgáltatá
sának rendezése iránt kíván tanácskozni. Ezen előterjesztés 
kdvetkeztében a vármegyei s az egész országot illetd bíró
ságok és a törvénykezés mődjainak elintézése az előre kidől— 
gozott terv szerint 87 czikkelybe foglalva kevés nap alatt 
elintéztetett. Ezen nevezetes, nagy kiterjedése miatt közönsé
gesen Mátyás nagyobb Törvénykönyvének neve alatt isme
retes végzemény hazánkban a legújabb időkig divatozott 
és az igazság kiszolgáltatásának egyik fő alapja volt Főbb 
pontjai ezek: — 1-ször. A kikiáltott gyűlések, mellyek 
úgy is más országokban nincsenek divatban és számtalan 
visszaélésekre, botrányokra sőt veszélyekre adnak alkalmat, 
örök időre eltöröltetnek. így ~ 2-szor. Eltöröltetnek az 
eddig divatozott rövid idézések a király elé. — 3-szor. 
Eltöröltetnek a közönséges vagy nádori gyűlések. Azonban 
azon esetre, ha valamelly megyében a rablők^ tolvajok, 
gyilkosok, gyújtogatok és más gonosztevők száma nagyon 
elszaporodnék, a király ez iránt maga a hatőság által teendő 
panaszra köteles annak hatalmat adni, hogy ezen gonoszte
vőket a fő- s alispánokkal fölkereshesse s kiirthassa. 

Az első birdságot alkotják a megyei törvényszékek. 
E végett valamint a megye egyéb dolgainak elintézése 
végett 1-ször minden megyében a király nevez ki főispánt 
a zászlós urak vagy más előkelő, ezen hivatal viselésére 
alkalmas nagyobb birtokosok köző^ — 2-szor. Ez nevezi 
ki az alispánt vagy alispánokat a megyei előkelőbbek kö
zöl. — 3-szor. Miután szokásba kezdett jönni, hogy a 
megyékben alsőbb állásnak és csekélyebb birtokúak vá
lasztatnak szolgabiráknak, ez pedig sok félelemből, kedve-
zésből és megvesztegetésből általok elkövetett visszaélésre 
ad alkalmat, jövendőre a szblgabirák, mint már Zsigmond ki
rály törvénye által meghatároztatott, az előkelőbb és birto-
sabb nemesek közöl választassanak, és mindegyiknek legyen 
meghatározott s jől kivehető czímeres pecsétje. A ki ezen 
hivatalt elvállalni vonakodnék, a főispán által rögtön fölve
endő 50 márkában büntettessék.— 4-8zer. Minden megyé>* 
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ben a szükséghez képest 8—12 királyi ember yálasztatik a 
birtokosabb és a megyében lakő nemesek k'óz6\ a főispán 
és a nemesség által; ezek visznek véghez minden vizsgá
latokat a káptalan vagy convent bizonyságával. A kik ezen 
hivatalt elvállalni és esztendeig viselői vonakodnak, 25 már
kával büntettetnek. Hasonló birság alá esnek azok is, kik 
a rájok bízottakban hűtelenúl járnak el, e mellett pedig 
elvesztik mind becsületöket mind emberségöket. Egyébiránt 
ezen királyi embereknek a fejedelem különös megbízása 
nélkül sem a törvényszék előtt sem azon kivül bizonyságot 
tenniök nem szabad. A megyei törvényszékek ugyan nyilvá* 
nosan tartatnak, és azokon nem csak a peres felek hanem 
mások is megjelenhetnek; azonban minden visszaélések el
kerülésére minden fegyver nélkül. A ki ez ellen vét, nem 
csak fegyverei elkobozásával büntettetik, hanem e fölött 
ha nemes, egy nehéz súlyú márkát fizet, ha pedig nemtelen, 
két napra étel és ital nélkül kalodába tétetik. Huszonöt 
márkában büntettetik mind az, ki törvényszéksértést kö
vet el. 

A mellék tartományokban meghagyattak tovább is 
a bánok és vajdák székei, mellyekhez vitettek feljebb az 
illető megyei törvényszékektől minden perek. Tőtország-
ban azonban örökre eltöröltetett a zagoriai grőfság tör
vényszéke, tígy hogy jövendőre a perek Várasd vármegyé
től is nem ehhez, hanem a bánok törvényszékéhez föJjeb-
beztessenek. 

Mind a bánok és vajdák mind pedig az anyaországban 
a megyék törvényszékeitől a feljebbvitel a királyi törvény
székhez szabadon állott; de hogy e miatt a pörlekedő fe
lek ok nélkül ne hnrczoltassanak, azon esetre, ha a felső 
birőság az elsőnek Ítéletét helybenhagyta s ez által a fől-
jebbezést alaptalannak nyilvánította, a vesztes fél a feljebb
vitel kettős, mindjárt végrehajtás által fölveendő bírságá
ban volt elmarasztalandó. 

A királyi törvényszék vagy a királyi udvarhoz tartoz
nak mint birák mindenek előtt az ország rendes birái, mint 
a nádor, az ország birája és a titkos korlátnok, midőn az 
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udvarnál van, vagy midőn nincs ott, helytartója, kire van 
ezalatt bízva a királyi törvényes pecsét. Ezek valamint 
helyetteseik a királyi törvényszékben nem csak megjelen
hetnek, hanem valahányszor meghivatnak, ezt tenni köte
lesek, úgy hogy az Ítélet érvényességére legalább két ren
des országos birőnak Jelenléte megkívántatik. Azok helyett, 
kik a királyi törvényszék ezen rendes tagjai közöl meg nem 
jelenhetnének, a király nevez ki másokat a főpapok vagy 
zászlös urak közöl. Á tárnokmester, a nagy sencsehal (a 
tálnokok főmestere), Dalmát-, Horvát* és Tötország bánja 
s az erdélyi vajda nem rendes tagjai a királyi törvényszék
nek ; azonban még is midőn kedvök tartja, abban részt ve
hetnek, és akár van a király jelen akár nincŝ  nékiek és he
lyetteseiknek valamint itélőmestereiknek illendő ülés kije
lölendő. Valamint azonban az ország rendes bíráinak, kik 
a király távollétében is érvényes ítéletet hozhatnak, sza
badságukban áll másokat, kiket bizonyság végett vagy más 
tekintetekből szükségeseknek látnak, a királyi törvényszék
hez meghívni, úgy ezek tehetik azt a mondott rendes bírák 
megegyezése nélkül. A királyi udvar alkotő részeit teszik 
végre az ítélőmesterek, kik egyszersmind a peres irományok 
összeszedői, rendezői és az ügynek előadói. Ezeknek tilos 
volt otthon a törvényszéken kívül akármi nemfi ítéletet 
hozni. A pörbeli Ítéleteket ők tették föl, de a nevezeteseb
beket addig ki nem adhatták, míg azok a törvényszékben 
föl nem olvastattak, helyben nem hagyattak; ekkor is fő
nökeik azon pecsétje mellett, mellyet ök az itéletlevéhre nyom
tak, kénytelen volt egy másik ítélőmester is aláírni, úgy 
hogy, ha az ügy valamellyik királyi ítélőmester előtt folyt, 
ezt a nádori vagy országbírői ítélőmester tegye meg. A ki
rályi törvényszéken, bár az üléseit nyitott kapuk mellett 
tartja, semmi idegennek megjelenni nem szabad; ki ez ellen 
vétene, 100 arany büntetés alá esik és mindjárt a csonka 
toronyba tétetik, hol mind addig tartandő, mígnem ezen ösz-
szeget lefiaeti. 

Minden évben két törvényes nyolczad tartatik, még 
pedig az anyaországban sz. György és sz. Mihály, Erdély-
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ben és Tőtországban vízkereszt és sz. Jakab napján, úgy 
hogy az ülések ezen határnapoktői számítandó huszadik 
napon kezdessenek meg és mind addig tartsanak, míg a 
szükség kívánja. Ezen törvényes időszakok tartását neve
zetes és elégséges ok nélkül clmnlasztani nem lehet, akár 
az országban van a király, akár nínc<«. 

A fekvő birtokot illető pereknek befejezésére, mellyre 
néha eddigelő egy egész emberi élet sem volt elégséges, 
csak négy nyolczad engedtetett. A hatalmaskodás!, kártételi 
és más illy nemű perekben mindjárt az első törvényszakon 
ítéletet kellett hozni, és ennek elhalasztása a közelebbi 
nyolczadra csak akkor engedtetett, midőn kiváltsági levelek 
előmntatása kívántatott. Ennek következtében és a perek 
folyamának könnyebbitésére elhatároztatott 1-ször, hogy 
királyi elhalasztó parancsokat csak azok nyerhessenek, kik 
az ország ügyeiben, háborúban vagy követségekben a kül
földön tartózkodnak és kik atyjaikkal vagy testvéreikkel 
nincsenek osztozatlan állapotban. Azok, kik hamis előadással 
szereznének halasztó királyi parancsokat, nyelvváltság bűn-
tetősében marasztaltatnak el, és ha jelen vágynak, Ők ma
gok, különben pedig ügyvédeik börtönbe tétetnek mind 
addig, míg ezen bírságot le nem teszik. — 2-szor. Az ügy
védek külön-külön csak tizennégy peres félnek ügj eit vál
lalhatják el, és a bírságok megfizetését csak a perek befejezé
sével sürgethetik.— 3-szor. A fekvő birtokot érdeklő perek
ben az első törvényszakon az alperes csak kikiáltatik,hogy így 
bizonyosan értésére essék megidéztetése és ez az illető ité-
lőmesteráltal jegyeztessék föl. Ha az alperes az első nyol-
czadon nem jelennék is meg, bírságot nem fizet; ha azon
ban ezt a második és harmadikban sem tenné, a szokott 
bírságban elmarasztaltatik, a negyediken pedig, akár jelenik 
meg akár nem, a per vég ítélet által befejeztetik. — 4-szer. 
A zálogos jószágok iránt a valóságos birtokos a zálogtar
tót a jószágon fekvő p(̂ nz letétele mellett törvényesen meg
intetvén, ha ez a pénzt fölvenni vagy a pénz fölvétele után 
is a jószágot kiadni vonakodnék, és így a tulajdonos kárá
ra és hurczolására az lagyet törvényszék elébe vinné, a per 
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mindjárt az első törvényszakon ítéltessék el, a makacs 
zálogtartő nem csak a kérdéses Jószágok ingyen kibocsátá
sában, hanem még e fölött a jószágon fekvő összeg birság-
képeni letételében is elmarasztaltassék. 

Az eddig szokásban volt idézések illy rekesztékkel: 
„ennek vagy amannak megegyezésével és akaratjával'^ el
töröltetnek, valamint a hármas vásári kikiáltások is, mellyek 
némelly ügyekben törvényesen voltak elrendelve, de sok 
visszaélésekre adtak alkalmat; ellenben megengedtetett, 
hogy az idézések minden rendes birőnak pecsétjével meg
történhessenek. 

A párviadal, mint a bizonyítványnak olly mődja, melly 
sok visszaélésekre adott alkalmat, végkép eltöröltetik, ki
vévén azon eseteket, mellyek titokban történtek és a mellyek 
iránt más bizonyítványokat előállítani nem lehet, mint ha 
valaki ütközetben minden tanú nélkül fosztatik ki, a négy 
szem közt adott letéteményt nem tudja visszakapni, vagy 
fülébe sűgott szavak által sértetnék meg. De illy esetben 
is az ügy nem megy a rendes királyi udvar elébe, hanem 
egy különösen e végből összehívott katonai törvényszék 
által ítéltetik el. Minden más esetben levelek vagy tanú
bizonyságok által kell az előadás valősága vagy valótlan
ságának bebizonyíttatni. Valamint a feljebbiek szerint a 
vizsgálatokra kijelölt királyi embereknek alkalmasoknak, 
jő lelküeknek kell lenni, úgy a káptalanok és conventek 
által kíküldendő bizonyságok amazok részéről kanonokok, 
ezekéről áldozárok legyenek és visszajövet eljárásukról hit 
alatt tegyenek jelentést a királyi emberekkel együtt. A 
tanúkra nézve azt, hogy nemesek-e vagy nemtelenek, ha 
az utolsók, kinek jobbágyai vagy micsoda állásúak, név 
szerint följegyezni és őket előre megesketvén, vallomásai
kat egyenkint és hűségesen följegyezni kötelesek. Azok, 
kik a rajok bízottakban hűtelenűl járnának el vagy hamis 
tudósítást tennének^ mint hitszegők és levélhamisitók java
dalmaiktól rögtön fosztassanak meg, főpapjaik azokat 
másoknak adni köteleztessenek és nékiek semmi szín alatt 
ne kegyelmezhessenek meg. Az eddig is divatozott közös 
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tanűvallatások ezen túl is meghagyatnak. Ezek egy bizo
nyos, előre meghatározandó napon a törvényszék előtt, a 
felék részére közösen kinevezendő királyi ember és káptalani 
vagy conventi bizonyság jelenlétében vitetnek véghez, oUy 
móddal még is, hogy a tanúk kihallgatása alkalmával a fe
lek a törvényszékből utasíttassanak ki. A tanúk, kik közé 
hitszegők, becstelenek és becsület- s eml>erségvesztettek, 
valamint nemtelenek, a király által meg nem nemesítettek, 
ha mindjárt birtokosok volnának is, nem bocsáttathatnak, 
és a kik vallomásainak érvényessége 60 évre terjed, előre 
megeskettetvén, a káptalan vagy convent hites bizonysága és 
a királyi ember által egyenkint kérdeztessenek ki a fen-
forgó kérdés iránt. Ha a tanúvallatások följegyezése és be
jelentése iránt kérdések támadnának, nem az alperes, mint 
eddigelő szokásban volt, teszi le tisztító hitét, hanem a 
fölperes több vagy kevesebb, a bíróság által meghatározandó 
száma együtteskttvőkkel a pótló hitet. Azonban az alperes, 
ha e szerint ügyében megbuknék, nem a hatalmaskodás 
büntetésében hanem csak 25 márkában vagy 100 forintban 
marasztaltatik el. Ha a tanúk a kérdéses ügyre nézve kü-
lőnbözőleg váltanának, a bíró határozza el, mellyik fél 
bocsáttassék esküre. Aszemmeli vizsgálatokra nézve az ed
digi törvényes rendelkezések magok erejében hagyatnak. 
Minden igtatásokról vagy határjárásokról szóló levelekben 
a jelen volt szomszédok nevei egyenként följegyzendők. 
A püspökök, káptalanok, apátok, prépostok és más egyházi 
személyek tanúvallatásokkal jószágokat nem szerezhetnek, 
a meglevőt nem tarthatják meg, hanem kénytelenek e vé* 
gett kiváltsági leveleket vagy felsőbb bírói ítéleteket mu
tatni elő, kivévén ha ő felsége előre bocsátott szoros vizsgá
lat után őket ettől fölmentené. Előre megjegyezvén, hogy 
a feleknek magán pőréikben szabadságukban áll az ügy 
iránt barátságosan megegyezni, a bíró pedig őket ebben nem 
gátolhatja és tőlök e miatt mit sem zsarolhat, továbbá hogy 
minden szerződési kérdésekben mindenki elvállalt köteles--
ségének az egyesség értelmébeni teljesítésére az első tör
vényszakon szorítandó, — a mi illeti a főbenjáró itélete-
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ket, ezeknek csak a következő esetekben van helyök: a 
nemesi lak erőszakos megrobanásaért, ezek haszonvételei
nek , tartozandőságainak elfoglalásaért, a nemesek oknél-
kuli letartóztatásáért, megverettetéseért és megöletéseért. Illy 
esetekben, a mennyiben a fölperes ez iránt tanűvallatáso-
kat adna a birőság elé, a felek közös megegyezéséből az 
ügy bővebb folfejtése köz tanúvallatásra ntasíttathatik; ha 
azonban csak az alperes nem akarná elfogadni a beadott 
tanúvallatást, a fölperes beadott bizonyítványai kiegészíté
sére az eddig divatozott szokás szerint az ellenfél fejére 
teszi le hitét. Midőn a felek megegyezéséből véghez vitt 
köz tanúvallatás a feladást kétségessé teszi, a birő a tanúk 
vallomásának egybevetése után határozza el a tisztitő vagy 
pőtlő hit szükségét. Ha a hatalmaskodást valamelly tisztek, 
cselédek vagy jobbágyok követnék el: ezeknek urai köte
lesek az iránt hitet letenni, hogy az akaratukon és tudto-
kon kivül történt, egyszersmind pedig a mennyiben még 
szolgálatában volnának, a sértett félnek igazságot szolgál
tatni. Egyébiránt a tisztjeik vagy szolgáik által tett károkért, 
a mennyiben azok nem saját hanem uraik házaiban laknak, 
ezek felelni és eleget tenni tartoznak, fenmaradván későbbire 
cUenöki követelésök. Ha azonban az illy tisztek és szolgák 
saját házaikban lakva csak bért húznának uraiktól: ők magok 
szoríttatnak elégtételre, uraik nem elegyedhetnek vedel-
mökbe, de még is kénytelenek őket a törvényszék elé ál
lítani. — Ha valamelly nemes a hatalmasság, a párviadalban! 
meggyőzettetés, a rágalmazás, hamis oklevelekkeli élés vagy 
fő vesztés terhében a törvény rendes utján elmarasztaltatott; 
az illető bírő őt elfogni és a barátságos egyesség könnyítése 
végett harmad napig magánál tartani köteles; ha az egyes
séget létre hozni nem lehetne: ezen határidő elteltével a 
győztes félnek átadja, hogy a törvények által szabott bün
tetést rajta megvegye, úgy még is, hogy az elmarasztalt 
gyermekeinek, feleségének, testvéreinek és rokonainak ille
tősége ezektől el ne vétethessék. 

A történetes gyilkosnak szabadságában áU a megöle
tett rokonaival megegyezni; az önkénytes, előre elhatározott 
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gyilkos ellenben minden kifogás nélkül halállal büntettetik. 
Az illető íó- s alispánok és szolgabirák kötelessége az illy 
gonosztevők ellen megyéjök kebelében áz igazságot az or. 
szag régi törvényei és szokása szerint kiszolgáltatni. 

Egyedül a tiszta vagy, mint akkor nevezték, szembe-
valő adósokat szabad akármelly közhelyen is lefoglalni. Min
den más adósokra nézve kénytelen a hitelező magát azon 
megye főispánjánál, mellyben ez rendesen lakik, jelenteni, 
ki megint maga részéről hivatalánál fogva köteles az adős 
nrát felszőlftani hogy tőle elégtételt szerezzen, vagy ha ezt 
nem tehetné, 12 nehéz snlyú márka büntetése alatt a leg
közelebbi törvényes napon a megye törvényszéke elé állitsa. 
Ha az adős itt magát kitisztítani nem tudná, vagy őt ura 
a második kitűzött határnapon is előállítani elmulasztaná: 
maga az jár köteles nem csak a tőkére hanem minden költ
ségeire nézve is a hitelezőnek eleget tenni; ha ellenben itt 
feleselések kövietkeztében az adős elmarasztaltatik: annak 
ura köteles annük javaibői elégtételt szerezni, sőt ha az 
adősnak vagyona arra nem volna, személyét is a győztes 
föiperesnek átadni. Midőn a főispán mind ezeknek végrehaj
tására elégtelen, a király elé tesz fölterjesztést, ki a panaaz-
lőnak elégtételt szerez, e mellett pedig az elmarasztaltatott 
fél urát 25 márkában bünteti meg. 

A mi az adományokat illeti: mind azok, mellyek ezen 
rékesztékkel: a királgi kezekből adattak, érvénytelenek, 
miután azt a felek egyedül azért tétették az adományokba, 
hogy magokat a fejedelem birtokával födözhessék. Mind 
azon adományok, mellyek az utokő évben az ország törvé
nyei, jogai és szokásai ellen elfoglalt jószágok iránt adat
tak, hasonlóan érvénytelenek, és ezen jószágoknak mostani 
birtokosai, királyi s nádori levelek ^tal megintetve, azokat 
egy hónap alatt kibocsátani kötelesek. Jövendőre pedig 
minden adbmibiyozott jószágok birtokosai, a mennyiben 
azokat, a történt elienmondásokra nem hajtva, erőszakkal 
elfoglalták volna s visszaadni vonakodnának, az illető főis
pán által intessenek meg azoknak kibocsátására. A mennyi
ben azonban akár az első akár az utolsó esetben az illy 
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roegintésnek foganata nem volna, a főispán kötelessége a 
helytelenül bitorlott jószágokat elvenni és illető birtokosaik
nak visszaadni, mit ha ön erejével nem tudna eszközölni, a ha
talmas foglald ellen az egész megye köteles fölkelni, és ha 
még ez sem volna elég, a király fog a főispánnak ennek 
felszólítására illő segedelmet rendelni. A jószágától e sze
rint megfosztott adományosnak, ki az ntolsó'esetben még 
a letartóztatott jószág becsárában is elmarasztaltatik, fen-
marad jogainak törvény utjáni kivívása. A jövendő ado
mányokra nézve, ha az igtatás alkalmával valamelly ellen
mondás tétetnék, az adományos azt elfogadni s annak en
gedni köteles. Azonban ha az ellenmondó csak rövid időtől 
ólta van a kérdéses jószág birtokában, ő tartozik egy év 
alatt, akár tartatnak törvényes nyolezadok akár nem, a ki
rály, a nádor vagy ezeknek itélőmesterei előtt ellenmondá
sának alapos okát adni; mit ha tenni nem tudna vagy el
mulasztana, a királyi felség vagy a nádor által a jószágból 
rögtön kivettetik, sőt az idő közben abból bevett jövedel
mek megtérítésére is szoríttatik. Midőn az ellenmondó hosz-
szasb ideig volt a jószág birtokában, maga az adományos 
köteles ellene a törvényes nyolczadokon ezen határozat 
erejénél fogva port indítani. Ha valamelly birtokos nemes 
ember magtalanul találna meghalni s jószágai iránt a korona 
s örökösei közt kérdések támadnának: a király ezen jószá
gokat zár alá veszi s egy alkalmas gondnok által kezelteti, 
míg azoknak birtoka iránt a maga utján végeztetik. Azok, 
kik az illy jószágokat igénybe veszik, tartoznak egy év 
alatt a nádor előtt, akár tartatnak törvényes nyolezadok akár 
nem, jogaikat bebizonyítani; mit ha tenni képesek nem 
volnának, a jószágokat a király másnak adományozhatja. 
nékiek fenmaradván a törvény rendes űtja. Ha az illy jó
szágokban a megholtnak özvegye vagy leányai maradnának: 
azokat birtokuktól megfosztani nem lehet mind addig, míg 
törvényes követeléseik iránt elégtételt nem nyernek. Ha a 
leányok a kérdéses jószágok mint a leányágat illetők iránt 
tesznek követelést, ők is kénytelenek egy év alatt jogai
kat bebizonyítani. Ha ezt tenni nem képesek és a Jószá-
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gok őket leány ágon nem illetnék, a király vagy azok, kik
nek a Jószágokat a király adományozná, vagy kiket azok 
különben illetnének, az özvegyeket hitbérök és más igaz
ságos követeléseikre nézve kielégíteni, a leányokat pedig 
kiházasitásukig az atyai házban és leány negyed czíme alatt 
a Jószágok negyed részének birtokában hagyni, az utolsót 
végre férjhez menetelökkel pénzzel megváltani kötelesek. 
Egyébiránt azon leányokat, kik apjok vagy testvéreik meg
egyezésével nemtelenhez mentek férjhez, az ílly leánynegyed 
mindig természetben illeti. 

A törvényhozásnak nem kis dicsőségére szolgált azon 
határozat, miszerint a fiú az apa, ez pedig amaz bűneiért 
nem marasztaltathatik el, és hogy a birtokot illető perekben 
a nők és gyermekek csak akkor idéztethetnek meg férjeik
kel és illetőleg apáikkal, ha a peres Jószágok iránt kttlönös 
jogaik volnának; hogy az egyházi személyek a törvény 
előtt a világiakkal egyformásíttattak, úgy hogy ezek ama
zok irányában nagyobb birság alá nem vettethettek, mint 
tőlök az egyháziak magok követelhették volna; hogy az 
egyházi személyek, midőn világiakkal akárroelly biró előtt 
pörlekednek, mind addig, mfg a kérdés függőben van, a 
király különös engedelme nélkül akármelly kérdésben is eL-
lenfelöket egyházi fenyíték alá nem vethetik, — végre hogy a 
hatalmas visszaverés alkalmával eddigelő divatozott első eset
ben egy, másodikban két márka birság helyett jövendőre min
den akármelly állású,'pörlekedő, ki akármelly ügyben, még a 
főbenjárókat sem vévén ki, illy visszaveréssel élni bátorkod
nék, a hatalmasság büntetésében és e fölött, haigtatás, vissza-
gitatás vagy becsQlés alkalmával történt volna az, a kérdés 
alatti Jószágok becsárában, ha pedig közös tanűvallatások 
vagy helyszfneni vizsgálatokkor tétetett, az ügy elvesztésé
ben marasztaltassék el. 

A bíráknak, kiket becsmérelni, igazságtalansággal, 
részrehajlással törvény utján kivől gyanúsítani, ugyanazon 
büntetés terhe alatt tilos, roelly alá ők esnének, ha a vád 
ellenök bebizonyíttatnék, — arról hogy mindenkinek, sze
génynek úgy mint gazdagnak^ minden kedvezés, kérelem, 
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jutalom, részrehajlás, félelem, gyűlölség, szeretet és j<5 indu
lat félretételével az igazságot ügy, mint azt isten és belső 
meggyőzödésök szerint felfogni képesek, fogják szolgáltatni, 
különös, az országgyűlés által a Zsigmond törvénye szerint 
megállapított esküt kellett hivataluk átvétele alkalmával 
letenni, még pedig a nádornak, az országbírónak, a fő- s 
alkorlátnokoknak, itélőmestereknek, az említett rendes bírák 
helyetteseinek, valamint az ülnököknek, a tőtországi bánok
nak, erdélyi vajdáknak és a főispánoknak a király személye, az 
alispánoknak és szolgabiráknak pedig az illető megyék előtt. 

A királyi kissebb korlátnokság vagy a conventek és 
káptalanok előtt kelt minden irományoknak díjai, kevés 
különbséggel űgy mint azok Zsigmond törvényei szerint 
divatoztak, 12 és 24 dénár közt elhatároztattak, kivévén 
a kissebb királyi irodában kiadott itéletleveleket, mellyé-
kért, ha hatalmassági ügyben keltek, minden 100 után 
10 a pecsét őrének és 200 fillér az irőnak, ha birtok
vagy akármi más kérdésben, a peres tárgy mennyisége sze
rint annyi, mennyiben a felek az itélőmesterekkel meg 
tudtak egyezni, volt fizetendő. Különösen a káptalan vagy 
convent embereinek, midőn valamelly törvényes tett vég
hezvitelére mentek ki, tartás mellett 12 dénár napi díj 
rendeltetett, akár magok akár a felek alkalmatosságán tet
ték az utat. Minden bírságok, a mennyiben a felsőbb törvény
székek által Ítéltettek meg, csak a pör végével vétetnek végre
hajtással fel, ekkor is a peres felet illető rész elŐbb és csak ez 
után a bírót illető; a főispánok vagy megyei törvényszékek 
által ítélteket ellenben tízennegyed nap alatt tartoznak az 
illető felek végrehajtás terhe alatt lefizetni. Egyébiránt 
minden eddig folyamatlan lévő perek nem ezen új hanem 
a régi rendszer szerint voltak béfejezendők. 

Ha ezen határozatokat szoros vizsgálat alá veszszük, 
azokban sók szépet és egyes meglepő rendelkezéseket fo
gunk találni, mellyeka nagy király igazságszeretetének nyil
vános bizonyságai. Azonban ezeknek igen nagy része épen 
olly határozatlan mint czélellenes, és a pörlekedő megnyug
tatását épen olly kevéssé eszközlő mint az osztó igazság 
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elveivel össze nem férő; az egész pedig hiános, az igazság 
kiszolgáltatása minden eseteit koránscm kimerítő s a kitű
zött czélnak meg nem felelő. Azonban ezen egész munká
latot és annak egyes részeit a törvényhozás mostani ki
fejlődéséhez nem szabad alkalmaznunk, hanem a középkor
ban divatozott és annak intézményeiből kifejlett eszmék 
szerint keli megítélnünk, és szükséges még azt is megfon
tolnunk , hogy maga Mátyás körülményeihez képest az 
igazság kiszolgáltatásának rendszerét nem merte egészen 
felforgatni, egy iliy tervnek kivitelét minden befolyása mel
lett a mdveltség annyira különböző fokán állő ország ren
déitől, az ősi szokásaihoz annyira ragaszkodó nemzettől 
épen nem várhatván és kénytelen lévén azzal megelégedni, 
ha a már meglevő rendszer egyes részeit kijavíthatja. 

Az eddigelő vizsgálat alá vett határozatokon kivűi ho
zattak még ezen országgyűlésen több, nem annyiban az igaz
ság kiszolgáltatását és annak rendszerét mint a belső bátorság 
fentartását és a különböző állású polgárok viszonyainak meg
alapítását és más közigazgatási tárgyakat érdeklő határozatok 
is. Különösen — 1-ször. A szabályozott apátságokra és pré
postságokra csak azon szerzetbeli apátok neveztessenek ki. 
Az illető megyés püspökök minden évben kétszer személyesen 
vizsgálják meg, vagy ha ebben más elfóglaltatásaik által gátol
tatnának, helyetteseik, prépostjaik vagy más erre alkalmas 
egyházi személyek által vizsgáltassák meg a megyéjökben lé
vő kolostorokat, a szerzet szabályaival nem gondoló, helytele
nül élő és felsőbbségöknek engedelmeskedni vonakodó apá
tokat és prépostokat tegyék le és javadalmaik adassanak má
soknak, a roszéletű barátokat pedig rekeszszék ki a monos
torból. A kissebb szerű conventek, mint a szent-joghi, a hite
les levelek kiadásától egészen eltiltattak. — 2-szor. Minden 
eddigelő nyert kivételek a rendes birák hatósága alól, kivévén 
az örökös grófokat, kik régi időktől fogva egyedül a királyi bí
róságtól függöttek, ezennel megsemmisíttetnek, mivel azok 
számos visszaélésekre adtak alkalmat. — 3-szor. A főpapok, 
zászlós urak és más nemesek, midőn ő felségének udvarához a 
háborúba vagy akárhova egyebüvé mennek, ezt a lakosoknak 
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minden kára s terheltetése nélkül tegyék. — 4-szer. A 
háborúba menó vagy különben az országban utazö fegyve
resek mind magok mind lovaik számára kötelesek minden 
szükségeikre nézve kész pénzzel eleget tenni azon ársza
bály szerint, mellyet a király időről időre a körülmények
hez képest megállapítand. A magánosok e részben fegyve
reseikért felelősek) a király pedig zsoldosai mellé mindig 
rendel egy alkalmas és tekintélyes biztost, ki ezen rende
let teljesítésére felügyel és kit panasz esetére ő maga tar
tozik felelet alá vonni. Ha a^zsoldosok, mint ez főként a 
könnyű lovasoknál vagy huszároknál szokott megtörténni, 
a háború végével vagy szolgálatuk idejének eltöltével, a 
helyett hogy csöndesen haza mennének, az országban csa
tangolnak, mások jószágaiban megtelepednek, itt zsarolás
ból, a csöndes lakosok terheltetésével élődnek, azon főispán 
előtt, kinek megyéjéből valők, kell panaszt tenni, ki köteles 
őket az eltávozásra és a kár megtérítésére felszőlftani, és 
ha Ők ezt tenni nem akarnák, őket elfogatni és a királynak 
megfenyftésök végett átadni, a megkárosnltakat vagyonnk-
ből igazságos követeléseikre nézve kielégíteni. Ha a főispán 
ezt önerejével eszközölni nem tudná, a megyei nemesség kö
teles fölkelni és segítségére robogni. A kötelességében ha
nyagul eljáró főispán vagyonából ő felsége szerez a meg-
károsultaknak elégtételt. A fegyveresek, midőn egyenkint 
vagy csapatonként vonulnak át az országon, az egyházakat 
a lakosok által nagyobb bátorság végett ott tartott élelem-
beliek tekintetéből feltörni, az ott talált élelem bélieket úgy 
mint más sajátját a lakosoknak elrabolni, és sok más hely
telenségek által köz botrányt okozni szokván, jövendőre 
mind azon fegyveresek, kik az egyházak ajtait feltörni 
s azokat akármi módon szentteleniteni bátorkodnának, ha 
nemesek, n̂ inden jószágaik elvesztésével büntettessenek, ha 
nemtelenek, égettessenek meg. A búnösök főhadnagya fele
lős ezen rendelet szoros megtartásaért, ki ha azt elhanya
golná, a felség által büntettetik meg. Ha a bűnösök királyi 
szolgálatban vágynak, ő felsége gondoskodik az egyház új 
fölszenteléséről, ha magánosokéban, illető uraikat szorítja 
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ennek megtétetésére. Azonban niásfclűl ha az illy fegyve
resek élelembeliekben szOkséget szenvednek, az UletA né
pész vagy helybeli birő köteles az egyház ajtaját megnyitni 
és a csapat fónöke által erre rendelt biztos előtt a fegyve
reseket illendó s igazságos áraknak letétele mellett a szük
séges eleséggel ellátni. Az illy fegyveresek végre a nemesek 
házaihoz szállani, ott akárminemű élelembclieket, ha mind
járt a jobbágyokéi volnának is, zsarolni ne merészeljenek 
ugyanazon bttntetés terhe alatt, melly az egyházak meg* 
fertőztetőlre szabatott. — 5-szőr. Mivel a lengyelek és 
velenczeiek az ország ellen mindenkép törekednek, ezennel 
örökös hűségtelenség bélyege alatt tilalmas akárkinek is 
nékiek várait, helységeit, fekvő birtokait eladni, elzálogosí
tani, ajándékozni vagy akármelly szín alatt átengedni. — 
6-szor. A reá bízott javakat károsan kezelő tisztet vagy 
szolgát, nemesi szabadalma ellent nem állván, akárki el* 
fogathatja; azonban ennek is hatalmában áll, midőn letar
tóztatását igazságtalannak véli, gazdája ellen pert indítani s 
ártatlanságát bebizonyítani. Az illyen tisztet és szolgát, 
ha megszökik és más szolgálatába áll, űj gazdája az előb
binek felszőlítására kettős vérdíja megfizetésének terhe 
alatt tartozik elbocsátani s kiadni, mire, ha azt tenni vo
nakodnék, birőilag is szoríttatik. — 7-szer. Egy év alatt 
nevezetesen a jövő újévig minden főispán köteles bizonyos 
előkelő megyebeli nemesekkel a megyében lévő vámokat, 
a hidak és töltések hosszát, mellyektől azok vétetnek, pon
tosan összeírni s ő felségének följelenteni, hogy ez a főpa
pokkal és zászlós urakkal az illendő vámfizetéseket elha
tározhassa. Ha valaki ennek átküldése után is a meghatá
rozott árszabályt megtartimi vonakodnék, a főispán a vá
lasztottnemesekkel a sértett félnek mind a helytelenül vett 
vámra mind költségeire nézve szerezzen elégtételt. Ha 
pedig a vámbirtokosok javíthailan makacsok volnának, 
tiltsa el őket a király további kegyelméig egy áltáljában a 
vámszedéstől és gondoskodjék ezen tilalom megtartásáról. 
Ha magának az illető főispánnak volnának megyéjében illy 
vámjai, a szomszéd megyék főispánjai közöl valamellyik 
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gondoskodik mind ezekről. A szomszéd helységből felesé
get hozó jobbágyok cgyáltaljában nem fizetnek vámot, a 
szabok és borbélyok pedig csak annyit mint mások és nem 
40 fillért, mint eddig szokásban volt. — 8-szor. A királyi 
pártfogás alatt lévő egyházak ügyeibe a királyi tisztviselők 
közöl senki, akármilly magas állású legyen, nem elegyedhetik 
a felség rendeletén kivül. — 9>szer. A tolvajokat, rablókat, 
gyilkosokat, gyűjtogatőkat, levél- vagy aláiráshamisítő-
kat, ha az illető földesúr azoknak kiadását a főispán felszólí
tására megtagadná, ez erőhatalommal is elfogathatja. Midőn 
ennek csak a helybeli lakosok állanak ellent, a főispán 
nagyobb erőt rendel és mind a gonosztevőket mind az el-
lentállő parasztokat elfogatja. Midőn az ellentdlL ŝl̂ an a 
földesurak tisztjei is részt vesznek, de a bűnösnek a tör
vényszék elébe állítását Ígérik, minden további lépés fel
függesztendő; azonban ha a gonosztevőt sem kiadni sem annak 
törvény elébe állítását ígérni nem akarják, a főispán a hely
séget Ő felségének további kegyelméig elfoglalja. Ha végre 
maga a földesúr áll ellent az illy elfogatásoknak, és a go
nosztévőnek törvényszék. elébe állítását nem ígéri vagy 
ebbeli ígéretét nem teljesíti: a főispán a helységet a korona 
részére végkép elkobozza, úgy hogy azt ő felsége szabad 
tetszése szerint másnak adományozhassa vagy magának 
megtarthassa. A ki az elfogott gonosztevőt megint szaba
don bocsátja, köteles ennek kettős vérdiját a főispán kezé
hez letenni, a sértett félnek okozott károkat pedig megté
ríteni. — 10-szer. A jobbágyoknak eddig is divatozott 
szabad költözése jövendőre is megállapíttatik, és a ki job
bágyait ebben akármelly szín alatt akadályoztatná, 6 már
kában marasztaltatik el, másfélül azonban az idegen job
bágyoknak hatalmas elvitele is tilalmaztatik. Az utolsó év
ben így elhurczolt jobbágyot mindenki tartozik a főispán 
első felszólítására kibocsátani; ha ezt tenni nem akarná, a 
jobbágy vérdijában marasztaltatik el, mellynek fele a fő
ispánt, másik fele pedig a jobbágy valóságos tulajdonosát 
illeti. Az illy eseteket a főispán az egész megyében köteles 
kinyomozni, még pedig a király és királyné jószágain kezd-

Digitized by Google 



359 

vén el. Jövendőre az illy eseteket a főispánok a választott 
nemesekkel vizsgálják meg, és az elhurczolt jobbágy sza
badon bocsátását eszközöljék, a hatalmaskodőn a feljebb! 
büntetést is megvévén. — 11-szer. A dézmálásra nézve 
hosszas tanácskozások után is azon mód állapíttatott meg, 
melly a koronázási végzeményben foglaltatik, akként hogy 
a dézmáló a király által minden megyében e végett kine
vezendő nemesek közöl egyet vagy kettőt a dézmabirtokos 
költségén vegyen maga mellé, kiknek kötelességök a déz-
málás helyes elintézésére ügyelni. Ez vagy ezek a dézmá-
lásban hibát találván, az iránt a mnnkálat további felfüg
gesztése mellett jelentést tesznek az illető püspöknek vagy 
káptalannak; ha pedig innen orvoslást nem nyernének, 
egyenesen a királynak, ki a dolgot az igazság szerint intézi 
el. A dézmálő kénytelen a dézmás által hit alatt fölfede
zett menyiségben megnyugodni, vagy ha a kérdés alatti 
kazlat felbontja és a feladás helyesnek találtatik, — ellen
kező esetben az eltagadott mennyiség elkoboztatik és e 
mellett a dézma az egész mennyiségből kivétetik, — a 
dézmás részére egy aranyat kell fizetni kárpótlásul, mellynek 
fejében ez a dézmálőnak e végből már jő előre udvarába 
hozott lovát mind addig letartóztathatja, míg azt le nem 
teszi. Különösen az egri megyében az állatokból venni 
szokott dézmának a dézmás csak sz. Mihály napig köteles 
gondját viselni, de ekkor is a történetesen eldöglött álla
tokra nézve kárpótlással nem tartozik; mire nézve a mar
hák átadása alkalmával hitet tesz le, hogy ezek nem gon
datlansága miatt döglöttek el. A földesuraknak nem sza
bad magok részére egy vagy más kertet vagy pinczét déz-
málás végett fentartani. — 12-szer. A dézmák iránt Ró
mában indított valamennyi pereket kötelesek a felek jövő 
május elsejéig ott megszüntetni és a királyi törvényszék 
előtt újra folyamatba tenni; azok ellen, kik ezt elmulasztanák, 
az ellenfél kérelmére az ez által előadandó Irományokból fog 
Ítélet hozatni. Jövendőre akármi keresetre nézve tilalmas 
Rómában port indítani; a dézmát illető perek eĝ ênesen a 
király által ítélendök el. — 13-szor. A királynak nem áll 
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hatalmában akármelly nagy és nyomós feladásra is akárkinek 
Jószágait lefoglalni, hanem a feladást a főispán és választott 
nemesek által kellőleg megvizsgáltatván, az ezek által tett 
tudósítás nyomán kénytelen Ítéletet hozni; e mellett senkit 
sem szabad neki a hűségtelenség örökös bélyegében a zász
lósok és főpapok tanácsa nélkül elmarasztalni. Az illy bű
nösöket csak azon esetre de akkor is csak 12 napra fo
gadhatják rokonaik és baráljaik magokhoz, ha ezek a fel
ség kegyelméhez folyamodni vagy engedelmességök vagy 
ártatlanságok bebizonyítására a király előtt megjelenni 
készek, melly esetben a rokonok vagy barátok az illy sze
mélyt vagy személyesen kisérik vagy embereik által levél 
mellett kisértetik a királyhoz, és mellettök magokat S7a1 a-
don közbevethetik, ártatlanságuk bebizonyításában mun
kálkodhatnak és mellettök királyi kegyelemért folyamodhat
nak. Ha azonban ügyekezeteik siker nélkül maradnának, 
többé őket magoknál nem tarthatják azon vár, erősség, 
város, mezőváros, helység vagy lak örökös elvesztésének 
terhe alatt, mellyekbe rejtették. — 14-szer. Azon nemesi 
jószágokat, mellyekben arany, ezüst vagy más érezek, vagy 
só találtatnak, ő felsége becserélheti hasonló értékű jószá
gokkal ; ha ezt tenni nem akarná, a birtokostól egyebet 
nem kívánhat a törvény által szabott résznél. — 15-ször. 
Az esperestek és népészek kivált Somogy megyében a meg
gyilkoltak illendő eltemetését mind addig megtagadni me
részelvén, bár ezen zsarolástól már Károly király alatt 
ennek kérésére pápai bullák által eltiltattak, míg minden 
egyéb temetési dfjakon felül egy márka vagy négy arany 
nem tétetik le, ezen bfinös zsarolástól javadalmaik rögtöni 
elvesztése alatt komolyan eltiltatnak. — 16-szor. Midőn 
a megyékből az egész megyét illető tárgyban vagy a ki
rály különös parancsából követek küldetnek ő felségéhez, 
az ezekre fordítandó költségekhez minden megyebeli akármi 
állású s tekintetű birtokosaik, a főpapok ügy mint a zász
lósok, helybeli birtokaik arányában járulni kötelesek, egye
dül azok vétetvén ki, kik iily alkalommal a fejedelem által 
í«zeraélycs megjelenésre szólíttatnak fel. Az ellenszegűlő-
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kön a rajok vetett összeget a főispán veszi fel végrehajtás 
utján az illy esetekre szabott bárom könnyű snlyű márka 
birsaggal együtt. — 17-szer. A vásárokon, kocsmákon 
mindenki akármi állása legyen is, fegyver nélkül jelenjen 
meg ugyanazon büntetés alatt, melly, mint feljebb látok, a 
megyei torvényszéken fegyverrel megjelenőkre szabatott. 
— 18-szor. Mind azok, kik a fő- és alispánoknak a vég
rehajtásokban erőhatalommal ellentállani és őket azokban 
gátolni merészelnék, ha nemesek, a hűségtelenség örökös 
bélyegébe esnek; az illy bűnbe keveredett szolgákat és 
parasztokat ellenben araik 25 márka birság terhe alatt illő 
buntctésök elvétele végett a fő- vagy alispánoknak átadni 
kötelesek 0-

0 Eicu törvénykönyv, Dátum Budae anno Domini 1-486. in festő 
conversionís B. Pauli apostoli (január 25-díkén), megvan a törvény
tárban, eredetije pedig találtatik a bécsi császári titkos levéltárban. 
Kovachich Józs, Var. Lect. 21. l. — Katona, IX. d, 6i1. L 
Grossingeri^ ki Jus puhl. 24/. és 246. l. azt állitja, hogy a ma
gyar királyok minden adományaikat szabadon akármikor visszavon-
hatjákf ezen tévedésének megczáfolása végett ezen végzcmény 48-
dík czikkére utasítja, melly a magyar nemesi jószágok elvételét a 
benndk talált érezek kedvéért is csak kárpótlás következésében en
gedi meg. A törvénykönyv végén Geréb erdélyi püspök azért tétetik 
az egri püspök és bibornok sőt a kalocsai érsek elé is, mivel pápai 
követ volt, bár gyakran ezen hivatalra semmi tekintet sem vétetett. 
Katona, IX. d. 693. L Hogy pedig Geréb még ezen évben sőt 
mindjárt az országgyűlés elos;;lása után is gyakorolta ezen tisztjét, 
kitetszik Keresztélynek, a szép mesterségek és törvények tudo
rának és erdélyi kanonoknak, mint Geréb püspök és pápai követ 
főbiztosának leveléből, melly által Napkori Pőr Gergely, Imre és 
Mártonnak, valamint Bamocsaházi Ramocsai Mihálynak megengedi, 
hogy magoknak egy év leforgása alatt szabadon választhassanak gyón-
tatői, ki őket minden megbáná̂ tsa! meggyónt bűneik terhe alól föl
menthesse, kivévén azokat) mellyek a szent-széknek vágynak fen-
tartva. Dátum Budae feria tertia ante festum Gathedrae S. Petri 
(február 21-dikén) anno domlni 1486. Pray, Hier, 11. d. 271. l. 
— Az országgyűlésnek végzéseit a király különös parancsa által 
is kihirdette. Kerchelich, Hist. Ecc. Zagrab, 185. /. Egyébiránt 
ezen orszásrgyülési határozatokat Bonfin is bővebben említi IV, 
Hz. VIL könyv, 456, l 
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Ezen országgyűlésen, mellynek végzései nyomtatás
ban is megjelentek akkor mindjárt 0 ) ^^^^ látszik, a ki
rálynak pénzbeli segedelem is ajánltatott, mellyről azon
ban a törvénykönyvben semmi emlékezet sem fordul elő. 
Nyoma van ezen ajánlásnak Mátyás némelly későbbi okle
veleiben, melyek szerint a váczi ajánlások megerősítése mel
lett egy új, hasonló segedelem ajánltatott még egy évre ^). 

)̂ Az ujabb vizsgálatok szerint ezen törvénykönyvnek több nyom
tatási kiadásai vágynak. Már Kotachich József, Noltl. PraeL ad 
Syllogen Decret, Comit i1. f. két kiadásröl emlékezik, Horváth 
Utván pedig Tvd. Gyűjt, 1833. 11. füz. 25. /. három különböző 
kiadást ismprtet meg. — Az első az ingolstadti egyetem könyvtárá
ban van, Seeműller, Bibi. Acad, Ingolst, Typogr. Fasc. IV. p. 
137. és utána Panzer szerint /. d, 266. l év és hely nélkül in fol. 
A második Lipcsében jelent meg i 488-ban. Négy levél belőle a 
múzeumban volt már előbb is, más négy levél Jahkowich gyűjte
ményével jutott oda. Az utolsó levelén ki van téve egyenesen a 
hely és év, s így különbözik az elöbbenitől, mert az, mint Seeműl
ler nyilván mondja, absque subscriptlone van, de különben is az 
első másod, a második pedig nyolczadrétü. A harmadik is a múzeum 
tulajdona. Ezt kiadta 6. R. L. gyanithatölag: Blasius de Bakamaz 
Litteratus, segédkezeket nyújtván nógrádi alispán Mohorai Vidfi Am
brus, ki 15C4-ben Pestről Budára evezvén, a csolnakkal elmerült és 
több előkelő urakkal vízbe fúlt, egy régi egykorú jegyzék szerint 
Korachichnál Supp. ad Vest. Comit. II. d. 310. l. (Ezt n szeren
csétlenség, mint "Wrancsics Antal magyar krónikájában mondja, 
1514-ben történt. Tud. Gyűjt. 1833. VIII. füz. 92. /. ) . Az i n -
golstadtitól különbözik ezen kiadás, mert ennok, mint a múzeum 
példánya mutatja, czíme : Constitutiones Inclyti Regni Üngarie, az 
ingolstadtinak pedig Seeműller szerint Mathie Regis Hungarie Bo-
hemie etc. leges in diéta ut vocatur, seu conventu generáli procerum 
Regni Bude habita condite; amannak a. b. c. d. e., ennek csak 
b. c. d. e. nyomtatási jegyei vágynak, az nyolczad, ez másod rétű. 

2) Fray ugyan Annál IV. d..185. l. egyenesen azt állitja, hogy 
semmi segedelem sem ajánltatott, és mivel Neustadt megszállásá
nak befejezésére a királynak pénzre volt szüksége, kényteleníttetett 
a berekszói vidéket György rácz fejec'elemnek 12,000 forintért zá
logba vetni; az erről szóló levelet. Dátum Bude feria secunda pest 
dominicam Invocavit (február 12-dikén) anno domini 1486 egyszers
mind közli Bél Mátyás kézirataiból. Belőle kiadta azt Katona, IX. 
d. 752 l., mi pedig némelly részben kiegészítve adjuk Ohlevéltár, 
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A városokat azonban a király kénye szerint r^vta meg, 
így p. 0. Bártfának 1000 aranyat kellé fizetni 0- Az or
szággyűlési végzések mellé volt egy rendszabály is csatolva 
a törvényes bccsüre nézve ^). E szerint 150 hold föld 3 

DCCXXX, sz. — Azonban Komchich, Vest. ComiL 405, l em
lékezik Mátyásnak egy későbbi, Gömör vármegyéhez írt leveléről, 
mellyben a budai országgyűlésen minden házhelytől egy arany fo
rintban Ígért segedelemről, az egyházas és papnemeseket sem vévén 
ki, nyilván van sző. Ugyanezen segedelemről emlékezik csak ugyan 
Mátyás Bártfa városához intézett és mindjárt bővebben említendő 
levelében is. Igaz ugyan hogy ezen utolsó levelében Mátyás egyene
sen nem mondja, hogy az itt említett segedelem a budai országgyű
lésen ajánltatott, e mellett pedig ez december 7-dikén 1486-ban, a 
Gömör vármegyéhez szőlő pedig épen 14$7-ben kelt és így kétség 
támadhat, vnjjon nem ajánltatott-e ezen segedelem egy későbbi, csak 
ugyan ezen évben tartott országgyűlésen. Minden kétséget megszün
tet azonban Mátyásnak az erdélyi szászokhoz Badáről április 7-dikéa 
írt levele, mellyben előadván hogy, midőn his diebus superioribus 
Domini Praelafi, Barones Proceres et alii regnicole hic Bude pro te-
nenda diaeta convenissent, ezek önkényt Magyarországon minden 
üléstől egy aranynyi segedelmet Ígértek, őket is felszőlítja, hogy 
járuljanak a kőz szűkség födözésére segedelemmel és azt ne tagad
ják meg, quoniam si id facere attentaretis, atque negotia nostra et 
regni noslri, ad quae subsidium hujusmodi deputamus, aliquo pacto 
torbarentur, nemini alteri nisi vobis et quidem gravissime inputare-
mus. Dátum Bud.ic feria sexta proxima ante festum B. Tiburtíi an
no domini 1486. SchuUer^ Gesch, ». Siebenb. ürhb. 7, SÍ, 

0 Kovachich e- h. emlékezik Mátyásnak Bártfához ezen 1000 
arany iránt írt leveléről, Dátum Bude in festő beati Ambrosii anno 
domini 1486., mellyben az országosan összegyűlt rendek által aján
lott egy forintnyi segedelem tekintetéből szólítja fel azt a mondott 
ősszeg fizetésére. 

*) Nádasdí Tamásnak az ország törvénykönyveit magában foglalő 
kéziratában 150. levél, s a Szapáriak hasonló ercsi codexében 529. 
l. ezen országgyűlési végzések után olvashatni ezen árszabályt. Ko-^ 
rachich, Suppl. ad Vest. Comit. II. d. 266. l. — Kaprinai iro
mányai közt Lit. B. 4. Tom. XXIX. 190. I. van egy levél, melly
ben Mátyás a nndekkel együtt elhatározza, hogy a mislei prépost
ságra nézve u pártfogóság nem illeti sem LapispTitaki Miklóst sem a 
főbb Zsegnyei nemeseket. Dátum Budae firia II. proxima post Do-
minicam Judica (mnrtius 15-dikán} anno domini 1486. Korackich 
azonban Svpjl. ad ) est. Comt'L e. A. nem meri elhatározni, vájjon 
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márkát, egy hold 80 dónárt, egy őkor egy márkát, egy ló 
hármat, négy juh és ugyanannyi sertés egy márkát tett. 

Még az országgyűlésének bevégzése előtt Arragoniai 
János bfbornok és esztergomi érsek ezen utolsó hivataláról 
lemonda ^). Mátyás Beatrixnak kedveskedendő, vagy általa az 
iránt különösen felszólítva, sógorának Herkules ferrarai ber
ezegnek némellyek szerint kilencz^), mások szerint nyolcz'), 
megint mások szerint öt éves *} fiát nevezte ki helyébe és 
Rómában lévő követének Veronai Gábornak és Vitéz szerémi 
püspöknek meghagyá, hogy a pápa helybenhagyását, meg
erősítését eszközöljék*). De a szent atyának ezen kinevezés 
nem volt kedve szerint; azért miatta külön levelet írt Mátyás
nak, mellyben figyelmeztetvén őt, hogy országa ezen első 
egyházi javadalmának egy gyermek kezére bízása nem csak 
királyi tekintélyének koczkáztatását eszközölheti, hanem 
az egyházi dolgok komolyabb folytatására is kedvetlen be
folyást gyakorolhat, felszólítja őt, miszerint vagy a Magyar
országon lévő sok érdemes egyházi férfiak közöl vagy va-
lamelly, ezen állomásra minden tekintetben alkalmatos ide
gen személyt ajánljon neki, kit örömest meg fog erősíteni, 
miután erősen föltett szándéka ezen állomásról csak az ő 
egyenes befolyásával rendelkezni*}. Ennek oka lehetett nem-
csak Hippolitnak ifjúsága, hanem az is, hogy ekkor a szent
szék a nápolyi királylyal, mint már feljebb is említők, nem
csak kedvetlenségbe jött volt, hanem ellene tüzes háborút 

ezen levél ezen országgyűlésen keli-e ? Mi higlandők vagyunk azt 
vélni, hogy ezen levél egy áltáljában nem országgyűlésen hanem 
azon kivűl az országos tanács határozata következtében adatott ki. 
Erre mutat legalább a tárgy csekélysége, mellyről szól. 

0 Timon^ Purpura Pannonica^Ső, l, még U85-re teszi lemoo-
dását. 

2) Bonfin €. h. 
3) Engel e. h., Katona, IX. d. 706. l. 
*) Péterfi, Conc. I. rész, 199. l 
^) A pápának mindjárt említendő levele ezen tárgyban Raynald-

Hál XIX. d. 372. l. 
^) Daium Romae apud S. Petrám die 8-va Juníj 1486. Rajnáid 
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is folytatott. E mellett írt a pápa a királynak egy más le
velet is Péter kalocsai érsek mellett, annak szabadon bo
csátását vagy ügye elítélésének átengedését a megváltó 
kínszenvedéseire sürgetvén, és Ígérvén, hogy Öt megbüntetni 
el nem mulasztja, a mennyiben hibásnak találandja ^). Egyéb
iránt az egri püspök távolléte miatt megyéjével nem sokat 
gondolván, mi miatt köz gűny tárgyává is lett ^), jószágait 
pedig egy Brixeni Fülöp nevű olasz igen hitetlenül és rósz-
szül kormányozván sőt végre megszökvén, a pápa körlevele 
által annak elfogatását és további rendeletig szoros őrizet 
alatt tartását rendelte e l ' ) . 

Fridrik, ki idegen segedelem által kivánta azt elnyerni, 
mire maga erejéből elégtelen volt *), működéseit Német
országon folytatta s alkudozások helyett fegyver által ki* 
vánta kedvetlenségeit Mátyással befejezni. György bajor 
fejedelem inkább a török háború hő kívánságából mint a 
császár iránti jó indulatból ügyekezett ugyan közte s Má
tyás közt békét eszközölni, miért a pápa őt meg is di
csérte ^); de igen nagy volt a két fél közt az ingerültség, 

^) Dátum Romae apud S. Petrum die VI. martij 1486. Raynald-r 
nál XIX, d, 372. /. Ezen levelet közli innen mind Pray, Annál, 
IV, d. i86, L, mind Katona e, h. Az utolsó azt véli, hogy ezen 
levél következtében vitetett Várdai által az árvái várbői Visegrádra, 
hol kevesbbé szigorú börtönbe tétetett. 

*) Gábriel antistes non curat, clerus ubi stes, ezen vers készült 
rá. Katona e. h, IX. d, 697, l, Timon, Purpur a Pannonica^ 
86. L azt állítja, hogy Bonfln öt helytelenül mondja büszkének, mcr.t 
ő szelíd volt és szerény, mint Oldoinus mondja In add, ad Gracco-
vianam. 

3) Dátum Romae apud S. Pettum sub annulo piscatoris die XV. 
martij 1486. Schmitt, Episc. Agr. II d, Í23. /. 

0 A pápához e végből követeket küldött, de VIII. locze a sege
delmet megtagadta, m|nt a csiszár maga panaszkodik az országgyű
lésen. MüUer, Reichstags-Theat, unter Frid. III. V, 122. l., 
Ranhe, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Ref. L d. 86. l, 

5) A pápának Györgyhöz ezen tárgyban írt levelét Dátum Romae 
die XXVIII. septembris 1485. közli Raynald, Annál. Eccl. XIX. 
d. 351, l. és innen Pray, Annál lY, d. 18t. l, ebből pidig Katona 
IX. d. 593. l. 
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a bizodalmatlanság; Fridriket a jellemében gyökerezett ma
kacsság, Mátyást fegyvereinek szerencsője tartoztatták min
den közelitéstől. A békéhez tebát kevés reménység mara-
da, több lehete a fegyverszünethez, mivel Fridrik időt kí
vánt nyerni tervei kivitelére, Mátyás pedig még nem hagyott 
fel egészen Dsem iránti szándékával, és ennek tekintetébői 
annak kiadását ujabban is sürgette. De ez hosszasabb idő
re haladt és a Németországon történt dolgok újra fölheví
tek Mátyási a császár ellen, és minden alkudozásoknak vége 
szakadt ^). 

Fridrik ugyanis a német fejedelmeket szorosabban 
házához kötendő, azon ügy ekézett egész erővel, hogy fi^t 
Németországban elválasztassa királynak. E végből a né
metországi főbb udvarokhoz küldé Werdenberg Hugó gróf 
titkos tanácsnokát és János volt esztergomi érseket, a dol
got előre elkészíteni^). Ezek a rajok bízottakban olly sze
rencsével jártak el, hogy Miksa Frankfurtban ') február 
16-dikán 1486 0 & jelen voltak által egyes akarattal vá
lasztatott cl romai királynak 0) l>ár & franczia király min-

0 Pray e* h* Dsem kiadásának megtagadását a pápa által mondja 
egyedüli okának. Egyébiránt Dsem általadását Mátyáson kivöl, ki 
ebben első volt, sürgették Ferdinánd nápolyi, Ferdinánd castiliai 
királyok és az egyiptomi szultán. Raynald e. h, XíX. d, 35i. l. 

)̂ Hi»t. elect, et coron, Maximiliani L FrehernéU Script. Rer. 
Germ. IIL d, i7, 19, és 24. L , Goldast, Politische Reichshün-
deU I. d, 3. l, Puhitschka / X d. 365, L,HáberUn, YILd. 305.1 

3) Fridrik meghivő levelét ezen országgyűlésre közli Műllerf 
ReichstagS'TheaL IIL d. i. /. 

0 Engel, Gesch, r. Ung, IIL d. 404, /., GuaUer, IL d, 973. 
h, Freher e. A., Miiller e. h. 7. /. — Calcndas martij vagy mar-
tins i-sején de Roo e, h.<, die Juliannáé vagy február 16-kán AnO" 
nymus RoUensis^ Breve Chron. Pez Jeromosnál I. d, 467» /. 
február 20-dikán azaz secunda feria post dominicam reminiscere 
Tritthem, Chron. Hirsaug. IL d* 523. L, pünkösd napján vagy 
május li-dikén történt mások szerint a választás, és azt tartomá
nyaiban Fridrik mindjárt ki is hirdette Preuenhuber i38, L szerint. 

0 De Roo e, h, — A választási irományok megvannak azon 
oklevelek közt, mellyek Aeneas Syltius Bist Frid> IIL czimfi 
munkájának 1685-diki kiadásához vannak mellékelve, és Lünignil 
Reichs-Arch. Pars Gen. ConU IL 282. l 
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dent elkövetett hogy a dolgot akadályoztassa )̂. Fridrik 
őrömében könnyezett *). Már martius 10-dikén egy német 
szövetség is keletkezett Mátyás ellen ' } , később pedig a 
rendek ellene segedelmet is rendeltek Fridriknek 0 . Miksa 
király erről mindjárt tudósította az osztrák rendeket oHy 
hozzáadással, hogy a Németország rendéi által aján^ 
lőtt tetemes segédsereggel nem soká megjelenend, és 
így annak élelméről gondoskodjanak jő előre '). Április 

0 De Roo e. h, — A franczia király és Mátyás KranZy SaxO" 
tiia^ XIIL hőnyr, 2. fej,, SírumvSt Corpus Bist, Germ, I. d, 
775. L 

^) De Roo e. h. — De azért még is az országlás dolgaiba vá
lasztása után sem engedett neki befolyást, és őt mindig úgy tekln--
tette mint házfiát. Miksa levele szász Alberthez 1492-röl a dresdeni 
levéltárban. Ranhe^ Deutsche Gesch, im Zeitalter der Ref, L d. 
96, L 

3) A szövetségiével megvan MűUernél Reichstags-Theat, HL 
d. i, U, Dumontnál Corpt Dt'pL IIL d. 2. rész, 153. l Hasonl. 
Fugger, V, fej. XXXVII., Lehmann, Speyer, Chron. VIL könyv^ 
CXVIIJ. fej., Strucius e. h. és Ltlní̂ f, Reichs-Jrch. l d. 271. l, 

*) A császár 54,000 embert és, 500,000 forintot kért, de a ren
dek csak annyit akartak adni, mennyit hajdan Nürnbergben és Re-
gcnsburgban a törökök ellen ígértek volt: végre csupán pénzsege
delemben egyezlek meg 308,400 forintban és ha a szükség nagyobb 
leend, 30,000 emberben. Jtfö//cr, Reichstags-Theat. III. d. 7. és 
köD. l. — Lehmann szerint Speyer. Chron. 987. és köv. /, 
az egész pénzbeli segedelem 418,900 forintra ment. — Ezen sege
delem azonban csak úgy volt Ígérve, ha a pápa, a lengyel, cseh, 
dán királyok és a sch^reitziak is adnak segedelmet. — 34,000 
főből állö sereg ajánltatott a császárnak, mellynek tekintetéből 5200 
arany esett Augsbnrgra. AnnaL Augsburg. Menckennél L d. 1700. 
L — A városok azonban nem akartak részt venni, bár őket később 
Kölnben, Esslingenben, Speierben és 1487-ben megint Speierben 
is kívánta a császár arra bfrni. iföi/^r, Reichstags-Theat. IIL d* 
7L 76. és 78. L 

)̂ Ezen levelet. Dátum feria II. ante Pascha (martius 27.) közli 
de Linck, Annál. ClaravatL IL d, 278* i Hasonl. Kun, Gesch. 
FHedr. IV. II. d. 18i. t. — Már előbb martius 12-dikén írt volt 
Fridrik Stahremberg Ulriknak, közönségesen ígérvén segedelmet és 
fia választását jelentvén. Martius 12-dikén és 14-díkén mind Fri
drik mind Miksa külön ugyan de egy papírra csakugyan Stahremberg 

Digitized by Google 



368 

11-dikén esett meg a koronázás Aachenben 0} és innen a 
császár s a király mindjárt Brüggebe és Gentbe mentek '). 

