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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága a f. év 
márczius 12-én tartott ülést. 

Az előadó bemutatta a honvédelmi miniszter úr 0 Nagyméltósága 
leiratát, mely szerint a «Hadtörténelmi Közlemények» 1890-ik évi III-ik 
évfolyamára, mint eddig is, 100 példányra előfizetett; a bizottság ezt 
örömmel vette tudomásúl. 

Ezután a f. évi költségvetés és a múlt évi számadások mutattattak 
be, végűi pedig Thaly Kálmán, mint az állandó múzeumi bizottság tagja 
jelentést tett a «Hadtörténelmi Múzeum» ügyéről. 

Az állandó bizottság a Magyar Nemzeti Múzeumra nézve abban 
állapodott meg, hogy a jelenlegi épület úgy amint van megmaradjon és 
sem kibővítés, sem átalakítás által jellegéből ki ne vetkőztettessék. 
Miután azonban a hely már a mostani gyűjtemények számára is kevés, 
abból legelőször is a természettani s néprajzi gyűjtemények, később 
pedig — a képzőművészeti múzeum létesűlésével -— a képtár is kihe-
lyeztessék, s abban csupán a magyar s Magyarországra vonatkozó nyom-
tatványok gyűjtésére rendelt «Széchenyi országos könyvtár», a régiségtár 
s a majdan fölállítandó «Hadtörténelmi Múzeum» hagyassék meg, mi által 
a múzeum nemzeti jellege leginkább megóva leend. 

Az állandó bizottság tehát e tekintetben a hadtudományi bizott-
ság álláspontját fogadta el, mely a múzeum nemzeti jellegének megóvását 
leginkább s legelőször hangsúlyozta s a Hadtörténelmi Múzeumban a 
nemzet múltjának kívánt maradandó emléket állítani. 

Miután azonban a képzőművészeti múzeum még csak terv, mely-
nek kivitele esetleg évekbe kerül, a Nemzeti Múzeum a képtárt egyelőre 



megtartja, mely a Történelmi Arczképcsarnokkal, a régiségtárral, s a 
Hadtörténelmi Múzeum első alapját képező fegyvertárral az épület máso-
dik emeletét foglalandja el, míg az első emelet a mindinkább gyarapodó 
könyvtár és levéltár elhelyezésére fog szolgálni. 

Ha a képtár az épületből kitelepíttetett, a második emelet összes 
termei a régiségtár és a Hadtörténelmi Múzeum gyűjteményei számára 
tartatnak fenn. 

Figyelmeatetés. 

Figyelmeztetjük az érdeklődőket, hogy a múlt év deczember havá-
ban kihirdetett pályakérdésünk benyújtási határideje az 1890-ik év május 
hó 1-én jár le. A pályadíj egy, a magyar hadtörténelemböl vett, nevezetesebb 
esemény önálló leírásara tűzetett ki; a munka jutalma 20 darab arany, 
de azonkívül a folyóiratban való közlés után a rendes díjazásban is 
részesül. 

Egyébb részletek folyóiratunk múlt évi IV. füzetében (681—682-ik 
lap) foglaltatnak. 

HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Adalék Mátyás király 7-ki ausztriai hadjáratá-
hoz. E nevezetes hadjáratról egy terjedelmére nézve csekély ugyan, 
de tartalmát és eredetét tekintve nagybecsű írott emlék áll rendelkezé-
sünkre. Ezen a modenai levéltárból származó s másolatban a M. T. A. 
történelmi bizottsága gyűjteményében őrizett emlék az olasz Bresciai 
Gábor (Fra Gabriele da Brescia) egri püspöknek, és sz. széki legatusnak 
a Mátyás király által béketárgyalások megindítása czéljából Fridrik csá-
szárhoz menesztett biztosok egyikének, St. Pöltenben 1477 október 7-én, 
tehát mintegy két hónappal a békekötés előtt, kelt levelének kivonata 
Herkules ferrarai lierczeghez, mely mint a hadjáratban, s az utóbbi 
békekötésben közvetlenül szerepelt egyén levele, megérdemli, hogy ren-
delkezésünkre álló kivonatát magyar fordításban közöljük : 

« . . . Tudván, hogy Fenségednek örömöt okozok, elmondom rövi-
den 0 Felségének (Mátyás királynak) Ausztriában eddig kivívott hadi 
sikereit. Felséges Uram Ausztriának már jó nagy részét hatalmába kerí-
tette, azaz 100 várnál többet s mintegy 30 helységet s várost, s naponta 



többen hódolnak meg Ő Felségének, nem remélvén már semmi segélyt a 
császártól. 

Mátyás király hadserege két részre van osztva, az egyik rész a 
Dunán innen, a másik a Dunán túl működvén. Az összes haderő mint-
egy 20,000 lovasból s 10,000 gyalogosból áll, mind válogatott vitézek. 
Es bár az Isten s a jó szerencse annyira kedveznek ü Felségének, hogy 
rövid idő alatt egész Ausztriát meghódíthatja, inkább szeretné O Felsége, 
ha fegyvereit a törökök ellen fordíthatná, daczára annak, hogy a császár 
volt az, ki sértő és kihívó magaviseletével és tűrhetetlen garázdálkodásai-
val idézte elő e háborút. Ennélfogva O Felsége az utóbbi napokban azon 
működött, hogy becsületes útat módot találjon a béke lehetővé tételére. 
Most pedig engem, a váradi püspököt, a szepesi comest s Bánffy Miklóst 
küldi a császárhoz békeajánlatokkal . . . «A levél eredeti kelte és aláírása 
a következő : «ExSancto Ypolito YII-o Octobris 1477. Illustrissime Domi-
nationis Yestre Servitur Gr. Episcopus Agriensis Apostolice sedis legatos.» 

Óvári Lipót. 
Mátyás király személyes bátorságának példái. Heltai 

Gáspár Krónikájából1) veszszük az alábbi kis történetet, mely habár 
okmányok által nincs is támogatva, mégis érdekes bizonyságot tesz a 
közhitről, mely Mátyás királyt nemcsak személyes bátorsággal, de sőt 
merészséggel és semmi veszélytől sem rettegő vakmerőséggel ruházta 
föl. — A török háborúk idejében, midőn Mátyás Jaiczát fölmentendő, a 
II. Mohammed seregével szemben táborozott, Mátyás a török tábor 
kikémlelésére alkalmas embert nem találván, ő maga török ruhát öltött, 
s a táborba élelmet szállítók közé keveredvén, sikerült neki egész a 
szultán sátráig hatolnia, hol leülve, egy török kalmár egykedvűségével 
egész nap árpát árúit. Ilyenformán a török szultán táborát és a kihall-
gatott beszédekből szándékait is megismerte és este ugyan olyan módon 
távozott, az árusok közé elegyedve. 

Másnap levelet küldött a szultánnak, melyben egész táborát leírván 
neki, tudósítá őt, hogy ő maga kémlelte ki őket, megjegyezvén, hogy igen 
rosszúl van a tábor őrizve, miután akadálytalanúl ülhetett egész nap a 
szultán sátra előtt. Szavainak bizonyságáúl megírta, hogy hány tálban 
s miféle ételt vittek fel a szultán sátorába, mit ott léte alatt alkalma volt 
megfigyelnie.— A szultán ekképen meggyőződve arról, hogy egész táborá-
nak és állásának körülményeiről az ellenség biztos tudomást nyert, meg-
rémülve másnap korán reggel elvonúlt, Mátyásnak ez által könnyű győ-
zelmet szerezve. 

Heltai Gáspár, Magyar Krónika, II, 265. lap. 



Nem kevésbbé érdekes a másik eset, melyet Eschenloer1) beszél 
el, s tőle mint hiteles adatot Teleky s mások is átvettek. A sziléziai 
hadjárat folyamán, midőn Mátyás király 1474 október vége felé, csekély 
számú seregével Boroszlóba vonúlt, mindent megtett, hogy a roppant 
túlerővel bíró ellenség hadműveleteit és ostromát hatálytalanná tegye. 
Megparancsolta, hogy a környék összes parasztjai, minden hozzátarto-
zóikkal, eleséggel, barmaikkal együtt Boroszlóhoz jöjjenek, mintegy 1000 
szekér szénát, gabonát és eleséget hozata a városba, s azt a legteljesebb 
védelmi állapotba helyezvén, nyugodtan várta a történendőket. 

Kázmér király és Ulászló seregeinek egyesülését Mátyás nem volt 
képes megakadályozni, s a máris megfélemlített boroszlói lakosság a 
roppant tábor láttára kétségbe esve, a végpusztulástól tartott. 

Ehhez még ragályos betegség is ütött ki a városban, mely külö-
nösen a parasztok között dühöngve, azokat megtizedelte. 

