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A magy. tud. Akadémia monumentális emlé-
ket akart állítani a legnagyobb magyar királynak 
és meg akarta iratni Mátyás király világhírű zsol-
dos katonaságának, a fekete seregnek töríénetét. 
Ez okból akadémiai szokás szerint hosszabb dőn 
keresztül pályakérdésül volt kitűzve ez a tárgy, a 
mire Tóth Zoltán szokott módon jelentkezett, 
munkájából két kidolgozott fejezetet bemutatott és 
két akadémiai tag ajánlatára a munka megírására 
megbízatást nyert.*)... 

Azonban különös fá tum érte az Akadémiát 
<ebből az ügyből kifolyólag: az Akadémia meg 
akarta iratni Mátyás királv egyik legnagyobb ka-
tonai alkotásának, a fekete seregnek történetét és 
megjutalmazott olyan müvet, amely két akadé-
mikus történettudós szakvéleményei hátvéd fede-
zete melllett tömérdek adat felhordásával az egész 
könyvön keresztül azt akarja bebizonyítani, hogy 
„Mátyás királynak nem volt fekete serege . . ." 

*) Tóth Zoltán: Mátyás király idegen zsoldos se-
rege. (Feketesereg.) A magy. tud Akad. lévay-dijával 
kitüntetett pályamunka. Budapest, 1925. 



(74. 1.), „. . . az egykorú kútfők mit sem tudnak 
fekete seregről . . ." (109. 1.) „. . . Mátyás cseh' 
zsoldos seregét a király életében nem irták fekete-
seregnek . . ." (252. 1.). 

„A népszerű dogmává lett vélemény Mátyás-
király fekete seregéről mindenestől hamis . . •'* 
(112. 1.) . . . „az elnevezés a halála utáni évekből 
való és az ellenkező nézet Bonfini egy kései, 1490-
után fogalmazott helyének félreértéséből eredt ..." 
(74. 1.) és vezérgondolata, — amely az egész köny-
vön keresztül jobb ügyre méltó, buzgósággal hú-
zódik át, — az, hogy Mátyás királynak volt kül-
földi zsoldosokból álló serege, de azt csak halála 
után nevezték el fekete seregnek, még pedig utolsó 
főkapitányáról, a biskupitzi „Fekete" Haugwitz 
Jánosról és „a zsoldos sereg a fekete Haugwitz 
János vezetése alatt vált feketévé . . ." (261. 1.) 
. . . és mivel1 nem a fehér Haugwitz Henriik, ha-
nem testvére, a fekete Haugwitz tette Mátyás ki-
rály halála után fekete sereggé, azért benne kere-
sendő Mátyás király halála után a fekete sereg 
eponymusza (263. l . ) . : 

Vagyis, — ezt az okoskodást tovább folytatva 
— a szerző olyanfélét állit, mintha például a ma-
gyar könnyű lovasságot, amelyet már Mátyás 
király idejél>en huszároknak hivtak, csak a XVI. 
században éLt vitéz kapitányuk, berenhidai Huszár 
Péter után x) nevezték volna el; vagy mintha má-
sik könnyű] lovasságunkat, a kurucokat, a dicső-
ség szárnyára emelkedett vezetőiknek, béri Balogh 
Ádám, Ocskai László ós Bezerédi Imre halála után 

*) Pallas-Ijexikon IX. 500. 



tették volna meg kurucoknak; vagy mintha az 
1848—49. évi önvédelmi harcunk legendás hőseit, 
a kassai kilencedik honvéd zászlóaljat, a vörös-
sapkásokat,2) Világos előtt még nem hivták to lna 
vörössapkásoknak , hanem csak Világos után ad-
ták volna rá juk ezt a nevet és végül mintha a 
világháború vörös nadrágos magyar huszárjait 
csak Trianon után tüntették volna ki a vörös ördö-
gök diszitő jelzővel. 

Quanta aberracio verum! Vas szorgalommal 
kutat és gyűjt a szerző a világ minden tájáról 
anyagot, hogy a tudós Akadémia pajzsának vé-
delme alatt Mátyás király emlékén ezt a capitis de-
minuciót végrehajthassa és tömérdek adat felhor-
dásával akarja múlt dicsőségünknek egyik legra-
gyogóbb és legdrágább ékkövét, a világhírű fekete 
sereget, kitörni a fejünk koronájából. 

De csak akar ja! Mindenekelőtt a fekete sereg 
mindenben hü és megbízható fő haditudósítójának, 
a Mátyás király udvarában élt olasz humanista, 
Bonfini Antalnak hitelességét akar ja lerombolni 

és annaleséből a nagy király emlékére dicsőséget 
árasztó fekete sereget kivakarni, gondolván, hogy 
ha ez sikerül, akkor könnyebben elbánik a Mátyás 
halála után élt Zsámboki (Sambucus) János és 
István ff ij Miklós tudósításával. 

Ez okból Tóth Zoltán keresve-keresi az esz-
közt és módot, hogy Bonfinit, a fekete seregnek 
megbízható kútfőjét, akinek hitelességét még ed-
dig senki se vonta kétségbe, diszkreditálja, azon-

2) Hegyesi Márton: 1848—49. évi harmadik hon-
védzászlóalj története 29. 1. 
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ban e törekvésében a szerző generális tévedéseket 
követ el és nem veszi észre, hogy a Bonfini szá-
mára ásott farkasverembe maga esik bele. 

• I. 
• » 

A Bonfini tekintélyét megingatni kivánó Tóth 
Zoltán végzetes tévedésének bizonyítására csak 
egy esetet hozok fel és pedig azt, hogy Bonfini 
azt a tragikusan fá jdalmas csatát, amelyben Ki-
nizsi Pál a zsold elmaradása miatt lázongó fekete 
sereget — a magyar sors nagyobb fá tumára — 
maga kénytelen szétverni, Szeged környékére — 
a Villa Pisciná-hoz — helyezte;1) ellenben Tóth. 
Zoltán meddő okoskodással — Bonfinival ellen-
tétl>en — ezt a Villa Pisciná-1 a Dráva—Száva 
közé, a Bosut folyó mocsaras tájára, az Árpád-
kori Gutkeled nemzetségből származott Maróti 
főúri család által alapított Marót vár és város-
ós Györk, vagy Győrök falu közelébe akar ja át-
plántálni, amiket a török uralom korában a mai 
Morovity és Grk névre szlávositotítlák el.2) 

» 

Ennélfogva nézzünk utána magunk is, hogy 
voltaképpen Bonfininak, vagy Tóth Zoltánnak, 
van-e igaza? 

b Bonfinú (1586. évi báselli kiadás): 723. 1. 
'-') Wertner Mór: A magyar nemzetségek a XIV. 

század közepéig. A Gutkeled1 nemzetség alatt. I. köt. 
213—288. 1. A Maróti-csatádnak! a régi Valkó (mai 
Szerem) megyéiben. Marót vár és város körül nagy ura-
dalma vodt, még Mátyás királyi halála után is, egészen 
Xándorfejé. vár és Szabács várának 1521-bem történt 
elvesztéséig, mely után Marót várát és uradalmát a 
törökök foglalták el A nagybirtokai Maróti-o alád. 