Az ellene kötött szövetség Mátyást — ki hosszasabb 
budai mulatása alatt február 6-dikán Altenberger Tamás 
szebeni polgármesternek és ugyanottani királyi kamarásnak 
maga s az erdélyi szászok nevében tett kérelmére András 
királynak 1214-ben az erdélyi szászok részére kiadott és 
és Károly által 1317-ben, Lajos által 1366-ban, Mária által 
1383-ban, Zsigmond által 1387. és 1406.ban átírt és meg
erősített szabadalomlevelét mind ezen megerősítésekkel 
együtt szóról szóra átirta s maga részéről is megerősítette'), — 
Geréb Pétert fő ajtónállónak *), Brankovlcs Györgyöt, István 

Ulriknak és az Ensen feljüli főpapoknak, nemeseknek és városok
nak ege'szen hason értelmű levelekel irtak Frankfurtból. Chmel, 
Regest, 724. L 

0 Április 9-dikén Haberiin F//. d. 323, /., jnartius 28 díkán 
Freher III, d, 24. /., hol az bőven le is van írva, április 10-dikén 
Gualter II. d. 973. l. — szertartásai bőven le vágynak írva fran-
cziáúl DumonináU SuppL aux Corps Dipl. IV. d. 562. L — Itt 
megújította Fridrik kérését a Mátyás ellen adandő segedelem iránt, 
egyszersmind pedig sürgette azt is, hogy jelölnének ki néinelly sze
mélyeket a Romába, Schweitzba, Velrnczébe, a lengyel, dán és 
cseh királyokhoz küldendő kövctsé^jhez; ezt azonban a választok 
egyenesen a császárra bizták. Miiller, Ret'shstags-Theaí, IIÍ. d. 
50.1 

»3 De Roo e. h. 
3} Dátum per manus etc, anno domini 1486. Octavo Idus Februarij 

Oklevéltár, DCCXXIX si, — II. András kiváltságlevelét kiadták 
már mind Schlöier, Gesch. d. Deutsehen in Siebenb. y mind End-
licher, Rerum üung. Idonum, Arpadiana, 420. L; azonban Má
tyás ezen nevezetes okmányát maga egész kiterjedésében közölni 
8 abba II. András szabadalomlevelét is fölvenni nem véltük fölös
legesnek. 

*)Még a január 25-dikén kelt törvénykönyvben a főajtonálléről 
nincsen emlékezet, de már a kevés napokkal ez után a szászok ré
szére kiadott és épen most említett szabadalmi levélbsn Geréb Pé
ter fordul elő ezen czímmel. Meg kell még jegyeznünk hogy Szako-
lyi András, ki a mondott törvénykönyvben Haraszti Ferenczczel 
hibásan szerémi bánnak mondatik, ezen szabadalmi levélben Pa« 
técsi Bertalannal helyesebben mint szörényi bán fordul elő. 
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ráczországi despot fiát atyja helyébe rácz fejedelemnek ^ 
nevezte ki, ezen utolsót és öcscsét Jánost egyszersmind 
február 12-dikén 12,000 arany forintban Berekszó várá
val és tartozandóságaival ajándékozta meg ^), — az ellen-

0 Engel, Gesch, t?. Sérv. 448. L éa Getch. v. Ung. IlL d. 
404. L hibásan állítja, hogy Mátyás Brankovics Jánost nevezte ki 
szerb despotnak̂  még pedig mindjárt húsvét után; megczáfolja öt 
Mátyásnak Bereksző vára iránt kelt, Brankovics Györgynek szerb 
despottá neveztetését nyilván említő és mindjárt bővebben elő-
adandó átirő levele. 

}̂ Dátum Budae feria sccunda posC dominicam Invocavit anno 
domini 1486. Pray, Annát. IV d. 185. /., Katona e. h. IX. d. 
752. l. és OklevéUáry DCCXXX. «». — Engel e. h. megjegyzi, 
hogy Brankovics János később Ilonát, Jaksics Demeter leányát vette 
feleségül, Bereksző várán kivül említi még Kőipény várát is, de 
erről az említett adománylevélben nincs sző. — Mátyás huzamosb 
mulatásának a fővárosban az eddig említetteken kivfil még több okle
veles nyomai is vannak. — Január 6-dikán innen adott a székely
vásárhelyieknek Maros széliben Báthori István országbirő és erdélyi 
vajda közbevetésére a vámoktői fölmentő szabadalmat az egész 
országra nézve. Dátum Bude in festő epiphaniarum anno domini 
1486. Eder, Observ. in Felmer. 223. l. — Innen írt január 25-di-
kén a zágrábi püspökség jőszágai ügyében. Dátum Bude díe festő 
Conversionis Pauli Apostoli, anno domini 1486. Farlat, V. d. 449. 
l. — Február 2i-dikén Besztercze városának és a beszterczei ke^ 
rületben eső más szász városok és mezővárosoknak innen parancsolja 
meg szorosan, hogy a szomszédságukban elhatalmasodott rablőkat, 
tolvajokat és gyujtogatőkat, kik a szászok közt jószágokat bíró ne
mesek birtokaiban tartózkodnak és a szászoknak naponként kimond
hatatlan károkat okoznak, ezentúl bármelly nemes jószágain is, hol 
megkaphatok, fogják el és érdemök szerint büntessék meg. Dátum 
Bude feria tertia post dominicam Reminiscere anno domini 1486. 
Okletéltár, DCCXXXI. $». — Február 23-dikán Péter corbovai 
grófiiak menedéklevelet ad, hogy embereivel és cselédeivel három 
vagy négy hónap alatt hozzá jöhessen, vele értekezhessek és dol
gait végezvén, megint szabadon haza mehessen. Dátum Bude feria 
quinta proxima post festum Cathedre Beati Petri, anno domini 
1486. OWecé/Mr, DCCXXXIÍ. sz. — Martius í9-dikén Pozsony 
városának megparancsolja, hogy ott helyben lévő hét ágyujának a fel
földre szállítása végett Pinkolczi Lászlónak, kit ezzel megbízott, vagy e 
levelét előmutató embereinek utasítása szerint elég embert és lovat 
rendeljen és azokat egész Nagy-Szombatig vitesse. Dátum Bude in 

lUNTADIAK KOBA. y . KÖT. 24 
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ség készületeinek megelőzésére és a háborúnak serényebb 
megkezdésére össztönözte. Bécs-Ujváros szorosabb bezá
rására Szapolyaí Istvánnak űj parancsot külde, maga pe
dig csakhamar az országgyűlésnek befejezése után gyüle
kezni kezdő űj seregével, — miután valószínűleg ké
születeinek serényebb elintézése végett Győrben és Po
zsonyban hosszasb időt töltött '), — felesége és fia kisé-

dominica palmarum anno domini 1486. Oklevéltárt DCCXXXIII. 
$s* — Martius 50-dikán megerősítette Privigye városának Mária 
királyné által adott szabadalmait. Említést teszen erről Katona e. 
h. IX, d. 695, l. — Április 23-dikán az utolsó országgyűlési vég-
zcmények következtében a földesarakat eltiltja attól, hogy egyedül 
az egyházakat illető dézmákból akármit is, mint ez eddigelő némelly 
pinczékkel és földekkel megtörtént, elvonjanak és magoknak tulaj
donítsanak. Dátum Budae in festő S. Ádalberti Episc. et Mart. anno 
domini i486. KercheUch, Hist. Episc, Zagrab, 185. L 

0 A Győr városi szfiz Mária fogantatása egyházában alapított 
és egyenkint megnevezett 16 oltár igazgatóit Győr városában lévő 
házaiktól minden nemú rendes és rendkívüli adótól Győrben június 
9-dikén mentette fel örök időkre, e rendelete megtartását kincstartó
jának Orbán győri püspöknek, a Győr megyei fő- s alispánoknak, 
szol gabiráknak és királyi adószedőknek szoros kötelességökűl szab
ván. Dátum Jaurini feria secunda proxima ante festum beaté Marga-
rethe Virginis, anno domini 1486. Oklevéltár, DCCXXXIV. S9, — 
Már június 14-dlkén Pozsonyból parancsolja meg a helybeli tanács
nak, hogy a Swertfurb Henrik és Reisinger Márton közti ügyben, mellyet 
azok előbb Bécs város törvényszéke előtt folytattak, most pedig elébe
vittek, tűzzön határnapot, hallgassa ki a feleket, hozzon ítéletet s azt a 
netalán meg nem jelenő vagy kifogást tevő fél ellen is törvényesen 
hajtsa végre. Gebén zu Presburg an Mitwoch nach Margarete anno 
domini 1486. Ohlevéllár, DCCXXXV, Ss, — Június 24-dikén 
Bécsbe utaztában a győri Keresztelő sz. János egyházát meglátogat
ván, miután annak csekély jövedelmeiről értesült, az a melletti három 
üres telket megint Győrből mentette föl minden adótól örök időkre, 
úgy hogy azok lakói egyedül a nevezett egyház szolgálatára legye
nek kötelesek; ezen kivül mind azon bármi nemű adót, királyi se
gélypénzt vagy táborozási költséget, melly a nevezett egyház által 
birt Kóny helységbeli jobbágyoktól járandó lenne, az András király 
által a keresztesek renc^ének adott és Incze pápa által megerősített 
engedély, szerint ugyanazon egyház szükségeire örökre átengedte, 
olly föltétel alatt, hogy abban érte a az őt megelőző és követő nia-
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rétében *) Bécsbe sietett ^), innen Oöztrákhon vég meghó
dítását elintézendő. Most ezen tartomány éjszaki részét 
vette czélba. A zistersdoríi vár és városbeli őrsereg az ok* 
nélküli ellentállással felhagyva, mindjárt megadta magát'), 
követte példáját Feldsberg *") és sz. Lőrincz napja körűi 
Rohrbach két őrányira Steyer városától ^); de Laaval a 
király nem boldogult oUy könnyen 0* 

Fridrik várnagyai által itt minden ügyesen és még 
maga idejében el vala az ellentállásra készítve. Bár a ki
rály egész seregét a város alatt gyüjté össze, a vastag fa
lakkal, vízzel körülfogott várral ellátott, e mellett kettős 
kőfal, árkok és sánczok által mesterségesen megerősített 
hely erőssége s a vezérek hős példája által lelkesített őr
sereg vitézsége által kényszeríttetett minden rendelések meg
tételére annak szabályszerinti megszállására; sánczokat, 
árkokat hányata, erősségeket emeltete föl saját tábora bá
torságára, egyszersmind pedig kiállított ágyutelepciből szü
net nélkül löveté és töreté a makacs vár falait 0* 

Fridriknck dolgai ezen idő tájban más oldalról is rö
vid időre kedvezőbb fordulatot nyerének; de ő jelleménél 
fogva nem volt alkalmatos ezt űgy használni, mint lehetett 

gyár királyokért minden héten egy mise olvastassék. Dátum Jaurini in 
predicto festő natitavitls Sancti Johannís Baptiste anno domini l̂ iSG. 
Oklevéltár, DCCXXXVl. sz. 

0 Bonfin e. h. 
*) Ezt egyenesen mondja maga épen most említett levelében. És 

ha ennek következtében BonfintiAk IV, tis, VII. könyv, 462, l, 
elhiszszük, hogy Pozsonyon át \ette útját, ebből Fesslerrfl V, d-
407. l. épen oem következtethetjük, hogy innen a Morva vizén át
menvén, egyenesen Zistersdorf alá ment. Hibáz Fessler e, A âz 
eddigiek szerint még abban is, hogy Mátyás elindulását Budáról nagy 
Boldogasszony és így augustus 15>dike utánra teszi. 

3) Bonfin e, h, 
*) FessJer e. h, 
5) Preuenhuber e, h, i39, l, 
*) Bonfin és Fessler e. h. 
7) Bonfin e.h. 

2i* 
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volna. Egyfelűl seregei Eppensteint visszafoglalták '), más-
felfil Karnthenben a háború ujabb kiütésével a magyarok 
minden felöl veszteséggel nyomattak vissza. Itt ugyanis 
Regensbnrger Ruprecht a tartományi rendek gyűlésén be
folyása által keresztül tndá vinni hogy, mintán Mátyás a 
nékie Ígért 9000 forint rendes lefizetése után is az erről 
adott kötelezvényt visszaadni vonakodott, a karok és rendek 
a vele kötött békét felbontottnak nyilatkoztassák. Mire 
Wolfersdorfer minden aprébb csapatokat, mellyek itt még 
elszérva találkoztak, magához vonván, Neumarkot vélet
len megtámadja, a várost erőhatalommal megvívja, a meg
lepett várnagyot Seidliczot a vár átadására kényszeríti, a 
hely segítségére robogd királyi hadnagyot Székely Jakabot 
tökéletesen megveri, emberei közöl sokakat levág, némely-
lyeket elfog, a többit elszéleszti^). Azonban a császár több
szöri sürgetése után is öt a szükséges pénzzel ellátni késett 
és ennek hiánya további elöhaladását akadályoztatá. Kevés 
időre a hű szolga segíte ugyan magán és ez által urán, 
gyámfia és öcscse Ungnad János egyik várának Nenenberg-
nek elzálogosítása által, de az így nyert 12,000 forint is csak
hamar fölment a telhetetlen zsoldosok hátra lévÖ követelé
sei egy részének kielégítésére. Mire ezek újra nyugtalan
kodni kezdenek és sem intésre sem Ígéretekre nem hajtva 
elszélednek, szükségeiket és pénzvágyukat sarczolások által 
a különben is majdnem elviselhetetlen adözások miatt el
keseredett lakosok rovására kielégitendök. így a magyar 
vezérek időt nyertek elszélesztett erejök összevonására '). 
Idő közben a bátorságot még akkor sem vesztett vezér a 
szükséges pénz megnyerése végett újra a császárhoz folya
modott, sőt ennek különös parancsára személyesen is meg
jelent nála; azonban azt, mit kívánt, mire szüksége volt, 

0 Ánonymi Rottensis Breve Chron, Pe» Jeromotn&l IL d, 
467. l 

*) Unrest, Chron, Austr, Hahnnál L d, 7i0. l — Neumarkt 
megvételét emUti a Roltense Chronicon is Feznél e. h, 

3) Unrest e. h, 713, L 
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mi egyedül tehető őt képessé a további ellentállásra, a pén-
zetlen fejedelemtől nem nyerhette meg, és csak azon kö
zönséges Ígérettel bocsáttatott el, hogy Miksa király nem 
soká nagy erővel Jelenend meg, az örökös tartományokat 
minden bajtól fölmentendő. Ezen remény, ha néminémikép 
élesztette is a szorongatott kárntheniek bátorságát ^), még
sem elégitheté ki a pénzt folytonosan sürgető zsoldosokat, 
kik így reményeikben megcsalatva rablásaikat folytatták, 
semmit sem kiméivé ^), és ez által minden, bajjal nyert 
előnyeiket elvesztvén és a lakosokat magok ellen fölinge
relvén, a császár ügyének igen nagy kárt tettek azon vi
dékeken, míg más oldalról annak fegyvereit igen érezhető 
csapás érte, a hü Stein városa igen vitéz ellentállás után 
végre megadván magát jűUus 2-dikán ^). 

0 Ugyanő ugyanott 7i4. L 
)̂ Ugyanő ugyanott 715. l, 

3} In die visitationis Mariae. Anonymus Rottensis, Breve Chron. 
Pez Jeromosnál e. h, — Fridrik még november 25-dikén 1485. 
Inspruckből megintette volt Stein és Erems testvérvárosait a vitéz 
ellentállás folytatására, Urhis Crems et Stein Acta Rauchnál IIL 
d, 336. l.) augustus 15-dikén 1486. már csak a kremsieket szólí
totta fel Bruggesből, segitség végett őket helytartójához János esz
tergomi érsekhez atasítván. Ugyanott 340. L Ezen intést megújí
tották azután ő maga Gentböl september 7-dikén, Ugyanott 341 ./., 
fia Miksa Brüsselből december 13-dikán ugyanezen évben. Ugyanott 
345. l. 
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1486, 1487. 

fiár a németországi rendek által ajánlott segedelemtől 
nem igen tartott a király, ismervén az illy határozatok 
foganatosításának lassúságát és többen a német rendek kö
zöl azon kivűl is sokkal inkább szitván hozzá mint a csá
szárhoz; még sem csnpán fegyverrel hanem szövetségek 
által is kivánta magát ellenségei előtt félelmessé tenni. Az 
idő közben kifejlett körülmények által főként a cseh ki
rály volt e részben kijelölve. A két fejedelemnek utolsó 
olmüczi összejövetelétől fogva ugyan Ulászlőnak megint igen 
sok kedvetlenségei voltak alattvalóival, kivált a prágaiak
kal, kik gyakran felzúdultak. Több egyenes összeesküvé
sek is fedeztettek föl élete ellen. Sokan mind ezen zavarok 
élesztését Mátyásnak tulajdoníták, ki gyakran monda, hogy 
minden ellenségeinek elijesztésére sokat tenne a magya
roknak és cseheknek egyesülése kormánya alatt ^). Ez meg
vitetvén Ulászlónak, gyanúságát növelte és a két fejede
lem közt nagy hidegséget szült. Azonban valamint egyfe-
lűl Ulászló kedvetlenségeinek, legalább egy időre, véget 

0 Dubrav, Hist. Boj, XKXI. könyv, 293. l 
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Tetett a vallási béke a kuttenbergl országgyűlésen ^), úgy 
másfélül a cseh nemzetet és Ulászlót igen felbosszantá Fridrik 
császár, eddigi hű szövetségese, ellen Miksának római ki-
rálylyá választatása; mivel ezen alkalommal a cseh király 
mint választó-fejedelem egészen elmellőztetett. Kevesebb 
kedvetlenséggel vette ezt maga a tunya, mivel sem gondoló 
fejedelem, mint a karok és rendek, kik azt a választók jelen 
volt követeinek élesebb kifejezésekben lobbanták szemökre, 
és királyukat ezen sérelem fegyverrel! orvoslására unszolák. 
A német fejedelmek azzal mentegetek cselekedetöket, hogy 
nem választás végett, hanem más tekintetekből gyűltek 
Frankfurtba össze és a választás később csak történetesen 
s előre nem láthatólag hozatott szőnyegre ^). A csehek 
ezzel nem elégedtek meg és a háborút Fridrik és fia ellen 
tovább is sürgették, és azt kívánták, hogy Ulászló e vég
ből atyjától Kázmértól kérjen segedelmet'). Végre a lágy 
fejedelem kénytelen volt a választó fejedelmeknek egye
nesen kinyilatkoztatni miszerint, ha nékie elégtételt nem 
adnak, különösen a IV. Károly császár által adott arany 
bulla értelmében egyenkint 500 márka aranyat nem fizet* 
nek, Miksát római királynak el nem ismeri, sőt még más 
keményebb módokhoz is nyúl *); egyszersmind hogy szük
ség esetében nagyobb sikerrel léphessen föl, a magyar ki
rályhoz kezde közelíteni'). 

0 Pehzel, Gesch. v. Böhm. /. rf. 493. l 
2) Hibáz Dubrav, Hisí. Boj. XXKLkönyv, ésGlaffay, Pragm. 

Gesch. V. Böhm, 40i. /., azt álUtváa, hogy az Ulászló és Mátyás 
közt támadott kedvetlenségek okozták ezea elmellőzést, mert ez in
kább ellenkezőt szülhetett volna. Pubitschka, IX. d. 366. l, — 
Glaffay e mellett ezt a császár és Ulászló közt Magyarország miatt 
támadott háborúnak is tulajdonítja, mi még sokkal nagyobb tévedés. 
— A választók levele ezen tárgyban Ulászlóhoz megvan Goldast^ 
nál ReichS'Sats. 11, d. Í7S, L és Dumontnál Suppl. H, d, 2. 
részy 476. l. 

.^) Fragmentaepist. Bohusl. de Hassenstein. Pragae s. a. Pubitsch-
ka e. h, 

*") Pubiischka és Pelczel e, h. 
5) Pelczel e. h., DörinffyMenckennélScript, Germ, II, d. 44, l, 
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Mátyás k apva kapott az alkalmon, melly neki ú} szS-
vetségest adott a császár ellen. OUy szín alatt hogy Olmücz-
ben még több pontok határozatlanul maradtak, különösen a 
magán személyektől és kolostoroktői elfoglalt jőszágok mi
kénti visszaadása iránt, egy Iglóban tartandó személyes 
összejövetelben állapodék meg a két fejedelem ^). Má
tyás a kitűzött határnap közeledésével Laa megszállásának 
— melly alatt főtanyáját Stomfán tartotta vagy legalább 
egy időre ide tette át ̂ ) — folytatását Zsigmond szent-györgyi 
grőfra és Haugwitz Hermannra bizza '), és még Ulászló 
előtt érkezik meg a kitűzött helyen fényes kísérettel, melly-
ben voltak Beatrixon és Corvin Jánoson kivűl a nápolyi ki* 
rálynak és Herkules ferrarai fejedelemnek épen ekkor udva
rában tartózkodó követei ^). Ulászló csak september 1-se-
jén jött Német-Brodról Igló alá. Mátyás tüstént elébe megy; 
de kíséretét, melly feles nemességből és 300 magyar lo
vasból állott, hátra hagyja, hogy így Ulászlót meglephesse, 
mi valósággal meg is történt. Barátságosan köszönté egy
mást a két fejedelem és mindjárt tovább folytatá útját Igló 
felé. tit közben vetekedés támadt közöttök, egyik sem akar
ván a jobb oldalt elfoglalni, míg végre abban állapiodnak 
meg hbgyj míg a morvaországi határokat elérik. Mátyásé, 
azután pedig Ulászlóé legyen a tisztelet helye. A hátra 
hagyott magyar kísérethez értökkel Zsigmond pécsi püspök 
diák, Czimburg Stibor morva kapitány pedig cseh beszéd
del üdvözlék a királyi vendéget. A városiak a közbe jött 
eső miatt nem tehetek meg illendő tisztelgésöket. Ulászló 
ez nap Mátyásnál ebédelt. Más nap a Jövel szent-leiket 
a pécsi püspök tartá; ez után a király vendégének drága, 
mesterséges szövetű szőnyegeket és ritka gyümölcsöket kül-
de ajándékba ezüst kosarakban. Harmad nap, melly épen 

0 Dubrav e, h,, ki egyedül ezt mondja a két király személyes 
összejövetele czéljának, 

^) Augustus 9~dikén iiiDen írt ipa, a ftápolyi király, dolgában a 
Diilanöi berezegnek, mint min(̂ árt bővebben meglá^uk. 

3) Pessina, Mars Morav. 894. /. 
*) Bonfih, IV, ii%. VIL fej. 462. l 
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vasárnap volt, a váradi püspök tárta misét Mátyás igen 
ügyes udvari hangászainak kísérete mellett, melly 14 óra
kor kezdődött. Ebéd az nap megint Mátyásnál, mellyen az 
ország nagyai közöl is többen megjelentek *); e felett is 
igen ügyes énekesek és hangászok mnlattaták a magas 
vendégeket )̂. Délután Beatrix küld a cseh királynak fé
nyes ajándékokat, ezüsttel ékesített bútorokat, aranynyal 
gazdagan hímzett ágyneműt, ingeket stb. Hétfőn Ulászló 
oda haza ebédelt, ugyanaz nap küldött Mátyásnak két nagy 
sisakot ezüstből aranyozva, s vacsorakor két kalapot arany
nyal ékesen kivarrva s drága kövekkel dűsan megrakva; 
kedden megint hat ritka szépségű vadász ebet, két palás
tot, egyiket veres bársonyból, a másikat aranynyal kihí
mezve , egy török föveget, felső ruhát, ezüst készületű, 
drága kövekkel fénylő tőrt és szablyát. Ugyanaz nap meg 
látogatta vendégét is, szerdán pedig ez őt. Csütörtökön a 
tanácskozások folytak, még pedig a tanácsnokok jelenlé
tében ; az nap a magyarok királya két thraciai lóval ked-

0 Így adja elő ezen összejövetelt egy egykorű, személyesen is je
len volt nevezetlen író leírása szerint Pessina e. h. — Mátyás igldi 
ezen mnlatásának több okleveles nyomai is vannak. így nevezetesen 
september 6-dikán innen rendelkezett Zsigmond és János szent-györ-
gyi és 'bazini grófoknak a kalocsai káptalan ellen Szent-Cryörgy Bács 
és Bodrog megyei helység és tartozandőságai iránt Drágfi Tamás 
királyi személynök előtt lefolyt és ez által elítélt perökben a székes
fejérvári keresztesek conventjénél (Dátum in Civitate nostra Igloviensi 
Marchionatus Moraviae feria quarta proxima ante festam nativitatis beaté 
Mariae Virginis anno domini 1486.), mellyet Katona e. h. IX, d, 767, 
L Hcvenesi kézirataiból töredékesen közöl. — September 7-dikén 
csak ugyan innen parancsolja meg Pozsony városa tanácsának, hogy 
Wintperger György helybeli polgárnak Rekk Pál bécsi polgár ellen 
előtte megindított perében, mellynek további tárgyalására s eldönté
sére Wlntpergernek ez iránti ktilönös folyamodására Lendvai Bánfi 
Miklós pozsonyi főispánt királyi biztosul nevezte ki, ezen személye
sével egy bizonyos, előre kitűzött és a feleknek maga idejében tudtul 
adott határnapon összeülvén, hozzon igazságos Ítéletet Gebén zur 
Iglaw an unnser lieben Frauen Abent nativitatis anno domini i 486. 
Oklevéltár, DCCXL, s». 

2) Pubitschka, IX, d. 369. l 
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veskedett Ulászlónak. Pénteken, Mária napján, megint mise, 
azatán ebéd Mátyásnál, midőn vendégét egy kővel kirakott 
sisakkal és egy gazdag kalpaggal tiszteié meg, mellyek 
együtt 7000 aranyra becsültettek '). Szombat megint ta
nácskozásoknak szenteltetek, különösen az Ulászló meg
sértése felett az űj német király választásakor. Ez után a 
váradi püspök ajándékozta meg Ulászlót ezüst edényekkel, 
arany kanalakkal stb. Vasárnap njra mise, ebéd Mátyás
nál, vacsora Ulászlónál, hova amaz küldött hét válogatott 
étket nehéz ezüst tálakban. Csak a két fejedelem és a vá
radi püspök voltak jelen. A tanácskozások még az nap be
fejeztettek és Ulászló már hétfőn, september 11-dikén, mi
ntán a magyar királynak hat tarka, a váradi püspöknek 
két fekete, a pécsinek két nagy lovat küldött volna aján
dékba, elment. Mátyás egy fél mérföldre elkiséré őt és 
mindjárt maga is megindula )̂. így ment véghez ezen sze
mélyes összejövetel, roellynek eredményéről majd semmit 
sem tudunk; né mellyek szerint szövetséget kötött a két fe
jedelem Fridrik ellen, mellyhez állott későbbre Kázmér is'). 
Annyi bizonyos hogy a fejedelmek a legjobb egyetértésben 
váltak meg egymástól és hogy Mátyás vendége kérésére 
Schwamberg Bohuslávot is szabadon bocsátotta, kit némelly 
feladások következtében fogatott volt el és több időtől fogva 
tartott börtönben «). 

Nem kissebb figyelmét fordította Mátyás a francziaki-
rálylyal és a milanói fejedelemmel megindult alkudozásaira, 
melly utolsónál főként családjának természetes fiában külső 
összeköttetések általi megalapítása volt czélba véve, bár 
arra eleintén legalább a pápával ipa miatt támadott kedvet
lenségei is nyújtottak alkalmat a pápával különben is há
borúba keveredett hatalmas Galeozzók barátságának meg
nyerésére. VIII. Incze ugyanis Mátyásnak ipa mellett írt 

0 Pessina e, h, — A sisakról emlékezik Bonfin e. h. 
2) Pessina e, h* 
3) Pelczel e, h. 494. L 
^} Ms. Pernstein Pessinánál 878. 1. Mscr. Bohuslai Balbini. Pu-

hitschkOy IX, d. 393, /. 

Digitized byG00gl( 



379 

tüzes levelére ezen év elejével (martius 1-sején) méltóság
gal, mérséklettel, de még is vad indulatának imitt-amotti 
kitörésével, (elsőbbségének a büszke s önbecséról soha meg 
nem felejtkező magyar királyra nyomasztó éreztetésével 
válaszolt. Tudósította öt a dolog valóságos állásáról, figyel
meztette őt, hogy itt egyházi ítéletről nincs szó, ő mint 
védűr lépett föl, miután ipa ellen méltó panaszok jöttek 
elébe és az ingerültség a nápolyi király és nagyai közt olly 
fokra emelkedett, miszerint mind a két fél a törökök meg
hívásáról gondolkozott. Értésére adta neki, hogy kettősen 
vét, midőn a védencz és az alattvalóit keménységgel el
nyomó fejedelem pártját fogja a védúr és a szent-szék el
len ; s milly sikeretlen attól minden feljebbhivás, ki magán 
feljül semmi hatalmat sem ismer el. Kényszerítve feíszólitá 
őt végre, ne felejtené el a rokonság miatt kötelességeit a 
szent-egyház iránt; mert különben ez is kénytelen leend 
ellene egyházi hatalmával föllépni )̂. Mátyás nem volt az, 
kit az illy fenyegetések engedékenységre bírhattak volna, 
s azért addig is, míg körülményei az erélyesebb föllépést 
megengedik, a közvéleményt megnyerendő, köz tudomásra 
hozta a római pereket Ferdinánd király ellen, feljebbhivá-
sát a pápa Ítéletétől nem csak Magyarországon, hanem 
Osztrákhonban, Cseh- és Lengyelországban is kihirdettette. 
De ez a tőle idegenkedő osztrákokra, morvákra és főként 
csehekre nem tévé a kivánt benyomást, kivált miután rosz-
akarói elterjesztek annak hírét, hogy a pápa őt átokba 
tette. Növelte e miatti felindulását az, hogy a föÜngerlett 
pápa Moldvára nézve a lengyel király pártját fogva, István 
vajdának meghódolását Kolomiánálés ennek Kázmér részé-
rőli ünnepélyes elfogadását helyeselni látszott; mi a királynak 
annyival nehezebben esett, mivel körülményei nem enge
dek hogy sértett jogai mellett erélyesen léphessen föl. 
Küldött ugyan egy Krajut nevű moldvai szökevényt né-

0 Dátum Romae apud S. Petrum anno incarnatioois domíoicae 
li86. Raynald, Annál, EccL XIX, d. Í69. I . , és belőle Pray, 
Annál IV, d, i86, /. 
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mclly csapatokkal ezen tartományba, a hűtelen vajda ellen 
itt lázadást élesztendő; de ez ezen évi martius 6-dikán a 
Szeret vize s a Skecz tava mellett egy heves ütközetben, 
melly sokáig kétséges maradt, és mellyben István vajda lo
váról leesvén, szinte ellensége kezébe jutott, végre is meg
győzetvén, fogságba esett s a felindáit vajda parancsára le-
nyakaztatott 0* ^sak a tör&kök ujabb mozgalmai, mellyek 
most Lengyelország felé is voltak intézve s mellyek miatt 
Incze pápa keresztes háborút rendelt éjszaki Eurőpában^), 
gátolta Istvánt szerencséje kellő használásában. Mind ezek
nek tekintetéből küldé Mátyás Vitéz János szerémi püspö
köt Rómába a titkos átokbullának ellent mondani s a pápát 
tudósítani arról, hogy a király ipát vérével, sőt életével is 
kész oltalmazni a pápa hatalmas lépései ellen, és hogy 
moldvai védűri joga oltalmazása végett a szultánnal vég 
békét szándékozik kötni, ha a szent-szék nem talál benne 
módot, hogy a lengyel király ezen tartományra nézve min
den jogairól és követeléseiről lemondjon. Erőltetett csön-
dességgel, de még is kedvetlenségének éreztetésével felelt 
neki június 7-dikén a szent-atya, őt intvén hogy jövendőre 
az apostoli szék iránt a tudatlanság vagy rósz akarat által 
elhintett minden hírt vizsgáljon jobban meg, és valahára 
győződjék meg arról, miszerint ettől nem eredhet valamelly 
fontolatlan, hirtelenkedő vagy alaptalan lépés. így nem fog 
azután oUy könnyen illetlen tűxre lobbanni, nem fogja el
felejteni azon tiszteletet, mellyel mint keresztyén fejedelem 
vallása fejének tartozik és nem koczkáztatja nagy uralko
dói méltán nyert nevét oUy helytelenűl. Mind azokról, mely-
lyek iránt követje által felindulva panaszt emel, Rómában 
mit sem tudnak. Szükségtelen vala a pápai brevéket és pe
reket, mellyek csak nékie voltak sinórmértékül szolgálan-
dók, közönségesekké tenni; azon következtetéseket, melly eket 
ezekből ellenségei húztak, és azon hazug híreket, mellyek 

0 Miron után Engel, Gesch* d. Wal u. Mold. IL d. i46. l 
^) Datmn Romae apad S. Petrám anno 1486. III. nonas Juiy (július 

5-dikén). Raynaldy Annál Ecd. XIX, d, 378, l 
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ennek következésében elterjedtek, egyedül magának tulaj
donítsa és ne a szent-széknek; ez semmit egyebet nem tett 
annál, mit nyilvános jogainál fogva minden védűr tehet kö
telességéről megfelejtkezett védeneze ellen. Hiba volt ezt 
segedelemigéretei által makacsságában megerősíteni. Moldva 
iránt az apostoli szék előtt még semmi sem vétetett tár
gyalás , annál kevesbbé határozat alá. Ha azonban későbbre 
ezen ügy Ítélet alá találna bocsáttatni, úgy ebben, valamint 
minden nevezetesebb ügyben tapasztalandja a király, hogy 
a pápa iránta nem csak jő indulattal viseltetik, hanem őt 
igazán szereti; mire nézve tovább is bízik hűségében, még 
pedig annyival is inkább, mivel különben is egy igaz ke
resztyén fejedelemnek sem szabad a szent-szék ellen szö
vetségre lépni ^). Mátyásra ezen levél igen kedvetlenül 
hatott, és őt csak jobban feltüzelte. Meg kivánta ő tettle
gesen Inczét arról győzni, miszerint őt sérteni, ipát bántani 
nem tanácsos, és hogy ő tartományainak minden távolsága 
mellett is szövetségesein segíteni képes. Mindenek előtt a 
milanŐi berezegnek, ki a firenzeikkel egyesülve a nápolyi 
király mellett fegyvert fogott, augustus 9-dikén írt leve
lében eddigi erélyes föllépését megköszöni. őt dicséretes 
ügyekezeteinek folytatására serkenti s arról tudósítja, mi
szerint ő maga részéről is mindent elkövet a szent-szék 
akaratosságának megtörésére, e végből tetemes sergeket 
gyűjtött, ezeknek egy részét már rég megindította, úgy 
hogy azok eddigelő valószínűleg a tengerpartoknál lesznek, 
vagy talán hajóra is szállottak; ezeket nem soká megint új 
csapatok követendik, mint ezek iránt nála tartózkodó kö
vetét Fontana Ferenczet részletesebben tudósította, min
denről, mit a herczeg kivánand, szükséges felvilágosítást 
adandót ^). Azonban ezen seregek elkéstek volt és a ná-

0 Dátum Romae apud S. Petrám anno 1486. VII, idus Jaoij. 
Raynald e. h. 370, / . , Pray, Annái IV. d. 193, l 

'} Datam in villa Stompfa nono die mensis Angustl Anno domlni 
U86. Archív filr Kundé Oesterretchischer GeschicMs-Quellen 
a bécsi császári akadémia által kiadva 1848. I. füi, 78* L — Hibáz 
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polyi király olasz szövetségeseivel elégséges volt az 6t fe
nyegető veszélyt elhárítani. Bár ugyanis a pápa egyfelűl 
az anconaiakat, a velenczei köztársaság által segítve, a 
Mátyással kötött szövetségről lemondásra s az ő tőle nyert 
zászlónak Romába küldésére szorította '), úgy másfélül Al
fonz nápolyi berezeg atyja sergeivel a badi szerencsét en
nek részére hajtotta, a pápa tartományait megtámadta és 
már Roma megszállására is készületeket tett; mire Ferdi
nánd arragoniai királynak, ki felesége által Kasztiliát is 
egyesítette ősi birtokaival, közbenjárása mellett augastas 
12-dikén 1486. a béke meg is köttetett ^), a nápolyi ki
rály majd mindenben engedvén 0* îî d e mellett Mátyás 
és a pápa közt a jő egyetértés még ezután sem állott 
helyre, és fenmaradt egy minuig kitöréssel fenyegető fe
szültség, mellynek csak Mátyás halála vetett véget, és a 
melly reá nézve kívánatossá tette a szövetkezést Olaszor
szág hatalmasabb fejedelmeivel. 

A milanói fejedelemmel kötendő szövetséget igen 
könnyítette azon készség, mellyel fogadtatott itt kéz alatt 
Fontana által tett ajánlata természetes fiának házassága 
iránt Biankával, János Galeozzo berezeg nővérével. Ennek 
tisztába hozását némileg nehezítette az, hogy ezen dolog-

teliát Fessler e. h, V, d, 631. / . , midőn azt állítja, hofíy Mátyás a 
pápa leveleioek következtében eljárása igaztalanságáről meggyőzTC, 
egészen elhallgatott. 

0 Heltai, 11. d. 235, l 
2) Gianone, Hitt de Naples IIL d. 608, l. — Infessura, Di-

ario Romano Muratorinál Script. Rer, líal. III. d- 2. hőt. i2íí, 
l., Diario del notajo di Nauliporto Ugyanott XIX. d. H03. 
l., Raynaldy Annál. Eccl. XIX. d. 368. /., Sismondi, XI, d. 275. 
/ . , ki a békekötést augustas 11-dikére teszi. — Sforza János mila
nói fejedelem Mátyást tudósította a béke megkötéséről, mit ez kü
lön levelében megköszönt, egyszersmind pedig jelentette neki, hogy 
ő is szövetséget kötött Ulászló cseh királylyal és közelebbről tij kö
vetet szándékozik Milanóba küldeni. Datom in Beecz Civitate nostra 
Austrie XXII. Octobris, anno dominl 1486. Archie der kats. Aca-
demie in Wien e. h. 79. l. 

3) Sismondi e, h. 
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nak még most a más tervekkel elfoglalt királyné előtt ti
tokban kellé maradni. 

Miként indultak meg az alkudozások Mátyás és a 
franczia király közt, bizonyosan megmondani nem tudjuk ; 
annyi kétséget nem szenved, hogy már az 1486-dik év 
végén egy Kristóf nevű franczia követ érkezett Mátyáshoz 
az Eggenburg alatti táborba. Ennek előkelő állású férfinak 
kellett lennie, miután Mátyás igen fényesen fogadta őt, kö
vetséget küldött elébe és már ekkor igen kedves emberét 
Nagy-Lucsei Fodor Istvánt később szerémi püspököt ren
delte melléje, hogy őt feleségéhez Beatrixhoz kisérje, ki az 
udvarral és más külföldi követekkel Rötzben várta Eggen
burg bevételét )̂. Szövetség Miksa ellen volt ezen követ 
küldésének fő czélja, mellyre mostani körülményei közt 
maga Mátyás is igen örömest hajlott; de ezen alkalmat arra 
is óhajtotta használni, hogy Dsem kiadását eszközölje, Őt 
később a még mindig nyugtalankodó szultán ellen haszná
landó. Ez a dolgot igen kényessé tette a pápa miatt, ki
nek ezen török menekült szultánfíval egészen más ter
vei voltak. 

Ezen két udvarrali épen olly nevezetes mint a legna
gyobb óvatosságot igénylő alkudozások befejezésére jelölte 
ki Mátyás az ügyességéről ismeretes és előtte igen nagy 
kedvességben álló váradi püspököt. Bécsből az 1487-dik 
év kezdetével indította meg ezt ^), melléje adván a franczia 

0 Bonfin, IV, <««. VII. könyv, 463. /. Ezen franczia követ 
megjelenéséről Mátyás maga is emlékezik Rötzből october 22«dikén 
a milanéi fejedelemnek frt és most említett levelében. 

2) A királynak és Corvin Jánosnak a püspök részére adott isme
retes meghatalmazd levelében egyedül a Biankával kötendő házas
ságról van sz(5. Hogy ö egyszersmind a franczia királyhoz is külde
tett , valamint azt is, mi czélja volt ezen kiküldetésének, Bonfin 
beszéli el körülményesen e, h, — A kérdéses meghatalmazó levelet 
kiadták Dumont, Corps Dipl. III. d. 2. köt i76, l és Lünig, Cod, 
Ital Dipl IIL d. CXIÍI. sz. Mind a két helyen a kelet így áll: 
Datnm in arcé nostra Vienensi anno Hang. etc. 29. Bobemiae verő 
i 8. — Katona ezen oklevelet közölvén e. A. 747» l., az uralkodás 
éveinek említett meghatározásából azt következteti, hogy az még 
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követet is, kit szokása szerint mind maga mind a királyné 
igen fényes, együtt 3000 arany forintra becsült ajándé
kokkal bocsátott el )̂. A váradi püspöknek előbb Franczia-
országban )̂ és visszajövet mintegy alkalmilag kellett Mi
lanóban megjelenni s titkos czéljainak biztos elfödözésére 
mindenütt a legnagyobb fényt kifejteni, melly a közönség 
figyelmét mindenek fölött magára vonja. A gazdag püspök 
mindent elkövetett, bogy e részben a fényűzésben úgy is 
gyönyörködő urának megfeleljen. Háromszáz nemes űú a 
legelőkelőbb házakból volt kíséretében, mind korára s kül
sejére nézve megegyező, bíbor ruhában, le nem borotvált 
szakállal, aranynyal és drága kövekkel ragyogó sisasokkal 
és lószerszámokkal, többnyire mind vitézségök által érde
melt arany lánczokkal. Ezek minden nagyobb városokban, 
hol ünnepélyes vonalakban mentek által, mind harczias te-
kintetök, mind fényök által magokra vonák a lakosság bá
muló figyelmét. Ezeknek megfeleltek magának a püspöknek 

ezea 1486-dik évben kelt, miután Mátyás magyarországi uralkodá
sának 29-dik éve ezen esztendei január 25-dikén, a csehországinak 
18-dikán kezdődött. Azonban ezen évek még az 1487-dik évi ja
nuár 25-dikélg Is úgy voltak számitandék, következőleg az utasítás 
1487. elején is kelhetett ezen kitett uralkodási évek sérelme nélkül. 
Aminthogy az eredetiben, melly szerint azt a szorgalmatos Chmel 
a bécsi csász. akadémia által kiadott igen becses ArchithKn. e. A. 
81, l. szövegére nézve kíilönben a Lünig és Dumont másolatával 
majdnem szóról szóra megegyezóleg újra kiadta, a kelet fgy áll: 
Dátum in arcé nostra Vienensi tredecima Januaríj anno domini 1487. 
Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. vigesimo nono Bohemie 
verő XVIII. Igen szépen megegyezik ez Bonfin előadásával is e» A., 
ki nyilván mondja, hogy a király épen űj-esztendő napján ért Bécs
be. Megjegyezendő még, hogy ezen meghatalmazó levél mind Má
tyás mind Corvin János által sajátkezüleg van aláírva, bár maga a 
levél Mátyás nevében kelt. 

0 Bonfin e. h. Has. Mátyás említett levelét a milanói fejedelem
hez october 22-dikérőL 

^} A történetek hajdani tanára a pesti egyetemben KeresMri egy 
kissé megtévedett, midőn Eccl. M. Varad. L d* i06, /. azt állítja, 
hogy János váradi püspök XI, Lajos franczia királyhoz volt küldve; 
mert ez, mint annak idejében láttuk, jóval előbb holt meg. 
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gazdag készületei, mellyek inkább egy uralkodó fejede
lemre mint az egyház egyszerű szolgájára emlékeztettek. 
A király és királyné részéről a franczia királynak szánt 
ajándékok mind belső becsök mind külső fényökre nézve az 
ajándékozok és ajándékozott magas állásához voltak mérve. 
Huszonöt, külseje által mind megkülönböztetett török lő, 
több más hazai lovak, arany és kővel kirakott lőszerszá-^ 
mok, fegyverek, drága ruhadarabok, arany és ezüst edé
nyek stb. tették azt, mellyekhez különösen Beatrix adott 
egy vert aranyszálakkal dú̂ an kihímzett szobakészületet; 
az egész könnyú szerrel becsültetett 25,000 aranyra. Pá
rizsban a fényűző követ oUy válogatott és nagy ebédeket 
adott, hogy azok számára a halpiacz nagyobb részét föl 
kellé vásárolni, és gyakran alig maradt annyi fenn, mennyi 
a királyi konyhának ellátására elégséges volt volna 0-

Midőn Mátyás Iglőből táborába visszaért Laa alatt, 
itt már mindent elkészülve talált egy közönséges víváshoz. 
Azonban az őrsereg ezt nem vára meg, hanem három napi 
fegyverszünetet kért, hogy azalatt a feladás föltételei tisz
tába hozattathassanak. A király az ajánlást elfogadá, a 
föltételek valósággal megállapíttatának, és a város már 
september dO-dikán. raegnyitá ennek következtében ka
puit )̂. Mátyásnak Osztrákhon meghódítása igen sokba 

0 Bonfin e. h. 
^) Bonfin e, h, — M ĝ scpicmber 29-díkőQ Laa alatli megszálló 

t&boráből ajándékozza meg Wingarti Gerdb Pétert, a német sereg 
kapitányát, — ki már a privigyeikoek ezen évi martius 30-dikán 
adott szabadalmi levelében mint királyi főajtonállé mester fordal 
elö,— és általa testvérét Mátyást, Dalmát-, Horvát-és Td(ország bán
ját, egy várral és tarlozandéságaival, melly Laki Kiss Tamás királyi 
kamarás hűtlensége által szállott a koronára, még pedig feleségének 
Beatrixnak egyetértésével. Datmm in Castris exercitus nostri sub ob-
sidione clvitatis Laa in festő b. Michaelis, említi Katona e. h. 695. 
l., mf pedig adjuk, bár a város és tartozandőságai neveinek kihagyá
sával, Oklevéllár, DCCXLIL s». E^en adománylevél az által is 
magára vonja figyelmünket, hogy azt Mátyás saját kezével írta alá. 
— Már september 30-dikán magábél a városból hagyta meg a tét-
országi nemességnek, hogy a zágrábi püspököt illető dézmát min-

HURTADIAK KOBA. V. KÖT. 25 
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került, éa hol fegyverrel oem tnda boldogulni, más mődok-
hoz is nyalt )̂. £z után feleségét Znaimban hagyván, hol 
6i időről időre meglátogatta % a megszálló sereggel íia 

den további vonakodás nélkfil adja meg; miután már is meghagyta 
a tőtországi bánnak, miszerint őket jószágaik és birtokaik elfoglalá* 
sával is szorítsa kötelességeik pontos teljesítésére ; jövendőre pedig, 
ha vétkes makacsságukban tovább is megmaradnának, mint az egyhá
zak törvényes pártfogója kénytelen lesz az engedetleneknek megza-
bolását keményebb módok által is eszközölni, mellyeknek kedveden 
következményeit egyedfii magoknak fogják tnlajdonfthatni. Dátum 
in civitate nostra Lawa Australi in festő b. Hieronymi Confessoris 
anno domini 1486. Farlat, Illyr. Sacr. V. d. 498. l — Ezen ha
tározattal a tőtországi nemesség nem volt megelégedve s ujabban a 
királyhoz folyamodott, míg másfélül maga a püspök is, ki a dczma 
ezen megtagadása miatt az egész országot egyházi kirekesztés alá 
vetette volt, sürgette a királyt ujabb panaszaival. Minek következté
ben Mátyás Szapolyai Imre szepesi grófot és nádort, az országbírót, 
és ezeknek helyetteseit a törvényes dolgokban, Drágfi Tamás sze* 
mélynököt, a tárnokmestert, valamint Csórén Mihály esztergomi 
helyettest, Domokos székes-fejérvári prépostot, nem különben né-
melly esztergomi kanonokokat, az itélö inestereket és a királyi tör
vényszék ülnökeit bízta meg ezen ügynek a két fél rendes ki 
hallgatása utáni elitélésével s az ítéletnek elébe terjesztésével, hogy 
azt kettős pecsétjével megerősíthesse s {gy ezen kellemetlen tárgy
nak valahára véget vethessen. Dátum sub anoulari secrelo sigillo 
nostro in vigilia festi b. Andreáé Apostoli (november 29-dikén) 
anno domini 1486. Pray, Hier. IL d. 357. l. 

0 Engel, Gesch. ». Ung. 111. d. 405. l. 
^3 Pozsony városa panasza következtében, — miszerint János 

és Zsigmond Bazini és Sz. Györgyi grófok a pozsonyi polgárokat az 
ó jószágaikbaní szőlőhegyeken termett boraikból ez évben kilenczed-
adásra kezdek szorítni, — october 16-dikán innen parancsolja meg 
az említett grófoknak, hogy a mondott polgárokat régi szabadalmaik 
ellenére többé e tekintetben háborgatni ne merjék, hanem, ha köve
teléseik vannak ellenök, azokat a törvény rendes utján keressék; 
különben, mint ezt most előre tudtokra adja, intézkedni fog, misze
rint a mondott polgárok, ha boraikban e miatt kárt v&llanának, azt 
rajtok tízszeresen megvehessek. Dátum Znoyme feria secunda prozi-
ma ante festum beati Luce JSvangeliste anno domini 1486. OkU" 
t'éUár, DCCXHV. sz. — Megjegyzésre méltó, hogy ezen levél 
német nyelven is kiadatott. Gebén zu Znoym am Eritag vor Sannd 
Lucasn tag des heiligen Evangelisten. OMevéltáft DCCXLV. s». 
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kíséretében Rötz alá ment )̂. Itt is nagy vitézséget fejtett 
ki az őrsereg az oltalomban, mit a város czélszerű megerő
sítése nem kis mértékben segített elő. Számos tornyok és 
bástyák, mély árok és erős falak annak rendes megszállá
sát szükségessé tevék, és a király kénytelen volt mindenek 
előtt a vár falaiban ágyai és erőmívei által rést lövetni. Az 
ez által nyert időt a városiak gondosan használták a meg
szálló seregnek gyakori kiütések általi zaklatására, kivált 
tnidőn kémjeik által értesültek az élelembelieknek a kirá
lyi táborba érkeztéről. Egy illy alkalommal a szemességben 
engedni kezdő megszállókat váratlan meglepvén, igen te
temes kárt is tettek volna, ha egy vitéz oláh szinte csak 
magára az egész előnyomuló csapatot föl nem tartóztatja és 
így a szükséges ellenkészületek megtételére időt nem 
szerez; áe ő maga végre a számos sebek súlya alatt össze
rogy. Más nap a vitéz bajnok meghal az elszánt vitéz
séget becsülni tudó király nem kis szomorúságára ^), ki 

'ezen történet által okulva, táborában a vigyázatot megket-
tőztette, sánczait újakkal erősíttette, ezek segítségével nem 
csak táborát helyeztette bátorságba, hanem a vár falainak 
lövöldöztetését is könnyítette. így látván a városiak min
den ügyekezeteik síkeretlenségét, az végre kevés napok múl
va még october közepe táján megadta magát ^). 

0 Bonfitt c. h. 462, i 
») Bonfin e. h. 463. I. 
3} Bötz feladásának napját határozottan megmondani nem tudjuk, 

azt az egykorú frők, különösen pedig Bonfin, ki innen kezdve mint 
szemtanú leghitelesebb kútfőnk, följegyezni elmulatván^ Annyi bi
zonyos, hogy még october 4-dikén a rötzi megszálló táborból pa~ 
rancsolta meg Mátyás Pozsony városa tanácsának, hogy a Reisinger 
Márk és Swerlfurb Henrik közt folyó s előbb elitélés végett általa 
hozzá utasított perben, — mellyet, minthogy az először, mint érte
sült, Bécsben kezdetett és ott még hé nem fejeztetett, ugyanazon 
város tanácsa elé visszautasíttatott, — mit se intézkedjék, hanem a 
feleket utasítsa a bécsi tanács elébe. Gebén im Féld vor Retz am 
Mitwoch Sand Franciscen tag anno domini 1486. Oklevéllárt 
DCCXLIIL Sz. Azonban már october 11-dikén Rötzben erősítette 
meg a sz. Klára apácza szerzetének szabadalmait. Wadding^ Ánnal, 
XIV. d. 420.1 

25* 
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Rötz megszállása alatt jött Bonfin Antal Mátyáshoz, 
nevének nagy híre által kecsegtetve, szerencséjét Magyar
országon keresend/̂ . Személyének ajánlására és a tndomá-
nyokhan jártasságánál^ bebizonyítására több munkáit nyujtá 
be. Ezek közöl a királynak három: egy értekezése mellett 
a Corvin-nemzetség eredetéről Hermogenes és Herodianus 
diák fordítása, a királynénak kettő: Arcoli történetei s egy 
értekezés a házassági szeméremről, Corvin Jánosnak pedig 
egy epigramma! g} üjteménye volt ajánlva. Mátyás őt igen 
kegyesen fogadta, mint a királyné felolvasóját igen szép fize
téssel szolgálatába vette, mellynek tekintetéből ő kényte
len volt ezen időtől fogva az udvart mindenütt követni *), 
6 mellett a magyar történetek leírását is reá bízta )̂. 

Míg Mátyás maga főseregével e szerint volt elfoglalva, 
6gy magyar csapat Freystadt alá nyomult elő és ezen város 
határán tábort kczde építeni )̂. Sokat szenvedett Falken-
stein vidéke és vitézül ellentállott Grein városa *). Másfé
lül Tetfauer Vilmos Spanobsky társaságában Zwettl felé 
vévé útját *) j AUendsteigot elfoglalja ^), Fridrik ugyan tá
vollétében Osztrákhon kormányát a salzburgi érsekre bízta 

9 Bonfin c. h. 463. L 
'3 BonfinnBk ezen szaVaibdl /. íiz, I. könyVt i8. I,: hic Emeri-

CU8 (Szapolyairól van sző) praefectud praetorianus, qaem palatioom 
vocant, et Stephanus fráter, Gomes regias tempestate nostra domiaan-
tar; altér sapieotia summa, ac magna rrrum experientia poUens; alter 
üde probitate armisque praeclarus, helyesen következteti Katona 
e. h. IX, d, 802. / . , hogy Bonfin még Szapolyai Imre életében és 
így csak kevéssel Mátyáshoz jötte után megkezdette történeleit írni. 

3) Stein kézirata szerint Kurz, Gesch. Friedr. IV. II. d, 173. l 
4) Kitetszik ez Fridriknek két leveléből martlus 7-dikéről és 

június 2-dikáról 1487. Nürnbergből, Knrznál c A. 280 és 28/ . /. 
)̂ Mátyás november 14-dikén meghagyja a zwettU apátnak, hogy 

kapitányát Spanobsky Mihályt jél fogadja katonáival együtt. Dátum 
in campo ante Eggenburgam feria tertia post Martini. De Linckj !!• 
d. ^^79. /. 

^ Innen írt december 7-dikén Tettauer és ezen Spanobsky, ki 
magát zwéttli kapitánynak nevezi, parancsolatokat az apáthoz feria 
quinta ante Conceptionem b. Yirginis Mariae. De Linch e. h. 
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volt ^), és az idő közben megholt Stahremberg tJlrik he
lyett Stahremberg Kocsárdot nevezte ki Felső-Osztrákhon 
kapitányának ^): de sem pénzt sem segedelmet nem küld
vén nékiek, ezek majd mit sem tehettek; az ntolső még is 
a fölkelést az egész tartományban felszólította, s ezzel a 
magyarok előhaladását némileg nehezítette 0* 

A király csakhamar Rötz megvétele után sergeit 
Eggenburg alá vezérelte *); a királynét, hogy közelebb le
gyen hozzá, egész udvartartásával és az idegen hatalmas
ságok követeivel Rötzbe hozatta át '), hol idő közbén a 
háború fáradalmait kipihenendő s némclly nevezetesebb 
országlási dolgokat elintézendő, személyesen is megjelent. 
Egy illy alkalommal a Rongoni Gábor halála által meg
üresedett egri püspökségre *) kincstartóját Dóczi Orbánt ^), 

0 Kölnből május 2i-dikéo. Chmel, Regest 726. l. 
3) Slavsáből Flaodernben augastus 9-dikéo. Chmel e. h. 727. í. 

Hasonl. Preuenhuber, i39. L 
3) Stein késirata után Kurz e. h. 177. l 

}̂ Már october 19-dikén as Eggenburg alatti táborból tadőíí^a 
Altenberger Tamás szebeni polgármestert, miszerint hozzá, Talamint 
a hét és két szász szék s Brassó vidéki szászsághoz bizonyos embe
rét fogja küldeni, ki a királyi megbízó levéllel és teljes utasítással 
oda november \ 1-díkén meg fog érkezni; mire nézve megparan-
eso î* oeki hogy a kitűzött napra a k '̂elSlt szászságot székénkint 
és városonként a szokott módon küldendő követei által hívja össze 
Medgyes városába a királyi parancsok meghallgatására. Dátum absente 
majori sub Sigillo nostro annulari, in Gastris sub Obsidione Civita-
tis Eggenburg feria quinta proxima ante festam undecim millium 
Virginum anno domini 1486. Oklevéltár^ DCCXLVL sz. 

*) Láttuk már fpljelb, hogy ide küldötte Beatrixhoz az eggcn-
burgi táborban megjelent fraoczia követet. 

}̂ Ez Rómában holt meg ugyanezen esztendőben és ott is temet
tetett el egy maga-épittette kápolnában. Schmittt Episc. Agr. 11. 
d. Í21. l 

"0 Mátyás adománylevele Dátum in Reecz Civitate nostra Austriae 
in vigilia festi beatorum Simonis et Judae apostolorum (october 
27-dikén) anno domini 1486. megvan Schmittnél e. h. i26. L Hibáz 
tehát Wadding azt állítván, hogy még Gábor életében 1483-ban 
tétetett át. Ugyanő ngyanott 123. l. Talán távollétében az egyhá
ziakban ő kormányozta ezen püspökséget is. 
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ennek helyébe titoknokát, a későbben olly nevezetes Bakács 
Tamást győri püspöknek, ennek testvérét végre titoknoknak 
nevezte ki ^). Dőczit, Bakácsot és János váradi püspököt 
leginkább kedvelte ezen idő tájban Mátyás )̂. Az ntolsö 
semmikép sem akarta az olmüczi püspökséget kezéből ki
bocsátani, bár a pápa ezen püspökséget János szerémi püs
pöknek, Mátyás követének a romai udvarnál, adtaésPmist 
több Ízben megintette volt, adná azt által ennek. Azért az 
ellenzést nem könnyen tűrő Incze a makacs püspököt egy
házi átokba ieíie, a hozzá ragaszkodő püspökséget pedig 
kirekesztéssel fenyegette 0 . Ezen fenyítéket ugyan később 
több romai nagyok és Mátyásnak Balchai Miklős második 
követe által tett közbevetésére három hőnapra felfüggesz
tette *). De ezen engedékenysége nem használván, egy pár 
évvel ezntán (1488.) Dőczi Orbánt hatalmazta föl ezen 
fenyíték használására, ha a váradi püspök nyakasságában 
megmaradva, az olmüczi megyéről lemondani tovább is vo
nakodnék )̂. De ez sem használt, a fejedelem erélyes párt
fogásában biző János csakugyan megmaradt ezen egyházi 
megye birtokában * ) , de valőságos olmüczi püspök soha
sem lett. 