De Mátyás nagy szelleme nem csüggedt. A lengyelek Szt. Katha-
rina falvától egész az Olau folyóig ütöttek tábort. Igen fontos dolog 
volt azok erejét s állását kikémlelni. Mátyás maga vállalkozott e veszélyes 
szerepre. Rácz parasztnak öltözve könnyű lóra kapott, s a lengyel táboron 
végig vágtatva saját szemeivel győződött meg annak kiterjedéséről és a 
csapatok számerejéről, állásáról. A városba visszatérve, a városi tanácso-
sokat nagy rémületben találta, kik Mátyásnak még a külső városrész 
elégetését is tanácsolták. De a király biztosította őket, hogy nem lesz 
semmi bántódásuk a lengyelektől, s szavai oly varázserővel bírtak, hogy 
a megfélemlített kedélyek ismét lecsillapultak. S a nagy királynak igaza 
volt. A csekély számú őrség a túlnyomó erővel szemben hősiesen tartotta 
magát, s a lengyelek éhség, betegség, hideg és más körülmények által 
kényszerítve, a békét maguk voltak kénytelenek kérelmezni. 

Hasonló vakmerőséget tanúsított Mátyás király, midőn 1485-ben 
Bécs ostroma alkalmával az ostromlott városba két ízben is bement, hogy 
a város állapotáról magának meggyőződést szerezzen. Egy ízben így írja 
Heltai,2) «ő maga vett vajat és kosár tikmonyát a hátára és úgy árúlta 
ezeket a bécsi vásáron idegen rossz ruházatokban, és úgy hallotta ott 
benn Bécsben, mit szóllnak az emberek és mire igyekeznek és minden-
képen meglátta az hadakozóknak az Ő tartásokat és minemű renddel 
őriznének.» Más alkalommal, úgy beszéli Hormayer bécsi Krónikája3) 
a király kerékgyártónak öltözködött s maga előtt kereket hajtva ment be 

Escbenloer, korábban már i. m. 310. lap. 
*) Heltai i. m. 265. lap. 
3) Hormayer, Wien IV. 1 füz. 50. lap. 



a városba, s azt megszemlélvén, még bentlevő párthíveivel is érintkezett. 
Ez alkalommal a «Három Holló» fogadónál hosszasabban időzött, s már 
majdnem fölismertetett, midőn barátai — ezt észrevéve — nagy zajt 
csaptak s ez által a nép figyelmét lekötvén, Mátyás királynak alkalmat 
nyújtának, hogy kerekével a városból a Stubenthornál ép oly észrevétle-
nül kiosonjon mint bejött. 

Még egy példát mond Heltai Mátyás király személyes bátorságáról 
Szabács ostrománál, melynek hitelessége azonban kétségbe vonatik. Erre 
nézve Csánki Dezsőnek e folyóirat I. évfolyamában közölt «Szabács meg-
vétele» czímű közleményére utalunk. 

Mátyás k irály nézete az ó-kor hadvezéreiről. — Ga-
leotti ismert munkájában x) írja, hogy midőn egykor Mátyás udvarában 
több előkelő úr vitatkozott a király jelenlétében a fölött, vájjon a régi 
avagy az újabb hadművészet érdemli az elsőséget, Mátyás így nyilatko-
zott : «Haa mi korunk a hadművészetben csak század részben volna any-
nyira jártas, mint az ó-világ, s hadi képzettségünk az ó-korihoz csak 
hasonlítható is lenne : a török birodalma valóban nem lett volna oly 
roppant kiterjedésű. Mert ó-kornak nem az öt vagy hatszáz év előtti kort 
nevezem én, hanem visszatérek azon hadművészethez, mely a rómaiak 
korában virágzott. A hadművészet, a hadseregek hadi képzettsége, a hadi 
gépek és hatalmas ostromművek ismerete akkor magas fokon állt, miként 
Frontinus, Yegetius s számos más íróból kétségtelenül látható. Mit mond-
jak azon idők vezérei és fejedelmeiről ? Nincs oly eszeveszett, híresztel-
tessék bármi bajnoknak, a ki magát akár Hannibál, akár Nagy Sándor, 
akár Marcellus, akár Scipio vagy Julius Caesar fölébe merészelje emelni, 
sőt csak hasonlítani is. De ha az ó-kort öt hatszáz év közé szorítanók, 
én is kezet fogok veletek; mert ez időszak alatt kevés vagy talán senki 
sem hasonlítható korunkbeli hadvezérekhez. Mivel fölébresztetvén álta-
lunk ama dicső és nagytapasztalású hajdan : sokkal jobban és ahhoz-
értőbben kezeltük a hadügyet, mint az a bárdolatlan kor, mely hat szá-
zadon túl nem megy.» Hogy Mátyás király a «korunkbeli» hadvezérek 
alatt kiket ért, kétséges ; bár a burgundi Károly, a hussita Ziska, Podje-
brád, mindenekfölött pedig saját atyja Hunyadi János és nagy ellenfelei, 
H. Murád és H. Mohammed, nagy vezéri hírnévnek örvendettek, ép úgy 
Castriota György, s Olaszországban is több jeles vezér. 

1) Galeotti Marzio, De Mattliiae Corvini egregie, sapienter et jocose dictis 
ac factis. Galeotti Corvin János nevelője s tanára volt s e munkájában szá-
mos érdekes és jellemző cselekedetet, vagy nyilatkozatot őrzött meg Mátyás 
királyról. 



A megalázott török köretJJ — Bécs-Űjhely ostroma alkal-
mával, 1487-ben Mátyás maga a várostól nem messze ütött táborban volt. 
Akkor küldött hozzá Bajazet török szultán egy előtte nagy tekintélyben 
álló követet, ki máskor az egyptomi királynál s egyéb keleti uralkodóknál 
fontos megbízásokban működött, s akként nyilatkozott, hogy azon feje-
delmeket, kikhez küldve volt, ékesszólása és tekintélye által mindenre, 
amit csak uralkodója kívánt, rábírni képes vala ; amit hogy Mátyás király-
nál is kiviend, kérkedett. Ezt, mielőtt a követ megérkezett, bemondák Má-
tyásnak, kiföltevé magában, hogy e hetyke embert le fogja alázni. Kitűzet-
vén tehát a követ számára a kihallgatás órája, vele együtt a megszállt város 
bástyái alá ment, egyszersmind parancsot adva, hogy rohamot intézzenek 
az ellen. Amint ott az ágyúk közt és az ellenséges golyók záporában 
forogtak, parancsolá a követnek, hogy adja elé megbízását; ami, úgy a 
hogy megtörténvén, Mátyás rögtön tételről tételre megválaszolt reá, s a 
követet elbocsátá. Hanem ez a nyilak és golyók közt adott válaszról meg-
feledkezve, elutazni s fejedelméhez visszatérni nem merészelvén, esde-
kelve kérte a királyt, ismételné válaszát; ezt azonban semmi áron el nem 
érhette. Bajazetnek pedig megizente Mátyás király, hogy máskor eszesebb 
követeket küldjön hozzá, kik a választ amit kapnak, megvinni képesek. 

2rebit.s c/i ostroma Í&68-ban. Midőn Mátyás király a cseh 
háború első időszakában Podjebrád ellen harczolt, annak fia, Victorin, 
Mátyás király által a cseh főseregtől elvágatott s rövid ütközet után 
Trebitsch várába szoríttatott. A király ez alkalommal gyalogságát jó kocsi-
(igás) lovakra ültette,2) hogy gyorsabban jussanak Trebitsch alá s Victo-
rint itt ostrom alá fogta. 

A város a harmadik napon, május 26-án, minekután védő őrségéből 
1500 elesett s az egész város lángokban állott, a magyarok kezébe került, 
Victorin pedig a város egyik mellékkapuján át a közeli dombon levő 
erősített kolostorba vonúlt, melyet Mátyás király most körülzároltatott, 
a vidéket pedig elpusztítatta. 

Közel 4000 ember volt ez aránylag kis helyen összezsúfolva s a 
csehek az éhség fokoztával már lovaik nagy részét megették; de bár 

*) Bél Mátyás, Adparatus ad históriám Hungáriáé. Dee. II. 114. lap. 
2) Eschenloer azt mondja : Der König von Hungern war mit allem 

seinen Reisigen Zeug uf, und setzte vil Trabanten uf gute Wagenpferde, 
dass er bei Zehen tausend Pferde eilendes bei dise Stat brachte. A had-
történelemben ez első példája annak, hogy gyalogság gyors megjelenés érde-
kében lovakon vitetik a harcz színhelyére. Eschenloer, Geschichten der Stadt 
Breslau, II, 128. lap. 



az ostrom már egy hónapig tartott, az erőd rohammal bevehető 
nem volt. 

E közben Henrik herczeg, Victorin fivére, alatt fölmentő sereg 
érkezett meg, melyhez kevés idő múlva Podjebrád főserege is csatlako-
zott; de Mátyás király csapatai, különösen a ráczok. kiknek a király min-
den cseh főért egy aranyat fizetett, ezt állandóan távol tartották s az 
erődbeliekkel való érintkezésben megakadályozták. 

A két sereg 16 napig állott egymással szemben, de mindkettő 
egyenlő erős levén, a döntő küzdelmet egyik sem kísértette meg. Podje-
brád gyalogságban, Mátyás lovasságban volt erősebb. 

