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A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Mátyás királyról szóló füzetét
Dr. Némethy György cserkészcsapattiszt, a KMCSSZ volt elnökének az
emlékére ajánlja. Gyurka bá a KMCSSZ Corvina táborának egyik megteremtôje
volt. Nem csak a magyar reneszánsz értékelôje és tudósa, hanem maga is
reneszánsz ember volt: férj, édesapa, tudós, cserkészvezetô és a magyar
irodalom szerelmese.
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Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második
fiaként született 1443-ban. Gyermekkorát a
vajdahunyadi várban töltötte, ahol Szánoki
Gergely és Vitéz János felügyelete alatt
humanista szellemben nevelkedett. A Cillei
Ulrik (Hunyadiak ellensége) ellen elkövetett
merénylet miatt V. László kivégeztette bátyját,
Hunyadi Lászlót, a fiatal Mátyást pedig
magával vitte Prágába. V. László halála után
1458-ban Mátyást királlyá koronázták, de
mellé rendelték kormányzóként (irányítóként)
Szilágyi Mihályt. Mátyás azonban nem sokáig
turte el nagybátyja felügyeletét. Elobb a török
ellen küldte harcolni, hogy a távollétében a
hatalmat magának szerezze meg. Amikor a
mellozött kormányzó a király ellen fordult,
Világos várába záratta.
Mátyás legyozte III. Frigyes seregét, és így
1463-ban békekötésre kényszerítette. Visszaszerezte tole a Szent Koronát, és 1464-ben
Székesfehérváron törvényes keretek között királlyá koronáztatta magát. Megszervezte a híres
Fekete Sereget. A töröktol visszafoglalta Jajca és Szabács várát, majd 1479-ben a kenyérmezei
csatában megsemmisítette az Erdélybe betöro törököket. Ezekben az években let cseh király is,
majd 1485-ben Bécs ellen indult harcolni.
Mátyás támogatta az 1476-ban feleségével, Beatrixszel érkezett humanista tudósokat,
muvészeket, építészeket. Elosegítette a reneszánsz muvészet elterjedését Magyarországon.
Európa-szerte híres volt könyvtára, a Corvina. Élete végén, törvénytelen gyermekét, Corvin
Jánost akarta, hogy az utóda legyen. Ezt a tervét azonban az 1490-ben bekövetkezett halála
miatt már nem tudta véghez vinni.
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1443. február 23 (esetleg 24)-án megszületik Kolozsvárott. Apja Hunyadi János, anyja Szilágyi
Erzsébet.
1458 - 15 évesen királlyá választják.
1461 - Elso felesége Podjebrád Katalin.
1462 - A király rendeletben szabályozza a pénz értékét. II. Mohamed elfoglalja Boszniát.
1463 - Mátyás kiegyezik III. Frigyessel és visszaveszi a koronát. Hadjárat a török ellen.
1464. március 29 - Székesfehérvárott megkoronázzák a Szent Koronával.
1465 - Vitéz János lesz az esztergomi érsek.
1467 - Az országgyulés megszavazza a fekete sereg költségeit.
1468 - Elkezdodik az 1478- ig tartó cseh háború.
1471 - Összeesküvés Mátyás ellen.
1475 - Hadjárat a török ellen.
1476 - Feleségül veszi második feleségét Beatrixet,
1476 - Szabács várának visszafoglalása a töröktol.
1477 - Hadjárat III. Frigyes (Habsburg császár) ellen.
1483 - Ötéves fegyverszünet a törökkel.
1485 - Bécs bevétele.
1490. április 6. Mátyás halála.
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(Azoknak akik többet szeretnének tudni)
Fiatalsága
560 éve, február 23-án született I. Mátyás (Hunyadi/Corvin)
magyar király, az elso olyan uralkodó, aki leány ágon sem állt az
Árpád-házzal rokonságban. (Az Árpád-ház fiú ága 1301-ben halt
ki.)
Mátyás király Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött
fia. Vitéz János irányításával humanisták nevelték. A magyaron
kívül latinul, németül és csehül beszélt. Muveltsége meghaladta
a korabeli fourak muveltségét.
Bátyját, Hunyadi Lászlót (1433-1457) a király 1457-ben
lefejeztette. O volt Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet
elsoszülött fia, ezért o lett apja halála után a Hunyadi- ház és a Hunyadi-párt feje. Hiába esküdött
huséget V. Lászlónak 1456-ban, apja tisztségét, a fokapitányságot, amit örökének tekintett, nem
kapta meg. V. László a címet inkább saját gyámjának, Cillei Ulrik (1404-1456) német birodalmi
hercegnek adományozta. Hunyadi László nem tudta megemészteni a királyi döntést, és 1456.
november 9-én az V. László kíséretében Nándorfehérvárra érkezo Cilleit híveivel fölkoncoltatta.
A király ekkor Hunyadi Lászlóra ruházta a fokapitányi tisztet, és esküvel bántatlanságot ígért.
1457. március 14-én mégis elfogatta Hunyadi Lászlót, és két nappal késobb
összeesküvés vádjával ártatlanul lefejeztette Budán, a Szent György téren .

Hatalomra kerülése
1457-ben V. László király Hunyadi Lászlóval együtt Mátyást is
elfogatta, s bátyja kivégeztetése után az ifjabb Hunyadit Bécsbe, majd
Prágába vitette. 1457 oszén V. László pestisben meghalt. 1458. január
24-én a korábban apját támogató köznemesi rétegek segítségével
Mátyást királlyá választották, de nagybátyja, Szilágyi Mihály
személyében kormányzót állítottak mellé. Mátyás azonban
hamarosan megmutatta, hogy a korlátokat nem hajlandó
elismerni és teljes királyi hatalomra törekszik. Híveit, és
különbözo érdekektol vezérelt támogatóit is meglepo

6

erélyességgel fogott hozzá az eros központi
hatalom megszervezéséhez. Amikor Szilágyi
Mihály Újlaki Miklós erdélyi vajdával, valamint
Garai László nádorral ellene szövetkezett, Garait
leváltotta, Szilágyit lemondatta és elfogatta. A III.
Frigyes (1463-1525), szász választófejedelmet
Garai vezetésével magyar királlyá választó
fourakat pedig legyozte. 1464-ben Székesfehérváron megkoronáztatta magát a III. Frigyestol
nagy nehezen - alku árán - visszaszerzett Szent
Koronával.

Az alku
Garai László nádor Mátyás prágai szabadulása után III. Frigyest hívta meg a magyar trónra.
Mátyás azonban seregeivel vereséget mért a szász választófejedelemre. 1463-ban, hosszas
alkudozás után, Bécsújhelyen békét kötöttek, melynek során Mátyás ígéretet tett, ha törvényes
utód nélkül halna meg, akkor Frigyesé a trón. Frigyes ezen alku, és a kapott 8000 arany forint
fejében visszaszolgáltatta a Szent Koronát.

Belpolitikája
Mátyás uralkodása alatt a központi hatalom megerosítésére törekedett. A maga számára
biztosította a vámszedés jogát, a bányák és a pénzverés jövedelmét. Pénzügyi reformot hajtott
végre, újjászervezte az adórendszert, s az így megnövekedett jövedelmekbol jól szervezett
zsoldos sereget állított fel. Társadalmi reformjaival a köznemesség politikai befolyását növelte. A
nádor hatáskörét kiterjesztette, új központi hivatalokat állított fel.

Külpolitikája
Külpolitikáját meghatározták a törökökkel
vívott folyamatos harcai. Szinte évente hadat
viselt ellenük. Törökellenes terveihez NyugatEurópától nem kapott kello segítséget, ezért
Magyarországot eros birodalommá fejlesztve
akart a megfelelo anyagi ero birtokába jutni.
Megszerezte a cseh királyi címet, meghódította Morvaországot, Sziléziát. Bécs,
Bécsújhely, Stájerország és Karintia ellen is
hadba indult, de sikerei csak átmenetiek
voltak.
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Az utódlás kérdése
Mivel második házasságából, Aragóniai Beatrixtól nem született
gyermeke, élete utolsó éveiben megpróbálta házasságon kívül született
fia, Corvin János számára biztosítani a trónt.