Mátyás király utóda, II. Ulászló király 1492. 
év elején a Vác és Eger közötti vidéken elszállá-
solt fekete seregből ezer cseh zsoldost a II. Bajazid 
szultán által fenyegetett Nándorfejérvárba kül-
dött,2) a fekete sereg zömét pedig 1492. év első 
felében Kinizsi Pál parancsa alá helyezte s a tö-
rökök ellen Szörényvár, Nándorfejérvár, Szabács, 
Jajcza és Temesvár védelmére útba indította. 

A fekete sereg már a Felvidéken zúgolódott, 
hogy a zsoldfizetésnél megrövidítették s az elesé-
get és takarmányt a lakosságtól fizetés nélkül, 
erőszakkal szedte el.3) Kinizsi Pál, az u j főkapi-
tány, amikor a parancsnokságot a fekete sereg 
fölött átvette, a cseh kapitányokat magához ren-
delte, — Bonfini szerint — őket gazdagon meg-
jutalmazta, vagy talán inkább a hátralékos zsold-
jukat ¡fizette meg és megparancsolta nekik, hogy 
katonáikat útközben a fosztogatástól és erőszakos-
kodástól tartsák vissza. A cseh zsoldosoknak fe-
lette sok lovuk volt, mivel a huszita harcmód sze-
rint szekereken vonultak s azokból a csata előtt 
szekérvárat állítottak; minélfogva Kinizsi Pál a 
cseh tiszteknek megígérte, hogy a cseh vitézek 

uradalma a Száva folyó másik partján elhúzódó ma-
csói határőrvidék (bánság)) átellenében feküdt, ezen 
földrajzi, helyzetnél fogva, « macsói bánság zászlós, 
uri tisztét jobbára a Maróti uraik viselték és Mátyás 
¡király élete második felé4>en Maróti Mátyás (1469— 
1473 ) volt a macsói bán és a körülötte élő kisebb 
»nemesek jobbára az ő főtiszti bandériumában szol-
gáltaik. 

2) U. o. 721. k 
s) Tubero: Commentarioftum ;id temporibus sui, 

Schwiarodtner: Scriptores Rerum Hung. II. 184. 1. 
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lovaiknak az abrakot és takarmányt ingyen kap-
ják, az eleséget, bort és húst a lakosság mérsékelt 
áron fogja nekik kiszolgálni. 

A cseh tisztek igyekeztek Kinizsi parancsának 
eleget tenni, azonban fizetetlen vitézeik közt nem 
birták a fegyelmet helyreállítani, sőt a fekete 
katonák zsoldjuk elmaradása miatt — valahol 
Szeged v i d é k é n — a tovább vonulást megtagadták. 

Kinizsi sem tudta ut juk folytatására szorítani 
őket s az engedelmességet megtagadó zsoldosokat, 
egyelőre bizonytalan időre, addig is, amig a ki-
rály a hátralékos zsoldjukat megküldi, „nyári szál-
lásra" osztotta szét. 

II. 

Önként fölmerül itt a kérdés, hogy azon idő-
ben hogyan történt a katonai beszállásolás és a 
zsoldos katonák eltartása? 

Már az aranybulla törvényei tiltották, hogy 
a király lovászai, vadászai, solymárjai és vitézei, a 
nemesek és egyháziak falvaiba beszálljanak és 
Zsigmond király óta a katonai beszáUásolúst szá-
mos törvény szabályozta.1 

Ennek értelmében a király katonasága csak 

») 1405. évi (II.) XIII t. c.: a szabad királyi 
városok,, mezővárosok és királyi „szabad" falvak a 
királynak és kíséretének1 járó szállás és élelemaidásról. 

1439: XVII. t. c.: A király és kísérete méjg hi-
vatalos körutazásban sem szállhat meg a főpapok, fő-
uraik és nemesek házaiban és falivaiban akaratuk elle-
nére, annál keviésbbié a király katonasága 

1474.: XV. és 1478:VI. t c.: a katonák a nemesek 
házailxa és majorjaiba nem szállhatnak be. 

1486:XXXI és 1492:XXIII. t. c.: azok felsorolása, 



királyi birtokra, királyi várakba, azok uradalmá-
ba tartozó falvakba, továbbá a szabad királyi vá-
rosokba, mezővárosokba és királyi „szabad" fal-
vakba. volt törvényesen beszállásolható. A neme-
sek és egyháziak birtoka az átvonuló királyi ha-
daknak járó szállásadástól fel volt mentve. Az 
egyházi "és világi főuraknak elég nagy teher 
volt, hogy a saját zászlóaljukat, a neme-
seknek pedig a maguk lándzsaalját lóval és fegy-
verre el kellett látniok és katonáik zsoldját fizet-
niük kellett, minélfogva nem voltak kötelezhetők 
arra, hogy ezenfelül még külön a király katonái-
nak szállást és élelmet adjanak. 

Ez volt az oka annak, hogy a királyi zsoldos 
csapatok és főtiszti bandériumok eltartása a ki-
rályi várak uradalmaira, az úgynevezett királyi 
vár nagy ságokra (castellanatus), szabad királyi vá-
rosokra és „szabad., falvakra (villa regia libera) 
és más királyi uradalmakra (domínium regale) 
nehezült), amelyeknek adói a királyi jövedelmek 
(peculium regium) közé tartoztak. 

A magyar városok a XV. században az ipar 
és kereskedés színhelyévé s a kezdődő pénzgazda-
ság központjává lettek és gyakran a királyi zsol-
dos csapatok, tiszti zászlóaljak és végvárak kato-
náinak zsoldjára a városi adókat és vámjövedel-
meiket utalványozták királyaink és azok beszedé-
sét is arra a királyi főtisztre hízták, akinek a ke-
rületébe estek.1) 

akik hátoonui alatt a katonáknak kötelesek szállást 
adni. 

x) A délvidéki határőrző bánok és főtisztek állán-
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Ismeretes, hogy Kinizsi Pál 1492-ben az or-
szág alsó részeinek főkapitánya volt (Supremus 
Capitanius Par t ium inferiorum Regni Hung.) — 
amely állást először Hunyadi János töltötte be, 
1453-tól kezdve haláláig és védelmére voltak biz-
va Kinizsinek is a Duna—Száva mellett elhúzódó 
és bánságok neve alatt ismert határőrvidékek vég-
várai Szörényvártól Jajczáig. A védelem költségére, 
a várak karbantartásóra és katonáiknak fizetésé-
re át voltak neki adva az érintett várak uradal-
mai, a hozzájuk tartozó királyi jobbágyok adói, 
a határszéli vámok, harmiiicadok és sóházak jö-
vedelmének beszedése. 