Eggenbarg várának megszállása alatt vette a király 
az eî délyi nemességnek és szászságnak követei Gyéresi Ke
mény Gergely és Gottfried szebeni polgár által azon ked-* 
vétlen tudősitást, hogy az oláhok ezen tartományban fel
lázadtak, a nemeseket és szászokat öldösik, mindent tfizzel 

0 Engel e. h. 4Q6. l. — Hogy D(5c2i lett egri pUspökké Ron-
goni halálával, helyébe pedig Bakács győrivé, mondja Bonfin li 
IV. ti». VIL könyv, 464, l, 

») Bonfin, IV. tis. VIL kőnyvy 464. l. 
») A Tabulae Romanae Praynál Hier. II. d. i84. l. 
4) Pray e. h. 
*) A pápa levele Ddczi Orbáa püpökhöz megvan Schmiitnél 

Epiic. Agr. II. d. 129. l. 
«) Dubrav, Episc. Olomuc. 327. l. - - Ennek fényüsését kü

lönösen Nagy-Váradon magasztalja Ranzan Ind. I. 351. I. Katona' 
nál e. h., eszét, elmebeli tehetségét 5off/?fi / . It's. / . kőnytft 5. l. — 
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vassal pusztítanak. Minek következtében János szentgyör
gyi grdfnak roiat erdélyi vajdának megparancsolja, hogy & 
lázadást erőhatalommal fojtsa el, a pártütés fejeit irgalom 
nélkül nyakaztassa le, és a felbőszült oláhokat, ha még to
vább is vonakodnának engedelmeskedni, irtsa ki ^). Úgy 
látszik. Mátyást különösen fölingerelte volt az eggenbur-
giak makacssága is , kik sokáig )̂ ellentállottak minden 
ügyekezeteinek; olly nagy volt bizodalmuk Miksa Ígére
teiben , ki tetemes sereggel fogadta közelebbi megjelené
sét *), hogy minden kedvetlenségekkel megküzdeni készek 
voltak. Könnyítette megfeszített ügyekezeteiket a város 
erőssége. Egy felől magas hegyen fekvő vára, más felől két 
bástya, mellyeket mély vizzel megtelt árok, vastag, az erő
müvekkel sokáig daczolő falak kötöttek össze, és mind eze
ket mind amazokat rendesen felhányt sánczok védelmezték, 
a megszállás tudományával daczolni látszottak. Bár a meg
szállottak gyakori kiütései többnyire veszteséggel utasít
tattak vissza, kénytelen volt Mátyás sergeinek erősítésé
ről gondoskodni, mind Bécsből mind Magyarországról szá
mos gyalogokat rendelni *); a szükséges, nagyobb mennyi-

0 Datam in campo ad Egenbüfg anno 1486. feria qnarta post 
fettum Martini (november 15-dikén). Ezen igén érdekes oklevelet 
kSzli gróf Kemény Jdzsef, Tud, Gyűjt i830. IIL fűz. i05. l 

'} Fessler szerint e. h. V. d. 409, /. az cggenburgiak 38 napig 
állottak ellent, hasonlót mond Bonfin is e. h. november 5-dikétöl 
december 13-dikáig. Azonban, mint fentebb láték, Mátyás sergei 
már jóval előbb állottak Eggenbarg alatt. 

3) Bonfin e. h, 463. l 
0 Maga Bécs városa 32 gyalogot köldöU saját zsoldja alatt az 

eggenburgi táborba, mint kitetszik a városnak számadásaiból. Schlag-
ger, Wiener Ski**en L d. U6, l — Mátyás november 9-dikéD 
kelt levele által megkeresi s megkéri Pozsony városát, egyszersmind 
pedig komolyan meghagyja annak, hogy e levele vételével küldjön 
azonnal 100 gyalogot, kik minél jobban és czélszer&bben fegyver
kezve s fölszerelve legyenek Zistersdorf városába annak kapitányá
hoz Forgács Péterhez, kinek különösen meghagyta, hogy azok felett, 
mihelyt megérkeznek, tartson szemlét és zsoldjokat azonnal fizesse. 
Meghagyja egyszersmind a városnak hogy e gyalogoknak kfildésé-
vei, mi által neki igen kedves és királyi kegyeivel jntalmazandó 
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ségU lőporről főként Pozsony városának kellé gondoskodni 0. 
így erősödve a megszállást kettőztetett űgyekezettel indir 
totta meg, és Jól elrendelt ágyntelepeiből olly hathatosán 
lövette a város falait, hogy azok majd minden oldalról 
romba dőltek. Ezt látván az eggenburgiak, és legfőbb vé-
delmök, a várost minden felől körül folyő tő egy éjjel hir
telen befagyván, minden további erőlködést fölöslegesnek 
találtak és magokat megadták. Az őrsereg minden pogy-
gyászával szabad kivonulhatást nyert. Mátyás hogy a ma
kacs város ünnepélyes átvételét annál fényesebben tart
hassa, Drágfí Bertalan és MőriczLászlő vasas lovasezrede
sek által Rötzből táborába kísértete Beatrixot és vele együtt 
tartá hdditő bemenetelét ^). Azalatt Spanobsky Miklős is 

sKoIgáUtot tesz, ne késedelmeskedjék. Dátum in Oastris exercitus 
noitri in Obsidione civitatis Egenburg feria quinta proxima post 
festum Emerici dacis anno domini 1486. OldevéUár, DCCXLVIU. 
Si. — Kevés napokkal ez után ugyanazon hő i7-dikén ujolag sür
geti Pozsony városát előbbi parancsa folytán, hogy 100 gyalogot, 
kikre, mint Pésa Balázstól bővebben megértheti, múlhatatlanul szük
sége van, és kiket megérkezésök után azonnal saját zsoldjába veend, 
minél előbb küldjön Zistersdorf váro&a alá, ezen igen kedvesen ve
endő szolgálataért azt királyi különös kegyeiről biztosítván. Dátum 
in Obsidione Clvitaiis Egenburg feria sexta pröxima post festőm beati 
Martini epitcopi et Confessoris anno domini 1486. Otíevéltár^ 
DCCL, s», 

)̂ Mátyás király november 19-dikén meghagyja, hogy Fosa Balázs
nak, kit bizonyos lőpor iránt hozzá küldött, az ő nevében mondan
dókra nézve tökéletes hitelt ac|jon és engedelmeskedjék. Datom in 
Gastris exercitus nostri sub Egenburg in festő b. Klisabethe, anno 
domini U86. OhlecéHár^ DCCLL sz. — November 21-dikén osak 
ugyan Pozsony városát megkéri, hogy azon.20 mázsa lőport, mellyre 
most igen nagy szüksége van és melly iránt már előbb is írt, 
szolgáltassa minél előbb Pósa Balázs kezéhez, ki vele ez ügyben az 
ő nevében bővebben fog értekezni, biztosítván a váfost, hogy ezen 
lőport vagy természetben visszaadja vagy árát megtéríti. Dátum in 
obsidione Civitatis Egenburg feria tertía proxima ante festum beaté 
Cecilie Virginis, anno domini 1486. Oklecéitár, DCCLIL «». 

^) Bon^ e, h. — Már november 29-dikén megadta volt magát 
Eggenburg, mint bizonyítja Mátyásnak itt kelt és följebb említett 
levele a zágrábi püspököt illető dézmák iránt. Pray^ Hier. IL d* 

Digitized by Google 



393 

elfoglalta ZwetÜ városát, hol a császárhoz ragaszkodó apá* 
tot, sok város és falvak urát, két izben kellé a kapuk 
megnyitására inteni 0* ^ király azután kifáradt sergeinek 
Klosterneabnrgban kipihenésre kevés időt engedvén, azo
kat némelly aprőbb várak megvétele után Bécsen keresztfii 
Nenstadt szorosabb berekesztésére küldötte, mellyet Sza-
polyai István, Tettaner Vilmos, Kanizsai László és Székely 
Jakab esztendőtől fogva sikeretlenűl szállottak meg. Maga 
pedig december 20-dikán 1486. )̂, mint a Duna bal part-
jáni Osztrákhon meghódítója közönséges szokásaként fele^ 
sége társaságában tartá fényes bemenetelét Bécsbe '). Sza« 
polyai Imre, Dóczi Orbán, a város és a székek elöljárói, a 
papság és a főiskola elébe ménének ^). 

Mátyás családja megalapitásának egyetlen reményét, 
természetes íiát Corvin Jánost, kinek növeltetésére elejé
től fogva a legnagyobb gondot fordította ^), ennek befeje
zését most közelebbről Ugoletto Taddé nevezetes olasz tu
dósra bizván ^3, és ki még a gyermeki kort alig túlhaladva 
már is a legszebb reményeket nyújtotta, testalakjára nézve 
atyjához, szemeire nézve pedig nagyatyjához hasonlított, 
— nem csak fényes házasság és külső összeköttetések ál
tal kívánta emelni, hanem a magyarokat is ohajtá az or-
szágláabani részvét által jövendő kormányához szoktatni. 
Ezen tekintetből az igazság kiszolgáltatásában is gyakran 
maga mellé vette; jobbjánál ült minden fényes alkalommal, 

357, /. -— Hogy Laa, R5tz éB Eggenburg Mátyásnak Iglóből törtéot 
vissaajővétele után adták meg magokat, mondja Pessina is Mars 
Morav. 897. l. 

0 De Unok, Annál. ClaracalL II, d, 279. L — Mátyás má
sodik levele, mellybeo az elsőről is emlékezik, Dátum in campo 
ante Eggenbargam feria tertia post Martini (november li-dikén) 
U86. megvan de Lincknil e. h. 

2) XIII. kai. Janaarij. . 
3) Bonfin e. h. 
*3 Bonfin e, h. éa Hormayr, Wien IV. d, i, füz. 63. l 
5) Bonfin e. h. 461. l 
6) Naldus Bélnél Notit, Hung. Ili d, 597. L — Ezen tudös 

parmai születés volt, mint maga mondja Katona IX. d. 744, l. 
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midőn a kíils5 hatalmasságok követeit fogadta, a fésyeR 
asztaloktól egészsége változásának ürügye alatt 6 maga 
igen gyakran elvonult és helyét neki engedte által, közbe
vető kéréseinek igen gyakran engedett, csak hogy azok 
előtt, kik közbenjárásaért esedeztek, kedvessé tegye őt. A 
katonai gyakorlatokra, az akkori idők kedvencz mulatsá
gára, mellyben legszebb alkalom nyújtatott a lovagi 
ügyesség kitüntetésére, igen gyakran ösztönözte őt sze
mei előtt 0-

Az ifjú herczegre nézve Milanóban János nagy váradi 
püspök a rábizottakban jő sikerrel járt el; ennek követ
keztében Antal milanói választott érsek és Mastei Naso 
Fontana Ferencz társaságában a berezeg nevében Mátyás
nál megjelentek, és Bianka kezét Corvin Jánosnak egye
nesen oda ígérték. Mátyás őket bécs-njvárosi táborában 
igen fényesen és megkülönböztetéssel fogadta. Azonban 
Sforza Lajos, a jövendő menyasszony gyámja, kérdéses 
megegyezését a szövetségben azon föltétdhez kötötte, hogy 
Corvin János előbb koronaörökösnek neveztessék ki Mâ  
gyarországon. Ez Mátyásnak, mint már előbb is megjegy-
zők, magának is szándéka volt; de az elméket erre fokról 
fokra kivánta előkészíteni, annyival is inkább mivel, űgy 
látszik, még minden reményét törvényes örökös iránt vég
kép nem vesztette volt el Azért ezen kívánság előtte még 
is valamennyire meglepő volt, Beatrixot pedig és pártosait 
nem kis aggodalomba hozta. Ezen két tekintetből lehet 
csak megmagyaráznunk a követségnek adott feleletét, melly-
nek Magyarország jövendő történetére igen nagy és szo
morú befolyása lett. Ha a király saját reményein és Bea
trix alattomos mesterkedésein erőt tud veniii, és Corvin Já
nost egy országgyűlésen örökösének elismerteti, mit neki 
eszközölni szilárd jelleme mellett lehetetlen nem volt volna, 
szerencsétlen hazánknak a gyáva Jagellók uralkodásán és 
a mohácsi veszélyen nem kell keresztűlmennie. A milanói 
követeknek adott felelet ebből állott: Corvin Jánost még 

0 Bonfin e. h. 
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most örökösnek nem lehet kinevezni, de berezegi czímmel 
és ehhez mérsékelt birtokkal bizonyosan felrnháztatík; ha 
ezzel megelégszik a milantfi ndvar, minek eszközlése Já
nos nagyváradi püspöknek megint szivére köttetek, iSgy a 
király a menyekzőt mindljárt kész végrehajtani 0* 

0 Engel e. h. — Erríl Bon/in e, h IV. tiz, VIIJ. könyv, 467. 
/. és utána Pray is Annál IV, d. 188. L egészen így emlékesik, 
de sokkal rövidebben. 
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Mátyás rövid bécsi mnlatását )̂ az njonnan meghódí
tott tartományokban az országlás rendbe hozására és a 
császár tartományai meghódítására szükséges előkészülő-

0 MidŐQ ünrest, Chron. Auslr, Hahnnál I. d. 708. l azt 
mondja, hogy Bécs megvételétől fogva majd ezen városban majd 
seregénél, Beatrix pedig mindig Bécsben tartózkodott, karácsonykor 
azonban 1486-baD lement Magyarországra 40 hajéval mindenféle 
osztrák kézmíveseket vivén magával és 3000 embert hagyván a város 
oltalmára, nyilvánosan megtévedt az esztendőben; mert ez, mint annak 
idejében láttuk, még 1485-ben történt. Nemkevésbbé tévelyedett meg 
Fugger is Ehrenspiegel 972* /., midőn azt állitja, hogy Mátyás sok
képen büntette meg a bécsieket, még pedig csak azért, mivel mago
kat olly könnyen megadták és a várost vitézebbül nem oltalmazták; 
sokszor, úgy mond ő, igen nagy ad^t zsarolt rajtok, a legszebb höl
gyeket és leányokat fölrendelte magához és udvaronczai bujálkodá-
sainak tette ki. Ha az adő zsarolásában lehetett is valami, mint ezt 
már feljebb is előadtuk, úgy még is az asszonyok és leányok erő
szakos megszeplősitését méltán kétségbe hozhatjuk, miután az egy
korú írók arról hallgatnak, semmi esetre sem lehet pedig sem az 
egyiket sem a másikat, ha volna is a dologban valami, a város köny-
nyü feladása megbüntetésének tulajdonítani; ez által a király egye
nesen magának ártott volna, minden további hódításokat nehezítve. 
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tek megtételére használta. De már, január 13-dikán 
1487. )̂ bécs-njvárosi táborába sietett, mintán csillagjős-
lői vízkereszt első nyolczad napját az elindulásra igen ked
vezőnek jelölték volna ki )̂. Vele voltak Ddezi Orbán egri, 
Bakács Tamás győri püspökök, a király tanácsosai, a vitéz 
Báthori István, a bátor Székely Jakab, és a király rokonai 
a három Geréb Péter, Lászlő és Mátyás, az első főajtőî állő, 
a másik erdélyi püspök, az utolsó Dalmát-, Horvát- és 
Tőtország bánja, a vasas lovasság vezérei Drágfi Bertalan 
és Megyefalvai Mórocz Lászlő, igen számos tettek után só
várgó magyar, morva, cseh és osztrák nemességgel'). A 
király a Szapolyai által a megvívásra tett rendelésekben 
sok hibát, igen sok igazítani valót talált. A megszállás Bécs 
elfoglaltatásától fogva az egész .1486-dik éven át és így 
már a harmadik esztendőben folyt *). István a várostól igen 
messze ásatott sánczokat, építtetett tornyokat, ez által az 
eleség behozását gátlandó. A megszálló sereget ezen egyes, 
egymástól távol eső erősségek oltalmára nagyon meg kel
lett osztani, és így az őrsereg könnyen tehető és gyakran 
tett is kiütéseket, még pedig nem ritkán jó szerencsével *); 

0 Idibus Januarij. Bonntty IV. Hz. VUÍ. könyv, 465. /. — Még 
január 2-dikáD Polmar Márkot a (örvények tudorát és segesdi né
pészt Bécsben nevezte ki a pécsi székes egyház mellé épült kápolna 
igazgatójának, melly Erdődi Tamás titeli prépostnak győri püspökké 
neveztetése által tirült meg. Dátum Viennae feria tertia proxima 
post festum Circumcisionís domtnianno ejusdem 1487. Koller^ Hist 
EpÍ9C* Quinque Eccl. IV. d* 436. l. — Január 5-dikén Szúnyog 
Gáspárnak Beatrix megegyezésével egy helységet adományozott, 
Dátum in Castro nostro Vienensi in vigília festi epiphaniae domini, 
anno ejusdem 1487. Pe« Bernát, Cod. Dipl III. d, 425. l 

2) Bonfin e. h. 
)̂ Fessler e. A. V. d. 412. /., ki Geréb Pétert helytelenül nevezi 

Garai Péternek. 
*) Chron. Mellic. Pa Jeromosnál / . d. 268. l. — Némelíyek, 

mint az Annál. Styriae szerzője / / / . d. 162. l. és Július Caesar, 
VI. d. 259. l., két ktilSn megszállásrél szólanak, még pedig egyik-
ről j 486-ban, a másikról 1487-ben; azonban ennek nincs elég
séges alapja. 

5) Bonfin, IV. ti*. VIII. könyv, 465. L Has. Böheim, Chron. v. 
Wiener-Neusiadt, I. d. 175. l 
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mi megint nem kevéssé könnyité a kttlső segedelem beho^ 
zását mind nyugodt katonaságban mind eleségben. így egy 
izbcn Königsberg Zsigmond vezérlete alatt Sebensteiobdl 
300 lovas 200 eleséggel terhelt szekérrel, 400 Idval és 
100 ökörrel vágta magát keresztül éjjel az eloszlott meg
szállt seregen, és a várost több hetekre ellátta a szükséges 
eleséggel )̂. Ezen évnek elején pedig Rnprecht a esászár 
fővezére parancsot vévén Neustadt ellátása iránt, 1800 lo
vassal és 200 gyaloggal Kárnthenböl megindul, 40 szeke
rén, 200 lovon vivén eleséget és 100 ökröt hajtván magá
val ; mind ezt szerencsésen bevitte a városba, sőt vissza* 
jövet két fabástyát is felgyújtott )̂. Mátyásnak a táborba 
érkeztével űj élénkség jött a megszállási munkálatokba, ö 
mindenek előtt magát a sereget újította meg, az időn túl 
szolgált és azért már meganatkozott katonákat haza bo
csátotta és hely őket íiatalabbakkal, nyugodtabbakkal pó
tolta ki; a városhoz közelebb és köröskörül hányata sán-
czokat, ásata árkokat'). Nem soká a bécsi kapu előtt el
terülő külvárost nyakas és véres vívás következésében, 
melly alatt katonái szinte nyakig gázoltak a várost körül
fogó vizén és mocsáron át, hatalma alá keríté *). Kétszer 
verettetek vissza a vívó sereg, harmadszor azonban a ví-
vottakat visszanyomja; ezek azonban a külvárost mindjárt 
felgyújtják, ágyúikat egyenesen az utczáknak szegezik, fgy 
a lángba borúit falak mögött menedéket nem találó magya
rokat nagy sikerrel lövöldözvén és 500-nál többet földre 
terítvén '). De az akadályokkal daczoló, a veszélyek által 

0 Bonfín e. h. 
*) Unregt^ Chron. Áu$tr. Hahnnál L d. 7Í7. i — A CiUei 

évkönyv 3. BZ, a. Annál, Styriae, IIL d, i62, /. €s Haug^ Ungr, 
Chron. a vezért Reichenberg Raprechtnek nevezik és azt mondják, 
hogy ez Königsberger sebensteini várnagy segítségével, ki kttlönben 
is sok kárt tett Mátyásnak, látta el a várost éielemmel. — Bon/in 
csak azt mondja e, h,, hogy 200 eleséggel (erhelt szekér ment be 
az elébe fogolt marhával. 

' ) Bonfin e. h. 
^) Ugyanő ugyanott 
*) ünrest e. A. 
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ú} bátorságra gyaladt fekete-sereget az nem ijeszti el, el
lenállhatatlan tűzzel ront ez minden felől a 'magát mutattS 
ellenségre, halált szór minden felé, attól maga n̂ m félve; 
a vívottak illy ellenbég ellen minden további ellentáUást 
sikeretlennek találván, rendetlen tolongással vonják mago
kat a város kapui felé a megrémült és menedéket kereső 
külvárosi polgársággal; sokan a hidről tulajdon bajtársaik 
által lelökve a vízben találják halálukat, mások az utánok 
rohanó magyarok által vagdaltatnak össze, és csak igen 
kevesen érnek a városba, ennek kapui utánok még maga 
idejében becsukatván. így jutott Mátyás kezébe a bécsi 
külváros; a többieket nem soká maga az összeolvadt és 
oltalmukra elégtelen őrsereg elpusztítva oda hagyá '). 

A király ezen esemény után a várost szorosabban be-
záratá, ágyúival szüntelen löveté és Bécsből könnyft tábori 
bajókat hozata, segitségökkel a vlzárkon hidat verendő. 
Rőzsék. gerendafalak oltalma alatt közelített a vár erőssé
geihez, űj ágyutelepeket hányatott fel, szóval mindent el
követett, mit a megszállás akkori mestersége ismert, saját 
személyét sem kímélve. Egy izben a munkálatokat szemé
lyesen megtekintvén és a városhoz vigyázatlanúl közelít
vén, 70 bátor polgár hirtelen kiütése által az elfogás ve
szélyébe j(^t és csak egy könnyű sebbei tnda megmene
kedni; a neustadti vadaskertben egy magyar czímerrel 
ellátott kő által van megjelölve azon hely,hol ez történt^). 
De a várnagy Wolfersdorfer ') is maga részéről mindent 
megtett a király ügy ékezeteinek sikeretlenitésére, gyakori 
kiütéseivel báborgatá a megszállókat minden működéseik-

0 Bonfin c. h. 
3) Böheinu Chron, c. Wiener^Neusladt, I. d. i77. l HMOHI. 

Annál, Siyriae, JII. d, 578, l, hol a kiütött polgárok száma 700-ra 
tétetik. 

') Un! est e. h. — "Wülfengtorf János a Ciliéi énkönyv, 3, Si, 
Ánnal, Styr. III. d. 162. l., Wulffensdorf János Haug, Ungr, 
Chron. 6i, L, Wülfensdorf György Preuenhuber 140. l, AnnaL 
Styriae, 111. d. 528. /. 
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ben 0 } A város! lakosokat pedig, kiket a félelem nagyon 
elfogott volt és már feladásról is kezdenek gondolkozni, 
beszédje és példája által lelkesítő '). Bátor vitézségét, fér
fias szilárdságát semmi sem tudá megtörni; minden fölké
résre állhatatosan és elszántsággal azt feleié, hogy a hűsé
gére bízott vár omladékai alatt keresend magának nyug
helyet '). — Beatrix ezen egész idő alatt a csatatér szom
szédságában Ebenfartban tartózkodott, mellyct a király 
Bécs megvétele ntán Szapolyai Istvánnak ajándékozott 
volt: később Lichtenbergben várta Neustadtmeghőditását, 
de ez igen hosszú időre haladott. A várnak Magyarország 
felé néző oldalain annak falai már meg valának rongálva a 
magyar ágyuk által, és itt egy nagy rézs alkalmasnak lát
szott a vívásra; növelte az ebből eredhető veszélyt az egyik 
toronynak összeomlása. A király ezen helyet jelölte ki a 
megvívás megkisértésére ^), és hogy itt annál bizonyosab
ban boldogulhasson, kémet külde a városba, ki ennek ellen
kező oldalát meggyújtván, az őrsereg és a lakosok figyel
mét más felé vonja. De az éber várnagy a dolgot fölfedezi, 
a kémet elfogatja, ez kénytelen a tervet kivallani. így Wol-
fersdorfer időt nyex mindent még maga idejében elkészíteni 
a vívók elfogadására, és elbizottságukat saját i omlásukra 
növelendő, maga gyújtat meg egy farakást a% adandó jel 
gyanánt )̂. Az így elámított gyalogság a bizonyos győze
delem reményei közt minden tartózkodás nélkül rohan a 
kevéssé őrzöttnek vélt rézs felé, de itt mindent készen ta
lál kcmoly fogadtatására; az ágyú- és pnskagolyóbisok, a 
nyilak és kövek egyszerre megindult zápora megdöbbenti 
a győzedelem-szokta csapatot, de nem rettentheti vissza. 
Kétszer kénytelen ugyan engedni a nagyobb erőnek, de 
harmadszor az omladékot minden akadályok daczára meg
vívja, azonban annak birtokában magát megtartani nem 

0 Chron, Mon, Mellic, e, h, 208. l 
2) Bonfin e. h. 
3) Ugyanő ugyanott, Engel e. h., Böheim L d, i74, l 
*) Bonfin e. h, 
Ő Unresi e. h. 
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képes; mert azalatt az őrsereg egy osztálya egy Iebocsát() 
hídon kirontva hátba fogja azt, megbomladozott rendelt 
zavarba hozza és az engedéshez nem szokott hősöket kény* 
szerftl a vérrel vásárlott romok elhagyására igen nagy vesz
teséggel. A király legjobb katonáinak ezen romlását látván, 
még több ágyakat hozat elő, még pedig igen nagyneműeket, 
mellyeket a törököktől vett volt el. Ezekkel tüzesen folyt 
a vár falainak további lövöldözése, e mellett a város legszo
rosabb berekesztésére is a legnagyobb gond volt; de mind 
ez nem törhette meg a megszállottak rendíthetetlen bátor
ságát Oi bár Fridriktől̂  ki ekkor épen Kölnben tartózkodott, 
több ízben is minden legkissebb siker nélkül sürgették a 
segedelmet ^). Egy ízben úgy látszik tétettek némelly ké
születek a szorongatott város fölmentésére, vagy legalább 
ennek híre a magyar táborban elterjedett volt. Ennek te
kintetéből a király, ki a megszállás závárjai alatt sem fe
lejtkezett meg az országlás legkissebb tárgyairól )̂ is, lij ha
dakat rendelt Magyarországról magához, különösen felszó
lította Pozsony városát, hogy szokott hűsége s a közjó elő
mozdításában annyiszor tanúsított készsége szerint rögtön 
szedjen össze 100 gyalogot, azokat illőleg szerelje föl és 
küldje éjjel nappal Bécs-Ujváros alá, mert az ellenség egy 
hét alatt bizonyosan megérkezik; biztosítja egyszersmind a 
várost, hogy ezen segédaeregecskét öt napnál tovább nem 

1) Bonfin e, h. 
)̂ Chron, MOH- JHellic. e. h. 

3) így martius 3Í-dikén Grawen Sobold pozsonyi polgár kérel
mére, — miszerint ő bizonyos árukéri, mellyek különben is igen 
drágák voltak, egy oppelni Prokschofsky nevezetű kereskedőt, mint
hogy különben is sok kárt vallott, ki nem elégíthetvén, ez most meg
bízottját Pozsonyba küldvén, házát akarja elfoglaltatni, mi által ő, 
ki különben ujabb határidőre űzetni kész, tökéletesen tünkre jutna, 
— megparancsolja Pozsony városának, hogy a kérdéses ház elfog
lalását ne engiedje meg, hanem a követelőnek két esztendőre, mint 
a fizetés elhalasztott határidejére, zálogképen adja át. Gebén im 
Féld am Sambstag vor Jadica anno domini 1487. Oktevéltár, 
DCCLllLsTí, 

BVNTADIAK KORA. V. KÖT. 26 
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tartoztatja, mivel ez alatt el fog dőlni, kinek kedvez a sze
rencse, miként ez ügyben More György hainbnrgi parancs
nok és királyi főlovászmester az ő nevében mindeneket 
bővebben fog személyesen előadni ^). Az ellenség seregei 
megjelenésének azonban mi nyoma sincs. 

Nem soká a város falai sok helyen össze voltak ron
gálva a nagy török ágyuk szünetlen lövései által, több ré-
zsek nyíltak, a vívás megújítása könnyűit^ sikerülése bi
zonyosodott. Mátyás mind o mellett, látván hogy vívás 
által csak igen nagy vérontás utjánjuthataváros birtokába, 
és ha mindjárt a számos háborúk megtompíták is szivében 
az emberiség gyöngédebb érzéseit, az egyes katona becse, 
kinek bátorságától és vitézségétől függött ezen időkben a 
háború szerencséje, nem engedé meg hogy ennek életét 
ok és czél nélkül koczkáztassa, inkább ohajtá ezt vérontás 
nélkül az idő által eszközöhii. Azért minden további vívás
sal felhagy és elhatározza azon időpont csendes elvárását, 
mellyben a várfalak mögött már is mutatkoző éhség meg
töri a megszállottak makacsságát ^). 

Ezen idő alatt érkezett meg táborába Bajazednek 
követsége ' ) . Ez épen ekkor Szaladinnal háborúskodott 
Syriában és Kaith béggel Egyiptomban *); annak megér
tésére , hogy az Mátyással kivan szövetkezni s őt ellene 
háborúra indítani, ezt gátlandő, egyikét legtapasztaltabb 
vezéreinek, kit már több keleti követségben használt volt, 
küldé a magyarok királyához. Ez a hetyke magaviseletú és 
büszke hangon beszélő ozmánt sétálás közben fogadá és 
eleinte közönséges, érdektelen tárgyakról kezde vele be-

0 Dátum 8ub nova Civitate secundo die festi pasce anno domini 
1487. Okleeéltár, DCCLIV, si. 

*) Bonfin e, h. és Fraef, ad Philostratum Kollárnál AnaL 
Vind. IL d, 8Í4* l,, hol az egész megszállást úgy adja elő mint 
történeteiben. 

3} Engel e. h, 408. l — Ezen követségről említés van II. Lajos 
királynak iö21>ben kelt és a Révai-nemzetség érdemeit elősorold 
levelében. Pray, Annál, IV, d. iSO. l 

*) Schmitt, Imp, Otlom, L d. 54, l 
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szélgetni, s észrevehetetlenül tábora megtekintésének színe 
alatt azon fő ágyntelephez vezeté, honnan a város legtü-
zesebben lövettetett és a melly épen azért a megszállottak 
ágyai működésének leginkább ki vala téve. Itt a két fél 
ágyainak darrogása, a minden felől sürfin rőpAlő golyők 
süvöltései közt hozza a beszédet küldetésének tárgyára. 
A követ Hassan bég baktatva elmondá agyán a szaltán 
kívánságait, Mátyás pedig ezekre a legnagyobb hidegvérű-
seggel pontonként felelt, de ez rémültében vagy nem értette 
őt vagy csakhamar elfelejtette a hallottakat, és így eltá
vozása előtt kénytelen volt a király tői azoknak ismétlé
seért esedezni i ezt azonban nem nyerheté meg, sőt arához 
azon izenettel bocsáttatott el, hogy máskor olly követet 
küldjön, ki az adandő feleletet megérteni és megtartani 
képes '). Egyébiránt Mátyásnak nem vala szándéka a tö-

0 így acUa elő a dolgot Révai Péter, De Monarch* €enU V. 
Schwandinernél I. d* 681, l.y azt vetvén még atána, hogy Nádasdi 
Tamás nádor kézirataibői vette ezen előadást. Követi őt Prayf An
nál, IV, d. 189. l, így eml/ti azt Gregoriáncz győri pttspdk sza
vaival CBél, Ádpar, Dec, II, 114. /.) Katona, /X; d. 782. l, — 
Pray egyébiránt Annál e. h, ezen egész történetet egy évvel előbb. 
még 1486-ra tévén, ezen i487-diki évben egy más ozmán követség
ről emlékezik, azt így adván elő : Mályás Osztrákhont egészen ha
talma alá hajtván,. Miksa király pedig Belgiumban talajdon alattva
lóival el lévén foglalva, török háborúról kezde megint gondolkodni, 
annyival inkább mivel több előkelő törökök nógatták, hogy a fegy-
verszönet úgy is vége felé közelítvén, Dsem mellett fagna fegyvert. 
A király ennek kiadása iránt Rőtházi Pál követe által megint meg
szólította a rhodusi főmestert (ez secundo Vol. God. Dipl. Mellic), 
de sikeretlenfil. Ezalatt érkezett Bajazed követsége Visegrádra. Ez 
itt a nagy fényen, pompán, a királyi kiséret sokaságán elbámntta, 
betanult beszédjéről megfelejtkezék és egyebet mondani nem tuda, 
csak: „a császárom köszönt császárom köszönt.^ A király 
mindjárt észrevévén növekedő zavarodását, kiküldi őt hogy szedje 
magát össze, jőjön magához és úgy jelenjék meg megint előtte. De, 
később ezen történetet időnyerésre használandó, többé maga elébe 
nem bocsátotta, hanem tudtára adatta, miként maga küldend a szultán-
hos követeket (0/<iA midós Hung, VI fej. Bélnél e. h, 11, i ) , és 
így küldötte vele Jaksicsot. Azonban az egész előadásból kitetszik, 

26* 
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rökokkel űj háborúba kereredni ^3; de még is kívánván 
tudni a török birodalom mostani valőságos állását, a vissza
menő követ mellé adta Jaksícsot, a rácz fejedelem fiát ^), 
a szultánnál nevében még tovább is alkudozandőt, olly 
utasítással, hogy magának egyszersmind a török tartomá
nyok mostani állásáról, a szultán körülményeiről, neveze
tesen a syriai háború folyamatáról kielégítő adatokat sze
rezzen ') . A magyar követet igen jól fogadta a szultán, 
tiszteletére ünnepélyes lakomákat adott, őt tiszteletkaftán-
nal is megajándékozta *). De visszajövet Szendrő mellett 
egy Ghasi Mustafa nevezetű török által, — kinek egy íz
ben, midőn testvérével együtt elfogta volna, ez által fogait 
kiüttette, őt magát pedig nyársra vont testvére megsütésére 
kényszerítette, — bosszuállásből megtámadtatott és vitéz 
ellenállás után megöletett, ezen alkalommal kapott sebei
ben bosszúálló megtámadója is meghalálozván ') . 

Kevéssel Jaksics eltávozása után a jeruzsálemi pa-
triarcha jelent meg Mátyásnál mint Szaladin syriai basa 
meghatalmazottja szövetségkötés végett a török szultán 

hogy ezeu dolog elébb való; m&r ekkor Dsem nem volt Rhodas-
ban, mint feljebb látok, és ezen idő tájban Mátyás nem fordult 
meg Visegrádon. Engel azért e* h. ezen két követségét egynek ve
szi ; azonban a Pray által itt előadott követség, a mennyiben azt 
elfogadhatnék is, jőval előbb fordult meg Visegrádon; de annak 
idejét meghatátozDi nem vagyunk képesek. 

0 Engel szerint Gesch, v. Sérv. 434. l. és Gesch. d. Wai tf. 
Mold. i83» l, ezen alkalommal a béos-ujyárosi táborban meg
hosszabbíttató U a fegyverszünet Mátyás és a szultán közt. 

^3 SchmiU azt álli^a Imp. Oltom. L d, 56. l,, hogy csak a 
fegyverszünet meghosszabbítása végett küldötte Mátyás ezen követ
séget, mellyoek feje a Codex Vatic. szerint Paksi volt. 

3> Pray és Engel e. h. — Amaz, Leunclav, Annál. Turc. 
Script. hyz, X, d. 259. l és SchmiU Jakovicznak, a többi írók 
Jaksitznak nevezik őt. 

^} Schmitt állítása szerint e. h, keresztyén követség még eddig 
ott olly szívesen, olly megkülönböztetéssel nem fogadtatott. 

0 Leunclav e. h. és más keleti frők, Seadeddin stb. Rammer, 
0$m> Gesch, IL d, 296. L HfaoüUEngely Gesch* v. Sérv, 449. l. 
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«llen. Ezt a magyarok királya igen jól és barátságosan fo
gadta, és biztató Ígéretekkel bocsátotta el magátél ^). 

Aneustadtikörfilszállás folyama alatt martius H é d i 
kétől június vége feléig országgyűlést tartott a király az 
osztrák rendekkel }̂ a mezőn Bécs mellett ^). „Mivel, tigy 
mond meghívd levelében, az isten igazságos ügyét pártol
va, őt Osztrákhon meghódítására segítette, azon sok szen
vedéseket, mellyek ezen szegény tartományt ezen idő alatt 
akaratján kivúl érték, orvoslandó, e felett magokkal a ren
dekkel kivan tanácskozni/' Ennek következtében itten a se-
reg és a hadi tisztek végtelen zsarolásainak végett vetett, 

í) Engel és Pray e, K 
)̂ Törtdnetírőink ezea országgyűlés tartásának ideje ieleii nem 

egyeznek m^%, Engel e, h. IIL d. 409. L és Katona, IX. d. 784, 
L ezen gyfilést júniusrâ  Fessler e. h. V. d, 4i6, l, egyenesen június 
22-dikére, Pray pedig Annál IV. d. i96, L Bécs-Ujvárosa meg
vétele után az esztendő végére teszik. — Mátyásnak két meghívó 
levelét ismerjük, mellyben mind kettőben az országgyűlés kezdete 
Reminiscere vasárnapra vagy martius 1 i-dikére van téve. Az első 
Gebén zu Lichtnwerd am Sonntag vor Lichtmessen (január 28-di-
kán) anno domini 1487. Stahremberg Korcsárdhoz szól és azt 
kiadta Hormayr^ Archív íth. Í8i0. évf. 566. L és később Kurz, 
Gesch. Friedr. IV. d, 286. L A másikat Gebén zu Lichtenwerth 
am st. Blasiustag (február 5-dikán) anno domini 1487., melly Steyer 
városához van intézve, említi Preuenhuher e. h. i39. l. — Hogy 
pedig június vége felé fejeztettek bé a tanácskozások, mindjárt meg
látjuk Mátyás leveléből Spanobsky Mikléshoz. Nem lehetlen ugyan, 
hogy az országgyűlés ezen meghfvd levelek következtében nem jött 
össze s későbbre halasztatott, mit gyámolítani látszik azon körül
mény, hogy a meghívd levelekben Bécs van mint a gyűlés helye 
kijelölve, a kérdéses gyűlés pedig a szabad mezőn tartatott, mint 
mindjárt meglátjuk. Azonban valamint a gyűlés Bécsből áttétethetett 
a szabad mezőre, úgy az itt elvégzett tárgyak nevezetessége igen 
valőszinűvé teszi a tanácskozások hosszabb ideig tartását; e mellett 
az országgyűlés határidejének elhalasztása iránt sem az egykorú 
irőknál sem az oklevelekben adatot nem találunk. 

3) Gonventum Austriae statuum celebravit circa Viennam, non 
tamen in űrbe, sed in campis, azt mondja de Linck, Annál. Cla-
ravalL IL d. 28i. /. — Fessler mind e mellett a lilienfeldi apát
ságba teszi a gyűlés tartását minden további adat nélkül. 
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az adő tárgyát czélszerűbben rendelte el, kttlönösen pedig 
a harminczadosok önkényének zabolázására, és minden más 
közvetett adézások eltörlése mellett az egész harminczad 
tárgyának rendbe szedésére alkalmas intézkedéseket téte
tett. A tartománybél kivitt minden carrata bortői 0 ^^SY 
magyar forint, minden darab sétől három pénz, minden 4 
ökörtói vagy 100 berbécstől egy forint, minden más kiviendö 
vagy behozandó árotél valőságos becsének egy hnszada 
rendeltetett fizettetni. Azonban ezen határozatok csak a 
külső kereskedést érdekelték, mert az ország belsejében 
minden harminczadok általánosan eltöröltettek, sŐt amott 
is a fizetés csak egyszer kívántathatott és senki is az egy
szer megtett fizetésről szőlő nyugtatvány előmutatása után 
másodszori fizetésre nem szoríttathatott ^). 

Ezen idő tájban érkezett meg végre a pápa megegye
zése is a kilencz éves Hippolitnak esztergomi érsekké lett 
kineveztetése iránt magával az ifjú érsekkel együtt'). A 
király a fejedelmi ivadéknak minden tiszteletet meg kíván
ván adni, egész Zágrábig elébe küldötte Frangepán Berná
tot, Sopronig pedig Beatrix királyné Fodor Istvánt, maga 
a király pedig Báthori István erdélyi vajdát, kit csak ke
véssel azelőtt rendelt magához 1000 lovassal a bécs-nj-
városi megszállásban részt veendőt 0) meghagyván azoknak, 

0 ^%y carrata = i8 akö Ducange Gloasar. szerínt Carrada sző 
alatt. Fessler, V, d. 4i6. l. 

)̂ Mátyáa levele Spanobsky Mlklős gmundeni váraagyhoz, kit 
egyszersmind harmioczadosDak is nevezett ki Gmandenben, a zwettli 
monostorban és Allendsteigban. Dátam in campis feria sexta ante 
festum Joannis Baptistáé (Június 22-dikén) U87. De Linck, Jfi-
nal. Claratall. II. d. 281- l. — Ezen ^ adózások beszedésére 
több harminczadosokat rendelt a király; így Neahauser Jánost St. 
Pöltcnben. Dátum Viennae feria tertia post Si. Aegidíi (september 
4.dikén) 1487. Ugyanott 282. /. 

8) Bonfin, L ««. /. könyv, Í8. /. 
*) Bonfin, IV, th. VIILkőnyt,467.l —Az Archiepisc. Strig. 

nevezetlen iréja 90, l, megjegyezvén hogy Arragoniai János még 
i 485-ben lemondott hivatalártflf Romában vette megint lakását, és 
ezen hely egész 1486-ban is^res volt, mint bizonyítja a törvénytár-
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hogy nékie minden tiszteletet adjanak meg úgy, mintha 
hivatalát vaMsággal folytató érsek volna, míg Ibafalvi Ta
más az érsekséghez tartózd székes püspökök egyetérté
sével közönséges helyettesnek neveztetek ki, hogy a gyer
mek érsek nevében az egyházi kötelességeket folytassa '). 
Később közelítvén a kis berezeg érsek, maga a király há
rom mérföldre ment elébe a táborában lévő nemességgel, 
őt kitüntetéssel fogadta, táborába vezette és onnan rövid 
múlatás után Laxenbnrgba küldötte Beatrixhoz, ki beteges 
állapota miatt tartózkodott itt ^). 

A bécs-ujvárosi megszállás igen sok költségeket oko
zott, Mátyás pénztára egészen ki volt Ürülve; azért június 
24-dikén Budára a tárgy sürgetőssége tekintetéből az 
ország egyházi és polgári nagyainak egy részét összehívta 
és szorult állapotát élénk színekben terjesztette elejökbe. 
A tanácsközmány a király kívánságához képest meg is 
ajánlotta neki a kivánt segedelmet egy arany forintban 
minden kaputői; de miután ezen nevezetes tárgyat a me
gyék kirekesztésével végrehajtani nem volt tanácsos, köz 
megegyezéssel határozatba ment, hogy előbb ezen segede
lemajánlás a megyék gyűlésein is vétessék tárgyalás alá, 
a végzés sikeresitése tekintetéből a jelen volt nagyok kö
zöl többen személyesen rendeltetvén ezen gyűlések egyiké
hez vagy másikához. A foganat tökéletesen megfelelt a 
várakozásnak, a megyék minden ellenzés nélkül megerő
sítették a segedelemajánlást, és Mátyás már augustus 6-
dikán kiküldhette adószedőit, kik a szolgabirákkal és hites 
ülnökökkel egyetértőleg a kapukat összeírják, a segedelmet 
kivessék és azt minél előbb ügyekezzenek beszedni Ezen 
alkalommal az egyházas és papi nemesek is kénytelenek 
valának fizetni '). 

ban lévő végzések bérekestése, hogy Estei Hippolit ferrarti berezeg 
Beatrix és ArragODiai János testvérdk fia volt, azt veti még atána, 
hogy a valóságos megerősités Rőmáből csak 1489-ben érkezett meg. 

0 Péterfl, Cone. L d. 201. L, Katona, IX, d. 794. /. 
2) Bon fin e. A. 
3) Kitetszenek ezek Mátyásnak GdmQr vármegyéhez írt leveléből^ 
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Másfélül a császár is gondoskodok ezalatt segede
lemről, mellynek tekintetéből a frankfurti és aacheni vég
zések következtében követségeket küldött Rómába, Cseh-
és Lengyelországba a segítség sürgetése végett, és bár 
ennek sikere nem volt )̂, a böjt közepétől fogva tanács
kozott Nürnbergben Németország rendéivel ^). Nem sokára 
hitelesen tudósíttatott Mátyás, hogy az ország rendéi egy 
8000 főből') állő segédsereg kiállítását és 100,000 fo
rintban határozott pénzsegélyt 0 ajánlottak egyenesen 
Bécs-UJváros fölmentésére 0 , de úgy hogy maga a császár 

Dátum 8ub annulari Secreto Sigillo nostro in Civitate nostra Schad-
wien feria secunda proxima post festam Beaté Marié virginis de 
Nive anno domini 1487. Kovachich^ Suppl. ad VesU ComiU It 
d, 267, l — Bartal, Comment, III. d. 219. L és utána Szalay, 
Magyar Tőrt. IIL d- 334. /. emlékeznek Mátyásnak egy illy kör
leveléről, melly megvan Kóvachichnál, Form. Solemn. i97, és 
Í98. L 73. sz.i és a mellyben a kérdéses segedelem csak fél forintra 
van téve minden kapu után. 

0 Legalább mind ezen hatalmasságokat tovább is jő egyetértés
ben találjuk Mátyással. Műller, Reichstags-Th. III. d, Í22. /. — 
Ulászló úgy látszik a Fridrik zavaros állapotját használandó, a Má
tyással kötött barátsággal nem sokat gondolva, halalma alá kivánta 
hajtani Felsö-Osztrákhont és a rendeket felszólította, adnák magokat 
az ő oltalma alá, Prcuenhuber 136. és 146. l.; de Fridrik őket 
ettől eltiltotta Speyerből február 11-dikén U87. Kun^ Gesch. 
Friedr. IV. II. d. 283. l. Hasonl. 184. l 

2) Hogy ezen országgyűlés böjt középén kezdődött és Keresztelő 
sz. János napjáig tartott, mondja Döring^ Menckennél IIL d. 45. 
l,, de még július 5-dikén is Nürnbergben tartózkodott a császár és 
innen mentette föl a kremsieket némelly vámok fizetésétől. Urbis 
Crems etStein Acta Rauchnál III. d. 347. l. 

3) Müller, ReihsiagS'Theat. III. d. 85—87. l., 8800-ról szó-
lanak Pray, Annál. IV. d. 196. l. és Engel, Gesch, v. üng. IIL 
d. 410. l 

*) Müller e. h 106. l. Hasonl. Lehmann, Speyer. Chron. 989. 
l. és Schmidt, VI. d. 350. l. Sokáig nem boldogult e szerint Fri
drik és végre is.kénytelen volt a fejedelmeket egyenkint kör&lfogQi 
és különböző módok által Ígéretekre bírni. 

5) Pray és Engel e. h. erről hallgatnak, de bizonyítja ezt Miksá
nak körlevele Nürnbergből június 16-dikáról 1487., mellyben a 
német rendeket felszólítja, hogy a nürnbergi országgyűlés által Bécs-
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is állítson ki 8000 embert s a segedelemből a városok 
fizessenek 40,000 forintot 0 ) ^̂  ̂  segedelemből közösen 
kiálitandő seregnek a császárral egyetértőleg viendő vezér
lését Albert szász herczegre bízták, ki magának a bátor 
melléknevet szerezte volt meg ^), 

Ezen hír a királyra annyival kedvetlenebbül hatott, 
mivel pénztára még mindig üres volt, a budai tanácskoz-
mányban ajánlott és a megyék által elfogadott segedelem 
beszedése a dolog természeténél fogva igen lassan halad
ván előre és így későre vezethetvén csak kivánt ered
ményre ; miiiek következtében szükséges hadi szerei igen 
megfogytak és a fizetetlen zsoldos katonaság szétoszlassál 
fenyegetőzött, ha követelései ki nem elégíttetnek. Ezen két
séges helyzetében megint Dőczi Orbánhoz folyamodott és 
a hű szolga és barát segített is rajta '). Mindjárt Egerbe 
püspöki megyéjébe sietett, saját jőszágaiből és barátaitői 
pénzt szerzett, ennek egy részével sereget gyűjtött, és így 
a királynak maga idejében mind pénzt mind nyngodt ka
tonaságot küldött. Ezen gyorsan és már másod ízben szer
zett segedelem által olly annyira megszerettette magát fe
jedelme által, hogy ő szinte egyedül volt tanácsosai között, 
kit egész haláláig egyformán megkülönböztetett % 

A Dőczi által küldött pénzbeli segedelemmel kato
náit zsoldjaikra nézve kielégítvén és megszálló seregét 
megerősítvén. Mátyás Bécs-Ujvárost még szorosabban be
zárta s egyszermind keményebben is lövette; mindent 
magajszémélyesen igazgatott, magát gyakran a legszembe
tűnőbb veszélyeknek tévén ki. Egy ízben épen vacsora 
felett egy lövés három apródját terítő a földre szomszéd-

Újváros fölmentésére ajánlott pénzbeli segedelmet Albert szász fe
jedelemnek mint kinevezett fővezérnek kezéhez küldjék minél előbb. 
Lünig, Cod. Germ. DipL 1. d, 467. l 

0 miler f. h. 
)̂ Pray, Engel e. h. és Miksa említett levele. Hasonl. Unrest* 

Chron, Austr. Hahnnál L d, 7i9. l 
3) Bonfin, IV. tíz. VIII. könyv, 466. l. 
0 Ugyanő ugyanott. 
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ságában; de ez olly kevéssé hatott belsejére, oUy kevéssé 
háborítá meg csendes egykedvűséget, hogy ábrázatán a 
legkissebb változást sem lehete észrevenni, mintha semmi 
sem történt volna. Azalatt az olly régi időtől fogva bere
kesztett városban a szükség napről napra érezhetőbb kezde 
lenni. Ez valamint az éjjel nappali nyugtalanság és a vár 
falainak megrongált állapotja, különösen pedig Mátyás fe
nyegetőzése, hogy ezután az egyházakat, mellyek tornyai
ból kezdek a város parancsnokai táborát lövöldöztetni, nem 
fogja kimélni sőt az egész várost porrá égetteti ^), végre 
megtörék nem csak a lakosok hanem az őrsereg, sőt ma
goknak a császári kapitányoknak bátorságát is )̂. Péter és 
Pál napján vagy június 29-dikén megjelentek ezen utolsék, 
névszerint Wolfersdorfer János ' ) , Westernach Bernát, 
Augsperger Károly, Hagen Boldizsár, Kymberger Zsigmond 
és Königsberger János a városi polgármesterrel, bíróval 
és tanácscsal a királyi táborban, az ellenségeskedéseknek 
megszüntetését eszközlendők. Itt mindjárt még az nap meg
engedtetett és elhatároztatott ^), hogy ezen naptól fogva 
hét hétig a megszálló sereg és minden a városban és vár
ban lakók közt állandó és keresztyén béke uralkodjék ' ) . 

0 Bonfin e. h. IV. (t». VllL könyv, 467. L Gleich, Gesck. 
f>. Wien. Neustadt 

2) Bonfin e. h. 
3} Engel e. h. és Schneller, Ungarní SchicksalCy 267. L csak 

ezt és Raabér Andrást nevezik. 
*) Fessler V. d. 4Í5. l. — Bonfin és utána Engel szerint e. h. 

Tettauer ment be a városba és csak július 2-dikán íratott alá az 
cgyesség. De az egyező levél, melly megvan a város levéltárában, 
ellenkezőt bizonyít, mert ennek.kelte így áll: Gebén ist im Féld an 
Sand Péter u. Pauls tag 1487. Bőheim, Chron. v. Wienerisch^Neu-
$tadt L d. 176, l. 

^) Fessler e. h. — Engel szerint e. h. augustus 16-dikáig, 
Tichtel szerint e. h. ad sequentem diem post assumtionis Mariae, mi 
egészen egyre megy és megegyezik a hetedik hét utolsó napjával. 
Bonfin szerint e. h. idibus Augusti és fgy augustus 13-dikán adatott 
a város át. Honnan Katona e. h. 795. l. azt véli, de elégséges alap 
nélkül, hogy a bécs-ujvárosiak nem várták me? a kitűzött határna
pot. Egyébiránt Bonfin Philostrat ajánld levelében e. h» ezen alka-
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Ha ezen idő alatt a bécs-njvárosiak minden közbevetése 
néikfil egy legalább 3000 főből állő császári sereg a vá
ros kapujának sorompőjáig hathat: a berekesztés egészen 
felbontatik ; ha pedig ez nem történik meg, a hetedik hét 
ntolső napján átadatik a város és vár Mátyásnak. Ezen 
esetben szabad elmenetelt nyernek a kapitányok és zsol
dosok, valamint a velők menni akarő polgárok is minden 
vagyonukkal és bátorságos kiséret mellett ^); de semmit 
sem vihetnek, dughatnak, áshatnak és titkolhatnak el abböl, 
mi a császáré. Ekkor azután a király is megerősíti a város 
szabadságait, igazait és kiváltságait, mint az annak szaba
dalmi leveleiben ki van téve, a polgároknak pedig vissza
adja vagy megtéríti mind azt, mi a 18 hőnapi bezárás és 
megszállás alatt házaik, szőlleik, rétjeik, vagy szántőföld-
jeikből elvétetett vagy elpusztíttatott. A hét hét elteléséig 
egy magyar sem közelít a városhoz, egy bécs-ujvárosi 
őrkatona vagy lakos sem a táborhoz; a ki ezt tenni bátor
kodnék, azt az ellenfél mindjárt lelövetheti, a néikfil hogy 
ez által a béke megtöretnék )̂. Mátyás igen jől ismerte a 
német birodalom lassúságát és ebben bízva könnyen reá 
állott ezen haladékra, melly további vérontás nélkül bizto* 
sította neki a nevezett hely birtokát'). 

A bécs-uj városiakkal kötött egyezés egyedül a várra 
és városra nézve állapítván meg a fegyverszttnetet, a ki
rály sergeinek egy részét mindjárt Stájerország meghódí
tására vezette, annyival is inkább, mivel itt a császár ve
zérei Mátyás sergeinek elfoglaltatását Bécs-Uj város-alatt 

lommal iUy gfdjátékkal él: Idibus clrciter Aagastis Augosta cívitas 
verő Augasto deditiooem facere coacta, at qui Augustis aaspicüs 
nactiis erat) superato toties Augusto de Augusta Civitate Augnstit 
qaoqae idibus triampharet. Történeteiben ezt elhagyja. 

0 Bonfin e, h, az elviendő holmik mennyiségét közönségesen 
300 szekérre szorítja. 

>) Gleich, Gesch. d, Wieneriich Neustadt, ÍS08. 69. l szerint 
Fessler e. h, 

3) Bonfin szerint ezen hét hét alatt építtetett Mátyás Bécs külvá
rosában egy palotát, egy játékházat és egy kápolnát. Böheim e. A. 
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használva, nómelly előnyöket nyertek volt. Pünkösd körűi 
megvívták Suldenheim várát'}, kevéssel azután megadta 
magát Raprecht embereinek Gmund is ^). Útjában a Glock-
witz és Schottwien közt elterülő rdnaságon Beatrix, de fő
ként a vele levő idegen követek mulattatására s valószí
nűleg az utolsóknak hatalmáról meggyőző bizonyságot 
adandó, egy hadszemlét rendezett a rómaiak modorában '). 
A kiállított sereg állott 8000 gyalogból és 20,000 lovas
ból *), Az ágyuk és mintegy 9000 hadi szekér a szárnya
kon voltak felállítva, maga a sereg pedig a könnyebb és 
serényebb mozgás tekintetéből több kissebb testekre fel
osztva állott. A király először a sereg egyes sorain lova
golt keresztül, mindegyik osztálynál egy kevéssé megálla
podván és azt szorosan megvizsgálván. Minden illy osztály
nak, melly magát az osztrák háborúban bátor magaviselete 
által megkülönböztette, maga a király adott által egy na
gyobb zászlót, mellyen a magyar-, dalmát- és csehországi 
czímeren kivül az osztrák és a Hunyadi-családé volt lát
ható. Az egyes lovasok, kik magokat jutalmakra tették 
érdemesekké, kissebb láncsáikon lobogó zászlókat nyertek. E 
mellett minden illyen osztálynál a legvitézebbek között 
12 kard, ugyanannyi csákány és hasonló számú buzogány 
osztatott ki megkülönböztetésképen. Ezek mindjárt akkor 
letették sarkantyúikat annak jeléül, hogy a futásban ők 
kivannak utolsók lenni, egyszersmind díszhelyeiket mindjárt 
a zászlók tartói mellett foglalták el. Minden illy zászló 

0 Unrest, Chron. Áuslr. Hahnnál e. h, II. d. 7i7, L 
») ünreste.h, 726, l. 
3) Fes$Ur F. d.4i6. I. —-Bőven leírja ezen hadszemlétBoii/Sfi, 

IV. Hz, YIIL könyvy 478. l. és Praef, ad Phüoilratum Kollár
nál Anal Vind. IL d, 823, l,, amott a dolgot Neastadt áudása, 
itt Schottwien megvívása előtt említvén. Követi őt az elsőben Pray 
is Annál, IV. d. 19Í. l 

^) Bonfin mind a két helyen 20,000-re teszi a lovatok számát -, 
EngeU Gesch. v. üng. III. d, 412. l. valószínűleg iráshibábél 
csak ^00-re. Hasonló hibába esik Bőheim e, h, 181, l., midőn a 
gyalogok számát teszi 80,000-re, holott ezeknek száma Bonfin sze
rint csak 8000-re ment. 
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előtt 25 csapat állíttatott fel mindegyik 25 főből, ugyan
annyi állott mindenik mögött; e szerint 625 volt mindegyik 
zászló előtt és ugyanannyi azok mögött 0- A jutalmak 
kiosztása után a király az egyes gyalog és lovas osztályo
kat egyenkint gyakorolta személyesen előbb a fegyver-
forgatásban, az után különböző mozgásokban. A katonai 
gyakorlatok berekesztésével az egész sereg felállíttatott hadi 
rendben. Közbül volt a gyalogság három sorban; elül a 
paizsosok, ezek mögött a kopjások, leghátul az Íjászok és 
könnyű puskások. A gyalogság két oldalát foglalták el a 
nehéz vasas, és ezek mellett legszélül állottak a könnyű 
lovasok serény mozdulatú paripáikon. Az egész együtt 
skorpiő alakját ábrázolta és így tette magát mozgásba. 
Minden mozdulatok olly nagy pontossággal és összevágőlag 
mentek véghez, hogy egyik lovas sem előzte meg a mási
kat csak egy újjal is, jól tudván hogy a szemes király 
ügyeimét semmi sem kerülheti el, és a legkissebb hibát sem 
hagyja megrovás vagy büntetés nélkül ^}. 

A sereg ezen ünnepélyes játék után mindjárt megint 
elkezdé komoly foglalatosságait. Schottwien megvívása csak 
egy napi munkába került (július 12-dlkén) ') ; de ezen 
alkalommal GrafTaneck Ulrik, a királynak régi kedves pár
tosa, a bátor de szerencsétlen Baumkircher András bajtársa, 
egy visszaszökő ellenséges golyó *), vagy egy, a magyarok 
részéről történt lövés )̂ vagy a várból jött követés által 
megöletik 0- Báníi Miklós, kit a király mindig úgy tekin
tett mint testvérét, mi által, tudva nincs, magára haragította 

0 Bonfin, üist. e. h,; Philostratus élőbeszédében csak 80-at tesa 
a zászlők elébe, ugyanaonyit azok mögé. 

2) Bonfin <?. h, 
3) Fray szerint Annál, IV, d. 191, l, Schottwien megvételét 

megelőzte Neustadt valőságos átadása, Tichtel szerint e. h. az pro-
f«8to Margarelhae és fgy július l^-dikéo, Engel szerint e. h, júlias 
U-dikén történt. 

*} Bonfin e, A. 
5) Tichíel e, h, 
)̂ Fesskr e. h, 
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6t és elfogattatott; de csakhamar visszanyerte szabaŰságát 
és ezzel egyfitt ura kegyelmét^). Schottwien megvételével, 
mellyet követett a Mürzzaschlagé 6s Kindbergé ^), a ki
rály ura lett a simeringi szorosnak és ez által Stájerország 
nagy részének; húsz nevezetesebb helység mindjárt meg
adta magát ezután minden ellenállás nélkül'). A sereg 
egész Vorauig hatott, a helybeli monostor büntetésből kény
telen volt több ízben tetemes fizetéseket tenni ^); a jől 
megerősített Gréczet azonban az idő rövidsége miatt ta
nácsosnak nem látta megtámadni a magyar sereg ̂ }. 

Augustus 14-dikéu megint megjelent Mátyás egész 
seregével Bécs-tJjváros alatt )̂ és ugyanazon hónap 1 7 -
dikén az egyezés következtében az megnyitotta kapuit'), 
miután sem Fridrik sem Miksa segedelmet nem küldöttek ' ) ; 

0 Bonfin e, h. 
2) ünre$t e. h. 720. l. 
3) Bonfin^ Fessler éa Engel e. h. — Hartbergct Peimklrcher 

vezérlése alatt kezdették a magyarok megszáUaDÍ, Max. Ghron. Vo-
rav. ÁnnaL Styriae. JIL d. 580. L Megvívták-e vagy sem, nem 
bizonyos. 

*) A voraui írott évkönyv szeriot a kolostornak jobbágyaiért iOO, 
később 350, tisztje kiváltásaért megint 100 forintot, a városkáért 
egyszer 900, máskor 700, harmadszor 500 forintot kellett fisetni 
ezen évben. Annál. Styriae, III. d. 5Si. /., Mi%i$ Caesar, VI, d. 
262. l. 

^y Július Caesar e. h. 
6) Bon/in, IV. <ía. VIII. könyv, 468. l. 
^^ Engel és a Ciliéi grófok évkönyve III. szára, Annál Styriae 

III. d. 162. l., Havg, Ungr. Chron. 6í. l — augestus 9-dikén 
a mölki écirat Pes Jeromosnál ÍI. d. 268. / . , — augnstas 13-
díkán 1486., de alkalmasint csak nyomtatási hibábél, Kur», Gesch. 
Fridr. IV. II. d. i8i. l. — szent Lőrincz napján pénteken egy esz
tendei és három hénapl megszállás után ünrest e. h. — Pray 
ugyan Annál IV. d. 189. l. ezen egész berekesztést U86-ra teszi, 
de a többi írek egyezöleg ezen esztendőre, az eddig említetteken 
kivül a mölki évirat Pez Jeromosnál e. h. — Cromer^ Hisi. Pol. 
XXIX. könyVf 65i. h minden korú irőkkal ellenkezőleg azt állítja, 
hogy Neustadt megszállása Mátyásnak egész haláláig tartott. 

8) EngeU Gesch. e. Ung. IIL d. 4i1. l. — Sok búzdítő levelek 
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Albert szász herczeg pedig, ki még valamivel Bécs-Uj város 
átadása előtt érkezett Linzbe, mint alább bővebben elő
adjuk, a készűletlenség és az idő rövidsége miatt mit sem 
tehetett, a császár előre semmiről sem gondoskodván '). 
Mátyás bemenetele a császár ős tartományainak második 
fővárosába igen fényes volt. Három nappal előbb küldötte 
volt ide Beatrixet, erre mindent előre elkészíteni ^). A tíz 
éves Hippolit érsek, Báthori István, Geréb Péter és Szé
kely Jakab kíséretében jelent meg; a diadalmi jelek he
lyett mérséklésből csak talajdon zászlai lobogtak; a s^reg 
olly szoros fenyítéket tartott, hogy semmi kihágások sem 
történhettek. Maga a király egy tejszürke paripán ment 
serege élén, és egy drága arany sisak fedte őt a nap meleg 
sugarai ellen. A díszvonalt eleség kisérte'), különösen 150 
ökör, 100 hordd bor a szegénység számára )̂, bár már 
előbb is küldött volt élelembélieket a bezárás alatt kiéhe
zett városi lakosoknak ^).. Magát a várost nem csak meg
erősítette minden kiváltságaiban, hanem mégis ajándékozta 
jől talált arczképével )̂, hadi sapkájával, nyakékességével, 

érkeztek tőlők, mellyek megvagyoak a várót levéltárában. Böheim 
e. h. 179. l 

0 A császár Dem csak segedelmet nem küldött Bécs-Ujvárosnakf 
hanem zsoldosait sem fizette, bár Buprecht Bécs-Ujváros ellátása 
után hozzá ment azt sürgetni, ünrest^ Chron. Austr. Hahnnál L d, 
719, l — AUes das, — így szól ezen író 720. /., várait és tarto
mányait értvén, —> hat er so liederlích verlassen. Ugyanő e* h, 
mondja, hogy végre 3000 embert gyűjtölt össze, de ezzel a király 
irányában igen gyenge volt (damit was er dem kunig zu krangh azaz 
schwach). Hasonl. Böttiger, Geseh. v. Sachsen^ I. d. 471. h 

^) Bonfin, Praef, ad PMlostralum Kollárnál Anal, Vind, IL 
d, 818. l. 