Mátyás a muvészetpártoló
Mátyás király bokezuen pártfogolta muvészeteket és tudományt. Híres
tudósokat és reneszánsz alkotókat hívott udvarába. Várakat, kastélyokat
építtetett, s ezzel is elosegítette a reneszánsz építo- és díszítomuvészet
magyarországi fejlodését. Kiemelkedo jelentoségu volt hatalmas
kódexekbol álló könyvtára (Bibliotheca Corviniana).

A néphagyomány Mátyás királya

Corvin János

A magyar néphagyomány, amely egész legendafüzért font Mátyás alakja köré, a törökvero
Hunyadi János fiát, mint jó és igazságos uralkodót orizte meg emlékezetében. A magyar népmesék álruhás királya szembeszállva a gazdagokkal és hatalmasokkal, mindig a szegény, egyszeru embert segíti a boldoguláshoz. A
valósághoz az is hozzá tartozik, hogy bár Mátyás viselt dolgairól már életében
több vidám történet forgott közszájon, a királyi udvarban élo humanista történetírók egyike sem jegyzett fel az álruhában igazságot osztó király
legendájának tápot adó történetet.

Mátyás királyról szóló történelem tétel-javaslatokat találhatsz ezeken az oldalakon:
http://k2.jozsef.kando.hu/Eguczi/TORI/matyas.htm
http://diakoldal.banknet.hu/orarend/history/Ambrus/12.html
Mátyás király történelmi szerepérol, tetteirol szóló részletes összefoglalót pedig ezeken az
oldalakon olvashatsz:
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/europa/marcali/html/06/06r05f30.htm
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Arany János

Mátyás anyja
Szilágyi
Örzsébet
Levelét megirta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesirta.
Fiának
A levél,
Prága városába,
Örömhírt
Viszen a
Szomorú fogságba:
"Gyermekem!
Ne mozdulj
Prága városából;
Kiveszlek,
Kiváltlak
A nehéz rabságból.
Arannyal,
Ezüsttel
Megfizetek érted;
Szívemen
Hordom én
A te hazatérted.
Ne mozdulj,
Ne indulj,
Én egyetlen árvám!
Ki lesz az
Én fiam,
Ha megejt az ármány?
Adassék
A levél
Hunyadi Mátyásnak,
Tulajdon
Kezébe,
Senkinek se másnak."
Fekete
Viaszból
Nyom reá pecsétet;
Könyöklon
Várnak az
Udvari cselédek.
"Ki viszi
Hamarabb

Levelem Prágába?
Száz arany,
Meg a ló,
Teste fáradsága."
"Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegendo."
"Szerelmes
Szivemnek
Hét egész esztendo!"
"Viszem én,
Hozom én
Válaszát három nap."
"Szerelmes Szivemnek
Három egész hónap."
"Istenem,
Istenem,
Mért nem adál szárnyat.
Hogy utólÉrhetném
Az anyai vágyat!" -

Napestig
Az erdon
Uzeti hiába:
Éjfelen
Kocognak
Özvegy ablakába.
"Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála meg
A levél
Vagy ahhoz hasonló.
Piros a
Pecsétje;
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-írása!"

S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán
Ül ahhoz hasonló.
Lecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészbol,
Kikapá
Levelét
Az anyai kézbol.
"Hamar a
Madarat!...
El kell venni tole!"
Szalad a
Sokaság
Nyomba, hogy leloje.
Madarat
Nem egyet,
Százat is meglonek:
Híre sincs, Nyoma sincs
A levélvivonek.
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Vitéz János

(1408 körül-1472): humanista író, mecénás fopap, politikus. Szlavóniai nemesi

családból származott, anyai ágon a Hunyadiakkal állt rokonságban. A bécsi egyetemen tanult. 1433-ban
kancelláriai jegyzo lett. Habsburg Albert, majd I. Ulászló híve volt. 1444 után
Hunyadi Jánost támogatta, foként diplomáciai feladatokat látott el, és a
Hunyadi gyermekek nevelojeként tevékenykedett. 1445-1465 között mint
váradi püspök gyakorolt befolyást az ország politikai életere. A Hunyadiak és
az V. László közötti megegyezést nem sikerült létrehoznia. 1457-ben Hunyadi
Lászlóval égyütt fogták el, de pápai közbelépésre fogságát esztergomi házi
orizetre változtatták. Kiszabadulása után jelentos tevékenységet folytatott. I.
Mátyás királlyá választása és a magyar korona Magyarországra hozatala
érdekében. Mátyás fo- és titkos kancellárrá nevezte ki. 1465-tol haláláig
esztergomi érsek volt. Rómában Janus Pannonius-szal a pápától
Mátyás király pecsétje fölhatalmazást szerzett, hogy I. Mátyás kívánságának megfeleloen egyetemet
létesíthessenek Magyarországon (1465). Az egyetemet 1467-ben Pozsonyban
nyitották meg (Academia Istropolitana). Az egyetem elso kancellárja Vitéz János volt. Bokezu
adakozóként humanistákat hívott Magyarországra. Esztergomban reneszánsz püspöki palotát építtetett.
Unokaöccsét, Janus Pannoniust o neveltette. Levelezett kora uralkodóival, híres európai tudósaival,
politikusaival. Irodalmi értéku leveleskönyve már Vitéz János életében klasszikus mintakép volt a
humanisták szemében. Szenvedélyes könyvgyujtoként Váradon gazdag könyvtárat létesített. Élete vége
felé a központosító politika és a nyugati hadjáratok miatt szembefordult Mátyással, és 1471-ben egyik
vezetoje volt a király elleni összeesküvésnek. Mátyás elfogatta, és elobb Visegrádon, majd haláláig érseki
székhelyén, az egri püspök orizete alatt tartotta.

Janus Pannonius

(Csezmicei János, 1434-1472): humanista költo, prózaíró, pécsi püspök.

Szlavóniai köznemesi családból származott. Neveltetésérol anyai nagybátyja, Vitéz János váradi püspök
gondoskodott. 1447-tol 11 éven keresztül Itáliában, Ferrarában és Padovában tanult. 1458-ban avatták
doktorrá. Kitunt tökéletes görög- és latintudásával, szellemes epigrammáival és dicsoíto énekeivel
(panegiriszeivel). Hazatérve I. Mátyás udvarába került. Váradi kanonok, majd pécsi püspök lett, és a király
titkárává, 1460-ban pedig a királyné fokancellárjává tette. Diplomáciai küldetésben követséget vezetett
Rómába a pápához, akinek fölhatalmazását hozta Vitéz Jánossal Mátyásnak a magyarországi egyetem
megalapítására (1465). Elkísérte Mátyást csehországi hadjáratára. 1469-1470 között szlavón báni
méltóságot is viselt. Magyarországi elégiáiban eloször írt a magyar irodalomban a magyar táj dicséretérol,
a hazafiság érzésérol. Bár latinul irt, mégis a magyar líra elso kiemelkedo jelentoségu képviseloje. Mátyás
nyugati irányú terjeszkedését ellenezve, szembefordult a királlyal, s 1471-ben részt vett a Mátyás ellen
irányuló összeesküvésben. Vitéz János elfogatása után, menekülés közben a tüdobeteg Janus Pannonius
meghalt.
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Kinizsi Pál

