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Lupescu Radu

A Hunyadiak

A Hunyadiak történelmi szerepvállalása évszázadok

óta mindenkit lenyıgöz. Ebben a családban bárki

megtalálhatta történelmi ideálját, akár a gyŒztes

hadvezért, az ellenségben is tiszteletet kiváltó hŒst,

akár a kultúra és mıvészet pártolóját, az ország te-

rületének növelŒjét, a magyart, az igazságos feje-

delmet kereste. Nincs is a magyar történelemben

még egy család, amely ilyen tiszteletet vívott volna
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ki magának mind az ifjúság, mind a felnŒttek vilá-

gában. Szereplése kereken egy évszázadot tesz ki

a magyar történelemben: a 15. század elején jelent

meg átlagos nemesi famíliaként, és a 16. század ele-

jén halt ki mint az ország legvagyonosabb családja.

Ez a látványos családtörténet nemcsak az utókort,

hanem a kortársakat is lenyıgözte. Jogosan merül

fel a kérdés: kik is voltak valójában a Hunyadiak?

A Hunyadi-ház diadalünnepe
Vizkelety Béla rajza nyomán metszette Franz Kollarz.

Vízkelety Béla (1825–1864) a Nemzeti Színház jelmeztervezŒje volt.
1857-ben készült litográfiája a Napkelet címı lap jutalomképeként

jelent meg. A szerzŒ különösen kedvelte a sokalakos, tömegeket
megmozgató jeleneteket, amelyeken a szereplŒk bemutatásánál

használhatta viselettörténeti kutatásainak eredményeit.

4∞&£∞∞§£™

4∞&£∞∞§£™
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unyadi János kapcsán talán
még nem, de Mátyás királlyá
választása után sokan már a

kortársak közül is feltették a kérdést:
honnan származik a család? A kér-
désre adott válaszok időben és érdek-
csoportoknak meg felelően változtak.
A kortársakat elsősorban az eredetből
kikövetkeztethető társadalmi helyzet
érdekelte. A Hunyadi János- és Mátyás-
ellenes tábor a választ a család lejára-
tására igyekezett felhasználni, míg a
Mátyás környe ze tében született vála-
szok az uralkodói tekintély emelését
szolgálták. A 19. szá zadban nemzeti
történetírások születésével inkább a
kérdés etnikai vetülete került előtérbe,
a magyar, ro mán és szerb történészek
egyaránt saját nemzetük fiainak állí-
tották be a Hunyadiakat. A vita a csa-
lád szárma zása kapcsán mindmáig
folytatódik, és no ha történészkörök-
ben kezd kialakul ni a konszenzus, a tu-
dományos állás pont és a néphit között
még mindig döbbenetes a szakadék. 

A ZSIGMOND-LEGENDA

A Hunyadi család eredetével kapcsola-
tos elképzelések széles választékából
kétségtelenül a Luxemburgi Zsigmond
királytól való származás legendája ör-
vendett a legnagyobb népszerűségnek.
Évszázadokon keresztül fennmaradt a
magyarság tudatában, és noha az utób -
bi évszázadban a történészek sokat
tettek annak érdekében, hogy a tudo-
mányos kutatás medrébe tereljék ezt
a témát, még ma is szívósan él a köz-
tudatban. Ez a származástörténet igen
korai, már a Hunyadiak életében is-
mert volt, nem a nép költötte a család
kihalása után. Nem kizárt, hogy bizo-
nyos elemei – mint például a holló le-
nyilazása és a gyűrű visszaszerzése –
éppen a család berkeiben születtek, s
ké sőbb, más szerzőknek köszönhe tő -
en, újabb elemekkel és részletekkel
egészültek ki. Alapjául a család régi cí-
mere szolgált, benne egy olyan madár-
ral, amely mindig is nagy népszerűség-
nek örvendett a folklórban. Eköré
aztán olyan homályosan ismert tények
és szereplők kapcsolódtak, mint a
román gyökerek, Zsigmond szerepe a
család Magyarországra kerülé sében és
előmenetelében vagy éppen az elég
korán Hunyadi kezébe került Mar-
zsina-birtok.

A történetet először Antonio Bon-
fini, Mátyás király humanista udvari
történetírója rögzítette ekképpen: „Azt

H

I. Eredetelméletek
Mátyás király volt az egyetlen olyan magyar uralkodó, aki nem

származott uralkodói dinasztiából, sŒt a család társadalmi hely-

zete két generációval korábban még igen szerénynek volt mond-

ható. A Hunyadiaknak azonban, mint megannyi más 15. századi

családnak, sikerült az áttörés. A társadalmi mobilitás, különösen

Luxemburgi Zsigmond uralkodása óta, olyan méreteket öltött,

hogy végsŒ soron a Hunyadi család szerepvállalásának szeren-

csés alakulása nehezen ugyan, de elfogadhatóvá vált a kortár-

sak számára is. Nem rendkívüli pályafutásról van szó, amint sok

történeti mıben olvasható, hanem három generáció, azaz Vajk,

János és Mátyás kitartó munkájáról, akik a társadalmi felemel-

kedés minden lépcsŒfokát alaposan elkoptatták. 



mondják, hogy az Erdélyben tartózko -
dó Zsigmond összefeküdt egy nemes
oláh intelligens és bájos lányával, há -
rom hónap múlva megtudta, hogy az
teherbe esett tőle, fényesen megaján -
dékozta, és emlékeztetőül egy gyűrűt
hagyott nála. Utasította, hogy szülött-
jét gondosan táplálja, nevelje, s ha föl-
cseperedett, küldje el hozzá a jellel; a
kisasszony aztán esetét fölfedve gazdag
hozományával hozzáment egy nemes
oláhhoz, aki a móring bőségére meg a
becstelenség nagybecsű voltára te-
kintve szívesen fogadta a leány ajánla-
tát. Ez a maga idején csinos és formás
fiúcskát szült, akit Jánosnak ne vezett
el. Midőn a kisded anyja ölében feküdt,
odaröppent egy holló, és a jelül adott
gyűrűt felragadta. Az asszony nagy ijed-
ségében gyorsan megkérte a férjét,
hogy vegye üldözőbe a hollót, és sze-
rezze vissza a gyűrűt, nehogy a kis fiú
nagy reménységét az átkozott ma dár
elrabolja. Erre a férfi nyilával meg -
sebesítette a hollót, és a gyűrűt máris
visszavette. Később a feltűnő szépségű
ifjú János az anyja tanácsára elment
Zsigmondhoz, és felmutatta a gyűrűt.
A király ráismert, és birtokokkal, falvak-
kal bőségesen megadományozta őt.”

A legenda szerint a keresztény köz-
erkölcs alapján ugyan megbotránkoz-
tató, de elfogadott szokás áldozata volt
tehát Hunyadi János anyja, akivel az
uralkodó Hunyad megyei átutazása al-
kalmával ismerkedett meg. Bonfini
szerint ezt a történetet Hu nya di János
legnagyobb ellensége, Cillei Ulrich ud-
varában találták ki, hogy lejárassák a
családot. Ma már le he tet len megálla-
pítani Bonfini megjegy zésének való-
ságalapját, hiszen a Zsigmondtól való
esetleges származás inkább növelte,
mint csökkentette volna Hunyadi kar-

rierlehetőségét, amelyet Ulrich min-
den bizonnyal igyekezett megakadá-
lyozni.

Hogy a Zsigmondtól származás le-
gendája milyen pozitív jelleggel bírt,
az Heltai Gáspár krónikájából derül ki,
amelyben szép kerek történetté nőtte
ki magát. Heltai előadása Bonfini elbe-
szélésére épül, de a részletekben van
néhány jelentős eltérés. Heltai ugyanis
pontosabb adatokkal szolgál az ese-
mény idejére és a részt vevő szemé-
lyekre vonatkozóan, ami jelentős mér-
tékben emelte története hitelét. Sze-
rinte a csábításra 1392-ben került sor,
amikor Zsigmond valóban vezetett
hadjáratot a törökök ellen, igaz, Er-
délyt nem érintette, csak a Szörényi
bánság területét. Utalt Hunyadi János
anyjának kilétére, akiről sem Bonfini,
sem az oklevelek nem tesznek említést.
Egy „Morzsinai nemzetből való” asz-
szonyról van szó, akinek – a közhiede-
lemmel ellentétben – nem mondja meg
a keresztnevét. Nem is tudta a kereszt-
nevet, ugyanis következetesen csak
Morzsinainak nevezte. Feltételezett ke-
resztnevét – Erzsébet – egy má sik kró-
nikás, Cortesius jegyezte le. Heltai Gás-
párnak köszönhetően a Zsigmondtól
származás legendája országszerte elter-
jedt. A siker magyarázata kétségtelenül
krónikájának magyar megfogalmazásá-
ban és a történet olvasmányosabb elő-
adásmódjában rejlik, s összefüggött az
éppen ebben a korszakban kialakuló
erőteljes Mátyás-tisztelettel.

Ezt az eredetelméletet a 18. századig
lényegében senki sem kérdőjelezte meg.
Carolus Christianus Besser az elsők kö-
zött vetette el s állt ki a havasalföldi
román eredet mellett. A 19. században
már egészen háttérbe szorult, teljesen
elfeledtetni azonban nem lehetett. Elő-

ször Aranka György és Kazin czy Ferenc
támadta meg, inkább erkölcsi, mint tu-
dományos alapon: „Megczá fo  lása azon
bitang hirnek, hogy Hunyadi János Ma-
gyarország Kormányzója és Erdélyi Vaj -
da vad ölelésből eredett.” Fejér György
és Teleki József az újonnan előkerült ok-
levelek segítségével a legenda valótlan-
ságát tudományosan is alátámasztotta.
A 19. század végére elavultnak tekin-
tett történetet tudományos igénnyel
utoljára Möller István támasztotta fel
hamvaiból, aki a vajdahunyadi vár ún.
Mátyás-loggiája falképének egyes jele-
neteit a Zsigmondtól származás törté-
netével asszociálta. Möller elég indula-
tos reakciót váltott ki a történészekből,
amit jól tükröz Fraknói Vilmos megálla-
pítása: „Ezekután őszinte sajnálattal kell
kijelentenem, hogy az érdemdús műtör-
ténész, mikor combinatiók alapján tör-
téneti igazságnak tünteti föl azt, amit a
történetírás kezdettől fogva mesének
tart, illetékessége határain túllépett.” 