3) Hosszasan írja le ezen bemenetelt Bonfin mind a két említett 
helyen. 

*) Ünrest e. h. 
Ő Ugyanő ugyanott 720. l — 16 pénzre ment volt már fel 

egy font húsnak ára. Ugyanő ugyanott. 
}̂ A képen ez áll: Naturális et verissima Mathiae Reg. Hang. 

effigies. Böheim e. A. i. d, i84» l. 
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pánczélingével és egy 35 fontot nyomó, gazdagan aranyo
zott ezüst billikommal )̂, mellyeket féltékenyen rejt keb
lében és dicsekedve mutogat mai napig a nagy királyra csak 
tisztelettel, csak hálával emlékező ellenséges hely ^). 

Bécs-Ujváros átadása után mindjárt más nap számos 
szerencsekivánatok érkeztek Alső-Osztrákhon tökéletes 
meghódításához, melly ezen város bevételével végre haj
tatott. Déczl Orbán, több magyar nagyok, és némelly vi
dékek követei voltak ezek közt'). 

0 Hormayr, Wien. IV, d. i, filzu64. l A billikomon olvasható 
A. E. I. 0. U. magánhangzók, Fridrik jelmondata, arra mutatnak, 
hogy azt Mátyásvagy tőleicapta ajándékban, vagy mi hihetőbb Bécs
ben jutott kezébe a város elfoglalásakor. Fessler^ V. d. 4i7, l, — 
A billikomon 1462 év áll és rajta van Mátyás monogrammája; bő
ven leírja azt Böheim e, h. I. d. i84. l, 

2) Pécseit II. d. 332. l. — Meg a nagy tűzvészből is szeren
csésen megmenekültek ezen tárgyak. Hormayr e. h. 

3) Bonfin, IV. tiz. VIII. könyv, 468. l. és Praef. ad Philostr. 
Kollárnál Anal. Vind. II d, 8i9. l. — Már september 7-dikéQ 
6écs-Ujvárosból írt Kolozsvár városának a Farkas utczai egyház 
dolgában. Fasching, Nova Dacia, II. d. 82. l. — September 29-
dikén megint innen sürgette az erdélyi szászokat előbbeni levele kö
vetkeztében, hogy a segedelem iránti kívánságát minél előbb vegyék 
tanácskozás alá. Dátum in arcé nqvae civitatis nostrae Austriae in 
festő b. Micháelis Archangeli anno 1487. Schuller, Gesch. von 
Siebenb. 7, L — October 2-dikán csakugyan innen hagyta meg 
Tarczai Mártonnak, az erdélyi sókamarák ispánjának és az ottani 
vámok szedőjének, a bárczasági lakosok panaszára, hogy ezen tűi 
az Erdélyből kivinni megtiltott czikkeket, mint aczélt, lovat és kövér 
juhot Havasalföldre kivitetni ne engedje s ez iránti tilalmát minde
nütt hirdettesse ki; ha pedig valaki éz ellen vetne, annak minden 
javait az ő részére azonnal foglalja le; miben ha hanyagságot tanúsí
tana, azon esetre a kivitel meggátlására s a kivivők jószágainak az 
ő részére eszközicndő lefoglalására a bárczasági lakosokat hatal
mazza fel. Dátum ín arcé nőve Civitatis nostre Australis feria tertia 
proxima post festum beati Micháelis Archangeli anno domini 1487. 
Oklecéltár, DCCLVI. sz. — Bár Mátyás az utolsó időkben Bécs-
Újváros megszállását személyesen kormányozta és ennek következ*> 
tében nagyobb részint a megszálló táborában tartózkodott, úgy még 
is időről időre egyebütt is megfordult, mint bizonyítják több okle
velei. így martiasban Bécsben erősítette meg a klosterneuborgi ko-

Digitized byG00gl( 



417 

Csak kevéssel Bécs-Ujváros átvétele ntán september-
ben megholt Pápán Szapolyai Imre nádor '), öcscsére a 
büszke Istvánra hagyván kitérjedett Jószágait az ország 
minden részében. A király helyébe úgy látszik megint D<5-

lostor minden szabadalmait német nyelven. Pes Bernát^ Cod. Diph 
IlL d, 425. L — Május 7>dikén Sopronban mentette föl Gerlistyel 
Jakab seöréoyi albán házát Karansebesen minden adőtől és adózás-
tél. Dátum in Civitate nostra Soproniensi in festő beati Stanislai epi-
scopi et martiris anno domini 1487. Arpadia, L d. i92, l. 

0 Isépi Pál tudósítja ezen eseményről a bártfaiakat olly hozzá
adással, hogy István a király engedelmével már meg is érkezett Sze-
pesvárra, bátyja minden jószágait átveendő; egyszersmind értesítette 
őket Bécs-Ujvárosnak a magyarok általi meghódításáról is. Dátum 
in castro Scepus feria V. post festum natlvitatatis Marlae Cseptember 
i3-dikán) anno 1487. Wagner, AnaL Scepus. IV. d. i6. l. — 
A szepesi sz. Márton akkor társas egyház fő egyházában temettetett 
el, még pedig september 12-dikén, mint Isépi Pál mondja épen most 
említett l«vele utóiratában, a Szapolyai-család alapítója és annak 
legkitűnőbb tagja. Itt illy sírirata volt: Hic jacet lUustrissimus ac 
Excellentissimus Dominus Emerícus Gomes perpetuus Scepusiensis 
et Palatínus Regni Hungáriáé, qui obiit anno 1487. Wagner, Anal. 
Scep. II. d. 339. l , FalaXini Regni Hung. 109. l. Hasonl. Tud. 
Gyűjt. 1818. IX. füz. 6. l. 

}̂ Bonfin, I. Us* L könyv, Eger városát leirván, azt mondja, hogy 
Dóczi Orbán oda való püspök nádor is volt; nt apud Principem 
CMathiam) primum locum obtineret, omnia regeret, quaesturam per-
petuam gereret, et per muUos annos Praetorii praefecturam, quem 
Palatinatum dícunt stb. Ennek következtében őt Jogellinns a való
ságos nádorok sorába is fölveszi. Ennek vagy most vagy Ország Mi
hály halála után kellett volna történni, midőn tudniillik a nádori 
hivatal ürességben volt. Azonban ennek sem más Íróknál sem okle
velekben legkissebb nyoma sincs, min eléggé csudálkozni nem le
het. Dóczinak valóságos nádorsága Ország Mihály halála után nem 
igen hihető, mivel így nem volt volna oka Mátyásnak Szapolyai 
Imrét megválasztalni és ez által Dóczit hivatalától megfosztani, ki
vált öt, kit annyira szeretett, kivel annyira meg volt elégedve; Sza
polyai Imre halála után még kevésbbé, mivel az őrsi sz. Magdolna 
prépostságát megerősítő oklevél végén, melly IX, kai. Julij vagy 
július 13-dikán 1489. kelt, nyilván mondatik: Palatinali dignitate 
vacante. Palatini Regni Hung. 107. l. Azonban ha Dóczit nem 
mint valóságos nádort, hanem mint a nádori hivatal helyettes keze-
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czi Orbánt nevezte ki nádori helyettesnek ' ) , ez által is 
iránti kegyelmének ú} jelét adandó. 

lőjét tekiutjük, mind ezen ellenvetések megszűnnek. Nádori helyet
tesnek Szapolyai halála után őt elfogadja Pécseit is e. h, 362, l. 
Mit annyival biztosabban tehetünk, mivel két, O/c/tfOif/táronkban 
DCCLIXés DCCLX. számok alatt előfordald és li87-dik évi de
cember 4-dikén és 6-dikán kelt levelében magát nyilván a nádor 
előtt folyő perekben a király által kinevezett bírónak mondja. 
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Azalatt Albert szász berezeg, Fridrik anokaScscse, kinek 
megjelenésével biztatta volt Fridrik majdnem egész nyáron 
alattvalóit ')^ a nürnbergi országgyűlés által igért segede-

1) Már martius 19-dikéo tadtáraadta felső-osztrákhoni alattvaldi-
nak, hogy Albert azász fejedelem, mint a német birodalom segédse-
regeinek főkapitánya, közelebbről megjelenend seregével közdttök, 
minek következtében felszőlitj a őket, gyűlnének ők is minél nagyobb 
számmal össze Linznél, így vele egyesülve, az ellenségnek síkeresen 
ellent állandók. Chmel, Regesten j 743. / . A z együtt volt rendek 
ezen felszólításnak engedve, köz akarattal elhatározták, hogy a föl
kelés maradjon még egyött három hónapig, ezen segedelem megér
keztét várandó, mit nekik Fridrik május 11-dikén csakugyan Nürn
bergből hizelgő kifejezésekben megköszön. Az országgyűlésen lévő 
császári biztosokhoz ez iránt intézett levelét. Gebén zu Nürnberg am 
Freytag vor sand Pongraczn tag anno domini 1487., egész kiterjedés
ben közli Kurs, Gesch. Fridr. IV, 11 d. 285. /. — A császár 
Lichtenstein Kristófot, Mátyás buzgó párthívet, is meg akarta nyerni 
és ennek következtében június 6-dlkán felhatalmazta Stahremberg Ko-
csárdot, hogy vele fegyverszünetet köthessen. Gebén zu Nürnberg 
am Eritag vor sannd Margareten tag anno domini 1487. Kun e. k* 
287. L Stahremberget kevéssel ez után július i9-dikén ujabban is 
tudósította Albert fejedelem jö\reteléről, meghagyván neki, miszerint 
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lemmel és némelly saját költségén gyűjtött sergekkel, 
mintegy 3000 emberrel )̂ Linzbe megérkezett augnstns 
elején. A császár a vele kötött egyesség következtében őt 
saját serege főkapitányának is kinevezte ^) és illő mennyi
ségű sergeknek kiállítása, ezek zsoldjának fizetésére a 
szükséges pénzösszegek előleges kifizetése s végre minden 
császári várak és városok kapuinak kinyitása mellett saját 
személyére nézve évenkint 10,000 rajnai forint fizetésére, 
200 lovasnak mint tisztelgő őrseregnek körülte tartására 
s a háború folyama alatt Yps városának átengedésére kö* 
telezte magát '). Azonban mind e mellett az új fővezér 
Linzbe érkeztekor itt a parancsainak súlyt adni nem tüdő 
Fridrik fonák eljárása s a felső-osztrákhoni előjárők, ne
vezetesen a császári helyettes Flans érsek és a fővezér 
Stahremberg Kocsárd közt támadott ízetlenségek miatt *') 

•ele egyesülve kövessen el mindent az ellenség vlsszónyomására. 
Gebén zn Nürnberg an> Phíncztag vor sannd Maria Magdalentag 
anno domini 1487. Kúra e. h. 288 . /. 

0 Hormayr, Wien, IV, d. i, fűi, 65. l. és Fasshr, V. d, 4i8. 
L ; az utolsó szerint serege 3000 főből állott. 

3̂ A szász-meisseni rendek ezzel nem voltak megelégedve s e 
miatt fejedelmő.knek szemrehányást is tettek; a herozeg azzal men-
tegeté magát hogy a Mátyás ellen már előbb is adott segedelem te
kintetéből kerülhetetlen Mátyást más oldalről elfoglalni, és hogy sa
ját tartományai biztosítása tekintetéből a brandenburgi határgrdffal 
szövetkezett. Az országgyűlési Irományok szerint Langenn, Herzog 
Albrecht der Beherzte, i55. l. 

3) A berezeg kinevezéséről szőlő oklevél Langenn e. h. 
3̂ Stahremberg ugyan mindent elkövetett a császár parancsaínak 

foganatosítására, de semmire sem tuda menni, az önző salzburgi 
érsek a különben is kiszívott tartomány minden véderejét egyedül 
saját birtokainak, különösen Steyer városának oltalmára kivánta for
dítani, sőt a földesura nagy hatalmában és sikeres pártfogásában 
biző mondott város az országgyülésileg reája rótt hadiadénak fize
tését is egyenesen megtagadta. Preuenhuber e. h, Í4Í, L Mi Stah-
rembergnek annyival nehezebben esett, mivel a részrehajló csá
szár mindenekről Flans által reá nézve nem kedvezőleg értesítve 
és erélyesebb föllépte miatt ennek makacssága iránti vackát elhíve, 
május 19-dikén kemény kifejezésekben intette meg őt az érsek 
iránti engedelmességre. Gebén zuNürnberg am f>ambstag nach Sannd 
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Bem pénzt sem sereget nem talált ^), úgy hogy Albert itt 
Ojra kénytelen volt 30,000 forintot a zsoldjok kifizetését 
zajosabban sürgető katonák közt a magáéb<5l kiosztogatni ^). 
A császár későbbi segedelmében bízva mind a mellett Al
bert mint a német birodalom segédcsapatjai és a császár 
fővezére Mátyásnak már angustus 9-dikén ünnepélyesen 
hadat izent, sőt az általa bírt védtartományokra nézve maga 
részéről is az engedelmességet felmondta '). Erre Mátyás 
Bécs-Újvárosban angnstus 15-dikén kelt válaszában igen 
mérsékelt kifejezésekben figyelmeztette a szász fejedelmet, 
hogy ö a német birodalom ellen'nem folytat háborút, hanem 
egyedül és kikőtőleg Fridrik mint osztrák fejedelem ellen, 
ki Őt mindenfélekép ingerelte és szavát több ízben meg
szegte. Bővebben kivánta ő ügyének igazságát a választó
fejedelmek előtt kifejteni, de még kihallgattatást sem nyer
hetett tőlök, mintha ők az istent képviselnék, ő pedig az 
ördög volna; bár néha maga a mindenhatő az ördöggel is 
szoba ereszkedik. Ez után átment azon barátságos jő in
dulatra, mellyel Albert iránt mindig viseltetett és a melly<» 
nek következtében köztök eddigelő a legjobb egyetértés 
divatozott *), A szász fejedelem állása épen nem volt ked
vező. Nem elég hogy Linzbe érkeztekor semmi hadi kesz
leteket nem talált, de még későbbi felszólításai is mind 
Felső-Osztrákhonban mind a császárnál egészen siker 
nélkül maradtak. A nemesség azzal mentegette magát, hogy 
a császártól nem segíttetve vég elpusztulása elkerülésére 
kénytelen volt Mátyással megbékélni, a városok azzal, hogy 

Sophien (ag anno domini 1487. Kurz e. h. 282. /. — Steyer városa 
egyébiránt mind végig vitézül oltalmazta magát és azért Fridriktől 
szép kiváltságokat is nyert, mellyek oklevelesen tudva nem volná
nak, ha ass okmányokat Aatic/^ összeszedve ki nem adja. £ícrtpt 
Rer. AusU IIL d. 35i, és höe, l 

^) Langenn e, h, és Albert levele angnstus 3i-dikéről csak 
ugyan ott 160, L 

«) Fessler e. h,, Haberiin, VII. d. 404. /. 
*) Langenn e. h, i56, l. 
*} Ugyanő ugyanott i57. L 
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magokat oltalom nélkül nem hagyhatják^). A várnagyok sege 
delmet nem kapva ós a hűségökre bízott erősségek oltal
mához minden reménységöket elvesztve, ezeknek kulcsait 
Albertnek átküldötték, magokat minden további felelet 
terhétől fölmentetni kérvén. Henrik münsterbergi berezeg 
ajánlkozott egy zsoldos csapat kiállítására, ha az erre meg-
kivántatő költséggel elláttatik; de a császár nem küldött 
pénzt, sőt mi több Albertnek több levelére nem is válaszolt ̂ ). 
Ennek a császártól vett utasításhoz képest Bécs-Ujváros 
átadását kellett volna akadályoztatni, azonban a leírt kö
rülmények közt lehetetlen volt; ügyekezett ugyan a fő ve-
vezér legalább a feladás határidejének meghosszabbítását 
eszközölni, de ez természetesen nem sikerűit '). Fridrik 
ezért egy későbbi levelében keményebb kifejezésekben tá
madta meg őt, egyenesen hanyagsággal vádolván és felszó
lítván hogy, miután különben is Mátyás túlnyomó erejének 
megfelelni nem képes, sok zsoldossal ne terhelje seregét, 
mi sok költséget okozhatna, de mégis a többi veszélyez
tetett helységet ügyekezzék megmenteni ̂ ). 

Ezen méltatlan eljárás a szász fejedelemnek, ki ma
gát minden ellene gördített vádak ellen könnyen igazolhat
ta '), annál nehezebben esett, mivel ő minden segédforrásai 
csekélysége mellett a táborozást csakhamar hadizenő levele 
után megindította s ez által Mátyásnak azon szemrehányás
ra adott alkalmat, miszerint ez előbb történt, hogysem ő 
a hadizenetet megkaphatta volna. „Lássa kiki, úgy mond 
Mátyás ez iránt augustus 18-dikán írt levelében, mi jog
nál és alkalomnál fogva történhetett ez; ha a magyarok 

0 Albertnek a császárhoz intézett tudósítása aagastas 25-dikéről. 
Langenn e, h. i58» L 

') Albert levele a császárhoz october 7-dikéról. Langenn e, h. 
i65, L 

^) Albert levele csakugyan a császárhoz angastus IS-dikáról* 
Langenn e. h. 159, /. 

0 A császár levele augustus 29-díkéről. Langenn e, h. 160, /. 
)̂ Albert levele a császárhoz Ennsből augustus 31-dikérŐl. Lait-

genn e. h, 159, l, 
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tettek volna illyesmit, az egész birodalomban beszélnének 
rőla ^)." A szász fejedelem Mátyásnak ezen szemrehá
nyására angnstas 26-díkán válaszolván, ugyanezen leve
lében érinti azon észrevételeket is, mellyeket hadízenő le
velére tett'volt. „A felséged eljárását eddigelő a császár, és 
ezét felséged irányában mellőzvén, csak azt vagyok kénytelen 
megjegyezni, hogy mind azt, mit most teszek, csupán en
gedelmességből teszem a császár, a német választők és 
más fejedelmek iránt, kik a nUrnbergi országgyűlésen a bi
rodalom javának s a német nemzet becsületének és tekin
télyének fentartására felséged ellen háborút rendeltek, mi
után a császárnak minden birtokai a német birodalom ki
egészítő részét alkotják.̂ ^ Az ellenségeskedések igen jőkorí 
megindítására nézve megjegyzi: „miszerint annak idejében 
az igazság itt is kitünendik, mert ő e részben úgy mint 
minden másban ügy járt el, hogy magát becsülettel igazol
hassa/^ Mind e mellett Albert megemlékezett azon barát
ságos viszonyről, mellyben állott hajdan a magyarok ki
rályával. A császár és birodalom iránti kdtelesség nem tö
rölhette el egészen azon idők emlékezetét, mellyekben Má
tyás, ha talán inkább országlási tekintetekből mint szivé
ből, több jelét adta Albert iránti jőindulatának. Azért kü
lönben élesebb tartalmú levelét így fejezte be: „Felséged, 
reménylem, meg lesz győződve, hogy én készebb lettem 
volna felségednek szolgálatot tenni, mint ellene így föl
lépni; mert nem kételkedem abban, hogy ezen háború a 
császár ő felségének, a kereszyén hitnek, a német nemzet
nek és a? egész birodalomnak kárt hozand, mi rám mint 
a szent birodalom egyik tagjára nézve igen fájdalmaŝ ^ ̂ ). 

Mihelyt Mátyás arről tudősittatott, hogy Albert né-
melly sergekkel Linzből kivonulván, a táborozást meg szán
dékozik indítani, főként felső* osztrákhoni hőditásait fenye
getve, a különben is posványos vidéke miatt katonái egész-

0 Mátyás levele Albert szász fejedelemhez augustas 18-dikár(51. 
Langenn e. h, i57, /. 

0 Langenn e, h* i58, /. 
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flégének nem igen kedvező Bécs-XJJvárost elhagyja és ser^ 
geit több félé osztván, az ellenségnek erélyesen ellentállani 
készült. SergeiútJ okban több városokat szorítottak feladásra. 
így meghddoltak a seitensteiní, waldensteini, ernstbofenl 
erősségek az Ens mellett ' ) ; megadta magát Aich )̂ és 
Bohrbach '). Ezen utolső helyet szándékozott a szász feje* 
delem mindenek előtt visszavenni és útjában Tettaner sán-
czait megvívni. Sergei mindenfelé, mintha ellenséges föl
dön volnának, rémitő pusztításokat tettek *), Rohrbach jől 
oltalmazta magát, mire Albert seregének egy részét itt 
hátra hagyván )̂ és kapitánya Wolfersdorfer Gozza által a 
zwettli apátot minden engedelmességtől a magyarok iránt 
eltiltván s tanácskozás végett Eremsbe a közelebbi szom
batra meghivatván ^), ezenntolső város segítségére sietett; 
útjában Ypset elfoglalta )̂ és Stájerország felé nyomult 
Eis-Martont, Gréczet, Brockot, Weidhofot több más váro
sokkal együtt megerősítette ^). A király ennek hallására 
a hideglelős Beatrixet Bécsben hagyván, az általa is igen 

0 Chron. Cili. Nro. 3. Annál. Styriae, III d. Í65, l, Eaug, 
Ung, Chron. 61. l. 

^) A Tampeck nemes urak adták ezt által. Fridrik levelo Stah-
remberghez Speyerböl december 18-dikáről 1486. Kurznál e. h. 
289, l., mellyben meghagyja neki, hogy ezen bűnösöket ítéltesse 
el vagy tartsa fogva további határozatig. 

3) Preuenhuber e. h. 139. L 
*) Sz. Flórián kolostorában harmad napig tanyáztak és mindent 

elpusztítottak. Esy régi idevaló kéziratbél előadja Kitrz e. h. 186. 
í. — A császári zsoldosok már előbb is igen sok kárt tettek volt, 
mint kitetszik a császárnak Stahremberg Kocsárd főkapitányához 
még martius ^^dikén C é̂ben za Dinkelspühl am Soontag Invoca\it 
in der Fasten anno domini 1487.} intézett parancsából, hos:y a kam* 
meri császári urodalom jobbágyait a katonák zsarolásai ellen oltal-
mázza. 

0 Preuenhuber, 140. l 
)̂ Dátum Crems feria tertia post nativítatem b. Mariae Virginis 

(september 11-dikén) íi81.Linck,ÁnnaL Claravall. IL d- 287, L 
7) Linck, IL d. 282, l. 
0 Fessler e, h, 
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becsült )̂ űj császári vetér elébe indult. Útjában a nen-
stadtiak megint hűséget esküdtek kezébe. Egy ragályos 
nyavalya, melly a városból táborába is elhatott, sok kato
nájának okozott halált. Útjában tndta meg, hogy Albert 
berezeg sergeivel magát St.-Pölten felé vonta. Ide is elébo 
sietett a király, és a két fél közt történtek is némelly csa
tázások változó szerencsével. A negani várat a magyarok 
igen nagyon szorongatván és parancsnoka Berneck annak 
tovább tartására magát elégtelennek nyilvánítván, a szász 
berezeg elhatározta magát ennek segítségére sietni. A meg
szálló sereget véletlenül megtámadja s nyakas ellentállás ntán 
megveri; az egész nap folyt ütközetben sok előkelő magyar 
veszti életét és a győztesnek sikerűi a várat űj katona
sággal, eleséggel egy darab időre ellátni )̂. Azonban mind 

0 Miiller, ReiohstagS'TheaL IIL d, i45. l. és Fessler e. h. 
— Albert egy ízben Mátyás előtt elvádoUatván hogy róla illetlen 
kifejezésekben nyilatkozott volna, a nélkül hogy maga menlegelé-
sébe ereszkednék, azt jegyzé meg, hogy ő nem szóval hanem fegy
verrel szokott versengeni. Ezen felelet a lovagias királynak igen 
megtetszett. Braun^ Monathl Áu8*ug aus der s&chs. Gesch, V, 
füs. 68, l. Később saját tapasztalásából ismerkedvén meg a szász 
fejedelem vitézségével és vezéri tehetségeivel, azt monda ezeket 
az ellenségben is becsülni tüdő király: «,Egyedül ő képes nekem 
elIentáUani; ha ő nincs, Németország szivében vernék közelebbről 
tábort/' Ghffay, Kern d, Sachs. Gesch, i04, l és több mások. 
Qa ezen mondatok nincsenek is kellőleg bizonyítva, a két fejedelem 
ismeretes jellemével igen egyeznek. Langenn e, h* i73. l, 

2) Ezen győzedelm<*röl tudósította Albert a császárt september 
24-dikén. Langenn e, h- Í90, L — De Linók, AnnaU ClaravalL 
e, h, emlékezik Fridrik seregének egy fényes győzedelméről, de 
annak sem helyét sem idejét nem határozza meg. Ezt így elfogadják 
mind PubitscMsa e. A. IX, d. 373. l, mind Engel e. h. Mi nem 
gondoltak ezen csatát külön felszámítandónak, hanem azt a Negaa 
alattival egynek tartjuk. Fessler e. h, 4i9, l. ezen de Linck által 
említett győzedelmet Albertnek az osztrák sergeknek Bonün által 
említett és mindjárt bővebben előadandó megveretésével összefog-
lalván, azt jegyzi meg, hogy csak a két sereg elővédje csapott össze, 
és hogy Albert minden, a csatában nyert előnyök mellett kénytelen 
volt visszavonulni, miv l̂ főseregét Â átyás körOlfogással fenyegette. 
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e mellett a vár sokáig nem tadta magát tartani és egyezés 
mellett kénytelen lön kapuit megnyitni *). Egy más alka
lommal St.-Pölten szomszédságában ütött össze a két sereg. 
A csata mind két részről a legnagyobb elkeseredéssel folyt, 
az eredmény igen sokáig kétséges maradt; végre azonban 
még is a németek kénytelenek voltak a csatatért a magya
roknak átengedni. Mind két részről sokan estek el, és nem 
csekély volt a megsebesültek és elfogottak száma ^l. 

Mind a két versengő fejedelem tisztelettel viseltetett 
egymás iránt, mindegyik tartott a másiknak vezéri tehet
ségétől és egyik űgy mint a másik kétségesnek tartá a tusa 
eredményét. így könnyen történt a dolognak alkudozásokra 
utasítása. Mátyás tette az első lépést, még septembcr 1 4 -
dikén kelt levelében óhajtását egy személyes összejövetelre 
nézve közte és Albert közt nem homályosan jelentvén ki') . 

A királyt hihetőleg főként a császár alattomos mes-
terkcdései is birták ezen ajánlatra. Ez ugyanis idő közben 
megint Insprackban megfordulván, tyroli öröködését bete
geskedő rokona, a schweitziak segítségével a velenczeiek 
ellen dicsőségesen harczolt ^), és a Roveredo )̂ melletti 
ütközet után ̂ )9 •— mellyben a híres San-Severino Róbert') 

0 Unrest, Chron. Ausír. Hahnnál e. A. 717. l. 
3) Bonfin, IV, U». VIIL könyv, 479. l 
3) Langenn e. h, 160, /. — Hibásan állítja Fessler e, A., hogy 

Albert telte az első lépést. 
^} Ennek igen bő leírása megvan Frehtrnél e. h. II, d. 215. /. 
') MUller, Schweiti, Y, d.305, /.; Roveretto Sanuto, Duchi 

di Venezia Muratorinál Script. Rer. Ital. XXIL d. Í242. /. 
^) SanuiOy ki egyébiránt ezen ütközetről röviden emlékezik, azt 

e, h. május 30-dikára, Sismondi, XI. d, 3i9, l, Navagiero 1195. 
l., Petri Bemhi, Ber, Vénet, Lih, I. p. 8. és Spiegel der Ehren 
968. l. utalva, augiistus 9-dikére 1487. teszi. 

'̂ ) Ez egyike volt Olaszország legjobb vezéreinek, de igen nehéz 
tennészet&, kemény és büszke; azért egész Olaszországgal össze
veszvén és rokonától a milanéi fejedelemtől (ő maga a hfres Sforza 
Ferencznek testvére volt) semmit sem várhatván, végre velenczei 
szolgálatba lépett. MüUer e, h, V. d, 303. l 
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is életét veszté 0, — vclök megbékélt )̂ Zsigmond tör
ténhető halála esetére biztosítandó, ezen alkalmat ügyesen 
tudá használni arra, hogy Yictorin münsterber ;̂! herczeget, 
a zagoriai grdíot, és némelly osztrák nagyokat Mátyástél el-* 
pártolásra bírjon. Ezeknek hitszegését jószágaik elkobzá
sával büntette a felboszantott király; különösen Yictorin 
és a zagoriai gróf bővebb megfenyitését Both Andrásra és 
Székely Jakabra bízta. Az egyik elfoglalta Tótországban 
azon birtokokat, mellyekért Yictorin egy pár évvel ezelőtt 
átengedte volt Troppaat és Frankensteint 0 , a másik né
melly gyalog csapatokkal és 500 lovassal azon nrodalma-
kat, mellyeket a zagoriai gróf és testvérei Zágráb megyé
ben bírtak *), Hogy pedig ezen pártütés titkos szerzőjével 
is éreztesse roszúl számitott működéseinek kedvetlen kö
vetkezményeit, seregének Qgy részét kiterjesztette Alsó-
Stájerország, Kraina és Karnthenbe, melly majd pusztítva 
majd hódítva borította el ezen tartományokat, míg azoknak 
lealázott rendéi kegyelméhez nem folyamodtak, mire nékiek 
békét adott'). Egyszersmind szükségesnek látta a német 
választó-fejedelmek előtt a császár egész eljárását irányá
ban keményebb kifejezésekben felvilágosítani és ez által, 
ha lehet, a többi birodalmi segedelem küldését gátolni ^). 

0 Sanuto, Sismondif Műüer e, h. — Futás közben az Etsch 
hídjára tolongó nép alatt ez összetörvén, San-Severino nehéz lovával 
és vasas készületével a vizbe esett és magán segfteni nem tudván, 
abba fuladt. Muller e. h. 

)̂ November 13-dikán. SanutQ e. h. i243. L 
3) Ezen. csere U84. körül történt. — Victorin ez után vejéhez 

Kázmér tescheni fejedelemhez vonta ma<gát és ott 1500-ban halt 
mog. Ens, Oppaland, / . d. 85. /. 

*) Bonfin c. h. 470. L és Dufresne, Illyr, i74, l 
*) Bonfin e. A. Has. Fessler, V, d, 4i8, l 
^) Mátyás leveleit a választókhoz nem bírjuk, de bírjuk Fridrikét 

a mayozi érsekhez és választóhoz, mellyben ezt értesíti, hogy leve
lét, valamint a Mátyásét is, mellyet neki s a többi választóknak írt, 
és ö most vele közlött, vette. Erre ö kénytelen megjegyezni, misze
rint 5 Mátyást az ozmán háborúban soha sem gátolta, mint ezt a 
magyarok királya állitja, sőt mindig kész volt volna öt ezen ügye-
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Alig «sett Albertnek tudtára Mátyás óhajtása szemé
lyes összejövetelök iránt, ezen alkalmat annyiv̂ al inkább 
megragadta, mivel a kedvetlenség k5zte s Fridrik közt napról 
napra mindinkább s inkább megrögzött. A császár igen éles 
kifejezésekben unszolta őt, hogy valahára tegyen valamit 
és évja magát a szégyentől. Ez a két fél közt igen élénk 
levelezésre adott alkalmat, mellyben Albert a zsoldosok egy 
részének, mellynek gyöngesége és a táborozás fáradalmai 
eltűrésére alkalmatlansága miatt hasznát venni nem lehet, 
és a melly e szerint ok nélkül húzza a fizetést, elbocsátá
sát, sőt, ha nála alkalmasabb vezért talál, mostani állomá-
sárdli lemondását ajánlja. Szeretett volna ő egy hirtelen 
becsapással a magyar főidre a háborúnak más fordulatot 
Adni; de a császár őt sem pénzzel sem katonasággal segí
teni nem akarta, ő pedig seregével e nélkül erre igen 
gyenge volt; a várakat és erősségeket elégséges katona
sággal ellátván, alig maradt 5000 embere. Ezen csekély 
erővel, melly alig tette egy ötöd részét a Mátyásénak, a 
magyarok előnyomulását gátolni tudta a berezeg; de a csá
szárnak megelégedését és méltánylását megnyerni nem volt 
képes *). Illy körülmények közt, miután a császár időről 
időre tett Ígéreteit nem teljesítette, a katonaság elmaradt 
és jő darabig a vezér áital saját erszényéből fizetett )̂ 
zsoldja miatt zúgolődni kezdett, Albert ezen napról napra 
inkább bonyolódó állásából kifejlődésének fegyver általi 
eszközölhetése iránt kétségbe esett, és becsületének meg
tartására, a Fridrik dolgainak némi helyre állítására egye
düli módnak látta a barátságos alkudozást, mellyet megint 
személyes összejövetelében Mátyással reményihete czélsze-

kezeteibeD segíteni, de általa mlndenféleke'p Loszantatott és most is 
minden igaz ok nélkül fegyveresen támadtatott meg. Gebén za No-
rimberg am samstag nach Saod Symon und Judas der heiligen zwölf-
potentag (november 3-dikán) iASI.Müller, Reichstags-Theat. III, 
d, U7. l 

0 Langenn e, h. 160. és höv, l 
2} Ezt nyilván mondja Albert a császárhoz angustus 14-dikén 

intézett tndösftásáljiin. Langenn e. A. i66. /. 
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rfien megindíthatdnak. Azért levelének vételével azonnal 
följelentette az egész dolgot a császárnak, egyszersmind 
pedig a magyar királyhoz intézett levelében mindjárt a 
helyet is kijelölte, hol személyesen összejöhetnének. Fri-
drik őt minden alkudozástól komolyan eltiltotta, miután a 
magyar király őket csak ámítani szándékozik )̂. Mátyás 
pedig a személyes Összejövetelre kitűzött helylyel és még 
inkább a kitűzés módjával nem lévén megelégedve, nem 
minden élesség nélkül jegyezte meg, hogy egy meisseni 
fejedelemhez nem illik a magyar királylyal rendelkezni ^). 
Az ^ellenségeskedések újra megindultak. A magyarok ki
rálya a Duna partján szándékozott felvonulni főseregével 
és az Ensen feljüli Osztrákhonba rontani, Albert pedig 
Felső-St^erhon nemességét felszólította ugyan hogy ennek 
gátlására keljen föl és egész erejével jőjön hozzá Rotte-
mondba ^}; de némelly osztrák nagyokkal egyetértőleg nem 
hagyott fel az ügynek alkudozás utjáni elintézése iránt 
terveivel 0 , bár Fridrik ez iránti tilalmát november d-dikáe 
megújította volt ^). Mindenek előtt az admonti apát és 
Weitmüler Benus karlsteini várgróf igen régi barátjának 
közbevetésére *) october 14-dikén egy rövid fegyverszü
netet kötött, melly szerint a biztosok közelebbi összejöve
telében fog a hely és nap elhatároztatni, hol és mellyen 
Mátyás és Albert a további alkudozások végett személye
sen összejönnek; addig a feleknek új megszállásokat tenni 
nem szabad, de a régiek folytatása megengedtetik^- Már octo-

0 A császár levele Nürnbergbői october 7-díkéről. Langenn 
c. h. i66. l, 

^) „Quooiam non est Romanorum, így fejezi bé ez iránt írt ievelét, 
ab inimicis consilia capere." Langenn e. A. 

3) Albert felszólítása october 24-clikéről. Langenn e. h. i67, l 
*) Pvgger^ Spiegel d. Ehren, 971, L 
*) Langenn e. h, Í6S. l. 
^) Mátyás levele october 28-dikáról. Langenn e. h, 
7} Egy illy czimü oklevél után: Originál der Artikel von i4. 

Oct. 1487. Langenn e. h. 168, l 
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ber 27-dik6n 1487. *) a fegyverszünet megint Weitmüler 
Bennsnak, de már mint Ulászló cseh király meghatalma
zottjának % ki iSgy látszik idő közben Fridrikkel kíbé-
kélt'), közbenjárása mellett meghosszabbíttattott 14 nappal 

0 Sz. Gál napjára iCBzi Preuenhuber i4L / . , october 16-dikára, 
mi egyre megy, Annál. Duc> Styriae^ IU» d. 580* L és Július 
Caesar, VL 26i. l 

^) Engel e, h,, de Linck, Annál Claravall. e. h», Puhitschka 
JX. d. 373. l 

)̂ Hogy megbékélt Ulászló a császárral, ezea közbenjárásból 
nyilvános; de miként és milly föltételek alatt, nem tudjuk. —' Még 
az előbbi év végével igen tüzesen készült ellene és e végett atyjá
tól is kért segedelmet. A felső-osztrák rendeket felszólította, hogy 
tegyék magokat az ő pártfogása alá. Preuenhuher^ i36, és Í4&. /. 
De Fridrik eltiltotta ettől őket Speierből febraár i 1-dikén 1487. 
üfttf̂ t Gesch. Friedr. IV. 11. d.i84í. l. — A császár azonban ezen 
kedvetlenség barátságos elintézését obajtotta, és erre a király is kész 
volt, de a következő föltételek alatt: 1-ször. A római király vá
lasztásában történt elmellőztetéseért fizettessék le a törvényes bün
tetés azaz 500 márka ezüstben. — 2-szór. Tétessék Ulászló bizo
nyossá, hogy ezen elmellőeés Csehországnak szabadalmaiban és 
jogaiban nem lesz sérelmére. •— 3-szor, Erre nézve igértessék meg, 
hogy soha többénem történik választás Csehország egyenes befolyása 
nélkül. — 4»8zer. A cseh királyok jövendőre oldoztassanak fel a 
személyes hódolás terhétől, valamint — 5-ször,. azon köteleztetés-
től is, hogy a római királyt koronáztatása alkalmával Rómába kisér
jék akár személyesen, akár követségeik által. Még azt is tudjuk, 
hogy a választó-fejedelmeknek a két utolsó pont ellen volt főként 
észrevételök^ mint kitetszik egy levelöknek mintájából, mellyet említ 
Baberiin, Alig. Deutsche Gesch.VIl. d. 478. /. Megvagyoaktovábbá 
a választó-fejedelmeknek az iránt kelt levelei, hogy Miksa király vá
lasztásában a cseh király kirekesjstése nem szántszándékkal történt, 
Ígérvén hogy, ha ez jövendőre meg találna történni, az 500 márka 
ezüst büntetést minden vonogatás nélkül leteszik; megvan Ulászló
nak az iránt adott irománya, miszerint a büntetéspénz iránti köve
telésétől az úttal eláll és Miksát római királynak elismeri. De mind 
ezen irományok később időről valók, a pfalzi választó-fejedelme 
április 6-dikán, a szász választóé május 21-dikén 1489., az Hei-
delbergben, ez Torgauban kelt. Ezt közli Lünig^ ReichS" Arch. 
Pars Gen. Cont. 11. 296. l. — Goldast, Erbfolg. in üng. und 
Böhmen 235. l. (és Append. 67. szám a."), és alkalmasint utána 
1489-ről nap és hely nélkül Lilnig e. h. Pars Spec> Abth, L 237. 
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sxent Katalin-nap utánig (december 9-dikéig) ^); egyszers
mind elliatározatott, hogy a feleli, különösen Mátyás St.-
Pöitenben, Albert pedig Mölkben november végével jelen
jenek meg és az után egy meghatározandó helyen a két 
város közt kezdjék meg személyes értekezéseiket a vég 
béke iránt, mind ezen helyek bátorságosítása iránt egyaránt 
rendelkezvén. Mátyás a meghatározott napon meg is jelent 
St-Pöltenben. Azonban Albert nem jelenhetett meg, de 
egy hízelgő levelében elmaradásának elégséges okát adá 
és a királynak csak egy napi türelmeért esenge. Ez igen 
kegyes válaszában nyilvánitá, miszerint j<$ indulatának be
bizonyítására kész három nap is várakozni )̂. Albert meg* 
érkeztével Márgendorfnál vagy Markersdorfban jött össze 
a két fejedelmi fővezér, és az egyesség főpontjait megálla
pította. Kölcsönös és őszinte tisztelettel járult egymáshoz 
a két bajnok és hosszas beszélgetés, értekeződés után még 
sokkal nagyobbal vált el egymástői ')• Ennek következté-

/.» más helyt Pars Spec. Coni. I, Fortsets. / . 90. L Frankfurt, 
1<489. előadja a választók által együtt illy értelemben kiadott leve
let ; azonban Háberlin e, h. és Glaffay^ Gesch, v, Bőhm. 402, L 
nem ok nélkül gyanítják, hogy Goldast maga húzta a többi válasz
tó-fejedelmek leveleit egybe. Az Ulászló említett levele június 16-
dikáról, Prag am Dlen«tag nach h. Veittag 1489., megvan Lünignél 
e. h, Pars, Gen. Cont II, 296, l, Ugy látszik, hogy ezek iránt az alku
dozások már előbb jöttek némelly eredményre Fridrik és Ulászló közt. 

0 Orbán napjáig azaz május 25-dikéig 1488. Annál. Duc, Sty-
riae, III, d, 580, l, JuHus Caesar és Preuenhuher e, h. Erről 
tudósítja Spanobsky Miklós, Mátyásnak gműndti kapitánya a zwettll 
apátot in festő Martini (november U-dikén) 1487. De Linck, An
nál, ClaravalL II. d. 282. /. Ugyanazon apátot tudósítja ezen kö
tésről Zwettl városa is. Dátum Zwettl Dominica ante Eiisabetham 
(november 18-dikán) 1487. Ugyanas ugyanott 283. l Ezen utolsó 
szerint a fegyverszünet kezdendő volt szombaton azaz november 
16-dikán és tartandó november 26-dikáig (usque feriam secundam 
post Catharinae), melly idő alatt a vég béke is tanácskozás alá vétetik. 

3) Mátyás levele Sí.-Pölten november 30-dikán. Langenn e, h, 
i72, l. 

^) De Unck, Annál. ClaramU. II. d. 282, /. — A sátorban 
magokra minden alkalmatlan tanúkat eltávolítva sokáig és csöndesen 
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ben a megkötött béko híre mindenfelé közönségesen elter-
jede és köz örömmel fogadtaték; de ez még most a két 
nemzetnek nem volt megadva ̂ ). 

A két háborús fél biztosai ez után St.-PöUenben 0 jöt
tek össze s a fejedelmek által előre megalapított fő elvek 
szerint december 12-dikén a következő pontokban egyez
tek meg '). l-ször. A császár és a király a köztök fenforgő 
kérdések elitélését a most nralkodé pápára vagy ennek 
közbejövő halála esetére törvényes utódjára bizzák. Ha ez 
Mátyásra nézve kedvezőleg határoz: a német rendek a 
császárnak, ha ezen végzésnek engedelmeskedni nem akar* 
na, segedelmet nem adnak. Ellenben ha az Ítélet a császár
nak találna kedvezni: Magyarország egyházi és világi nagyai, 
a morvák és schlesieniek, a ráez fejedelem, az oláh vajda, 
szóval a magyar koronának semmi jobbágyai vagy alattva
lói sem segítik Mátyást, a mennyiben magát az Ítéletnek 

beszélgetvén, malatván, ez a semmi neszt nem halló kiséretnek 
félelmet okozott és azért a tilalom ellen is berontott; de csndálkozá-
sukra barátságosan, kezet fogva találták a két hőst. Müller^ Reichs-
iags'Theal, HL d, i50. L 

^) Mátyás ezen idő tájban nevezte ki Osztrákhonban Neahaus 
Jánost vicecusornak. De Linck e, A. 

)̂ Tichtel szerint Diarium Rauchnál IL d. 555. /., mit elfogad 
Engeli^e, h. 4Í4. l., ezen alkudozások is Markersdorfbantartatuk; 
de Linck szerint pedig Annál. ClaravalL IL d, 282. L Albert 
szász berezeg Mölkben, Mátyás St.-Pöltenben tartózkodott. Azon
ban mind Mátyás maga mind Albert szász berezeg azon oklevele
ikben, mellyefc mellett a két fél biztosai által kidolgozott pontokat 
december 16-dikán megerősítik és a mellyekre alább még bővebben 
visszajövünk, nyilván mondják, hogy ezen tanácskozásokSt.-Pölten-
ben tartattak. Langenn e. h. 542. /. Oklevéltár, DCCLXL «». 

3) Ezen fegyverszünet pontjait röviden előadja Pray, Hist Reg. 
480. L egy hiteles másából, mellyet Varasdon Konezer György és 
paksi József szolgabírák 1756-ban február 12-dikén készítettek. 
Bővebben ismerjük azokat Mátyásnak és Albert szász berezegnek 
megerősítő leveleiből december 16-dikáról, mellyekről mindjárt 
bővebben.. Has. Granville bibornok irományait e. h. 26. l. — De 
Roo annak megkőtetését 297. l. csak általánosan decemberre tessi; 
télre Bonfin, IV. tii. VIIL könyv, 470. l, 
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önként alája nem vetné. Mind azon németországi fejedelmek 
és városok, valamint azon magyar, morva, schlesieni na
gyok és városok, kik ez iránt felhíva lesznek magokat elő
legesen Írásban kötelezni, név szerint elösoroltatnak. — 
2-szor. Miután Albert fejedelem ezen egyesség megköté
sére elégséges felhatalmazással a császár részéről nem bír, 
Orbán-napjához nyolczad napig vagy júnins 1-sejéig a 
császár helybenhagyását megszerzi; mit ha eszközölni nem 
tudna, ezen egész szerződés ereje megszűnik. —̂  3-szor. 
Hogy az apostoli széknek az ügy elítélésére elég ideje ma
radjon, a fegyverszünet a következő 1488-dik évi jálius 
2-díkáig^ sőt ha a szükség űgy hozná magával, september 
1-sejéig kiterjesztetik. Azonban a pápa még ezután is 
Ítélhet egész november 1-sejéig; de ha határozatával ed
dig sem készül el, birősága egészen megszűnik és a fegyver 
határoz. — 4-szer. Minden, nem csak a jelen hanem az 
előbbi fegyverszünet Ideje alatt történt vagy még történ
hető kicsapongásokat, csendrontásokat a két fél által kine
vezendő biztosok, vagy ha ezek magok közt megegyezni 
nem tudnának, Weitmüler Benus mint közbenjárd, vagy a 
bajor fejedelmek közöl az, kit ő kijelölend, intézik el, és 
a két rész vezérei kötelesek a hozandó határozatok foga
natosítását kölcsönös egyetértéssel eszközölni, egyszersmind 
a vétkeseknek találandőkat megbüntetni. — 5-ször. Osztrák
honban, Stájerországban és Kárnthenben mind a császár 
mind Mátyás küiönkülön tekintélyes parancsnokokat ne
veznek ki, kik a felek oda való jobbágyai közt támadható 
minden kölcsönös kérdéseket egyetértőleg ítéljenek el; mit 
ha tenni elmulasztanának, a panaszos félnek fenmaradt 
ügyét az ellenfél fejedelme vagy annak helyettese elé vinni, 
sőt ha itt sem tudna elégtételt eszközölni, azt akármely 
más úton megszerezni ezen fegyverszünet minden sérelme 
nélkül. — 6-szor. A Dunán csak két helyen vámoztathat-
nak meg a hajók, az egyiken a császár, a másikon Mátyás 
részéről, még pedig úgy^ hogy egy helyen több ne vétes
sék mint a másikon. — 7-szer. A Duna s minden köz utak 
a kereskedők és a két fél alattvalói számára szabadon nyit-
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tassanak meg és az illető vámok leíizetáse után ezeken min
denki bátorságba helyeztessék. — 8-szor. Áz egyházi ha-
t<$ságok minden ügyeiket épen űgy folytatják ez ntán is 
mint eddigeló s ebben sem egyik sem másik fél által nem 
gátoltatnak. — 9->szer. Mátyásnak az Ens mellett űj erős
ségeket emelni tilos, de a már megkezdettek befejezése 
megengedtetik. — 10-szer. Sem Mátyásnak a császár, sem 
ennek amaz alattvalóit elcsábítani vagy különös pártfogása 
alá venni nem szabad. — 11-szer. A zsoldosok kicsapon-
gásainak, zsarolásainak gátlására mindegyik fél 300 lovast, 
200 gyalogot állít ki és saját zsoldjában tart, kikSt.-PöN 
ten, Eggenbnrg, Mölk és Krems városaiban vegyesen és 
hasonló számmal lesznek elosztva. — 12-szer. A foglyok 
mind két részről szabadon bocsáttatnak. — 13-szor. Salz
burg, Passau és Flans János a fegyverszünetbe foglaltat
nak. — 14-szer. A dunai vámok jövedelmei a két fél közt 
megoszlanak, a többi jövedelmet mindenik fél a maga bir
tokában kirekesztőleg szedi, de még is magát ezekre nézve 
a régi bevett szokáshoz alkalmaztatja '). 

Ezen egyességbe több olly pontok foglaltattak, mely-
lyek Mátyásnak nem lehettek kedve szerint; nevezetesen 
hogy sok áldozatta] tett hdditásainak igazsága felett az Íté
letet az iránta eleje tői fogva nem kedvező indulatot muta
tott pápára bizza, erre egész esztendeig várjon, addig ezen 
tartományok jövedelmeinek nagy részét a császárral meg-
oszsza, főként pedig hogy személyes ellenségét a hitetlen 
Flanst ezen békébe foglalja. Azonban családjában támadott 
kedvetlenségei, a folytonos háborúzás fáradalmainak unal
ma )̂ s több más, előttünk titokban maradt körülmények 
annyira kívánatossá tették rá nézve a békét, hogy mind 
ezen tekinteteken magát túltéve, már december 16-dikán 

0 Engel e. h, — Bonfin e. h., Prat/f Annál. IV, d, 296, l és 
Katona e. h, ezen fegyverszünetről csak mellesleg emlékeznek. 

*) Gehhardi, Gesch, ». Ung, IL d, 208, l. azt véli, hogy Má
tyás egészségének roncsolt állapota tette előtte a békét kívánatossá; 
azonban annak nincs nyoma az egykorú ifőknál, hogy Mátyás ekkor 
beteges állapotban volt volna. 
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St-Pöltenben ünnepélyesen megerősítette a tanácsnokai 
által megállapított szerződést ^). Ugyanaz nap és ugyanott 
erősítette meg azt Albert szász berezeg is )̂. Több baj 
volt Fridrik császárral. Albert szász fejedelem idő közben 
nem szűnt meg őt a dolog békés elintézésének elhatáro
zására felszólítani. ,,Én ugyan, így szol egyik utolsó ez 
iránt írt levelében, kész volnék Fölségednek kívánságait és 
parancsait mindenben követni, ha lehetséges volna. Fölsé
gednek tartományaiban úgy állanak a dolgok, hogy nem 
tehetem azt, mit gyenge belátásom szerint legüdvösebbnek 
vélek, hanem kénytelen vagyok Fölséged és tartományai 
javát előmozdítani, mint a körülmények megengedik. Igen 
szeretném magam is ez ügyet befejezni minden alkudozá
sok nélkül, miután ezeknek magam sem vagyok barátja. 
Igen kívánatos volna, hogy azok, kik Fölségednek illy el
járást tanácsolnak, itt volnának és ezen kedvetlen ügyben 
Fölséged kívánságát mélyebb belátásuk szerint teljesítenék; 
én részemről kész volnék őket ügyekezeteikben véremmel 
és vagyonommal segíteni" '). Ez után seregének szomorú 

0 Német nyelven erősítette meg magát a szerződést^ annak min
den egyes pontjait elősorolván. Dátum zu Sanct Pölten am Sonntag 
nach Lucie anno domini U87. Egész kiterjedésben közli azt Lan-
genn e. h, 543. L Ugyanaz nap adott ki diák nyelven nyílt levél 
alakban egy okmányt saját aláírása alatt, mellyben királyi szavára 
kötelezé magát ezen tárgyban a pápa ítéletének fiúi tiszteletteli 
elfogadására és mind azoknak vonakodás és ellenzés nélküli teljesí
tésére, mik abban foglaltatni fognak. Dátum in Sancto hippolyto 
Oppido Dueatus nostri Austrie, Die dominico proximo post festum 
beaté lucie virginis et Martiris, anno domini 1487. Langenn e, h, 
542, l. E szerint helytelen Feisler azon gyanítása e. h. 420. {., 
hogy Mátyás nem fogadta el ezen szerződési javaslatot és így az 
minden eredmény nélkül maradt. 

^) Dátum in Sancto Hyppolito Oppido Dueatus Austrie die domi
nico proximo post festum beaté Lucie Virginis. Anno domini 1487. 
Okleeéltár, DCCLXL ss. 

3) Albert előbbi tapasztalásából ismerte Fridrik udvarának állá
sát. Már USS-ban azt írta neki egyik biztosa, kit egy szivén fekvő 
tárgy előmozdítása végett a császárhoz küldött volt: „Itt az udvar
nál pénz és ajándék nélkül mit sem lehet eszközölni.'* Főként egy 

28* 
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állását eleven színekkel festvén megjegyzi, hogy pénze 
nincs, a zsoldosoknak sokkal tartozik és azért tdlök sok 
méltatlanságot kénytelen szenvedni 0* £nnek következté
ben a császár külön követe Harras által megengedte feje
delmi fővezérének, hogy az a magyar királylyal alkudozá
sokba bocsátkozzék. De az általa megállapított elvek, úgy 
látszik, ellenkeztek nem csak az idö közben megkötött szer
ződéssel, hanem Albert nézeteivel is. Azért ez a császár
hoz intézett válaszában azt mondja, hogy már azt, miben 
egyszer megegyezett, becsülettel nem változtathatja meg, 
de tovább is űgy fogja az ügyet elintézni, hogy abbéi se 
a császárra se önmagára szégyen és csúfság ne hára-
moljék *). 

Bár a st.-pölteni szerződés, tekintve a körülményeket, 
sokkal kedvezőbb volt a császárra mint Mátyásra nézve, 
ennek felsőbbségét a csatatéren azzal semmikép sem érez-
teté, tekintélyét semmikép sem csorbitá: ő nem volt azzal 
megelégedve, valószínűleg azért is, mivel ezen időben a 
pápával kedvetlenségbe jött volt ' ) , és így tartott annak 
reá nézve nem igen kedvező Ítéletétől. Valőszínűleg ennek 
köszönheti eredetét egy, kevéssel ez után csak ngyan Má
tyás és Albert helybenhagyásával ezen előbbi egyezés mel
lőzésével kötött fegyverszünet, melly szerint mind a két 
fél megszüntet minden ellenségeskedést a jövő pünkösdig; 

bizonyos Praschnick élt vissza a rövid látású Fridriknél befolyásával 
illy megvesztegetések következtében. ,,Pra8chnicknak, így folytatta 
azért a mondott biztos tudősitását, határtalan hatalma van a csá
szárnál ; mind az, mit ő előmozdít, bizonyosan megtörténik, a többi 
tanácsnokok mind félnek tőle; a melly ügyet 6 egyszer pártolása 
alá vészen, abba ellenkezőleg szélani nem mernek.'* Flehinger biz
tosnak levele Alberthez. Langenn e. k, i70, /. 

0 nich habé kein Geld und bin den Dienstleuten schuldig; einer 
schilt mich, der andere will mich schlagen, der dritte will mich 
erstecken, und kann eaer Gnad denken, wie ich euch diene.'* Albert 
berezeg fölterjesztésének íogalmazásábél Langenn e. h* i69. i70, L 

)̂ Langenn e. A. i70, L 
3) MüUer, Reichstags'Theat IL rf. 122. /. 
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a meghódított Alsó-Osztrákhont megtartja Mátyás minden 
fejedelmi jogokkal és Jövedelmekkel, míg a császár által az 
1479-ben kötött békéből folyó tetemes követeléseire s az 
njabb hadi költségekre nézve ki nem elégíttetik; ha idó 
közben meg találna halni, ezen tartomány a császárra és 
örököseire visszaejsik; addig is az egyházi és világi nagy ok, 
a nemesség, a városok és minden lakosok megtartatnak ösi 
szabadalmaikban és szokásaikban; a Mátyás és Fridrik közt 
eddigelö kötött és valósággal életbe lépett több egyezések 
megmaradnak tovább is a magok erejében, és így Fridrik-
nek ezután is szabadságában álland a magyar királyi czím 
használása )̂. 

Ezen újabb pontokban mind a két fél megnyugodott; 
Fridrik azért, mivel fiának Miksának igen meggyúlt volt 
baja Németalföldön saját alattvalóival ^), és ez az '6 figyel
mét is különösen igényelte; Mátyás azért, mivel fiávali 
tervei már most nyugodalmat kívántak. Mindemellett sem 
ezen fegyverszünetet sem az előbbieket a felek nem tar
tották meg szorosan. Albert emberei Simon-Jada napján 
(october 28-dikán), és így már az első fegyverszünet meg
kötése után vívták meg Nussberget'); az utolsó fegyver^ 

0 Műller, ReichslagS'Theat. 11. d. 145, és Í51, L, de Linch, 
AnnaL Claramll. e. h., ünresi, Chron. Áustr, Hahnnál Script. 
Austr. 11. d, 728, L, Fabricius, Origines Sax. Víl. könyv, 54, 
l., Gerard. de Roo, X. könyv, 5i3. l. így adják elő a Mátyás és 
Albert közt kötött fegyverszünet föltételeit, és ez bírta Fesslert arra 
hogy V. d, 480, l. ezen fegyverszünetet egészen megkülönböztesse 
a st.-pÖltenitől. Annyi bizonyos, hogy ezen utolsö soha életbe nem 
léptettetett és a felek közt többé sző nem volt a köztöki ügynek a 
pápa Ítélete alá bocsátásárdl. Főként ezen körülmények tekintetéből 
gondoltuk Fessler ebbeli véleményét elfogadhatónak, kivévén a napot, 
mellyre ő ezen ujabb fegyverszünet megkötését teszi, t. i. december 
12-dikét, mert, mint feljebb látok, a st.-pölteni békeszerződés köt
tetett meg ezen napon és Mátyás által csak december 16-dikán 
erősíttetettt meg. 

^) Engel, Gesch, d. ung, Reichs, III, d, 4i5, L 
3) ünrest e, h, 729, l. 
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szünettel nem gondolva, már ennek is megkötése után fog
lalták el Mátyás sergeí Guttensteint és Kis-Martont )̂. 

A tetemesb hadi működések azonban még is meg* 
szűntek, és míg Albert Nürnbergbe ment a német ország
gyűlésre, ott a császár részéről méltányló elismerés helyett 
méltatlanságot szenvedendő, Mátyás személyére nézve 
Bécsbe ment, hol már előbb is megfordult volt )̂. Itt adott 
december 25-dikén az utolsó időkben iránta mutatott hű
ségeért és ragaszkodásaért St.-Pölten városának czímert és 
engedelmet, hogy minden alkalommal veres viaszszal élhes
sen '). Innen kivánta szemmel tartani Albert szász herczeg 
működéseit Fridriknél a kötött szerződés megerősítése iránt, 
és ezen nyugnapokat használni természetes fia ügyének elő
mozdítására és csaláí^ának a magyar trónoni megalapítá
sára, melly már darab időtől fogva minden ügyekezetének 
fő irányát alkotta, s most különösen a milanói udvarral 

0 Ezt Mátyásnak szemére veti Albert szász fejedelem egy In-
sprachban február 4-dikén 1488. kelt levelében, mellyben őt felszé-
Utja, hagyna fel ezzel, damit solches Thun als für unblUig in dem 
héiligen Beiche und Andern Enden, dem friedlichen Anstand zum 
Abbruch, euer Gnaden zu Schimpf und mir zum Schaden nicht 
erscballe. Langenn e, h. i77, l, Albert levelében Kis'-Marton meg-
rohanásáról szél; de hogy azt Mátyás egyesség utján vette által, 
annak idejében meglátjuk. 

*) Itt vette el november ll-dikén Fejér vármegyétől Erdélyben 
Volkán helységét, mint a segesvári egyház birtokát és csatolta Seges
vár székhez, azt egészen hatósága alá vetvén. Dátum in arcé nostra 
Vienensi in festő beati Martini episcopi et Confessoris anno domini 
1487. Eder, Obsert. in telmer. 230. l 

3) Gebén zu Wienn am Erichtag in der héiligen Welchnactitfey-
ern Nach Ghristi unseres herrn geburd 1487. Mayer, Dreyzehn 
Ürkunden íiber die Verpfandung eon St,^Pölten und Mautern 
an den König Mathias CorvinuSt 21, l. Kevés napokkal az után 
ujabb jeleit adta ezen város iránti kegycinek azon számos károk és 
kedvetlenségek tekintetéből, mellyeket az utolsó táborozásban, főként 
pedig most közelebbről a kebelében támadott tűz által szenvedett, 
azt egy új hidvámmal ajándékozván meg. Gebén zu Wienn an 
Mitwoch nacbsand Erchardstag (január 14-dikén) nach cristi unsers 
lieben herren gepurde 1488. Mayer, e. h' 22. l . 
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szerencsésen folytatott alkudozások következtében rá nézve 
újabb ingert nyert. 