Ha elhangzik a neve, rögvest nagy ereje jut eszünkbe, s látjuk ot, ahogy molnárlegény
korában a malomkövet holmi tálcaként tartja a tenyerén, hogy róla kínálja itallal a megszomjazott királyt.
Mindez igaz volt-e vagy sem, eltöprenghetünk rajta, ám hogy a molnárlegénybol nem csupán nagy
erejének, hanem katonai tehetségének köszönhetoen befolyásos magyar foúr lett, valóban megtörtént.
Pályafutása úgy kezdodött, hogy beállt Magyar Balázs seregébe vitéznek.
Magyar Balázs is egyszeru katonaként kezdte pályafutását Hunyadi János
oldalán, de késobb erdélyi vajda, majd Horvátország és Dalmácia bánja lett.
Mátyás király számtalan hadjáratában részt vett, de minden haditette közül
kiemelkedik a kenyérmezoi csata, amelyet megnyert. Úgy történt, hogy a
török 1473 oszén támadást indított Erdély ellen. Az akkori vajda, Báthory
István a Maros partján próbálta oket megállítani, ám ha nem érkezik meg
idejében Kinizsi Pál a temesi csapatokkal, nagy bajba kerültek volna a
magyarok.
Kinizsi Pál vitézségével soha nem volt baj. Szívvel-lélekkel szolgálta királyát. Hogy melyiket? Elobb
Hunyadi Mátyást, akinek jósorsát köszönhette, majd II. Ulászlót, akit o is segített a magyar trónra. Ez
azonban már nem volt tisztességes tett, mivel o is - mint a többi magyar foúr - huségesküt tett Mátyásnak,
hogy halála után fiát, Corvin Jánost választja magyar királynak. Sot a trónvárományos herceg csapatait
éppen o gyozte le. Miért lett hitszego? Nehéz rá a válasz. Vagy azért, mert jó politikus volt és tisztán látta
az európai fejleményeket, vagy csak azért, mert helyezkedett, s az új király mellett magasabb pozíciót
remélt.

Beatrix

Magyar királyné, Mátyás király második neje, a nápolyi
trónörökös és utóbb király lánya, szül. 1457 nov. 14. Nápolyban a
Castello Nuovo kastélyban, meghalt Capuano-ban 1508 szept. 13.
Beatrix 1475 decemberében érkezett az ország határára, ahol
Mátyás anyja Szilágyi Erzsébet fogadta. Mátyás dec. 10.
Székesfehérváron üdvözölte, ahol királynové koronázták, míg az
esketés dec. 22. Budán ment végbe. Beatrix szépségével és
muveltségével csakhamar lebilincselte Mátyást, aki leírhatatlan
pompával vette körül, minden vágyát teljesítette és a politikában is
szavára hajolt. Óhaja szerint olasz muvészeket és tudósokat hívott
udvarába. Beatrix gyermeköccsét, Hippolitot megtette esztergomi
érseknek és többi rokonait is támogatta. A magyarság ellenszenvvel,
sot gyulölettel nézte az olaszok elhatalmasodását és nagy
befolyását, Beatrixben pedig csak a fényuzo, pazarló,
hatalomravágyó és ármányos idegen not látták. Mátyás jó sokáig
mindezt nem látta vagy nem akarta látni, de midon Beatrix
Beatrix mellszobra
magtalansága folytán a trónutódlás kérdése aktuális lett és Beatrix a
Korvin János utódsága elleni cselszövényeivel és olasz összeköttetéseivel az amúgy betegeskedo
Mátyás utolsó éveit roppantul elkeserítette. A hatalmi gogtol elvakított Beatrix azonban tovább
haladt az ármányok útján, csakhogy a trónt Mátyás halála után magánk biztosítsa Ez nem sikerült
neki és a végén szegény sorsra süllyedt királyné még egy ideig Esztergomban tengodött és aztán
visszatért Nápolyba, ahonnan azonban idoközben családját eluzték volt, amiért aztán
elhagyatottan Ischia szigetére vonult. Szenvedések és hasztalan vágyódások közepette élte le
napjait. Eltemették Nápolyban, a San Pietro nevu templomban.
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15. században egyes
uralkodók már megtehették azt a fényuzést, hogy állandó hadsereget
szervezzenek. Az elso zsoldoshadsereg Franciaországban alakult meg
1445-ben. Alig több mint két évtized múlva, az elsok között Európában,
már Magyarországnak is voltak állandóan foglalkoztatott zsoldosai. Hunyadi Mátyás már korábban is fogadott fel alkalmanként hivatásos katonákat, de számuk az 1460-as évek közepéig nem lehetett jelentos. Tulajdonképpen csak a cseh háborúk idején (1468-1478) jöttek létre azok a
csapatok, amelyek a késobb fekete seregnek nevezett hadero alapját képezték.
Már az elnevezés eredete is homályos. Semmiféle adat nem bizonyítja,
hogy Mátyás idején a zsoldosokat feketének nevezték volna. Viszont
ilyen elnevezéssel másutt, például Itáliában is találkozunk. Az egyik eredeztetés szerint a sereg a nevét utolsó vezérétol, fekete Haugwitz Jánostól
örökölte volna. Egy másik szerint onnan kapták, hogy a nagy király
Nagyon valószínu, hogy a nevet csak 1490 után használták, és nem is vonatkozott csak a
zsoldosok egy részére. Majd a történeti hagyomány kerekíti ki a ma használatos értelmét.
A sereg létszáma tízezres nagyságrendu lehetett. Kezdetben 6-8000 katonát fizetett Mátyás, ez
késobb 15-20 ezerre is felemelkedett. Hogy milyen erot képviselt, azt bizonyítja a kovetkezo tény
is: az ötvenes évek háborúiban résztvevo hagyományos katonaság ennek a két-háromszorosát is
kitette, tehát ennyivel voltak eredményesebbek a zsoldosok.
A katonák elsosorban cseh és lengyel
származásúak voltak, de szolgálták a királyt
német harcosok is. A nyolcvanas években pedig
egyre több magyar katonáról is vannak adatok.
A földrész legjobb gyalogosainak számító
svájciakat is megvette magának Mátyás. De
tudunk egy angol katonáról is, aki elszegodött
hozzá.
A sereg négy fegyvernembol állt: nehéz- és
könnyulovasságból, gyalogságból és tüzérségbol. Központi szerepe a nehézlovasságnak
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volt, ok voltak a csatát eldönto elem. A mozgékony könnyulovasság
balkáni eredetu, nagy részük rác származású. Hírneves vezérei
voltak például a szerb Jaksics és Brankovics, a török trónkövetelo
Bajezid Callixtus Ottomanus vagy a román Vlad Tepes. Fokozatosan emelkedett a gyalogság létszáma, és ezzel a szerepe is.
Hogy milyen volt Mátyás seregének hadi taktikája, azt
megismerhetjük egy 1480-ban írt levelébol. Ez év tavaszán
ugyanis eros török csapatok szálltak partra Itáliában. A
király segítséget ígért és küldött a pápának és apósának, a
nápolyi uralkodónak. Egy, a római követének írt levelében
amolyan használati utasítást ís mellékelt seregéhez.
...a vérteseket mi falnak tekintjük kik soha a helyüket föl
nem adják, még ha egy szálig lemészárolják is oket azon a
helyen" amelyen állnak. A könnyufegyverzetüek az alkalomtól függoen kitöréseket intéznek s ha
már elfáradtak vagy súlyosabb veszélyt szimatolnak a vértesek mögé vonulnak vissza és
soraikat rendezvén s erot gyujtvén mindaddig ott maradnak míg adandó alkalommal ismét
elotörhetnek. Végül a gyalogság egészét meg a puskásokat vértesek és pajzsosok veszik körül
éppen úgy mintha azok bástya mögött állnának. Mert az egymásnak vetett nagyobb pajzsok kör
alakban erodítmény képét mutatják és falhoz hasonlítanak melyek védelmében a gyalogosok s
az összes középütt állók szinte bástyafalak vagy sáncok mögül harcolnak és adott alkalommal
törnek elo onnét.
Mátyás maga rendkívül tehetséges és felkészült katonai vezetonek számított. Az 1474-es
sziléziai háborúban legyurte az öt-hatszoros túleroben lévo cseh és lengyel csapatokat. De meg
is becsülte seregét, évi jövedelmének általában a felét költötte rájuk.
De hát mi is történt ezzel a hatalmas katonai erovel Mátyás halála után? Hová tunt a fekete
sereg? Eloször is a nagy király halálát követo trónharcokban a had nem a kijelölt örökös,
Corvin János, hanem az ellene forduló fourak mellé állt. Nagy szerepet játszott Corvin
csapatainak leverésében. Az új király, Ulászló igyekezett ugyan öszszetartani a sereget, de hát
azok zsoldosok voltak, pénz kellett megtartásukhoz, ami pedig nem volt.
Egy részük máshová szegodött, például Habsburg Miksa német-római király fogadta zsoldjába
oket. A maradékot, miután elültek a pártviszályok, a török fenyegetés miatt a délvidékre
küldték. De miután nem fizették a zsoldjukat, a korabeli szokások szerint onnan szerezték azt
meg, ahonnan tudták. Rabolni, fosztogatni kezdtek. A királytól hajdani legendás vezérük most
nagy hatalmú foúr és délvidéki fokapitány Kinizsi Pál kapott parancsot, hogy fékezze meg oket.
1492 augusztusának legvégén a Száva folyó melletti Szegednic városkánál teljesült be Mátyás
seregének a végzete. Egy heves csatában félezren elestek, ezrek a német határ felé
elmenekültek, a többi fogságba került. Kinizsí a fobunösöket kivégeztette. A többieket Budára
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vítték, ahol 1493 elején formálisan is feloszlatták a fekete sereget. Azzal a feltétellel engedték
csak szabadon oket, hogy el kell hagyniuk az országot.
Két utójátékot ismerünk még. Egy részüket, akik osztrák földön próbálták eltartani magukat,
Habsburg Miksa verte szét véglegesen. Egy másik részük, akik a magyar fourak zsoldjába
szegodtek, beilleszkedtek az újjáalakult magyar viszonyokba. De tudunk egy csapatról,
Nándorfehérvárra került félezer emberrol, akik állítólag öszszeszurték a levet a törökkel, hogy
átadják neki az ország legerosebb végvárát. Veluk Kinizsi Pál véresen és kegyetlenül leszámolt.
Mátyás híres állandó zsoldos hadereje, a fekete sereg 1494 tavaszára végleg megszunt létezni.
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A magyar és a szomszédos népek költészetében és szájhagyományában közkedvelt történelmi
személyrol már a saját korában is születtek anekdoták, dicsoíto énekek, melyek az évszázadok
során csak tovább gyarapodtak.
A legelso mesemondó Heltai Gáspár volt, aki Mátyás kortársa, Antonio Bonfini krónikájának
fordításakor tudta, hogy a történeti adatok mellett él a mondák hose is, s ez legalább annyira
fontos, mint a történelem.
A mesemondók szívesen kapcsolták Mátyás nevéhez a
jóságos, igazságos, szegényeket megsegíto uralkodóról
szóló meséket, az igazmondó juhász esetét például el sem
tudjuk képzelni Mátyás király nélkül. A meséknél
valószerubbek a mondák: valóban elhisszük, hogy
Hunyadi Mátyás gyalogosan bejárta hatalmas országát,
néha eltévedt az erdoben, máskor megsegítette a bajba
jutottat, megbüntette a hatalmaskodókat és igazságot tett
a perlekedok között, emberségre tanította a kevélyeket,
pénzéhes gazdagokat, ráadásul minden csatában gyozött.
A Mátyás iránti rokonszenv kialakulásában jelentos
szerepe van a történelemnek. Európa egyik
legjelentosebb urakodója volt, amikor országának lélekszáma vetekedett Angliáéval, és arany
termelése (ami a gazdagság alapja) egész Európában a legnagyobb volt. Központosított
hatalmát, zsoldos hadseregét száz évvel késobb is példaként emlegették. Emellett vitathatatlan,
hogy az ország fourai ellenezték vezetési stílusát, adózási rendeletei ellen tiltakoztak, és halála
után olyan királyt választottak, aki a fourakat nem korlátozta. Nem
csoda, ha Mátyás királyt halála után rövidesen dicsérni kezdték, mert a
török támadás, a belso széthúzás, a pártoskodás, a jobbágyok ismételt
adóztatása egyértelmuvé tette a vélekedést: a hajdani uralkodó
idejében jobb volt a világ.
Marzio, Mátyás krónikása