Ezenkívül II. Ulászló király uralkodása elején 
Szeged szabad királvi várost és a szegedi vár ura-
dalmának kezelését is Kinizsi Pálra bizta. Ettől 
kezdve Kinizsi Pál szedte he Szeged királyi jöve-
delmét, évi 2000 aranyforint adóját, a szegedi só-
kamara és sóház hozadékát, a szegedi vár ura-
dalmának haszonvételeit s abban fekvő városok 
polgárainak és szabad falvak jobbágyainak adó-
jáb1) 

dóan kezelték a területükön levő városok, vármegyéik! 
királyi adóit, sóházaik, királyi ¡kamarai nyereség és 
pénzkicserélés jövedelmét. Az olasz származású Ozorai 
Pipő szjörényi bán, temesvári kapitány, a Maros, Tisza 
iés Alduna közé esö hát vármegye főispánja, a mon-
dott kerületeik városainak, megyéinfek és váruradal-

mainak Ikir. adóit és más kimicstári jövedelmeit beszed-
te, a határönző katonaságot és a végivárak zsoldosait 
belőle fizette. V. ö. Venczel Gusztáv: Ozorai Pipó. 
207—208. 1. Gzimer Károly: A magyar; királyok ud-
vari katonái a XI—XIV. száziadl>an!. Szögied, 1913. 43., 
44. 1. 

*) Bon fi ni hitelességét minden áron megingatni 
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Ez időben a szegedi vár uradalmába tarto-
zott Csongrád város, Reczke, vagy Reszke (ma 
szegediesen: Röszke) faluval együtt.2) Keresztúr 
csanádmegyei falu3) és Halas királyi mezőváros 
(oppidum), amely akkor egy kunkapi tányság 
széke is volt. 

Halas a Hunyadiak korában a szent korona 
birtoka volt, a király szabadon rendelkezett vele; 
I. Albert király 1439-l>en Hunyadi János Szörényi 
bánnak zálogba adta, mig hadi költségeit a kincs-
tár megtéríti.4) Utána fiára, Mátyás királyra s ő 
tőle II. Ulászlóra szállott. A halasi kunok adót 
— úgynevezett tegezpénzt — fizetlek a királynak 
és pedig a szegedi várnagyoknak szállították he, a 
kik még a szegedi sókamarai ispánság jövedelmét 
is beszedték.5) Ezenkívül a kunok főkapitányá-
nak, a nádornak, — ha náluk átvonulóban volt 
csapatával együtt, — szállással is tartoztak. Ennél 

kivárná Tóth Zoltán II. Ulászló király jövedelmeinek 
jegyzékében a Szeged mellé irt megjegyzést: „Zegéd-
tenet Paulus Kynisy" — (Fejérpataky László: Tört. 
tái 188í>. évfoly. 16.8. 1.) — ismeri, de nem érti: „Mi-
képpen k'eriil azonban Szeged neve a két irányadó for-
rás szövegébe? Foiggs kérdés . . ?" Es qzt a „fogas 
kérdést" illem tud(jja megfejteni; ami elég l>aj a szerzőre 
nlézve, mert ha ezt az adatot helyesen értelmezni tudta 
volna, akikor nem került volna Bonifi niival éllenkezö 
ha mii s útra. 

2) Teleky József: Hunyadiak kora X. 54. 1. Zsi-
linszlky Mihály: Csongrád vármegye tört. I. 87. Reiz-
ner János: Szegéd tört. IV. 45. 1. 

3) Reizner János: u. o. IV. 51. 1. — Reszke ne-
ve a Teréz név Treszke Treszka alakjából szármaizott, 
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fogva az egész Halas városba be voltak szállásol-
hatok a király zsoldos katonái. 

A váruradalmak városaiba és falvaiba, ahol 
a nemeseknek és egyháziaknak is voltak jobbágyai, 
csak a várnak polgári és jobbágyrendü lakosaihoz 
szállhatott be a király hadi népe.1) A szabad kir. 
városok polgárait az Árpádok kora óta a király 
jövedelmi forrásai (peculium regium) közé szá-
mították és állandóan kötelezve voltak, hogy a 
királynak, udvarának és hadba vonuló katonáinak 
- - e z utóbbiaknak pénzért — szállást és élelmet 
adjanak. 

Kinizsi Pál, dacára, hogy Délmagyarország: 
királyi jövedelmeinek kezelése rá volt bizva, még-
is az érintett bevételek 1492. évben az országra 

" támadt II. Bajazid szultán ellen való védekezés 
céljaira kevésnek bizonyultak, ugy hogy a fekete 
seregnek nagyobb összeget képező hátralékos zsold: 
ját kifizetni nem tudta s azt a királynak jelen-
tette ék addig is, amig a király intézkedik, a zsold 
elmaradása miatt a továbbvonulást megtagadó 
fekete sereg vitézeit a „népes és gazdag" Szegedre, 
továbbá Csongrád és Halas városokba és Reszke 
faluba „nyári szállásokba" osztotta és Bonfini 
előadásából az is kitűnik, hogy az elszállásolás 
1492. évi augusztus hó folyamán történt.2) 

x) A csanádi káptalaninak a szeg'edi várhoz tartozó 
Keresztúr faluban lakó jobbágyait a jelzett várnak já-

ró bor, zab és takarmány beszolgáltatása ajlól Attila 
csanádi nagyiprépost kérelmére V. László 1456-ban 
örökre fölmentette és erről a mindenkori szegedi vár-
nagyokat értesítette. Reizner János: Szegedi város 
tört." IV. 61—52. I. 

-) Honfi ni: 722. k — Tóth Zoltán Ronífinivel síztem-
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Amint előre látható volt, miután a fekete 
katonák a hátralékos zsoldot 1 nem kapták meg, 
iiz eleséget és takarmányt a lakosságtól erőszak-
kal rekvirálták s a templomok arany-ezüst edé-
nyeit konfiskálták és pénzzé tették. 

A zaklatott Szeged, Csongrád és Halas polgá-
rai az akkor Temesváron tartózkodó Kinizsihez 
panaszra mentek,2) amire Kinizsi egyfelől a cseh 
liszteknek levelet irt és a fosztogatásokat megtil-
totta; de a felingeriilt zsoldosok, — hogy a főka-
pitány pénz helyett csak irást küldött, — ezt a 
tisztek kezéből kiragadták és lábbal tiporták;3) 
másfelől ujabb jelentésében a fekete sereg elma-
radt zsoldjának megküldését a királynál megsür-
gette. 