A legérdemesebb és legmélyebb belátása főpapok, 
zászlósok, főurak és nemesek, kik fölérneItetésöket a sötét
ségből vagy kétséget nem szenvedő érdemeikne k vagy a 
király különös kegyelmének köszönhetek, több izben ta
nácsiák neki és kerék őt, hogy még éltében neveztetné ki 
és fogadtatná el örökösének természetes fiát, az elmebeli 
tehetségei, kedveitető mődja és szép magaviselete által olly 
sok reménységgel biztató Corvin Jánost, azon esetre, ha 
Beatrix őt nem ajándékozná meg férfi magzattal; de a ki* 
rályné és Szapolyai István, mind ketten a főhatalom után 
ásítozva és számos párthfveik által támogatva, mindent cl-
követének ennek gátlására. Mátyás pedig vonakodék még 
a nemzet becsuletérzését és a törvényes születés iránti tisz
teletét megsérteni '). A mit fiától a törvény és nemzeti 
érzés megtagadott, azt neki magának jövendőre hatalma s 
gazdagsága által kellett volna megszerezni; ezen tekinte
tekből átadá neki a legnevezetesebb várakat, és várnagyai
kat hűségére megesküdteté % különösen pedig Schlesien-

0 Optabant et a nobis instant er petebant, ut Illnstrissimam filium 
nostram Joannem Corvinám Ducem Slesiae etc. ex nunc, et nobis 
adhanc viventibus pro nostro succesore et eorum fatnro dominó et Rege 
elígendi et nominandi ipsis facultatem concederemus, — 
sed nos consentire nolulmus, quia ipsa Domina Regina in haint 
electionem consentire noluit. -~ EfFicere voloimus, qaod 
praefatas fliius noster, quem Regna subditique nostri, ut praemisi-
mus in futamm Regem et Dominiim, successoremque nostmm ezpe-
tebant, Dominam Reginam ex nunc in matrem adoptaret stb. MatMaa 
lostructio pro Praeposito Posoniensi ad Ducem Calabriae. Koea^ 
chichnál Script Min, L d. 344, l. 

2) Hoc autem verosimile, imo quasi certum, quod is post mertem 
Regiae Majestatis etlam absque praesenti electione se Regem fáceret, 
quia nemo ipso in Regno tuoc érit potentior, nam etiam in praesen-
tiarum plurímas Arces, pluresque Civitates in Regno haberet, ac 
omnes Castellani et Praefecti tam Arcium quam Civitatum, et hi 
eidem fldeliter juramenta praestant, qui Thesaurnm tenent, et insu-
per non solum militia, sed universum etiam Regnum plurimum ip-
sum amaret, et ei afficeretur; accedit quod omnes Praelatos, et om-
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ben több fejedelem birodalmait szerzé meg számára vétel 
vagy csere, egyezés )̂ vagy elkobzás által. Kinevező öt 
előbb liptői, majd troppaai, végre tőtországi berezegnek ^}. 
így szerzetté meg már jóval előbb Konrád ölsi herczegtől 
számára fejedelemségét *); így foglalta el részére még 
1479-ben a ratibori herczegséget; így vette által még 
1480*ban a leobscbUtzit Jánostól ^); így cseréltebe 1484 
körttl Victorin herczegtől Troppant és Frankensteint né-
melly tőtországi nrodalmakért'); most közelebbről Felső-
Schlesien országos kapitánya Bielik János a két oppelni 
fejedelmet Jánost és Mikiőst elfogatta, a király pedig csak 
ugyan fiát nevezte ki oppelni fejedelemnek )̂. Több bajt 
okozott itt János sagani berezeg bódult magaviselete, ki 
ellen a királynak végre is erőhatalommal kellé föllépni, mi
ből egy véres, a király hadi erejének nagyobb részét 
igénybe vevő háború fejlődött ki, mint annak idejében bő
vebben meglátjuk; ml Mátyásnak annyival nehezebben 
esett, mivel ezen birtokokon és nevezetesen a freystadti 
és glogaui hcrczegségekbeni öröködésén Sagani János ha
lála után épült nagy részint a nagy*váradi püspök által 
Milanóban eszközlött házassági szerződés Corvin részbe, 
roelly ugyanott november 25-dikén íratott alá 0* ^ szerint 

nes fere Baronesgenitor ejus creavit̂ et qoasi de stercore eos omnes éré
sit, et omnibus insnper alíis beoefecit, qai omoes, velsaltem major et 
sanior pars illl propter patris merita et beneflcia adhaereret, nemo 
enim ex his discretas ingratitudiais notari) et damnari Yellet, mili-
tia etiam tota ad eam concurreret, sicque etiam invita Regioali 
Majestate se Dominam et Regem postea facérét. Mátyás király emlí
tett utasítása e. h. 349. L 

0 Pénzfizetés mellett. MarUius Hoffmannál, L d. i, rét», 
400.1, 

3) Pálma, IL d. 416. L 
3) Fessler, V. d, 422. l 
O Engel e. h. Ili d. 4i5. l 
0 Bonfin e. h. 
0 Engel e. h. 
"̂3 Hibásan teszi Fessler e, h. 421. l ezen szerződés kötését 

Bécsbe. 
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előre bocsáttatván, hogy már Fontana Ferenczczel, mint 
Mátyás király megbizottjával, a liázasság Mátyás király fia 
Corvin János herczeg és a most uralkodó miiandi feje
delem Galeozzo János nővére Blanca Mária herczegnó közt 
elvégeztetett volt, megjegyeztetik, miszerint ennek követ
keztében mind Mátyás mind Corvin János saját aláírásuk 
mellett meghatalmazták János váradi püspököt a házassági 
szerződés megkötésére s. az ünnepélyes eljegyzés eszköz
lésére, minek következtében a mondott püspök több, e vé
gett meghívott előkelő tanuk előtt két, nagy becsű kövek
kel ékesített gyűrű átnyujtásával az eljegyzést valósággal 
megtette. E mellett az egyező felek a következő pontokat 
alapították meg köz akarattal: a menyasszony 100,000 
aranyat kész pénzben, 40,000-et mindenféle drágaságok
ban és 10,000-et köntösökben és mindenféle házi eszkö
zökben hozand magával, mellyek egy év mnlva magával a 
fejedelmi arával voltak átadandők. Másfélül Mátyás és fia 
Corvin János kötelezik magokat ezen tetemes menyasszonyi 
ajándék egyszerrei visszafizetésére, mihelyt maga a her-
czegasszony, annak halála után pedig gyermekei vagy más 
örökösei által felszőlíttatnak, mi mint reményleni lehet 
soha sem történik meg, egyszersmind ezen összeg bátor
ságára lekötik az osztrák főherczegséget, a hunyadi gróf
ságot, a munkácsi herczegséget Debreczen helységével és 
minden tartozandóságával, a gyulai, maróti, garai, cserepi 
és tószegi nrodalmakat, Turócz vármegyét a szklabinai 
grófsággal, Árva és Liptó vármegyéket a likával és árvái 
várakkal, e mellett Schlesienben az oppelni, leobschützi, 
tosti és ratibori herezegségeket és a saganiban az örökö-
dést. Ezen szerződés Mátyás általi megerősítésének hat hó
nap alatti eszközlésére kötelezi magát a váradi püspök ^). 

1) Ezen házassági k5t1evelet Girardis Antal hites jegyző által 
illy bevezetéssel: In nomine domini Ámen. Anno nativitatis ejusdem 
millesimo quadrihgentesimo Octuagesimo septimo. Indictione sexta, 
die dominico vigesimo qninto mensís NovembrlS} kiadva Dumont-
böl / / / . d, 2. rés», i74, l és Lünighöl Cod. Ital Dipl IIL d. 
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Űgy látszik, hogy egy külön, Beatrix mesterkedései miatt 
szoros titokban tartott szerződés szerint a váradi püspdk 
kénytelen volt Mátyás nevében megígérni, hogy fiát még a 
menyekző megtörténte előtt Magyarországon örökösének 
fogja nyilvánitani *}. 

A király ezen tigyekezetein, mellyek mellett fiának 
illy tetemes örökséget és illy gazdag menyasszonyt kivánt 
szerezni, Beatrix és felekezete igen nagyon megütközött, 
annyival is inkább, mivel ennek hatalma s kiterjedése mel
lett a magyarországi öröködés iránti titkos Ígéretnek tudo
mására jutásában kételkednünk alig lehet; ennek következ
tében és valószínűleg a királynénak nem minden befolyása 
nélkül bocsátotta Bielik János szabadon a két oppelni her-
czeget egy bizonyos váltsági összeg letétele mellett* Ezek 
szabadságukat tüstént arra használták, hogy január 9-dikén 
1488. a Mátyás ellen nyilvános támadásban levő sagani 
herczeggel szövetséget kössenek ^). Ez ugyanis még 
1480-ban mind a sagani mind a glogaui herczogség iránt, 
— mellyeknek egy részét még 1473. és 1474-ben elad
ván, Mátyás magához váltotta volt, más részét pedig mint 

794. l. közli Pray c. h. és ebből Katona, IX. d. 828. l. Ujabban 
közzé (ette magából a Milanóban lélező eredetiből Ckmel a bécsi 
csász. akadémia által kiadott Archiv für Kundé Oesterreichischer 
Gesehichts-Quellen, I. d. 83, l. Ez némi, igen csekély figyelemre 
alig mélté olvasáskülönbséggel megegyezik Lünig és Dumont lenyo
mataival. — Ezen szerződésben Corvinus 14 évesnek mondatik és 
így i474-ben kellett születnie s nem 1475-ben, mint Pray, Ánnol. 
IV. d. 96. l. állitja, Katona e» k. Azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy itt Corvin János kora ezen kétes kifejezésekkel határoztatik 
meg: nanc aetatis ut dicitur annoram qaatuordecim et ultra. — 
Mátyás fiának előbb osztrák herczegnőt szánt volt és Fridrik őt e 
részben sokáig reménységgel kecsegtette. Joannis Samhuci Ap-
pendix ad Ranaan. Corvínns Jánost tréfásan Hannskőnak is ne
vezték. Pálma e, h. 4i8. l. 

0 Ezen föltételt, melly az ismeretes szerződésben nem foglal<-
tatik, oUy nyilván említi az egykorú s a Mátyás udvarában tartőz-
kodő Bonfinj IV, ih. VIIL könyv, több helyen, hogy azon kétel
kednünk majd nem lehetetlen. 

^:) Engel e. h. 4Í6, h 
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annak idejében bővebben látdk, egyenesen ennek segítsé
gével hódította meg, — Mátyással olly egyességre lépett, hogy 
fiúágának kihalásával azok rá szálljanak ^); minek külön
ben is meg kellett volna történni, mivel azok schlesieni 
fiűágra szabályozott védbirtokok voltak )̂. Ezen egyességet 
azonban nem sokára megbánta és tartományait három 
leánya számára megtartandó, azokat a gazdag és hatalmas 
Henrik münsterbergi berezeg három fiához adá férjhez (ja
nuár 6-dikán 1486.), egyszersmind pedig e végett össze
hívott alattvalóit kényszeríteni akará, hogy vejeinek hódol
janak meg. Ezek mindazáltal őt kegyetlenségei miatt nem 
szerették és azért nékie engedelmeskedni vonakodtak, olly 
szín alatt, hogy ők illy lépést törvényes fejedelmöknek Má
tyásnak, kinek már előlegesen hűségesküvel le voltak kö
telezve, tudta és híre nélkül nem tehetnek )̂. Ezen várat
lan makacsságon felbosszankodva, a szenvedélyeinek pa
rancsolni nem tudó zsarnok többeket az ellenszegülők közöl 
elfogatott, börtönbe vettetett és éhséggel ölt meg *). a vá
rosba pedig cseh sereget fogadott, mellyet násza e végre 
küldött neki ^}. Illy kegyetlenség mellett alkalmazott fe
nyegetések és Ígéretek által a lakosokat végre vejei örö-
ködésének elismerésére bírta ^). A véduri jogoknak ezen 
megsértését Mátyás büntetlen nem hagyhatá, s azért kény
telen vala Schlesienben háborúhoz készülni 0 . Olly szín 
alatt, hogy ezen tartományban némelly, a házassági szer
ződés alapját alkotó tárgyakat még előbb tisztába kell hoz-

0 Henely Annál Sües, Sommershergnél II. d. 362. l. 
}̂ Henel^ Excerpt. Chron. Münsterb. Sommershergnél I. d, 

208. l. 
33 Henel eml. helyeken, Curaeus II d. ii5. l, Sckickfuss 

IV. d. 206. l., Uanlius Hoffmannál I. d. í. rész, 397. l. 
0 Benel e. h., Curaeus és Sckickfuss e. h. 2i4. l. Az atolsó 

igen bőven adja elő, megjegyezvén hogy ezen szerencsétlen marta
lékok a város elöljárói voltak. 

0 Henel, Curaeus és Sckickfuss e. k. 
«) Lünig, ReickS'Arckiv, I. d. 583., Pray, Hist Reg. II d, 

484. l. 
7) Bonfin, IV, tiz. VIIL könyv, 470. l. 
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nia, a házassági szerződésnek Mátyás általi megerősitőse 
elhalasz'tatott; bár ennek eszközlésére a nagyváradi püs
pökkel kötött szerződés értelmében megint egy új, igen fé
nyes követség érkezett Milanőből János Antal később érsek 
vezérlése alatt, mellyet a király nem csak megkülönbözte
téssel fogadott, hanem drága ajándékokkal terhelve bocsá
tott haza, egyszersmind pedig erélyes készületeket tett a 
sagani berezeg oktalan támadásának elfojtására. Azért 
Schlesien kormányát az iránta hűséggel viseltető lignitzi 
herczegre bízza, melléje rendelvén János nagyváradi püs
pököt, kit a pápa elébe tett abbeli vád,miszerint a kétala-
kosok eretnekségéhez szít, bár az alől magát egészen ki
tisztította volt, annyira elkedvetlenített, hogy az apostoli 
széktől engedelmet kére magát egy monostorba vonhatni, 
mit ettől me^ is nyert, de Mátyás egész haláláig nem en
gedett meg *). Seregének egy részét ide küldé, nagyobb 
részint cseh kelyhesekbői állőt Trinka hitök sorsosa által 
vezérelve; ehhez adott egy más magyar lovascsapatot Ha
raszti Ferencz alatt ^). az egésznek vezérlését Tettaaer 
Vilmosra bizván ') . A sereg 3000 gyalogbői, mellyek közt 
500 fekete-soregbeli volt, és 1050 lovasbői állott *). Va
lamivel később még utána küldötte Haagwitz Hannst a fe
kete-sereg többi részével és 3000 lovassal ^). £zek közt 
sok rácz lévén, a köz nép ezen táborozást rácz háborúnak 

0 Augusiinus Olomuc., SeHe» Episc, Olomuo, i64, l. 
2) Trinka és Aristius küldését említi Bonfin, IV. ti». Vili. 

könyv, 470. l és Heltai, Krón. II. d. 24/. /. A Tud. Gyűjt, sze
rint 1823, étof. III. füz. 20. l. az aspiratiét nem szenvedő olasz 
Bonfin Harasztiból csinált Aristiast. Átvette tőle az elváltoztatott ne
vet Heltai is. 

}̂ Bonfin és Heítai Tettaaerrdl említést nem tesznek, azonban 
a schlesieni Írók áltáljában mind őt mondják ezen táborozás főve
zérének; egyébiránt ő kicsiny termetű volt, de a harczban bátor 
bajnok és értelmes vezér. Manlius e. h. 

0 Manlius és Engel e. h. együtt 6000-re, Curaeus és Schick-
fuss e. h. 3000>re teszik. 

5) Ezen sereg vitéz tetteit bőven leírja Curaeus. Annái, Sües. 
11. d. 337. l.. Pessiha, Mars Morav. 897. l. 
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is nevezte )̂. A hadviseletre, valamint az Osztrákhonban 
még mindig szükséges zsoldosok fizetésére megkívántatő 
költséget nagy részint a szabad királyi városoknak kelle 
viselni ^). Az üj kormányzó még a királyi seregek meg
érkezése előtt több schlesieni nagyokkal egyetértőleg bé
kés utón kivánta a dolgot elintézni., kivált miután ser-
gei némelly előnyöket nyertek *). De a sagani herczeg, 
kit a király tette igazolása tekintetéből már előbb Budára 

0 Manlius e. h., GuaUer II. d. 975, L 
2} Mityás levele fiártfa városához, mellyben a shiesieni háborúra 

és a£Oa fizetésekre, mcllyeket Brünnben a cseh királynak kell 
teoui némelly várak váltsága fejében, 600 aranyat kivan, mivel 
ezen terhet nékíe és a többi királyi városoknak kell viselniök, és 
mire nézve minden visszairást egyenesen megtilt, minthogy ez űgy 
is sikeretlen volna és Orbán egri püspök és királyi kincstartónak 
már meghagyta, hogy azt mindenkép szorítsa ezen fizetésre, Dátum 
Viennae jrroximo anfe festum b. Mariae Virginis (september 7-di-
kén) 1488. megvan Wagnernél Dipl, Comit. Sáros. 132. l. — 
Mátyás király Pozsony városához január iS-dikén intézett parancsá
ban előre bocsátván, hogy az ország jogainak visszaszerzéseért 
és a Fridrik császártól szenvedett sérelmek megtorlásaért folytatott 
hosszas háborúiban sergeinek tartása minden hitelt feliílmulő költ
ségbe telt és kerül még máig is, hogy e tekintetből az ország több 
lakosai ezen években már néhányszor segédpénzeket adtak, szorosan 
meghagyja c városnak, mellyet eddig mennyire lehetett megkímélt és 
e tehertől most is örömest fölmentene, ha serege tartása majd végső 
szükségre nem juttatta volna, miszerint e levél vételével rögtön szed
jen össze 8 adjon át 1000 arany forintot Orbán, egri püspöknek és 
kincstartójának, kit e parancsának, ha szükség, kényszerftésselí 
végrehajtására is megbízott. Tudatja egyszersmind a várossal, hogy 
ez ügyben követséggel hozzá nejáruljon, mert küldöttjeit sikeretlen 
fogja visszautasítani. Dátum in arcé nostra Viennensi feria quarta 
proxima ante festum beatc Prisce Virginis anno domini 1488. 
Kiadta már Hormayr, Wien VIIL d. i. füs. 158. l., újra közöl
jük mi kiegészítve s némelly olvasási eltérésekkel Oklevéltár, 
DCCLXIII. SS. — Hasonló értelemben írt csakugyan január 15-
dikén Mátyás Kassa városának is. Dátum Wiennae feria IV. proxi
ma ante festum beatae Priscae virginis anno domini 1488., mint ezt 
említi Kaprinai^ Uung. Dipl. I. d. 228. l. 

3) Curaeus és Schickfuss e. h. 
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maga elébe idézett volt )̂, semmi által sem engedte magát 
jobb gondolatokra hozatni és nyakasán megmaradt oktalan 
ellenszegülésében, egyenesen azt nyilvánítván , hogy 
alattvalói hűséggel ragaszkodnak hozzá, mást uroknak 
ismerni nem akarnak, és mos is önkényt tették le a hű
ségesküt vejei részére, mi iránt némellyektől tndott Is 
magának bizonyítványokat kicsikarni *). Tettauer is ele
intén barátságosan akart mindent elintézni, azért János 
fejedelemmel személyesen is összejött, 6t arra birandé, 
hogy menjen Mátyáshoz, kérjen tőle engedelmet, Ígérvén 
miszerint összejöveteléig nem bántja tartományait. De a 
bődült fejedelem megfoghatatlan elbizottságában ') min
den jobb tanácsot megvetéssel utasított el*). így a magyar 
vezér kénytelen erőhatalomhoz nyúlni. Május 9-dikén 
egyenesen háborűt ízen a makacs védjobbágynak 0) ^^'^ 
jus 12-dikén a város alatt megjelenik és a megszállást 
megnyitja, de halkkal, még mindig reménylvén, hogy a 
berezeg magába tér és az oknélküli vérontásnak véget 
vet *). Június 1-sej én 260 osztrák jött a város segítsé
gére 7), miből azt kell gyanítanunk, hogy Fridrik kéz 
alatt ösztönözte János herczeget Mátyás ellen, hogy így 
ennek más felé dolgot adjon. Más felől június 7-dikén 
Tettauer táborába is .érkezett 4000 magyar és ezzel a 
város rendes lövöldözése mindjárt el is kezdetett ^). Jú
nius 14-dikén maga a berezeg, ki egyébiránt fővárosát a 
legnagyobb gonddal és nem kis ügyességgel oltalmazta, a 

0 Kz ezea idézésből csak csúfot űzött, mondváD: A. B. C. Nach 
Ofeo komme ich ntmmer nach. Manlius e. h. 

2) Schickfuss e. h. 205. l 
3} Ezen elbizottságát a nászába helyzett reményéa kivül alkal

masint azon tetemes pénzösszeg is okozhatta, mellyet hátralévő 
zsoldja lejében kevéssel azelőtt a német rendtől kapott volt. Voigt, 
Gesch, V. Preuss. e. A. 

*) Curaeus, II. d. Í2Í. l. és Schickfms, IV. d. 202. l. 
5) Curaeus e. h. és Schicitfuss, IV. d. 208. L 
<̂ ) Curaeus e. h. 122. l. 
''') Curaeus és Schickfuss e. h. 
S) Ugyanők ugyanott* 
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megszállőkat gyakori és néha szerencsés kiütéseivel zak 
latta, nevezetesen egy izbcn őket véletlen lepvén meg, 
nem csak sokat összevagdalt közölök, hanem két ágyú-
jókat is elfoglalta s diadalmasan vontatta a városba )̂, olly 
ürügy alatt, hogy egy tetemes cseh segédsereg elé kell 
mennie, elhagyta Glogant, egyik vejét Henrik münster-
bergi herczeget hagyván hátra. Június 21-dikén a város 
minden oldalról körül volt fogva *). A berezeg ugyan egy 
tetemes sereget hozott is Csehországbél és azzal közelf-
tett a városhoz, azt fölmentendő; de őt űt közben Hágnál 
a megszállók segítségére megindult Haugwitz tökéletesen 
megveri s az egész sereget elszéleszti július 28-díkán '). 
így azután Tettauerrel Haugwitz is egyesülvén, a meg
szállás új erővel megindult és már augustus 27-dikén 
minden sánczok elkészülének % September 10-dikén az 
.első vivás megkísértetett, de sikeretlenűl, mivel Tettauer 
a várost kimélni akará ^). Végre azonban az éhség a vá
rosban mind inkább és inkább növekedvén és a münster-
bergi berezeg is megszökvén, a szerencsétlen, más bű
neért lakoló város novemberben megnyitotta kapuit ^). 
így jutott Glogau hat hónapi véres ellentállás után a ma-

0 Manlius Hoffmamál L d. i. rész, 398, l. 
)̂ Curaeus és Schickfuss e, h, 

^} így adják elő ezen dolgot a schlesieni irók, nevezetesen 
Curaeus e. h, i25, l és Schickfuss e, h, 2iO. l. Emlékezik arról 
Bonfin is IV, tiz. VI11. könyv, 470 /., de azt Aristusnak és Trin-
kának tulajdonítja, azt állitván, hogy ezek Glogau alél mentek a 
csehek elébe; azonban általok megtámadtatva eleinte visszanyo
mattak és Aristus egy erdőbe kényteleníttetett vonulni, honnan vé
letlenül megint a győzedelmében elbízott és mitől sem tartó ellen
ségre rohant, azt zavarba hozta és a megint összeszedett gyalog 
csapataival idő közben megérkezett Trinka segítségével, ki, bár 
nem volt nagy kedve honfitársaival és hite sorsosalval komolyan 
összeütni, mégis szégyenletében és kötelességérzcséből mindent 
elkövetett a győzedelemre, tökéletesen megverte. 

*) Schickfuss e. h, 
5) Schickfuss e, h. 2i3, /., Curaeus e. h. i29, L 
^) Curaeus e. A. november 15-dlkára , Schickfuss e. h, 

17-dikére , Manlius e. h. l-sejére vagy 23-dikára teszi. 
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gyár király kezébe *)* Követte a főváros példáját Frey-
stadt, Sprottau, Palkovitz, Wartemberg, Geimberg, Fran
kenstein s az egész tartomány, és csakhamar azzal együtt 
letették a hédolati hitet mind Mátyásnak mind Corvin 
Jánosnak )̂. János berezeg megverettetése után mindentől 
megfosztva, mindentől elhagyatva, Wohlauba vonnlt és 
itt igen nagy szegénységben holt meg '). Ez után a király 
a münsterbergi herczeget a nászának adott segítség miatt 
tartománya elvesztésével büntette; de ezt nékie később 
(1489.) kegyelemből megint visszaadta 0? egyszersmind 
pedig János váradi püspököt, — kit a schlesieni dolgok
ban szerzett érdemeiért évenkint 7000 forintot jövedel
mező jószágokkal ajándékozott meg ^), mi eddig 30,000 
forintra menő Jövedelmeihez )̂ szép járulék volt , — 
Ulászlőhoz küldötte Prágába, itt panaszt teendőt a csehek 
által a sagani berezegnek nyújtott segedelemre nézve« A 
cseh király bebizonyította, hogy alattvaléi az ő tudta és 
engedelme nélkül mint a münsterbergi berezeg zsoldosai 
vettek részt a háborúban; minek következtében a barát
ság a két király közt nem zavartatott meg )̂. Igen nagy 
szerencsétlenség volt Schlesienre nézve , hogy május 
9-díkén 1488., ugyanaz nap, mellyen Tettauer a sagani 
berezegnek háborút izcnt, a tartomány kormányzója, az 
egyenes lelkű, szilárd jellemű Fridrik lignitzi berezeg 
megholt; mert ez a dolgot bizonyosan béke utján fejezte 
volna be ^). Mátyás helyette ezen tartomány kormányát 

0 Henel, Excerp. ex Chron» Műnsterb, Sommersbergnél L 
d. 209. l.j Manlius és Curaeus e. h, 

3) Curaeus e, h. 138. l. és Schickfuss c. h. 220. l Has. Cro^ 
mer ezen évre és Engel, e, h» 

3) Henel e. h. és Curaeus i37. l. 
*) Henel e. /<., Pubitschha, IX. d, 377, l. 
5) Bonfiriy IV. Hz. VIIL könyv, 470, l, 
«) Bonfin, IV, Hz. VII. könyv, 464. l, 
7) Bonfin e, h. 470. l 

}̂ Henel, e, h. és Annál, Siles, Sommersbergnél IL d* 365. 
l. Manlius Hoffmannál I, d, 1, rész^ 398, l, és Curaeus Ánnai, 
Siles. II, d. i2i. l, 
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Stein Gydrgyre bízta, kinek erre azelőtt is nagy befolyása 
volt 0-

Ezen távoli háborozásai mellett nem felejtkezett meg . 
Mátyás Magyarország kiegészítő részeinek visszaszerzésé
ről. Tizennyolez esztendővel ezelőtt állapította meg Fri-
drik a szent György lovag rendjét és mindig őrömest ma
tatván bőkezűségét más rovására, azt megajándékozta a 
kis-martoni és fraknői orodalraakkal. Most ezeknek vissza
vételével fenyegette Mátyás a rendet, mellynek főmestere 
Siebenbirter János ennek nem akará kitenni magát és azért 
február 6-dikán barátságosan megegyezett vele. Az erre 
következett szerdán azaz ugyanazon hő 13-dikán a két 
vár tartozandőságaival és minden azokban találtatd ágyuk
kal és élettel átadatott a király biztosainak, és a rend 
helyettök átvette Trautmansdorfot és Wartenstemt Osz
trákhonban , a királynak és örököseinek hűséget ígérvén, 
ki azt megint maga és utődai nevében kegyelme felől bi
zonyossá tévé 2). 

Azalatt a Fridrikkel kötött fegyverszünet vége felé 
közeledett, a nélkül hogy a felek a vég békéhez közelí
tettek volna. Abban ugyan megegyeztek volt, hogy kö-
tésök következtében követeik a vég béke iránti alkudozá
sok tekintetéből Steyer városában jöjjenek össze. Fridrik 
e végett kedvenczét János salzburgi érseket nevezte ki 
követének *). Ez maga átlátta állása nehézségeit, és hogy 
ő , kit nem csak Mátyás hanem az egész magyar nemzet 
gyűlöl, személyes befolyása által a győztesektől a meg
győzött részére kedvező föltételeket nem fog eszközölhetni; 

0 Henel, Annál. Sües. e* h. 
*) Az egyező levelet Dátum Yíennae in festő S. Dorothee Virgi-

nis et martiris anno domíni li88. a jezsaiták millestadti levéltárá
ból diák fordításban közli Pray, Annál, IV, dar. i97, l, és belőle 
Katona, IX, d, 867. l. Mí adjnk azt az ereded német nyelven, 
Gebén za Wienn an Mittwoch Sand Dorotheen Tag anno domini 
1488. Oklevéltár, DCCLXVL sz. 

^) Stein kézirata az 1488. évhez > Wolfersdorfer János eredeti 
levele szerint. Kurz, Gesch. Friedr. IV. II. d. i88. l. 
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azért a meghatározott napon nem jelent meg személyesen, 
hanem maga helyett megbízatásának átruházása mellett 
Oyorgy chimseei püspököt, Schaumburg Fridrik gróf ka
nonokot és Gráf Vilmos rastadti helyettest küldötte Stey-
erbe )̂. Azonban Mátyásnak nem volt kedve egy szöke
vény alattvalója küldöttjeivel értekezni, azért megbízottjai 
egészen elmaradtak, és így az alkudozásokból semmi sem 
lett ^). Később azoknak megújítását Fridriknek korával 
növekedő halogatási rendszere mellett gátolták a németal
földi események is. A római király ugyanis a franczia ki
rály által ellene felbiztatott német-alföldiekkel bajoskodva, 
midőn Brüggeben a felzendült népet lecsöndesítendő, a 
tömeg közé ment, ez által elfogatik (februárius 5-dikén 
1488.)') . Erre a nyugtalan gentiek is újra fegyvert ra
gadnak *} és a jó formán még le nem csöndesített tarto
mányban a háború minden felől újra kiüt. Fridrik ennek 
meghallására egész Németországot felszólítja íia segítségére, 
és ugyanazon rendek, kik, midőn gyűlölt császárjok tar
tományaínak védelméről volt szó akár a törökök akár 

0 Kun c h. i89. l. — Július Caesar e. A., Preuenhuber 
e. h. é8 Annál. Duc Styriae Hl. d, 583. h Flans követeit így 
adja elő: György chimseei püspök, Fridrik schaumbargi gróf , Gráf 
Vilmos kaooDok és rastadti helytartó, és Kravath András steyeri 
várnagy. 

2) Preuenhuber e. h, i42. /., de Linck, Annál. ClaravalL 11, 
d. 288. /., Unrest Hahnnál lí. d. 735. L és Kun e. h^ 

3) NoDis FebruariJ de Roo, Hist. Austr. X. könyv, 370. / . ; 
böjtben Unrest^ Hahnnál II. d. 728. L — Ezen nevezetes ese
mény történtének ideje iránt az irők nem egyeznek meg. A mölhi 
évkönyv Pei Jeromosnál e. h.y Arenpeck ugyancsak Peznél I. d. 
i29í. /., a Chron. breve Anonytni San Petriensis megint Peznél 
II. d. 442. /. és Tichtel Rauchnál Script. Rer. Austr. IL d. 
555. l. még 1487-re teszik Miksa elfogatását, az utolsé nevezete
sen sz. Egyed napjára vagyis soptember i-sejére. Minden kétséget 
mogsziintet c részben Miksa fogsága történeteinek irőja (Rollio 
János) Pei Jeromosnál IL d. 55i. /., ki maga is jelen volt, és a 
Hofmar aus dem Niederland, mellyet kiadott fTorma^r, Archív, 
18Í2. év. 233. l. 

*) De Roo e. h, 
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Mátyás ellen , mindenkor késedelmeskedtek , Őszinte-, 
egyenessége által szeretetre méltó ős valősággal szeretett 
királyuk mellett minden áldozatra készek valának, a leg
nagyobb serénységgel megtévén mindent, mire felszólít-
tattak. Csakhamar készen állott egy 30,000 fóböl álló 
szép sereg, mellyet maga szándékozott Németalföldre ve
zérelni ^), előre küldvén Albert száz fejedelmet ^), kit 
minden aljas bánása mellett megint meg tnda nyerni. Mi
dőn ez a Mátyással kötött fegyverszünet után nála megje
lent, még maga elé sem bocsátotta, ellene tanácsnokai 
által fölingereltetve vagy, mint mások állitják, ennek 
személyes sürgetéseit az osztrák háborúra előlegezett te
temes összegek megtérítése iránt kerülni akarva'). A 
herczeg ezen annyira felboszankodott hogy, miután igaz
ságos követelései iránt számos leveleire sem tuda kedvező 
választ nyerni, hirtelen és a nélkül hogy Fridriknél magát 
jelentette volna, eltávozott, mit ez igen nehezen v^tt, neki 
ez iránt szemrehányásokat tett és ügye elintézésének el-
haladtát a németalföldi eseményekkel mentegette *). Albert 
kénytelen volt, hogy az általa fogadott zsoldosok hátra
lékait kifizethesse, másoktól pénzt kölcsönözni, sőt né-
melly várait elzálogosítani ^), és mind e mellett a császár
tól még az év végén sem tudta kielégíttetését eszközölni *). 
Nagy ragaszkodást Miksa személye iránt és nem kevesebb 
nemes lelket tanúsított Albertben azon készség, mellyel 
minden sérelméről és keseritéséről megfelejtkezve engedett 

0 Kurz, Gesch. Friedr. IV. IL d. Í90, /. 
*) Ugyanő és Pray, Annál. e. h. 
5) UHre9í, Hahnnál e, A. 7i9, /., Fabricius, Rer. Sax, 8Í2--

814. /., Melchior Bazenus, Vita Alberti animosi ducis Sax, 61. 
/., Müller, ReichslagS'Theat, Ili. d. i50. l. Has. BöUiger, Gesch. 
V. Sachs. L d. Ali, l. és Langenn c h. i77. l. 

^) Fridriknek losprackből martias U-dikéo 1488. írt levele. 
Langenn e. h. 179. l. 

0 Albert levele a császárhoz luartius 29-dikéről, 1488. Lan
genn e. h. 180. l. 

6) Csakugyan enoek levele a császárhoz leptember 21-dikéröl 
1488. Langenn e.h. 

29* 
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Fri<lrik első felszőUtásinak a Németalföldre rendelt ser-
gek vezérlésének elvállalása iránt ̂ ). 

A genti és brüggei események a vég béke iránti 
minden alkudozásnak egyszerre véget vetettek, de egy
szersmind Fridrik előtt a fegyszerszünet meghosszabbítását 
kívánatossá sőt szükségessé is tevék. Mihez képest a csá
szár mindjárt rendelkezett ugyan arről, hogy Albert szász 
fejedelem zsoldosai szolgálatában megtartassanak ^); de 
egyszersmind míg egyfelűl a felső-osztrákhoni rendeket 
sz. György napjára Összehívta Linzbe, hogy azon esetre, 
ha Mátyás a fegyverszünet hitelesével ellenségesen lépne 
fői ezen tartomány ellen, előre tanácskozhassanak a szük
séges védintézetek felől ?), úgy másfélül János salzburgi 
érseket felhatalmazta az Albert szász berezeg által Mátyás
sal kötött fegyverszünet meghosszabbítására és a mennyi
ben lehet, a vég béke megkötésére, miről a hivatalnokokat 
és az egész népséget Osztrákhonban olly meghagyással tu
dósítja, hogy az általa megalapítandó pontokat szorosan 
tartsák meg *). Mátyás, — ki ezen tavasz kezdetével meg-

<) A császár levele martias 16-dikár(51. Langenn e. h» 189. l, 
^} Fridrik losprnckbél február i6-díkáa 1488. meghagyja Stah-

rember;; Kocsárdoak, hogy az Albert szász fejedelem által elbo
csátandó zsoldosokat tartsa meg szolgálatában, míg más févezért 
küld. Ugyanaz nap meghagyja ugyanannak, hogy Albertnek a vá* 
rákban és városokban lévő zsoldosait, kik alkalmasint csak Invo-
cavit vasárnapig azaz febraár 23-dikáig vágynak kielégítve , tartsa 
együtt, mivel közelebbről meghatalmazottat küld hozzájok, velők 
egyezkedendőket. Mind a két levelet említi Chmely Regest, 753. 
/ . ; az utolsót közli Kun e, h, U. d. 29i, /. — Február 17-dikén 
ugyancsak Inspruckból meghagyja Fridrik a ktemsirieknek, hogy 
az Albert által elbocsátandó zsoldosokat fogadják fel és fordítsák 
városuk oltalmára Rauch, ScripL Ili, d, 349 U Ezen zsoldosok 
azonban mégis békételenkedni kezdettek , mint kitetszik Fridríknek 
a salzburgi érsekhez intézett több rendbeli leveleiből, február 5., 
martius 1., Július Í6-dikáról és a salzburgi főpapnak február 26-dt-
kán kelt jelentéséből Kunnál II, d, 292—296, /. 

3) Inspruckból martius 26-dikán 1488. Chmel, Regest, 76i, l, 
*) Stuttgardból április 5-dikén 1488. Chmel, e. h, 755. l, 
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fordalt habár igen rQyid időre Budán is i), — maga részé
ről sem idegenkedett attél schlesieni dolgai miatt. Azért a 
császárnak ez iránt hozzá küldött kdvetjét Rötzben jől 
fogadta, a fegyverszünet meghosszabbításában Vasas sz. 
Péter napjáig vagyis angastas 1-sejéig )̂ megegyezett. 

0 Esen útját emlfti Bonfin is e. A.; de van annak okleveles 
nyoma is. Febraár 25-dikén Budár<$l parancsolta meg a bndai káp
talannak hogy Nagy-Lúcsei Ferenczet és Szent-Erzsébeti Forster 
György leányát Annát, az emUtett Forster György és neje Csapi 
Ilona által részökre örökbe vallott szent-erzsébeti várba és számos 
megnevezett somogymegyei helységek fele részébe, valamint az 
azokban létező király! jogba törvényesen igtassa be. Datnm Bade in 
festő beatl Mathie Apostoli Anno domini 1488. Okievétiár, 
DCCLXVIIL sz. A beigtatás minden ellenmondás nélkül megtör
tént a budai káptalannak martlus 19-dikén kelt tuddsitása szerint 
Okhvéltár, DCCLXIX s». — Mátyát» badai mulatása igen rövid 
volt, mert már április 16-dián Besztercze városa s kerülete lako
sainak panaszára, — miszerint a kebelökbeti mesterembereket és 
kereskedőket régi szabadságaik ellenére áraiknak darabookint és 
más szomszéd mezővárosokban heti vásárokon mostanában elkez
dették tiltani f — Bécsből parancsolja meg Báthori István ország
bíró 8 erdélyi vajdának, alvajdának és utódaiknak, hogy a neve
zeit panaszlókat említett jogukban , Vásárhely mezőváros kivételé
vel , minden más mezővárosokban oltalmazzák és megtartsák. Dátum 
in arcé cívitatis Viennensis íeria quarta proxima post Dominicam 
Quasimodo anno domini 1488. Oklevéltár, DCCLXX, 9z, — 
Ugyanaz nap az erdélyi fejérvári püspök helyettesének, kit már az 
előbbi években komolyan eltiltott^ hogy a Besztercze városi és 
kerületbeli lakosokat világi ügyekben maga elébe ne idéztesse , ki 
azonban mint az említett lakosok panaszából értesült, e tilalmat 
meg nem tartva, azokat törvénytelen idéztetéseivel háborgatja és 
sokszorosan terheli, megint Bécsből a legkeményebben megparan
csolja , miszerint ezt tenni többé semmi szín alatt ne merje; e le
vele által egyszersmind javadalmaik elvesztése alatt meghagyja az 
említett kerületbeli dékánoknak és lelkészeknek', hogy neki e rész
ben ne engedelmeskedjenek és parancsára senkit meg ne idézzenek. 
Dátum in arcé nostra Viennensi feria quarta proxima post Domini
cam Quasimodo, anno domini 1488. Oklevéltár, DCCLXXL s s . — 
Ha Mátyásnak rötzi mulatása, mellyről mindjárt bővebben szólunk, 
martius végére vagy április elejére esik, mi igen valószínű, ügy 
Budán mulatása alig tarthatott egy hónapnál tovább. 

2) Pray, Annál IV, d. i98, L és utána Fessler e. h. V. d. 
425, i. — Mátyás rÖtzi mulatásának nyoma van egy, bizonyos 
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Azalatt a felső-osztrákhoni rendek Fridrik meghívása 
szerilit nem Linzben ugyan, hanem Steyer városában össze
jöttek és itt tanácskozásaikat megnyitották azon módok 
felett, mellyek által a tartomány mostani kedvetlen állásán 
se gíteni lehessen^ ŝ miután Fridrik távolléte s hanyagsága 
miatt rőlok egészen megfelejtkezni látszott, abban állapod
tak meg, hogy ők magok gondoskodnak a magyarok kirá-
lyávali kibékélésökról és ennek tekhitetéből mindenek előtt 
a már vége felé járő fegyverszünet meghosszabbítását ki
sértik meg eszközölni Mátyásnál. A császári helytartó Já
nos érsek a Fridriktől közelebbről vett és feljebb említett 
utasítás nyomán, miután abban, hogy ő maga neve alatt 
indítson Mátyással ujabb alkudozásokat, módot nem látott, 
szándékukat helyesli és előbbi követei a steyeri parancs
nokkal }̂ rendelést vesznek Steyerben összejönni és a ma-
magyarokkal alkudozni. Mátyás cancellárját a váradi püs
pököt küldötte Tettauer sánczaiba >), ki itt a magyar ve
zérekkel egyetértőleg hosszasabb alkudozások következté
ben a felső-osztrákhoni rendek követeivel megegyezett, 
hogy a fegyverszünet idrnapjáig 1489. hosszabbíttassék 
meg, de a rendek ezért 9000 aranyat fizessenek a király
nak 3). Ezen egyesség pontjai kevéssel ezután (september 
!^2-dikén) Bécsben hitelesíttettek némelly osztrák nagyok 

K&ImáD nevű barátnak apátjához marliua 2i-dikén írt levelében is, 
mellyben ezt tuddsítja arrtSl, hogy Mátyás királyt Rötzben várják, 
azért Pulka helységének ide 100 mérő zabot kell szálliiani és halas 
tavaiban tetemes halászatok tartatnak. Dátum ad S. Bernardam anno 
domioi 1488. feria sexia in die Sancti Beneáicű. De Linck e. h* 
287. L 

0 H^rz, e. h. 192, /. — Preuenhuher e. h, 142, l. csak a 
chimsei püspököt és Schanmbnrg Fridrik grdfot említi. 

2) Preuenhuher e, h. 
•̂ ) A steini kézirati évkönyv szerint Kurz e. h, i9í, L — Ezen 

összeg megigérésérót Fridrik két levelében emlékezik rosszalőlag; 
az egyik kelt Wormsban november 23-dikán Chmel, Regest. 759, 
/,, a másik Ulmban december 9-dikén (Gebén za Ulm am Eritag 
nach unserr lieben Frawntag Conceptionis anno domini 1488.) 
Kur», ILd. 297.1. 
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iltal, melly alkalomnál a salzburgi érsek személyesen meg-
hunnyászkodva engedelmet kért előbbi urától és vele kibé-
kéUett. A fegyverszünet meghosszabbítása iránt kelt ezen 
okmányban a íelsö-osztrákhoni rendek által fizetendő ős
szegről, valőszinűleg az irántoki kiméletességből, nincsen 
emlékezet )̂. Fridrik örökös tartományai alattvalóit az ál
tala előidézett ellenség ellen védeni ugyan nem volt képes; 
de minden tehetetlensége mellett nehezen esett neki és tő-
lök rósz néven vette, hogy magokon úgy segítettek mint 
tudtak és mint a nyomasztó körülmények engedték. Azért 
meg is szidta őket. Mátyásnak pénzt adni, azt mondja le
velében , nem egyéb mint az ellenségnek űj életerőt nyűj-

0 A mit Preuenhuher és utána Kurz e. h, a steyeri és Tettauer 
sánczl alkudozások iránt illy körülményesen adnak elő és a mit tá
mogatnak Fridriknek mindjárt említendő levelei j ennek elhallga
tásával egy Bécsben tartott gyűlésről beszélik más irők, mellyen 
maga a salzburgi érsek is jelen volt és a királylyal kibékéllett volna. 
Banfitit // . rf. 537. /., Zanner, Kronik von Salzburg lÍL d. 
208. /. — Áz Annál. Styriae III. d. 583. l. és utána Július 
Caesar e, h. hasonldan mondják hogy Mátyás a salzburgi érseknek 
St.-Pöltenben (űgy mint mi mondottuk Steyerben) meg nem jele
nésén megindulva, új összejövetelt rendelt Bécsbe, hol az érsek
nek személyesen megjelenni és magát megalázni kellé, és a hol 
történt ezen fegyverszünet kiterjesztése. Hogy János érsek végre 
magát Mátyás előtt megalázta, tőle engedelmet kért a fegyverszü
net meghosszabbítása mellett, kitetszik az Ensen alőli rendek egy 
leveléből Pez Bernátnál Cod. Dipl. Hist. III d. 425, /., Kurz, 
Gesch. Friedr. IV. II d. 190. l — Buher is említ Í5A. /. egy 
levelet, mellyben némelly osztrák egyházi és világi rendek elisme
rik , hogy azon fegyverszünet, mellyet Albert szász herczeg mint 
a császár és a német birodalom főkapitánya Mátyással kötött, és a 
melly nyolczad nappal Orbán napja utánig volt tartandó , de később 
a salzburgi érsek mint császári biztos és meghatalmazott közbenjá
rására szent Egyed napjáig terjesztetett ki, csak ugyan az említett 
érsek alázatos kérésére a királynál ez által a közelebbi űrnapjáig 
megint kíterjesztetett ugyanazon föltételek alatt, mellyek mellett 
azt Albert herczeg megkötötte, és az érsek szent Egyed napjáig 
kiterjesztette volt. Wien Montag Sanct Maurizitag 1488. Has. Lil^ 
nig, Cod. Germ, Dipl, II. d, 583. l., ki ezen levelet egész kitér* 
jedésében adja. 
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t&ni; mire nézve 5ket el is tiltja ezen összeg fizetésétől <). 
Azonban, úgy látszilc, erre a rendek nem hajtottak, taná
csosabbnak tartván ezen dsszeg letételével a háború nyo-
morúságaii megváltani. Az ez által mé^ inkább íolingerelt 
császár arra büntette 5ket, hogy neki is fizessenek ngyan 
annyit % A káintheniektM hasonló tettdkért 16,000 fo
rintot zsarolt 3). 

T5bb kmföldi követségek köszöntötték meg Mátyást 
ujabb bécsi malatása alatt. Ezek közt voltak a schweiczi 
szövetség meghatalmazottjai, a gransoni, marteni és nancyi 
hires diadalmasok részéről, Mátyásnak, ki a hatalmas Osz
trák fejedelemséget, régi megrögzött ellenségöket, meghó
dította és szövetségöket a milanói fejedelemmel kibékél
tette ^), tiszteletöket megteendők, és tőle tartományaiban ke
reskedelmi kedvezményeket eszközlendők — mert a havasok 
egyszerű lakosainak, megismerkedve a gazdag Borgund ké
nyelmeivel s fényűzésével, már szükségök kezde lenni a 
pénzre, — vagy a szolgálat- és segédszövetséget, mellyet 
Mátyás a vitéz nemzetséggel már előbb kötött volt, meg-
njítandők. Ezen követek Felső-Osztrákhonban egy magas 
állása tisztviselő által )̂ erőhatalommal megtámadtattak, 
letartóztattak, leveleiktől és meghatalmazásaiktól megfosz
tattak volt. Mátyás a hozzá küldött követeken és ezek által 
rajta magán a nemzetek törvénye megszegésével, legázolá-
sával elkövetett méltatlanság miatt a felső-osztrákhoni ren
dektől tüstént elégtételt sürgetett, még pedig nem keveseb
ben, mint a megsértő tisztviselőnek Oberheimernek kiadá
sában, a'<6 erőszak elkövetésében részt vett minden czinko-
sával együtt, és 200,000 forint birságban; megtagadás 
esetében seregének megjelenésével fenyegetvén őket, melly 

0 Előbb említett leveleinek másodikában. Kftrz, IL d. 297, l. 
3) Gebén zu Insprugg am Montag nach sannd Paulslag Conver-

lionis (január 26-dÍkán) anno domini U89. Kurs e, h. egészen 
közli, említi Chmel, Regest 762, L 

3) Unrest e, h. 638. és 685.1, 
*) 1487-beii. MüHer, Gesch, d. schtoeits. Eidgen, V.d.SiO.l. 
0 Kurz e. h, II. d, i94, i őt csak osztrákhoni közönségei 

nemesnek mondja. 

Digitized by Google 



457 

arodalmaikböl maga szerzendi meg az elégtételt ^). Mi* 
ként szakadt vége ezen kedvetlen ügynek, adatok hiányá« 
ban megmondani nem tndjok; azon körülmény azonban, 
hogy annak további nyomát nem találjuk és Mátyás az 
elégtételt többé nem sürgette, igen vaMszinűvé teszi annak 
barátságos nton még pedig Mátyás megelégedéséveli elin^ 
tézését 3> 

György landsbnti bajor fejedelem követsége által vé
delmet kért a királytól János pfaltzi gréf és angsbnrgi 
püspök részére a császár ellen, ki a bajor berezeg említett 
védenczének Zollem Fridrik strassbnrgi dékányt tette volt 
ellenébe. £ mellett ezen követek arról istudésitákMátyást, 
hogy a császár keseritésére nrok a burgani vidéket osztrák 
főherczeg és tyroli gréí Zsigmondtél, Fridrik magtalan ro
konától ' } , zálogképen magához vette, Albert fejedelem, 
a bölcs, Regensbargot a bajor birtokkal megint egyesítette 
s ml több, nem régiben Insprnckban Zsigmond főherczeg 
hely1)enhagyása mellett Kanegnndát, a császár kegyteljes 
leányát, ennek tudta nélkül söt akarata ellen feleségül 
vette, még Tyrolt is Zsigmond halála után menyasszonyi 
ajándékul magának igértetvén^) és a kedves hölgyet mind-

^') A levél angustiis 31-dikéről 1488. megvan (/éLtficIriié/iinfia/. 
ClaravaU. 11. d, 288. l. 

^) Fetsler e, h, 426. l, azt véli, hogy a rendek valdszinüleg a 
császár emberét kiadni nem merték , de a reájok mért pénzbeli 
büntetést megfizették; mert Mátyás következmény nélkül nem fe
nyegetőzött és szavának ura tudott lenni. — Kun szerint e. A. 
Miksa király vetette magát közbe s egyenlítette ki a dolgot, ö 
ugyanis Rohrbach Zsigmondot küldötte ki, hogy némelly kedvet* 
lenségeket atyja a császár és Oberheimer Otmár közt igazítson el. 
A levél, mellyben ezen Rohrbachot és a reá bfzott ügyet Stahrem-
berg Kocsárdnak ajánlja, Gebén zu Frankfurt am Samstag nach 
sand Alexien tag (július i8-dikán) anno 1488., megvan Kurznál 
c. h, 300, l. 

^} Fessler, V, d, 426. l. helytelenül mondja Zsigmondot Fri
drik fivérének. 

0 Adehreiter, Ánnal. Boicae Gentis IL d, 204 és 205. l, 
Kurz e. h. 187, l. Has. Műller, Gesch, d. sckweitz. Eidg. K. dar, 
312, /. 
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jirt magával Münchenbe viv6n« Mellyekre n^zve a háború 
ujabb kiütése esetére a király a bajor berezegnek tettleges 
segedelmére épen olly bizonyosan számot tarthat, mint ők 
számítanak a királyéra azon esetre, ha Fridrik visszajőve-
telével rajtok bosszút kivánna állani ̂ ), 

Kázmár lengyel és Ulászló cseh királyok követei ') 
emezt kívánták tovább is fölmenteni azon már a váradi 
püspök által Prágában kérdésbe hozott gyanú alél, mintha 
6 segedelmet küldött volna a glogani berezegnek. Azt ál-
liták ók, hogy a rendhez szokni semmikép sem akaró 
kelyhesek mindennek okai, hogy a zsoldja után élő cseh 
katonaságot nem lehet tartóztatni, hogy egy szolgálatból a 
másikba ne menjen, mihelyt több zsoldot vagy nagyobb 
zsákmányra reményt nyer '). 

Miután ezen tárgy Prágában a váradi püspök által 
már egy izben barátságosan el volt intézve, a két király 
ezen követségének más tilkos czélja is lehetett. Nem min
den alap nélkül gyaníthatni, hogy annak Mátyás közelí
tését János muszka fóherczeghez kellett volna gátolni. Ez 
ugyanis még 1487*ben a teveri nagyherczegség meghó
dítása után írt Mátyásnak. „Már elkezdettem a háborút 
Kázmérral, ugy mond levelében, mert a teveri fejedelem 
neki szövetségese; az én helytartóim több helyeket elfog
laltak Lithvania szélein és Mengli Glaris khán akaratom 
teljesítésében Kázmér birtokait fegyverrel és tűzzel pusz
títja. Segíts tehát, mint megegyeztünk vala.*' — Mátyás 

0 AdehreiUr, Annál Boicae Gentü IL d, 205. l — Spon--
danus. Annál, EccL IL d. 458. l, ki szerint Fridrik ezen leányát 
Mahomedhez akarta férjhez adni, az alkudozás hat évig folyt a fol
tételek iránt és most a dolog megtörténik, ha Albert azt meg nem 
előzi; azonban megfelejtkezett Spondanus, hogy Mahomed már 
több év öta wm volt az élők közt. — Pray^ Annál. 1V, d. i98. /. 
hibásan teszi át az augsburgí püspök dolgát Passauba, és épen olly 
hibásan említi János pfaltzi grőf helyett Öttinger Fridriket és Zol-
lem Fridrik helyett Hester bíbornokol. Fessler, V. d. 427. l 

2) Engel, Gesch. d. vng. ReichsJIÍ. d. 419. l. és Bonfin, IV. 
th. Vili. könyv, 470. és 47Í. l. 

3) Engel és Bonfin e. A., Bellai, 11. d. 243. l 
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a csásaárral elfoglalva azt feleié: „Szívemből örfilök ma* 
gas uralkodásod terjesztésén Maszkaországban. Én kész 
vagyok egyességttnknek eleget tenni s közös ellenségünk 
tartományaiba ütni, mihelyt megtudom, hogy egész erővel 
szállasz táborba ellene. Egyedfii ez iránti tudósításodat 
várom/' A lengyel háborúra így tüzelték egymást és még 
sem kezdették azt el ')* A most kérdés alafti évben kdl* 
csdnds követség, szíves levelezés és ajándékokkal űjúlt 
meg a bM á̂tságos viszony Mátyás és III. János közt. Ez 
egy becses fekete czoboly bundát küldött annak gazdagan 
megrakva novogradi nagy gyöngyökkel, tisztelete jeléül a 
magyar követeket leültette^ sokáig beszélgetett velők és 
saját kezével njrdjtotta nekik a boros billikomot. )̂ 

A pápa nevében Angelo ortonai püspök jelent meg. 
Ennek a király, királyné és Corvin János üdvözlete mellett 
ennek Biancával, a miiandi fejedelem hngávali házasságá
hoz szerencsét kívánni és ezen összekeléshez a szent atya 
áldását megvinni, mindenek felett pedig Mátyásnak Frid« 
rikkeli kibékéltetését és Péter kalocsai érsek ügyének el
intézését kellett voln^ eszközölni. Az elsőre nézve meg 
volt neki hagyva, hogy e részben a császárhoz nevezendő 
követtel egyetértőleg mfiködjék , a királyt arra bírni 
ügyekezzék, hogy ezen ügyet egyenesen a szent-szék Íté
lete alá bocsássa, vagy ha valamelly titkos sérelmei vol
nának Fridrik ellen, ezeket őszintén és minden tartózko
dás nélkül fedezze föl, hogy így azok orvoslása által a ki* 
békélés könnyíttessék. A kalocsai érsekre nézve kötelessé
géül tétetett , hogy a királynénak közbenjárását, bár 
némellyek szerint ő volna egyik főoka ezen főpap elfogat-
tatásának, igénybe vévén, a királynál ügyekezzék annak 
szabadon bocsátását^ vagy ha vétkei nagyobbak .volnának, 
azt eszközölni, hogy ügyének elitélése a szent-székre, 
melly Őt bizonyosan bfinéhez szabott fenyíték alá veendi, 
bizattatván, ő vagy a pápának adassék egyenesen által, 

*) Karamsin, VI. d. 147, l. 
*) Ugyanő, ugyanott i37. l, 
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vagy neki az országban magában szabad láboni védelme 
engedtessék meg, melly ntolső esetben a kdvet kötelessége 
lesz arról gondoskodni, miszerint tőle ártatlanságának be
bizonyítására vagy vétkességének enyhítésére a szükséges 
eszkőzök ne tagadtassanak meg. Ezek mellett a követ 
több más egyházi tárgyakkal is bízatott meg, mellyek kö
zöl különös kiemelést érdemelnek a váradi püspöknek, ha 
a szükség űgy hozná magával, egyházi fenyítékekkel is 
arra szorítása, hogy az olmüczi püspökség kormányát adja 
által a szerémi püspöknek, mint a pápa által kinevezett 
püspöki helyettesnek (ezen tárgyra nézve csak kevéssel 
azelőtt megbízta volt a pápa Orbán egri püspököt is O9 <̂  
nemességnek, ott hol eddigelö szokásban volt, az illető 
egyházak részére (főként a zágrábi püspökséget kell érte
nünk) a dézmáknak minden további vonakodás nélküli ki
adására szorítása, a királynak Pál esztergomi és Leontias 
pécsi prépostok iránti kiengesztelése, és végre csak ugyan 
a királynak bizonyossá tétele az iránt, hogy bár a követ
nek ezen kiküldése által az erdélyi püspöknek mint pápai 
követnek hatósága megszüntetett, ez a követnek eltávo
zásával meg fog újíttatni, ha a király kivánandja )̂. 

0 Dátum Romae die 1. Jaoij U88. Schmitth, Epiic, Agr, IL 
d, i29. l. — UgyaDaz uap írt a pápa mind a királynak, mind ma
gának a váradi püspöknek, amast megintvén , hogy előbbi felszó
lításai következtében az olmficzi egyház java előmozdítására és az 
ő irántai tekintetből a mondott püspökség jőszágait az arra kine
vezett János szerémi püspöknek adassa át; — ennek pedig szemé
lyes kirekesztése, Várad városának és egyházmegyéjének tilalom 
alá tétele, sőt még ha makacsságában tovább is megmaradna, a váradi 
püspökség elvesztésének terhe alatt megparancsolja, hogy ezen 
levele vételétől számítandó egy hónap alatt az olmüczi püspökség 
jószágait adja által a szerémi püspöknek, nem állván ellent hogy 
ő ezeknek egy részét pénzével szerezte vissza, mert a hosszas 
használat által ez iránt már is elégséges kárpótlást szerzett magá
nak , de különben is e részben az igazság neki ki fog szolgáltat-
tatni. Oklevéltár, DCCLXXIIJ. és DCCLXXIV, s», 

^) Az ortonai püspöknek adott utasítás Okleviltár, DCCLXXX, 
SS, Itt ugyan sem a mondott püspök neve, sem az iromány kelté
nek éve kitéve nincs, de annak tartalma semmi kétséget sem enged 
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A nápolyi követség királya és királynéja nevében 
Mátyást és Beatrixot megtisztelvén Corvin János összeköt
tetéséhez Biancával szerencsét kivánt. Szószőlőja Ranzan 
Péter lucerai püspök a történetíró volt ^), ki igen hosszú 
beszédében említé a király származását a római Corvinok-
tői , e mellett magának a királynak és dicső atyjának ér
demeit egyenkint számlálá fel )̂. Ezen beszédből kivilág
lik az is, hogy a követségnek e mellett titkos czélja is 
volt, melly azonban tudva nincs. Ha valamennyi követség 
közt ez volt legfényesebb, 400 lovag lévén kíséretében l)^ 
úgy a tárgy nevezetességére nézve egyik sem haladta meg 
a törököt. 

Ennek kettős czélja Volt *): A Jaksics Demeter 
Gnss Mastafa általi megöletésének mentegetése, egyszers
mind pedig a vég béke vagy legalább a fegyverszünet 
meghosszabbításának eszközlése 0* Bajazed ugyanis Kayte 
bég mameluk fejedelem által Egyiptomban 30,000 em
bert, a kedvetlen szélvészek által pedig egész hajősseregét 
elvesztvén, és a fegyverszünet Magyarországgal vége felé 
közelítvén, nem érzette magát elég erősnek, hogy két illy 
hatalmassággal egyszerre mérkőzzék meg s Mátyással a 

az iránt, hogy az ide tartozik. Hogy a zágrábi dézmák ügye ezen 
pápai követre volt bízva, nyilván mondja és ez iránt a pápának 
egy külön hozzá aagusius 25-dikéröl intézett levelét is közli Ker-
chelich, Hist. Episc. Zagrab, 200, l. 

0 Bonfin e. h. 471. /. 
^) Ranzan, Ind, L i . /. 
3) Chron. Mon. Heüic, Pet Jeromosnál e. h. 269. l., melly 

azt is mondja, hogy ezen követségben több alchimisták is voltak , 
kik a fogadót, mellyben szállásolának, vigyázatlanságból felgyajták 
és így ez még 200 m.is házzal és a skottok egyházával a lángok 
martaléka lett. 

*) Katona e. h. IX, d. 855, l, a Visegrádon fogadott török kö
vetséget ezzel egynek tartja. Azonban Bonfin, IV, tisedy VIII, 
könyv, 47i, L mind a két követségről kttlön és igen tisztán teszen 
említést. 

5) Schmitt, Imp, OUom. L d, 56, l, Engel Gesch, r. Sérv, 
4i9. h Has. Engelf Gesch. d, ungr, ReichSt III, d, 4/8. ^ 
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barátságot megnjftani ohajtá. Mátyás kSszvényben szen
vedve, de a láz által is igen gyakran háborgattatva, kény* 
telén vala minden testi erőlködéstől óvakodni; e mellett 
a pápa ellen, ki mindenkép gátolta Dsem átadását, na
gyon fel volt hevillve; azért a szent-szék követének An-
gelo ortonai pUspöknek minden ellenkezése mellett i s , és 
bár ezen évben egy ozmán rabló csapat Horvátországba 
ütött, az elébe állott nemességet megverte, sok pasztitá* 
sokat tett és szokás szerint nagy zsákmánynyal terhelve 
¥onnlt haza Oi ^SY Ĵ három éves fegyverszünetben meg
egyezett ^). Ezen követség igen sok ajándékokat is hozott, 
mellyek közt volt Alamizsnás szent János alexandriai pa-
triarcha holtteste is ' ) . Ezen követség eltávozása s a fegy
verszünet megkötése otán érkezett meg Kayte bégnek 
követe Mátyásnak szövetséget ajánlani Bajazed ellen, úgy 
hogy míg 6 egész erejével támadja meg a szultánt, a ki
rály üssön rá Szerbország vagy Bosnia felől )̂. Erre azon
ban az előadott körülmények közt tekintettel lenni nem 
lehetett. 