Az éhség ezalatt hallatlan mérveket öltött s Victorin végre is kény-
telen volt valamit tenni. .Junius 4-én, miután öcscsét Henriket nyilakra 
kötött levelekkel szándékáról értesítette, kitörést határozott, míg öcscse 
ugyanez időben a magyarokra támadást intézett. Ez sikerűit. Victorin 
magát 400 legvitézebb lovagjával a magyar táboron átvágva, bár majd 
kivétel nélkül sebekkel voltak terhelve, szerencsésen Henrik táborába 
jutott. 

A cseh hadak ezután az erődöt sorsára hagyva elvonúltak; ennek 
folytán az a következő napon a magyar csapatok előtt capitulált. 

Mátyás király ezután Podjebrád seregét követve és üldözve, Brünn 
ellen nyomúlt. 

Victoria cseh herczeg elfogatasd. Mátyás cseh király-
lyá történt megkoronázása után a békét, legalább rövid időre, 
biztosítottnak vélvén, csapatai nagyobb részét téli szállásaikra bo-
csátá. De a cseh eretnekek (hussiták) részéről az ellenségeskedések 
újból megkezdettek, mire Mátyás alig egy hónap alatt ismét hatal-
mas sereget gyűjtött össze, s Victorint Hidinnál döntő csatában 
megvervén, azt Hradistye (most Hradisch) várába visszavonulni kény-
szeríté. A várat Mátyás ostrom alá vette, de daczára a legnagyobb 
erőmegfeszítésnek azt elfoglalni nem bírta. Végre is el vonúlt s Krem-
siernél táborba szállván, onnan figyelte meg ellenségét. Victorin mint-
egy 000 emberével éhínség miatt a várat, mint a megelőző évben a 
trebitschi erődöt elhagyni kényszerűit, s Wesselébe vonúlt, hol magát az 
apjától, Podjebrádtól kért sürgős segély megérkeztéig, biztonságban 
vélte. Mátyás azonban a várost rögtön körülfogta; égő zsarátnokokat vetve 
annak több pontjára, a város csakhamar tüzet fogott s Victorin csapa-
tainak egy részével az átvágást megkísérlendő, kirohanást intézett, s bár 
nagy hősiességgel harczoltak, mind fogságba jutottak. Victorint két ma-
gyar ember, Maddcsi László és Jánosi Gáspár fogták el s vitték a király 
elé, ki is őket ezen vitéz tettökért nagy birtokok adományozásával 

Hadtörténelmi Közlemények. III. 17 



jutalmazta meg.1) Mátyás szívélyesen üdvözlé Victorint, Eschenloer sze-
rint, mint «kedves sógorát és legnagyobb halálos ellenségét». 

Időközben mintegy 3000 ember a város felső végére is támadást 
intézett, s a még benn lévők részben megölettek, részben elfogattak. Ösz-
szesen 200 ember hurczoltatott fogságba, nagyobbi-észt Brünnbe; a ma-
gyarok vesztesége jelentéktelen volt.2) 

Nagy öröm uralkodott Mátyás táborában e győzelem fölött, annál 
is inkább, mivel Victorin elfogatása Podjebrádot, ki benne nemcsak leg-
kedvesobb fiát, hanem egyszersmind legvitézebb vezérét is bírta, a leg-
érzékenyebben sújtotta; a lengyelek pedig, kik Victorinhoz akartak 
csatlakozni, ez esemény által megfélemlítve, egyelőre várakozó állást 
foglaltak el. Mátyás Victorint pár napig táborában tartotta, aztán Vise-
grádra küldte fogságba, hol mindaddig ült, míg magyarul ép oly jól 
megtanúlt beszélni, mint csehül.3) 

Egy szállítmány tőrbe ejtése Mátyás király csapatai 
által. — Boroszló megszállása idején történt az alábbi esemény, mely 
Mátyás harczosainak ügyességét és vitézségét fényesen tanúsítja. 

Míg az ostrom alatt magában Boroszlóban az állapot Mátyás előre 
látó intézkedései folytán, daczára annak, bogy az őrség s evvel a fogyasz-
tók száma naponkint növekedett, s a védők ereje november elején már 
6000 gyalogosra és 4000 lovasra4) rúgott, minden tekintetben kielégítő 
volt, az egyesült cseh-lengyel táborban nem így álltak a dolgok. Az elpusz-
tított környék nem nyújthatott elegendő eleséget oly roppant tömegnek, 
milyet Kázmér és Ulászló Boroszló alatt egyesítettek, a magtárt pedig, 
melyben a lengyelek gabonája állott, Mátyás egy kirohanás alkalmával 
lerombolta. A királyok, nem mervén a város közelében maradni, jónak 
látták a tábort a várostól távolabbra vinni. De ez sem sokat használt; 
Mátyás emberei itt is találtak módot az egyesűit sereg zaklatására. Egy 
ízben Jaromir és Königgraetz felől 200 élelmiszerekkel terhelt kocsi volt 
érkezendő, melyhez még számos kereskedő árúkkal megrakott kocsija 
csatlakozott. Védelmükre jelentékeny kíséret volt már megindulásukkor 
kirendelve, Nagy-Wilkaunál pedig 2000 lengyel állott, azoknak biztos 
átvétele és a táborig kísérése végett. A cseh-lengyel táborban a szállít-
mány közeledésének hírére nagy öröm uralkodott, senki sem kételkedett 

Teleki Oklevéltár XI. kötet 426. lap. 
2) Teleki Oklevéltár XI. kötet 388. lap. Mátyás tudósítása Kassa vá-

rosához. 
3) Eschenloer 179. lap. 
4) Eschenloer 314. lap. 



annak biztos megérkezése fölött. De ez öröm csakhamar szomorúsággá 
vált, mert a szállítmány a nagy gonddal és előrelátással tett készületek 
daczára nem érkezett a lengyel táborba. 

Mátyás király egyik alvezére, Hág Ferencz, ugyanis 600 lovassal az 
előre küldött lengyel csapat állásától csak fél mérföldnyire, Nimptsch-hez 
közel, a szállítmányt meglepően megtámadta, s a kíséretet szétvervén s 
elfogván, az egész szállítmányt letartóztatta. A becses zsákmánynak egy 
részét Hág a magával hozott könnyű szekerekre rakva rögtön elvitette, 
a már el nem szállítható boros hordók fenekeit kiüttette, a többi kész-
leteket pedig helyben elégettette. Midőn a wilkaui csapat a szerencsétlen 
esetről értesült, Hág Ferencz már Schweidnitz falai között biztosságban 
volt zsákmányával ós számos foglyával, kiknek váltságdíj fejében a len-
gyelek 10,000 arany forintot voltak kénytelenek fizetni. Ez esemény 
nagyban elősegítette a megszálló tábor ínségét, mely fokonkint növe-
kedvén, a cseh-lengyel vezéreket végre is békekötésre kényszeríté. 

Hág Ferencz vitéz pályafutását Mátyás oldalánál, Szabács ostro-
mánál végezte be. 

JTŐsies kitartás. — Mátyás király a sziléziai hadjáratban, 
midőn Boroszlót megszállotta, a lengyel és cseh sereg egyesülését minden 
erőmegfeszítése daczára sem volt képes meggátolni, s így arra kelle szo-
rítkoznia, hogy az ellenség roppant seregét folyton nyugtalanítsa. így 
többek között a briegi, oppelni és olaui őrsereg fáradhatatlanúl zaklatta 
a cseh-lengyel tábor elszakadozott csapatait. Ez utóbbi védő őrségéhez 
tartozott egy ötven emberből álló különítmény, mely a rosenheimi mal-
moknál magát megfészkelvén, a lengyelek összeköttetéseit folyton hábor-
gatta. Ennek véget vetendő, az egyesűit táborból 1000 válogatott ember 
indúlt ellenök; de a bátor kis csapat a harczot ez egyenetlen ellenséggel 
is fölvette s állásában vitézül kitartva, oly jelesen harczolt, hogy a len-
gyelek közül a sikertelen küzdelemben 200 életét veszté, a többinek pedig 
szégyen szemmel vissza kellett vonulni. A maroknyi csapat e hősies küz-
delem után diadalmasan vonúlt be Olauba. 



H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M . 

H U N Y A D I MÁTYÁS K I R Á L Y H A D T Ö R T É N E T É N E K 
B I B L I O G R Á F I Á J A . 

AJ BELFÖLDI KÚTFŐK ÉS ÁLTALÁNOS MŰVEK. 

JCÚtfők: Thuróczi: Chronic. Hungar. (apud Schwandtner). 
Bonfini Rer. hungar. Decades. — 14-96-ig. Méltatását 1. Helmár Ágost 
könyvében (1876. Akadémia) és Zsilinszky M. értekezésében (Századok 
1877). — Ranzanus: Comm. de reb. hungaricis. Előbb Schwandtnernél 
I. most jobban a Mátyás Flórián által kiadott: Fontes Dornest. Hist. 
Hung. IV. kötetében. — Galeoto Marzio: de dict. ac fact. Matthiae reg. 
Hung. (Schwandtnernél. I. 534). — Chronicon Dubnicense. (Mátyás 
Flórián : Font. Dom. H. H. III. köt.). — Cortesius, De virtutibus Matth. 
Corv. Hung. Regis. (1531.) — Egy Mayer által kiadott, hazánkra vo-
natkozó kútfő-töredéket 1. alább. Szintúgy az Unrest által írt magyar 
krónikát. — Magyarország leírása a XV. és XVI. században olasz követek 
nyomán. (Budap. Szemle 1882. 61. sz. 154. 1.) 