Azonban a II. Ulászló király által tanácsba 
hívott főpapok, főurak és királyi főisztek a fekete 

í>en bizonyos Névtelen fekete katona tudósításának ad 
nagyobb hitelességet. Ez a Névtelen ott volt a csatában., 
amelyfl>en Kinizsi a fekete sereget szétverte és ez a 
Névtelen a fekete seregben viselt dolgait harminc év 
múlva. — 1530. körül, — foglalta írásiba. A többi 
közt azt mondja, hotgy „elküldtek bennünket Szeged-
nek a Száva mellé (!) . . . gegen Szegethin an der 
Snuwe" . . a törökök olt álltak egy vár (!) előtt, a 
melynek .neve Rethko, vagy Recko'( . . . és "elmondja 
még azt is, hogy a magyar urak a Száva mellett ver-
ték szét a fekete sereget. A Névtelen 30 év mulka nem 
jól emlékezett és a Tiszát összetévesztette a Száva ví-
ziével. Az a Rethko, vagy Recko bizonyos, hogy 
Reszke falu, minélfogva a Névtelen ás Szeged vidé-
kére vezet bennünket. Tóth Zoltán: 321.. 325. I. 

2) A Raguza vidékén élő Tubero a Tisza melletti 
piefekturákba tartozó városok polgárainak panaszáról 
beszél, akik Kinizsi Pál prefectus előtt jelenték meg. 
"Sébwanidtnerniél: II. 185. 1. 

3) Bonfini: 723. 1. 
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sereg zsoldjának a maguk zsebéből való fizetését 
nem vállalták el, azért II. Ulászló a fekete sere-
get, amelyet az elszegényedett királyi kincstárból 
fizetni nem tudott, elbocsátotta a szolgálatból1 és 
királyi parancsban arra utasította Kinizsit, hogy 
az erőszakoskodó cseh zsoldosokat szükség esetén 
fegyverrel fékezze meg és oszlassa szét a fekete 
sereget. 

Elég szerencsétlenség volt az az országra 
nézve, hogy a királyi tanácsban más megoldást 
nem találtak. 

A cseh zsoldosok a királyi parancsnak fegy-
verrel álltak ellen, 'igy azután megfékezésük és* 
feloszlatásuk kellő energiával és radikális módon, 
fegyverrel történt. 

Nem ismertetem itt Kinizsi Pál katonai intéz-
kedéseit, amikkel a Duna és Száva melléki vég-
várak, Nándorfejérvár és Szabács magyar és rác 
katonáit, a határőrző főtisztek csapatait, az „alső 
részek" egyházi és világi zászlósurainak bandériu-
mait s a Duna—Tisza közötti falvakból a kiszol-
gált régi katonákat és a felkelésre kötelezett telek-
katonaság kaszás parasztjait a fekete sereg ellen 
Szeged vidékére gyűjtötte, seregében nehéz lovas-
ság és huszárok nagy számban voltak, gyalogsága 
nagyobbrésze a végvárak uradalmába telepitett rá-
cokból állott, csak arra terjeszkedem ki, hogy a 
fekete sereg kapitányai, amint Kinizsi hadi készü-
leteinek célját felismerték, és midőn értesülek, 
hogy Pétervárad, Szabadka, Zombor és Kalocsa 
felől erős csapatok vonulnak ellenük, a szállá-
sokba szétosztott csapataikat Halas i rányában 
gyülekeztették és lovasságuk a szekereken vonuló 
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cseh gyalogság összpontosításának fedezése céljá-
ból Reszke közelében kisebb lovas csatát vívott 
Kinizsinek elővédet alkotó lovasságával és a cseh 
lovasság fedezete mellett a fekete sereg osztagai 
Csongrádról, Szegedről és Resztéről Halas irá-
nyában koncéntrálódtak. 

III. 

Két egykorú forrás — Tnbero és Bonfini — 
a Tisza—Duna közé teszi Kinizsi Pálnak a lá-
zadó fekete sereggel vívott csatáját ás pedig Tn-
bero Szeged várostól messze, Kalocsához; ellen-
ben Bonfini általa latinosított nevű Villa Piscina 
helységhez helyezi.1) 

Én ezt a Villa Pisciná-t az akkor a szegedi 
várhoz tartozott Halas városhoz — mai Kiskun-
Halashoz •—helyeizem. mert Halas neve latinul 
Piscina és a mellette elterülő halastanya is lati-
nul piscinát jelent.2) 

Ebben a halastóban egy sziget volt, amely 
lakosoknak a török és tatárdulások idejében me-
nedékhelyül szolgált és ennek a Halasnak neve-
zett haltenyésztő viz és halastanya mellett fek-
szik Halas város.3) 

1) Tubero: u. o. 185. Bonfini: „Protintus ad Villám, 
quam Piscinam vocant. Magyarul: „Minidjárt a város 
mellett, amelyet Halasnak hiivnak. " 723. 1. 

2) A piscina magyarul: halas, halastó, hatastanya. 
Zolnai: Majgyar oklevélszótár. 338. 1. 

Ha faluban, vagy városban van halásztanya, ak-
kor: halász utcának: in piatea Halazvcza, i.p vico Ha-
lazwcza, mondják (U. o. 339 1.) és nem villa pisciná-
nak. 

3) Ifjú Palugyai Imre: Magyarorsz. tört. és föld-
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Ez a Halas nevü haltenyésztő régebbi, mint a 
tó melletti halásztanya, ahol halászok laktak, akik 
a halat hasították, szárították és füstölték és azután 
ottan a dombon templom és házcsoport épült, a 
mely a Halas nevü tó után szintén Halas nevet 
kapott, olyképen, mint a szántóföldek, kaszálók 
és szőlők mellé épült falvak, Szántó, Földes, 
Szénás és Szöllős nevet kapták később. Ugyan 
így 'keletkezett a sóik Rákos nevü víz és falu el-
nevezése is ia.z országiban. 

A város tehát a nálánál régibb Halas tó 
nevét vette fel. Címeréiben vízben ö&szecsopocto-
sult halakon magyar ruhás és kalpagos polgár 
áll, karddal az oldalán és Bonfini Villa Piscinája 
feltétlenül a mai Kiskun-Halas városhoz kalau-
zol bennünket. 

Tóth Zoltán azon kifogása, hogy,,Kiskun-
halasra imég iákkor is alig gondolhatnánk, mert 
1451-ben Oppidum Halas ia neve és nehéz el-
képzelni. hogy lett belőle 1492-ben villa Pis-
eina...?"1), nem állhat meg, mert a villá-l a kö-
zépkorban civitas, urbs és oppidum érelemben 
is használták a kanceliláriákban és irodalomban, 
ugv hogy például Vf. Károly francia király 1386 
évi oklevelében saját fővárosát, a falvakkal, tor-
nyokkal és bástyákkal körülvett Páris városát 
— „villa nostra Parisius-nak" mondja.2) 

rajzi stb. leirata. Pest 1854. 253. J. — Révai Nagy 
Lexikon. XI köt. 689. 1. 