Ezen eredettörténet átütő sikeré-
nek több oka volt: egyfelől azt a re-
ményt táplálta, hogy a magyar történe-
lemben oly nagyszerű szerepet betöltő
Hunyadiak nem voltak sem szerény,
sem román származásúak, másfelől a
legendának hitelt adott a család közis-
mert címere a hollóval, csőrében gyű-
rűvel. Mindezt pedig – Heltai Gáspár-
nak köszönhetően – már a 16. század
óta el lehetett olvasni magyar nyelven.

A CORVINUS-LEGENDA

A család eredetével kapcsolatos, legrö-
videbb ideig virágzó legenda az ún.
Corvinus-legenda volt, mely a magyar-
országi humanizmussal született és
vele is múlt ki. A humanista fejedelmi
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udvarok tipikus termékéről van szó,
amelyet Petrus Ransanus humanista ér-
deklődésű domonkos szerzetes írt le
először, aki a nápolyi király követeként
került Magyarországra, bár a legenda
jellegzetesen Bonfini-történetként épült
be a köztudatba. Eszerint „Mátyás ki-
rálynak az oláh But fia, Corvinus János
volt az apja, aki az atyai faluban szüle-
tett, melyet a mi időnkben is Corvinum-
nak mondanak, Zsigmond uralkodása
idején, aki először ismerte fel virtusát
és lelkének kiválóságát; anyja az ama-
zonnak tartott Szilágyi Erzsébet volt.
Ahogy felcseperedett, azt állította, hogy
római nemzetségből született, ahogy
szüleitől gyakran hallotta, törzsét a Cor-
vinusokra vezette vissza, akik a római -
ak ősi családjai közé tartoztak.”

Nem világos, hogy Mátyás király ho-
gyan viszonyult a Corvinus-legendához.
Az kétségtelen, hogy a királyi udvar kö-
réhez tartozó humanisták alapozták
meg és hirdették, tehát a királytól tel-
jesen idegen nem lehetett. Sőt, a király
engedett a név mögött rejlő eredet csá-
bításának, amikor elfogadta, hogy há-
zasságon kívül született fiát Corvin
Jánosnak nevezzék. Mátyás azonban
so ha nem használta a Corvin nevet.
A Corvinus-legenda máig ható egyedüli
kö vetkezménye azonban – sajnálatos
módon – éppen Mátyás, sőt néha az
egész család Corvin megnevezése mind
a hazai, mind a külföldi irodalomban.

A Corvinus-legenda, úgy tűnik, egy
érdekes családtörténeti adatot mentett
át az utókorra. Ransanus és Bonfini is
megemlékezik az al-dunai Kevéről
mint a család korai tartózkodási helyé -
ről. Az adat hitelességét Kulcsár Péter
próbálta meg alátámasztani, amire
alább még visszatérek.

A HITELES ADATOK

TÜKRÉBEN

A család eredetével kapcsolatos legen-
dák évszázadokra elhomályosították a
valóságot. Bár a 18. században már
megkérdőjelezték ezek hitelét, okleve-
les adatokkal alátámasztott, hitelesebb
eredetelméletet senki sem vázolt fel.
Erre már csak azért sem volt esély,
mert a család levéltárát a 16. század
elején a Hunyadi-vagyont megöröklő
Brandenburgi György a németországi
Ansbachba vitte. Az oklevelekbe vetett
hit azonban megvolt, amint Benkő Jó-
zsef 1778-ban befejezett nagy művé-
ben, a Transsilvania specialisban olvas-
ható: „Engem táplál az a remény, hogy

napfényre fog kerülni a beiktató levél,
amelynek erejénél fogva Jánost, anyja
gyámsága alatt lévén beiktatták az em-
lített uradalomba. Ha ez bekövetkezik,
véget ér minden vita János származá-
sáról.” A családi levéltár egy része II. Jó-
zsef jóvoltából, a többi pedig a 19–20.
században több részletben került visz-
sza. Benkő nem is sejtette, hogy ami-
kor sorait papírra vetette, már Magyar-
országon volt a Vajdahunyadra vonat-
kozó oklevél, éppen a családi levéltár
II. József segítségével visszaszerzett ré-
szében. Első alkalommal Fejér György
publikálta 1844-ben. Benkő óhaja tehát
teljesült, de feltételezése nem igazoló-
dott. A legkorábbi oklevelek ugyanis
nem biztosítottak egyértelmű támpon-
tot a család eredetére vonatkozóan.

A Hunyadi család levéltára szeren-
csére viszonylag épen átvészelte a ké-
sőbbi évszázadok viszontagságait. E le-
véltár darabjait számba véve egyértel-
művé válik, hogy egységes gyűjte-
ménnyel állunk szemben, amely
lineárisan nőtt, törések nélkül, össz-
hangban az országos eseményekkel.
Emiatt a család birtokainak gyarapo-
dását pontosan nyomon lehet követni,
különösen a korai szakaszban. Ennek
fényében egészen biztosan lehet állí-
tani, hogy a család első okleveles em-
lítése 1409-ből való. Zsigmond király-
nak a hunyadi birtokra vonatkozó pá-
tense a Hunyadi család levéltárának
legkorábbi darabja. Más levéltárakban
sem maradt fenn a Hunyadiakkal kap-
csolatban olyan oklevél, amely ennél
korábbi lenne. Az a tény, hogy az 1409-
es birtokadományozásra vonatkozó
okmányok minden egyes darabja meg-
maradt, szintén a Hunyadi-levéltár ál-
lagának jó megőrzését bizonyítja. 

Az 1409-ben kelt királyi pátens két
megállapítást tesz lehetővé. Először is
a családnak 1409 előtt bizonyára nem
voltak magyarországi birtokai, mivel a
családfőt, Vajkot nem nevezi meg bir-
toka szerint. A másik az oklevélben ta-
lálható keresztnevekkel kapcsolatos,
amelyeket már korábban is tárgyalt a
történetírás. Először Réthy László ta-
nulmányozta őket, aki Vajk nevének fi-
gyelembevételével a család délszláv
eredetét igyekezett bebizonyítani. A
Vajk keresztnév azonban jóval elterjed-
tebb volt ahhoz, hogy forrásértékűnek
lehetne tekinteni. Figyelemre méltóbb
ilyen tekintetben a Radul, amelyről Ka-
rácsonyi János egyértelműen kimu-
tatta, hogy román – szerinte havasal-
földi – eredetű. A korai oklevelekből
tehát mindössze annyi derül ki, hogy

a család idegenből került Magyaror-
szágra, a keresztnevek alapján talán
Havasalföldről.

Thuróczi János szabatosan, ellent-
mondásoktól mentesen fogalmazta
meg, amit az oklevelek sejtetnek: „Élt
ekkor az országban egy bátor vitéz, Ha-
vasalföld népének nemes, nevezetes
szülöttje, Hunyadi János, harcos férfiú
[…] Mondják ugyanis, hogy Zsigmond
királyt e vitéz apjának híre-neve vette
rá, hogy őt Havasalföld vidékéről a
saját országába hozza és országának
lakosává tegye, továbbá, hogy örök bir-
tokként méltóképpen megajándékozza
Hunyad erődítményével, ahol most
nemes és nézni is gyönyörűséges vár
emelkedik.” A havasalföldi származást
még a Hunyadiakkal ellenséges szem-
léletben fogant Cillei-krónika is iga-
zolja, amely szerint Hunyadi János
„aus dem Landt Wlachey” származik.

A kutatás jelenlegi állása szerint is
a havasalföldi eredet a legkézenfek-
vőbb. Az 1400 körüli havasalföldi álla-
potok ismerete igen hézagos, mivel
roppant kevés írott forrás őrződött
meg abból a korból. Ismerünk Serbé-
ket, Vajkokat és Radulokat, de genea-
lógiai összefüggések nem mutathatók
ki. Ezek az adatok mindössze annyit
támasztanak alá, hogy a család által
kezdetben használt keresztnevek elter-
jedtek voltak Havasalföldön. 

Valószínűleg bojárcsaládról van szó,
és az sincs kizárva, hogy rokonságban
állt a havasalföldi uralkodói dinasztiá-
val, a Basarabbal. A család áttelepedé-
sének okáról Thuróczi mindössze any-
nyit említ, hogy Vajkot vitézsége miatt
hozta Zsigmond király Magyaror-
szágra. Zsigmond különféle diplomá-
ciai és hadi vállalkozásai során több al-
kalommal is kapcsolatba került hava-
salföldiekkel. 1395–96-ban mindenna-
possá váltak e kapcsolatok: 1395-ben
Mircea elűzött havasalföldi vajda Bras-
sóban hűségesküt tett Zsigmondnak,
később a magyar király vezetett hadjá-
ratot Havasalföldre, 1396-ban pedig ha-
vasalföldi kontingens vett részt a Niká-
polynál vereséggel zárult keresztes
hadjáratban. De nem feltétlenül kell va-
lamilyen konkrét politikai eseményhez
kötni a Hunyadi család Magyarország -
ra jutását, erre egyéb körülmények kö-
zött is sor kerülhetett. 1374-ben például
öt havasalföldi bojár menekült Nagy
Lajos királyhoz a vajdájukkal való konf-
liktus miatt. Oláh Miklós apja, Stoian
szintén a havasalföldi vajda elől mene-
kült Mátyás királyhoz, majd lett szász-
városi királybíró.'
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z áttelepedés kezdeményezője
Hunyadi János apja, Vajk volt,
majd rokonainak egy része is

követte őt. Ahogy Zsigmond korának
művészetét nemzetközi jellege miatt
igen találóan internacionálisnak ne-
vezi a művészettörténeti kutatás, ha-
sonlóképpen internacionális volt Zsig-
mond udvara is. Eb ben a kozmopolita
közösségben találkozunk először Hu-
nyadi János apjával, akinek jelenléte a
királyi udvarban havasalföldi szárma-
zása ellenére sem meglepő. 

Nem tudjuk, mikor mondtak le gö -
rögkeleti vallásukról és lettek katoliku-
sok. Lehet, hogy a családtagok kü lön -
böző időpontokban tértek át, de az irá-
nyadó szerepet bizonyára Vajk ját-
szotta. Zsigmond udvarában katolikus
lehetett, gyerekei is azok voltak. Elkép-
zelhető, hogy a testvérek, unokatest-
vérek csak később követték példáját.
Ezt támasztja alá Vajk testvérének, Ra-
dulnak az esete, aki 1409-ben Radul,
1419-ben László, más néven Radul for-
mában szerepel az oklevelekben.

A királyi udvari szolgálat hamarosan
meghozta gyümölcsét. Zsigmond király
1409. október 18-án  adományozza Hu-
nyad birtokát örök tulajdonul Vajknak
és általa testvéreinek, Magasnak és Ra-
dulnak, továbbá atyai nagybátyjának,
Radulnak és Vajk fiának, Jánosnak. Min-
den bizonnyal Vajk akkor már Magyar-
országon élő teljes rokonságáról van
szó. Figyelemre méltó a kis János emlí-
tése az oklevélben, aki akkor mindösz-
sze néhány éves lehetett. Ez Hunyadi
János első említése. 