Oklevélgyűjtemények'. Kaprinay: Hungaria diplomatica 
temporibus Matthiae Corvináé. (2. köt. 1767 és 1771). — Stephanus Vida : 
Epistolae Matth. Corv. Reg. Hung. (1744. Kassa). Egy évvel utóbb kelt a 
Kelcz által rendezett kiadás (Kolozsvárott.) Teleki Józs. gr., A Hunyadiak 
kora. Oklevéltár. (Ideszól a X és XI. kötet.) — Theiner: Vet. Monum. 
Hist. Hung. illustr. (Ide szól a II. k.). U. az: Mon. Slavorum meridiona-
lium. (Ide szól az I. köt. 1198—1549.) — Codex Diplom. Patrius. Ide szól 
a 4. és 5. köt.) — Különösen pedig: Magyar diplom.-emlékek Mátyás 
kir. korából. (Szerk. Nagy I. és Nyáry Alb.) 4. köt. — Továbbá : Marczali: 
Regesták külföldi levéltárakból. (Tört. Tár, Új folyam, külön is megje-
lent.) A horvát és török viszonyokra 1. általában : Ljubic, Cod. dipl. 
Slavor. Merid. Pars II. — Acta Croatiae 1599-ig. (1863.) — Makuscec : 
Mon. bist. Slav. Merid. (H. köt. terjed 1531-ig). — Tkalcic: Mon. hist. 
episcop. Zagrab. (2 köt.). A többi ideszóló gyűjteményt 1. alább a török 
rovatban. — Végül említendők : Kovachich: Vestigia Comitior. apud 
Hungaros. — Az újabban megjelent családi oklevéltárak (Zichy és Károlyi 
család) az országos történetre vonatkozólag csak keveset tartalmaznak. 

Kézikönyvek. Mátyás király történetének megírásával csak 
későn kezdtek nálunk foglalkozni; a mult század végéig alig találunk 



néhány rímkrónikát és följegyzést. Ilyenek a Görcsönyi-féle rímkrónika, 
melynek befejezését Bogáthi Farkas vállalta aztán magára. Megjelent előbb 
a Heltai-féle Canzionálejében. (1574. Kolozsvár.) — Nyéki Vörös Mátyás 
följegyzéseit Mátyás királyról kiadta Toldy Fer. (Új Magv Muzeum 1860. 
401. 1.) Említendő még Gercsei Ambrus históriás éneke Mátyás király-
ról. (Kolozsvár 1577.) — Áttérve az újabb kézi és segédkönyvekre, idő-
rendi sorban így következnek : Pray: Annales regum Hungáriáé. — Ka-
tona, Hist. crit. regn. Hang. (Ide szól a 14—17. köt.) -— Fessler-Klein : 
Gesch. d. Ungern. (ÜL köt. 1—221. 1.) Fessler: Matth. Corvinus. (2köt. 
1793—94.) — U. az. A három nagy magy. kir. viselt dolgaiknak rajzo-
latja. (Magyarul és németül. 1815.) — Schmidt: Ad Hungaros. (1798. 
Bécs. Tartalma : Bella Matth. Corv. et decreta sub M. Corv. circa msur-
rectionem.) — Gf. Majláth, Gesch. d. Magyaren. (2. kiad. II. és III. kö-
tet.) — Engel: G. d. ung. Reichs. (III. köt. 1. rész.) Engel többi müveit 
1. a török rovatban. — Hunyadi Mátyás, Magyarország királya. (Minerva 
1831. 733 old.) — Matth. Corvinus, Ungarns grosser Herrscher. (Megjel. 
a Hormayr-féle Taschenbuch 1824. évfolyamában, 244. 1.) — Továbbá: 
Teleky Józs.gf.: A Hunyadiak kora. (Ide szól a 2—5 köt.) — Szalay László, 
Magyarorsz. történ. (2. kiad. Ide szól a III. köt. (186 s. k. lap.) — 
Horváth Mihály: A magyarok történ. (3. kiad. III. köt. 77—234 1.). 
Kerékgyártó Árpád: A magy. történ, kézikönyve. (II. köt. 141.1.) — 
Sayous-Molnár, A magy. egyet, történ. (I. köt. 278. old.) — Szalay Józs. 
A magy. nemzet történ. (I. köt. 65 1.). — Ohelez, I. Mátyás király. (Nagy-
becskereki gymnas. progr. értekez. 1878.) — Ottó József, Mátyás kir. 
diplomácziája. Tudori értek. 1884. Jósika Miklós, Mátyás király. 
(4. kiad. 1886.) — Szilágyi F. I. Mátyás kir. (Történ, zsebkönyv.) — 
Zerf fi G.: Hungary und er King Matthias. (Transactions of the Boy. 
Historical Society. New Series 1884.) — Márki Sándor: Hunyadi Mátyás 
története. («Magyar Helicon» 1885.) — R. Horváth Jenő: Mátyás király. 
(Hadtört. Közi. 1888. évf. 3. füz.) — Fraknói Vilmos, Mátyás király 
élete. (Meg fog jelenni a Történ. Életrajzokban. 1890.) — Kisebb érteke-
zéseket 1. Szinnyei Repertóriumában. (I. 40 s. k. 1.) — Jakab Elek, Mátyás 
király mint szónok és hadvezér. (P. Napló. 1889. 242. sz.) 

Krones: Handbuch der Gesch. Österreichs. (Ide szól. a II. köt. 
397 1.) — U. az., Grundriss der österr. Gesch. (401. 1.) — Huber, Gesch. 
Österreichs. (HI. köt. 130 s. k. 1.) 

Egyéb általános művek: Fraknói Vilmos, Zrednai Vitéz János 
élete. (1879.) U. az. Váradi Péter érsek élete. (Századok 1883 és külön 
lenyomatban). — Váradi leveleit kiadta Wagner 1776. — Horváth 
Mihály: Corvin János élete. (Kisebb művei I. 29.) — Csánki Dezső: 



Mátyás kir. udvara. (Századok 1883 és külön.) — U. az: Rajzok Mátyás 
király korából. (1886.) — Kerékgyártó Elek: A magyar kir. udvar a 
királyság fénykorában. (1881.) -— Salamon Fer., Budapest történ. (II. köt.) 
és «Török hódítás Magyarországon» (2. kiad. 41 sk. 1.).—Erdély története 
Szilágyi S., KÖváry és Teutsch-tői. — Kuriosum gyanánt 1. Ferrarai 
Torquatus csillagásznak Prognosticon-ját. (Kertbeny: Ungarns Erstlings-
drucke 10 1.) 

V. ö. Nyáry Alb., A modenai levéltár magyar történ, szempontból. 
(Történ. Tár. Új foly. 1879.) — U. az, A modenai Hyppolit-Codex. (Szá-
zadok 1870. és 72.) — Fraknói: A vatikáni magyarországi oklevél-
tár. (Magyar Sión 1882 és külön). 

BJ VISZONY III. FRIGYES NÉMET CSÁSZÁR ÉS AUSZTRIA ÜRÁHOZ-
A CSEH HÁBORÚ KITÖRÉSÉIG. 

Általános kútfők: Aeneas Sylvius: História Friderici impera-
toris. (Kollár Analecta II. köt.) E művet Hinderbach János püspök 
1462-ig folytatta.) Aen.Sylv., Europa (Freher-Struve. H.). U. az: Epis-
tolae. (Ezekre vonatkozóan 1. Voigt értekezését az Archiv für österr. Glesch. 
XVI. köt.) Aen. Sylvius: Commentarii rerum memorabilium. (1463-ig.) — 
Továbbá: Rolevinck, Vergen (Nauclerus), Sehedel és Tvithemius isme-
retes kortörténeti művei. 

Osztrák kútfők: Több rendbeli zárda-krónika (Mon. Gerrn. 
XI. köt.), első sorban az Annales Mellicenses (1564-ig) és Anonymi 
Mellic. breve Chronicon Austriae és a Continuatio Claustroneoburgensis ; 
továbbá a «Chronicon Salisburg.» 1404—1493-ig. — A «Chronicon 
Austriae» (egy névtelentől: Senckenbergnél V. (1467-ig). — Behaim két 
műve csak Bécs beltörténetét érdeklik. — Valamivel általánosabb fon-
tosságú : Copeibuch der Stadt Wien. 1454—64. (Font. rer. Austr., II. 
Abth. 7.) — Ebendorfer de Haselbach : Chronicon Austriacum. (1463-ig. 
Peznél. H.) Ebendorfer másik műve a Vita Friderici még nincsen 
kiadva. — Arenpeckh Chronicon Austriacum: 1488-ig. (Peznél I.) . . . 
Unrest Jakab. Oesterr. Chronik 1434—1499-ig. Kiadta Krones. — Un-
rest: Bruchstück einer ungar. Chronik. (Mittheilg. d. Instituts für 
österr. Geschichtsforschung I. 1880. 3.). Krones: Die Cillier Chronik 
(Arch. f. Öst. Gesch. 48 köt.). Griinbeck: História Friderici. HI. et 
Max. I. (—1508-ig. Kiadta Chmel: Österr. Geschichtsforscher I. köt.) 