Az igazságos királyról alkotott vélekedés a Mátyás halálát követo
évtizedekben megszilárdult, amit bizonyít a 16. századi közmondás
latinul, németül, lengyelül, szerbül: Meghalt Mátyás király, oda
az igazság. A király népszeruségét hirdették a királyválasztásról
szóló énekek, harci dicsoségérol szóló mondák, történetek.
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Életének minden eseménye alapja lehetett egy-egy mondának, anekdotának. Az újkor hajnalán,
a 16. században Mátyás király tisztelete, népszerusége elindította azt a hagyományt, amely a
magyar és a szomszédos népek írott és szájhagyományban fennmaradt költészetében a host a
középpontba állította.
A Mátyás-folklór egyik sajátossága a királyi udvar megjelenítése: az életkörülményekrol,
udvartartásról, katonákhoz fuzodo kapcsolatról, a palotába járás lehetoségérol szóló történetek.
Ezek egynémelyikét kortársak írták le, másokat mesemondók találtak ki, mégis egyformán
hitelesnek tunnek, mert Mátyás király emberi kapcsolatai természetesek, humánusak. Tudjuk,
hogy a mondák többsége mögött nincs valóságos tény, Mátyás nem járt álruhában, nem
vacsorált a juhásszal, nem talákozott a cinkotai kántorral, mégis olyan eseményeket adnak elo,
amelyek az emberi gondokodás, igazságérzet részei. A tudósok feltárták, hogy az okos,
igazságos király történetei részint Salamon király nevét említve jelentek meg a 15. században,
míg a találóskérdések megfejtése még ennél is régebbi hagyományban gyökerezik, arab
források említik. Mégis az a hagyomány, ami Mátyás királyhoz kapcsolódik, jellegzetesen a
Kárpát-medence népeinek öröksége és összefügg a közös történelemmel.
A Mátyás-folklór szereploi a királyi udvar lakói, katonák, szolgák, bohócok, de leggyakrabban
mégis a városi, falusi egyszeru emberek, akik találkoztak vele, akiknek panaszát a király
orvosolta. Az álruhás királynak nyújtott segítség humánumot ébreszt a hallgatóságban, ami
éppen olyan fontos, mint az eszesség, okosság, becsületesség. Mátyás király tréfái
lehetetlenségük ellenére az elfogadott érzelem- és gondolatvilág szellemében születtek,
terjedtek, variálódtak évszázadokon át határokon innen és túl.
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Benczédi Székely István és Thuróczi János krónikája nyomán
Amikor László király meghalt, erosen megijedtek azok az urak, akik Hunyadi László halálát
okozták. Hogyne ijedtek volna meg, amikor Szilágyi Mihály nagy sereggel közeledett Buda
felé.
Pedig Szilágyi Mihályt nem a bosszúállás szándéka vezette, o ennél többre vágyott: a trónt
akarta megszerezni unokaöccsének, Hunyadi Mátyásnak.
Amikor Szilágyi Mihály a fegyveres sokasággal Pest városába érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott. Az elso éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen ragyogott
az égen, a Duna vize pedig olyan erosen befagyott, hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a sík
mezon.
Reszkettek is az urak a budai Várban, mert Pest felol minden baj nélkül fel lehetett vonulni a
Várba. Ha most Szilágyi Mihály bosszút forral, vége az életüknek...
De Szilágyi Mihály megüzente az uraknak, hogy nem áll boszszút Hunyadi László haláláért.
Ekkor az urak felbátorodtak, levonultak Pest városába, hogy a király megválasztásáról tárgyaljanak. Ott sokat tárgyalni nem kellett, mert a köznemesség sokasága, negyvenezer ember állott
a Duna jegén, és mind Hunyadi Mátyást éltette. A gyerekek pedig ezt a dalt énekelték a pesti
utcákon:
Mátyást mostan választotta
mind ez ország királyságra,
mert ez Isten adta nékünk
mennyországból oltalmunkra.