Az adományozás tárgya egy nagy
potenciállal rendelkező kis birtok, ahol
a korábbi hiedelemmel ellentétben
akkor még nem volt vár, sőt az oklevél
még mezővárosnak sem nevezi a tele-
pülést. A család helyzetével a legjobb
párhuzamot a szintén román eredetű
Kendefi család esete szolgáltatja Hu-
nyad megyében. 1404-ben Malomvizi
Kende fia, János Zsigmond királytól
kapta adományba a hátszegi Nuksora
(Nucşoara) birtokot. A két birtok szer-
kezetében (falu és a hozzá tartozó föl-

dek) hasonló volt, Hunyadot valamivel
nagyobb mérete és jobb fekvése he-
lyezte előtérbe. A két család tehát
nagyjából egy időben kezdett nemesi
jogon földet birtokolni a megyében. 

Az 1409-ben kelt oklevél a Hunya-
diak genealógiája szempontjából is
igen fontos, hiszen a család apraja-
nagyja szerepel benne. Bizonyára senki
sem maradt ki belőle, aki számított.
Az első ismert generáció tagjai közül
megemlíti Serbét és testvérét, Radult.
Mindkét név igen elterjedt volt Havas -
alföldön Şerb, Şerbu, Şerbea, illetve Ra -
dul alakban. Az adományozás pillana-
tában Serbe már nem élt, Radul vi-
szont igen. Ő 1419 előtt halt meg utó-
dok nélkül. Serbének három fiáról
tudunk, akiket megemlít az oklevél:
Vajk, Magas és II. Radul.

A következő generációt elsődlege-
sen Vajk képviseli, a főadományozott.
Nevének román változatai: Voicu, rit-
kábban Voico. Magyar megfelelője Vajk.
Bonfini Butinak, Heltai Voik Buthinak
nevezte. Nincs kizárva, hogy egy ideig
Ozorai Pipo familiárisa volt. 1409-ben
Zsigmond király udvari lovagja volt,
1414-ben továbbra is lovagnak számí-
tott, azonban hunyadi birtokán tartóz-
kodott. 1419-ben testvére, Radul in-
tézte a család ügyeit, tehát valamikor
korábban halt meg. Fiai: János, ifj.
János és II. Vajk. Több lánya is volt,
akik közül név szerint Klárát ismerjük,
illetve egy másik lányról is tudunk, aki
a Szentgyörgyi Székely családba háza-
sodott be. 

Vajk feleségének, vagyis Hunyadi
János anyjának kilétét nem sikerült
megnyugtatóan tisztázni. Heltai sze-
rint a Morzsinai családból származó
nőről van szó. Keresztnevét, az Erzsé-
betet Cortesius jegyezte fel, és e két
adatból született Morzsinai Erzsébet
alakja, akit később a köztudat Szilágyi
Erzsébet asszonyi erényeivel ruházott
fel. A Szörényi bánság vidékéről isme-
rünk ugyan egy Morzsinai családot, ők
azonban csak a 16. században jelentek
meg az írott forrásokban, amikor a Hu-
nyadiak már kihaltak. A feleség katoli-
kus lehetett, mivel az előző házasságá-
ból hozott lányát Klárának keresztelte.
Vajk a második férje volt. 

Vajk testvérei közül Magasról nem
tudunk semmit, II. Radul viszont
bátyja halálát követően vezető szere-
pet játszott a család életében. 1419-
ben úgy szerepel egy oklevélben, mint
László, más néven Radul, Vajk testvére.
Úgy tűnik tehát, hogy katolikus hitre
térése alkalmával a László nevet vette
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fel. Talán az ő felesége volt Branicskai
Anikó (Ankó), egy hátszegi kenézi csa-
ládból származó hölgy, aki kiterjedt
Hunyad megyei rokonsággal rendelke-
zett. Családja akkor már nemesnek
számított. A feleség kiválasztása jól
tükrözi a betelepedő Hunyadiak első
generációjának társadalmi állását. Lász -
ló olyan feleséget választott magának,
aki valahol a kis- és középnemes-
ség határán helyezkedett el. 

A Branicskai lánnyal kötött há-
zasság sok zavart okozott a Hu-
nyadi család eredetének kutatá-
sában, ugyanis a történészek egy
része ebből a család hátszegi
román származását olvasta ki.
Az Anikóval kötött házasság
azonban nem emiatt, hanem
a Hunyadiak társadalmi hely-
zetének megítélése miatt lénye-
ges. Ez a házasság, illetve az ado-
mányba kapott Hunyad birtok
egyértelművé teszi, hogy a Hu-
nyadiak akkoriban a megyei szin-
ten tevékenykedő nemesség, azaz
a középnemesség sorába tartoztak
Hunyad megyében. A többiekkel
szemben volt azonban egy igen fontos
előnyük: Vajknak köszönhetően sike-
rült kialakítaniuk egyfajta szorosabb
kötődést a királyi udvarhoz.

HUNYADI JÁNOS

TESTVÉREI

Vajk gyerekei képviselik a család
ismert tagjainak harmadik gene-
rációját. A legidősebb fiú Hu-
nyadi János volt, de vegyük
sorra először a testvéreit. A lá-
nyok közül Klára a legismer-
tebb, ő János féltestvére volt
anyai részről. A Szatmár me-
gyei középbirtokos Dengelegi
családba házasodott. Ez a házas-
ság is jól tükrözi azt a társa-
dalmi kört, amelyben a Hunya-
diak mozogtak a 15. század ele-
jén. Férje Dengelegi Pongrác volt.
Elképzelhető, hogy e házasság Hu-
nyadi János közvetítésével jött létre,
ugyanis János és Pongrác az 1430-as
években Zsigmond király udvarában
szolgáltak mint udvari lovagok. Pong-
rác később Hunyadi fontos támasza
lett, 1441–1444 között Erdély alvajdája.
1444. november 10-én halt meg a vár-
nai csatában. A két család jó viszonya
Mátyás korában is megmaradt, amikor
Pongrác három fia már országos mél-
tóságokhoz jutott, bárók lettek.

Hunyadi Jánosnak volt még egy
lánytestére, akit sajnos név szerint
nem ismerünk, de feltételezhetően – a
for rások nagyon ellentmondásosak –
Szentgyörgyi Székely Jánoshoz ment
feleségül. Férje kezdetben székely is -

pán (1444), a kunok bírája (1444–1446),
majd pedig horvát–szlavón bán és a
vránai perjelség kormányzója volt
(1446–1448). Közös gyermekük, Szé-
kely Tamás az 1450-es években a vrá-
nai perjelséget vitte tovább, illetve

abban a nehéz időszakban a Hunya-
diak tántoríthatatlan híve, egyik leg-
fontosabb támasza volt.

Hunyadi János öccsei közül a legki-
sebb, II. Vajk még gyerekkorában meg-
halt. A másik, akit szintén Jánosnak ke-
reszteltek, szinte Hunyadival párhuza-
mos karriert futott be. A forrásokban
néha Jovánként, kisebbik Jánosként

vagy ifjabb Jánosként szerepel.
Bátyja mellett a család másodhege-

dűse volt, a királyi udvarba sem
került. Mialatt bátyja külföldre kí-
sérte Zsigmondot, ő Csáki László
erdélyi vajda (1427–1437) alatt
szolgált, a vajda havasalföldi
hadjárata során meg is sebesült.

1434 után a két testvér pálya-
futása szorosan összefonó-

dott: 1437-ben együtt szol-
gálták Zsigmondot ötven lán-
dzsással, 1439-ben együtt kap-
ták meg igazgatásra a Szörényi
bánság várait, majd ugyanab-
ban az évben együtt nevezte ki
őket Albert király szörényi bá-

nokká. 1440-ben említik utoljára.
Erdélyben halt meg, valószínűleg

az Utószülött László és I. Ulászló kö-
zött kirobbant polgárháború során.
Miután Hunyadi János Magyarország
kormányzója lett, csodálatos, szarko-
fágszerű síremléket rendelt öccse szá-
mára a gyulafehérvári székesegy-

házba. Ez az uralkodói reprezen-
tációba illő síremléktípus töké-
letesen tükrözi Hunyadi János
szeretetét és tiszteletét fiata-
lon elhunyt öccse iránt. 

Szórványos adatok arról ta-
núskodnak, hogy rokonságban

állhatott II. Vladislav havasal-
földi vajdával, akit rokoná-
nak (proximus noster)

nevez, illetve a szintén hava-
salföldi származású Oláh Mik-
lós apai nagyanyjával. Az előbbi
esetben talán csak udvariassági
formulával állunk szemben, a
második esetben pedig Olahus

genealógiai spekulációjával. A
Kárpátokon kívüli régió ban ma-

radva érdemes megemlíteni Jan Dłu-
gosz azon tudósítását is, amely szerint
Hunyadi János biztatására, az ő segít-
ségével került trónra II. Péter vajda, aki
feleségül vette egyik ötven év körüli nő-
vérét. Ezt az adatot sem kétségbe
vonni, sem más adatokkal alátámasz-
tani nem lehet. Az kétségtelen, hogy
II. Péter Hunyadi bizalmi embere volt,
moldvai vajdaként neki adományozta
Chilia várát.'
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z a személy, aki Vajk után a kö-
vetkező szintre emelte a család
társadalmi megítélését és je-

lentőségét, Vajk legidősebb fia, Hunya -
di János volt. Bármennyire is fontos
emberré nőtte ki magát, olyan alapve -
tő adatok, mint születésének dátuma
és helye, a család kezdeti szerényebb
mivoltának homályába vesztek. Ami-
kor 1409-ben a család megkapta a hu-
nyadi birtokot, már élt, hiszen neve
szerepel az adományozottak között.
Korával kapcsolatban mindössze any-
nyit tudunk, hogy fiatalabb volt Ka-
pisztrán Jánosnál, aki 1386-ban szüle-

tett. 1409-ben minden bizonnyal kis-
gyermek volt. 