Későbbi irók: Fugger, Spiegel der Ehren des Hauses Habs-
burg. (Kiadva 1668.) Gerhard van Roo: Annales rerum ab Austriacis 



Habeburg gentis principibus gestarum. (1592.) Továbbá: Lazius és 
mások ismeretes művei. — Spieshamer: De Cfesaribus et imperat. Ro-
manis — 1521-ig. (1601). 

Oklevélgyűjtemények: Müller J. Reichstagstheatrum 1440— 
93. (1713, n . köt.) Chmel, Regesten zur Gesch. K. Friedrichs III. (1840). 
U. az, Materialien zur österr. Gesch. (II. köt.). — U. az: Der österr. 
Geschichtsforscher (2 köt.). — Birk, Urkunden und Analecten zur Gesch. 
K. Friedrichs. (H. rész 1452—67. Arch. f. öst. Gesch. X.) —Bachmann: 
Briefe u. Akten zur österr. Gesch. 1448—78. («Font. rer. Austr. II. Abth. 
44. Bd. 545 levél.) — Firnhaber, Urkdl. Beiträge zur Gesch. Ungarns. 
(Arch. f. öst. Gesch. III. 375.) — Das kaiserliche Buch des Markgf. 
Albrecht Achdles. (2 köt. Kiadták Minutoli, Burckhardt és legújabban 
Wagner 1881.) — Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg. VII—VIII. 
(Regesten). Höfler, Urkundl. Beiträge zur. Gesch. der Häuser Branden-
burg und Österreich. Ungarn u. Polen. 1464—97. (Arch. f. öst. Gesch. 
VII. köt.) Rösler, Auszüge aus den Repertorien des sächs. Staatsarchivs 
(1. Századok 1870, 315 1.). — Raynaldi Annales Ecelesiae (XIX. köt. 
1458—1503.) 

Ujabb kézikönyvek és értekezések. Krones és Huber 
könyvein kívül 1. Bachmann. Deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter 
Friedrichs IH. und Max. I. mit bes. Berücksichtigung der österr. Staaten-
gruppe. (I. köt. 1884. Tartalmazza az 1461 — 68. éveket.) Ide szólnak 
még: Kluckhohn: Ludwig der Reiche, Herzog von Bayern. 1863. — 
Hefele: Conciliengesch. 8. köt. 1887. (Kidolgozta Hergenröther. (Ide 
szól a kötet első fele, az 50. könyv.) — Voigt: Enea Silvio, Papst Pius 
II. (3 köt. 2. kiad.) — Pór Antal, II. Pius pápa. (Szt István társulat 
kiadásában 1879.) Részlet e műből: Pius pápa és Hunyadi Mátyás. (Buda-
pesti Szemle. 1879.40. sz. 259.1.) és : Enea Silvio viszonya Magyarország-
hoz. (U. ott. 1878. 31. sz.). Pastor műve a római pápákról csak a 2. kötet-
ben fog e korszakkal foglalkozni. Fraknói: Carvajal pápai legátus követ-
ségei. 1448—1461. (Tört. értek. XIV. köt. 4. sz. 1889.) — Zeissberg: 
Der österr. Erbfolgestreit nach dem Tode Ladislaus Posthumus. 1457— 
1458. — Knauz Nánd., Mátyás kir. és Frigyes császár. (Magy Sión. 
1864, 57.) — Birk, Der Vertrag der Wittwe des Gubernators Hunyadi 
und M. Szilágyi mit Palatin L. Gara. (1852. Bécs «Sylvesterspende».) — 
Firnhaber, Die Verschwörung der Siebenbürger gegen Matth. Corvinus 
im J. 1467. (Notizblatt der kais. Akad. zu Wien. 1852. H. 193. L. Száza-
dok 1870. 321. lap. — Továbbá Hunfalvy Pál czikkét (u. ott. 1880. évf. 
a 881. lapon.) — A régibb művek közül csak Kurz használható : Öster-
reich unter Friedrich IV. (III) (1812—15. 2 köt.) — V. ö. Czeles 



Márton kéziratait az egyetemi könyvtárban, nevezet, a 4. 7. és 8. 
kötetet. 

C) A CSEH HÁBORÚ. 

források. A főbb források ezek: A cseb évkönyvirók («Stari 
letopisi». Kiadta Palacky a Ss. rer. Bohém, köteteiben). Német kivonatot 
készített Jungmann (Höfler: Ss. rer. hussit. Font. rer. Austr. III. 227). 
Az egyik író magát Benés folytatójának mondja, a miért is Palacky e 
névvel jelöli. Dobner ellenben «Pulkava folytatójának» nevezte el. (Mon. 
Hist. Bob. IV. köt.) Toldalékul Palacky egy cseh rímkrónikát csatolt az 
évkönyvírókhoz, mely a magyar-cseli háborút tárgyalja (1464—74-ig). 
A többi cseh író, mint Dubravius és Hayek, több évtizeddel később írt 
csak. — Pessina kanonok (a «Mars Moraviae» és «Posphorussepticornis» 
szerzője) szintén csak 50 évvel utóbb írta meg a háborút. — Fontosságá-
ról 1. Palacky: Gesch. v. Böhmen. IV. 2, 611. jegyzet. Sokkalfontosabbak 
a lengyel és sziléziai kútfők. — Először is Dlugos (a XIII. könyvtől kezdve) 
és folytatója Kromer, ki 1480-ig belőle merített. (Ezekről 1. Zeissberg: 
Die poln. Geschichtschreibung des Mittelalters 1873. és Finkel értekezé-
sét a Mon. Polon. Hist. 16. kötetében 1883.) -— Másodszor pedig 
Eschenloer boroszlói városi jegyzőnek műve: História Wratislawiensis. 
1440—79. (Kiadta Kuniseh «Denkwürdigkeiten. 2. köt.). Uj, és a hazai 
történetírók által idáig még fel nem használt kútfő : Chronik des Bene-
dict Johnsdorf, melyről már Palacky is kedvezően nyilatkozott. E munka 
nemrég a «Geschichtschreiber Schlesiens» cz. vállalatban napvilágot látott. 
(1883. XII. köt.) Sok tekintetben megbízhatóbb mint Dlugoss és Eschen-
loer. V. kül. össze: Palacky értekezését: Über Eschenloers Gesch. von 
Breslau. «Monatsschriften des Böhm. Museums. II, 1. 225 és II, 253; 
továbbá Kuniseh czikkét: Eschenloer u. seine Denkwürdigkeiten a 
Petz-féle : Archiv-ben. V.; 1824 ; Markgraf: Die Entwicklung der schles. 
Geschichtsschreibung (Zeitschr. d. Ver. für Gesch. u. Alterth. Schles. 
22. köt. 1888.) és Grünhagen: Wegweiser durch die schles. Gesch. 
Quellen bis 1550. (1889.) — Még említendők : Daciky Miklós feljegyzései, 
ki az egykor Bartős-ból merített. (Casopis ceski Museum. IV. 1827.77, 
mely feljegyzések különösen Mátyásnak 1470-iki, Kuttenbergig történt 
előnyomulásáról szólnak; ujabban Rezek adta ki e kortörténetet. (1878.) — 
Brczan: Krónika Rosenberska. (Casopis ceski Mus. (1828.) — Olmützer 
Sammel-Chronik, 1432—1656, kiadta Dudik (1858). — Végül 1. Hand-
schriftliche Mittheilungen aus einer Chronik Bresslaus. (A polgárok fel-
keléséről Podiebrad ellen.) Megjelent Hormayr Archiv-jában, 1820. 



18—22. számában. — Scultetus: Annales Gorlicenses. — Cureus glogaui 
orvos: Annales Silesiae (1571). — Sommersberg: Siles. ser. rer. diplo-
matarium. — Y. ö. a Stenzel-féle : Scriptores rer. Silesiarum. III. kötetét. 
(14-58—1526.) 