1) Tóth Zoltán: 325. 1. 
2) Ilyen értelemben! használja Rati'lius Numantia-

nus az utleirásálhan és az oppidumokból keletkezett 
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Tóth Zoltánnak fenti ellenvetése tehát meg-
dől. mert Bonfini Halas várost helyesen nevez-
te latinul Villa Pisciná-nak és ezen eljárásra 
azon körülmény adott alkalmat, hogy ezen lakott 
helynek fejlődésében első stádium a halastó (pis-
cina), a második a halastanya (piscina), ¡a har-
madik a halastanya mellé épült templomból és 
házcsoportból keletkezett falit és a negyedik stá-
diuma a faluból városi jogállásra emelkedett vá-
ros (oppidum) fogalmát ai latinnyelv középkori 
használatának értelmiében a Villa Piscina egész 
helyesen fejezte ki. Boníini tehát az akkori latin 
irodalomban elterjedt szokás szerint helyesen 
latinositotta Halas város nevét a Villa Piscina 
alakra. 

Kiskun-Halashoz vezet bennünket az a kö-
rülmény is, hogy a csata alatt a Bonfini által 
emiitett hálástó döntő szerepet játszott, mert a 
jól értesült Bonfini szerint a csehek „menten a 
város mellett, amelyet Halasnak hiviiak, gyor-
san tábort ütötek, azt árokkal és sánccal körül-
vették és hogy maguknak és lovaiknak elég ivó-
vizük legyen ós hogy táborukat legalább hátul-
ról a megkerülés és hátsó támadás ellen bizto-
sítsák", lázért ebből a kettős érdekből szekérvá-
rukat a halastó par t jára állították, előtte még 
árkokat is vontak.1) 

villákat agy különbözteti meg: „Nunc Viíle ingentes, 
oppida parva prnis." Du Cange (I)u Fresne) : Glossa-
nium stb. VI. köt. 1597. 1. — Bartal Antal: Magyar-
országi ltatinisóig seótáia. Válla, urbs. GaWis: villa = vá-
ros. 698 1. 

x) Bonfini: 723. 1. 
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A csata taktikai lefolyására léhát sem H a -
las város, sem a tó par t ján álló halásztanya nem 
gyakorolt befolyást, ellenben la harc kimenetelé-
ben a halastó és aniniak par t jára állított szekér-
vár döntő módon közreműködött . 

Kinizsi tüzérei hiába lőtték kisebb tábori 
ágyukkal a csehek szekér várát és a mögötte le-
vő tó miatt kettős megkerülő és átkaroló táma-
dást sem lehetett ellene intézni, mert a halastó 
a szekérvár hátát jól fedezte és a luartíképzefct 
Kinizsi meggyőződött, hogy a szekérvár erejét 
fölötte nagy emberpa zar láss a 1 lehet megtörni 
és ez okból a Bonifini általi elbeszélt cselvetéssel 
— a szekérvárat előbb pro forma kisebb tábori 
ágyukkal lövette, azután színlelt futással kicsalta a 
cseheket a homok ¡buckákkal átszegdelt mezőre, 
a hol a dombok között elrejtett magyar és. rác 
lovasság és kaszás népfelkelők a táborból falanx-
oszlopokban kitámadó cseh gyalogcsapatokat kö -
rülzárták, sün i , tömör harci alakzatukat meg-
bontották és szétszórták.1) A szekér várat roham-
mal elfoglalták, a fogságba esett fekete katoná-
kat és tisztjeiket Budára kisérték, ahol II. Ulászló 
király el záratta őket. 

Téved Ileizner János, Szeged történetírója. 
midőn ugv adja elő a fekete sereg erőszakos fel-
oszlatását, mintha abban Szeged polgárainak 
nagy részi' és különös érdeme lel! volna, azonban 
nem felel meg a fénynek, hogy Kinizsi Pál hadi 
erejét kevese Ivén, kaszáikkal fegyverzett szegedi 
polgárokat csatolt seregéhez, az még kevésbbé r 

*) U. o. 



1 9 

hogy a lesbe állított szegedi népihadat Szeged kö-
zelében, iá Maty-ér mellett rejtette el és a cseh 
zsoldosok lemészárlása nem a Ma ty-¡érnél tör-
tént.1) 

Szeged és Halas népének semmi része sem 
volt Mátyás király zsoldos seregének vétkes szét-
rombolásában, a mit zsold hátralékának meg-
fizetése által meglehetett volna menteni a török 
ellen. 

Azután 11. Ulászló a Budán időző ország -
nagyokat és királyi főtiszteket tanácsba hitta. 
aikliik előbbi határozatukat , hogy a királyi zsol-
dos sereg fentartásának költségét nem vállalják 
magukra, megújították s a fekete sereg végleges 
felosztását kimondták és a cseh kapitányokat kö-
telezvény aláírására kény szeri tették, amely szerint 
Magyarországból kivonulnak, hátralevő zsoldjuk-
ról lemondanak, érte a császárnál és a pá-
páinál pert nem indítanak és Magyarország ellen 
többé nem harcolnak. 

Bon fi ni. Mátyás királynak udvari történet-
irója, a fekete sereg szétveretésének napjaiban 
(1492. évi szeptemberben?) még .Budán lakott, 
mert Mátyás király halála után II. Ulászló szol-
gálatába lépett: a fogoly cseheket Budára kisérő 
magyar főtisztektől — esetleg magától Kinizsitől 
— a csata lefolyásáról és annak részleteiről) hite-
lesen értesült és pontosan feljegyezte. 

*) Reázmer: Szeged tört. I. 86—87. Halas közeliéiben 
a nagy nádastó környékén levő homokdomltoik tele 
varrnak csatasinoklkal; a tó körül sok fegyver*Jajrabot. 
buzogányt, pá mcélda rabot, patkót találnak. A leletek 
arra mutatnak, hogy a csata a nádastó, — a régi halas-
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Ellenben a raguzai születésű olasz Tubero 
Lajos humanista bencés szerzetes a halasi csatá-
tól távol, a Raguza melletti Sancta Andrea sziget 
zárdájában élt, nem volt olyan jól értesülve, mint 
Bonfini és 1495-ig az ő müvéből merített; később 
pedig földijétől, Frangepán Gergely kalocsai ér-
sektől és Beriszló Péter kalocsai kanonoktól, akik-
kel összeköttetésben állott, kapott értesítéseket;1) 
de lmgv a Váradi Péter után következett Frange-
pán Gergely kalocsai érsek mi alapon Írhatta neki, 
hogy a cseh sereg megsemmisítése Kalocsánál 
törtónt, kideríteni nem birtam. Talán azért, mivel 
Kinizsi seregében az akkori kalocsai érsek zászló-
alja is harcolt. 