A fiatalkorára vonatkozó adataink
elég szerények és nem mindig megbíz-
hatóak. Feltételezhetően Ozorai Pipó-
nál szolgált először, akinek neve a csa-
lád betelepedése és a hunyadi birtok
megszerzése kapcsán is felmerült. Ezt
követően került Lazarevics István szerb
fejedelem udvarába, ahol 1426-ban jö-
vendő feleségének apja, Szilágyi László
is familiáris volt. Itt ismerkedett meg
Szilágyi Erzsébettel, aki méltó házas-
társnak bizonyult a nem könnyű ter-
mészetű János számára. További szór-

ványos adatok arról tanúskodnak,
hogy fiatalkorában a Csáki család vala-
melyik tagjánál, illetve Újlaki István
macsói bánnál szolgált. Itt lett jó ba-
rátja Újlaki Mikós, akivel szinte párhu-
zamosan alakult a karrierje, együtt
aratták korai sikereiket és lettek erdé-
lyi vajdák. 

A bán halála után, 1430 körül ke-
rült Zsigmond király udvarába. Ezzel
lényegében lezárult egy ciklus a csa-
lád történetében, hiszen onnan foly-
tatta, ahol apja abbahagyta: Zsig-
mond udvari vitéze lett. Ez tette lehe-
tővé annak idején Vajknak a hunyadi
birtok megszerzését, most pedig új
távlatokat nyitott János karrierje szá-
mára. 1430–1434 között elkísérte eu-
rópai útjára az uralkodót, akit ez al-
kalommal Rómában császárrá koro-
náztak. János azonban nem volt jelen
a koronázáson, mivel Milánóban ma-
radt, Filippo Maria Visconti udvará-
ban, ahol két évet töltött 1431–1433
között. Zsigmond kozmopolita kirá-
lyi, majd császári udvara és az itáliai
környezet képezte az alapját mindan-
nak, amire befolyásos baráti körét,
hadművészeti ismereteit, reprezentá-
ciós, politikai és diplomáciai tevékeny-
ségét építette. Mondhatni új ember-
ként tért vissza családja körébe, szol-
gálataira pedig a császár továbbra is
igényt tartott. 

Itt vált szét apa és fia karrierlehető-
sége. Az apa udvari vitézként visszake-
rült Vajdahunyadra, János viszont to-
vábbra is a király szolgálatában ma-
radt, és egyre fontosabb feladatokkal
bízták meg. A milánói évek alatt ki-
sebb vagyonra tett szert, és ezt a le-
hető legjobb helyre fektette be: köl-
csönt adott Zsigmondnak. A családi in-
gatlanvagyon eddig mindössze a hu-
nyadi birtokból állt és sehogyan sem
akart gyarapodni. Most azonban a köl-
csön fejében János és hasonló nevű
öccse zálogba kapott egy mezővárost,
Papit a marosi rév felével. Több évtize-
des szünet után tehát Hunyadi János
ismét gyarapítani kezdte a család bir-
tokait, Zsigmond és Albert korában
csak zálogbirtokokkal, I. Ulászló ural-
kodásával kezdődően örökös birtok-
adományokkal.

Az 1430-as évek végére a két testvér
katonai szolgálata egyre nélkülözhe-
tetlenebbé vált. Nem szabad megfeled-
kezni arról sem, hogy a milánói epizód
után a két Hunyadi részt vett Zsig-
mondnak a csehországi husziták elle-
nei harcaiban. Az ott szerzett tapasz-
talatokat Hunyadi egész életében ka-
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matoztatta. Ezt követően kerültek a
déli végekre, amikor Habsburg Albert
király (1437–1439) a déli részek leg-
fontosabb királyi várainak egy részét
(Szörény, Görény, Orsova, Miháld)
bízta a védelmükre, majd életének
utolsó évében szörényi bánokká ne-
vezte ki őket. Itt olyan hatalmasságok
örökébe léptek, mint Ozorai Pipo és
Tallóci Frank, akik tiszteletre méltóan
védték az ország határát. 

A Hunyadi testvérek immár orszá-
gos méltóságviselők, bárók lettek.
Igazi áttörésnek számított ez a család
történetében, ám óriási feladattal tár-
sult: védelmezni kellett a határ táma-
dásnak legjobban kitett szakaszát,
ahol Galambóc megszerzése révén a
Török Birodalom határos lett a Magyar
Királysággal. Jól tükrözi a család státu-
szában bekövetkezett minőségi válto-
zást, hogy míg korábban a két testvér
minden oklevélben Oláh Jánosként
szerepelt, a Szörényi bánság élére való
kinevezés után következetesen Hu-
nyadi Jánosnak nevezték őket. Noha
formailag bárók lettek, a valóságban a
család vagyona és társadalmi megíté-
lése még messze volt az országos mél-
tóságviselőkétől. Ez azt jelentette,
hogy Hunyadi hírneve és méltóságai
messze megelőzték vagyoni helyzetét.
A család birtoka ugyanis még mindig

szerény volt: Hunyadon kívül a többit
csak zálogban birtokolták.

Albert hirtelen halála és állapotos öz-
vegye nehéz helyzet elé állította az or-
szágot. A nemesség egy része kitartott
fia, Utószülött László mellett, míg a töb-
biek a fiatal lengyel királyt, Jagelló
Ulászlót hívták az országba. A Hunyadi
testvérek sokat köszönhettek Albert-
nek, így kiállásuk Jagelló Ulászló mel-
lett eleinte bizonytalan volt. Csak azt
követően álltak Ulászló oldalára, hogy
Magyarország koronázott királya lett.
A két tábor között kirobbant polgárhá-
ború során esett el az Erzsébet-párti Er-
délyben Hunyadi János öccse 1440-ben. 

Végül a bátaszéki győzelem hozta
meg az átütő sikert nemcsak I. Ulászló-
nak, aki katonai fölénybe került az Er-
zsébet-párttal szemben, hanem Hu-
nyadi Jánosnak is, akit Újlaki Miklóssal
együtt az uralkodó hamarosan kineve-
zett erdélyi vajdának. Hunyadi ezzel a
legbefolyásosabb bárók sorába lépett,
elsődlegesen hadvezéri képességeinek
köszönhetően. Szerény udvari vitézként
hagyta el egykoron Erdélyt, és vajda-
ként tért vissza ebbe az Ulászlóval szem-
ben ellenséges tartományba, ahol még
ő sem rendelkezett megfelelő kapcso-
latrendszerrel. Ekkortól azonban a Szö-
rényi bánság területe mellett Erdélyben
is megkezdhette hatalmának kiépítését.

Az I. Ulászlóval való együttműködés
Hunyadi János törökellenes harcainak
legdicsőségesebb szakasza. 1442-ben
magát a ruméliai beglerbéget győzte
le, a következő évben pedig támadó
hadjáratra vállalkozott a törökök ellen,
amire Európában már évtizedek óta
nem volt példa. 1444-ben hatalma csú-
csán volt, már országok sorsáról dönt-
hetett. Szerbia és Bulgária jövője for-
gott kockán, és nem véletlen, hogy
éppen ekkor jutott a legnagyobb terü-
letek birtokába: a magyar történelem
egyik legzűrösebb birtoktranzakciója
során megkapta Brankovics György
szerb despota magyarországi birtokai -
nak egy részét. Ezzel családi vagyona
összhangba került bárói hatalmával és
új társadalmi pozíciójával. 

Hunyadi pályafutása nem volt
rendkívüli vagy szokatlan. Onnan
folytatta családja felemelését, ahol
apja abbahagyta. Kitartó munkával,
lépésről lépésre haladt előre mind a
méltóságok megszerzése, mind a csa-
ládi birtok gyarapítása terén. Mire or-
szágos méltóságviselő lett, ennek meg-
felelő családi vagyonnal, már bőven túl
volt a 30. életévén. Többnyire a csata-
tereken, nehezen szerzett érdem
volt ez, nem könnyen az ölébe hul-
lott gazdagság vagy hirtelen felívelő
pályafutás.'
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CímerbŒvítŒ armális 
Hunyadi János részére
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A Hunyadiak síremlékei
A 15. század közepén a gyulafehérvári székesegyház a Hunyadiak való-
ságos panteonjává vált, a család három tagját temették ide. Az elsŒ te-
metkezés kezdeményezŒje Hunyadi János volt, aki kormányzóként sem
feledkezett meg szeretett öccsérŒl, az 1440-ben meghalt ifj. Jánosról.
Az uralkodói síremlékek nagyszerıségét idézŒ szarkofág mindmáig a
legjobban megŒrzŒdött és egyértelmıen azonosítható Hunyadi-sírem-
lék. Az ifjú vitéz teljes vértezetben jelenik meg a fedlapon, jobb kezében
zászlót tart, feje a sisakján pihen, lábát pedig a bátorságot megtestesítŒ
oroszlánra helyezi. A szarkofág oldallapjait mérmıvel díszítették és
három címert helyeztek el rajta, a Hunyadiakét, a Magyarországra utaló
vágásos címert és a Jagellók lengyel királyi címerét, ifj. János ugyanis
I. Ulászló táborában harcolva esett el egy erdélyi csatában. 

A középsŒ síremléket Hunyadi Jánosnak szokták tulajdonítani. 
Hunyadi már 1442-ben kifejtette azon óhaját, hogy halála esetén a gyu-
lafehérvári székesegyházban temessék el, ami a nándorfehérvári csatát
követŒ halála után meg is történt. Mátyás király bizonyára állíttatott
neki síremléket, de ez nem maradt meg. A jelenlegi 1533-ban készült
Szapolyai János király megbízásából. A két hosszanti oldallap a török-
ellenes harcokra utal: az egyik oldalon csatajelenetet, a másik oldalon
török foglyok elhurcolását látjuk. A síremlék fedlapja, noha utólagosan
belekarcolták Hunyadi János nevét, valójában valamelyik erdélyi fejede-
lem síremlékének képezte a részét. Erre  a kavarodásra 1658 után került
sor, amikor a tatárok kifosztották a székesegyházat, szétverték és meg-
csonkították a síremlékeket. 

A harmadik síremléken Hunyadi László neve látható. A szép, alakos
fedlap páncélozott vitézt ábrázol, feje kettŒs hímzett párnán pihen, 
lábánál oroszlán hever. Kétoldalt elegáns címertartó angyalok támaszt-
ják Hunyadi János és Szapolyai János címerét. Vagyis ez a fedlap nem
más, mint Hunyadi János 1533-ban készült szarkofágjának felsŒ része.
Ez lényegében azt jelenti, hogy Hunyadi László síremlékébŒl semmi nem
ŒrzŒdött meg. A tatárdúlás után több darabra széttörve találták meg
a Hunyadi-síremlékeket, de mivel csak a 18. században állították fel
ismét Œket, senki nem emlékezett eredeti állapotukra.



unyadi László igen érdekes
tagja volt a családnak. Nagy
reménnyel tekintettek rá, ám

karrierjének éppen reményteljes csú-
csán bukott el. Torzóban maradt élet-
útja tökéletesen testesítette meg a ma-
gyar sors 19. századi töréseit, nem vé-
letlenül lett a magyar irodalom és mű-
vészet allegorikus történelmi hőse.
Olyan fiatalon halt meg, hogy felvá-
zolni sem tudjuk belső tulajdonságait,
így bármennyire is közelinek érezzük
magunkhoz, mégis enigmatikus sze-
mély marad. 