Oklevélgyűjtemények. Palacky: Urkundliche Beiträge stb. 
(Font. rer. Austr. XX. köt.) és az általa közlött oklevelek a régi Archiv 
Cesky IV—V. kötetében. — Kaiausek pedig az Archiv Cesky új folyamá-
ban közlött okleveleket, kivált a VII. kötetben. — Baclnnann és Mark-
graf: Politische Gesch. der Stadt Bresslau. 14-63—1469. (Ss. rer. Siles. 
IX. 1874.) Bachmann: Urkunden u. Aktenstücke zur österr. Gesch. 
unter Friedrich III. (Font. rer. Austr. II. Abth. II. 52. Bd. 1879). Ré-
gibb: Dobner: Mon. Bohem. II. köt. 1199 — 1611. — U. az: Spec. cod. 
diplom. Morav. 879—1500. — Boczek: Cod. diplom. Morav. Ide szól a 
8. és 9. köt. — Wattenbach-Griinhagen: Cod. Registr. Wenceslai. — 
Chmel és Banz : Mon. Habsburgica. (I. rész. 3 köt. 1471—86. Kiadta 
Chmel.) -—Továbbá: Birk, Bachmann és Höfler eml. gyűjtem. művei.— 
Lehns- und Beitzurkunden Schlesiens. (I. köt.) — Riedel: Cod. Dipl. 
Brandenburg. — Bogiéi, Codex Diplomat, regni Poloniae. (I, IV, V. köt.) 
Sokolowski és Szuiski: Mon. medii asvi bist, res gest. Poloniae illustrantia. 
(II. köt. Codex epistolaris. 1384-1492. — (1882. Krakkó). — Schmidt 
Vilm., Az olmüczi városi levéltár magyar vonatkozású okiratai. (Száza-
dok 1889. 207 1.) 

Külön irodalom és kézikönyvek. Feltűnő, hogv e hosz-
szadalmas és véres háborúnak hadi eseményeiről külön irodalom jófor-
mán nem létezik. Ennek okát, legalább részben, a kútfők ellenmondásá-
ban találjuk, melyek még a csatározások színhelyére vonatkozólag sem 
értenek egyet. Csak a sziléziai hadi eseményekre vonatkozóan rendel-
kezünk tekintélyes helyi irodalommal. — Palacky: Geschichte Böhmens. 
(Ide szól a IV. köt. 2. része. 500—664. lap, és az V. köt. l.fele 1—267.1.) — 
Schlesinger, Gesch. Böhmens. (2. kiad.) — Das streitbare Böhmen. Dar-
stellung der vorzüglichsten Kriege dieser Nation (1814). — Tomek: Gesch. 
derStadtPrag. (Ide szól a VI. köt. 1436—60, ki egészíti Palackyt.)— Dudik: 
Gesch. Mährens (IV. és V. köt.). — Pilarz: História Moraviae. — Fischer, 
Gesch. der Stadt Olmütz és Janisevsky: Chronik von Olmütz. — Kloss : 
Gesch. der hussit. Kriege in der Lausitz. — Schdtz: Urkundl. Gesch. 
der Lausitz. (1847. H. köt.). — Ermisch, Zur Gesch. der sächs.-bölim. 
Beziehungen. 1641—71. — Köhler: Gesch. der Oberlausitz bis 1815. 
Preisgekrönt. (2. kiad. 1867). — Grimhagen: Gesch. Schlesiens. (I. köt.) 
Kürschner: Nachrichten über die Vorgänge in Schlesien unter G. Podie-
brad u. Matthias. (Aus dem Archiv der Stadt Eger. Megjelent a Zeitschr. 



für Gesch. und Altertli. Schlesiens. VIII. köt.) — A Boroszlóról szóló 
müvek között: Klose, Document. Gesch. der Stadt Breslau. Új kiad. 
(III. köt.) — Pol: Jahrbücher der Stadt Breslau (Biisching: Zeitbücher der 
Schlesier, 4. köt. 1813—23). — Kürschner: Nachrichten über die Vorg. 
in Schles. unt. d. Königen Georg u. Mathias aus dem Archiv d. Stadt 
Eger. (Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens, 8. köt.) — Weiss, 
Chronik d. St. Br. 1888. — Markgraf : Gesch. Bresslaus. 1888. — Men-
zel: Gesch. d. St. Br. 1824. — Bresslaus Thürme und Befestigungen. 
(Schle8.Provinzial-Blätter 1819. és 1840.) — Heyne: Gesch.desBisthumus 
Bresslau. (3. köt.) — Biermann: Gesch. der Herzogthümer Troppau u.. 
Jägerndorf. — Caro: Gesch. von Polen. (Ide szól az V. köt. 1. fele.) — 
Továbbá: Droysen: Gesch. der preuss. Politik. (II. 1.). — Langen: 
Herz. Albrecht der Beherzte v. Sachsen. 1838. — Bachmann : Die ungar. 
Krone und Kön. Georg v. Böhmen. (Zeitschr. f. österr. Gymnas. 1877.) — 
Markgraf: Über Podiebrads Verhältn. zu P. Pius II. (Forschg. zur 
deutsch. Gesch. IX. 1869.) — U. az, Über Podiebrads Project eines 
allgem. christl. Bundes zur Vertreibg. d. Türken. (Sybel, Hist. Zeitschft. 
21,245.). — U. az: Bildung der kath. Liga gegen Podiebrad. (U.ott 
38. köt.) — Pazoul: Podiebrad u. das Concil 1467. (Arch. f. öst. Gesch. 
46, 1868.) — Voigt, Jordan, Loserth, Richter és Bachmann értekezései 
Podiebradról nem igen érintik a hazai történetet; ez okból itt mellőzöm 
azokat. — V. ö. Koner, Repertor. I, 107. — Jahns 887. 1. 

Podhraczky : Kereste-e Hunyadi Mátyás a cseh koronát ? (Tudom. 
Gyűjtemény. IV. 1830, 1.) — Wurscher A., Beziehungen des Kön. 
Matthias zu Georg u. Wladislaus von Böhmen. (A bécsi II. kerül, reál-
iskola programmjában. 1885.) — Ováry L., Mátyás találkozása Ulászló 
cseh királylyal Iglóban, 1486. (Századok. 1889. 393.-1.) — Lovcsányi: 
Adalékok a magyar-lengyel érintkezés történetéhez. (Századok 1886. 
8. fiiz. 708—714. 1.) — Markgraf, Heinz Dompnig, der Bresslauer 
Hauptmann. (Zeitschr. d. Ver. für Gesch. u. Alt. Schles. XX. 1886). Ezen 
Dompnig és Stein György valának Mátyás főbb hívei Boroszlóban ; nekik 
köszönhette a város átadását is. Mátyás halála után az ellenpárt kereke-
dett felül és Dompnig lefejeztetett. — Saint René. Teillandier: Tcheques 
et Magyars. 1869. V. ö. Ungar. Revue 1881. 131—2. 1.) 

A boroszlói békéről 1. Palacky. V, 1. tírünhagen, I. 326. Caro V, 1, 
357. — V. ö. a Sasinek könyvéről szóló czikket a Századokban 1873, 342. 1. 

A cseh háborúval némi kapcsolatban áll a Vitéz-fele összeesküvés 
és Kázmér lengyel herczeg betörése. Erre vonatkozólag 1. Fraknói mo-
nographiáját Vitézről, továbbá az említett kézikönyveket, többi között r 
Caro, Gesch. Polens. V, 1, 350. és Huber. III. 227—8. 1. 



A cseh rablóhada A' és lererelésök. Krones értekezése a 
gráczi gymnas. programmjában. (1862.) — May er G., Giskra von 
Brandeis und seine Hussiten in Oberungarn. 18S6. — Kwiatkowsky S., 
Joli. Giskra von Brandeis. (A lembergi Ferencz József gymn. 1886. évi pro-
grammjában.) Régibb munkák : Bartholomeides Ladislaus: Descriptio 
Comitat. Gömöriensis. — Memorabiliaprovinc. Cselnek. (174-0.)—No-
titia comitat. Gömöriensis 1805. — De Bobemis Kishontensibus. (1796.) — 
Axamit zsebrák levele Bártfa városához. (Történ. Tár. 1881.) —Axamit 
csapatjairól: Jahns, 895. 1. 

DJ TÖKÖK HÁBORÚK. 

Kútfők. A hazai kútfőket 1. fentebb. — Továbbá: Dlugoss. — 
Byzantinus írók : Chalcocondylas történeti műve 1462-ig. — (Ed. Bekkeiy 
«Corp. Ss. hist. Byzant.» XLIV. köt. 1). — Dukas. — 1463-ig. (U. ott.) — 
Phrantzes. — 1477-ig. (a Corp. Ss. hist. Byz. Venet. XXIII. kötetében). — 
Kritobulos, Mohammed életrajza. 1467. Kiadta Dethier). 

Török kútfők : Seadeddin krónikája, olaszra ford. Bratutti: 2 köt. 
(1649— 1652). — Több más kútfőről 1. Hammer művét. — Velenczei és olasz 
írók, mint Marino Sanuto. — Az egykorú német Flugschriften-iroda-
lomból Aventinus dolgozata említendő : Über die Ursachen des Türken-
krieges. (Aventinus új kiad. Kiadja a bajor akad. I. köt. 1881.) — Y. ö. 
Konstantin Mihály török krónikáját. (Századok. 1876.416—425.1. Közli: 
Drakulics Pál.) 