Buda vára Mátyás korában
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Ezen a napon is csoda történt: a választás híre még ki sem szivárgott, de a pesti nagytemplomban már felhangzott a hálaadó ének.
Amikor aztán az egész nép megtudta, hogy Mátyás lett a király, mindenki nagy örömmel ujjongott. Minden templomban meghúzták a harangokat, harsogtak a kürtök, szóltak a sípok, és
olyan nagy hangon énekelt mindenki, hogy megtelt azzal a levegoég.
A választás éjszakáját annyi máglyarakás világította meg, hogy az emberek azt hitték, a csillagok szálltak le az égboltról. Soha még királyválasztás ennyi örömmel, ennyi dicsoséggel nem
történt.
De nemcsak Magyarországon örültek ennek a választásnak! Erdélyben még sokkal nagyobb
volt az öröm, mert a Hunyadiak onnan származtak, s maga Mátyás Kolozsvár városában
született.
Ezért aztán Szilágyi Mihály, aki az egész választást rendezte, a választás után levelet küldött az
erdélyi rendeknek. Azt írta a levelében:
" Ti láttátok a fenséges Mátyás urat, amikor megszületett, szemetek elott nevelkedett, ezért magatokénak nevezhetitek. Nyissátok hát meg a vigasság forrásait, örvendjetek, vigadjatok,
ujjongjatok, és adjatok hálát a jóságos Istennek azért a boldogságért, amelyben a magyar
nemzet részesült!"
Örült egész Magyarország, vele örvendezett szép Erdélyország, amiért a törökvero Hunyadi
János fiát, az ifjú Mátyást királlyá választották.
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Bonfini krónikája nyomán
Hunyadi Mátyás szomorú fogságban élt Prágában, Pogyebrád György cseh király udvarában.
Amikor Mátyást királlyá választották, Szilágyi Mihály követek útján értesítette errol Pogyebrádot.
A cseh király ebéd közben bontotta fel Szilágyi Mihály levelét, és ahogy elolvasta, Mátyást az
asztalnál mindjárt följebb ültette.
Mátyás ezen nagyon csodálkozott. Attól tartott, hogy a király tréfát uz vele. Meg is kérdezte
tole, miért kellett följebb ülnie.
De Pogyebrád csak azt mondta, hogy várjon nyugodtan, mert ebéd után örvendetes, jó hírt fog
hallani.
Erre Mátyás elhallgatott, de izgalmában még enni sem tudott.
Ebéd után Pogyebrád így szólt:
-Nagy örömhírt mondok neked, Mátyás, de ugyan mit adsz érte?
Mert az olyan nagy öröm számodra, hogy a legnagyobb jutalmat
is megérdemlem érte. Megadod-e önként, amit kérek?
Erre Mátyás így felelt:
-Király! Számomra egy igazi öröm van, s ez a szabadság híre. Adj
szabadságot, s akkor mindent megfizetek, amit csak kérsz. De aki
rabságban él, annak parancsolnak, attól senki semmit nem kér.
Ekkor Pogyebrád így szólt:
-Üdvözlégy, Mátyás, Magyarország királya, üdvözlégy, Pannónia
fejedelme! Pest városánál a magyarok összejöttek, és szabad
akaratukból királlyá választottak atyád érdemeiért, kiváló képességeidért, mert abban biznak, hogy miként egykor Hunyadi János
igazságosan kormányozta és szabaddá tette oket, úgy teszi most
szabaddá a magyarokat az ivadéka is. Azért ültettelek az asztalnál
magam elé, hogy ebbol megértsed, nagy király lettél, nálam jóval
hatalmasabb. De most arra kérlek, Mátyás, kössünk örök
szövetséget, és ezt a szövetséget a szent házasság kötelékével
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Pogyebrád cseh király

erositsük meg. Ezért hát adj rá hitet, hogy lányomat feleségül veszed, nem méltatlan o Hunyadi
fiához. Végül, Mátyás fiam, légy szabad, és feleségeddel együtt uralkodjál! De mivel hatalmas
és gazdag királyságot nyertél el, járulj hozzá, hogy apósod, aki életedet megmentette, szabadságodat visszaadta, hatvanezer aranyat kapjon a magyaroktól, és igy könnyebben viselje
szerencsés házasságod súlyos költségeit.

Heltai Gáspár krónikája nyomán
A magyar királyok koronája idegen kézre került, zálogban volt Frigyes császárnál - vissza kellett
szerezni minden áron. Mátyás király megbízta Vitéz Jánost, a nagyváradi püspököt, hogy tárgyalást kezdjen a császárral. Vitéz János nagy titokban Bécsbe utazott, sokszor tárgyalt a
császárral, és a sok tárgyalásból az lett, hogy a császár hetvenezer arany váltságdíjat követelt a
koronáért.
Amikor a magyar urak meghallották, hogy mit követel a császár, nagyon elbúsultak, mert nagy
csoda volt nekik, hogy saját koronájukat olyan szertelen nagy summán kell megváltaniuk.
De hiába búsultak, Mátyás király a tanács elé vitte a dolgot, és közösen elhatározták, hogy
megadják, amit a császár követel. Ezután a tanács hét férfiút választott: ezekre bízták a korona
kiváltását és tisztességgel való hazahozását.
Nemsokára elindultak a követek, és háromezer
lovas katonát vittek magukkal, hogy a koronának
megadják a tisztességet.
Amikor a követek meghallották, hogy Frigyes
császár Bécsújhelyen tartózkodik, csapatostul
oda vonultak, és bebocsátást kértek.
De Frigyes császár a várból meglátta, hogy
milyen sokan jöttek, nagyon megrémült, mindjárt bezáratta a kapukat, és az orséget a vártára
küldte. Azt üzente a magyar követeknek:
-Nem illik ilyen sokasággal bejönni a városomba, nem is bocsátok be többet kétszáz fegyveresnél. Jöjjön hát Vitéz János püspök kétszáz
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kísérovel, a többiek vonuljanak vissza.
A magyar követek azt üzenték vissza:
-Ne tartson tolünk a császár ofelsége, mi a magyar korona tisztességéért jöttünk ennyien.
De hiába üzentek, a császár csak Vitéz János püspököt bocsátotta be kétszáz kísérojével. Kereken egy hónapig tárgyalt ott a császár a püspökkel, míg mindent apróra elvégeztek.
Amikor a tárgyalásokat befejezték, a többi követet és a kíséretet ismét odaszólították. De a
városba nem léphettek be, ott táboroztak Bécsújhely külvárosában.
Alig érkeztek meg a követek, már veszekedni kezdtek a császárral. Mert a magyar követek
eloször a magyar koronát kívánták kezükbe, a császár pedig a váltságdíjat akarta elobb megkapni, s azután a koronát átadni.
Végre János püspök és a passaui püspök olyan megoldást javasoltak, hogy a követek hozzák a
pénzt a város kapuja elé, a császár emberei pedig hozzák oda a koronát, ott azok leszámlálják a
váltságdíjat, ezek pedig jelen tartják a koronát.
Úgy is történt. A követek odavonultak, leszámlálták a hetvenezer forintot a koronáért, a császár
emberei pedig a követek kezébe adták a koronát.
Mihelyt a koronát átvették, a követek mindjárt visszatértek Sopronba. Ott fennszóval kihirdették, hogy ha valaki a szent koronát látni akarja, oda jöjjön, mert kiállítják, hogy minden ember
szabadon megláthassa. Az emberek eljöttek Sopron körül minden városból és faluból, hogy
lássák a szent koronát mint egy szent ereklyét.