László közel egy évtizeddel volt idő-
sebb Mátyásnál. 1431-ben vagy 1433-
ban született. Kezdetben a különféle
birtokadományok kapcsán kiállított
oklevelekben szerepel a neve, első al-
kalommal 1444-ben. Mivel ő számított
a Hunyadi-vagyon legfontosabb örökö-
sének, apja nagy hangsúlyt fektetett a

neveltetésére, és korán bevonta az or-
szág politikai életébe. Ezt megelőzően
László neve politikai házasságkötési kí-
sérletek kontextusában fordul elő.
1448 tavaszán a Cillei Ulrikkal kötött
kiegyezés alkalmával vetődött fel elő-
ször Hunyadi László és Cillei Erzsébet
eljegyzésének lehetősége. Erzsébet
anyai részről Brankovics György szerb
despota unokája volt. Az eljegyzésből
végül nem lett semmi, mivel a Hu-
nyadi és Brankovics közti viszony je-
lentős mértékben megromlott, sőt
1448 decemberében Hunyadi János a
szerb despota fogságába került. Innen
csak úgy tudott szabadulni, hogy Lász-
lót hagyta maga helyett túszként a
despotánál, illetve átengedte Érsomlyó
várát. Hunyadi a becsületén esett sére-
lem megbosszulása, fia kiszabadítása
és a Brankovics-birtokok megszerzése
érdekében több mint egy évet várt,

míg végül 1450-ben a tavaszi hadjárat
során sikerült kiszabadítania fiát. 

László, aki időközben nagykorú lett,
országos méltóság viselőjeként buk-
kan fel legközelebb. 1452-ben apja a
pozsonyi ispánságot bízta rá, melynek
várát még 1450-ben szerezte meg a
Rozgonyiaktól. Ugyanazon év októbe-
rében jelentős küldöttség ment
Bécsbe, hogy Magyarország hódolatát
fejezze ki V. Lászlónak, és előkészítse
hazajövetelét. Hunyadi János nem volt
tagja a küldöttségnek, de maga helyett
elküldte fiát, Lászlót, aki nemcsak a
család érdekeit képviselte, de kíséreté-
vel a Hunyadiak előkelőségét is repre-
zentálta. Lászlót ugyanis – ahogyan Új-
lakit is – 400 lovas katona kísérte, míg
a többiek – Szécsi Dénes, Vitéz János,
Garai László – ennél jóval kisebb kísé-
rettel érkeztek. László rövid ideig hor-
vát és dalmát bán volt, illetve egy ka-
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IV. Hunyadi László

H

Erkel Ferenc Hunyadi János címı operájának 19. századi színpadképe
A színes litográfia jól példázza, hogy a Hunyadi család tagjainak történelmi szerepe 

nemcsak a képzŒmıvészet, hanem a zene világában is ihletŒ erejı volt.
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tonai vállalkozásáról is tudunk: a cse-
hek ellen az északkeleti megyékbe in-
duló had főkapitányának nevezték ki.
Azonban apjához hasonlóan neki sem
sikerült úrrá lennie a csehek felett. 

Az utólagos események alapján úgy
tűnik, 1456-ban László részt vett Nán-
dorfehérvár védelmének megszervezé-
sében. Talán kezdettől fogva ott volt a
várban, és Szilágyi Mihály oldalán har-
colt. Az apja számára végzetes kime-
netelű ostrom után László lett a család
feje. Az apai örökség azonban óriási
volt: tartalmazta a királyi jövedelme-
ket, a főkapitányi tisztet, a hatalmas
birtokokat, amelyek között jogosan és
jogtalanul szerezett családi birtokok,
illetve jelentős királyi birtokok egy -
aránt voltak, a familiárisok sokaságá-
val együtt. László megörökölte to-
vábbá a család tekintélyét, nemzetközi
elismertségét, jó hírnevét, amelyet il-
lett tovább öregbítenie, de megörö-
költe a Hunyadival szembehelyezkedő
magyar arisztokraták táborát is, amely

V. László visszatérte óta egyre csak
nőtt. Ekkora örökség láttán jogosan
merül fel a kérdés: meg tudott-e felelni
László az új kihívásoknak?

Az újdonsült családfő még Nándor-
fehérváron tartózkodott, amikor a tö-
rökellenes hadjárat folytatása címén
V. László, Cilleivel az oldalán, megérke-
zett a déli végekre, nemzetközinek
mondható hadsereg kíséretében. Az
uralkodó természetesen nem a török
miatt tette meg ezt az utat: a hadszín-
tér megtekintése ürügyén tisztázni
akarta Hunyadi László szerepét az or-
szág kormányzásában. Futakon vert tá-
bort, itt rendelte el a tanács megtartá-
sát. László kisebb hadsereg élén me-
részkedett csak ide, ahol a két félnek
látszólag sikerült kiegyeznie. Az ural-
kodóval való találkozás tétje a királyi
jövedelmek és várak visszaszolgálta-
tása volt, illetve az elszámolás bemu-
tatása. Futakon végül kompromisszum
született: Hunyadi László lemondott a
királyi jövedelmekről, Nándorfehérvár-

ról és a többi királyi várról, cserébe vi-
szont nem kellett beszámolnia arról,
hogyan gazdálkodott ezekkel koráb-
ban. Mindenki elégedettnek tűnt, sőt
Cilleivel atyai szövetséget is kötött.
Végül abban maradtak, hogy a király
és kísérete átmegy Nándorfehérvárra
megtekinteni a hadizsákmányt. A Hu-
nyadi család számára azonban nagy ér-
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Hunyadi László a ravatalon, 1457
Madarász Viktor festménye után 
Rohn Alajos litográfiája.
Madarász Viktor a Hunyadi László siratása címı
képét az 1859. évi történelmifestmény-pályá-
zatra küldte haza Párizsból. A tragikus téma az
itthoni közönség számára azonnal érthetŒ és
egyértelmı célzást jelentett az egy évtizeddel
korábbi eseményre, a szabadságharc eltiprására.
A kevés alakot, drámai fény-árnyék hatást
alkalmazó kompozíció forradalmian újszerınek
hatott a korábbi elbeszélŒ, színpadias történelmi
képekkel összehasonlítva.
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vágás volt a várak visszaszolgáltatása,
és úgy tűnt, László nem lesz képes egy-
ben tartani apja szerzeményeit. Ez a
helyzet vihette rá, hogy merényletet
hajtson végre V. László legfontosabb ta-
nácsadója és rokona, Cillei Ulrik ellen. 

A merényletre a nándorfehérvári lá-
togatás bizonyult a legjobb alkalom-
nak. A király október 8-án érkezett
meg népes kíséretével, és a terveknek
megfelelően csak a király és főurakból
álló kísérete jutott be a várba, a hadse-
reg kint rekedt, sőt a kíséret fegyver-
zetét is elvették. Mindez a király tekin-
télyének komoly megsértését jelen-
tette, és előrevetítette a következő nap
tragédiáját. Ahány forrás, annyifélekép-
pen adja elő az eseményeket. Thuróczi
szerint Hunyadi László kereste fel Cil-
leit a szállásán. Beszélgetésük vitába
torkollott, ami tettlegességig fajult.
Bonfini szerint a főurak tanácskozásán
alakult ki vita kettejük között, Hu-
nyadi László pedig egy levelet muta-
tott fel, amely azt bizonyította, hogy
Ulrik a két Hunyadi fiú meggyilkolását
tervezte. 

A vita végül Ulrik meggyilkolásához
vezetett. V. Lászlónak a Hunyadiak „bű-
neit” felsoroló oklevele szerint László
„jelenlétünkben, egynéhány cinkostár-
sával együtt […] váratlanul, kardjával
megölte” a főurat. A legfontosabb for-
rás talán V. László titkárának beszámo-
lója, amelyet november 21-én írt Aene -
as Silvius Piccolomini bíborosnak. Ösz-
szevetve az adatokat, a merényletre a
következőképpen került sor. A király
megérkezését követő nap reggelén az
uralkodó Cillei társaságában misén vett
részt. Ezalatt a Hunyadi-párt jeles kép-
viselői Cillei szobájában gyűltek össze,
hogy tárgyaljanak vele, a szomszédos
szobába pedig katonákat rendeltek.
Nem akarták megvárni a mise végét,
így kétszer is üzentek neki, hogy sies-
sen tárgyalni velük, Cillei azonban csak
a mise után sietett fel a szobájába. Itt
kölcsönös vádaskodásba bocsátkoztak,
mire Cillei kardot rántott és megsebe-
sítette Hunyadi Lászlót. Ekkor László
és emberei valósággal lemészárolták a
stájer grófot, majd levágták a fejét,
hogy Törökországba küldjék. Ezt töb-
ben helytelenítették, így a fejet vissza-
helyezték a holttest mellé. Az ese-
ményt Piccolomini is megértéssel
nyugtázta: „Azt hiszik, hogy Cillei gróf
megölésével a fiú nem csekélyebb szol-
gálatot tett a kereszténységnek, mint
atyja Mohamed leverésével.”

Hunyadi László igencsak gyűlöl-
hette Ulrikot, ugyanis a tetemet öt

napig hagyta vérében temetetlenül. Az
a tény, hogy V. László sem tudott gon-
doskodni nagybátyja eltemetéséről,
egyértelműen bizonyítja a király ki-
szolgáltatott helyzetét Hunyadi László-
val szemben. Sőt a király ez alatt az öt
nap alatt nem hagyhatta el a várat, lé-
nyegében fogoly volt. Hunyadi László
innen Temesvárra kísérte a királyt,
ahol Szilágyi Erzsébet és Mátyás is tar-
tózkodott. Itt eskü alatti ígéretet és
írásos kötelezvényt csikart ki a király-
tól, hogy nem lesz bántódásuk. 

Hunyadi Lászlónak nem volt köny-
nyű helyzete a családon belül sem. A
Hunyadi János halála után egyre na-
gyobb befolyásra szert tevő Szilágyi
Mihály megpróbált hasznot húzni uno-
kaöccse kiszolgáltatott helyzetéből, és
még Temesváron kapott tőle birtoko-
kat. Lászlónak azonban jelentős mér-
tékben megromlott a viszonya olyan
főurakkal is, akik korábban Hunyadi
János fő támaszai voltak, például Új-
laki Miklóssal.