Kézikönyvek és okleréltárak. Leunclavius: Annales Sul-
tanorum Othmanidarum etc. (2. kiad. 1596). — Barletius-Lonicerus: 
Chronica Turcica. (3 köt. 1578.) — Du Gange: Hist. Byzantina. (1688. 
2 köt.) — Deguignes: Hist. générale des Huns, Turcsetc.(5. köt.1578.) — 
Kantemir-Schmidt: Gesch. des osman. Reichs. (1748.5. köt.).—UOhsson, 
Tableau général de 1'empireottoman. (1788.) — Válil.,Római imperátorok 
tükre. 1778. — Schmitth, Imperatores Ottomanici. 2 köt. 1760. — Zink-
eisen: Gesch. des osman. Reichs in Europa. (7. köt.Ideszól I—H.) Ham-
mer-Purgstall: Gesch. d. osm. Reichs (4. köt. 2. kiad. I—H.) — Hopf: 
Gesch. Griechenlands im Mittelalter. (Ersch. — Gruber, Encycl. 1.85—86. 
köt.) — Schmeidler, Gesch. d. osm. Reichs. 1878. — Lázár Gy. Az oz-
mánok története. (2. köt.) — Hertzberg, Gesch. d. Byzantiner u. Osmanen. 
(1883. a 612, 621, éskövetk. lapon.) Makuseew: Monum. Turcica. 1430— 
1589. — Pray, Comment. histor. Bosniae etc. (Ed. Fessler. 1837). Klaic-
Bojnicic: Gesch. Bosniens. (1885.) — Engel, Gesch. der Nebenländer 



d. ungar. Reichs. (II. köt.) — U. az, Gesch. von Serbien. — U. az, 
Gesch. der Walachei u. Moldau. — Schimek, Gesch. von Bosnien u. 
Bama. 1787. — Engel Gesch. des Freistaates Ragusa. — Gelcich-
Th aüóczy: Raguza összeköttetéseinek oklevéltára. (1888.) - Asbóth: 
Bosznia és Herczegovina. (I. 1 és 5. fej.) — Strauss: Bosznia. Föld 
és nép. (2. köt. 1883). — Mátyás k. Boszniában: (Hazánk. I. 1884-. 
228.) - TürrL. A magyarok és ozmánok liarczai. (Székesfeh. reáliskolai 
progr. — értek. 1883.) Ének Szabács megvételéről. (Egykorú.) 
Közli Tlialy K. (Századok. 1872. és Sziládinál: Régi magyar költők 
tára. I.) — Szabács viadaláról. (Századok 1872. 119. 1.) Y. továbbá 
össze: Századok 1878. évf. 772—23. 1. és 1877. évf. 619—620. lap. 
Csdnki Dezső: Szabács megvétele. (Hadtört. Közi. 1888. 3. füz.). — Temes-
vdry rímkrónikája a kenyérmezei diadalról. (Heltai: Canzionale és 1560. 
Debreczen.) — Udvar fi Mór: A kenyérmezei diadal. (Emich-naptár. II. 
1861.) Beniyni, Paul Kinizsy (in: Charakter-Schilderungen aus der 
Gesch. der österr. Staaten. 1809. I.). — Kinizsi P. 3 rövid életrajzát 1. 
Szinnyeinél, Rep. II, 238. — Mátyás király hadjáratáról Oláhország 
ellen (14-67): Hunfalvy Pál (a Századokban. 1888. a 765. lapon). 
Uj oklevél Nagybánya számára a moldva támadás ügyében (1469. Szá-
zadok 1889. 8. füz. 129. 1.) — Uj keresztes hadjárat terve : Mirese János, 
Mátyás kir. utolsó éveiből. (Század. 1882., 81. 1.) — Ováry Lipót: 
Otranto felszabadításának 400-ik évfordulója. 1481. (Század. 1881. 497. 1. 
Lazzetto nápolyi krónikája után.) Yégül az eml. egyháztörténeti művek 
és Gottlieb: Der Legat Ii. Perraudi. (Histor. Jahrbuch der Görres Ges. 
YI. 1885. kivált 443. 1., hol a pápai segédpénzek fel vannak sorolva.) Ide 
szólnak továbbá Mone: Rathschläge zum Türkenkrieg. 1477. (Anzeig, 
für Kunde des deutsch. Mittelalters. 1839. 290 és 460). — Több egykorú 
«Anschlag des gemeinem Zugs gegen die Türken». 1474. — (Kertbeny, 
Ungarns Erstlingsdrucke, a 6—7. és a 500. old.). — Janssen ; Frankfurter 
Reichstags-Korrespondenzen. (Oklevelek.) — Haselback ; Die Türkennotli 
im XV. Jahrhdt. besonders mit Bezug auf Österreich. 1864. — Ilwof: Die 
Einfälle der Osmanen in die Steiermark (Mittlig. d. Ver. für steir. Land.-
kunde. 1884. 32. sz.). — Dimitz, Gesch. Krams. I. — A Horvátország ellen 
intézett támadásokról 1. Unrest plébános eml. krónikáját és az egykori 
«Annalen von St. Paul in Kärnten» jelentését, (Arch. f. öst. Gesch. 48. 
köt.). — Továbbá a következő hadtörténeti müvek : Gallitzin II, 2, 736. 
Brandt: Gesch. des Kriegswesens. (II. köt. 2. fej. «Ungarn u. Osmanen»). 
Martens: Gesch. der Türkenkriege in Europa seit 1356. (2 köt. Ide szól 
az I.) — Menadier, Gesch. der Türken bis 1566. (1829.) — Truckenbrod : 
Gesch. aller Türkenkriege bis 1788. — A régibb hadtörténeti műveket 



(Sansovino, Curio, Königshofus, Bernino stb.) 1. Pohler müvében : Biblio-
tlieca histor.-militaris (I. köt. 10—11. 1.) és Jähns-nél, 714—723. 1. 

Ej A III . FRIGYES ELLENI HÁRMAS HÁBORÚ. 

K ú t f ő k . Ezeknek egy részét már felsoroltuk (a 254. lapon) kivált a 
zárda-krónikákat, melyekhez hozzájárul a Wattenbach által kiadott Ann. 
Austriae. (Mon. Germ. XI.). — Továbbá : Anonymus apud Lincks : Anna-
les Claravallenses. (=Zwettl. 1723. Bécs.) — Tiehtl bécsi orvos naplója : 
Diarium 1477—95. Kiadta — hézagosan — Bauch (Ss. rer. Austr. II. 533) 
és teljesen: Karajan. (Font. rer. Austr. I. 1855. 1—66.1.) Tichtlről 1. 
egyébiránt: Aschbach, Gesch. der Wiener Universität I. 329. — Acta 
urbium Cremsensis et Steinensis (Rauch. Sss. rer. Austr. III. 257). — 
Thein önéletrajza. (Arch. f. öst. Gesch. 1876.) — Unrest, Chron. Austr. 
(1. f.). — «Wie K. Matthias die Neustadt belagert.» (Egykorú jelentés Bécs-
újhely ostromáról. Kaltenbäck: Österr. Zeitschft. f. Gesch. 1835.) — 
Egy a magyar hadban szolgáló német zsoldos katona elbeszélését kiadta 
'lettan. (Mitthg. des. Ver. für Gesch. u. Alterth. — Kunde von Erfurt. 1869. 
4. füz. 12. 1.) — A bécsi egyetem egykorú irományai. («Austria. 1842. 
évf.) — Apróbb kútfőket 1. Kronesnél. (Grundriss. 407. 1.). — Egy ma-
gyar krónika töredékét (1477—91.) kiadta May er F. (Annál. z. österr. 
Gesch. im XV. Jhdt.). 

Oklevéltár. L. a már eml. gyűjteményeket, (a 255. lapon.) To-
vábbá Miksa főherczeg levelezését. (Kiadta Kraus. 1875.) — Chmel, Zur 
Gesch. d. Königs Matth. Corvinus 1486—89. (A bécsi akad. értekezés, 
közt.) -— Chmel említ, műve: Materialien és: Regesta 1452—1493. 
(II. köt.) -— Chmel és Banz: Mon. Habsb. I. rész. 3. köt. Chmeltől. — 
Hüfler és Bachmann eml. műve. — Bochmann: Aus den letzten Tagen 
K. Friedrichs. (Mitthg. d. Inst. f. österr. G.-Forschg. VII, 1886, 471.) — 
Mayer K., Uber Verpfändung der Städte St. Pölten und Mautern durch 
Corvinus (13 oklevél. Arch. f. öst. G. 1850. 405. 1.). — Zur Gesch. d. 
Königs. Matth. Corvinus. (Arch. f. ö. G. I. 1848.) 