A fentieket összefoglalva. Bonfini Villa Fis-
éi ná-ját — Tubero által emiitett Kalocsával ellen-
tétben, — feltétlenül a mai Kiskun-Halas város-
hoz kell helyeznem. 

Ellenben Tóth Zoltán a Villa Piscina melletti 
szomorú emlékezetű csata helyének megállapítása 
tárgyában azt állítja, hogy a Villa Piscina magya-
rul azt jelenti, hogy Halász falva és hogy a Villa 
Piscina alatt nem a sokat ismételt Kiskun-Halas 
várost kell érteili, hanem a régi Valkó — most 
Verőeze, — megyében, a Bosut folyó mellett fek-
vő mai Morovity és Grk helységek környékén ál-
lott Halászfalvát jelenti.2) 

tó — partján tortént. Századok 1877. évf. (>27-4>29. 1. 
\) Palltas Lexikon XVI. köt. 411. 1. 
2) TóÖi Zoltán: 325. 1. A Halászfalvát nem lehet 

villa Pisciná-nak Laitiniosiitáinii, mert a piscina nem fe-
jezd ki a halászt, hairaeim csak halastavat. A 'hatász lati-
nul: piscator. Több Halász, Halászi, Halászó, Halászfe-
vyér, Halásztelek, Halász-sziget stb. nevti falu volt az 
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Ez azonban lehetetlen, mert az a Halász falva, 
amelynek nevét Tóth Zoltán zárójelben Halaph-
falua alakban közölte, — soha sem volt Halász-
falva, hanem Halápfalva, vagy Halábfalva, ami 
igen nagy különbség2) és Tóth Zoltánnak tudnia 
kellene azt, hogy a haláp nemcsak vizi mohát 
jelent, — amely nehezen rothadó vizi növény, ép-
pen azért hajófenék-deszkák hézagának betömé-
sére használják s a rothadás ellen iszkábávat 
burkolják, — hanem a Haláp ősi magyar sze-
mély- és helynév gyanánt is szerepel s a régi bir-
tokosokról elnevezett sok Haláp és Haláb nevű 
helység volt az országban és nemcsak a Bosut 
folyó kiöntései közt, a Száva-Szent Demeterig 
(Mitroviezig) terjedő mocsaras vidéken volt több 
Halápfalva és Ha tál ¡falva nevü nemesi birtok, 
hanem másutt is és most is a Debrecenhez tartozó 
Haláp, Zalamegyében Zala-Haláp és Nógrádban 
Cserhát-Haláp ma is lakott helyek. 

Ezeket a Tóth Zoltánt megtévesztő Haláp-
falva és Halábfalva nevü helységeket j Bonfmi 
nem latinosithatta volna Villa Piscina alakra. 
Egyedül a jelzett Hálás nevü haltenyésztő viz és 
ennek part ján álló halásztanya és a"mellette fek-

• vő Halas város adhatott neki alkalmat, hogy azo-
kat Villa Pisciná-nak nevezze. 

IV. 
De még kevésbbé lehet a villa Pisciná-t Ha-

las városi mellől a Bosut folyó kiöntéseiből táp-

orazághan1, de semmi nyoma sincs annak, ¡hölgy vala-
melyiket latinosítva Villa Pisciná-niak írták volna. 

2) Csonki Dezső: Magyarország földrajza a Hu-
nyadiak korában II. 314. 1. 
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lálkozó mocsarak közt fekvő Halápfaliva és kör-
nyékére transzportélni az alábbi indokból sem: 

A jól értesült Bonfiiini szerint a fentebb emii-
tett s a fekete sereglvol Nándorfejérváirlba küldött 
ezer cseh zsoldos katona nem jár t a Száva-
Szent Demetertől — a mai Mitrovicztól — nyu-
gatra eső mocsaras vidéken, a mostani Morovity 
és Grk falvak környékén sem fordult meg és ha 
ennek a nehéz vasas szedereken utazó ezer zsol-
dos cseh vitéznek a légvonalban ma is hatvan 
kilométernél hosszabb és gyalog is járhat! an mo-
csaras vidék út jába esett volnia, még akkor is 
elkerülte volna és Bonfini határozottan azt irja, 
hogy Kinizsi Pál nem ezt az ezer cseh zsoldos-
ból álló csapatot verte szét, mert az — amin t 
fentebb láttuk — a Pétervárad és Zimony közé 
eső útvonalon 1492 év első felében bántatlanul 
bevonult Nándorfejér várba. Ezek voltak Ott az 
utolsó fekete katonák és ra j tuk kívül solha (többé 
nem járt más fekete katona a fontos erősség kör-
nyékén. 

Mátyás király halála után a fekete sereg-
ből egyes csapatok elszakadtak és mások ¡szol-
gála/tálba állottak és a különböző források által 
átlag 8000 vitézre tett fekete seregből — a Nán-
dorfejérvárba küldött ezer feketén kiiviil — még 
3000—4000 zsoldos állott II. Ulászló szolgála-
tába. 

Ha ennek egy negyedét lovasnak vesszük, 
még mindig 3000 volt a gyalogosok száma és ha 
-a szekérvár harcmódjától elválaszthatatlan cseh 
gyalogságim! egy szekérre négy katonát számi-
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lunk, akikor 3000 cseh gyalogos mintegy 900 
szekéren utazott.1) 

Kérdeni, ugyan mi módon jutott volna el 
megvasalt társzekerein, a rá juk szerelt kis ágyuk-
kal, szakállas puskákkal és másféle „ seregbon -
lókkal" ellátott fekete sereg a / út jába eső fene-
ketlen lápokon és fertőkön keresztül a Besüt 
morotvái között rejtőzködő Halápfalvak nádfö-
deles viskóiba? Okvetlenül kompokon és dereg-
lyéken kellett volna odaszállítani az ágyús sze-
kerei nélkül élhetetlen cseh hadi népet? 

Bízvást! elhihetjük, hogy a fekete seregnek 
derék hada sem járt a fenti ingoványok k ö z t : 
meg sem köztelitette a mai Moroviity és Grk 
környékét, még csak Pétervárad vidékére sem 
jutot t el. 

I>e tegyük fel, hogy ha a fekete sereg zöme 
"hajókon valóban elvergődött volna a szlavóniai 
ingoványok közt fekvő Halápfalvakba, még sem 
lett volna ott törvényesen elszállásolható, mert 
azok a helységek a hatalmas Maróti főúri család 
birtokai voltak2) és azokba nem lett volna sza-
bad ,a király zsoldjában álló fekete sereget be-
kvártélyozni. 

Nem képzelhető el, hogy akkor, amikor a 
fekete sereg fizetetten katonái elmaradt zsold-
juk nélkül egy tapodtat sem voltak hajlandók 
Szeged vidékéről tovább vonulni és amikor a 

*) A hiteles adatok szerint sok'szor 8000 hadiszekér 
is volt Mátyás király seregében. 