Mezôvárosi öltözetek
Mátyás korából
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Heltai Gáspár krónikája nyomán
Mátyás király eros kézzel ragadta meg az ország gyeplojét, nem sokáig turte a cseh urak kóborlásait, akik a Felvidéket háborgatták. A kisebb
urak ellen eros sereget kuldött, és a sereg élére
Szapolyai Imrét, az ország kincstartóját állította. A
kóborlók fejedelme, a híres Giskra vezér ellen
maga a király akart fellépni.
Szapolyai Imre eloször Sáros várát hódította meg,
azután Bicsét, Szepest és Késmárkot vette be.
Visszanyerte a felvidéki kastélyokat is, kit
fizetéssel, kit feladással.
Most már csak Giskra volt hátra, a kóborlók fejedelme.
Giskrát nemhiába nevezték fejedelemnek, mert o
magától belátta, hogy Mátyás király ellen semmit
se tehet. Ezért hosszú levelet írt a királynak, ebben
eloszámlálta a dicsoséges csatákat, amelyeket
vívott, megírta a viszálykodás történetét is. Végül
elmondta, hogy o Mátyás királyságát Isten dolgának tartja, ezért nem is akar gyozedelmes jobbja ellen tusakodni avagy vívni, inkább kezébe
adja minden várát és erosségét.
Mátyás király nagyon megörült Giskra levelének. Mindjárt követeket kuldött hozzá, és kérte,
adja azoknak kezébe a várakat és az erosségeket.
A követek pedig hiteles levelet adtak Giskrának, és annak védelme alatt elvezették Mátyás
királyhoz.
A király vidám orcával fogadta Giskrát, és azt mondta neki:
-Tudd meg, hogy engemet jótételekkel soha le nem gyozöl.
Mert rútság, ha a királyt legyozik viadalokban, de sokkal nagyobb rútság, ha legyozik oket jótételekkel. Nyílván van elottem a te emberséged és huséged, ezért nem bocsátlak el, hogy más
embernek szolgálj. Azt akarom, hogy énnekem szolgálj, olyan emberséggel és huséggel, ahogy
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a meghalt László királynak szolgáltál. Minthogy jószágomat, váraimat minden ostromlás és
munka nélkül megadtad, ezért Solymos és Lippa legyen a tiéd, ennek felette megajándékozlak
huszonötezer arannyal. Íme, megházasítlak, és tisztességes nemzetségbe, az urak közé helyezteti el Magyarországon. Ezután énvelem együtt hadakozzál.
Amikor Giskra ezt meghallotta, sírva fakadt, és így szólt:
-Felséges uram! Mi dolog ez? Én inkább büntetést érdemelnék, s nem ilyen ajándékozást. Mármost örökké való hu szolgálatomat igérem és fogadom meg felségednek.

Bonfini krónikája nyomán
Amikor Mátyás király megtudta, hogy szép menyasszonya, Beatrix hercegno
Székesfehérvárhoz közeledik, lóra pattant, és a fourak fényes kíséretével elébe vágtatott.
Téli ido járt, magas volt a hó, az olaszok erosen fáztak, maga Beatrix hercegno is bámulva
nézte a fehér világot, mert Olaszországban ritka a nagy hóesés.
A király a nyolcadik mérföldkonél találkozott menyasszonyával, onnan
díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig. Az út végig
vörös posztóval volt borítva, és az út két oldalán mindenütt
ujjongó, kiáltozó nép állott. Harsogtak a trombiták, szóltak a
kürtök, énekeltek az emberek, olyan látvány és hangverseny
volt ott, hogy aki látta és hallotta, soha el nem felejtheti.
Büszkén, boldogan és fényesen ragyogott a hercegno, aki
az elso szánban ült. Szép homloka, ívelt szemöldöke, telt
halántéka, piros orcái, derus szeme, szabályos orra és
gyönyöru ajka úgy megnövelte ritka szépségét, hogy a
nézoket magára Venusra, a szerelem istennojére
emlékeztette.
Ezután megrendezték a koronázás szertartását, majd
december közepén a király Budára vitte feleségét. Beatrix
szépsége és szellemessége annyira meghódította Mátyás
királyt, hogy mindig csak a felesége mellett akart maradni.
Budán fényes, gazdag lakodalmat rendeztek. A lakodalom
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több napon át folyt. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek, a másikon érdekes látnivalókat
mutattak be. Amikor a király felvonult, marokszámra szórta a pénzt a nép közé.
De Mátyás király is szép ajándékokat kapott: minden város ajándékkal lepte meg, ajándékot
hoztak a fourak és a külföldi fejedelmek is. Annyi aranyat, kincset és drágakövet hoztak
Budára, hogy a királyi kincstár színültig megtelt vele. Ekkor mindenkinek örömet szereztek: a
börtönökben orzött rabokat kibocsátották, az adósságok fizetésére haladékot adtak, és
országosan kihirdették, hogy a hitelezok ne merjék követelni a pénzüket. Ezért aztán az egész
ország nagy örömmel örvendezett Mátyás lakodalmán.

Dunántúli népmonda alapján
Történt egyszer, hogy Mátyás király a Bakonyban, Nagyvázsony környékén vadászott. Nagy
meleg volt; a király beüzent a barátok kolostorába, hogy erosen megszomjazott. Mindjárt futottak a barátok, és aranykupában finom somlói bort hoztak a királynak.
De Mátyás király hozzá sem nyúlt, hanem azt mondta:
-Ilyen melegben nem iszom bort.
Meghallotta ezt a malomajtóból Kinizsi Pál, az eros
molnárlegény , aki éppen malomkövet faragott.
Beugrott hát a korsóért, és futott vele a királyhoz.
Amikor odaért, azt mondták a barátok:
-Ejnye, fickó, hát a tálca hol maradt?
Visszafut Kinizsi, felkapja a malomkövet, és azon
nyújtja a korsót.
Mátyás királynak megtetszett ez a derék legény. Ott
nyomban neki ajándékozta Nagyvázsonyt. Szót váltott
vele, bevette seregébe, aztán harcba küldte a török
ellen.
Amikor Kinizsi bátorságával is kitünt, Mátyás még
jobban megszerette, és egyszer azzal bízta meg, hogy
követségbe menjen a török császárhoz. De Kinizsi, aki

Kinizsi Pál páncélja
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a csatamezon nem ijedt meg a töröktol, semmiképpen se akarta vállalni ezt a kitüntetést.
A király így bíztatta:
-Jó hívem, Kinizsi Pál! Ha a török a te fejedet leüttetné, én a fejed helyébe harmincezer török
fejet vágatok le!
-Úgy bizony - mondta erre Kinizsi -, de a harmincezer fej közül egy se illik úgy a Palkó nyakára,