Mátyás a schlesieni háború könnyebb kormánya te
kintetéből megint huzamosabb ideig mulatott Bécsben )̂, 

0 Valvasor, XV. könyv, 38i. i. 
2) A zwettli apátság levele augastui 31-dikéról i488. deLinck" 

nél c. A. és Bonfin IV. (t», VIIJ. könyv, 47i. l. 
3) Curaeus, AnnaL Siles. 368. l. — Hogy ezen évben jött 

ezen ereklye Mátyás kezéhez és'1489-ben tétetett a vár templomába, 
mondja Mandelinus in Curaeum apud Oeffel, 1. d. 54i. /. 

3̂ Schmitt, Imp. Ottóm. 56. l. Ezen követségről említést tesz 
Bonfin is, de igen zavarosan. 

)̂ Engeli Gesch. d. ung. ReichSy IIL d. 218. l. — Az eddig 
előadott vagy ez után említendő levelekhez ennek bebizonjíítására 
felhozhatjuk Mátyás királynak innen october 3-dikán Pozsony vá
rosához intézett levelét, mellyben ennek megparancsolja, hogy a 
kebeléből neki rendes királyi dijúl évenkint járó 50 arany forin
tot, — mellyet eddig majd mindig nt^elly híveinek szokott volt 
ajándékozni, de jövendőre a pozsonyi vár részére mindig azon 
vár ispánjának utalványoz sz. György t's sz. Mihály' napkor fize
tendő két részletben, — többé senki másnak mint az említett ispá
noknak ne adja ki; miután ő azokat, kiknek eddig e díjt utalva-
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egy Ízben rövid időre megfordulván Badán is '). Osztrálc-
hont, mellyet egészen saját tartománya gyanánt teliíntett, 
külön kerületeidre osztotta; azokat, kilc a dolgok mostani 
állásával nem voltak megelégedve, jószágaik elvesztésével 
büntette ^). Ezek mellett nem felejtkezék meg Corvin Já
nos házassági ügyének előmozditásáről. Még az év elejével 
János váradi püspöknek űjra Milanóba kellé menni némelly 
fenforgő kérdések elintézése végett. Ez a reá bízottakban 
szerencsésen járt el, sőt a schlesieni háború tekintetéből 
pénz szűkében lévő király részére a milanói herczegtől egy 
8 0 0 0 arany forintnyi kölcsönt is eszközlött, melly annak 
idejében Bianca menyasszonyi ajándékába volt számítandó *). 
Kevéssel ezután a milanói fejedelem korlátnokát Oliva Já-

nyozni szokta, másttnnan elégítendi ki; tudatja egyszersmind a 
várossal, hogy ellenszegülés esetében e parancsának kényszerítés-
seli végrehajtására Czobor Imre pozsonyi várgröfot utasította. Datam 
Vieane ferla sexta proxima post festnm beati Micíiaelis Archangeli 
anno domini 148^. Oklevéltár, DCCLXXIX, »i.—Ide tartozik 
még Mátyásnak levele a bártfai elöljárókhoz november 29-dikéről, 
mellyben előadván , hogy azon vidéken, különösen magában a vá
rosban is, mint értesíttetett, főként a pásztorok által sok rablások 
történnek, mcgparancjolja, hogy ezen gonosztevőket a leggondo-
8al>ban kerestessék föl és vétségökhöz képest büntessék meg, j ö 
vendőre pedig az illy pásztor embereket szablyák, paizsok, tőrök, 
nyilak és minden efféle fegyverek tartásától tiltsák el és egyedül a 
vas villák és fejszék használisát engedjék nékiek meg. Dátum Vi-
enne in vigilia festi beati Andree Apostoli, anno domini 1488. JTd* 
tana, IX. d. 870. l 

0 Bizonyítja ezt egy september 10-dikén (feria quarta proxima 
post festum nativitatís virginís gloriose anno domini 1488.) itten 
Veszele Zsófia részére kelt levele, mellyíit említ Katona e» h. IX-
d. 853. L 

2) Engel e. h. -^ Ezek közt voltak a seegeri grófok, valamint 
a Weisspriacher-testvérek. Unrest, Chron. Austr. Bahnnál L d, 
734. l 

3) Kitetszik ez Mátyásnak a kevés napokkal ezelőtt a mondott 
püspöktől átvett pénz iránti nyugtatványából. Dátum in Arcé nostra 
Viennensi tredecima die Februarii Anno domini 1488. A királynak 
saját aláírása. Chmel a bécsi akadémia által kiadott ArchivhhVk 
l d. 92. l. 
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nos Ferenczet küldötte Mátyáshoz őt nem csak üdvözölni, 
hanem Jő módjával a menyekzö kívánt elhalasztásának 
valóságos okát megtudni. £ mellett fel volt hatalmazva 
hogy ezen haladékba a jövd martins vagy április hónapig 
megegyezhessék, ha a szükség ügy hozná magával, köte
lességévé tétetvén egyszersmind annak megtudása is , mi
csoda követség fog a fejedelmi ara átvételére küldetni és 
az a magyar király tartományainak határain valamint azok
nak belsejében hol és minő szertartással fog fogadtatni )̂ ? 
Mátyás, úgy látszik, nem annyiban ezen njabb követség 
mint a schlesieni háborúnak szerencsés folyama s végéhez 
közelítése által ösztönöztetve, az előbb kért haladéktól 
elállva, komoly kész l̂leteket tett fia menyekzőjéhez ^). Ez 
a királynét és felekezetét megint igen nagy aggodalomba 
hozta; a házasság ellen egyenesen föllépni tanácsosnak 
nem tartá s minden ügyekezetét oda forditá, hogy Mátyást 
fiia magyarországi öröködésének elmellőzésével arra bírja, 
miszerint Corvint inkább Morvaországban, Schlesienben és 
Laasitzban erősítse meg és az után adandó alkalommal 
emelje a cseh trónra. A köszvényben mind inkább szen
vedő király, hogy magának nyugodalmat szerezzen, ezen 
indítványra hajlani kezdett; de mindenek előtt a milanói 
udvar gondolkozását kívánta kitapogatni. A tudós, ékes
szólása és emberekkeli ügyes bánásmódja által megkülön
böztetett Fodor vagy Crispus Istvánt jelölte ki ide köve
tének, ki ezen eszmék felhozása mellett a menyekzőnek 
egy évre leendő elhalasztását eszközölje, miben ez a leg-

0 A követnek olasz nyelven adott utasitást. Dátum Viglenani 
die 27. Februarij anno domíni 1488. közli Chmel e, h. 93. ^ 

^} Bizonyítja ezt a királynak september 29-dikén Stahremberg 
Kocsárdhoz intézett levele« mellyben őt felszólítja hogy flának 
Jánosnak közelebb megtartandó menyekzőjéhez küldjön neki Bécsbe 
pisztrángokat. Gebén zu Wienn am Montag sannd Michaálstag anno 
dominl 1488. Ezen érdekes kis levélkét kiadta már Bormayr it 
Archív Í8i0, 356, L de hiánosan; mi adjuk azt OkUvéltár, 
DCCLXXVIIL «». 
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jobb sikerrel járt el )̂ mind a két félnek tökéletes meg
elégedésére. )̂. 

Azalatt Fridrik, miutin az Incze pápátői nyert egy
házi tilalom sem Tolt képes megtömi a brüggiek nyakas
ságát, maga személyesen sietett fiának Miksának segedel
mére, ki azonban még febraár 14-dikén VII. Henrik angol 
királylyal szövetséget kötött') és még atyjának megér
kezése előtt májas 18-dikán *) megegyezett volt a párto
sokkal, és apja elé sietvén ezt is ttgyekezett irántok megr 
egyeztetni s az általa megerősített egyezés! pontok elfo
gadására bírni. Fridrik, ki sokkal hatalmasabb ellenségeivel 
a makacsságig akaratos volt, nem matatott engedékenységet 
most, midőn egy szép, minden kellékekkel bőven felkészült 
sereg adhatott kívánságainak súlyt, és így fia közbeveté
sére nem hajtva, útját folytatta. A háború megindalt és 
Albert szász fejedelem a brfiggieket csakhamar megverte; 
de ezeknek hatalmas szövetségese a franczia király megint 
gondoskodott erejök helyreállitásáről, és Fridrik újra ott 
volt, hol állott győzedelme előtt. Azért fiát győztes sere
gével Flandemben hagyván, maga ismét Németországba 
ment vissza, innen örökös tartományairól gondoskodandő. 
Az erélyes föllépésre, mi úgy sem fért össze jellemével, 
sem pénze sem fegyveres ereje nem lévén, egész figyelmét 
arra fordította, hogy időt nyerjen, mit igen könnyített az, 
hogy Felső-Osztrákhon a kötött fegyverszünet által darab 

0 Bonfin e. h. IV. U%. VllL könyv, 472. l 
' ) Bizonyítja ezt azon barátságos levelezés a milanói fejedelem 

és Mátyás kOzt ezen év végéről y mellyből csak Mátyás egyik fele
letét bírjuk a milanói uralkodó fejedelemhez Galeozzo Jánoshoz. 
Ebben őrömét fejezi ki azon, hogy mind ő mind nagybátyja Lajos, 
mint ezt több rendbeli leveleikből értette , egészségesek; de egy
szersmind tudatja vele, mennyi részt vészen nővérének a calabriai 
herczegnőnek kora halálában és a genuaiak elpártolásában. Dátum 
in arcé nostra Viennensi IX. dle Decembris anno domini 1488. 
Kiadta Chmel e. h. 96. l. 

3) Dordrecht, Rymer, Foedera Conventiones XII. d. 359. /., 
Dumont, III. d. 2. rész, i9i. l. 

)̂ Bruges, Dumont e. h. 201. l. 
BDHTADUK KOBA. V. EÖT. 30 
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időre biztosítva volt, Alsd-Osztrákhonban pedig egyedül 
Kremset bfrta '), mellyet a magyarok soha sem is tadtak 
batalrook alá hajtani )̂. 

Mátyásnak igen nehezen esett a pápa eljárása ked
ves korlátnoka a váradi püspök irányában az olmliczi 
pttspöksdg iránt. Most ujabban kíjzbevetette magát mellette, 
az ellene szőrt egyházi fenyítékek visszavonását és meg
erősítését a mondott püspökségben erélyesen sürgette. 
Egyik fő akadálynak vélte azt, hogy a pápa az iQabb Vi
téz János szerémi püspököt nevezvén ki ezen lépes java
dalom helyettes birtokosának, tekintélyének veszélyeztetése 
nélkül vissza nem léphet. Ez bírta őt reá hogy egyszers
mind Vitézt kárpótlásul a veszprémi, a Milanőből ezelőtt 
kevéssel visszatért Crispas Istvánt') pedig szerémi püs
pöknek nevezte *), Mind az, mit meg tada nyerni, abból 
állott, hogy VlII-dik Incze a váradi püspök ellen szőrt 
fenyítékeket három hónapra felfüggesztette, de egyszers
mind komolyan megintette a királyt, használná ezen időt 
annak eszközlésére, hogy a makacs egyházi főnök az ol«̂  
müczi püspökség jószágait adja által a szerémi püspöknek; 
mivel ezen idő elteltével a fenyítéket megint okvetetlen 
életbe fogja léptetni )̂. A kedvetlenségek Mátyás és a 
keresztyénség egyházi feje közt napról napra . komolyabb 
jelleműek kezdenek lenni. Amaz ennek minden ügyekeze-
tel daczára meg tadá a váradi püspököt tartani az olmüczi 

0 ^ég július 24-dikén 1489., a fegyverszünet már vége felé 
járván, Fridrik a kremsiéknek segedelmet igér. Urbis Stein et 
Cretns Acta RavchneU III. d. 350 /., sőt még december ^l>dikén 
1489. és fgy kevés hénapokkal Mátyás halála előtt meginti őket a 
vitéz ellentállásra. Ugyanott 354. l. 

)̂ Kitetszik ez Fridriknek leveléből, melly által ezen város 
minden szabadalmait megerősíti január 13-dikán 1495. Ugyanott 
355. /. 

3) Heitai, Hagy. Krónikay II. dar» 247. /. Críspust Fodornak 
nevezi. 

0 Katona, IX, d. 850. l 
5) Dátum Romé die VI. augustl iAHS.Ohlevéltái'.DCCLXXVJL 
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püspökség jószágainak birtokában ^), sőt már ekkor titkon 
alkudozásba ereszkedék az anconaiakkal )̂; Incze ellenben 
még kissebb szerű tárgyakban is késedelmeskedett a ma
gyar király óhajtásainak teljesítésében. így ez magyaror
szági Kelemen szerzetesnek és pápai algy<5ntat(5nak botrá
nyos élete miatti elmozdítását és az ő ajánlására oUy férfi 
kinevezését sürgetvén, kihez a Rómába menÓ magyar nép 
bizodalommal folyamodhassék, Incze kinyilatkoztatja, hogy 
Kelement törvény utján kivűl nem mozdíthatja el hivata* 
Iából; azonban a király és a szent-széknek hódoló magyar 
nép iránti tekintetből abban megegyezik hogy, ha Mátyás 
más alkalmatos férfiút küldend, ez a király alattvalóit ki
hallgathassa )̂. 

Mátyás bécsi mulatása nem csak komoly országlási 
tárgyak elintézése, hanem udvari mulatságok és több ke
gyelemosztások által is kitűntette magát. Az ünnepélyes 
lakomákat harczjátékok váltották fel. Ekkor jelent meg a 
bajvívók sorában legelőször Corvin János. December 
8-dikán megerősítette a király a bécsi egyetem minden 
kiváltságait, és kirendelte a tanárok elmaradott fizetését«). 
Valamivel előbb erősítette meg a német rend szabadságait 
is a bécsi, neustadti, spanbergi és gumpoldskircheni egy-

0 János váradi püspök csak Mátyás halála után 1492-ben mon
dott le püspökségéről és vonta magát mint szerzetes a Ferenczesek 
boroszlói monostorába. Bon fin, IV, tiz. X, kőnytf 496. L 

^} A pápa Orbán egri püspökre bízta ezen ügy elintézését is, ki 
a szent-atyát tudósította, hogy megbízásához képest rögtön el
járt királyánál az Ancona városa ügyében, mindent elkövetvén a 
pápa s a szent-szék becsületét illetőleg^ miként erről a szent atya a ki
rály leveléből bővebben meggyőződhetik. Viennc nonadimaij 1488. 
Oklevéltár, DCCLXXII. Si. — Sajnálni lehet, hogy a királynak 
itt idézett levelét nem bírjuk, melly az ügy iránt bennünket feivi.-
lágosíthatna. Annyi bizonyos, hogy Orbán eljárásának nem nagy 
sikere volt, mert csak kevéssel ez után a dolog űjra fölmerült. 

3) Dátum Romé die XV. Junij 1488. Oklevéltár, DCLXXV, Si. 
*) De Linck, Annái Claramíl lí, d. 2S9. /„ Ferrarim, de 

Rehtts Pro€. Ord. Praed. 4:,4. / , Enyd c. h. 419. 1. 
30* 
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házakra nézve, még pedig Stanchwitz Konrád tartományi 
comtnrsága alatt. )̂. 

Befejezte ezen év dicsőségét a kárntheniek és stá-
jeriek ünnepélyes meghódolása. Amazok ezen időben igen 
sokat szenvedtek a védelmökre rendelt császári zsoldosok-
tői, kik megigért és kiszolgált béröket nem kapván meg, 
rablások és zsarolások által kívántak magoknak elégtételt 
szerezni; végre is a tartomány ezen pusztításokat meg
unván, magok a rendek valának kénytelenek követelései
ket kielégíteni, eltávozásukat eszközölni és ez által a csen
det megvásárolni ^). Ez ntán seregenkínt jöttek mind ezek 
mind a stájerországi nemesek, már most a közel tanyázó 
magyar katonaság szakadatlan beütéseinek kitéve, Bécsbe 
Mátyáshoz magokat egyenkint alávetni, de ettől is csak 
drága pénzéri tadták nyagodalmokat megvásárolni; bár 
másfélül megint többen közölök a mindig bőkezű király 
által gazdagon meg is ajándékoztattak ^). 

1) Bormayr, Wien VIL d. i. füs, iOS, l 
2) ünrest, Chron. Austr, Hahnnál I. d. 733. l 
8) Bon^n, IV. (ií. VUl könyv, 47Ö. l. 
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1 4 8 9. 1 4 9 0. 

Bécs elfoglalása 6ta Mátyás többnyire ezen városban 
tartózkodott, valószínűleg azért is, mivel nem igen bízott 
a lakosok hűségében, mindig tartózkodott tőlők és jelen
léte által őket biztosabban reroénylette féken tarthatni. 
Egy Ízben némelly városiak és a skottok között heti vásár 
alkalmával nagy villongás támada. Egy ezen jelen volt és 
németül nem értő magyar tiszt lélekszakadva siete hozzá 
őt értesíteni, hogy zenebona támadt a városban, a skottok 
tiszttartója vezérli azt, sőt a skottok magok is ingerlik a 
népet A király tüstént hivatja Szapolyait, megparancsolja 
neki, hogy a skottok apátját kötözve hozza elejébe, hogy 
mindnyájokat vettesse vizbe, minden lázadót vagdaltasson 
össze. Szerencsére még mielőtt ez eltávozott volna, megjön 
a tudósítás, miként csak pár elzálogosított tehén okozta az 
egész zavart és már minden lecsöndesedett. A városra ve
tett adó nagy és terhes volt; még a trágyától is fizetni 
kellett, midőn azt a lakosok szőUeikbe vitték; minden 
szekér bortól négy, négy ökörtől és száz kostól egy-egy 
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forintot kellett fizetni a behozáskor zi idegeneknek. Azért 
a békételenség nagy és közönséges vala *), 

Még bécsi niulatása alatt tudta meg Mátyás kijátszat-
tatását Dsemmei. Ennek ugyanis csak hamar az 1489-dik 
év kezdete után Blanchefort vitéz, a rhodusi rend nagy> 
perjele, Auvergne-ben tudtára adá, hogy a pápa kívánsá
gához képest azon magas hatemeletes tornyot, mellyet 6 
magának Bourquenensben négyszög kövekből építtetett volt 
mulatságból, a Vaticánban egy fényesebb lakkal lesz föl
cserélendő )̂. Már martius 13-díkán Rdroa kapuinál fo
gadta őt Cibo Ferencz a pápa kedvelt természetes fia, a 
romai nemesség számos kíséretében, és mindjárt innen a 
szent atya elé vezette nyilvános kihallgatásra. A megha
tározott és neki eleve tudtál adott utasítás ellenére min
den térdhajtás és lábcsőkolás nélkül egyenesen a szent 
atyára rohan az európai szokásokkal nem ismeretes és a 
kivánt lealázó lépéseket méltósága kissebbsége nélkül tel-
jesithetőknek nem vélő szultánfí, Őt a körülálló udvaron-
czok nem kis botrányára megöleli és vállain megcsókolja. 
Szállásul a pápai palotában némelly szobák, illendő szol
gálatul több előkelő nemes ifjak, s állítólag megkülönböz
tetésül , tolajdonkép őrizetül, válogatott őrsereg vala szá
mára rendelve. Incze a nevezetes állami rab birtokán any-
nyira megörült, hogy mindjárt más nap az őt átengedő 
rend főmesterét d^Aubusson Pétert bfbornoknak nevezte ki 
és a keresztyénség minden hatalmasságait köz hadjáratra 
szólitá fel Bajazed ellen'}. 

0 Hormayty Wien IV, d. í. füt. 66, L 
3) A &zaltán Károly franczia királyoál sürgeite volt Dsem átadá

sát ; követsége egy nápolyi kíséretében jelent meg és ura nevében 
azt Ígérte, hogy 1-ször kiad minden ereklyéket, mellyek birtoká
ban vágynak. — 2-or. A Szent-Föld birtokáréi lemond és azt is 
kibocsátja. — 3-6zor. Dsem eddigi tartásáért bizonyos pénz
összeget fizet. Július in História Regis Caroli Spondanvs IL d. 
461, l. Hasonlét mond Raynald, XIX, d. 393. /. 

3) SanutOt Istoria di Veneua Mnratorinál Seript. Rer. Ital. 
XXII. d. J244. /., ínfessura, Dian'o ugyanannál Ili. d. 2. 
réí5, Í22J. /., Fessler, V, d- 429. /., — Infessura in Mscr, Vati-
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Most már azonban még a török háborúra illendő se
gedelem mellett mindig kész Mátyásnak sem vala többé 
kedre felszdlitásának engedni Másfelőli elfoglaltatása mel
lett nem Chekély okot szolgáltattak a király hidegségére a 
szent-székkel mind inkább bonyolódni kezdő viszonyai 
VIIL Incze felszólítására a király ugyan az alkudozásokat 
a szultánnal a fegyverszünet iránt felfüggesztette, sőt a 
török háború iránt némi készséget is nyilvánított; de tele 
volt panaszszal a pápa eljárása iránt nem csak közönsé
gesen, hanem különösen mind a cseh király mind Dsem 
ügyére nézve, a mennyiben t. l a pápa amannak követeit 
jól fogadá, sőt Ígérete és szava ellen hódolatát is készség
gel vévé, ennek kiadását pedig a király minden sürgetései 
mellett is a franczia királynál meggátolá és most csupán a 
velenczeiek iránti kedvezésből maga vévé át. Panaszt 
emelt továbbá a pápának szövetsége iránt a hitetlen ve-
lenczeiekkel, kiknek kedveért az anconaiak ellen olly 
borzasztó eljárást követett el. Mind ezen vádak iránt kö
vete az ortanoi püspök által január 30-dikán kelt jelenté
sében tudósíttatván a pápa, szükségesnek látta magát azok 

cano et Vialard in vita Innoĉ Dtii VIII. Raynold, XIX, d, 393. l. 
Hasonl. Muratori, Antuili XllL d. 63i, /., Meitray^ Hüt de 
Francé, VIL d. 252. /., Roscoe, Leo the tenth, L d. 61. L — 
Később 1495.ben VIII. Károly franczia király megvévtfn Eőmát, 
Sándor pápa ais egyesség pontjai következtében kénytelen volt a 
szerencsétlen ifjat a törökök elleni használás végett annak átadni. 
így jutott Gaétába, hol még azon évben február 15*dikén meghalt 
némellyek szerint etetés következtében, mellyet borbélya , vagy a 
kútnak, mellyből ivott, megmérgezése által egy Gastania Kristdf 
nevű anconai nemes ember eszközlött, Infessuraj Diario Muráto-
rinál Script. Rer. Ital, III. d. 2. rész, i23i. /., még pedig, mint 
némellyek állítják, Sándor pápa (Joe>ius, Hist. I. d. i42. /., Lo-
m'cenís, Annál, Turc- I. d, 47. Ly Guiccardini 96. l„ Sa^redo, 
Memorie istoriche de Monarchi OUomani 97. /., Roscpcj Lep 
the tenthi 307. /.)« mások szerint a szultán Qlnfessura e. A.), 
megint mások szerint a velenczeiek (láezeray e. h. 279. /.) kész
tetésére. Vágynak, kik halálát egyenesen a rósz tartásnak tnlajdonft-
ják, mellyet VIII. Károly franczia királytól mint Nápoly urától 
nyert. Corio, Stor, Mii, 171. /., Roscoe e. h- . 
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iránt mondott követe által igazoltatni. Mindenek előtt Má
tyást bizonyossá kiyánta az iránt tenni, hogy mind az, mit 
a szent-szék ellen csak a hit és ország javával nem gon
doló önhaszonlesők költhettek, épen oUy alaptalan mint 
kárhozatos; mintán a pápa miként elődei a király iránt 
atyai Jő indulattal viseltetik. Azon érdemeket, mellyeket a 
király dicső atyja s ő maga a hit és szent-szék ügyében 
népének vére ontásával szerzett, és a mellyekre a király 
hivatkozik, a szent*szék ugyan igaz lélekkel méltányolja; 
de ezeknek ellenében a királynak is el kellene ismerni a 
pápának és elődeinek azon jő indulatát és kegyeit, mellye
ket a cseh és török háborúkban irányában tanúsított, és 
mellyek meggondolása mellett a szent-szék és pápa felől, 
ki egyedül a keresztyénség köz javát és békéjét tartja szem 
előtt minden lépéseiben, nem vélekedhetnék oUy balul. A 
cseh király követeinek elfogadott hódolatát illetőleg meg
jegyezte a pápa, hogy ezt a pápa nem a magyar király 
jogainak sérelmére tette, és ezen hődalatot el nem fogadnia 
lehetetlen volt; de különben is a cseh kurály ez által sem 
megerősítést sem áldást nem nyert, és a király követe, ki 
őt az iránt tudósította, hogy A pápa megígérte volna, mi
szerint az Ulászló követeit el nem fogadja, helytelenül cse
lekedett, mert illy nevezetes ügyben a pápa illy keményen 
nagy megfontolás nélkül nem felelhetett; mire nézve nem 
is hiheti, hogy azon kemény vád, melly iránt követe által 
tudósíttatott, és melly szerint a pápa hitének megszegésé
vel gyanúsíttatik, egy oUy jó keresztyén gondolkozású fe
jedelemtől származhatott volna mint Mátyás. Dsem kiadá
sának a franczia királynáli gátlása iránt a szent atya pápai 
szavára állíthatja, hogy semmi illyes eszébe nem jutott, 
hanem a körülmények érett megfontolása után úgy talál
ván, hogy a török ellen indítandó hadjárat ügyére nézve 
legczélszerűbb volna ezen szultánfinak az ő kezében léte
zése, valamint elődje Sixtus, úgy ő is mindent elkövetett, 
hogy az a rhodusi nagymestertől, kinek kezében volt, a 
szent-székhez kerüljön, mi meg is történt, de mi a király
nak semmi okot nem szolgáltathat gyanakodásra s épen 
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nem jogosítja 6t azon nyilatkozatra, hogy a pápa a török 
szultán testvérét a velenczeieknek, kiknek kedveért tesz 
mindent 6 ellene, el akarná adni; melly hirtelen kifaka-
dásra 6i csak gonosz indulatú emberek rágalmai vihették, 
miután a pápa ezen magas foglyot sem a velenczeieknek 
sem más hatalmasságnak nem fogja kiadni, hanem az általa 
s a király által is tervezett török hadjáratra használandja. 
Ezek után igazolni kivánta a szent-szék szövetségét a ve-
lenczeiekkel, melly a pápai olaszországi birtokok védel
mének tekintetéből múlhatatlan szükséges, meg akarván 
egyszersmind a királyt győzni a velenczeieknek irántai ba
rátságos jő indulatáről, kik ellen őt a közügy ellenségei 
ördögi mesterségekkel izgatják. A pápa eljárására az anco-
naiak ügyében a velenczeieknek mi befolyásuk sem volt; 
őket az egyházbői a legméltőbb okoknál fogva, különösen 
az egyház szabadsága ellen hozott végzősökért rekesztette 
ki, melly büntetést azonban a sérelmes végzés megsemmi
sítése után mindjárt visszavont, mi által a királynak min
den aggodalmai elenyésznek. Bármennyire ügyekezett is 
Vni. Incze ezek által Mátyást jő indulatáről meggyőzni, 
ügy még is minden okoskodásaibői bizonyos keserűség tör 
ki, melly a két hatalmasság barátságos viszonyainak helyre
állítására kevés reménységet nyujta, annyival is inkább, 
mivel a visszálkodásokra űj anyagot szolgáltattak né-
melly idő közben kifejlődött körülmények. A pápa és a 
nápolyi király közt támadott kedvetlenségek elintézésére 
nézve megígérte volt Mátyás, hogy ipához követeket fog 
küldeni, de a pápa oUyakat sürgetett e részben, miknek 
teljesítése nem igen volt várhatő : mint a nápolyi király 
egyik kedves emberéltek elfogatását és letartóztatását. E 
mellett a pápa a királynál nem kis ingerültséggel követelte 
az egyházi alattvalók iránti intézkedéseinek visszavonását, 
tnellyek a kiadott pápai rendeletek szerint nem csak érvény
telenek, hanem büntetésre méltők is, és ha a pápa a király 
iránt tekintettel nem volna, kemény fenyítéket vontak volna 
magok után, mellyekkel azonban a szent atya a király hozzá 
küldeni igért követének megérkezéséig várakozik. Ezen 
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kárhoztatott intézkedések közé számíttatott a kalocsai érsek 
fogva tartása is, raellyre nézve Rómában ezen id((ben 
elteijedett volt azon hír, hogy az megszüntetett ési az ér
sek szabadon bocsáttatott^) de ez későbbre valótlannak 
mutatkozott. 

Mind ez a szent atya iránt bizodalmatlansággal visel
tető Mátyásra kedvező benyomást nem tett, sőt inkább 
megerősítette azon véleményében, hogy YIII. Inczével 
mint személyes ellenségével oUy terhes ügybe mint a tö
rök háború biztosan nem ereszkedhetik. Befolyással volt 
alkalmasint ezen meggyőződésre gyengélkedő egészsége, 
igen rósz jőslatú betegeskedése is. Köszvényes fájdalmai 
napról napra növekedének, az ifjú feleség, & kemény bo^ 
rok és könnyen haragra gerjedő természete által súlyo-* 
sodva ^). Ezt még veszélyesebbé tévé egy közönséges 
elgyengülés és erejének olly elfogyása, hogy már lábain is 
alig tuda állani'), szélütés forma szédülések is mutogaták 
magokat^). Az erős idomzatú,az idővel daczolnilátszó te&tet 
ft gyenge ifjúsága ólta majdnem folytonosan személyesen 
viselt háborúk fáradalmai, a viharos uralkodását mindig 
veszélylyel fenyegető sűrű események miatti gondjai, meg 
nem szűnő aggodalmai, családi viszonyainak kedvetlen 
összebonyolodása, mellyen segíteni nem tuda, idő előtt 
elviselték és minden életerejétől megfosztották. E mellett 
astrologiai előítéletekbe mélyen elmerült elméjének meg 
kelle abban ütközni, hogy ezen esztendő «lső napjaiban a 
tél közepén dörögni kezde'). Egy, Zsámbokinál fenmaradt 
szóbeli hagyomány szerint a király ezen időben a király-

0 A Mátyásnál tarttfzkodó pápai követnek, az ortanói püspöknek 
martíusban 1489. adott pótlö utasítás. Oklecéltár, DCCLXXXIV. 
szám, 

3) Henel, Annál. Siles. Sommersbergnél II, d, 366. i, Cw 
raeus, Annái Siles, L d, 370, l, 

5») Engel. Gesch> d, ungr. Reichs IIL d, 420. l, — Lábait a 
szél ütötte volt meg a halálát megelőző évben, Curaem e, h, 

•) Henel e. h. 
5) Bonfín és Engel e. h. 
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néval némi kedvetlenségben és hidegségben éU, és az ettől 
figyelmét elvonta; min Beatrix fclboszantva alattomos mes* 
terkedéseit kettőztette ^). Férje indulatának megváltozta
tását főként Július Emiliusnak ^), a király kedves házi
orvosának , ki őt eddig mindig szerencsésen kiragadta volt 
minden nyavalyáiból, tulajdonitá; ennek megbuktatását 
vette tehát főként szemügyre. Mesterséges czélzással oda 
vetett szavakkal gyöngíté a király bizodalmát iránta és 
végre arra is bírta, hogy vegyen maga mellé még egy olasz 
orvost is, kinek hűségére minden alattomos terveiben szá
mot tarthata. Ez által a régi udvari orvos szabadsága 
nagyon korlátoztatott, és ez megbántva és elkeserítve ettől 
fogva sokkal kevesebbet gondolt ura egészségével'). 

Egészségének mind ezen nagy változása s testi erejé
nek szemlátomást fogyása mellett is , részint Magyarorszá
gon , hol a rablások nagyon elhatalmaztak volt, csöndes
séget szerzendő*), részint a magyarok több rendbeli sür
getéseinek eleget teendő ^), Bécset martins 2ő-dikén el
hagyja a király % és mivel fájdalmai miatt a kocsi rázá-

0 Engel e. h. 
3) Ez a maga korának egyik leghíresebb orvosa tfs jő költő volt. 

Bonfin, Praef. ad Phü. KoUárnál Anal. Vind. IL d. 8271 
3) Bonfiny IV. ti*, VIII. könyv, 47i. l 
4) Bonfin e. h. 
*) Bonfin e. A., Eeltai, Magy. Krón. IL d. 244. l 
0 Hogy a király Badara ment, mondja Bonfin e. A., azt vetvén 

utána, hogy az tavasz elejVn történt; az egykorú ét ekkor épen 
Bécsben tartózkodó Tichiti Rauchnál II. d. 557 l. megindulását 
secunda feria post reminiscere teszi. — Hogy már február 9-dikéa 
Budán volt Mátyás, következteti Katona e. h. IX. d. 879. l. két 
rendbeli, neve alatt kelt parancsból, mellyek közöl az első Bebek 
Imre leányai Zsófia Hornon nai Simon, és Orsolya Szapolyai Imre 
felesége részére adatott ki némelly eltartóztatott jószágok iránt 
(Oatum Bude feria secunda proxima post festum beaté Dorothee 
Virginis et martyris anno domini 1489.) és a meliyet töredékesen 
ad Wagnery Anal. Scep. IV. d. 17. L A másik, Dátum quioqua-
gesimo quinto die Octavarum epiphaniarum domini, anno ejusdem 
1489., megvan a pécsi könyvtár kéziratai közt, de annak tartalmát 
Katona nem közli. Ezen két oklevél támogatására még felhoz egy 
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sát nem tűrhette, hajőra ült *) feleségével együtt ^), ennek 
nem kis örömére, fiának pedig kipdtolhatatlan kárára 
Osztrákhonnak mind katonai mind polgári kormányát a há* 

harmadikat, mellyben a király megerősíti azon Íteletét, mellyet még 
1487-bea a szent Mihály napi törvény szakon Orbán egri főpap és 
püspöksége részére hozott, és a melly egy pár nappal később kelt. 
Dátum Bude sexagesimo die Octavarom festi epiphaniarum domini 
(február U-dikén) anno ejusdem 1489. Ezt Schmitth^ Episc, Agr, 
II. d. i3i. /. csak töredékesen adja. Azonban Mátyás az erdélyi hét 
szász szék polgármestereinek és némelly bíráinak panaszára, — mi
szerint a rőf, mázsa, font és mértékekre nézve, mellyeknek külön
bözése miatt az erdélyi országos és heti vásárokon sok csalás és 
veszekedés történt, az említett hét szász szék, a Bárczaság és Besz-
tercze, valamint több más erdélyi városok és előkelő helységek 
biztosai a múlt időkben megegyeztek, hogy mindenütt ugyanazon 
mértékeket fogadják el, mellyekkel a hét és két szász szék és Brasső 
városa régtől fogva élnek, mind e mellett némelly városok és mező
városok különös királyi parancs nélkül a kérdéses mértékeket elfo
gadni vonakodnak, — Erdély minden hatóságának február 14-dikén 
még Bécsből hagyja meg, hogy ezentúl a hét szász szék és Brasső 
városa rég használt mértékein kivül más mértékekkel élni ne mer
jenek, e parancsát vásárokon és más közhelyeken kihirdettetni ren
delvén. Dátum Vienne in festő beati Valentini martyris, anno do
mini 1489. Oklevéltár, DCCLXXXL sz. Sőt még martius 3-dikán 
is Bécsből adományozta az osztrákhoni örökös pohárnoki hivatalt, 
melly a Pottendorfer-család kihaltával megürült, hü szolgálatai te
kintetéből Nicolsburgi Lichtenstein Kristóf osztrákhoni marsainak. 
Oklevéltáry DCCLXXXII. sz. E szerint kétséget nem szenved, hogy 
a Katona által említett parancsok Budán Mátyás neve alatt de távol
létében adattak ki. Gyámolítja ezen állítást az, hogy a Bcbek Imre 
leányai részére adott parancsa végén ezeket olvassuk: Praesentes 
autem propter absentiam sigilli nostri, quo ín judiciis utimur, sigillo 
fidelis nostri, egregii Thomae de Drag, persooalis nostrae presentiae 
locumtenentls, fecimus consignari; az egri püspökség részére adott
ban pedig azt, hogy a törvényszék összejövetele alkalmával Paulus 
de Pelen pro R. D. Urbano, electo et conürmato ecclesiae Agrien-
sis, cum procuratoriis litteris ejnsdem nostram personalem veniens 
in presentiam. 

0 Engel e, h. — Hogy Mátyás hajón tette ezen utat, a nélkül 
hogy okát adná, nyilván mondja Tichtel is e. h. 

2) Tichtel e. h, 
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ládatlan Szapolyai Istvánra bizván *), bár ez németül nem 
tudott 2). 

A belső csend a keménységnek és szilárdságnak egy 
két törvényes és igazságos ]iéldája által megint helyreál
líttatott Magyarországon és a király Budán ntjának máso* 
dik czéljáh'oz, fia öröködésének bővebb megerősítéséhez 
ujabb lépéseket tehete. Ebbeli szándékát mind inkább és 
inkább kezdé nyilvánítani. A szent koronát és az ország 
többi klenodiumát az ő felUgyclésére bízza, a testőrsereg 
minden tisztjeit oda utasítja, hogy neki hűséget esküdje
nek. Neki szánta minden külföldi hódításait '). Schlesien-
ben kettőztetett erővel folytatta a háborút, azzal mit sem 
gondolva, hogy ezek miatt Ulászló cseh királylyal kedvet
lenségbe jött, sőt mint gyanítani lehet, kész volt volna űj 
háborút kezdeni ellene, hogy így Őt elkergetvén, fiát he
lyezze helyébe a cseh trónra. Seregei ugyanis Haugwitz 
vezérlése alatt, mert Tettauer Vilmost magához szólította 
volt, Glogau megvívása után elfoglalták Münsterberget és 
Frankensteint, Henrik münsterbergi fejedelmet azért hogy 
a saganí herczeget mint pártütőt segítette, tartományai el
vesztésével büntetvén. Ez után Haugwitz sergeit Alsó-
Lausitzbaii tanyáztatta a király további parancsait várva^ 
míg egy más csapat Felső-Lausitzba ment és innen Szász
országba s Brandenburgba rontott, mivel ezen tartományok 

)̂ Kitetszik az a királynak parancsolatábdl a rötzi parancsnok
hoz, meliyben meghagyja hogy Szapolyai István rendeléseit mind
nyájan engedelmességgel fogadják. Linck^ Annál. ClararalL II. d. 
292. l — Budai Perencz, Ili. d. 541, l. helytelenül mondja Sza
polyai Imrét bécsi parancsnoknak és osztrák kormányzónak. — 
Szapolyai István alatt kapitányoskodtak Tarczai János Brnckban, 
Székely Jakab Pettauban, Radkersburgban és egész Steyerország-
ban, Istvánfiy I. kőnyv^ 3. és 4. /., Kanizsai László Bécs-Ujváros
ban , Monyorókereki Elderbach János Fürstenfeldben és vidékén. 
Budai Ferenczj l. d. 596. l. 

0 Isivánfij editio CoL Í6S5. col 2. 
<<} Kitetszik ez azon föltételekből, mellyeket halála után a magyar 

rendek Corvin Jánossal alapítottak meg. Pray^ Hist. Reg, 11. d, 
492. /. 
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fejedelmei azon alapos gyanúba estek, hogy a sagani feje* 
delmet segítették '), különösen Albert meisseni fejedelem 
a pártütő hűbéres sergeinek, mellyek csehekből és osztrá
kokbői állottak, tartományain keresztül szabad átmenetet 
engedett, és mind ő mind a brandenburgi fejedelem a csá
szárt még most is segítették ^). A magyarok majd minden 
ellentállás nélkül egész 11 mérföldre Magdebargon feljül 
haladtak, az egész vidéket feldalva ^). Mire a két fejede
lem megalázva mentegetvén magát Mátyás előtt, engedel
met kért, 8 ezt megnyervén, Mátyás sergei, mellyek űgy 
sem tarthatták volna magokat sokáig, visszavonultak 0« 
Fejér Konrád is, kinek birtokát Mátyás ezelőtt 10 évvel 
csak kormányzás végett hagyta volt kezében, megharagí
totta Mátyást az által, hogy Venczel steinaui fejedelem 
özvegye Salome meghalálozván, annak birtokát a király
nak minden tudta és híre nélkül elfoglalta. Azért Branko-
vics rácz despota, kit Mátyás a mind inkább készülő lengyel 
háború kedveért űj sergekltel küldött volt ide, a Mátyás 
ebbeli parancsai teljesítésében késedelmeskedő Haugwitz-
czal ellene megindulván, a herczeg nem tartá tanácsosnak 
iily nagy hatalomnak erőszakot tenni ellenébe, és ez által 
jövendőjét majdnem minden remény nélkül koczkáztatni; 
azért minden birtokát még éltében átengedé Mátyásnak, 
magának csak az auresi várat lakásul és 1600 forint éven-
kinti nyugpénzt kötvén ki )̂. Ez után a két vezér a sti-
nari, harnstadti vidékeket hatalma alá hajtá, az oppelni 
herczegséget pedig nagy pénzváltságra szorítá ^). Azalatt 
János váradi püspök ''j is megérkezett a király nevében. 

0 Curaeus, Annál Siles. l d. 363. l. IL d. i39, é% köv. /., 
Schickfuss, IV, 222. /. 

2) Manlius Hoffmannál l d. i. rési, 398. L 
^} Manlius e. h. 399. l. egy régi szász évkönyv szerint. 
*) Curaeus e. A. 369. l Has. Schickfuss és Manlius e, h. 
0 Curaeus és Schickfuss e. h. 
)̂ Henelt Annál. Siles. Sommersbergnél IL d. 366. l 

' ) Manlius Hoffmannál I. d. i. rcfís, 398. l. ezen váradi püs
pököt Janu« Pannonfassal vegyíti össze. 
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Ez április 2d-díkáii a sagam fejedelmet reá birta, mondana 
le a különben is már lefoglalt glogaui herczegségről, az 
után májusban helyre állította a békét egy részről, Mátyás 
más részről pedig a szász és brandeburgi fejedelmek koztO) 
végre pedig aagustus 2-dikáü a sagani és münsterbergi 
fejedelmekkel némelly váraknak barátságos átengedése 
iránt 40,000 forintban egyezett meg ') . így Stein is gon
doskodott egy újonnan kiírt adő által a kincstár megtölté
séről '). Téli tanyára Haagwitz, ki némelly rabló várakat 
is elfoglalt volt, Morvaországba ment *); a tőbbi seregek a 
városokba helyeztettek, tavaszszal a szükség úgy hozván 
magával, Lengyelországba ütendők 0 . Némelly lengyel 
csapatok azon közben ezt nem várván meĝ  hirtelen Schle-
sienbe rontottak; mi iránt panasz érkezvén Mátyáshoz, ez 
annyira felindult a béke ezen megszegésén, hogy mindjárt 
megparancsolá ráczainak és fekcte-sergénck, mcllyek 
Schlesienben elszórva voltak, hogy mindjárt vonuljanak 
össze a városokba és várják meg, míg ő maga sergének 
többi részével személyesen is fölmehet *}. A portyázó 
lengyel csapatocska ennek következtében nyakra-főre s nem 
kis veszteséggel visszavonult, és Kázmér Mátyás nagy 
készületein megijedve, minden haladék nélkül maga részé
ről is sereget gyűjt és fiától, kivel már előbb szövetséget 
kötött volt ^), segedelmet kér. Ez magát a véres háború 

0 Curaevs, IL d. UO. /., SchickfusSy IV. d, 221, l. A béke
föltételek tudva nincsenek. 

)̂ János sagani és Henrik münsterbergi berezegek némelly vá
raikat pénzért engedték Mátyásnak által. Egyezése Mátyásnak ezen 
herczegekkel némelly várak iránt 40,000 forintban Bécs feria II. 
proxima post festum S. Innocentii 1489. Mantissa, Diplom. Som-
mersbergnél 11. d. 90. /. 

3) Cvraeti9 1. d. 368. l 
<) Curaeus 11. d. UU l 
*) Curaeus I. d. 368. l. 
^) EeueU Annáig Siles. Sommersbergnél II. d. 366. l. 
)̂ £ szerint igérik hogy, ha valamellyiket közóiök az eddigi bé

kekötések ellenére Mátyás megtámadná, vagy megtámadtatná, egy
mást egész erejökböl srgfiendik, vele egymás tudta nélkül nem 
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kiütése esetére mindén egyéb bajoktél fölmentendő, a né— 
metországi választókkal a Miksa király választásában tör
tént elmelléztetése miatt támadott vetekedését és kedvet* 
lenségét barátságosan befejezte, Miksát római királynak 
elismerte (májasban 1489.) *). 

egyezkednek. Datam Pragae 25. Április i^S9. Dogiel, Cod Pol. 
Dipl I. d. 23. L Baberlin, Gesch, Devtseh. 48/. /., Bonfin e, h. 
470, /., Pubitschka, IX, d, 390. l — Pray. Hitt. Reg. 11. d. 
48i. l. azt állítja, h o ^ a két király közt a szövetség azért kötte
tett meg, mivel attdl tartottak, hogy a sagani herczeg birtoka Cor
vin Jánosra szállván, majd elválik a cseh koronától. — Puhiisckka 
e. h. Excerpta ex Ghron. Regino Hrad. és Hageckre átalva ast 
állítja, hogy Mátyás ezen szövetségen felboszantva, TJlászlét meg 
akarta étetni és a mansterbergl herczeget jószágai visszaadásával 
megnyervén, arra bírta, hogy ennek eszközlését magára vállalja. 
£z e végett valósággal föl is bérelte Podvinszky Sándort, Reiczi 
Prokopot és Sladvonik Sylvestert; de a dolog még végrehajtása előtt 
elániltatolt és az elfogott bűnösök a kínpadon mindent megvallottak. 
Ezzel még az ő állítása szerint nem elégedett meg Mátyás, és csak
ugyan a műnsterbergi herczeg és Tovaczovl Gzimbarg János által 
pártütést kívánt éleszteni Csehországban , mint ezt Hageck nyilván 
mondja. Ezek ugyanis illy czélből hitetlenül azt sürgették, hogy a 
király a városokkal, mellyek a rajok vetett adót megtagadták, ke
ményebben bánjék, így fellázadásukat reménylvén>, de Ulászló 
ezen veszélyes tanácsot nem fogadá el. Azonban Hagecknek és 
Pubitscbkának, ki ez alkalommal maga is történetíróhoz nem illó 
aljas kifejezésekben kel ki Mátyás ellen, ezen egész előadása igen 
gyanús; mert bár az említett három gonosztevő halállal büntette
tett , úgy annak hogy a szinte olly bűnösnek állított műnsterbergi 
herczeg megfenyíttetett vagy csak kérdőre vonatott volna is , nincs 
semmi nyoma, sőt Ulászló még későbbre is éreztette vele kegyelmét. 
Pubitschka e. h. 3911 

<) A választók e miatt Frankfurtban tartottak gyűlést, hol a csá
szár kívánságára megegyeztek abban, hogy a cseh királyt egy arról 
adandó tértetvény nyel nyugtassák meg, hogy nékie a Miksa király 
választásábóli kirekesztésével sérelmet okozni nem akartak; de őt a 
római koronázási úttól kívánságához képest fölmenteni nem akarák. 
MüUer, Reichstag$-Theat. III. d. i55. l. A maynzi, kölni, trieri 
érsekeknek, a pfaízi, szász és brandenburgi fejedelmeknek mint vá
lasztóknak ez iránt 1489-ben adott írása Goldaslt^ Erbfolge in 
Ung. u. Böhm. 235. /., Lanig, Reichs-Arch. Pars 8pec. ÁlUh, 
2. 237. /., Dumont, Corp$ Dipl III. d. 2. rész, 2i7. l — Dn-
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János nagy-váradi pUspök személyesen jött Badara 
Mátyást a Schlesienben történtekről tudósítani, örömmel 
fogadta 6t a király, és már most fő szemOgyét fia Javának 
előmozdítására fordítván, egész készséget matatott a Fri-
drikkeli megbékélésre, mellyre nézve a német rendek 
ujabban ajánlották közbenjárásukat ^), és a mellyet Flans 
János volt esztergomi érseknek közbe jött halála könnyí
tett ^). Frldrik ugyan még a Frankfurtban együtt levő 
választókat felszölította volt a Mátyás ellen adandó segede
lemre^ de sikeretlenűl ' ) . A frankfurti országgyűlésen 
megint megújította kérését, és ekkor mind Mátyás mind a 
pártot ütött flanderniek ellen sürgette a segedelmet. Hosz-
szas tanácskozás után ezt megígérték a rendek szinte 
30,000 fegyveresben a flanderpiek és 6000-ben Mátyás 
ellen, de oUy föltétel alatt, hogy az utolsó csak akkor 
állíttassék ki, ha a magyar király illendő föltételek mellett 
békére njabban felszólíttatva azt nem fogadná el. ^). Ennek 

moninál e. h. és Goldaitnál Reichstags-Saisung, IL d, Í7S, U 
fe hely kitétele nélkül van; közli azt még Goldast De Regno Boh, 
App, 67, S9ám,309, /., Haherlin, VII. d.479. i., ki azt gyanítja, 
hogy ezen iromány csak az egyik választó 'tértetvénye és azt csak 
Goldast tette által miodny^ok nevére, mert Frldrik szász és Fülöp 
pfalzl választék külön is adtak szóról szóra hasonló tértetvényt, a 
kölni és szász választó e mellett nem-is voltjelen Frankfurtban. — 
Másfelül Ulászló is adott egy külön irományt magáról, mellyfoen ki< 
jelentvén hogy a Miksa király választása alkalmával 1486-ban tör
tént kirekesztéseért választó társai illó elégtételt adtak, 6 ebbeni 
megnyugvását nyilváoí^a és Miksát római királynak elismeri. Prag 
am Dinstag nach 8t. Veitstag 1489. Gudenui y Cod, Dipl IV. d, 
485.1, 

0 Engel e, h. 422. L 
)̂ Ezen 1849. évben halt ő meg Szalzburgban, Unresl, Chron, 

Austr. Hahnnál L d. 74i, /., martius 2&-dikén Chron, Salsb. 
DuelUusnál MisceU. IL d, i63. l, áecemhet 15-dikén ilima/. 
Styriae, UL d. 568. /., HansitZt Germ, Sacra, II, d, 538. /.. 
december lö-dikén 1488. JuUus Caesar, VL d. 369, l 

0 mUer, Rehhstags-Theat, IIL d, 155, l, 
*) Lünig, ReichS'Archiv, UL d. 292. L, Neue Sammlung d. 

ReichsL Ab$eh, L 284, /.. MüUer, Reichstags-Theat, unter 
Watn/MkK KOIA. V. KÖT. 3 1 
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következtében Ottő bajor berezeg / ) és hét más német 
követ ez ügyet még egyszer megkisértendö ért Badara ̂ ). 
Ezekkel június 6-dikán elvégeztetett és kihirdettetett a 
fegyverszünet meghosszabbítása '3? elhatároztatván egy
szersmind , hogy a vég béke a két fejedelemnek Linzben 
még ezen évi september 13-dikán tartandó személyes 
összejt>vetel6ben vétetik tanácskozás alá. ügy látszik 
azonban, Fridriknek nem volt valóságos czé]ja vég békét 
kötni, mivel Magyarországról vett tudósításai szerint Má
tyásnak halálos órája sebes lépésekkel közelgetett ^). 
Azért rendeléseket tett a háború folytatása iránt, Enns 

Fried. III. i60, és i70. l (e szerint i63, l 40,000 embert kért a 
császár Flandero ellen, de csak 33,000-et nyert), Müller ̂  Reicks-
íags-TheaL unter Max. L 88^ /., H&herlin, VIL d. 472, L r— 
Lehman, Speyer, Chron, 996, l, vasárnap Mlsericordiae Domini 
kezdődött az. A segedelem 29,487 főben állapíttatott meg Ugyanő 
iOOi—iO05. i — A segedelem lajstromát közli Lünig^ Reichs-
Arch. Pars Gen. Cont IL 303, l 

0 VeRoo e. h. és de Linek, II, d, 291. l 
2) Hogy Fridrik és Miksa követeket küldöttek Mátyáshoz, moncya 

Bonfin \9 IV, Hz. VII. könyv, 471, l, oUy megjegyzéssel, hagy 
Mátyás ezen követeket szokása szerint fépyeiien megajándékozta, ö 
azonban nem mondja, hová érkezett ezen követség; de ezt Badara 
teszi és az ajándékokról is szél de Roo, X könyv, de Linck, 
Annái Claravall. II, d, 291, L —• Pray szerint ellenben AnnaL 
IV. d, 200. l, ez még Bécsben érte volna Mátyást, de itt semmit 
sem eszközölhetett, és űgy küldötte azután maga a király a nagy
váradi püspököt tyabb alkudozások végett Linzbe. 

3) Hogy a fegyverszünet meghosszabbíttatott, állítja Bonfin is 
e, h. — Zsámboki, Append, ad Ran»an, 263. l, azt mondja, 
hogy augastus 6>dikán (i° ^ ŝto Sanctissimae Eucharistiae) a király 
magas királyi székében ülvén, az ünnepélyes isteni tisztelet után a 
béke hihírdettetett és september 15-dikára (ad Septembres Idus) 
összejövetel rendeltetett, hol a két fejedelem személyesen megje-
lenend és azt megerősítendi. 

*) Fugger szerint Spiegel d, Ehren, 102, l még ezen esztendő
ben reményiette halálát, Fessler szerint pedig V. d, 430. l. az 
orvosok csak egy pár esztendőt adtak neki, sőt egyik a téli hd-
jiapokra jövendölte halálát. 
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városa őrségét megszaporította Oi erősségei neveltetését 
elrendelte 0 , a magyar királylyal kötött béke vége felé 
járván, Felső - Osztrál̂ hon oltalma iránt intézkedett ' ) ; 
alattvalóinak megparancsolta, hogy Stahremberg Kocsárd 
rendeléseit mindenben szorosan teljesítsék >). Másfelúl jú-
lins 22-dikén a franczia királylyal Német-Alföldre nézve 
békét kötött % Zsigmond elöregedett, elgyengült öcscsét 
arra bírta, hogy Tyrolről mondjon le *); később kibékél
tette fiát a flanderniekkel )̂ és ezt küldötte Linzbe előre 
olly utasítással, hogy a béke megkötésében ne hirtelen
kedjék ^); Mátyás, ki úgy látszik nem mulasztotta el a 

0 Fridrik parancsa Gebén zu Insprack am Monntag nach de m 
Sonntag Jubilate (május 11-dlkén) anno dominí 1489. Kurz, Friedr. 
IV, IL íL 300, i A Miksáé Gebén zu Insprugk am Freytag nach 
des heiligen Greutztag Inventionis Ciî ájas 8-dikán) anno domini 
iiB9, Kűri e,h. 301, L 

^) A császár parancsa Gebén zu Porttenaw am Eritag.nach sand 
Bertlmes tag (augustus ^O-dikáo) anno domini U89. Kurz e, h, 
302. I, — Már 1488-ban meghagyta volt, hogy két mérföldre a 
környéken a parasztok itt robotoljanak. Gebén zu Insprugk am 
Samistag Tor dem Sonntag Reminiscere in der Vasten (martlus 
1-sején) anno domini 1488. Kurii e, h, 295, /., Chmelj Hegett, 
754. L 

3) A császár paraDcsa Gebén zu Ynsprugh am Monntag vor dem 
heiligen Auffarstag (május 25-dikén) anna domini 1489. Kur»y 
e, h. 302, l 

^) A cszászár rendelete Gebén zu Ynsprugg am Monntag iiach 
dem Sonntag Laetare in der Vasten (martius 50-dikáD) auQO domini 
1489. JÍMr« e. A. 505 . / . 

0 Hogy ezen békét a német rendek közbenjárására megkötötte 
Fridrik, mondja de Roo, Rist, Austr. X. könyv^ 380, l. Has. 
Raherlin, VIL d, A97, l, 

0 Viiresl e, h, 729, /., Fuggere, h, iOl,l, deRoo, X,k<íHyVt 
3B0, /., Hüberlin, VII, d, 458, /., Kurz e, h. II, d, i95, l. 

7) pctober 1-sején Dumont e, h, III, d, 2. rést, 242, /. — 
A bécsiekre annyira fel vala hevülve még most, hogy azt monda, 
ha nem voltak megelégedve a bottal bínt királyukkal, tttrjék a gölya 
kényuraságát. Fugger e, h. 972. /., Kürt e. h. 197, l, 

•) Engel e, h, 
31* 
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hiborúhozl készfiieteket ^), maga is a személyes megjele
nésben gátoltatyán, a váradi püspdköt küldötte maga he
lyett ide )̂, . 

Miksa Linzbe érkeztével tüstént követeket küldött 
Mátyáshoz, hogy mint nyilván monda vele a béke iránt 
tartandó összejövetelre nézve bővebben végezzenek, tu-
lajdonképen hogy öt a kir^y egészségének valéságós állá
sáról hitelesen tudósítsák '}. A hosszas betegeskedés any-
nyira elgyöngítette volt Mátyás testét, hogy kénytelennek 
érzé magát Miksának megizenni, miszerint mostani álla-
potjában ezen hosszá utat nem teheti még )̂. Egyi^ersmind 
előre küldött meghitt követe a váradi püspök áltál az 
őszinte, és mind gondolkozásmódjára mind érzelmére nézve 
veje rokon Miksát tiszteletéről tudósította és 400 hordó 
jó borral, 400 ökörrel és 12,000 aranynyal kedveskedett 
neki, és a hadi költségek fejében űzetendő 700,000 ara
nyért Fridriktől meghódított valamennyi tartományok visz-
szaadását ajánlotta )̂. iFridrik, ki ezen alkudozásokra a 

)̂ Beibleú Miklds rötzi kapitány meghagyja a zwettlt apátnak, 
hogy késeea tartsa fegyveres népét István (SKapolyaQ a királyi fő
kapitány parancsára tüstént összejdvendSt, Datnm Retz feria sexta 
ante Pentecosten (május 15-dikén) li89. Linck, Annál Claravall. 

») Bonfin, lY, ii%. VIÍL könyv, 47i, l, 
3) Bon fin e, h. 
*3 Bonfin e» h, a személyes összejövetelről nem szól, hanem azt 

mondjâ  hogy Mátyás a béke iránti összejövetelt közönségesen ha* 
lógatta betegsége miatt holnapról holnapra. 

5) Bonfin e. h. IV. tis, VIIL könyv, 47L /., Fugger e. h. Í022:l, 
Unrest e h. 74i. /., Pray, Annál IV. d. 200. l és utánok KurHy 
Gesch. Friedr. IV. II. d. i95. l — Ujabb irdink közöl többen és 
nevezetesen Eöherliny Gebhardi, Engel, e. h. és ScheU$, Gesch. 
Oesi. VIL d. 238. l a hadi költségek megtérítése fejében kívánt 
összeget 70;000 forintra szállitják le. Bár a 700,000 forint az akkori 
körülményekhez képest nekünk is soknak tetszik, űgy még is az 
egykorú vagy ehhez közel állö irök állításának önkényes változta
tására magunkat feljogosítva nem érezzük. — Hogy a császár által 
fizetni elmulasztott összeg és hadi költségek megtérítése mellett kész 
minden hódításait Osztrákhonban kibocsátani, a velenczei követnek 
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német választókat is meghívta )̂, semmit sem akart adni, 
mondván: elégednék meg az elrablofttakkál. Miksa is sokalta 
fszen követelést; de Mátyás megnyerését és ennek JÛ vet-* 
keztében egy részének elengedését reménylvén, atyjáiiák 
mindenkép tanácsolta, ne fősvénykedjék most és örököa 
tartományai veretlen visszaszerzésének áldozza fel pénzét^). 
De Frídrik, kiben mint látszik fia iránt az ennek küldött 
ajándékok néminémi bizodalmatlanságot szttltek '), szint 
olly fakaran mint ravaszul, a magyar király bizonyos ha* 
lálára számítva, előbbi nyilatkozatánál makacsul megma
radt és minden kárpótlás nélkül kivánta vissza elfoglalt tar* 
tományait. így a német király is kénytelen volt Mátyásnak 
megizenni, hogy atyja akaratosságának legyőzésére egyet
len mőd a személyes összejövetel vele, azért ügyekezzék, 
mihelyt egészségi állapota megengedi, Linzbe jönni ^). 
£z most nem történhetett meg, és Miksa atyjának megegye* 
zésével csak egy hat hónapos fegyverszünetet kötött Lncza 
napjáig 0-

Mátyás «zen időt használá egy országgyűlés tartá
sára 0) mellynek tárgyai tadva nincsenek. Igen valőszinű, 

is kinyilalkoziatta a győri püspök által, a pápai követ és ortonai 
püspök jelenlétében ; mintán , ilgymond a főpap, királyom hábortSt 
csak a béke kedveért visel és ezen jelen háborúban is főként a£t 
sajnálja, hogy erre pazarlóit erejét a törökök ellen ném fordfthatfa. 
Erről a.mondott pápai követ a szent-székot Bndárél jűnins l-s«jén 
írt jelentésében tudósította. Qran»ell bibornok irományaiból e, 
h.5Ll 

0 A maynzi választóhoz intézett ebbeli levelét közli Mütkr, 
RgichsiagS'TheaU III. d. 17S, l., és ebből gyanítja, hogy a többi 
választók is kaptak hasonló leveleket. 

*) Fftgger e, h. . 
3) Fugger e, h.y Pray, Annál IV- d, 200. l. - * Féfskr szeT4nt 

V. d, 542, / .Fridrlkőt darab időre szeme elŐl is száműzte'; de Roú, 
X. könyv, 380, L é8 Fugger szerint e. A. tigy megharagította Mfksa 
az öreg gyanakodó Fridiiket, hogy neki minden közlekedést a Má
tyás követével megtiltott. Has. Kur»,Gesch. Friedf.IV, II. d. 105.1. 

4) Bonfin e.h* de Roa, Hist, Austr, X. k&nye, 380, és 381, l, 
5) Unrest e, h, 741. l. 
^y Hogy ezen idő tájban Mátyás országgyűlést tartott, kétségen 
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hogy a király szerette volna ez alkalommal jfiának örökö-
dését halála esetére Magyiurországon biztosítani, de Bea-
trixnak és tevékeny pártjának alattomos csel8z5vényei éttől 
elijesztették ') és tanácsosábbni^ T^te a dolgot előbb 

kivül bizonyítja egy levele , melly által Rátkai Istvánt hatalmasko-
dátaért, nevezetesen hogy itéletesen elvesztett malmát Méra belysé-
gében Abanj vármegyében a végrehajtás után visszafoglalta, az or
szágosan összegyűlt rendekkel együtt feje és jószágai elvesztésében 
marasztalja el. Kovaohich, Suppl. ad Vest, Comit. IL d, 268, l. 
Sajnálni lebet, hogy ezen oklevélnek, melly megvan Székely gyűj
teményében, / / / . d, i67. l., kelte napját nem tadjuk és így más 
adatok hiányában ezen országgyűlés tartásának idejét meghatározni 
képesek nem vagyunk. Kovaehich ugyanezen gyűlés tartása Iránt 
hivatkozik Mátyásnak Kassa városához december 14-dikén intézett 
és mindjárt említendő levelére is ; de hogy itt nem országgyűlésről 
hanem a romai királylyal tartandó összejövetelről van sző, bizonyítja 
annak tartalma, különösen pedig annak ezen szavai: ad expensas 
insiantis diete, quam cum Serenissimo Dominó Bomanorum Rege 
pro coínpositíone pacis -— habituri sumns. 