2) Csánki: u. o. II. 314. 1. Majróti Mátyás 1473-
han macsói bán. 
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Bö&ut menti mocsár világnak 8—10 házból álló 
jobbágyfalvainá I sokkal népesebb ós gazdagabb 
Szeged, Csongrád és Halas királyi városok köte-
lezve voltak ¡ama, hogy a király udvarának és 
zsoldos seregének átvonulási szállást és élelmet 
ad janak; mégis Kinizsi Pál a fekete katonákat 
nem ai íszállásadásra kötelezett városok polgá-
raihoz Lslzálláisolja é l , h a n e m .a B'osíut ímentéin 
birtokló régi tiszttársáuiak, Mairoti Mátyás ma 
csói bán örököseinek s a haiápíalvi nemes urak 
nyalkára viszi, akiknek sízegény jobbágyok lakta 
tanyáiban a 3000—4000 cseh katonát ugyan mi-
képpen tartották volna el még csak huszonnégy 
óráig is? 

Ösiszelfoglalva tehát mindazt, amit. fentebb 
előadtam, azt hiszem, hogy az teljesen kizárja, 
hogy Bonfininak unalomig 'ismételt Villa Pisci-
ná-ját, a sokat tárgyalt mocsarak közé, — 
Morovity és Grk környékére — helyezzük, 
mert 1492. évben arra a süppedékes Ikopolyás tá-
jakra egyetlen fekete katona se tette lábát. 

Tóth Zoltán tehát nem ingatta meg azon 
nézetemet, hogy itten, — de másban is 
— a kitűnően értesült olasz humanista udvari 
történetíró nyomon beszél és Tóth Zoltán tévedt 
haimis útra, amelv őt a fekete sereg megsemmi-
sítésének színhelyéről, a halasi mezőről, a bosut-
menti ingoványos lápokba csalta. 

V. 

Miért kellett a Villa Pisci na ík érdesét ilyen 
hosszan és heh a tóin n tárgyalni? 



Azért, hogy megindokoljam azon állításo-
mat, hogy Tóth Zoltán az én felfogásom szerinti 
a fekete sereg feloszlatásának helyszíni kérdé-
sében nem volt képes Bonfini hitelességét meg-
dönteni, sőt ellenkezőleg, a szerzi) került a drasz-
tikus tévedések lép vesszőjére. 

Hia tehát az a történetíró, akinek az általain 
felsorolt adatok rendelkezésére állottak, mégis 
az érintett csalódások utveszttőjébe jutott, há t ak-
kor hogy ne került volna oda azon feltevésével 
is, amit semmi positiv ¡bizonyitékkal sem képes 
támogatni, hogy a fekete sereget Mátyás kirátv 
életében nem nevezték fekete seregnek, hanem 
csak a fényes emlékű király halála után, utolsó 
kapitányuk, a fekete Haugwitzról maguk a cseh 
zsoldosok vették fel a fekete sereg diszitő jelzőt-

Abból, hogy Bonfini a cseh zsoldos sereget 
közvetlen Mátyás király halála (1490. április 
6.) után — egykét hónap múlva — 1490 nya-
rán nevezte először könyvében exercifus niger-
nek,1) ¡nem következik, hogv a nagy király életé-
ben nem hivták fekete seregnek, hanem a ma-
gyar nép ¡megvárta, hogy dicső /királya előbb 
elhaljon és csak halála után adta külföldi zsol-
dos katonáira a fekete sereg nevet. 

A játékos eszű, figurázó természetű, eleven 
kedélyű és egészséges humorú magyar nép, ha 
az ! u j 'dolgokat és találmányokat megismerte, 
csak azu tán ad az u j fogalmakra tréfás, gúnyo-
lódó vagy tárgyilagos neveket, a szerint, hogy 
milyen hatást gyakorol kedélyére és eszére. 

*) Bonfini: . . Inde exercifus. qui niger vocatus 
- . . exercitus tvic idcirco niger apellatus . . . 685. 1. 
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A beteg, döglődő és e miatt ingadozva já ró 
lipántos liba után a rak kok ó kornalk emeletes 
és ingadozó női f r izurájá t lipántnak, a pléd-et, 
az uraság kopasz kutyájának hátára vetett hi-
deg ellen védő pokróca után ebenlógónak, a 
nők turnir-ját farbavágónak gunvolta ; a felpuf-
fadt bricsesz nadrágnak találó bugggos nadrág 
nevet adott. A telefonnál! előbb a villanyos dró-
ton való beszélés fogalmát ismerte meg és csak 
azután nevezte el az ördöngös masinát mess le-
száll ónak. 

Ig.Y járt el a múltban is. Régen is adott a ka-
tonáknak és politikai 'pártoknak olyan neveket, 
amelyeket azok maguk is használatba vettek. 

A törökök ellen fegyverre hívott magyar 
parasztok a keresztes lovagok szokása szerint 
ruhájukra keresztet varrtak és a keresztes vitéze-
ket jelentő latin craceatus szó után kurucoknak 
nevezték őket és utóbb Thökölyi Imre felkelése 
idejében a császár ellen harcoló közwemeseket 
és lovas ha jdúka t keresztelte kurucoknak és 
ezeknek ellenfeleit, a rablásaükért és kegyetlen-
ségükért gyűlölt, hosszú hajat, allonge-paírókát vi-
selő külföldi katonákat — a kuvasz kutyáknak 
hosszú szőréhez és loboncos farkához hasonlító és 
szél által lobogtatott hefonailan parókájuk u t án ,— 
lobonc, lobanc névvel gúnyolták és a külföldi zsol-
dos katonákon rajta veszett a labanc gúnynév. 

A prágai Kozma cseh krónikás által leirt 
és háránybörből készült kurta mentét (curilas 
mentes) viselő, lóhátról, nyeregből, előre-hátra 
nyilazó, hol támadó, hol szaladó, hol üldöző-
könnyen vágtató, rémületes gyorsasággal támadó 
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magyar (könnyű lovas — latinul : cursor, — 
a magyar nép szá jéban huszárrá vált, oly mó-
don, mint ahogy a cruceatus-ból a kuruc népies 
szó I álmodt. 

így volt a magyar nép Mátyás király cseh 
zsoldos katonáival is és mivel egyforma fekete 
s/inii páncélt látott raj tuk, azért erről — egészen 
helyesen — fekete seregnek bérmálta el. 

Maga a nagy király is. a cseh zsoldos hada t 
fekete seregnek hitta.1) 

Azért, hogy Bonfini a bécsújhelyi (hadiszem-
lénél a Beatrix királynénak bemutatott zsoldos 
csapatok (fekete páncéljáról nem tesz említést 
és csak Mátyás király halála után szaladt hi 
pennájából a fekete sereg elnevezés, abl>ól még 
nem következik, hogy a fekete seregnek ez a né-
pies mellékneve csak Mátyás királynak halála után 
keletkezett vagy hogy utolsó kapitányuk, a fe-
kete Haugwitz kedvéért vették fel ezt a jellemző 
nevet, hogy a többi cseh kapitányok alatt szol-
gáló zsoldosoktól magukat megkülönböztessék. 

