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Milyen ember volt Mátyás király? 
 
Annak felette igen igen eszes és bölcs ember vala Mátyás király. 

Mikoron beszél vala, nem egymás hátára hányá vala a beszédeket, 
hanem halkkal beszéle, szép renddel egymás után, és minden 
beszéde nyomós vala. Egyébképpen barátai között igen szép 
vigasságos beszédű és csúfondáros vala. Barátaival oly nyájas vala, 
hogy őket vacsorára híván, gyakorta ő maga beméne a konyhába, és 
megsegít nekik készíteni a vacsorát. Nem csak pedig az övéivel tesz 
vala jót, hanem az idegenekkel is. A jó szerencsébe nem hívé el 
magát, hanem térden állván, úgy ada hálát az istennek. Bőkezű vala 
az isteni szolgálatra. Mikor valami súlyos dologban vala, nem 
bánkódik vala, hanem nagy vígságot mutat vala. Mikoron előmente 
vala az ő dolgainak, mindennel jól teszen vala. Nem haragszik 
azokra, kik reá feddnek vala. Igen megveti vala a kérkedőket. 
Barátaihoz igen kegyes volt, az ő ellenségeihez pedig igen rettenetes. 
Mikoron a hadban volt Mátyás király, erősen vigyázott. Nem hagyta 
a vigyázást csak az őrizőkre és az istrázsákra, hanem ő maga 
forgolódott, ment és jött. Ő maga akart mindent tudni és látni. És 
mikoron várat vagy várost kell vala vitatni, ő maga megnézte 
először, annak utána elejbe adta a hadnagyoknak mind a vitásnak 
minden módját. Ha megkellett ütközni valami ellenséggel, nagy 
pénzzel szerzett ő jeles kémeket, és mind megtudta először, mint 
vagyon az ellenségnek tábora, serege és minden készületei, mire 
igyekezik, mit végez tanácsába, mint akarja a viadalt kezdeni. Ahhoz 
képest és ugyanaz ellen nagy bölcsességgel rendelte minden népét, 
és mind a hadnagyoknak megparancsolta, ki hol álljon, mit 
műveljen. Egynéhányszor úgy indította seregét és olyan hamarsággal 
ment az ellenségre, hogy az ellenség ingyen sem tudta vélni és nagy 
barátságban volt, és ott nyomta meg az ellenséget. Egynéhányszor 
rút és pokol időben, mikoron az ellenség ingyen sem tudna félni, úgy 
ütötte meg az ellenségnek táborát. És oly csoda módon tudta ő 
megkerülni az ellenséget, hogy minden ember elcsodálkozott rajta. 
Felette igen bátor szíve vala a hadakozásra, amellett igen bölcs, de 
álnok is. Egy fordulásban olyan fortélyt talált az ellenség ellen, hogy 



a hősök mindnyájan elálmélkodtak rajta. Ahova megyen vala, úgy 
megyen vala, mintha röpülne. Kocsis postán egynéhány száz 
mérföldig elment, csak kevés napig. Igen vigyázhat és igen nagy 
munkát tehet vala.  

A hadban szépen tud vala cselekedni a hősökkel. Noha 
beszédes vala, és csúfságot indít vala a hősök között, azért úgy viseli 
magát emellett, hogy úgy félnek vala tőle, mint egy kegyetlen 
oroszlántól. A viadalban bátor szívvel megyen vala néki, és tud vala 
könyörülni a könyörgőkön. Ő maga pedig teszen vala választ 
minden könyörgőnek, és nem halasztja vala senkinek dolgát vagy a 
cancellariusokra, vagy imerre, vagy amarra. Nem vala hirtelen 
haragvó, de a hitetlenek ellen és kik orvul támadnak vala, és kik 
árulást szereznek vala ellene, igen kegyetlen vala. 
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