A királyi bosszú több hónapig vára-
tott magára, de ez csak lappangó oka
volt annak, hogy végül 1457 márciusá-
ban letartóztatták a Hunyadi fiúkat.
Úgy tűnik, összeesküvést szőttek a ki-
rály ellen, ami sokkal aktuálisabb és
aggasztóbb volt V. László számára. Ez
éppen akkor derült ki, amikor tanács-
kozásra gyűltek össze a bárók, hogy a
törökellenes hadjárat ügyét megbe-
széljék az uralkodóval. Március 14-én
tartóztatták le az összeesküvőket, el-
sősorban a Hunyadi fiúkat párthíveik-
kel, Vitéz János váradi püspökkel, Roz-
gonyi Sebestyénnel, Kanizsai Lászlóval
és másokkal egyetemben. 

Hunyadi Lászlót főbenjáró bűnök
miatt még március 16-án a budai vár-
ban kivégezték. A kivégzéshez asszisz-
táló notabilitások listája hosszú és szo-
morú volt: Garai László nádor, Újlaki
Miklós erdélyi vajda és szlavón bán,
Pálóci László országbíró, Rozgonyi
János erdélyi vajda, Rozgonyi Rénold
és Osvát székely ispánok, Alsólendvai
Bánfi Pál ajtónállómester, Buzlai
László és Szomszédvári Czernin Hen-
ning lovászmesterek, Jan Giskra és
még so kan mások. László holttestét a
budai Mária Magdolna-templomba vit-
ték, majd másnap az árulóknak szánt
Krisztus teste-kápolnában temették
el. Mátyás még uralkodásának első
évében rehabilitálta bátyját, akinek te-
temét átvitték Gyulafehérvárra, és
nagy pompával temették el a székes-
egyházban a Hunyadi család tagjai
mellé.'

unyadi János második fia a csa-
lád igen késői gyermeke. Bátyja
után tíz évvel, 1443. február

23-án született. Nemcsak születésének
ideje, hanem helye, sőt maga a ház is
ismert, ahol világra jött. Kolozsvár
azóta is őrzi az uralkodó emlékét. 

Hunyadi János két fia mintha két
külön családba született volna. Az apa
csupán udvari lovag, egy átlagos ne-
mesember volt László születésekor, aki
számára nem biztosíthatott olyan ne-
veltetést, amilyenben majd Mátyás fog
részesülni. Mire felcseperedett, az apá-
nak nagy szüksége volt rá, így korán
az országos politikai élet vérkeringé-
sébe került. Mátyással egészen más
volt a helyzet. Amikor megszületett,
Hunyadi már az ország legbefolyáso-
sabb bárói köréhez tartozott, erdélyi
vajda volt. Bátyja árnyékában Mátyás
nem került annyira exponált hely-
zetbe, kiváló nevelői voltak, bár nem
tudjuk pontosan, mi is volt az apa
szándéka vele. 

Gyerekkorának első éveit többnyire
Kolozsváron tölthette. A család itt hosz-
szú távra rendezkedett be, s csak Heltai
Gáspárnak köszönhetjük azt a törté-
nelmi toposzt, mely szerint Szilágyi Er-
zsébet átutazóban volt a városban, ami-
kor a gyerek megszületett. Mátyást egé-
szen biztosan Kolozsváron keresztelték
meg, és talán itt foglalkoztak először a
nevelésével. Később ebben Vitéz János
vállalt felügyeleti szerepet, a tényleges
nevelés feladata azonban I. Ulászló ki-
rály udvari papjára és tanácsosára, Sza-
nócki Gergelyre hárult. 

Mátyás egyéves korában, 1444-ben
jelenik meg először az írott források-
ban, bátyjával együtt. Nevével legköze-
lebb a Brankovics és Cillei családok sar-
jával kötendő politikai házasság kap-
csán találkozunk. Ennek gondolata
1448 nyarán merült fel először, amikor
Hunyadi Lászlót és Cillei Erzsébetet
akarták összeházasítani. A rigómezei
vereség utáni események egymás ellen
fordították a két tábort, s csak három -
éves konfliktus után, 1451. augusztus
7-én kötöttek békét, Garai László
nádor közvetítésével. A béke részét ké-
pezte az eljegyzés is, azonban László
helyét ezúttal Mátyás foglalta el. Má-
tyás ekkor nyolc-, Cillei Erzsébet tíz -
éves volt. Az esküvő idejét 1453. de -
cember 6-ra tűzték ki. 

Időközben a Cillei Erzsébettel való
házasságnak igen komoly lett a tétje,
ugyanis 1452-ben meghalt az egyedüli
Cillei fiúörökös, IV. Hermann. A két
gyermek lényegében a szülők politikai

18 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

H



M
átyás országai

Miről árulkodik
a Thuróczi-krónika

címerkoszorúja?

Tringli István



átyás király uralkodásának
vége felé, két évvel a halála
előtt, 1488-ban immáron a

második, Magyarország történetével
foglalkozó mű került ki a nyomdából.
Az első másfél évtizeddel korábban,
1473-ban jelent meg, az volt a legré-
gibb magyarországi nyomtatvány, a
rövid ideig Budán működő Hess And-
rás-féle nyomda terméke. Mindkét mű
ugyanazt a címet viselte: A magyarok
krónikája. A két könyvnek mégsem
volt sok köze egymáshoz: a Hess-féle
nyomtatvány – melynek csak a 19. szá-
zadban adták a Budai krónika nevet –
a magyar krónikák rövidebb változatát
tartalmazta, még azt sem tudjuk, hogy
ki állította össze a tartalmát. Az 1488-
ban kinyomtatott mű szerzője Thu-
róczi János, a királyi kúria egyik bíró-
ságának vezető bírája, ahogy akkor
mondták, ítélőmestere volt. Thuróczi
összedolgozta a hosszabb és rövidebb
krónikákat, és megírta a Zsigmond ki-
rály trónra léptével kezdődő utolsó év-
század történetét is. E rész alig szól
másról, mint a Hunyadi család dicső-
ségéről, ennek érdekében még Zsig-
mond király emlékét is elhalványította. 

Thuróczi krónikáját néhány hóna-
pon belül kétszer is kiadták, először
Brünnben, másodjára pedig Augsburg-
ban. Magyarországon ugyanis nem
működött nyomda. Miután Hess And-
rás a Budai krónika – és egy vallásos
tartamú mű – kinyomtatása után  el-
költözött Budáról, hosszú ideig nem
akadt olyan nyomdász vállalkozó, aki
Magyarországon telepedett volna le.
Morvaország fővárosa, Brünn ekkor
Mátyás uralma alá tartozott, Augsburg
pedig a Német-római Birodalom egyik
szabad városa volt. 

A Thuróczi-féle krónika egyik leg -
első lapján egy kísérő szöveg nélküli,
színezett fametszet, úgynevezett cí-
merkoszorú látható. A címereknek
ilyen típusú elrendezése nem volt új-
donság, pecséteken és érmeken is ta-
lálkozhatunk vele. A középkori olvasó
néhány egyszerű szabály ismeretében
könnyedén tudta értelmezni őket. A cí-
mert mindig úgy kell szemlélnünk,
mintha a pajzsot karunkon viselnénk,
azaz a jobb és a bal oldal felcserélődik.
Ami az ábrázoláson jobb oldalon és
felül áll, mindig előkelőbb helyet foglal
el annál, ami bal oldalon és alul helyez-
kedik el. A koszorúba rendezett címe-
rek esetében a rangosabb felül foglal
helyet, ezt követi a tőle jobbra eső,
majd a vele szemben a bal oldalon álló,
egy sorral lejjebb a jobb oldali, majd

újra a szemközti bal oldali. A legtekin-
télyesebb címerek pedig a kompozíció
közepén találhatók.

Koszorúnk közepén a királyi házas-
pár, Mátyás és Beatrix címerét láthat-
juk. Mindkettejüké negyedelt pajzs.
Mátyásén felül a magyar címer két régi
motívumát, a kettős keresztet és a vá-
gásokat, alul pedig Csehország címer -
állatát, a kettős farkú oroszlánt, végül
a Hunyadiak régi címerét, a hollót he-
lyezte el a fametszet készítője. Uralko-
dócsalád és országok címerei lettek
tehát egyesítve, ahogy az a korabeli
euró pai címerábrázolásoknál megszo-
kott volt. Tegyük hozzá, hogy amit
ekkor már országcímernek értelmez-
tek, évszázadokkal korábban dinaszti-
kus címer volt. Legjobb példa az itt is
látható vágásos címer, melyet jó ideig
a „szent királyok”, az Árpádok címeré-
nek tartottak. 

Mátyás 1458-ban lett magyar király,
igaz, akkor még koronázás nélkül, hi-
szen a Szent Korona Frigyes császár-
nál volt. A cseh királyság megszerzé-
sére egy évtizeddel később került sor.
Hunyadi Mátyás ekkorra már stabili-
zálta magyarországi uralmát, és leszá-
molt az erdélyi nemesek összeesküvé-
sével. 1468 tavaszán Frigyes császár és
a katolikus cseh rendek kérésére tá-
madta meg egykori apósát, a huszita
Podjebrád György cseh királyt. A há-
ború félsikereket hozott: a katolikus
tartományok, Morvaország, Szilézia és
Lausitz meghódoltak Mátyásnak, a hu-
szita többségű Csehországban azon-
ban szilárdan tartotta magát Podjeb-
rád. 1469. május 3-án a morvaországi
Olmüc – a magyarok Alamócnak hív-
ták a várost – dómjában összegyűlt
Mátyás-párti cseh országgyűlés válasz-
totta királlyá Hunyadi Mátyást. A vá-
lasztás utáni koronázás azonban ezút-
tal is elmaradt. Míg a magyar korona
1464-ben Mátyás fejére kerülhetett, a
cseh korona soha, sőt Mátyás cseh ki-
rályként nem is tette be a lábát Prá-
gába. Ha a cseh fővárosra gondolt, leg-
feljebb ifjúkorának nem éppen kelle-
mes emlékeit idézhette fel magában,
amikor V. László foglyaként hónapokat
töltött ott. Mátyás egy megosztott
Csehország ura lett: időközben Podjeb-
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A politika mindig
változó világában

voltak, és vannak mai is
állandó vagy csak nagyon
lassan válto zó elemek:
vallások, egyházak, orszá-
gok, népek, nemzetek 
és a társadalom rendjei,
osztályai. Rájuk hivatkoz-
tak a közélet gyorsan 
cserélŒdŒ szereplŒi, 
az uralkodóktól kezdve 
a hatalom nyelvén beszélŒ
legutolsó jegyzŒig. Így
volt ez a külpolitikában is. 