Kézikönyvek és értekezések. Az eml. kézikönyvektől elte-
kintve : Schober, Die Eroberung Niederösterreichs durch Matth. Corvi-
nus. 1879. — Mayer F. M., Über die Abdankung des Erzbisch. Bernhard 
von Salzburg u. der Ausbruch des 3. Krieges zwischen Friedrich u. 
Matthias Corvinus. 1477—81. (Arch. z. Öst. Gesch. 55 és 56. köt.; külön 
is megjelent 1877.) — Wiedemann: Die Reichspolitik des Grafen. Haug 
von Werdenberg in den J. 1466—86. (1884). — Stroewer: Herzog 



Albrecht von Sachsen als Reichsfeldherr gegen die Ungarn. 1487. 
(Greifswald. 1882.) — Das Schreiben des Herz. Albrecht v. Sachsen an 
Markgraf Friedr. von Brandenburg vorn 26. Feber 1488. über den Kriegs-
zug wider die Ungarn in Steiermark. (Forschung, zur deutsch. Gesch. 
24. köt. 524. 1.). Geusau Ant.: Gesch. der Belagerung Wiens durch 
K. Matth. Corv. von Ungarn. (Bécs. 1805.) 

A többi irodalom kizárólag helytörténeti jelleggel bír. 
L. Bécs város történetét Hormayr, Weiss és Bliimel-tö\ (Gesch. d. 

Wiener Vorstädte. 1884—85.) — Schlager: Wiener Skizzen aus dem 
Mittelalter. (N. Folge. III. 241). — Gesch. Übersicht der Wiener Feld-
ziige, etc. (oklevelek alapján). — Továbbá : Herrmann A., Zur Gesch. der 
Stadt St. Pölten im XV. Jhdt. (Gvmnas. progr.-értek. 1887.) — Hübner, 
Denkwürdigkeiten der Stadt Znaim 1869. — Die Feste Pottenburg in 
Nieder-Österreich. (Blätter des Ver. für Landeskund. von Nied. Österreich. 
1885. 167.) Ezen folyóirat egyáltalában számos történeti czikket tartal-
maz. — Kinzl, Gesch. der Städte Krems, Stein u. Umgebung. 1870. — 
Kerschbaumer, Gesch. der Stadt Tulln. 1874. — U. az. Gesch. d. Stadt 
Krems. 1885. — Luschka, Gesch. von Perchtoldsdorf. (1884.) -— Sehalk : 
Gesch. der Einnahme von Perchtoldsdorf im J. 1465. (Blätter f. L.-k. 
1884.) — Gleich, Gesch. von Wiener-Neustadt. (1808.) — Böheim : 
Chronik von Wiener-Neustadt. (2. köt. 1863.) — Kaltenbäck: Über die 
Schlacht von Korneuburg. (16. Juni 1484. Österr. Zeitschft für Gesch. 
1836. 4. 1.) — V. ö. HanthalerFasti Campil. (1818. Kiadta Pyrker.) 

Stájerországról: Muchar. VHI. köt. — Wastler: Befestigungen 
des Grazer Schlossberges 1543—1722. (Mitthg. d. hist. Ver. für Steier-
mark. 36. füz. 1887—88.) — Gehler, Gesch. d. Steierm. 1862. — Kärn-
thenröl: Dimitz, Gesch. Ks. 1886. — Ankershofen-Tangl 4 kötetnyi műve 
és Aelsehker műve (1885.) és a régibb: Megiser, Annales Carinthiae. Ide 
szól a 9—10. könyv. — Schum, Beitr. z. Gesch. d. Türk. Einfalls (Arcli. 
f. Heim. Kunde von Krain. 1889). — Felső-Ausztriáról: Pritz, Gesch. 
des Landes ober der Enns. (1847. II. köt.) 

Hazai irodalom. Ez csekély. Bécs város megadásának föltételei 
1485-ben. (Hadtört. Közlem. 1888. 3. füz.) — Mátyás kir. bevonulása 
Bécsben. (Budap. Hirl. 1885. jun. 13.) — Mátyás kir. Ausztriában. (M. Házi 
Barát. VII. 1840. 25.) — Kápolnai, Magyar sánczok Felső-Ausztriában. 
1485. (Hadtört. Közi. 1888. 1. füz.) 

SzöretA'ezés a svájcziakkal. Segesser, Über die Beziehun-
gen Kön. Matthias Corv. zu der Schweiz. (Luzern. 1860.) — Szabó Ká-
roly, Egy svájczi követ Mátyás kir. udvarában. (Budapesti Szemle, 1862. 



143.) Dändliker, Gesch. d. Schweiz, és: Ursachen u. Vorspiel der Bur-
gunderkriege. (1875). 

F) A HONVÉDELEM SZERVEZÉSE. 

Az említett kézikönyvek különböző helyeken ; kivált Fessler-Klein, 
III. köt. 172—220.1. — Horváth Mih., A honvédelem történ, vázlata. 
(Kis Művei. I. 186. 1.) — Ipolyi Arn. beszéde a magy. hadi történetről. 
(Századok 1879. Függelék 49.1.) ésBunyitai V. által sajtó alá rendezett 
«Kisebb művei »-ben. Meynert, Das Kriegswesen der Ungarn. (1876. a 
77—96 lapon). U. ez: Gesch. des Kriegswesens und der Heeresverfas-
sung in Ungarn (3. köt.). Gallitzin, Allgem. Kriegsgeschichte. (Német 
ford. Ide szól a II. köt. 2. része.) — Anger, Illustr. Gesch. der österr. 
Armee 1888. (Ide szól az I. kötet két fejezete: «Magyarország hadügye 
1526-ig» és a Hunyadi Mátyásról szóló fejez.) 

Mátyás k. fekete seregének emléke. (Hadi és más nev. Történ. 
II, 1790. 477). Sipos S.: A fekete sereg. (Hazánk és a Külf. 1869. 42. sz.) 
Gyárjás Istv., A fekete sereg. (Századok 1877, 500 és 617. 1.) Fejér-
kövy: A fekete sereg. (Tudom. Gyűjtemény III. (1823., 1—27). I. Miksa 
levele a fekete seregről (u. ott 1824. évf. 727. 1.). Piringer: Ungarns Ban-
derien stb. (1810). Búzna Alajos, Hunyadi Mátyás állandó hadsereg 
szervezetének vázlatos ismertetése. (Ludovica Akadem. Közi. V. 1878. 
Czikksorozat). Melichar, A magy. hadügy történeti fejlődése. — Zsig-
mondtól a mohácsi vészig. U. ott. X. 1883., 247. 1.) Paeor, A magyarok 
harczmódja a II. korszakban, (u. ott VI. 1879, 1. füz.). — Remellay 
Gusztáv, Mátyás kir. hadserege (Emicli-naptár. II. 1861. 173. 1.). —Ka-
zinczy Gábor: Gf. Zrínyi Miklós elmélkedései Mátyás király életéből. 
(Új Magy. Muz. I. 1853., 1.) — A hadsereg zsoldjáról szóló fontos ok-
levelek: Diplomácziai emlékek. H. 232. 1464 (esnem 1471-ből). V. ö. 
Huber III. 211 és Horváth M. II. 229 lapján a jegyzeteket). A hadsereg 
1479-iki létszámáról Óvári Lipót új adatokat közölt a íiorenczi állami 
levéltárból: Mátyás kir. szárazföldi és vízi haderejének leírása. (Történ. 
Tár. 1885. 762. 1.) Ugyancsak Óvári ezt magyar fordításban is közzétette. 
(Századok 1884. 509.) Tergina Gy., Magy. pénzügyi sat. vázlata 1458— 
1526-ig (1880). 

Egyéb ide vonatkozó czikkek. Korda D.: Mátyáskori fegyverek a 
a bécsi arzenálban. (Ludov. Akad. Közi. 1886. ápril. füz.) — Arányi L., 
Yajda-Hunyadvára 1452-ben sat. (1867). Szendrei János: Brinye vár 



javainak és hadi szereinek jegyzéke. (Hadtörténelmi Közlemények 1888. 
3 I. füz.) 

A III. Frigyes elleni háború keretébe esnek végül: Militärische 
Ordres des Königs Matthias Corvinus. (Vonatkoznak Klostet neuburg 
ostromára 1484-ben, és megjelentek a Schedius-féle «Zeitschrift von und 
über Ungarn Hl. kötetében. (1803. 170. 1.) 

G) EGYEBEK. 

Oéresi Kálmán, Mátyás kir. összeköttetéseinek történetéhez Ivan 
Wasiljevicscsel. 1488—89. Karamsin után. (Századok. 1879. 239. 1.). 
Vámbéry Ármin: Egy magyar perzsa követségről. 1479. Magy. akad. 
Értesítő I. 1867, 57) és Simonyi Ernő közleménye a Történ. Tárban (régi 
foly. XIII. 1867. 215.) — A XI. Lajos franczia király és Mátyás közti 
viszonyról t. között Macuscew. I. — Az olasz államokhoz való viszonyra 
nézve 1. első sorban a «Diplomacz. Emlékek»-et, Chmel oklevéltárát és 
Ovári-nsik eml. czikkeit. 

H ) KULTURTÖRTÉNELMI IRODALOM. 

L. Mangold, A magyarok oknyomozó története. 2. kiad. 104. old. 
Azonfelül 1. még Fraknói és Csontosi értekezéseit Hunyadi Mátyás képei-
ről, nevezetesen a Müntz által talált új lovas képről, (az Archaeolog. Ert 
1877, 1883 és 1888. évfolyamában). 

Összeállította: Mangold Lajos. 