0 Szén alkalommal, mint Fessler V, d, 43iJ. mondja, Mátyás
nak azon utolsó öröme volt, hogy a megjelent főrendek, a világiak 
űgy mint az egyháziak, egyetértőleg az egész nemességgel, szabadon 
és minden erőltetés nélkül felfogadták, hogy halála után fiát törvé
nyes. és valóságos Örökösének elfogacyák, királyuknak elismerik és a 
királyi; székbe ültetik. „Piacúit reparando generi, vei necestitate 
postulante, quod alium haeredem non habuerat, legitimum facere et 
in successorem sibi cooptare, desperata prorsus ex Beatrice prole. 
Tentatum itaque hoc apud proceres et ex sententia impetratum, 
mqzque in publicis comitiis, universi, tum proceres, tum reliqui 
omnium caetus coronaturos se et in principem suum habituros Joan-
nem Gorvinnm., patre mortuo jurejurando obstrinxere, idque non 
semel (ut accepi}, quemadmodnm suo loco latius prosequemus." 
így szól Verancz Antal, kire építi Fessler egész előadását, Köva-' 
chichnál Script. Min, IL d. 36, /. Ez azonban ellenkezik az egy
korú irók tudósításaival Mátyás aggodalmairól fia miatt. Egyenesen 
moQdja Bpnfint IV. Ha* 11. könyv: „Deplorabat secumpueri fortu-
nam, cui quidquid natura largius indulserat et ius dederat commu-
nitatis, á severa nonnuUorum censura opinioneque (törvénytelen 
születése miatt), post mortem >uam ademtum iri praevidebat.̂ ^ 
— A főurak közöl sokan nem akartak neki hűséget esküdni: „Non-
nulli, úgy mond csakugyan Bonfih, IV. tiz. Vili. könyt, jura-
meî tum d^clinarimt, diverticulum aliquod ex innenii calU4itate cauvatí.̂ * 
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országgyűlésen kivül megkísérteni. Ez után nem soká a 
városoktól, mellyek ezen évben már egy izben segélyadásra 
szoríttattak volt )̂, űj segedelmet kért a császárral tartandó 
alkudozások költségeinek fdldözésére )̂. 

Még ez után is hosszas ideig tartotta a királyt 
betegsége , melly november és december hónapokban 
egy harmadnapos váltó-láz által ') még tetemesen su-
lyosodott, és a melly miatt a törökök beütését és pusz
tításait Krainában nem is gátolhatta *), a nélkül hogy 

)̂ Mátyás király Pozsony városához intézett levelében előre bo
csátván, hogy bár az egész ország neki, szükségeit tekintve, kétszeres 
adét fizetett, a várost mind eddig kímélte, most azonban nagyobbak 
lévén szükségei ki nem kerülheti, hogy tőle is valamelly segélyt ne 
kívánjon, — komolyan megparancsolja a mondott városnak, hogy e 
levél vétele után rögtön fizessen le 2000 arany forintot Orbán egri 
püspök és kincstartó vagy megbízot^'a kezéhez, kit e parancsának 
terheltetésekkeli végreliajtására meghatalmazott, és hozzá ez ügy
ben he folyamodjék, mert küldötteit kihallgatatlan fogja elutasítani. 
Dátum Bnde feria secunda proxima post festum Ascensionis Domini 
(május 31-kén) anno eiusdem U89, Okleeéltár, DCCLXXXV. ss, 

2) Kassa városához december 14-dikén írt levelében értesítvén 
azt, hogy a római királylyal kötendő üdvös béke végett közelebbről 
tartandó összejövetel költségeire az egész ország általános adót aján
lott, és illőnek találván hogy ahhoz a város is járuljon, megkéri azt 
és egyszersmind hűségi kötelességére figyelmeztetve meghagyja neki, 
hogy ezen segély pótlékául e levelet vivő emberének kezéhez rög
tön szolgáltasson 1000 arany forintot, mivel ellenkező esetre Orbán 
egri püspököt és kincstartót utasította és felhatalmazta, hogy a város 
lakóit fejenkint és birtokarányiag rovassa meg és az így kivetett 
adót tőIÖk mindennemű terheltetésekkel hajtsa be. Dátum Bude fe
ria tertla proxima post festum Lucie virginis anno domini 1489. 
Ezen levelet említi Kotachich^ Suppl, ad Vest. ComiU IJ, d, 268, /., 
mi pedig adjuk Oklevéltár, DCCXCVIIL $z. 

') Bonfin e. h. 472, /. és Zsámboki, Appendix ad Ranzan. 
263. l 

*) Valtasor, XV, kőnye, 581, l, — Ez adott hihetőleg alkalmat 
a pápának a török háborúnak bűnbocsánatok általi elősegítésére. 
Perandi Rajmundnak mint a pápa által e végre kiküldött meghatal
mazottnak két levelét, mélly mellett közönséges bűnbocsánatot ad 
mind azoknak, kik a törökök ellen harczoloak, augustus i-sejéről 
4489., közli Lünig, Reichs-Archiv. Spicil. Eccl I, d, 36i, |; 
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tadományoa élveieteiben gátolta volna )̂, Budán, bár mint 
óhajtotta volna is a linzi személyes összejövetelt megtar
tani. Három egész hónapig állott 50 kincscsel és minden
féle bútorral terhelt királyi társzekér a fejedelmi lak udva
rában készen, várván azon pillanatot, mellyben a király-
magát útnak indulásra elég erősnek érzendi ^). Betegségé
nek mindenfelé elterjedt híre )̂ ipának követét Montana 
Ferenczet és egy más velenczei követet is vont a királyi 
udvarba *), Az elsőnek a pápa és nápolyi király közti egye
netlenségekről kellett a királyt tudósítani ^), de egyszer
smind Beatrix javára is felvigyázni azon esetre, ha a ki
rály mostani betegségében és így magtalanul találna meg
halni )̂. Bár Mátyás a pápai követ, az ortonai pttspök, kös* 
bevetésére a kalocsai érseknek fogságában némelly köny-
uyebbségeket engedett; úgy még is a szent-székkeli ezen 
ujabb kedvetlenségei igen növekedni és tettleges kitöréssel 
fenyegetni kezdettek. Ennek több okai voltak. Mindenek 
előtt igen nehezen esett a királynak Dsem kiadásának nyabb 
megtagadása ,̂ és hogy most ezt Incze pápa minden előbb 
tett nyilatkozatai ellenére az ő egyenes kirekesztésével egy 
nagy, a keresztyén hatalmasságok egyesűit erejével megin
dítandó török háborúban maga kivánta a szultán ellen esz
közül használni. Ehhez járult, hogy a pápa a közhir, sőt 
Mátyáshoz érkezett majdnem hiteles tudósítások szerint ipát 
megtámadni készült, legközelebb pedig külön a követ által 

0 Bírjuk azoa könyvek ligstromát, mellyeket ezen évbeo a híres 
firenzei tudös Politiano Angyaltól kapott. OklevéUáry DCCXCJX$z* 

2) Bonfin e, h, 472, /. és Zsámboki, Append. ad RanMU, 263, L 
3) Hormayr szerint Wien, VI. dar. i. fűt, 70, l a császár csil-

lagTizsgálői azt jövendölték , hogy Mátyás még 1489-ben meghal; 
hasonlót jósoltak a Mátyáséi is, őt különösen a bécsi múlatás elke
rülésére intvén. 

*) Bonfin e, h, 472, l, 
5) A pápa ugyanis minden bérfizetöket , kik béreiket nem tették 

le, megátkozván, a nápolyi király ezt magára vette, és a concilium 
elé hivatkozott. Raynald, AnnaL Eccl XIX, d, 394, /, 

ö) Bonfin e. h, 
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benyújtott brevék szerint a papi dézmákat az egész ország
ban a török háború ürttgye alatt magának fentartotta és 
kincstárába szolgáltatni rendelte. Az ipát fenyegető veszély 
tekintetéből már előbb az anconaiakat különös pártfogás 
alá vette volt ^); értésére esvén azonban, mennyire rósz 
nevén vette ezt a pápii, később nyilvánította, hogy ezen 
szövetségtől kész elállani, ha a pápa maga részéről az an-
con^iiakat eddigi tetteik elengedéséről breve által biztosítja, 
és ezen tárgy elintézését Drágfí Tamás Ilömába küldött 
követére bízta. Az ujabb események azonban meggyőzték 
őt, hogy a szent-szék eljárása az ő irányában nem egyenes 
és az őt mindenkép csak arra kivánja birni, hogy ipának 
segedelmet ne küldjön. E részben a nevezett pápai követ 
előtt több Ízben igen keményen nyilatkozott, egyenesen 
értésére adta, hogy a szent-széknek a török háború való
sággal nem fekszik szivén, hogy ez ürügy az ipa elleni 
készületek annál biztosabb megtételére, ö azonban ügyeit 
a német császárral, a lengyel és cseh királylyal, kik most 
közelebbről ellene szövetséget kötöttek, elvégzi úgy mint 
a körülmények megengedik. Ha az utolsöknak büntetetle-
nűl szabad eretnekek segítségével élni: miért ne volna neki 
szabad a hitetlenekkel szövetkezni és legalább ezen részről 
magát bátorságba tenni, hogy ellene fellázított sok ellen-
ségemek más oldalról sikeresen állhasson ellent. A szultán 
jelen levő követe által úgy is békét, fegyverszünetet ajánl, 
és csak azt kéri, hogy seregeinek tartományain keresztül 
szabad átmenetet engedjen, hogy a velenczeieket hitetlen-
ségökért és a béke pontjainak meg nem tartásaért illőleg 
megfenyíthesse, ö maga részéről minden más elfoglaltatá-
sai mellett méltatlanul megtámadtatandő ipát segély nélkül 
nem hagyhatja, de valóban nem is fogja hagyni. Nápoly 
távolsága de más háborúzások miatt sergeiből tetemes se
gítséget nem küldhet ugyan, azonban mind e mellett erélyes 
rendeléseket tett, hogy Olaszországból magából álljon ki a 

0 Ezen anconai szövetségről Bonfim U tesz mellesleg említe'st 
ly. tii. VIIL köfíjfv, 499. ^ 
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szükséges sefté\y, Camerinőnak ara egy tetemes csapattal 
már is zsoldjában áll és minden órában várja a tudösitást 
az iránt, hogy a mantnai gréf egész jől szervezett seregé
vel szolgálatába lépett. Mind ezen fenyegetései mellett 
Mátyás a törökökkel semmi egyességre nem lépett, a Szul
tán követét haza bocsátotta; de maga részérói az alkadö— 
zásoknak, mint gyanítani lehet, szMelt folytatása végett 
követeket küldptt Konstantinápolyba )̂. A velenczei követ 
némelly dalmátországi határkérdések eligazításának színe 
alatt küldetett Mátyáshoz )̂, de olly utasítással, hogy a 
köztársaságot tüstént tnddsítsa, mihelyt hatalmas ellensége 
szemeit behunyja* Egy lengyel követ is érkezett hasonlő 
czélbél'). 

Betegeskedése alatt a király még egy kísérletet tett fia 
mellett. Az ország egyházi és világi nagyait egyenként 
maga elébe szőlitá s őket arra kíváná bírni, hogy Corvin 
Jánost örökösének ismerjék el és neki hűséget esküdjenek. 
Az elsőkkel, kik meg valának lepve, a dolog kedve szerint 
ment; de nem soká szándékának híre elterjedvén, az Bea-
tríxnak is tudtára esett, ki számos párthíveivel mindent 
elkövetett a dolog további folyamának gátlására. így a 
nagyok közöl igen sokan, még mielőtt a sor reájok jött 
volna, az udvarból különböző színek alatt eltávoztak, így 
Báthori István Erdélybe -, mások mindenféle ürügy alatt, 
így például hogy a király megint meggyógyul és gondos
kodása még időelőtti, a kívánt hitnek letételét megtagadták, 
elhalasztották *). Némelly egyes hatóságokat is rá tu-

1) Mind ezen körülmények bőven kítets2eaek az ortonái püspök* 
nek két resdbeli tudősitásáből Budáról Június l-sejéről ésSö-dikéről, 
mellyekről már több ízben emlékeztünk és a méllyok közöl az utol
sóra még ujabban is visszajövünk. Granmlle bibomok irományai
ból e, h, 24. és köv. í. 

}̂ Ezen kérdések egyezés utján el is intéztettek , Máty&a jof att 
tovább is fentartván. Staat r. Dalm, 1. d. i27. L 

«) Bonfin c. A. 
0 Bonfin é. h, -^ Zsámbohi szerint Append. ad Ran%anl hű

ségeseit megintette, küldenék feleségét mincyárt haHia után meny-̂ -
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dott azonban a király bírni, liogy fia 8r8k8désé( elismer
jék «). 

Legtöbb baja volt Beatrixxal. Ez nem elégedvén még 
Corvin János ördködése elismerésének ezen alattomos gát
lásával, nyilvánosan is föllépett ellene, sóhajtással, sirassál, 
és az asszonyi ékesszólás minden fegyverével ügyekezett 
elgyengült férjét meglágyítani és szándékának megváltoz* 
tatására bírni, még azt is sürgetvén, hogy inkább 6t ne
veztesse most mindjárt halála esetére nralkodd királynénak 
és az ország örökösének. Ebben a nápolyi követ által is 
segíttetett. Hiába törekedett őt a király meggyőzni, hogy 
a magyarok asszonyi uralkodást, attől a közelebbi tapasz^ 
talás által elrettentve, soha sem fognak elfogadni; sikeret-
lenfil terjeszté elébe, hogy a nemzet őt személyesen sem 
kedveli, ha most haldokló fejedelme kedvéért talán elfo
gadná is őt örökösének, halála ntán gondolatait bizonyosan 
megváltoztatja, is így soha czélt nem érne, sőt hihetőleg a 
nemzetet maga ellen ,még csak jobban megharagítaná és 
magától végkép elidegenítené ^); hasztalan Ígérte, hogy 

asszonyi ajándékának kifizetése mellett Olaszországba, fekete-sere
gét pedig tartanák együtt. 

0 Segesvár városának polgármestere, királybirája , eskütijei és 
egész községe magok és utódjaik nevében elismerik, hogy Mátyás 
király kdlönös meghagyása folytán esküvel fogadták hogy, ha a ki
rály úgy találna kimúlni, miszerint Beatríxtől törvényes utódja nem 
maradna, ez esetben Corvin János oppelni herczeget stb., a király 
fiát, ismeréndlk el igazi örökös uroknak és városukban és tartozan-
döságaiban rajta kivül senki mást fejedelmökűl el nem fogadnak; 
mire nézve magokat és örököseiket ezennel keresztyén hitökre köte
lezik , városuk nagyobb pecsétével megerősített jelen levelöket az 
említett herczeg részére kiadván. Dátum in Segeswar in vigilia b. 
Johannis Baptiste (június 25-dikán) anno dominii489. OkkvéUár, 
DCCLXXXIX.«». . 

^) „Ipsa Domina Regina (ut ingenue et confidenter fatemur) non 
muItum in subditis nostris amatur, quod tamen nos moleste certe 
fcrimus, sed inspirare illis nequimus, ut eam áment, qui forte amo-
ris et benevolentiae occasionem sibi praestari non vident, quibus 
rebus et plurimis insuper aliis ex causis efiicitur, ut id, quod ipsa 
cupit, et de quo semper est soIUcita, quodve a nobis non petit tan-
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illendő tartásiról gondoskodandik, ha 6t fiával tovább sem 
örvendeztetné meg, hogy nem csak eddig használt terje
delmes jószágai birtokában megerősíti őt, hanem még jóval 
többeket is rendel neki, hogy Corvin János és ennek jö
vendő felesége őt mindig anyjok gyanánt tlsztelendik , iránta 
gyermeki szeretettel viseltetendenek és őt oltalmok alá 
veendik, sőt mind ez iránt a kezességet magok az egyházi 
és világi rendek is általa felszólítva a legnagyobb készség
gel magokra vállalandják. Különben is ha még ezntán fiát 
találna neki szülni, Jánosnak minden jogai megszűnnek. 
Siker nélkül maradának az elalélt király minden ügyeke-
zetei. Beatrix Ígéreteire mit sem híjtott, megátalkodva 
megmaradt kívánságai mellett, férjének utolsó pillanatait ez 
által nem kevéssé keserítvén. 

Látván a király feleségének ezen makacsságát, György 
pozsonyi prépostot küldötte sógorához Alfonz calabriai 
herczeghez, felesége legidősb testvéréhez, kihez mindig 
igen nagy bizodalmat matatott. A követségnek kettős czélja 
volt: a herczeget arra bírni először, hogy m^gát a fran* 
czia királynál közbe vesse Dsem átadása iránt, másodszor, 
hogy hngát a királynét más gondolatokra hozza Corvin 
János irányában )̂. Értésére kivánta sógorának az utolsóra 

tom, sed continuis suspiriis, jurgiís et lacrymis exigere conatur, nos, 
praestare certe heqaimtts. Optat ipsa Domina Regina per nos f̂flci 
i}t po8t — nostram obitum — nobls in Regimine et Rcgno succedat, 
imperiique nostri habeoas moderetur, qaod nos etiam si omni studio 
conaremur effíceie tamen n^qaimus et neque verbum de hac suc-
cessioiie subditis íacere audemus, nisi forte perpetuum ódium et 
malevolentiam illorum tum contra nos , quam etiam ipsam Reginam 
contrahere vellemus ̂  mailét quippe hoc hominum genus (de Hun-
garis loquimur) ad unum usque jugulari potius, quam per feminain 
gubernari; meminit enim quod superiori quodam tempore sub fe-
miüto fulsset imperio et pessime gubernatum, pessime etiam tunc 
sncces^isset, et quidem taliter, quod in hanc usque diem Begiminis 
(ut ajunt) sopor in ore esset eorum." Mathiae instructio pro Prae^ 
pasito Posonieüsi ad Ducem Caiabriae data, Kovachichnál 
Script Min, I, d, 343. l 

0 Engel e. h^ 425. /, a másodikat mondja fő czélnak; azonban a 
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nézve adatni, hogy bár mind 6 maga mind atyja a nápolyi 
király a királyné kívánságára nézve k5zbe vetették mago
kat, még is igen. jól tudja, hogy azok nem tőIÖk hanem 
Beatrixtól vették eredőtöket, ö ennek kedvéért is mindent 
kész volna megtenni, mi hatalmában áll, de lehetetlenséget 
senki sem követelhet tőle. Kívánatos volna tehát, ha a 
királynét mind ó maga egyenesen mind apja által meg 
tigyekeznék arról győzni, hogy megfoghatatlan makacssága 
által nemcsak magát hanem Corvin Jánost is nyilvánságos 
veszélybe dönti. Ha ezen viszálkodás miatt kénytelen lesz 
fia dolgát elintézetlenül hagyni, igen valószínűleg halála 
Qtán mind ketten elesnek a magyarországi tróntól. A mit a 
királyné kivan és nem csak kéréssel hanem sóhajtások, 
szemrehányások és könnyek által kivan erőltetni, teljes
séggellehetetlen. A magyarok asszonyi kormányt elfogadni 
soha sem fognak. e mellett a királynét még személyesen 
sem szeretik, úgy hogy őt ezen népszerűtlensége mellett 
örökösének még csak indítványozni sem meri a nagyobb 
kedvetlenség kikerülése tekintetéből. Titkon kéz alatt tigy 
is megkísértette a dolgot, de sziklakemény szivű ellenál
lásra talált. Nyilván sürgették őt az ország nagyai hogy, 
miután őt a királyné még eddigelő fiű örökössel nem aján-
dékoztta meg, Corvint választhassák előlegesen királyuk
nak és örökösének, de tügy miszerint, ha még később is 
találna törvényes fia születni, ezen választás magában meg
semmisüljön; mivel különben is ez örökségétől és evvel járó 
jogaitól nem fosztathatnék meg. Ebben azonban ő még 
eddig megegyezni nem akart, mivel a királyné azt ellen
zetté, bár ennek minden tekintetben fejedelmi ellátásáról 
halála után illendően gondoskodott, fia pedig őt anyjának 
fogadni kész volt, sőt még az ország nagyait is lehetett 
volna arra bírni, hogy őt min t kírálynéjokat, nagyasszonyu-

követnek adott utasítás ellenkezőt mutat, mivel itt meghagyja ennek, 
hogy az első iránt készségét tapasztaWán a horczegnek, a másodikat 
elő se hozza, nehogy ez által a törők háború valamelly nem várt 
akadályt szenvedjen. 
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kai tisxteljék. ö azonban mind ezzel nem elégedett meg, 
azt elfogadni vonakodott. így a király azután sem fia sem 
felesége mellett mit sem tehetett; már pedig illy korfll-
mények közi mind kettójdk sorsa napról napra bizonytala
nabb lesz. Igen könnyen megtörténhető, hogy a nemzet sza
bad választási jogaival élend és így egészen idegennel, 
talán házoknak épen ellenségével töltendi be a megttrü-
lendő királyi széket^). E szerint nem csak Jövendő állását, 
hanem még életét is koczkáztathatja. Igen jól ismeri 6 a 
magyarokat, kiket csak több évi bajoskodása után bírha
tott arra, hogy benne mint önkéntesen választott kirá-* 
lynkban megnyugodjanak. Monĉ a meg a követ a berezeg
nek beszéd közben, de nem a király nevében, hogy a ki
rálynénak Corvinnal indítványozott együtt-nralkodása egy 
áltáljában lehetetlen, mert két nraság egy országban soha 
sem tett jdt; mindenütt, hol ez eddigeld megállapíttatott, 
veszély következett. Talán azt szándékozik ez által a ki-
r%né megkísérteni, ki nyeri el könnyebben"̂  a királyt szé
ket, ő-e vagy János ? Azonban minden hihetőség az utolsó 
mellett van; ez már is sok uradalmak:at, nagy jószágokat 
bír; neki hűséget esküdtek a sergek vezérei, a várnagyok 
és a királyi kincstár igazgatói. Az ország egyházi és vi. 
lági nagyait a király emelte ki a porból, háládatosságuk az 
atyáról a fiúra is szálland. Ha a királyné oktalan unszo
lásaival nem hagy fel, őt terve létesítésében még tovább is 
gátolni ügyekszik: a különben szelíd és jó indulatú IQú 
soha sem felejtendi el , hogy ^ atyja idejében neki mindig 
útjában állott és ezen magaviseletét könnyen az országból! 
eltávolítása követendi. Annyival jobban cselekszik tehát, 
ha Jánosnak örökösévé kineveztetését nem csak nem .gá
tolja , hanem azt egész erejével előmozdítja; így a hála-
datosság örökös kötelékével kapcsolja őt magához ^). 

0 „CoDtingere posaet utplarimiefficerontar beoe6ciorum nostro-
ram immemores et íograti, ét talem forte eligerent, .qai ÍD preseoti-
arum est noster et totius Regni nostri capitalis inímicus." 

)̂ Ezen nevezetes és a királyi udvarban folyt cselszövényekrt 
igen nagy világot vető utasítás megvan Kovachichnál Scrpit. Min, 
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Csakhamar uj-év iitán ') a király minden erejét ö&z-

/ . d, 34i, L — Pratf, H%$t, Regum, 11. d, 49i, /. ezen irományt, 
mellynek esztendeje nincs, li89-Te,£?fi^e/ellenbene.A. 1490*re teszi. 

0 Bonfin e, h. 472» /. azt állítja ugyan, hogy a király mindjárt 
karácsony ttnnepei után indult meg Bndáről; azonban egy levele, 
mellybenAltenberger szebeni polgármesternek megparancsolja, Ügyel
jen arra, hogy a kender, mellyre a királyi bányák mívelésénél oUy 
nagy szükség ran, Törökországba ne vitessék ki, hanem mindenütt 
vásároltassék össze a bányászat szükségeire, Datüm Bade in festő 
Gircumcisionis domini, anno eiusdem ii90. Oklecéltár, DCCC.sz.y 
nyilván bizonyítja, hogy még az új-évet is Bndán töltötte. — Má
tyás király ezen hosszas budai mulatásának igén számos okleveles 
nyomai is vágynak. A már eddigelé megemlítetteken kivúl még fel
hozhatjuk a következőket: — Mátyás június 11-dikéa Budáról ad 
örményesi Fiáth Lászlőnak és testvérének Lajosnak Sebes (Karán 
Sebes) vármegyében fekvő Bőkén, Polyána és Polyanioza nevezetű 
helységeire, mellyeket már őseik békében birtak és most ők is bír
nak, a királyné Beatrix megegyezésével új adományt, egyszersmind 
ft netalán ezen helységekben lappangó királyi joggal is megajándé
kozván őket. Dátum Bude in festő beati Barnabe Apostoli anno do
mini 1489. Oklevéltár, DCCLXXXVL sz. — Ugyanaz nap meg
parancsolta az aradi káptalannak, hogy ezen új adományosokat a 
szokott törvényes mód szerint igtassa be. Ofc/«t)á/tór, DCCLXXXVIL 
SS. —'Ez valósággal meg is történt october 27-dikén minden ellen
mondás nélkül, mint kitetszik a mondott káptalannak ez iránt kelt 
bizonyságleveléből. Dátum Quiutodeoimo die diei lotroduclionis et 
Statutionis prenotatarum, anao domini 1489. OkleeéltáTj DCCXCV. 
SS. — Június 23-dikán Budán tesz bizonyságot az iránt, hogy előtte 
Erzsébet, néhai Dengelegí Pongrácz Jánosnak az Ő unokatestvérének 
özvegye, fiával Mátyással, más részről pedig Arragoniai Ludovica, a 
királyné Beatrix unokatestvére s Frangepán Bernát gróf neje , előtte 
személyesen megjelenvén, érett megfontolás után , több becsületes 
egyének különösen pedig Beatrix közbenjárására, említett Erzsébet 
fia Mátyás és Ludovica leánya Mária-Magdolna házassága iránt bi
zonyos föltételek alatt házassági szerződésre leptek. Dátum Bude in 
vigília natívitatis beati Joannis Baptiste anno Domini 1489. OJk/e-
véltáry DCCLXXXVIIÍ. sz. — Ugyanaz nap az Örsi sz. Mária-
Magdolna prépostságnak még Zsigmond király által adott szabad
ságait megerősíti. Dátum per manus R. in €h. P. D. Joannis epi-
scopi ecclesie Varadiensis, aule noslre Secretarii Gancellarii, fidelis 
nostrt sincere dilecti, anno domini 1489. nonokalendas Julij. Említi 
Katona, IX. d. 880. l — Július 9-dikén â Ieendő nádornak, Báthori 
István országbírónak és erdélyi vajdának, Drágfi Tamás királyi sze-* 
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szeszedte és Bécsbe ment'), hogy Fridrikhez és Miksához, 
mélynOkdek, a tőtQrt^ági bánoknak és albánoknak tadtokra adja, 
hogy ő Traa városabeli nemes szobrász mesterét Körözs yármegyé-
ben Majkécz kastélyának (ma Majkoveez falu Zágráb megyében en
nek KDrOzszsel határos szélén) békés birtokában meg akarja tartani, 
s az e kastély iránt indított vagy indítandó pereket magára vállalta, 
mi iránt Borsóval Benedeket, a királyi ügyek jelenlegi igazgatóját 
utasította is. Datam Bude feria sexta proxima post festum Yisitatio-
nis beaté Marié Virginis anno domini 1489. Okleoéltár, DCCXCL 
l» . — Angustus i 5-dikén a Beatrix királyné által bírt Csepel szi-
getebeli Kevi város birájának és eskűtijeinek.kérelmére az említett 
városnak tőle s az őt megelőző magyar királyoktői nyert szabadal
mait, mellyekről szőlő leveleik a városnak nem rég történt porrá 
égése alkalmával végkép elhamvadtak, úgy mint azok elébe ter
jesztettek és tudomására vannak, űjra kiadja és megerősíti a követ
kező pontokban : — l-ször. A város polgárai és lakosai minden 
nemű vámfizetéstől az egész országban fölmentetnek. — 2-szor. Min
den polgári s bűntény! ügyekben magok a polgárok, lakosok, cse
lédeik és vagyonuk felett egyedül a város birája s esküttjei Ítéljenek, 
a feljebb vitel pedig ezektől a tárnokmesterhez és innen a királyhoz 
történjék. — 3-szor. A Csepel szigeti ispánok és tisztek a város 
polgárai és lakosai felett semmi törvényhatóságot ne gyakoroljanak, 
rajtok bírságot ne zsarolhassanak. Meghagyja ennek következtében 
az ország minden hatóságainak és vámszedőinek, valamint a Csepel 
szigeti tiszteknek, hogy az említett város polgárait és lakosait ezen 
kiváltságaikban háborgatni semmi szín alatt ne merjék. Datam Bade 
in festő Assumtionis gloriosissime Virginis Marié anno domini 1489. 
OklevéUár, DCCXCIL sz. — October l-sején megparancsolja a 
Győr vármeityei királyi adószedőknek , fő- s alispánoknak és szol
gabiráknak, hogy Győr városának azon polgárait és lakosait, kiknek 
házaik a város legnagyobb részének nem rég történt földig elhamva-
dása alkalmával elégtek, és kiket ő 6 esztendeig mindennemű királyi 
adó fizetésétől fölmentett, ezen idő alatt e tekintetben zaklatni ne 
merjék. Dátum Bude feria sexta proxima post festnm beati Micliaelis 
Archangeli, anno domini 1489. Oklevéltár, DCCXCIV, Si. — No
vember 15-dlkén megparancsolja a pannonhalmi sz. Márton con-
ven^ének, hogy Tamás győri püspököt Győr megyei Bérez helysé
gébe , mellyet az említett püspök Báthori István országbíró levele 
szerint a zirczi monostoi apátjától Pétertől Veszprém megyei Ságh 
helységért cserélt, törvényesen igtassa be. Dátum Bude feria secunda 
proxima post festum B. Martini episcopi et Confessoris anno domini 
1489. ÓklevéltáryDCCXCYIL *». 

)̂ Némelly későbbi írók szerint még budai mulatása alatt a vég beké 
Friderikkelmegköttetett és ott ki is hirdettetett.BomeUuSyL d,i27,/., 
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kik már most mind ketten Linzben tartózkodtak, az alku
dozások tekintetéből közelebb legyen. Czélja az volt, hogy 
ezekkel minden dolgait tisztába hozván, személyesen je
lenjék meg Schlesienben, hova már rég készült. Boroszlón 
egy nagy országgyűlést szándékozott tartani és ebben Cor
vint mindjárt uralkodó berezegnek ismertetni ^). A schlesi-
eni beigtatás után a Biancávaü házasságnak kellett volna 
véghez menni, mellynek tekintetéből a barátságos közle
kedés a két udvar̂  a budai és milanói közt nem szűnt meg 
élénkséggel folyni. Még az előbbi 1488-dik évben kül-
dött volt a milanói fejedelem némelly erre vonatkozó, mint 
gyanítani lehet, kissebb érdekű tárgyakban egymás után 
hamar két külön követet Mátyáshoz, ki ezeket hosszabb 
ideig tartóztatta magánál, általok kívánván a herczeget a 
szerencsésen folyó schlesícni háború vég eredményéről tu
dósítani. Azonban még mielőtt ezt tehette volna, több olly 
körülmények fejlődtek ki, mellyek az ö részéről egy kö
vetnek Milanóba küldését szükségessé tevék. Mind ezekről 
még az 1489-dik év elején tudósította a milanói udvart, 
követeinek illy hosszas eltartóztatását olly megjegyzéssel 
mentegetvén, hogy már nem csak kijelölt hanem általa el 
is bocsátott követe őt mind azokról, mik az ujabb időkben 
nem csuk Schlesienben hanem egyebütt is történtek, rész
letesen fogja tudósítani )̂. Az év közepe táján a milanói 
udvar megint követet küldött Budára Mátyáshoz Maffei 
személyében, kit ez nem csak igen jól fogadott, hanem ke
vés napok múlva a kivánt felvilágosításokkal vissza is kttl-

Annal. Styriae, IIL d, 586, — Ezt elfogadja a különben gondos 
Schmidt is Gesch. d. Deutsch.^ a/.t vetvén utána, hogy ennek végre
hajtását Mátyás nem érte meg. 

0 Curacus szerint Annál. Siles. 1, d. 369, l. a király a lengyel 
hiíború miatt egyfelül, másfélül pedig mivel a boroszlőiak Stein 
(íyörgy állal mintnyakosak és nyugtalanok voltak elvádolva, készült 
ide. Mátyás mcgliaííyta a boroszléiaknak, hogy új tanácsot ne válaazsza-
nak, míg ő személyesen nem jelenik meg. Ezen városiak a megszállás 
oUa, livellyben sokat szenvedtek, nem voltak megelégedve. 

^) Dátum in Arcé nostríi Viennensi 24. Januaríj anno domioi 1489, 
Archiv der kais, Akademie der Wissenschaften I. d, 97, l, 
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dött, tuiut erről a fejedelmet egy későbbi, mint látszik, a 
felelet sürgetése végett küldött hírnöke álUl értesítette, olly 
megjegyzéssel , hogy idő közben haza érkezett követét 
Fontana Ferenczet közelebbről visszaküldendi és őt általa 
minden, idő közben előfordult eseményekről értesítendi )̂. 
Ez még ugyanazon év végével valósággal meg is történt, 
mint kitetszik a királynak saját kezével aláirt leveléből, 
melly által említett követét és á reá bízottakat különösen 
ajánlja olly kéréssel, hogy neki mindenben tökéletes hi
telt adjon úgy mint önmagának ̂ }. 

Ezen ügy Mátyásnak igen szivén feküdt, és hogy ab
ban annál bizonyosabban czélt érhessen, János váradi püs
pököt előre Schlesienbe küldötte, hogy a szándékba vett 
schlesieni országgyűlést hasvét utánra hirdesse ki, az el
méket előre készítse el, egyszersmind pedig kincátar1;6ját, 
a hűséges és az emberekkeli bánáBmődban épen olly ügyes 
mint szerencsés Orbánt is magához rendelte. Az ő segít
ségével óhajtotta a schlesieni nagyokat megvesztegetni és 
arra bírni, hogy szándékának előmozdításában segítségül 
legyenek ^). Testének elgyengülése, betegségének napról 
napra növekedése miatt útjában csak igen lassan haladha
tott. Még január 12-díkéii Visegrádon volt ')• ^ín<l ® 
mellett alig ért Bécsbe ^), az országlás dolgait, épen mint 

0 Daiam Bade 7. Julij anno domini 1489. ügyanotí 99. l, 
^) Dátum Bade 23. novembris anno domini 1489. Ugyanott 98» /. 

Ezen levelekből ugyan nem letszik ki, mik voltak a két udvar közt 
folyt ezen élénk közlekedésnek részletes tárgyai; de nem lehet ké-
telkednűnk) hogy azok mind a Corvin János és Biánca közti házas* 
Ságra vonatkoztak, és azért Chmeloek a történelem minden bará
tai igen nagy köszönettel tartoznak, hogy azokat közzé tette s ezen 
tárgyra nézve áKalok némi tSj világot vetett. 

3) Bonfin, IV. íí». VIII. könyv, 472, l. 
^) Innen rendelt a mondott napon egy kolostor építéséhez Ko

lozsvárt költséget. Dátum Wyssegrad die Dominico post octavás epi-
phanie Christi anno ejusdem 1490. Fridfioalsiky^ Miner. ii6. l. 

)̂ Ide érkeztének bizonyos idejét meghatározni nem tudjak. Leg
első elöttfink ismeretes itt kelt levele az, melly által Pozsony városa 
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betegsége egész folyama alatt Budán, személyesen, ós aíeg-̂  
nagyobb szorgalommal vitte még egész február és martius 
hőnapokban ^). 

Ezen id6 alatt a jóslatok s az ellenséges fejedelmek 
várakozásának daczára javulni kezdett a királynak egész
sége ; azt szmte már virágzónak lehetett volna mondani, 
köszvényét nem tekintve. Martius elején írt a boroszlóiak-
nak még pedig kegyelmet osztogatva és nem új terhet rakva 
nyakokba mint eddig ^), sőt még martius 29-dikén or-
szággytUést hirdetett Magyarországon sz. György napjára 
Budára; mellyen azonban valószínűleg schlesieni ntja miatt 
nem vala szándéka személyesen megjelenni, hanem azt 
biztosok által késziiie megnyitni ^). Mi lett vokia az itteni 

panasza következtében, — miszerint ellene Antal, az esztergomi egy
házban 8z. Péter oliáránaki gazgatöja, némelly költségeinek megtéri-
tésére, mellyeket 6 a város által oltára részére 0zetendő évenkénti 
díj iránt folytatott pőrére költött, pörrel akarja szorítani, - - február 
26>dikán az ország minden eg>házi bíráinak keményen megparan
csolja hogy, miután a pozsonyiak az említett pörre szinte annyit és 
talán többet költöttek mint Antal pap ̂  s az megelégedhetik azzal, 
hogy ezen évenkénti díjt cl nem vesztette, Pozsony városát a mon
dott pap folyamodására ezentúl ez ügyben magok elébe idézni és 
elitélni né merjék. Dátum Vienne feria sexta proxima antc domini-
cam Invocavit anno domini 1490. Oklevéltári DCCCIII. ss, 

0 Bon/in e. &. és ntána En̂ eZ e^h.,Pfay, Ánnal. lV,d.20i, l. 
és Katona, IX. d, 890, l. — Bizonyítják ezt számos itt kelt pa
rancsai 8 ezek közt nevezetesen az, melly által martius H-dikén a 
glogaui nemességnek és jobbágyainak három évre a kamatot elen
gedi. Dátum Viennae in Civitate nostra Australi feria quarta pro
xima post Dominicam Oculi 1490. Lünig^ Reichs-Arch. Pars Spec. 
Cont, L Forts. L 333.1, Itt erősítette meg martius 22-dikén Fridrik 
császárnak levelét, melly által a bécs-ujvárosi szent-pálosok mo
nostorának némelly jószágokat adományoz. Dátum Vienne die lune 
pobt dominicam Letare anno domini 1490. Pes Bernátnál Cod, 
Dipl. HL d, 427. l, 

)̂ Dokumenlirle Qesch. c, Bresslau, III. dar, 2, résZf 365. l, 
Fessler e. h. ezt utolsó levelének tartja; de, mint mindjárt meg
látjuk, hibásan. 

)̂ Pozsony vármegyéhez küldött illy értelmű meghivő-levelét, 
mcUyben meghagyja hogy két követet küldjön ide , Dátum Vienne 
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tanácskozások tárgya, nem tudjuk; de alkalmasint fiának 
ügye s megint új pénzbeli segedelem. 

Virágvasárnap azaz április 4-dikén hat lovas hintó
ban, mellynek tollai voltak mint a mai kocsiknak, csinosan 
öltözve, igen vidám tekintettel, fényes udvarának és az 
idegen hatalmasságok nála tartózkodó) követeinek kísére
tében azon egyházba, melly a vár udvarán egyedül az ö 
használatára volt épitve, ment még a reggeli előtt. Itt hat 
órát töltött és a velencẑ ei köztársaság követét lovaggá 
ütötte , őt díszes ruhával és fényesen felszerszámozott pa
ripával ajándékozván meg 0 . Haza jővén kihallgatta még 
VIII. Károly franczia királynak követét ^). Az ebédre még 
ezután is sokáig kellé várni Beatrix miatt, ki több egyhá
zakat ment vala látogatni. Azalatt a király megérkezvén ' ) , 
Péter nevú hú sáfárjától fügét kért; az elérteket és nyü-
veséket tett elébe, mit az éhes Mátyás, mohón harapván 
egyikébe, csak ekkor vett észre. Undorodva dobá el azokat 
és a gondatlan cseléd vigyázatlansága miatt nagyon felin-
dúla *\ Az idő közben haza érkezett királyné mindenkép 
tigyekezék őt lecsöndesíteni, mindenfélével megkinálá, de 
Mátyásnak ekkor már semmihez sem volt kedve; főfájás
ról, szédelgésről, szemei elhomályosodásáról kezd panasz
kodni és clgyöngUlten magát háló szobájába viteti. Itt 
mindjárt rósz jóslatú görcsök, szélütés, meredtség mutat
koznak ; szava egyszerre eláll és: jaj I jaj I Jézus I siralmas 
felkiáltásnál egyebet mondani nem tud. Corvin János, Ge-

feria secunda post Dominicam Judica anno 1490., közlötte Gyuri-
kovic8 György Tudományos Gyűjt. iS26. / / . köt, 30. /.; mi né-
melly olvasási eltérésekkel adjuk Oklevéltár, DCCCJV, sz, 

0 Bonfin e. h., Zsámbokiy Append. ad Rahaanum 265. l. 
») Curaeus, L d, 370, l. 
3) Dél után 5 <5rakor betegedett meg a király Tichtel süerini Dm-

rium Rauchnál II. d. 558. /., és így ennek is ezen idő tájban kel
lett történni. 

*) Emberei az Olaszországból érkezett fügéket raegevén, nem tu-
dák előadni, és ez haragította meg a királyt annyira Curaevs sze
rint e. h. 
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r4b Péter és Mátyás, Orbán püspök, Szapolyai István és 
Báthori István berohannak többekkel; a királyné hűsítő 
italokat önt a beteg szájába, mindént hűségesen megtesz 
ápolására, de siker nélkül. Ezen nap és a következő éjjel 
az orvosok minden ügyekezete mellett a nyavalya súlyo-
sodik, halálos kínok fogják el a magas beteget, ki fájdal
maiban ordít. Más nap szenvedései valamivel könnyebbül
nek, de meredten, az életnek alig adva jelét fekszik ágyá
ban; bágyadt és elérzékenyedett szemei majd feleségén 
majd fián függenek, mintha őket egyességre , egyetértésre 
kivánná kérlelni; több ízben ügyekszik besz<̂ Ini, de nyel
vét nem bírja. A királyné az egész idő alatt nem hagyta 
el ágyát, mindent elkövetett, mindent a legnagyobb béke
tűréssel megkísértett szenvedéseinek enyhitésére. A szo
morú esetben részt vesz nem csak az udvar, hanem az 
egész népség, különösen pedig a katonaság. Estve felé ha
lálos álom ereszkedik a haldoklő szemeire, mellyből többé 
nem is ébredé föl. Aprilis,6-kán^)reggel hét ésnyolcz öra 

0 Így adj^ elő Mátyás halálát Bonfin, IV. tized, VIII. könyv, 
472. L és Zsámbokif Append, ad Ranzanum 265» l. — Az első, 
valamint PetM szerint is 87. l. kedden holt meg, és így nem nonis 
Április mint az első állítja, melly hétfőre és április 5-dikére esik, 
aminthogy a második ugyanezen hibába esik, keddet tévén április 
5-dikére. Schier , de Cpré. Bibi. Append. 86. l. Pray i6 Annál 
IV. d. 201. l. Bonfin utolsó állítását fogadja el. Egyenesen keddre, 
virágvasárnap után vagy április 6-dikára teszik Mátyás halálát Ver-
bőczi, 11. 14. S- 47., Havg, Ungr. Chron. 62. /., Bnchhohery 
Indices 436. /., ki azt mondja rdla : qui turcorum terror adpella-
tus; nonis Aprilisrc vagy április 5-dikére teszik halálát Boreghy 
II. d. 592. /., Jornandes, Notae ad Dubrav. XXXL könyv, 805. 
t.y Staindelii ChroniconOefeliusnáll. d. 541. /.» de Linch, Annál. 
Claracall. II d. 294. l, a Cilíei évkönyv 3 sz. Annál Styriae, 
III. d. 160. /., Hageck, 830. l CMontag nach Palmarum), Cahisius 
811. /., Cuspinianus, de Caesaribns 728. l, Ziegler, Schauplatz 
der Zeit, I. d. 346. /., Gualter, II. d. 976. /., Sanuto, Vite de' 
Duchidi Venezia Muratorinál Script Rer. Ital. XXII. d. 1247. /., 
Diario Ferrarese Muralorinál e. h. XXIV. d. 281. /., Sismondi, 
XI. d. 356. ly de Roo, Hisl Auslr. X. könyc, 381. l , Ortelius 
redivimsy 52. l , Han 212. ly továbbá Michovins, IV. könyc, 
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közt ̂ ) egy a gyomorból fölemelkedő és gégéjét összeszoritő 

Fistorinál Script. Pol. 11 d. 237, l., Pisiori, Genealógia Regum 
Hung. Schwandtnernél I. d. 770. l. és Procopiut Lupacius in 
Ephem. Rer, Boh. ad V, apr,^ mondván: noctc antecedcnte sex-
tam diem Április, quae tánc fait feria secanda post palmas. — Vi-
rágvasárnapra teszik Henel, Excerpta ex Chron. Milnsterb, Som-
mersbergnél /. d. 209. l, Sigler, Chron. Rer. Hung. L könyv, 
V. fej. U90. éf)rv és Parschiiius, Tab. Hung. 92. /., Schier e. h., 
de ezek halála napját összevegyítik megbetegedése napjával. Hason
lét mondhatunk Lankmann Miklósról in fine Hist. Desponsatio' 
nis et Coron. Frid. et Eleonóráé Lambeciusnál IV. d. 78. l. és 
Zsámbokiról Append. ad Ransanum 267. f., kik a király halálát 
április 4-4ikére teszik. De Zsámbokirél Joh. Decins Barovlus in 
Praefat. Syntagm. Instit. Juris megjegyzette: ,,Joanne8 dambucns 
homo, ut nihil aliud dicam, de História Hungáriáé male meritus, 
etiam ea, quae a Ranzano et Bonfinio, peregrlnisalioquiQ auctoribus 
vére et simpliciier mémoriae posterítatis commendata fuerant, tam 
turpiter favore partis alterius corrupit" stb. Janus PinnoniuSt edit. 
Traject. ad Rhenum i784. Praef. X. l. — „Mense Martio, die 
martis iste martialis Rex moritur/̂  azt mondja ezen széjátékában gyö-
nyörködő; de e részben még €záfolatra sem érdemes Réeai, de Mon, 
Cent. V. Schwandtnernél II. d. 688.-1. — Minden kétséget meg
szűntet Beatrix április 17-dikén kelt levele, mellyben kOrölte lév5 
országnagyaival á hatéságokat Mátyás haláláréi értesítvén, a kírály-
választé országgyűlésre meghívja. Dátum in Komarom Sabbatho 
proximo ante dominicam Quasímodo anno. domini 1490. Ennek tSbb 
példányai ismeretesek. A Bártfához szélét közölteüfaprmat, Hist. 
Dipl. I. d. íi. / . , a Pozsonyvárosához szélét Gyurikovics György 
Tudom. Gyűjt. Í826. 11. köt. 32. l., mi adjuk a Kassa városához 
intézettet Oklevéltár, DCCCV. sz. Egy példány, a nélkül hogy 
tudnék kihez szél, előfordul Praynél is Epist. Procer. I. d, 1, /. 
Mind ezekben azt mondja a királyné: „Sclatis itaqué quod Sua Ma-
iestas feria tertia proxima post Dominicam ramis palmarüm (azaz 
április 6-dikán) debitum carnis, qúod certe dolenter et cum lacry-
mls referimus, Yienne persolvit.** 

1) Bonfin e. h., Zsámboki^ Append ad Ranfianum 267. l. Stein^ 
delii Chron. Oefeliusnál I. d. 54i. l., Fuggeri023. /. —A bécsi 
egyetem orvosi szakának irományai azt mondják: „Tertia feria post 
palmarüm obiit intra septimam et octavam de mane Mathias Hungá
riáé et Bohemiae Bex et Austriae Dux, cui exequíae in Octava post 
cum soleronitate celebratí̂ e sünt/* Schier e. A, 
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görcs megfojtá és életének véget vetett *) korának 4 7 -
dik ^}, uralkodásának pedig 33-dik évében '), mielőtt a 
lioldokl<$k szentségével élhetett volna *^. 

Sokan halálát méregnek tulajdonították ' ) , mellyet 
némellyek szerint Beatrix *), mások szerint Szapolyai Ist-

0 Betegsége előadásában főként Bonfini követtük IV, iii. Vili. 
könyv, 472, és 473. l. 

3̂ Engel szerint e, h. 428. /. ezt csak április 22-4]ikén töltötte 
volna be. Azonban azok szerint, miket Mátyás születéséről annak 
idejében /. d. 333. l. mondánk, ez már martias 27-dikén megtör
tént. — -47 éves koráról szól Bo«/?it, valamínt.a törvénytár is ffaner 
e. A., Ortelius redw.52. L^Jornandes, Notaead Dubrav. XXXI. 
könye, 805. /., Boregh, II. d. 592. l. — Fray ugyan Annál. IV. 
d. 202. /. megfoghatatlanul 59, Neander pedig Synops. Chron. 
i48. l. 56 esztendősnek mondják; de az első ezen hibáját más helyt 
V. d. 328. 1. helyre hozza. — Életének 48-dik esztendejében holt 
meg, mint mondják Ban e. h., és Ttmon 86.1., 49-dikben Zsám-
boki^ Append. ad Bon/ín. 536. l, még nem volt egészen 50 éves 
Túbero, I. kőnye, 5. §. Schwandinernél II. d. U7. l. és Fesiler 
e. A., még nem volt egészen 56 éves Parschitiv$92. l. — ComineSj 
CCLXVI. l., ki halálát l^Ol^re és 48 éves korára teszi, emUtést 
alig érdemel. 

3) Bár januártól 1458. , mikor választatott, 1490-dikí áprilisig 32 
év és egy pár hónap jön ki a legtermészetesebb számítás szerint; 
uralkodása idejében még is különböznek az írók. — 31 esztendőre 
teszi azt Ortelius reditictis e. h., 32-re Sigler 60. í. és Parschi-' 
tius 92. l., 36-ra Rüius 580. l., 37-re Zsámbokiy Append. ad 
Bonfin. e. h., Jornandes és Boregh e. h. 

)̂ Tiehtel Rauchnál II. d. 558. l 
5) Eenel Annál Sile$. Sommersbergnél II. d, 366.1, Schwarsy 

Rec.EpitomeRanianiH3:L 
)̂ Ezt nyilván mondja Zsámboki, Append. ad Rantan. e. h. 

azt mesélve, hogy Beatrix többek szerint magát férje által elmellőz
tetve látván, és miután az Fridrikf császárral szövetkezve egész 
Olaszországot véres háborúval fenyegette volna, több olasz fejedel
mek által unszoltatván, férjének eí?y fügében mérget adott, úgy hogy 
az nyoiczad napra megholt. 6t követi ebben En$ 160. l. Has. Po-
dlnsányi 403. /., Sacy, Hist. (TUongrie I. d. 239. l, ScheUs, 
GescK Oest. VIII. d. 239. l. De hogy Zsámbokinak mint történet
irónak nem igen lehet hitelt adni, Baroviason kivül megmutatja 
Schwari^ e. h. 
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ván '), megint mások szerint ez és Bithori István') adott 
be; ezzel vádolják némellyek a velenczei köztársaságot') 
és a szultánt is *). Kevesebben tulajdonítják azt tőr általi 
erőszaknak^), legtöbben gutatttésnek ^), mire mutat az egész 
betegség folyama is. 

0 Thurnschwamb Engdnél Gesch. v. Croat. t93. /., Wagner
nél ÁnaL Scep. iF. d. 20. l ésPraynál Hist, Reg. 11. d. 487. /., 
ki egyszersmind azt is állítja, hogy azt nem csak némelly várak el-
tulajdonitása, hanem Mátyás Bécsben lévő drágaságainak elfoglal-
hatása kedvéért tett«, a minthogy annak ezüst edényeit el is sik • 
kasztotia, mellyeket később fiánál Jánosnál meg lehete ismerni, a 
rajtok megmaradt hoUőczímer mindent elárulván. Has. Révai e. h. 
— „Volnál csak egy pár évvel idősb, így szőla a nagyravágyó és 
nagyravágyásbői mindenre képes Szapol̂ ai István ujához Jánoshoz 
Mátyás király holtteste felett Bécsben az úgy nevezett i4^a/házná), 
ezen nagy halott Örökösévé tennélek.'̂  Hormayr, Wien IV. d. i, 
fü»' i32 l. Említi ezt Herherslein is Comment. Rerum Mosc. 
i56. /., de valamivel későbbre teszi, midőn már űj királyválasztás
ról volt szó. — Engel e. h. 427. /. elismeri, hogy a király meg-
mérgeztetése akár Beatrix akár Szapolyai István által bebizonyítva 
nincs, de azt igen valószínűnek tartja. 

2) Forgács Ferencz, Hi9t» 212. L , ki azt is állítja, hogy még 
többen is voltak a titokba avatva , de mind ezek az István gróf ha
ragját magokra vonVán, nem soká meghaltak. — Habár a nagyra
vágyó és kétséges jellemű Beatrixről és Szapolyai Istvánról sokat 
lehet is föltennünk ; úgy még is a vallásos , lovagias gondolkozású 
Báthori Istvánt illy alacsony vád gyanúja távolról sem érheti. 

^} Ceremoniís longius productis aeger (Mátyásról van szó) e ficu 
veneta postridie miseranda morte exstingvitur. Fejér ̂  Cod. Dipl^ 
IX. d. 3. hőt. XXXVllI. l 
_ *) Infessura, Mnratorinál Script. Rer. Ital. 111. d. 11. köt. 

1231. l. azt állítja, hogy Bajazed, ki a pápát és Dsemctis megakarta 
étetni, egy a keresztyén vallástól eltért Domokosos által adatott neki 
mérget. Has. Raynald, XIX. d. 399. l. 

"5) „Veru dormienti per nates immissione.̂ ' Pray, Annál. e. h. ,,In-
misso per arcúm dormienti vem, ne indicia scelerís adpareant.*̂  He-
neU Annál, Siles, Sommersbergnél II. d. 366.1. Has. Ens e. h. 
160. l. — Ez már Zsámboki idejében elterjedt hír volt; ínég az njabb 
időben is hiszi azt a köznép, még pedig olly hozzátétellel, hogy 
ezen erőszak az árnyékszéken ültében történt volna rajta. Budai 
Ferencz, II. d. 299. l. 

0 Bon fin, Pistorit Ortelius rédivivus e. h., de Roo, Hi$t. Austr* 
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Mátyás halála óráján megdöglottek Budán az orosz
lányok és a hollök mind eltakarodtak onnan Fejérvár, a 
királyok temetkező helye felé, a Duna pedig medréből ki
csapott és számos városokát, vidékeket rombolt össze ^); 
mint állítják a nagy férfiak eseteit a természet munkálko
dásaival dsszekőtni szerető középkori történetírók, olvasóik 
figyelmét csudák által élesztendők, az előadott események 
nagyságát még a természetnek sarkaiból kitörése által is 
bizonyítaiidók és előadásuknak költői szint adandók. — 
Más nap a halott fényes öltözetben és királyi jelekkel éke-
sítVe egy gyászosan ékesített teremben magas gyászemel
vényen a kíváncsi és részvevő közönség szemléletének volt 
kitéve. Azután egy szurokkal gondosan beöntött kopor
sóba tétetett )̂ és húsvét-szombaton azaz április 11-dikén 
a Dunán hajóra tétetett ^). A fő aladár és Bodó Gáspár 
egész Budáig, innen pedig Fejérvárig kisérték *) és itt ideig
lenesen a hideg földbe tették azt, mivel a megholt paran
csából a székes egyház mellett nagy fénynyel és költséggel 
készült sírbolt még nem volt bevégezve ^). Az itt tartott 
temetési ünnepély igen nagyszerű és fényes volt *); a ki-

X, könyt, 381, /., Cromer, HisL PoL XXIX. könyv, 654, L, He
ti eh Excerpta ex Chron. Münsterb. Sommershergnél L d, 209. 
l., Raynald, XIX. d. 399. l., Revolutions d'Hongrie I. d. 93., 
l, Curaevs, I. d. 370. /., de Linck^ Ánnal. Claravall. II. d.830. 
/., Michovius Pistorinál 11. d. 237. l. 

0 Bonfin e. A., Hermayr, Wien, IV. d. i. füz. 74^ I. 
2) Bonfin e, h. 
3) In vigília coenae domini Tichtel^ Rauchnál e. h. 558. L 
^) Datoque primario Aladario Bodo Casparique negotio. Bonfin. 

e.h' — A főaladár, Bod<5 György mint mondja Heltai, II. d. 250. l. 
5) Tubero, / . könyv, 5, §. Schtcandinernél 11. d. ild. l. Az 

egyház közepében. Zsámhoki, Append. ad Ranzan. 271. l. 
0 Bonfín e. h., ki ezen tomelési szertartást bőven de minden 

érdek néJktil írja le. A Ciliéi grófok évkönyve ellenben 5. sz. Annál. 
Styriae, III. d. 163. l. és Hang, Üngr. Chron. 62. L szóről szdra 
egyezőleg mondják, hogy Mátyás hullája: garschlecht und on allén 
Pomp temettetett el. — A Chron. Mellic. azt állítja, hogy quorsum 
ej US corpus devenerit i^noratur. Annál Styriae e. h. 
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rálynak sokat érő ajándékai, mellyekkel az egyházat gaz
dagította és a mellyek közönségesen 100,000 aranyra be-
csültettek^ ki valának téve *). Ezekhez jámltak még Cor
vin János ajándékai is, mellyek 75,000 forintot vagy ara
nyat értek ^). Bécsben pünkösd harmad napján )̂ szinte 
még fényesebb temetés tartatott üres koporsó mellett *), 
melly alkalommal Ranzan Péter )̂ locerai püspök, a ná-
polyi király követe tartott igen kevés érdekű halotti be
szédet , mellyben azt ügyekezett megmutatni, hogy a ki
rálynak nem válhatik becstelenségére, miszerint nyelve 
hasznát és szeme világát elvesztvén, a haldoklók szentségé
vel nyilván nem élhetett )̂. Tbeobaldus Antal a következő 
siratot készítette: 

Corvini haec brevis urna est, qaem magna fatentor 
Facta fnisse Deam, facta fuisse höminem '). 

0 Tuhero e. h, ^ 
>) Bonfin e. h. és Zsámhoki^ Append. ad Ranzan. 27i. l; az 

utolső szerint egyedfii egy kereszt 45,000-forintra becsültetett. 
3) Tichtel e. h, 
*) Ugyanő ugyanott. Hogy a bécsi temetés előtt vitetett el a 

holt test, mondja Bonfin is e, h, 
s) Pray, Annál IV, d. 204, /. 
*) Tuhero és Bonfin e, h.y kik ezen temetési ünnepélyt is bőven 

leírják, az ntolső még azt is említvén, hogy annak ideje alatt a vá
rosban nagy tűz támadott, mellyet Szapolyai István vezérlése alatt 
csak nagy bajjal lehete eloltani. 

"̂ 3 Antonius Theobaldus in Inscriptione tumuli Corviniani Fahri, 
Comment, de Bud, Bihlioth, 9, l,, ki azt i / . /. így is adja elő: 
„Marmore hoc Mathias Corvinus situs est, qaem facta Denm osten* 
dunt fata fuisse hominem.̂ ^ Szerinte I. Miksa azt olvasván, sirva fa
kadt. Hasonl. Révai, Cent, V, Schwandtnernél II, dar, 688, l., 
Pray e, h. és Katona e. h, — Kovachich, Scnpí, Min, II, d, 
i2. l. Mátyásnak két más meglehetős síriratát is közli, mellyek kö
zöl az első szerint csak ugyan április 6-dlkán holt meg. Has. Bél, 
Notít, Bung, III d, l - dmttinger ^ Spec. Hist, Lit, i06, l, 
illy síriratot tulajdonít neki: 

Matthias Regam specimen, et glória Mártis 
Hic jaceo fortis, obrutus ante diem. 
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Ezen kivUl tartományaiban több helyen, mint Raga-

Qui domni Reges, popalos, fortesque Bohemos 
Invasi solus, qui timor orbis ^ram. 

Caesaré de gemino fateor daxisse triampham, 
Álter Germanas, Tarcicus altér erat. 

Budai Ferencznél IL d. 301. L ez így áll: 
Matthias Regam specimen et glória Mártis 

Hic jaceo fatis obrutus ante diem. 
Qui domui Reges, Moravos, fortesqae Bohemos 

Atqae Polonoram ca^tra saperba Dacam. 
Caesaré de gemino fateor daxisse iriamphum, 

Altér Romanus, Torcicus altér erat. 
Innamtros vici populos, pulchramqae.Viennam, 

Solas et immensi qui timor orbis eram< 
Aspíce quis fueram, quam magnus, postera namqae 

Secnla oarrabunt, quem túlit hóra brevls. 
Budai egy más rövidebb síriratát is közli illyképen : 

Matthias jaceo Rex hac sub mole sepultas y 
Testatur vires Austriavictá meas. 

Terror eram mondó, metuit me Caesar uicrque , 
Mors potuit tantum saeva nocere mihi. 

Zeiler szerint Hung, S(ühel kiad, i58, I. a szövegben lévő sírirata 
a paizsra, a jegyzékben közlött első pedig sírkövére volt vésve. — 
Az öregebbik Strozzi, lásd munkáit 148. 1., ezt csináltat 

Qaas tua non adiit rex invictissime gentes 
Glória? Matthiam quae tuitura dies. 

Laeta oovum mundo natura faventibus astris 
Addidit in lucem te veniente decus. 

Nec fors, nec ratio, nec mentis vivldus ardor^ 
Nec pars virtutis defuit ulla tibi. 

Protulit antiquos regni te principe fines 
Pannonis arctois gens domlnatur plagis. 

Te Geta, te Dacas tremuere acerque Boemüs, 
Horrait et vires ora Liburna tuas. 

Effera quid bello possis Germania sensít 
Nec vis conatus ulla morata tuos. 

Ut coelum ornarent animo majora parantem 
Fatales terris te rapuere Deae. 

