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Hegedüs Sándor 
 

Mátyás király 
 

A történet homályában még a nagy 
emberek egyéniségéhez is nehéz hozzáfér-
ni. Így Mátyás királyról, bár sok közvetlen 
szemlélője, krónikája, verselője volt, diplo-
mata és nem diplomata sokat írt róla, nem 
tudunk annyit, amennyit kellene arra, 
hogy egyfelől nagy egyéniségét egészen 
kidomborítsuk, másfelől nagyszerű műkö-
désének irányát, eredményeit nemcsak po-
litikai, közigazgatási, igazságszolgáltatási 
és katonai, de kulturális téren is, teljesen 

és híven állítsuk össze. Gondolkozásának, cselekvésének fennköltségét 
és nemességét egyes nyilatkozataiból, törvényeiből és intézkedéseiből, 
még inkább az anekdota- és mondakörből, mely kedvelt egyéniségét 
körülveszi, látjuk ugyan, de a kép, melyet lelkéről még ezek segítségével 
is alkothatunk, nagyon homályos. És ha korának tudósait elbájolta, 
költőit dicshimnuszokra ragadta, katonáinak imponált, diplomáciájá-
ban első tekintély volt, ha … nagyszabású törvényeit ismerjük is, az, mi 
minket még jobban érdekel: jelleme (amennyiben nem csak ösmeretes 
cselekedetekben és törvényekben nyilvánul) és szellemi iránya, erkölcsi 

élete, felfogása, kulturális törekvése még 
kevesebb pozitív adat által világosítható 
meg. Ha ő II. Pius pápának azt írja: »Emlé-
kezetünkbe véssük a jó szolgálatokat, 
könnyen feledjük a szenvedett sérelmeket«, 
és ehhez Zrínyi Miklós megjegyzését fűz-
zük: »Mátyásnak hirtelen volt haragja, de 
gyors a kegyelme«, ez a két adat jelle-
mének belsejét tárja fel, és nemességét 
jobban jellemzi, mint egy könyv. 

Ha Tubero azt írja róla: »úgy feldíszíté 
építményekkel Magyarországot, hogy 
majdnem utolérte az építményekben igen 
gazdag Németországot«, feltárul előttünk 
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egy egész kultúrhistória, melynek részletes adatait nem ismerjük. Hol 
vannak, sőt hol voltak az építkezések? Hisz a budai, visegrádi és 
vajdahunyadi három nagy építkezés ezt a mondást még nem igazolja. 
Pedig ilyen dolgot még a hízelgő sem mondhat alap nélkül, mert az 
igazán szemmel látható hazugság lenne. És ha Mátyás abban a helyzet-
ben van, hogy III: Iván orosz cárnak kőműveseket, várépítőket, ezüst-
műveseket, vasiparosokat, ágyúmestereket, ércmunkásokat, városépí-
tőket küld, ez azt bizonyítja, hogy iparra, kultúrára (Olaszországból 
még agronomokat is hozat) nemcsak széles alapon volt berendezve, de 
fölösleges erő, sőt általa idehaza nevelt erők felett is rendelkezett. Ha a 
kutatások és ásatások ezek nyomaira vezetnének, bizonyára tanulságo-
sabb dolgokat fedeznénk fel, mint sok csatának részletes és még sem 
igaz leírásából.  

Aligha olvastunk valamit társalgásáról, családi életéről, rokonai-
ról, a nyelv és faj iránti vonzalmának megnyilvánulásáról, intézkedé-
seiről, hadjáratainak, törvényeinek végcéljáról, felfogásáról az ország 
sorsa és jövője fejlődése tekintetében, és arról: miképpen szerette hazá-
ját, nemzetét. 

A baj a történelmi és a kultúrkritikában az, hogy a mi nézőpon-
tunk, érdeklődésünk, sok részben legalább, másfelé van irányozva, 

mint Mátyás koráé, és hogy az a kor a maga 
világításába helyezte Mátyást, és mi hiába 
jövünk sok kérdéssel a mi villanyunkkal; 
nagyon sokfelé csak üres gödröket, hiányokat 
és homályt látunk, és éppen azért nagy em-
ber Mátyás, hogy az ürességen és homályon 
keresztül tör nagy és fénylő alakja; és most is 
vonzó, elragadó, imponáló és lelkesítő jelen-
ség, és az marad, míg a magyar magyar lesz! 

 
 
 
 
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. október 12. 