Magyarországon –
miként a korabeli

Európa számos más or-
szágában – általában 
a kancellárok irányították 
a külkapcsolatokat, de
nekik emellett az ország
határain belül is akadtak
fontos feladataik. A kül-
és belpolitika mindig szo-
rosan összefügg egymás-
sal, mégis, az idegen ural-
kodókkal fenntartott kap-
csolat más volt, mint az
ország alattvalóinak irá-
nyítása. 

A követekre és a ka-
tonákra különbözŒ

feladatok hárultak ugyan,
mégis ugyanazt a célt
szolgálták: uralkodójuk és
országuk érdekeit képvi-
selték külföldön. Miként 
a magyar udvarban is.

M



volt, ahol Thuróczi krónikájának meg-
jelenésekor a vár kaputornyát már egy
hatalmas szobordísz ékesítette, amely
Mátyás hatalmának ál lított emléket.
Az alkotást a király hű séges lausitzi és
sziléziai kormányzója, Georg von Stein
készíttette. Szilézia nem volt egységes:
különböző jogállású területek összes-
ségét jelentette. Lausitz és Szilézia kor-
mányzata – elsősorban a helyi eredetű
konfliktusok miatt – feszültségekkel
volt terhes. Jól mutatta ezt a bautzeni
emlékművet állíttató Stein sorsa, aki-
nek Mátyás halála után el kellett me-
nekülnie a tartományokból. 

Sokáig rosszul értelmezték a két
aranykoronás címert, melyet ma már
helyesen tudunk azonosítani: Bosznia
címeréről van szó. A 16. századtól
kezd ve ezt a címert tartották Halics cí-
merének, mely azért volt fontos a ma-
gyar udvari címerhasználatban, mert a
magyar királyok a Halics királya címet
is viselték. Ezért gondolták so kan, hogy
a címerkoszorúban is Halicsot jelení-
tette meg a rajzoló. Fel kellett volna
azonban, hogy tűnjön nekik, hogy Má-
tyás a legcsekélyebb érdeklődést sem
mutatta az egykori Halics iránt, ez a te-
rület ugyanis a könyv megjelenése előtt
jó két évszázaddal örökre kikerült a ma-
gyar külpolitika érdekköréből, így a ha-
licsi címernek sem lett volna semmi ke-
resnivalója a képen.

A magyar királyi cím az Árpádok ko-
rában alakult ki, amikor Bosznia mint
önálló ország még nem jött létre. A
ma gyar királyok Ráma királyának ne-
vezték és ezen az alapon Bosznia hű-
bérurának tekintették magukat. Tet-
ték ezt azután is, hogy a bosnyák kirá-
lyok mind többször meghódoltak az
oszmán szultánoknak. Szerbia bekebe-
lezése után néhány évvel, 1463-ban
Hódító Mehmed elérkezettnek látta az
időt arra, hogy ezt az országot is biro-
dalmához csatolja. A királyságot elfog-
lalta, a bosnyák király pedig hóhérpal-
los alatt fejezte be életét. 

Bosznia elvesztése súlyosan veszé-
lyeztette a horvát és szlavón határt,
ezért Mátyás nagy sereggel indult a
frissen meghódoltatott ország ellen.
Bevette Jajcát, s az ország északi részét
magyar megszállás alá helyezte. A ma-
gyar fegyverek árnyékában élő ország-

rész még saját királyt is kapott: Mátyás
1472-ben bosnyák királlyá koronáz-
tatta Újlaki Miklóst, meghálálandó
neki a Vitéz János-féle összeesküvéskor
tanúsított hűségét. Az új király komo-
lyan vette méltóságát, még saját pénzt
is veretett. Az újjáélesztett bosnyák ki-
rályság azonban személyre szabott in-
tézmény volt. Újlaki Miklós halála után
fia, Lőrinc ugyan a hercegi címet vi-
selte, de apja méltóságát nem örökölte
meg. Észak-Boszniát ettől kezdve a Bu-
dáról bosnyák báni címmel felruházott
jajcai kapitányok irányították.

Az Augsburgban nyomtatott Thu-
róczi-krónikát a gondos kiadó két válto-
zatban készíttette el. Az egyik verzióból
hiányzott a Bécs elfoglalását leíró rész,
ezeken a példányokon a címerkoszorú
utolsó helye üresen maradt, más köte-
teken azonban látható volt Ausztria
ezüstpólyás címere. A nyomdásznak
gondolnia kellett a birodalom ama olva-
sóira is, akik politikai érzékenységét sér-
tette Mátyás hódítása. A nagy osztrák
háború a könyv megjelenése előtt hat
esztendővel, 1482-ben kezdődött. A ki-

rály csapatai több várat hódoltattak Ka-
rintiában és Stájerországban, majd ke-
mény harcok árán elfoglalták szinte tel-
jes Alsó-Ausztriát. A kiéheztetett Bécs
1485. május 22-én adta meg ma gát. Má-
tyás azonban még várt egy hetet az ün-
nepélyes bevonulással, ak kor jött el
ugyanis úrnapja, a hagyományos bécsi
körmenet ideje. Az ünnep előnapján, jú-
nius 1-jén fényes külsőségek közepette
vonult be a városba. A tartomány meg-
hódítása azonban ezzel még nem ért
véget, Bécsújhely 1487-ben adta meg
magát. Mátyás utolsó évei ben Bécsben
rendezte be rezidenciáját, majd Bécsúj-
hely elfoglalását követően minden kü-
lönösebb ünnepélyesség mellőzésével
felvette az Ausztria hercege címet.

x
Szerzett, meghódolt és meghódított or-
szágok címerei sorakoztak egymás mel-
lett a krónika címerkoszorújában örö-
költ családi jelképek kíséretében. Az ol-
vasni tudó középkori ember a címerek
világában is kiismerte magát, aki kinyi-
totta a könyvet, valószínűleg ismerte
az elmúlt évek politikai eseményeit is.
Anélkül, hogy végigolvasta volna a
művet, tudta, kinek a kedvéért készült
az előtte fekvő nyomtatvány. Az utolsó
oldalakban már nem is kellett elmélyed-
nie, a címerek szavak nélkül is elmond-
ták a magyar király történetét.

RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 35

Mátyás király a Thuróczi-krónika augsburgi kiadásában, 1488
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Szende Katalin

Hunyadi Mátyás és Bécs 
„S nyögte Mátyás bús hadát…” 

Bécs a 15. század elejére mintegy 20 000 lakosával a Közép-Duna-medence vezet�

kereskedelmi központjává n�tte ki magát, s�t az addigra már fényéb�l sokat vesztett

Regensburg mellett a Duna teljes hosszán a legfontosabb város volt, lakosságának 

lélekszáma Buda, Pest és Óbuda együttes népességét is meghaladta. Nem meglep�

tehát, hogy egy uralkodó, aki közép-európai hegemóniára tört, meg akarta itt vetni 

a lábát. Ezért fordított Hunyadi Mátyás az Osztrák Hercegség meghódítására irányuló

törekvései során kiemelt figyelmet Bécs megszerzésére és megtartására. 

Bécs látképe az 1493-ban megjelent 
Schedel-féle világkrónika lapjain
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1457x
Mátyás először 1457 júniusa és szep-
tembere között töltött hosszabb időt
Bécsben – fogolyként. A nagy hatalmú
nagybátyja, III. Frigyes császár gyám-
sága alól kikerült V. (Utószülött) László
király ugyanis Hunyadi László lefejez-
tetése után a Burgban őriztette ellen-
felének öccsét, amíg végzetesnek bizo-
nyult prágai útjára nem indult. A fo-
goly Mátyás számára viszont a Bécsbe,
majd Prágába vezető út a királlyá vá-
lasztás hírével és dicsőséges hazatérés-
sel zárult. Koronázására mégsem ke-
rülhetett sor, mert a Szent Koronát
III. Frigyes tartotta kezében, akinek
még V. László édesanyja, a korán meg-
özvegyült, majd 1442-ben fiatalon el-
hunyt Erzsébet királyné zálogosította
el. Sopron városa és további nyugat-

magyarországi területek szintén Fri-
gyes zálogbirtokában voltak.

Uralkodása első éveiben Mátyás
minden politikai lépését a korona, va-
lamint az elzálogosított területek visz-
szaszerzésének rendelte alá. Ez egyút-
tal elhúzódó konfliktussorozatot jelen-
tett Frigyes császárral, aki az időnként
szívélyesebbé váló viszony ellenére gya-
korlatilag élete végéig Mátyás legfőbb
riválisa, politikai és katonai ellenfele
maradt. Keresve sem lehetett volna
két különbözőbb jellemet találni: Má-
tyás lobbanékony, dinamikus, impresz-
szív természetével szemben Frigyest
a kivárás, a megfontoltság, a szívós ki-
tartás jellemezte. Az első tárgyalásokra
kettőjük között a legújabb kutatások
tanúsága szerint már 1458 őszén sor
került, ekkor azonban Mátyás nem sze-
mélyesen kereste fel a magyar királyi
címre szintén jogot formáló Frigyest,
hanem Vitéz János esztergomi érsek

III. Frigyes császár felségpecsétje, 1459
74 �&£ � � § £ ™
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közvetített a két uralkodó között –
egyelőre eredménytelenül. 

Mátyás végül csak budai trónra lé-
pése után több mint öt évvel, az 1463
júliusában osztrák részről Frigyes re-
zidenciáján, Bécsújhelyen (Wiener
Neu stadt, Ausztria), magyar részről
Sopronban aláírt békeszerződés után,
igen kemény feltételek árán szerezte
vissza a törvényes uralkodáshoz nélkü-
lözhetetlen felségjelvényt. A békekötés
előtörténetéhez tartozik, hogy 1461–
62-ben Mátyás III. Frigyes ellenében
annak fivérét, VI. Albert herceget tá-
mogatta az Alsó-Ausztria feletti ura-
lom megszerzésében. Ezt követően,
1463 márciusában írta jelentésében a
brandenburgi választófejedelem bécsi
követe, hogy „a bécsieknek teljesen ele-
gük van már Albert hercegből, és in-
kább egy másik urat szeretnének, ne-
vezetesen a magyar királyt”. Az esemé-

nyek azonban más fordulatot vettek:
Albert az év decemberében meghalt,
a bécsiek pedig 1464. február 5-én Fri-
gyes előtt tették le a hűségesküt.