Egyébiránt Mátyás tudományos érdemeiről olvasd Jacobi Petri Jae-
nichii Dissert. de meritis Matthiae Corvini Regis Hang. in rem litte-
rariam. Thomae 1717. 
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2ában ^), Glogauban ^), Görlitzben )̂ stb, ső{ idegen he
lyen is, mint Nápolyban a király rendeléséből különös te
metési szertartással tisztelék meg a nagy halottat *), 

így hala meg Magyarország és, minden részrehajlás 
gyanúja nélkül el merjük mondani, az egész világ egyik 
legnevezetesebb, legtündöklőbb nralkodéja 0* ^̂  ^ nagy 
férfiakként szint annyi dicsőítésben mint olcsárlásban ré
szesült % ö még mint gyermek juta az akkori világ egyik 

0 nCuius UegU, a nápolyi királyról van sző, officium Rhacusa 
quoque, ea est Dalreaiiae civitas, imítata, fahus Mathiae singulari 
pompa, omnibus con&̂ estis honoribas edidit. Quo quidem in funere 
oratores quidam et poefae lucalentis scriptis apad coenota-
phium eius magnifice exstractam, eloquentia inter se certarunt/* 
Tubero e, h. 

)̂ Május 9->dikéu. — Glogaaoak kevéssel halála előtt megen^ 
gedte volt, hogy czímetébe fölvehesse a gyiirut tartő hoHőt és veres 
víaszszal élhessen, őt minden adőtől három évre fölmentvén. Cu-
raeus, II. d. i42, l, Schickfuis, IV, d. 223, l 

3̂ Milius, Annál. GorliU. Hojfmannál L d, 2. rés%, 20, l. 
*) Tubero e. h. 
)̂ Ciarissímus et fortissimus Hungáriáé Rex Istvánfi szerint az /. 

könyv elején. — „Et profecto contemplatus eundem (Mathiam), 
ejus ingenium , lingvam , móres, astutia (jő értelemben annyi mint 
okosság), audacia principes omnes quos növi, nullo excepto ante-
eellit, beatissíme patcr ! hic est rex indefessi animi,'' azt mondja a 
pápa követe U85. évben kelt tudősitásában. Praytíól Annál, IV, 
d. 163, l,y valamivel alább csak ugyan Praynál e, h, 166. l, ezt: 
„De rege si redíero, lantum dicere oportebit, ut in rege Christiano 
neminem sibi comparandum invenerii Beatitudó Vestrâ  quae si ipsum 
amavit, coluit, juvit, id sane sancte factum fűit." — Turóczif IV. 
rész, LXV. fej. Schwandtnernél II, d. 286. l azt mondja rőla: 
„cunetos suiaevl christianos inter principes ipse unus est, qui alta 
íacinorum cum glória sui regiminis dirigit officium." 

)̂ Midőn a hires Guslermann I. d, 196. l. azt mondja, hogy 
népeinek szerencséjére halt meg, csak hü marad azon ellenséges 
szellemhez, mellyben hazánk és nemzetünk iránt írta munkáját. 
Dlugoss, Cromer és Spondanus részint nemzeti gyűlölségből ré
szint irigységből eredett épen olly aljas mint undoritő előadásait, 
mellyeket különben is több izben volt alkalmunk megróni, itt hall
gatással mellőzvén el; midőn Tubero SchwandtnernélII. d, Íi5,1. 
gűnyosan azt mondja róla: „ut ausim affirm r̂e eum virtute quidem 
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legnevezetesebb királyi székire még pedig igen csiklandós 
körülmények közt, és még is ifjú bátorsága, férfias ereje 
és élemedett bölcsesége által nem csak meg tudta magát 

maltis cedere, fáma verő nemini/* ujabb jelét adja azon gyűlölség-
nek, mellyel ezen király iránt viseltetett. — Midőn Eder, Observá-
tionei ad Felmer. 126. l. Mátyás azon leveléről szólva, mellyben 
anyját királynénak nevezi, s mellyet Kaprinai, Hist» Dipl. L d. 
5 2 . / . közöl, azt mondja: „Sane Matbias matrem suam, Hunyadi! 
conjugem, insölenti prorsus catachresi Reginam adpellavit; valami
vel alább i52. l. pedig azt: Ita jam formidabilis erat Mathias, ut 
omnino ne hiscere quidem auderet populus et proceres, — 
optimates, omnia jam invisi semel principis facta suam inju-
riam interpretati, et hoc ipse, ^uod nihil adversus regis sui yim 
et consilia efficere sperarent, irritati, hoc^criore quo magis secreto 
flagrabant odio, unumqne in morte Mathie solamen reliquum habé-
bánt, si quando solium vacaret, eiusmodi Regem eligere certi, qui 
Mathiae esset dissimilimns ;'̂  — abban találunk vigasztalást, hogy 
ezen kfilünben sok érdemmel bird idegen ajakú tudósunk nem
zetünk és ennek dicsősége elleni részrehajlásának annyi jeleit 
adta , hogy ezt is méltán ennek rovására tehetjük. De midőn a 
hazafi érzéseire nézve soha gyanú alá nem jött de nem is jöhetett 
Bartal György, Commentarii IIL dar. 218. l. így szól: a„Neque 
jam est quispiam in rebus nostris tam peregrinus, qui nescit subsi-
dia haec, nullo respirandi spatio concesso, usque dum is (Mathiaü) 
in vivis fűit, continuanter pensitata fuisse. Utl enim bellum Bohe-
micum, Austriacumque non perínde efiam fáma militanis virtutts 
Hungarorum bellis his aucta indifferens muUis fűit; cum alios né 
dissentirent, partim calliditate, proprioque sibi colligendae benevo-
lentiae artificio, partim terroré Princeps impulit, qui in Transylva-
nos ob tributorum magnitudinem, abrupta flde, Regem eligentes sibi, 
per quam acerbe animadvertit, Joannem Vitezium Archiepiscopum 
Strígoniensem, quod ad resananda non solum ecclesiae snae, sed 
regni universi juribus imposita vulnera et Rem publicam, cui ne-
glectos per Mathiam Turcos perniciem olim daturos praesaga mente 
providit, hac maximé parte curandam, evocandi Casimiri auctor 
erat, simulata reconcilintione, ad se evocatum in custodiam posuit; 
Petrum Colocensem Antistitem sibi ante omnes alios charum, quia 
de perpetuo hoc tributorum onere anno 148i. vulgo et apud proce
res reprobavit, ín ergastulum conjici jussit, quoad ipse viveret, inde 
neutiquam dimittendum. Haec hactenus üt sensim percipias eoque 
cognoscas verius, in illó legum rerumque per Mathiam cum exteris 
gestarnm splendore, quam parum beatitatis civilis fuerit domi,*' — 
— lehetetlen el nem szomorodnunk. Azonban nem kétlem, hogy az 
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azon tartani, hanem a felekezetre oszlott hazát kíbékéltette,' 
egyesítette, a romlásnak indult állami testet megszilárdí
totta; lángeszét kivévén, minden által elhagyva igen szá
mos kttlaö ellenségeinek, irigyeinek megalázásával és a 
féktelenséghez szokott és mindig nyughatatlan nagyokat 
majd megtörve, majd kegyelmivel megszégyenítve, és min
den körülmények közt bámulásra ragadő elméjével olJy fé
nyes pontra emelte azt, mellyhez hasonlóra az dlta sem tuda 
vergődni. Kíméletlen keménységgel sajtá mind azokat, 
kik őt magas czéljainak elérésében gátolni bátorkodának, 
a barátság, a verség kötelékeire sem vetvén tekintetet. En
nek lettek áldozatai a büszke Szilágyi, az elbízott Vitéz. 
Szilárd kézzel ragadta meg a kormányt, rendíthetetlen rész-
rehajlatlansággal kezelte azt ^), és elhatározott, kedvesési 
nem ismerő szilárdsággal korlátozta a hatalmokban elbízott 
oligarchákat, a közép kor kényurait, mind abban, mivel a 
nép, a szegényebb sorsú nemesség elnyomását czélozták^). 

i(t elő sorolt egyes eseményekre nézve Mátyás király azoknak 
maga helyéni hfi előadása által eléggé igazolva leend; jellemének 
dsszeállitása pedig őt mint uralkodót és embert egészen más szín
ben fogja elénk állítani. Távol legyen egyébiránt tőlem Mátyásban 
az emberi tökélyt olly mértékben keresni, hogy az minden emberi 
gyarlóságtól ment legyen. 

0 M f̂ltî ias rex non nomine solum rcx fnit, sed reipsa se regem 
praestitit/' azt moodja Herbcrstein Gaspar Ens, Hist 267, /., KeU" 
men^ I. d, 226*. /. — „Ita regem se praestitit ut Mahometes II. ob 
virtntem felicitatemque bellicam inter Ghristianos pctentes eum so-
Inm principís nomine censuerit dignum.*' Pflugky Epist. fata Bűth 
Budensis exhibens, 9. l, — Midőn Eder, Obs. 148, /. és ntána 
Teutschy Árchiv. d, süchs, Vereins l.d, 1,fűz. 80 /. azt állítják, 
bogy akarata vagy ereje nem volt országát az ellenség ellen obal-
mázni, vagy történeteinek nem tudását vagy, mi hihetőbb, elfogult
ságukat árulják el. 

2) Egy alkalommal Gömör vármegyében fényes királyi lakoma 
után i mellyhez számos főemberek valának hivatalosok, egy közel 
dombra vitte vendégeit és itt időtöltés kedvéért szőlőmunka megki-
sértesére szólitá fel őket, maga is jó példával menvén előre. Seré
nyen dolgozott az ifjti fejedelem a tréfára előre elkészülve, de pe-
hezen ment a munka a többeknek, tele gyomorral. Izzadni kezdenek 
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Azért épen nem is dicsekedhetett ezeknek szívességével ^), 
és halála után épen azok, kikre legtöbb kegyelmét hal
mozta, kik mindent neki, egyedül neki köszönhettek, mint 
házának legnagyobb ellenségei léptek föl. A köznép azon
ban , a szegényebb sorsú nemesség és az ország nagyobb 
része minden terheltetésc mellett is imádta és szerette öt, 
mivel látta hogy az országra kivetett teher nem nyomja őt 
jobban mint hazafi társai vagyonosabb részét; hogy az igaz
ság kiszolgáltatásában minden mellékes tekintetek szigorú 
elmcllőzésével nem áll hátrább, mint azok, kik a király 
személyét körülállják, kiknek az országos dolgokra na
gyobb befolyások van. ,,Vetne bár Mátyás király évenkint 
háromszoros adót mi reánk, örömest eltfimők; csak állana 
hatalmunkban őt visszahozni Î^ így sóhajtott fel az ország 
nagyobb része szeretett királyának sírja felett^). ,,Megholt 

és csakhamar egészen kifáradának. Ekkor figyelmetessé tévé őket, 
kik közöl talán némelly^k ellen panasz is tétetett jobbágyaik által 
keménységök miatt, a király, milly bajjal keresi a szegény ember 
kenyerét és milly kímélettel szükség vele bánni. BariholomaeideSi 
Comit, Gőmőr, 222. /. egy Gömör vármegyében mind eddig fen-
maradt szdbeli hagyomány szerint. 

)̂ A nagyok örültek halálának, perinde ac hoste quodam profli-
gato et flnibns exacto. Wrancsics, Kovachichnál Scrtpi, Min. 
Rer. Hung. IL d, 34. L — „Ut tantis angustiis et oppressiontbus, 
quibus hactenus Regnum Hangariae una nobiscom laboravit, libere-
tuT et in pristinas restitueretar libertates," úgy mond az épen oUy 
háládatlan mint alacsony gondolkozású Szapolyai István Bártfához 
április 20-dikán 1490-ben és így csakhamar Mátyás halála után írt 
levelében Wagnernél Ánal. Scep, IV, d. 22. /. Mert a főnemesek 
olly királyt kívántak, cajus crines continuo in manibas tenere pos-
sent, mint ezt kimondta az őszinte erdélyi vajda Báthori István még 
Mátyás életében. Engel^ Gesch. d, ungr. Reichs, ÍIL d, 429. /., 
Ugyanő, Gesch. ». Sere. 46. /., Edler, Observ.in Felmer. 234.1. 
— A főnemesség elégedetlenségéről bizonyságot tesznek az Ulászlő 
alatt hozott több törvények is. 

«) Bonfin, IV. tized. Vllí. könyv, 477. /. — A pápai követ is 
a sient-székhez írt tudósításában Kovachichnál Script. Min. II. 
d. 30. l. egyenesen azt mondja, hogy szereti őt a nép , quia (otis 
viribns justitiam servare conatur atque honestissime vivit. Has. JBn-
gel^ Gesch. r. Sérv. i5. l. — „Fejedelmi kötelességeimet birodal-
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Mátyás király, oda az igazságI'^ roondá a magyar nemzet 
halálakor, azt zengé később a hazát vég veszélylyel fenye
gető csapások sűlya alatt, és még a késő maradék is fen-
tartá ezen példabeszéddé vált szavakban Mátyás uralko
dásának legnagyobb, legfényesebb magasztaiását, neki olly 
nerofi emléket emelvén, miliyennel fejedelem nem dicse
kedhetik. 

Az alkotmányos uralkodásnak, bár az iránt királyi meg-
Iiivő leveleiben némelly igen szép elveket nyilvánított ^), 
nem volt kitűnő barátja; a nép jogainak magasb eszméjét, 
melly őt lépéseiben korlátozhatta volna, elsajátítani nem 
vala képes; az illendő szabadság által fékezett uralkodói 
önkénynek fogalmáig fölemelkedni nem tuda. A nemzet ki-
váUságait, országos törvényeit sokszor főként pénzbeli se
gélyek kérésével megszegte, még pedig többnyire csak 
kevéssel azután, hogy azokat megerősítette, megtartásukat 
hittel fogadta volna; de mielőtt e miatt felette pálczát tör-
nénk, vessünk egy tekintetet korára és uralkodása körül
ményeire, fontoljuk meg, hogy azt nagy részint az önké
nyes hatalomgyakorlás felé hajladozó, minden emberi jo-

mam oltalma s terjesztése által még teljesítve lenni nem gondolom; 
szükséges e mellett jobbágyaimat is pártolnom, mit csak úgy tehetek, 
ha mindenki tulajdonát szentnek tartva az érdemet megjutalmazta
tom," így szól a király maga egy levelében Troppau városa részérc. 
En$, Oppaland^ II, d. 48, l. 

1) Az 1462-diki országgyűlésre meghivó-levelében Kocachichnál^ 
Vestig, Cotn. 362, /. azt mondja: „Caeterum cum dictum sacrae 
coronae negotium et tantarum turbarum compositio, universorum 
regnicolarum nosttorum libertatém, et totius regni statum concernat, 
noloimus nec satis esse putavimus cum his duntaxat praelatis et ba-
ronibus, ac nobilibus , qui pro nunc apud Majcstatem nostram con-
slituli sünt, in talíbus réspondere scu deiinire, quia ea, que ad publi-
ram pertlnent utilitatem, raerito comrauni omnium consilio discutienda 
sünt ft decidenda." — Az országos tanács állal ajánlott és az egyes 
hatőságok állal megerősített segedelem beszedése iránt Gömör vár-
ttiegye közönségéhez intézett levelében Kovachichnál SuppL ad 
Vest. Com, II, d. 267, l. pedig így^ „Verum quia commune hu-
jusmodi negotium communi etiam omnium vestrum consilio transi-
gendura videbatur." 
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gokat lábbal tapodó kor szdleniének , — melly az embe
riség förténeteiben elszomorító s a jobbérzésUek hitelét a 
felvilágosodás előmenetelében hatalmasan megrázó rémkép 
gyanánt annyiszor fordul elő, — az 6t minden felől szo-« 
rongatő szükségnek kell tulajdonítanunk, és el kell ismer
nünk, hogy ez mindig a külaŐ alakosság megtartásával tőr
tént, ha igazságtalanok nem akarunk lenni« Harminczkét 
évi dicsőséges uralkodása alatt nyugpontra alig találunk; 
belső zavar és külső háborúzások szüntelen egymást űzve 
tűnnek föl. Ha mindjárt külső háborúzásainak egy részé
ben nagyravágyását') mint tényezőt elfogadni kénytele

nek vagyiunk; úgy még is mindnyájoknak fő okát a körül-
-mények összeköttetésében,szomszédai irigységében, inger
léséiben kell keresnünk )̂. Főként a cseh és osztrák há
ború az, melly miatt őt^az irók megtámadják'), Podie-
brád irányában háládatlansággal is vádolván. De mennyi 
buzdításokkal kelle őt a szent-széknek a cseh hábo
rúra birni ? Nem veszti-e el a pápának reá nézve oUy 
szükséges kegyelmét, ha ezeknek nem enged ? Érdem
lett* e az tőle valamelly kíméletet, ki ellenébeni eljá
rásában inkább ellenséges indulatot mint barátságot ta
núsított , sőt végre alattomosan a császárral tartomá-

)̂ Spondatiui, HüL Eccl 466. l. driássá vált hiaság&t különö
sen kiemeli. — „Italis, genti et lingva promplae ct suapte natura 
adalalrici ac qnaestui deditae largiri solebat/' azt monja Tubero, L 
könyv, 4. í . , quó extero8 io aui laudes et scriptis et sermone exci-
taret; hanc enim vocem crebro. etiam,inter pocula nsnrpabat: Prin-
ciptm nihil magis decere quam famam et glóriám/* Még maga Tff-

-róozi is a25t mondja róla JV, rész, LXIV, fej, „gloriae usque ini-
nitum avidus ĵ * Bonfin pedig az.t: „gloriae plus aequo capidos/* 
/ / / . íta. IX, könyv, 370, K 

)̂ Fridrik császár annyira gyülölé őt, hogy még haláláni örömét 
sem tndá eltitkolni. ,;Ez példája az isten igazságos boŝ njának̂  melly 
lassan de keményen látogat és a zsarnok élete fonalát idő előtt 
vágja el/* így széla ő s egyszersmind szivéből megköszönte az isten 
kegyelmét, miszerint ezen ellensége halálát megérni engedé. Fugger^ 
i024. /., Kftrz, Oest, mter Friedr, IV, II, d, i98, L 

^ Még maga Zrínyi Miklós és Bartal iŝ  amaz Uj Magyar Mu^ 
zeum, i853.1. füs, 21, /., ez Commentaríi IIL d, 210. l, 
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nyaitóli megfosztása iránt szövetkezett? Podiebrád halála 
után a gyáva Kázmér lengyel, és még gyávább fia Ulászló 
cseh királyok melly boszanté megvetéssel fogadták Mátyás
nak minden békejavasiatait ? és végre is megtámadások által 
kényszerftették a háború folytatására. Minő méltatlanság
gal bánt vele és az egész nemzettel Fridrik ? Melly gon
dosan használta az ozmánok általi elfoglaltatását annyiszor 
tartományainak megtámadására? — Nem lehet iagadni, 
hogy ezen háborúi által az ozmánok erélyes megtámadá
sában gátaltatott; de kibékélnek ezen tettével azok, kik 
uralkodásának történeteit figyelemmel és az indokok meg
fontolásával tanulják keresztül. Ezen háborúk folytatására 
a haza igen korlátozott rendes jövedelmei nem voltak elég
ségesek, és azért rendkívüli segélyekhez kellé folyamadni; 
de ez mindig az országosan összegyűlt rendek egyetérté
sével történt, és csak egy esetet tudunk 1487-dik évben 
felhozni, mellyben ez országgyűlésen kivűl esett meg, de 
akkor is az egyházi és világi (6 rendek és több rendek ta
nácsából és az egyes hatóságoknak előlegesen eszközlött 
megegyezésével. Tagadni ugyan nem lehet, hogy Mátyás 
az egyházi rendet és a királyi városokat igen gyakran rótta 
meg illy rendkívüli segélyekkel országgyűlésen kivűl is. 
De amaz kíkötőleg a cseh háború tekintetéből és mindig a 
pápai követ Roborella Lőrincz egyetértésével történt; ezt 
pedig a szabad királyi városok ezen korbeli állapotja meg
engedte. A cseh háború egyenesen vallási háborúnak te
kintetett, mellyet a szent-szék folszólitására folytatott Má
tyás , és a mellyre az egyházi rend segedelmet nyújtani 
köteles volt. Senki sem merte volna ezen korban a pápák
nak azon jogát kétségbe hozni, hogy illy háború tekinte
téből az egyházi rend különben is dús jövedelmeinek egy 
részét igénybe vehesse ^). A királyi városok ezen időkben 

)̂ így rendelte KalUszt pápa az egyházi jövedelmek tizedét Ma
gyar-, Dalmát- és Bosznyákországban a törökök ellen 1457-ben, 
Farlat, lUyr, Saer. IV, d, 72* /. így engedte meg IV. Sixtus pápa 
\ 482-bcn Ferdinánd spanyol királynak, hogy a mórok ellepi há-
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egyenesen a királyok magán birtoka gyanánt tekintettek, 
mellyeket ezeknek szükségeik fedezésére felszőlftani Joguk 
volt, a nélkül hogy ez által szabadságaik meg lettek volna 
sértve. Bajosabb Mátyást némelly más pénzszerzési intéz
kedései, nevezetesen a kikiáltott gyűlések megváltására 
nézve igazolni; itt egyedül a nagy szükség, melly sokat de 
nem mindent tesz elnézhetővé, szolgálhat mentségül. 

Valamint azonban őt egyfelűl a nagyravágyástői, a 
nagyra termett férfiak közönséges gyengéjétől, melly ön-
becsök érzetében gyökerezik, fölmenteni nem akarjak, és 
akaratjának eszközlésében erélyes^ néha az egyesek sza
badságaínak , a honi alkotmánynak megsértésével összekö
tött eszközök használását elismerni kénytelenfttettünk, úgy 
másfélül sem azt állítani nem merjük, hogy nagyravágyá
sának a haza, a nemzet javát feláldozta volna, sem őt az 
ország szabadságai merész lábbal tapodőjának, az alkot
mányos rendszer megrontőjának épen nem mondhatjuk. Az 
elsőre nézve hivatkozunk hazánk akkori állásának össze
hasonlítására a többi műveltebb nemzetekével, mellyet bő
vebben kifejtendünk munkánk további folyamában; a má
sodikat megczáfolják az uralkodása alatt tartott számtalan 
országgyűlések '). Nem félt ő alattvalőival tanácskozni, de 
nem is vala erre oka, ismerte az embereket és tudott kü
lönösen a magyarokkal bánni; elég elmebeli tehetséggel bírt 
a tanácskozások sikeres vezérlésére, meg tudá a kivánt ál-

ború tekintetéből a papságtól 100 aranyat vehessen. SpondanüS^ 
e. h, IL d. 445* L De nem csak a tőrök háború tekintetéből hanem 
kttlönben is úgy tekintették a pápák az egyházi jövedelmeket, mint 
saját rcndelkezésdktől függőket. Azért V. Miklós pápa megengedte 
Fridrik császárnak, hogy örökös tartományaiban az eddigi szokás 
szerint leányai kiházasitására vagy más szükségeire az egyházi sze^ 
mélyektől pénzbeli segedelmet követelhessen. Martías 22-dikén 1452. 
Oklevéltár, CLXI, $9. 

*) Magok a rendek reá untak volt a sok országgyűlésre és az 14?2-
dikl 3-dík czikk által Kovachich, Sylloge Decr. Ld, 222. l meg
ígértették magoknak; hogy egy évig nem tart országgyűlést. 

33* 
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dozatokat magának a törvényes utón is szerezni'). lTjit<5, 
még pedig igen nagy ujitd volt ö nem csak az igazság ki
szolgáltatásának jobb elrendelésében, hanem az alkotmányos 
elvek szorosabb meghatározásában i s , mint ezt ezen tár
gyakra átmenvén bővebben ki fogjuk fejteni; de ezen újí
tásait, mellyek mély belátásának, a dolgok velejébe hatá
sának, a körülmények ügyes felfogásának bélyegét hordják 
magokon, törvényes utón vívta ki azok ellen, kik a régi 
zavart önhasznuk tekintetéből szerették volna megtartani, 
és azt halála után gyenge utódai alatt a haza szeretetének; 
az alkotmány fentartásának örve alatt megint behozták. 
Minden esetre elmondhatjuk, hogy minden egyea Önkényes 
tettei mellett ő volt korának legalkotmányosabb fejedelme. 

Nagy volt Mátyás nem csak mint uralkodó haiíem mint 
vezér is ^). Valamint a szerencsében soha sem bízta el 
magát, úgy midőn ez hátat fordított kedvenezének, nem 
esett kétségbe; szerencsétlenségét nagylelkűen legykedvfi-
séggel tfírte. Az ütközetben bátor volt, de nem vakmerő, 
heve által soha sem veszté el lélekjelenlétét Katonáira 
nézve a jutalmazásban serény, a büntetésekben keménység 
nélkül szigorú és kérlelhetetlen, de midőn a szükség úgy 
hozta magával, & szilárdságot engedékenységgel tudta ve
gyíteni , kivált midón inkább emberi gyarlóságban, mint 

)̂ ,,Nemo enim Uungaros et eorum naluram magis aaqaam novit, 
quam nos, qui eos tot anois sub freno tenuimus/* azt mondja 6 maga 
egyik levelében. 

)̂ „Nimirum eo fato Mathias natus erat, — ut nunquam sibi otium 
inveniret, bellum ex bello sereret, et ad extremam usque vitae exi-
tum plus voluptatis ex armis quam pácé caperet.*' Bonfiriy IV. tiz, 
III. könyVy 409. l. — ,,Martialis totus, nihil nisi bellicum cogitans 
et sine verbis faciens,'* azt mondja róla a pápai követ egyik tudósí
tásában Praynál AnnaL IV. d. 163. l. Azonban ebből azt követ
keztetni (Teutsch, Archív d.sáchs. Vereins.I.d. 2. füz. 79. / .). 
hogy Mátyás kikötőleg katona volt, nem csak nagy merészség, hanem 
hazánk és nevezetesen ezen királyunk történeteiben egy olly író 
részéről, ki felőle ítéletet akar hozni, megbocsáthatatlan járatlansá
got árul cl. 
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ros^ akaraibian láttái a vétséget. E mellett katonáival min^ 
den fáraidságot együtt tűrt, nem csak előkelőbb hadi tiszt-* 
jeit, kikkel igen meghitten társalgott, látogatta meg tábori 
lakásaikban, hanem a köz vitézeket iŝ  kiket ennek követ
keztében nagy részint személyesen ismert^); különös figyel
mében részesültek a betegek, ezeket gyakran saját kezei
vel ápolta, erősítő eledelt nyújtott nekíek, vélek részvéttel 
szőlott, a kislclküeket dorgálta, a kétségbe-esteket vigasz
talta, az ütközetben pedig gyakran a megsebesülteket maga 
kötözte be. Újlaki Miklós lábait betegsége alatt maga dör
zsölte meg ^), Azért katonái őt igen szerették és inkább a 
hirért mint a zsoldért szolgáliak 0- Táborában a legszigo* 
rűbb fegyelmet tartotta, minden parancsa teljesítését a 
legnagyobb pontossággal követelte s az engedetlenség meg
büntetésében kérlelhetetlen volt. Azért mindenfelé olly nagy 
volt a félelemmel párosult tisztelet, hogy parancsait a legna
gyobb készséggel teljesítették és mindenki életét sem
mibe sem vévé , midőn érről volt sző. Jől begyakorlott 
zsoldosai ennek következtében a hadi mozdulatokat olly 
bámulatos könnyűséggel és annyira összevágölag tették meg, 
hogy egész tábori nagyobb vagy kissebb test egygyé ol-r 
vadva csak egy akarat által látszott igazgattatni. £ mellett 
mind ez minden zaj nélkül történt, űgy hogy a vezér sza-

í) Galeotus e. h. XXVIII. fej. Sckwandtnernél L d, 557. L 
^) „Cum optimatibus et praefectis militum ita quandoque dome-

stice versabatiir, ut svavissima hac consvetudine sibi omnes obstrin-
geret. NuUo benigoitatis et liberalítatis ofilcio poterat expleii. Non 
solum proceres , nobilesque milites officii gratiâ  sed gregarios quo-
que ̂ visitavit; in castris aegroram charitate contabernía lustravít, 
saepe langventes propria manu pavit, jeniaculumque porrexit; hor-
tabaiur ad convalescendum, increpitabat pusilanimos et desperatos 
consolabatur, saepe in acie vulnera obligavit. £x hoc igitar officii 
genere mirificam omnium fídem sibi comparabat. Qaia etiam glom-
bundtts saepe retalit, se Nicolao Bosnae regi, cum per offIoiaiD vi-
sitasset, ae^roianii pedem digitis interfricuisse, Bonfine. h* IV. 
íis. VII. könyv^ 459. l. 

3) Tuhero e. h. 
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ván kivűl mást hallani nem lehetett. A táborban is a leg* 
nagyobb csend uralkodott, mindenki kötelességei pontos 
teljesítésével volt elfoglalva, czivődásokat, káromlő robajt 
hallani nem lehete; a zűgolődások, békétlenségek ismeret
lenek voltak. Mátyás katonái nagy részint házasok lévén, 
a fegyelem kiterjedett erkölcsi magokviseletére is; a kéj* 
hölgyek a táborban nem szenvedtettek meg; a ki illyen-
nel társalgásban éretett, örökös becstelenséggel büntette
tett; azért a házasságtörésnek, bár gyakran családi köreik
től távol három évig is kényteieníttettek táborozni, alig 
volt példája közöttök. A nyári s téli hadjáratok mmden 
láradalmaihoz szokva, de másfélül a mennyire a körülmé
nyek engedték, minden kellékkel ellátva, Mátyás serege 
minden kedvetlenséget, még minden a szfikség parancsolta 
nélkülözést is a legnagyobb egykedvűséggel tttrt; csöndes-
sége, mértékletessége és vallásos egyszerűsége által épen 
ügy meg különböztette magát minden más sergek felett, 
mint komoly bátorsága és a halál férfias megvetése által; 
királyi vezére intézeteiben bízva jő kedvvel ment a csa
tába, mellyben űj babérok vagy dicső halál vártak reá 0* 

0 Bonfin, IV, <«. VIIL könyv, 469. l. azt mondja: „Iia quis-
que ordinem servavit, ut si digito plus alio processisset Imperatoris 
(Mátyást érti rajta) quam maximé circumspecti saevitiam reformi-
dare cogeretur. Tantum ubique vigebat obsequium, tantus timor et 
rcverentia cum Imperatore conjuncta, ut dicto citius imperata quis-
que praestaret, vitám dum imperio satisfaceret, pro nihilo duceret. 
Tantum est ubique silentium ut non modo praeter Impcratoriam nulla 
humana vox, sed ne ullus qnidem equorum hinnitus usquam sít aa-
ditus. Nusquam gentium milites spectare licult caloris 
et frigoris, item laboris et inedie tolerantiores, qui studiosius impe
rata faciant, lubentius dato signo pugnam ineaht, se miorti promtius 
exponant, item qui militarem sedítionem magis detestentur, in castris 
quietiufl honestiusque vivant, sese religiosius agant, tumultusqoe 
magis abominentur et rixas; colant avidius temperantiam et casti-
fatem et ab omni blasphemía, perjurio illegitímaque Venere sint ma
gis alieni. Maxima pars equitum quibus uxores ^nt et liberi, trien-
nlum quandoque assiduo roiiitare coacta, namquam conjugi fídem 
vioUsse creditur, Siquis cum scorto deprehensus est, perpelua si-
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A legnagyobb szbmesség bélyegezte hadjáratait, minden 
helyet, időt és időjárást, minden legkissebb kedvező körül
ményt hasznára tuda fordítani; mozgásaiban vigyázó agyán 
de elhatározott, serény és azért ellenségeinek kétszeresen 
veszélyes volt. Katonái életét, mennyire lehetett, kimélte, 
soha mindent nem veszélyeztetett, inkább előre s helyesen 
kiszámított tervei mint a pillanat, sugallása és csatárai vi
tézsége által kívánta a maga dicsőségét megszerezni, és 
azért sem olly fényes ütközeteket nem vívott ki, sem olly 
tökéletesen nem veretett meg, mint dicső de néha vakmerő 
atyja. Az ellenség táborát igen gyakran maga személyesen 
kémlelte ki és ez által szerzett ismerete nem ritkán vezeté 
őt dicsőségre. 

Fényt deríte Mátyás uralkodására nem csak az igaz
ság részrehajlatlan kiszolgáltatása, az ország kormányának 
szilárd vezetése, és így az állodalom belső igazgatására 
termettségo, nem csak katonai szelleme, vezéri tehetsége 
és ennek következtében háborúzásainak serény és szeren
csés folytatása, büszke és őt kivált alacsony születése miatt 
günynyal illető szomszédainak fegyverrel úgy, mint észszel 
és a körülmények okos használásávali megalázása, hanem 
a tudományok és szép művészetek különös pártolása által 
is. A tudományokat különösen kedvelte, azokban magának 
is nagy jártassága vala )̂, mindenek felett gyönyörködék a 

gíllatur infamia. Fortitudinis et patientiae sünt plas quam Lacedae-
moneae. Hyeme joxta atque aesiale castra frequentantur. Et qaod meis 
hi9ce oculis saepe vidi sub nivibus ac terra, oe obsidionem deserant 
insUttttom, toUeranter hibernant. Uode marum saepe more prodeunt, 
Btationibtts totam noctem, tesserarioram jussa, equites adsunt, neque 
loco moventur, neqae de rigenti algore queruotar. Et quamvis p]e-
risque membra vesaniente frígore obstapescant, invicto tamen animo 
cuncta patiantur ; llberos in castris alunt, ibiqae militanbas studiis 
informant.*' 

0 Ramant Ind* L Í8. L — A pápai követ azt mondja tudósi-
tásábao: „est cnim rex doctus/' Pray, AnnaL IV, d. i63. l — Több 
íróink és ezek közt Piringer szerint Bánd, I. d. Í39, L csak máso
dik h&zassiga után lett a tudományok pártfogója, Beatrixnak upszo-
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a régi deák remek írók olvasásában; Curtinst és Liviust 
igen szorgalmatosan forgatta ^; a romaiak hadi tudotná-
nyára igen sokat tárta. „Ha mi, — úgy mond egy izbcn né-
mellyek az ő jelenlétében az ujabb iddk elsőségét vitatván 
e részben, — csak század részéveibimánk a régiek bátorsá
gának és csak távolról volnánk is oHy jártasak a hadi 
mesterségekben mint ők, kiterjeszkedhettek volna-e any-
nyira a tdrökök ?̂* ^). A tudományok minden nemében, még 
azokban is, mellyek őt állásánál fogva kevésbbé érdeklék, 
be volt avatva, így nem csak a romai és egyházi törve-* 
nyékbe ' ) , az astrologiába )̂, a kút legkedvenezebb tudo
mányába, hanem még a hittanba is, űgy hogy Gallus Jánost, 
egy tüdős sz. Domokos szerzetesét, kit Galeotus hozott át 
Olaszországbői és ki tudományával nagyon kérkedik, Vitéz 
János bizodalmas vacsorájánál ezen tudománybői egy elmés 
kérdésével úgy elakasztotta, hogy a magahitt sioiliai felelni 
nem tuda, míg a király sz. Jeromos előhozott munkáibői 
azt meg nem fejté ^). A tudományok mellett különösen 
kedvelte a művészet minden ágazatát, mindenek felett az 
építészetet ^}, és ebben oUy jártassággal bírt, hogy a leg-

lására; azonban ezt bebizonyítani alig ha lehetséges volna, miután 
több oklevelekkel bírunk, mellyek ellenkezőt bizonyítnak, és e 
részben különösen hivatkozhatunk két levélre Oklevéltárunkban 
CDLXXVni. és DXXXIL sz. a. Az első kelt július 25-dikén 
1468., a másik seplember 15-dikán 1471., és így mind kettő jőval 
Mátyás második házassága előtt, és mind kettő bizonyítja a tudósok 
pártolását és a tudományokbani gyönyörködést. 

*) Jac. Philip. Bergen Exam. Aug. Lib. XV. Suppl. Chron. ad 
annum 1463. Pratfy Ánnal. IV, d, 205. L 

*) Galeotus, De Dictis et factis Mathiae Regis Schíoandtner' 
nél I. d. 5áí. l, 

3) A romai és egyházi törvényekben jártasságát dicséri B. R. L. 
(Blasius de Rakamaz Litteratus), az 1486>diki tőrvénykönyv kiadéja, 
ehhez írt bevezetésében. Gonstitutiones Inclyti Eegni Hungáriáé in 
8-0 s. 1. et a. Horvát István, Nagy Lajos és Mátyás királyok 
védelme, 38, L 

*) Galeotus e. h. 
5) Vgyanö XKX. fej. Sehwandtnernél l d. 660. l. 
^) Baman, Ind, 18* l, 
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nagyobb ^ t ö mesterekkel vetekedhetek a házak illendő és 
alkalmas belső felosztásában ^). Ezen vonzalma mellett nem 
csuda hogy a tudományokat másokban is pártolta, a tudo
mányos intézetekben gyönyörködött, a tudósokat, művésze
ket bőkezűen megajándékozgatta ^}, á művészetet előmoz
dította, különösen sok szép űj épületekkel dís^esftettc Ma
gyarországot , olly annyira hogy e részben hazánk a többi 
m&velt országokkal méltán vetekedhetett )̂. Itt nem eresz* 
kedünk e részbeni nagy érdemeinek, bámulatos nagyszerű 
terveinek részletes vizsgálatába, mivel ezen tárgyra annak 
idejében azon kivül is vissza kell jönni; azonban még is 
kötelességünknek ismerjük azt itt megjegyezni hogy, bár 
ezen nagy fejedeimiinket a hiáság gyengeségét/{l egészen 
fölmenteni nem szándékunk, ügy még is mind azokat egye
dül hiádágnak nem tulajdoníthatjuk )̂, hanem abban részt 
engedni ki^yteleníttetünk a tudományok és művészetek ne-̂  
mesebb szeretetének is ^). 

Bőkezűségét minden író egyaránt magasztalja; ritkán 
bocsáta el magától valakit ajándék nélkül ^}. A fényűzést, 
raelly folytonos háborúzásaival összekötve gyakran ürité ki 
kincstárát és adósságok tételére kényszeríté Őt ^}, szerette, 

1) Oaleotus e. h, IV, fej. Schwandtnernél L d, 537. l. 
*) Maga mondja Galeotus e. h. XXIIL fej. e. h. 552. l., hogy 

Mátyás neki újesztendőkor nagyobb ajándékokat adott, mint több 
cselédeinek együtt véve. 

*) TuherOy / . könyv, 4. S, Schwandtnernél Seript. Rer. Hung. 
Il.d.U5:l 

*) Túbero e,h. 
5) Bmfín e. h. 
«) Tuhero e. h. 
'^) Zano Péter velenczei polgártői sok drágaságokat vásárolt, mely-

ly^kaek árát nem volt képes életében kifízetni, mint kitetszik ennek 
Báthori Istvánhoz november 12-dikén 1490. Ui leveléből. Fray, 
Hist. Reg. II. d. 492. l. Sokkal maradt adós kincstî rtőjáD^k Orbán 
egri püspöknek, mint kitetszik II. UJászlőnak octoberSS-pdikán 1490. 
k«lt leveléből, mellyben ,előr§ bocsátván, hogy elődje Mátyás király 
folytonostan nagy költséggel viselt háborúiban kincstárát kiürítvén, 
pénz dolgában mindig a hozzá hűnek tapasztalt Orbán egri püspök
höz és kincstartőjához folyamodott, ki az ország jövedelmeivel b^ 
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de csak nagyobb nyilvános alkalmakkal; különben egy
szerűen élt, a nyájas társalgásban, a tréfában igen gyönyör* 
ködött. Jő barátai körében nem csak komolyabb és igen 
gyakran tudományos beszélgetéseket folytatott, hanem fel
sőbb állásáről megfelejtkezve mindent a legnagyobb kész
séggel megtett, mi jő kedvet éleszthetett; így igen gyak
ran lehetett a császárokon diadalmaskodő vezért, a kor
mányt szilárdéi vezető államférfit, az itélő székében ko
molyan ülő birőt, a tudományokkal foglalkoző tüdőst, sza
bad éráiban a tűzhely mellett szakácskodva látni '). A 
szerencsejátékokban is örömest részt vett, sőt azokban 
szinte szenvedélyes kedvtöltését találta ̂ ). 

Mind e mellett uralkodői kötelességéről soha sem fe-
lejtkezék meg, a mulatságok által ettől magát elvonatni 
nem engedé. A mit csak lehetett, mind maga yégzé el') . 
Foglalatosságai végbevitelében vas szorgalmú vala, minden 
hozzá intézett leveleket maga néze keresztül, minden erre 
adandő feleleteket maga tett fel vagy legalább elküldésök 

nem érhetvén, a király parancsára mindenünnen kölcsön pénzt ssedve 
magát adósságokba bonyolította, annyira hogy ezektől menekednie 
lehetetlen volna, — nehogy az említett püspök és rokonai ezen or
szágos adósságokért idővel háborgattassanak, mind azon kűl- vagy 
belföldieknél, keresztyéneknél vagy zsidóknál lévÖ adósságait, mely-
lyeket a püspök a király és ország szükségére saját aláirású köte
lezvény mellett és tanúk előtt felvett, magára vállalja, s azon hite
lezőknek, kik az illy adósságoknak eddigi ki nem fizetését bebizo
nyítják , teljes elégtételt adni királyi szavára Ígérkezik; ellenben 
azoknak követeléseit, kik kölcsön czím alatt Orbán pttspök ellen 
föl nem léphetnék, de annak némi saját kezével aláírt és talán hely
telen sürgetéseik folytán a király parancsára kiadott leveleiből akar
ják bebizonyítani, hogy nincsenek kielégítve, tökéletesen megsem
misíti 8 ezen követelésektől a püspököt és rokonait is fölmenti. 
Dátum Bnde in festő beatomm Simonis et Jude Apostolorum anno 
domini 1490. Okkvéltár, DCCCVl «». 

<) Bonfin, IV. Hz. VIIL könyv, 475, l 
^) A cseh háborúban egy ízben koczkán 10,000 forintot nyert és 

azzal fizette ki katonáinak hátra lévő zsoldját. Bonün e. h* Has, 
Vngr. Mag. Ili d, 254. /. 

^ Bonfin e, h, 
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előtt keresztülnézett, megigazított; barátjaihoz pedig mint 
p. 0. Vitéz Jánoshoz maga kezével is írt, de igen röviden )̂. 
Főbb uraknál % sőt a tehetősebb polgároknál is gyakran 
megfordult'), alattvalóit gyakran polgártársainak nevezte*); 
a köznép közt örömest forgott ^), azzal beszélgetett, enyel
gett, tréfált és ebbeli tréfái néha az aljasságtól nem voltak 
mentek ^}; vélekedéseit, panaszait, állapotját álruhában 
igen gyakran figyekezék kitapogatni 0? ĝy magát a köz
vélemény iránt legbiztosabban értesítendő. Ajtai, kivált 
második házasságáig, alattvalói előtt nyitva állottak; min
denki ügyes dolgaiban szabadon és minden akadály nélkül 
járulhatott hozzá, kegyes kihallgatásra számithatott királya 
részéről és ezzel vigasztalta magát, ha mindjárt kívánsága-. 
ira nézve czélt nem ért is *). 

A királynak szép, tündöklő tulajdonait, mellyek őt 
nem csak kora hanem minden idők legnagyobb fejedelmei, 
legelső vezérei egyikének bélycgzik és mint magános férfit 
is tekintélyes polczra emelték volna, némelly hibák és több 
ámyékoldalok szeplősítik. Önkényes bánása módjáról 0 , 
hiúságáról már feljebb is emlékeztünk. £ mellett szándé
kai létesítésében nem csak állhatatos hanem a makacsságig 
akaratos volt ®̂), haragra könnyen gerjedt és annak tettek
ben is szabad utat engede, mi őt nem ritkán igazságtalan
ságra vezérelte, de vérének lecsilapodtával épen olly köny-

0 Galeotvs, XXVÜL fej. Schtoandtnernél L d. 557. l 
^) így a szcnt-Iőrinczi kedves apátjához igen gyakran kijárt. 

)̂ Sgy városi szabadalomleveléoek végén ezt olvassuk: Dátum 
Budae in Palatio cuiusdatn Alberti Samboki civis civitatis Budea-
sis 1476. Kocachich, Form. SoL 160, L 7. $s. 

*) Egy i 474-ben a beszterczeiek részére kelt levelében. ScMözer^ 
Geich, d, Deutsch, in Siebenbürg. L d. 70. L III. d. 570. l. 

)̂ Bonfin e. h. 
«) S%ékely István, Krónika, 219. l. 
'^^HeUai, II. d. 266.1. 
») Bonfin e. h. 476. l. Has. GcUeolus e. h, 
^) Ezt kűlöndsen kiemeli Tubero e. h. 116. l 
®̂3 Mennyire volt állhatatos feltett czé\jai mellett, bizonyí^a az, 

hogy jelenlétében \éi ember a csuka mája felett annyira összevesz-
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nyen meg is engesztelődött és az okozott kedvetlenséget 
jóvá tenni ügyekezett '). Éles lángeszével az embereket 
egy tekintettel keresztülnézte ^). Barátai választásában inr 
kább érdemre mint nemességre, ősökre tekintett, de még is 
ezekben nem ritkán csalatkozott'), mit a barátságbani áll-
hatatlanságának rovására tehetünk. Á szerelemnek is sokat 
hódolt, kivált özvegysége ideje alatt, de itt is a változa
tosságnak ^olt kedvelője *); egyébiránt a bels^ családi 
csend megzavarását elkerülni ügyekezék*) és az iiledelem-
röl soha sem felejtkezék meg )̂. Társaságban'a bortól nem 
idegenkedett^ sőt azzal néha mértéken tul î  élt ^). A kor
látlan dicsvágyat, a hiúság ikerét is méltán teszszük hibái 
sorába; poharazás közben gyakran monda, hogy a fejedel
met semmi sem ékesíti annyira mint a hír és dicsőség ̂ }. 

v^n, hogy egymást összevagdalnák, a király föUevé magában, miseerint 
ezen halnak illy veszelythoző májából soha többé nem eszik, és sza
vát valósággal meg is tartotta, bár ez mint igen Ízletes és sokak által 
kedvelt étel igeu gyakran megfordult asztalánál. Éro/edff#*, VI.. fej. 
e. h, 539. l. ÁUhatatostágát szándéka végrehajtásában igen. nagyon 
dicséri Galetaus XVlü. fej. e. h. 549. /. 

0 Bonfin, IV. tíz. VllL könyv, 475. /., Pray^, Amál. IV. d. 
207. /. — Bonfin valamivel alább 476. l, mintegy megfelejtkezve 
előbbi szavairól ezt mondja: „Ad iracundiam difficalter irritari, 
irtltatum commotuinque non cito desidere.** De ez tetteivel egye
nesen ellenkezik. 

2) Veronai Gáborból min^árt kinézte, mi lakik benne. Galeottis^ 
XVIII. fej. 549. l. 

3) Bomfin e. h. 
*) Bél, AdparaU II. d. 112. l., Bonfirí e. h., Eder. Obsere. 

96. l. 
3) „Nec humanis quidem passus est sibi facilc interdici volupta-

tibus, muliercularum quandoque obnoxias fűit amoribus, sed a ma-
tronis abstínuit.*' Bonfin e. h. 

^} Tiene un vita onestissima. A pápai követ tudósítása Engel-
nél 15. l. 

'^) Bonfin e» h. — Erre nézve az ellenséges indulatú Tubero 
e. h' H7. l. igen messze megy, midőn azt mondja hogy teste cra-
pula et venere egészen ki volt aszva. 

8) Tubero e,hr 
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Az^rt a hizelgést igen szerelte, de még is csak úgy, ha 
igen durva nem volt. Sokak által vádoltatik a tettetésröl 
nagyobb vagy kissebb mértékben )̂. Azonban ha meggon
doljuk, hogy az uralkodóknak az állam titkait elárulni és 
terveiket idő előtt fölfedezni nem tanácsos, söt igén gyak
ran veszélyes lehet és a birodalom Jövendőjét koczkáztat-
hatja, ezen tettetést mind addig míg kétszinüséggé nem fajúi 
el, jellemhibájának nem tarthatjuk. 

Jellemének minden keménysége mellett is szelíd, 
ínagasztos, a mindennapiságon feljüiemelkedett nemes gon
dolkozás lengett minden cselekedetei felett és tündöklik 
ki minden sizavaiből. Egy alkalommal hosszasan és igen
gyengéd érzéssel kívánta megczáfolni Terentius emez isme
retes szavait: Obsequium amicos , veritas ódium parit^); 
tnás alkalommal némelly házi emberei azzal vádoltatván, 
hogy öt meg akarják étetni, méltdssággal jegyzé meg: ma
gáéinak fegyverétől ne féljen az, ki igazságosan és tör-
vényszerűleg uralkodik "). Egy izben kíséretével a pálosok 
sz. lörincíi kolostora előtt Buda mellett épen estebéd ideje 
alatt jelenvén meg, a kapus, utasításához képest, miszerint 
tliy időben a perjel engedelme nélkül senkit be né bocsás
son , őt megállítá és tovább menni nem engedé; mire az 

0 TuróWi IV, rész, LXV. fej. Schioandinernél öt a tettetés 
mesterének (díssimulandi magister) nevezi, Bonfin e. A. IIL tis. 
IX* könyv» 37Ö* l. valamivel szelídebben fejezi ki magit: „In 
agenéd cautus et saĝ ax ét ad simulandum diasímulan-
diamque nimis idooeas. Cum senioribus6impii6itatetB qnandam sepe 
presefetre, callide quaecunque mens male ferret eliceré y abliqua 
consilia intelligere et corda hominum cautissime persciutari, diíFi-
culter alienis artibus falli videbatur.** — Még szelídpbben SZÍJÍ erről 
a pápai követ a szent-székhez intézett tudósításában Praynát^ Annah 
IV. d. i63. L mondván: ,.Est ením rex dbctus, eum gravitate et 
maieslate qaadam dlcendi, ut nihil dícat, quam id quod sibi ereden-
dum videatur/* Mind ezen előadások egyébiránt úgy vannak alkptva, 
hogy Inkább Mátyás dicséretére mint dlcsárlására látszanak czé-
lozni. 

2) Galeotus e. h. XXIII. fej, 552: l 
^) Galeotus XIX. fej. 550. l. 
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id5 közben tuddsitott perjelnek, midőn szolgája illetlen ma
gaviseletét mentegetné, azt feleié: „Bár az én szolgáim is 
parancsaimat mindig illy hűséggel teljesítenék i)/ ' A modrosi 
pttspök éí> pápai követ sokáig árulkodván titkon és allatto* 
mosan a magyar nagyok ellen, a nélkül hogy Mátyás, ki 
embereit ismerte és velek tudott bánni, neki hitelt adott 
volna, végre megunta boszantő eljárását és egyszer nagyai-
nak fényes körében szólitá fel a vádoskodőt, ismételné itt 
mind azt nyilván és őszintén, mit nékie titokban mondott 
volt. Az alacsony rágalmazd meglepve és megszégyenülve 
elnémult és a király őt tartományaiból kitiltá, a készületek 
megtételére 48 órát engedvén )̂. Más izben egy bátor 
tettei által megkülönböztetett és azért igen kedvelt kato
nája, annak meghallására, hogy a háború a király és Fridrik 
császár közt közelebbről kiütendő, elbocsáttatásaért ese^ 
dezvén, azon az első pillanatban igen nagyon felindult, de 
miután értésére esett volna, hogy ezen vitéz bajnok a csá
szárnak esküvel fogadta volt, hogy ellene kardot soha sem 
ránt, mindjárt nem csak lecsöndesedett, hanem a becsüle* 
téré annyit tartó harczost megdicséré és ajándékokkal ter
helve bocsátá el szolgálatából ^). Elménczségei néha csí
pősek és a gazságot sujtók valának. Egy fösvény ndva-
roncza, kit testvéréveli osztályos czivódásaiból ismert, fe
kete köpenyben, megnőtt szakálla] és a gyász minden jele
ivel jelenvén meg előtte, a király ez iránti kérdésére test
vére halálát adá szívfájdalma okául; mire a király meg-
jegyzé} talán azért mivel az oUy későre t̂örtént és az or
vosok tudatlansága nem segített elég hamar nyugtalansá
godon ? *). 

Az illy cselekedetekre, illy szavakra képes fejedelem, 
kivált miután e mellett a hon, a nemzet dicsőségét oUy 
magas polczra emelte, lehetetlen hogy alattvalói kedvessé-

0 Egerer, Fragmen panis 237. l Oros», 54Í. /. 
í) Galeotus, XIIL fej, 544. l. 
3) Ugyanő VI1. fej. 539. l. 
*) Sacy, Hist á'Hongrie,395. l. 
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gét meg ne nyerje, és valóban Tuberőnak fekeievérűsége 
kell azon állítására, hogy a honfiak inkább félelemből mint 
szeretetből ragaszkodtak hozzá 0- ^ mellett különösen a 
magyar benne feltalálta nemzeti bélyegének minden fényes 
oldalait, annak minden árnyéklataival vegyítve ; eleven 
képe volt ő az igaz magyarnak minden erényeivel és hibái* 
val kedves, kellemetes alakban. Ez őt népszerű királylyá 
tette hazánkban, épen űgy mint I. Miksát Német-, IV. Hen
riket Francziaországban. Az illy fejedelmek a nemzettel 
összeolvadva maradnak meg annak minden osztályai emlé
kezetében , az illyeneket lelkesedéssel említi sok századok 
mnlva is a nemzetnek minden jámbor tagja, még az ollyan 
is, kinek állása nem engedi meg, hogy hona régibb törté
neivel megbarátkozzék. 

A mi Mátyás királynak személyességét illeti, ő igen 
jártas volt a külföldi nyelvekben, a törököt és görögöt ki
véve majd minden ismeretesb earőpai nyelveket értett ^). 
Jől beszélte a tótot és deákot, bár az utolsóban ejtett né
ha hibákat'}, németül fogsága alatt tanult meg *} és be
szélt olaszul ^). £ mellett azonban anyai nyelvét, bár an
nak virágoztására mit sem tett, egészen nem mellőzte el; 
ékes beszéde mjnd ebben mind a deákban köz cíicséretet 

0 Tubero e. h, l. konya) t 5, S* — Ugyan ezen ird más helyt 
4. $. magával ellenkezve azt lüondja: Mátyás meg tadta a sziveket 
nyerni, mivel inkáb kegyelemmel mint keménységgel büntette a hi-
bázékat. 

)̂ Bonfin e. h, 
3) Galeotvs e. h, IIL fej. 537. l és XXVHL fej. 567, l A deák 

classicnspk olvasásában gyönyörködött, mint Péczeli e, h, IL d. 
537, l. mondja, a harcz robajai mint az általa paradicsommá vará
zsolt Visegrád békés árnyai, csendes örömei közt. Galeolns szerint 
XXVllL fej, 557, l, a tőt diale'ctusokat majd mind értette. 

)̂ GfúeoUti e. A., ki szerint az idegen fejedelmekkel németül 
folyvást beszélt. 

)̂ A pápai követ rőla tett tudósításában azt mondja: „Hunc re
gem si S. V. videret, quam gravitatem, qnaro prudentiam praeseforat, 
quam svavi et gravi eloqnentia polleat, diceret hunc Italicae et La
tináé Lingvae semper incubuisse. Fraynál Annál /F , d. 167- L 
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érdemelt 0« Nagy segítségül szolgált neki e részben, úgy 
mint minden más tárgyban, megkülönböztetett emlékező 
tehetsége és vas szorgalma ^). írás vonásai tiszták sőt az 
akkori időkhöz képest szépek is valának, az tij és avult 
betűk közt a közép utat követvén '). 

Egyébiránt igen vallásos volt*), de épen nerii vak
buzgó^). A csillagjövendőlésekre igen sokat tartott, és riem 
igen kezdett el valami nevezetest a nélkül, hogy astrolog-
jait előre fiieg ne kérdezte volna.- A magános életben egy
szerű, nyájas és elmés *), beszéde halk kar folyt, de ékes
ségével és velős gondolataival mindent elbájolt )̂, különö
sen katonáihoz a ha^zban intézett beszédei élesek, heve
sek €s elragadok voltak, és ezeknek határát nem kevéssé 
emelte férfias, tiszta és csengő hangja )̂. 

Te&tére nézve középszerű volt % vagy valamivel na-
^obb '®), lóháton nagyobbnak tetszett mint állva "). Bzép 
idomos ábrázata, nemes tekintete ^̂ } kellemes benyomást 

0 Rakamazi Balázs deák e. h. Horvát István szeriot e, h. Kü-
lúiiösén a magyar példabeszédekben igen jártas voUi GaleotuSj V. 
foj. 538.1 

2) Bonfin €. h,, Galeoftts, XXVIII. fej, 558. L 
3) Galeotus c. A. 
)̂ „Praepolluit insuper pietate non mediocri , cui mira religio et 

tanta divínl soliicitudo cultas inerat̂  at domi tntlitiaeque non secus 
aique Alexander, dextera Dőum, sínistra hastam ferref, in deos et 
honiines juxia liberális. Borifin e. h. 476. l. — Vallásosságáról a 
a castellai püspök a pápának azt írta, hogy a vallás szertartásainak 
serény gyakorlásában 6t egyházi személy létére is meghaladja. 
•Pé(erfi ^ ConcLd. 9.1. — Paizsán c szavak álottak: Alma Dei 
Genitrix Maria interpella pro Rege Mathia. Pálma ̂  II. d. 4W. l. 

^) Prapy AhnaL IV. d. e. h. — Számos hussiták voltak mindig 
seregeiben még a felsőbb katonai tisztek közt is. 

ö) Pray e. h. 
"') Bonfin e. h. 

)̂ Bonfin e. h. 
9) Gaieotusy XIV. fej. Schwandtnemél I. d. 546. l. 
<« Bonfin, IV. iü. VIII. könyv, 475. l. 
' 0 Galeotus e. h. 
í2) Bonfin e.h. • 
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tett; növelte ezt píros képe, fürtös, gonddal ápolt bzöke 
haja ) , eleven barna szeme *), egyenes orra, de gyengí
tette széles szája '). Szabad és nyílt tekintetével kedvelt
jeire nem minden báj nélkül kacsinta, míg ellenségeit némi 
hatásteljes keménységgel fogta szem közt *). Termete szép 
és idomos )̂, de inkább férfias mint asszonyos '), nyaka 
vastag, válla széles, melle erős volt ^). Ujjai hosszúságuk 
által különböztették meg magokat, és ezek közöl a kisseb-
bíket közönségesen görbén tartotta *). Testének ereje a 
középszerűséget nem haladta meg ^), de azt a gondos és 
folytonos gyakorlás megedzette, a fáradalmak eltűrésére 
alkalmassá tette ^̂ ). A birkózást már gyermek korában szen-
vedélylyei űzte *̂ ), mint megélemedett ember a lovaglás
ban, mellyben magának a legfőbb tökélyt tudta megsze
rezni '̂̂ ), a lovagjátékokban gyönyörködött és ezekben maga 
személyesen is* különös ügyességgel vett részt " ) , könnyű 
mozdulásai és hajlékony teste által kedvezőleg segítve. Szava 

0 Ugyanő ugyanott. — Galeotm szerint e. h. XXlILfej. 552. /. 
haja valamennyire vereses volt̂  

2) Bonfin és Galeotus e. h. 
3) Bonfin e. h. 
*) Ugyanő ugyanott. 
0 Ugyanő ugyanott. 

)̂ Galeotus c. h. 
7) Bonfin e. h. 
«) Galeotus e. h. XXllL fej. 552. l 
^) Ugyanő ugyanott, 
ö̂) Bonfin e. h. 
Ó̂ Galeotus, XIL fej. 543. l. 

*2) Galeotus e. h. XIV. fej. Schwandtnernél l. d. 546. L csak 
kettőt ismert, ki úgy megülte volna a lovat mint ő: Sforza Ferencz 
mílanöi fejedelmet és San-Severinei Róbertet, a velenczeieknek c 
korban egyik leghíresebb vezérét —Bonfin, IV. tiz. I. könyv^ 389. l. 
azt is állftjâ  hogy a kocsizásban gyönyörködött (aurigationo assidua 
usuŝ est); mire Uszti, Adnotat ad Bonfin. Kovachichnál Script. 
Min. I. d. 336. l. azt jegyzi meg, hogy kocsis nem volt, Romanus 
enim mos jam olimsaue desierat, nisi forte dicere velit curru kochij 
vectum, cujus Rex primus inventor fuerat. 

3̂) Bonfin. ÍV. th. VllL könyv, 475. l. — Az idomtalan erejű 
Hunyadiak Kora. 3 4 
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tiszta, hangos, beszéde lassú és velős volt ^). Ébren aludt, 
a legkisebb neszre is fölébredt és mindjárt talpon is volt; 
de háborúban a legnagyobb veszélyek, a legelevenebb zaj 
közt is tudott édesen szúuyadni )̂. 

Hlyen volt Mátyás királyunk, kinek halálával az élőnkbe 
tűzött czélt elértük. Azonban, mielőtt az olvasótól búcsút 
vennénk, ezen munka második nagy osztályában még egy 
futó tekintetet vetünk a haza és lakosainak belső állapot-
jára ezen keresztül futott időszakban, adott szavunkat be-
váltandők. 

Holabár hfres német bajnokon győzedelmeskedett, ügy hogy vele 
összeülvén, a nagytestű csatár általa épen főjén találva lovárél lebu
kott, a király is ugyan mellén találva a nyeregből lecsúszott, de a 
kantárt kezében megtartá és minden sérülés nélkül marada, míg 
amaz összezúzatott és kezét is eltörte. Mátyás megsérült ellenfelét 
uem csak gyógyíttatta, hanem meggyógyulása után meg is ajándé
kozta. Ezen bajvívás kimenetelén annyival inkább csadálkozott 
GaUoiuSj mint maga mondja e. A., mivel Holubár nagy és izmos^ 
Mátyás ellenben csak közép erejű s termetű volt. 

Ő Bonfin e, h, 
2) Galeotus e. h. XX. fej. Schwandtnernél e. h. 551. l. 
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. Hausitz 
halva 

legalsó sorául olvadandó a 277 
2. 8. a. 
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17. 8. a. 
7. 8. f. 
5. 8. f. 
1. s. a. 
3. 8. f. 
4. 8. f. 
I .és2. 8. a 

15. 8. f. 

okozót 
14-dikén 
Reih8tag8 
Geréb 
mos 
Pannon la ssal 
egy részről, Mátyás 
brandeburgi 

. beké Fríderikkel 

olv. azt 
olv, esküdtjeihez 
olv, brandenburgi 
olv, révénél 
olv, OMevütár 
olv. kerületben 
olv, Uansitz 
olv, félholtan 

. l, legalsó sora 
olv, okozott 
olv, 17-dikén 
olv, Reichstags 
olv, Geréb: 
olv. most 
olv. Pannoniussal 
olv. egy részről Mátyás 
olv. brandenburgi 
Ólv, béke Friderikkel 

facta fuisse hominem olv. fata fuisse hominem. 
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