Bonfini krónikája
Mátyás hadai 1479-ben Kenyérmezon megsemmisíto vereséget mértek a törökök seregére. Ez a
csapás annyira megrendítette a szultánt, hogy legközelebb csak 1521-ben zúdult félszázezernél
nagyobb hadsereggel Magyarország földjére.
Amikor Mátyás király meghallotta, hogy Szendro környékén török sereg gyülekezik, azonnal
követet küldött kedves kapitányához, Kinizsi Pálhoz, és az erdélyi vajdához, Báthori Istvánhoz.
Erosen megparancsolta nekik, hogy készüljenek fel a török elleni öszszecsapásra. Mindketten jó
hadvezérek lévén azonnal megerosítették a határokat, majd kémeket küldtek szét az országban,
hogy puhatolják ki az ellenség szándékát. A kémek csakhamar visszatértek, és jelentést tettek
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arról, hogy Ali bég hatvanezer törökkel Erdély ellen támadt. Erre a hírre Báthori vajda
megindította a seregét a pogányok ellen. Amikor Ali bég elérte Erdély határát, ellenállás nélkül
dúlni, fosztogatni kezdett. Egészen Kenyérmezo falujáig nyomult csapatával, de ott megállt,
hogy leszámoljon a vajda seregével. Báthori sem váratott sokáig magára, amint megvirradt, már
az o csapata is ott állt csatarendben a török táborral szemben. Az ütközet elott Báthori így szólt
vitézeihez:
- Vitézlo társaim! A törökök veszedelmes, céltalan háborút viselnek telhetetlen császárukért és
a gazdag zsákmányért. Mi bezzeg a legszentebb csatát vívjuk a hazánkért. Ezért úgy
harcoljatok, hogy vagy az utolsó szálig levágjuk az ellenséget, vagy még ma mindannyian az
égiek vendégei leszünk.
Ezután a vajda felállította a sereg két szárnyát, o maga pedig középre vonult vérteseivel. Ezután
a két sereg oroszlánként rohant egymásra. A folyóparton küzdo szászok nem bírták
feltartóztatni a török elorenyomulását, és nagy veszedelembe kerültek a balszárnyelott harcoló
székelyek is. Így aztán a vajda mindkét szárnyat visszavonta, nehogy ido elott a török
martalékává váljanak. Ekkor maga Báthori indította meg a négyszögbe állított lovasságát. De
amint elindult, lova az elso lépésnél elbukott vele. Ebben rossz elojelet láttak a katonák, s arra
kérték a vajdát, hogy ne menjen a csatába, de o így szólt:
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Ne féljetek az elojelektol, hanem kövessetek bátran, bajtársaim! Meglátjátok, ez a ló még ma
gyoztesen hoz vissza!
Ezekkel a szavakkal rárontott a törökre. Ali bég látva ezt, mindjárt a vajda ellen fordította a
lovát, s több helyen megsebesítette a bátor hadvezért. A túleróben lévo török már- már
felmorzsolta magyar sereget, amikor a hegyteton megjelent Kinizsi Pál a vértesekbol
állócsapatával. A következo pillanatban nagy trombitaharsogással rárontott a törökre, s az elso
rohamban elsöpörte hátvédjüket. Kinizsi ekkor két kardot vett a kezébe, s hatalmas fegyvere
elol egy oszmán sem menekülhetett. Amerre csak járt, mindent letiport, s amikor látta, hogy a
hadiszerencse a magyaroknak kedvez, kétszeres bátorsággal vágta az utat az ellenség seregén
át, s így kiáltozott:
- Hej Báthori, kedves barátom, bárhol vagy, felelj, ha élsz még!
- Itt vagyok, Pál, és még élek, de a testemet sok seb borítja, s már fenyeget a halál.
Kinizsi ezt a nagy csatazaj közben is meghallotta, és így felelt:
- Ha még élsz, bíznod kell bennem, mert
megszabadítalak!
Ekkor aztán Kinizsi legázolta a vajda
csapatát szorongató pogányokat is, és
fényes gyozelmet aratott. A törökök
pedig a környezo hegyek közé
menekültek. Ezután a magyar vitézek
üldözobe vették a törököket, s az utolsó
szálig levágták oket. Mikor rájuk
sötétedett, visszatértek a csatamezore, és
gyozelmi lakomát ültek. Testük felüdült
az ételtol, a lelkük pedig az örömtol és a
mézédes bortól. Mikor a bor felhevítette
kedvüket, vitézi táncba fogtak. Kinizsit is
táncba invitálták, de o elobb vonakodott.
Majd hirtelen a kör közepére ugrott, s
fogaival felragadott a földrol egy megölt
hórihorgas törököt, egyet-egyet pedig a
hóna alá fogott, és azokkal ütemesen
körbetáncolt. Így mulatoztak egész
éjszaka, majd másnap a két vezér az
ujjongó sereggel büszkén tért vissza
Gyulafehérvárra.
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Galeotto Marzio nyomán

Magyarországon az a szokás, hogy négyszegletu asztalnál étkeznek, és mindent lében szolgálnak fel, a mártások pedig az ételek minosége szerint különböznek egymástól. A libát, a kacsát, a
kappant, a fácánt, a foglyot és a seregélyt, ami az országban boven található, éppen úgy, mint a
marha, a bárány, a sertés vagy a vaddisznó húsát, más- és másféle lében, kirántva és becsinálva
szolgálják fel.
A magyarok valamennyien egy tálból esznek. A falatok
kiszedésénél és a húsevésnél villát nem használnak, nem
úgy, mint Itáliában szokásos. Minden magyar egy-egy szelet kenyeret tart a kezében, és arra veszi ki a közös tálból a
megkívánt falatot. Ezt aztán darabokra szedi, és ujjával
emeli a szájához.
A magyaroknál rendesen nem osztják szét elore az ételt.
Ezért aztán alig akad vendég, aki a gazdagon megterített
asztal mellett kezét vagy ruháját tisztán tudná megorizni.
Ugyanis a sáfrányos mártás le szokott csöpögni, és bepiszkítja a vendéget.
A magyarok sáfrányt, szegfuszeget, fahéjat, borsot és sok
más fuszert használnak.
A mártástól és a sáfrányos létol a vendégek ujja valósággal
csepeg, de Mátyás király, aki ugyancsak kézzel nyúl mindenhez, sohasem csepegteti le magát, pedig nagyon figyel a társalgásra.
Mátyás lakomáin mindig vitáznak egy-egy jelentos kérdésrol, vagy tréfálkoznak, esetleg énekelnek. Itt ugyanis sok énekes és lantos van, akik magyar nyelven énekelnek a hosök viselt dolgairól. Az ének mindig valamilyen hostettrol szól, az anyagnak bovében vannak: a dalok
többnyire a török elleni vitézkedésrol szólnak. Szerelmes dalt ritkán énekelnek. A szöveg szépen hangzik: a magyarok, akár nemesek, akár parasztok, körülbelül egyforma nyelvet használnak. Beszédükben ugyanaz a kiejtés, a szavak használata és a hangsúly. Ezért a hosi dalokat
egyaránt kedvelik az urak és a parasztok, meg is értik az ország szívében éppen úgy, mint az
ország határain.
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De, hogy a lakomához visszatérjünk: Mátyás király gyakran beszélt evés közben, máskor figyelemmel hallgatta mások beszédét, olykor pedig hosi dalok eloadását. De bármilyen figyelemmel
kísérte mindazt, ami az asztalnál történt, sohasem feledkezett meg a tisztaságról. O is mártásos
húst fogyasztott, mint a többiek, de míg azoknak az ujja és a ruhája mindig foltos lett, a király

Bonfini krónikája és Galeotto Marzio nyomán
Mátyás király budai palotájában sokan megbámulták a
könyvesházat, amely görög és latin könyvekkel volt tele.
Különösen a kötésük tetszett a látogatóknak: minden köteten
Mátyás király hollós címerét látták. Ezért aztán a Corvin
(holló) névrol el is neveztek a könyveket Corvináknak.
Tetszett a díszes könyv mindenkinek, de az olvasáshoz ekkor
még kevesen éreztek kedvet.
Történt egyszer, hogy Mátyás szürkületkor bement a
könyvesházba, mert maradt néhány perce, amit kedves
könyvei között tölthetett. Hát ahogy belépett, megpillantott
egy rongyos fiút, aki a hátsó kijáraton el akart illanni.
- Megállj! - kiáltotta a király.
A fiú megállt, és álló helyében úgy reszketett, mint a
nyárfalevél. Hóna alatt egy Corvina letépett kötését
szorongatta. A fiú nem mert felelni a király szavára, csak állt,
és reszketett a félelemtol.
A király megsajnálta, és azt mondta neki:

A híres corvinák egyik darabja

- Fiam, a könyvnek te a kötését tépted le, pedig annak a benne levo tartalom az értéke. Én is azt
tisztelem, amit a tudósok és az írók alkottak, ezért köttetem be díszesen a könyveket. Te nem is
tudod, mitol fosztottad meg magadat, amikor a kötést ellopod, és a betut itt hagyod.
De már akkor rohantak a könyvtárosok is, és nyakon csípték a tolvajt. Mindegyik ütni akart
rajta egyet, hogy saját vétkét takargassa, hiszen az o hibájuk volt, hogy a fiú a könyvesházba
besurranhatott.
De a király megvédte a fiút, és azt mondta a könyvtárosoknak:
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- Vegyétek el tole, amit el akart lopni, aztán hagyjátok
futni. Elég büntetés az neki, hogy egész életében a
tudatlanság sötétjében kell botorkálnia.
Ebben az idoben még a fourak sem ismerték az olvasás
örömét.
Történt egyszer, hogy az urak a tanácsterem
eloszobájában gyülekeztek, mert a királyhoz még nem
lehetett bemenni.
A fourak csendesen beszélgettek, nézelodtek, vitatkoztak
és tréfálkoztak: múlatták az idot, ahogy ok maguk
mondták. Múlt is az ido, kinek így, kinek másképpen, s
hát egyszer Báthori Miklós püspök, aki egykor
Olaszországban tanult, kihúzott zsebébol egy kis kötetet,
és olvasni kezdte.
Az urak megbámulták és kinevették a püspököt, mert
szokatlan volt elottük, hogy azon a helyen, ahol beszélgetni vagy udvarolni szoktak, valaki
könyvet olvasson.
Ahogy javában nevették a püspököt, kilépett Mátyás király, és mindjárt a püspök védelmére
kelt. Azt mondta az uraknak:
- Nagyon helyesen teszi Báthori Miklós, hogy a tétlenséget kerüli, olvas és tanul, amikor csak
teheti. Akik kinevetik, ostobaságukról tesznek bizonyságot. Báthori Miklóst dicséret illeti meg
az olvasásért s nem csúfolódás.

Bonfini krónikája nyomán
Már a kilencvenedik év következett el ezernégyszáz felett, amikor Mátyás király gyaloghintón
elvitette magát a vár erkélye alá, hogy részt vegyen a virágvasárnapi szertartáson. Nagy
türelemmel hat órán át ott tartózkodott, pedig addig egy falatot sem evett. A szertartás után
nagy gyöngeség vett rajta erot, azért belso szobájába vonult, ott várta a királynét, aki a város
templomában volt.
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fér-

Amíg a királynéra várakozott, hogy éhségét csillapítsa, Péter kulcsárral
fügét hozatott. Ez a füge állott, romlott volt. Alighogya király megízlelte,
haragra lobbant. De a királyné, aki éppen akkor érkezett, lecsillapította
jét.
Nemsokára ízletes ebédet szolgáltak fel, de Mátyás semmihez se nyúlt.
Ezután panaszkodni kezdett, hogy szédül a feje, és homályosodik a
szeme.

errol

Ekkor hálószobájába vitték - itt hirtelen szélütés érte. Amikor az udvariak
értesültek, mindnyájan elveszítették a fejüket.
A királyt nagy fájdalom gyötörte, a súlyos betegség egészen megbénította. Egyre azt kiáltozta:

-

Jaj! Jaj! Jézus! Jézus!

Egyebet nem is tudott mondani. Olyan nagy volt a király iránt érzett tisztelet, hogy még ekkora
életveszedelemben se mert senki hozzá szólni. Megérinteni, étellel kínálni se merték.
Egyedül a királyné áll mellette: összeszorított száját eroszakkal felnyitja, és valami élteto orvosságot tölt bele. Majd fülét, ujját, haját húzogata, hogy magához térjen. Ezután elkötözi karját, kezét, lábát, ahogy ilyen veszedelemben szokásos. Majd fülébe kiáltoz, és felnyitja kifordult
szemét. A királyné mindent megtesz, amire a szeretet kötelezi. Tanácsot kér az orvosoktól, akik
a súlyos betegség láttára valósággal megrémülnek.
A király pedig nagy fájdalmában nyög és ordít, mint az oroszlán, magával a halállal küzd.
A harmadik nap délelott hét és nyolc óra között történt, hogy a király jelét adta oszinte bunbánatának, és lelkét kilehelte.
A gyozhetetlen Mátyás kedden, Mars hadisten
napján halt meg, életének negyvenhetedik évében, és igazságos uralkodásának örök emlékét
hagyta maga után. És ahogy Mars hónapjában,
márciusban született, úgy Mars napján és
órájában távozott az életbol.
A következo napon a király testét méltóságának minden jelvényével feldíszítették,
majd egy bíborkereveten kiterítették, és a tágas
ebédloteremben felravatalozták.
A tanács úgy döntött, hogy a nagy királynak
két temetése legyen: az egyik Bécsben, a
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másik Székesfehérvárott. Az elso temetés jelképes, a második valósággal történik.
Ezért néhány nap múlva valamennyi foúr és nemes Corvinus herceggel együtt gyászruhában,
fekete kocsikon és lovakkal Székesfehérvárra vonult. A közeli városokból és falvakból is sokan
siettek a király temetésére.
A király testét palástban, karddal, kormánypálcával, koronával, országalmával, arany sarkantyúval, takaratlan arccal a székesegyházban bíborravatalra helyezték. Körülötte egyik oldalon a
fopapok, a másikon a fonemesek álltak.
Mielott a ravatalt a templomba bevitték volna, a menet már megindult. Tizenkét páncélos lovas
haladt elol, bíboröltözetben és gyozelmes zászlókkal, egyikük a király kardját vitte.
A ravatal mögött a király fia, Corvin János haladt gyászöltözetben, oldalán jobbról a pápai
követ, balján Hippolit esztergomi érsek. Követték oket az egyházi és világi elokeloségek.
Amikor a Szuz Mária-bazilikához visszaérkeztek, a holttestet középen letették. A lovagok, akik
a zászlókat és a kardot vitték, sóhajtozva ezeket a földre dobták a fooltár elott, mintha a király
halála következtében minden zászlója, minden szerzett országa elveszett volna.
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Ötletek ôrsvezetôk számára
Válaszoljatok a következo kérdésekre:
1) Hol és mikor született Mátyás király?
2) Kik voltak a szülei? Miért voltak híresek szülei?
3) Hol és miért volt fogságban?
4) Hol és mikor koronázták meg királynak?
5) Milyen király volt Hunyadi Mátyás?
6) Jellemezd Magyarország helyzetét Mátyás uralkodása idején!
7) Sorolj fel egy pár fontosabb embert Mátyás idejébol?
8) Kik ellen viselt haborút Mátyás király?
9) Hogy hívták Mátyás seregét? Ki volt ennek a seregnek a leghíresebb vezére?
Mondd el röviden, hogyan harcoltak az 1400-as években.
10) Egészítsd ki a következo részleteket Mátyás életével kapcsolatosan:
Feleségeinek neve:
Fiának neve:
Ellenségei:
Hány országnak volt királya:
Melyik város ostroma elott halt meg:
Ötletek az orsi foglalkozásra:
1) Játsszátok ki a mondákat azután, hogy elolvastátok oket!
2) Hogyan viszonyul Mátyás kora a mai világhoz?
3) Mit tanultál a Mátyás mondákból?
4) Rajzoljátok le a Kárpát-medence térképét Mátyás idejében.
5) Miért emlékezünk Hunyadi Mátyás korára olyan szeretettel?
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