A különben tehetséges és az igazság kikuta-
tására törekvő szerző elméjében ott motoszkál 
az a történeti valóság is, hogy hátha mégis csak-
ugyan a magyar nép nevezte el feket páncéljáról 
a magyarországi fekete sereget — aimelv harc-
képzettségéről Európaszerte híressé vált, de ezt 

l) Zsáimboki (Samhuous) János írja. hogy a halá-
los ágyában fekvő Mátyás király a körülötte álló hí-
veit a többi közt arra kérte, hogy az ő fekete seregét 
tartsák tovább is szolgálatban . . . postremo turmas 
állas suas nigras • • ne negligerent. Appendix ad1 Iían-
samum stb Viennae 1551. 165. 1. 
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a gondolatot hamar kiveri fejéből és hogy teljesen 
megnyugtasson bennünket, elbeszéli, hogy sorba 
járta az európai Ihires fegyvertára kait és a pán-
oélgyártásban jártas muzeum-igazgatókat egyen-
kiintt vallatóra fogta, hogy Mátyás király 
utolsó napja iban — XX. század végén — divat-
ban voltak-e m á r a feketiére zománcolt páncé-
lok, de mind azt felete neki, hogy a feketére ma-
ratott páncélok használatba vétele csak a XVI. 
század elején vette kezdetét, ennélfogva a szó-
ban levő melléknév keletkezésére nézve, — mely-
ért Európa fegyvergyűjteményeit végig kutatta 
— abban állapodott meg. hogy cseh zsoldos se-
regünket mégis csak a fekete Haugwitz svarcoltn el! 

Én ebbe sehogy se tudok belenyugodni! 
I ía »már a fekete sereg dicsősége a mienlk, akkor 
eredeti jellemző magyar neve se kerül jön ebek 
harmincadéra. 

Amikor 1885—88. években a Ludovika Aka-
démiáiban a westfáliaíi békekötésig (1648) ter-
jedő régi hadi történelmet taní tot tam — a mo-
dern hadászat történetének Rónai Horváth Jenő 
vezérkari százados, a világháborúban ragyogó 
érdemeikkel kimúlt altábornagy, volt a tanára 
— állásomnál fogva szerencsés voltam tudós 
akadémikus Holtán Ernő, a dicsöemllékü Má-
riássg János, az ácsi csata hőse, Assernuinn (Ven-
drei) Ferenc és más kegyelt emlékezetű 1848-as 
bős honvéd hadi vezérek! i társaságiban megfor-
dulni, akik hadi képzettségüket a harcmezőn 
mindig fényes sikerrel vettetek latiba és sok 
olyan régi katonai dolgot tanultam tőlük, a mi-
ket hadtörténeti müvekben hiába kerestem. 
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A többi közt tőlük hallottam, hogy a vas-
páncélnak a szuró-vágó fegyver és puskagolyó 
mellett nem kisebb ellensége volt a rozsda, mert 
ködben, esőben a páncél csuklyó vasai könyök-
ben ós térdben h a m a r rozsdásodtak és ilyenkor 
a forgókban a lemezek nehezen forogtak é s 
akadoztak, amiért az apródok és fegyverhordók 
zsirral és olajjal kenték a páncélok csuklyóit. 

A lelemények és. találékony szellemű "Má-
tyás király a kocsi rugókra szerelt hintőszeke-
ret találta fel s a tüzérségnél a csata allatt a he-
lyéről el nem mozdítható nagyőblü mozsár-
ágyukat és hozzájuk való mázsás kőgolyókat el-
hagyta és helyettük csata alatt is mozdítható, kis-
öMü sugár ágyukat és kis vaisgolyókait vette 
használatba s a páncélokat a rozsda ellen okszi-
dáitatta ós feketére maratta. A feketére oikszidált 
páncélok készítését a nagy király találta fel és 
a fekete páncélok adtak impulsust a magyarság-
nak arra. hogy azokról Mátyás király katonasá-
gát fekete seregnek (exercitiis niger) és fekete, 
csapatnak (tiirma seu legio nigra) nevezte el. 

Mátyás királynak fekete páncélt viselő zsol-
dosait II. Ulászló király a szolgálatból elbocsá-
totta, azok a külföldön szétszóródtak, Miksa né-
met császár s az olasz fejedelmek szolgálatába 
léptek s a nagy király praktikus találmányát, a 
fekete vértek, páncélok, sisakok és pajzsok ké-
szítésének módját külföldön terjeszteni kezdték. 

Ez volt az oka, hogv Tóth Zoltán miért nem 
talált az európai fegyvergyűjteményekben a XV. 
század végén készített fekete páncélokat és hegy 
a külföldi muzeum-igazgatók miért mondták azt-



hogy a feketére zománcozott és lakkozott pán-
célok készítése és használatiba vétele csaík a XVI. 
század elején indult terjedésnek. 

Erős a meggvoződósem tehát, hogy a fekete 
sereg elnevezés még Mátyás király életében a 
magyar néptől származott. 

Végül szívesen elismerem, hogy Tóth Zoltán 
felettébb szorgalmas történetíró és rengeteg tör-
téneti anyagot hordott össze, ugy, hogy annak se-
gítségével játszva bebizonyíthatta volna, hogy a 
cseh zsoldos hadat már Mátyás király életében fe-
kete seregnek hivták és az általa felkutatott 
adathalmazból Mátváis király világhírű alkotásá-
nak. a fekete seregnek glorifikáKására, a nagy-
király dicső emlékéhez és hiréhez imélltó igazi 
klasszikus és emlék szorii müvet írhatott volna. 

Egyébiránt ez még most sem multa idejét, 
mert ha a sizerző m u n k á j á n a k ujialbb kiadásá-
ban haj landó volna e sorokon kiviül még dober-
dói fíreit József altábornagy alapos megjegyzé-
seinek1) deferáilmi és ha könyvélben nem min-
dig tárgyilagosan megkritizált legnagyobb ma-
gyar hadtörténetirónak. Salamon Ferencnek azon 
mondását, miszerint: „a hisztorikusok ivem elég-
gé katonák, a katonák nem eléggé hisztoriku-
sok" — szem előtt tartja, akkor éles kritikával, 
helyes ítélettel és jó magyar érzéssel a fekete •se-
regről a közhasználatból egy hamar el nem tű-
nő korszakos müvet írhatna. 

I)r. Czimer Károly. 

') Budapesti Hírlap 1925. évf. junius 7. (126. sz.) 