1470x
Ezt követően további hat esztendőt kel-
lett várni, amíg Mátyás – királyként elő-
ször – Bécsbe érkezett. Ünnepélyes be-
vonulását, amelyre 1470. február 11-én
került sor 1500 lovas kíséretében, két-
éves harc előzte meg a cseh koronáért,
amelynek során Frigyes hol Mátyást,
hol ellenfelét, Podjebrád Györgyöt tá-
mogatta. A helyzet rendezésére jött
létre a bécsi találkozó, amelyen látszó-
lag szívélyes légkörben lovagi tornákat,
bálokat és vadászatokat is rendeztek.

Ezek egyikén ismerte meg Mátyás Edel-
pöck Borbálát, a göttweigi apátság stei -
ni udvarbírájának leányát, aki később
fia, Corvin János édesanyja lett. 

A Frigyessel folytatott tárgyalások
során azonban sem Mátyás cseh király-
ságának elismertetését nem érték el,
sem a bécsújhelyi békének a Habsburg-
dinasztia magyarországi trónigényére
vonatkozó pontját nem módosították.
Így a király március 11-én dolgavége-
zetlenül távozott, anélkül hogy Fri-
gyestől elbúcsúzott volna. 

1477x
Legközelebb Mátyás már fegyverrel ér-
kezett, 1477 nyarán. Az ürügyet to-
vábbra is a cseh királyi cím kérdése
szolgáltatta. Frigyes ugyanis elismerte
a Mátyással szembeni trónkövetelő, Ja-
gelló Ulászló trónigényét, aki cserébe
hűségesküt tett a császárnak. Mátyás
támadását, amely egy sor kisebb oszt-
rák város elfoglalását eredményezte,
az osztrák nemesi ellenzék is támo-
gatta. A király augusztus és december
között Bécset is körülzárta, ezért a vá-
rosnak drága pénzen a szokásos őrsé-
gen felüli zsoldosokat is fel kellett fo-
gadnia. Ostromra azonban végül is
nem került sor. A Bécstől kissé nyuga-
tabbra, a Duna partján, Korneuburg-
ban megkötött újabb békeszerződés-
ben Mátyás Ulászló támogatásának
visszavonását és 100 000 forint megfi-
zetését szabta Frigyesnek feltételül
csapatai kivonása fejében. Fenntar-
totta viszont, hogy amennyiben az ösz-
szeget a kijelölt határidőre nem kapja
meg, ismét fegyverrel szerez érvényt
követelésének.

Fenyegetését az 1480-as évek elején
váltotta be, miután helyzetét az osz-
mán birodalommal szemben és a cseh
fronton is stabilizálta. A hivatalos had-
üzenetet 1482 áprilisában küldte el Fri-
gyes császárnak, és másfél év alatt ju-
tott el odáig, hogy főerőit Bécs elfog-
lalására összpontosíthatta. A császár
már 1483 tavaszán elhagyta az ost-
romlott várost, és ettől kezdve főként
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A Mátyás utódának kijelölt Corvin Jánost
a Bécset elfoglaló magyar csapatok
bevonulási ünnepén diadalszekéren 
ábrázolja a Philostratos-corvina címlapjának
iniciáléja 



Grazból és Linzből küldte üzeneteit a
védők bátorítására. Mátyás stratégiája
Bécs körülzárására és a környező fon-
tosabb erősségek elfoglalásával az ost-
romgyűrű fokozatos szűkítésére irá-
nyult. Terve sikerrel járt: a Dobeš Čer-
nahora z Boskovic morva főúr, Mátyás
egyik fő támogatója fővezérsége alatt
álló csapatok nyomása alatt egymás
után estek el a Bécset körülvevő ki-
sebb városok: Klosterneuburg, Hain-
burg, Baden, Perchtoldsdorf, majd a
bécsiek utánpótlási vonalát addig biz-
tosító Korneuburg is. 

A csaknem két évig körbezárt Bécs
egyre nehezedő mindennapjairól drá-
mai helyzetképet ad a városi tanács és
a császár levelezése, a szemtanúk, min-
denekelőtt a bécsi egyetemen tanító és
a városban praktizáló Johannes Tichtel
orvosdoktor naplója, valamint Jacob
Unrest krónikája. A bécsieket legin-
kább nyomasztó probléma a lakosság
élelemellátása volt, különösen miután
Mátyás seregei mind a szárazföldi út-
vonalakat, mind a dunai vízi utat ellen-
őrzésük alá vonták. Ezzel szinte kiéhez-
tették a város védőit. Óriási szenzáció-
nak számított például, amikor 1484.
május 7-én tíz felfegyverzett élelem-
szállító hajónak sikerült áttörnie az ost-
romzárat, és utánpótlást eljuttatnia a
nélkülöző osztrák lakossághoz.

Ilyen körülmények között érthető,
hogy aki tehette, elmenekült. Bécs né-
pessége igen lecsökkent, a külvárosok-
ban a városi tanács 1484. november
15-i levele szerint mindössze 18 ház
maradt lakott. Így viszont egyre keve-
sebb adózó között oszlott meg a zsol-
dosok fizetésének terhe. Ezt Frigyes a
bécsieknek tett engedményekkel pró-
bálta ellensúlyozni. Egyebek mellett a
városi pénzváltók testülete számára
engedélyezte a pénzverést, s több vám-
és sóhivatal bevételét is a védelem
költségeire csoportosította át. Az álta-
lános hadi helyzetben azonban egyre

nehezebb volt ezeket a pénzösszege-
ket mobilizálni. Komoly csapás volt a
bécsieknek, akik számára a borterme-
lés jelentette az egyik fő bevételt, hogy
1484 őszén már a város határában
lévő szőlőikből sem tudták a termést
betakarítani. 

1485x
Bécs végül 1485 májusának közepén
megadta magát. Az eseményt 13-án
egy utolsó ágyúzás előzte meg. Más-
nap az egyetem küldöttsége tárgyalá-
sokat kezdett a magyar uralkodóval,
majd a város vezető polgárai, Niklas

Teschler, Ulrich Perman és Wolfgang
Zeller folytatták az egyezkedést. Má-
tyás végül is 1485. június 1-jén vette
át a Stubentor előtti hídnál a város kul-
csait. Ezután a királyság összes püs-
pöke és 4000 lovas, valamint 2400 gya-
logos kíséretében ünnepélyesen bevo-
nult. A jelenetet megörökítő miniatúra
szerint, amely az egyik Corvinában (a
Philostratos-kódexben) maradt fenn, a
díszhelyen, egy felékesített, kerekeken
gördülő talapzaton a páncélba öltö-
zött 12 éves Corvin János herceg állt,
kezében lobogóval. Ekkorra már nyil-
vánvaló volt, hogy Mátyás őt szánta
utódjául a királyi méltóságban, és a bé -
csi bevonulással is fia jövendőbeli sze-
repét akarta kidomborítani. A menet
elején és végén a kiéhezett lakosság el-
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Corvin Mátyás
Andrea Mantegna festménye alapján

Aliprando Caprioli rézmetszete, 
16. század második fele.

Aliprando Caprioli 1575–1599 között
m⇥ködött Rómában, és az itáliai kiadók

számára az � Mátyás-portréja szolgált
kés�bb mintául. Nem közvetlenül Andrea

Mantegna képmását idézte, Cristofano
dell’Altissimo firenzei fest�nek a comói

múzeumban �rzött Mátyás-arcmását
használta forrásként. 



keseredésének csillapítására 32, éle-
lemmel megrakott szekér, illetve 200
ökör haladt. 

Mátyás a város elfoglalása után fel-
tűnően sokat tartózkodott Bécsben.
Kubinyi András számításai szerint a ki-
rály hátralevő életéből 665 napot töl-
tött itt, illetve a város környéki tábo-
rokban, míg Budán 366 napig időzött.
Ennek legalábbis részben gyakorlati
okai lehettek: Bécsből a teljes elfoglalt
osztrák területet irányítani tudta, kü-

lönösen azután, hogy 1487 márciusá-
tól az osztrák hercegi címet is birto-
kolta, és a cseh tartományokhoz is kö-
zelebb volt. Úgy tűnik, legalább any-
nyira fontos volt számára, hogy
Frigyes ne legyen Bécs ura, mint az,
hogy ő maga ott berendezkedhessen.
Négyszer osztrák tartománygyűlést
tartott, és itt működtette az osztrák
tartományi kormányzat hivatalait is, a
helytartó Szapolyai Istvánon kívül jó-
részt helybeli tisztségviselőkkel. A
budai és a visegrádi palota fényes át-
építése, valamint könyvtárának Budán
tartása azonban arra utal, hogy Bécset
legfeljebb mellékrezidenciának tekin-
tette. 

Bécs elfoglalása után Mátyás a város
földesura is volt, a belső ügyekbe azon-
ban – egyes házak lefoglalását és híve-
inek adományozását, valamint bizo-
nyos ünnepségek városi költségen tör-
ténő megrendezését leszámítva – ke-
véssé avatkozott be. Képviseletét a
tanács ülésein az ún. Stadtanwalt (vá-
rosi ügyvivő) látta el, ezt a tisztséget
először a kapitulációs tárgyalásokat ve-
zető Niklas Teschler, majd 1485 no-
vemberétől a bécsi egyetem elöljárója-
ként is tevékenykedő Virgilius Schru-
tauer látta el. Ez utóbbi már III. Frigyes
alatt fontos tisztségeket töltött be, így

– az irányítása alatt álló egyetemmel
együtt – a folytonosságot képviselte,
illetve alkalmazkodott a mindenkori
hatalmi viszonyokhoz. 

A város idővel láthatólag megbékélt
a helyzettel, és igyekezett ugyanazo-
kon az alapokon modus vivendit kiala-
kítani új urával, ahogyan azt korábban
a Habsburgokkal tette. Bár a polgárság
egy része nyíltan vagy titokban to-
vábbra is Frigyessel rokonszenvezett,
a városi vezetésben már az ostrom
ideje alatt volt egy kisebb, de befolyá-
sos csoport, amelyik szívesen látta Má-
tyást – sőt, amint fentebb láttuk, ez a
gondolat már két évtizeddel korábban
is felmerült egyesekben. 

Bécs és Buda elitje amúgy is szoros
kapcsolatot tartott egymással, házas-
sági, rokoni kapcsolatok is kialakultak,
és budai polgárfiúk tucatjával iratkoz-
tak be minden évben a bécsi egye-
temre. A magyar uralommal különö-
sen a Magyarországgal folytatott ke-
reskedelemben érdekelt bécsi és budai
kereskedők jártak jól, köztük is legin-
kább azok a budaiak, akiknek szoros
kapcsolatuk volt a magyar kincstárhoz
és a bécsi üzleti élethez is. Ezek a kap-
csolatok egyúttal a nagypolitikai for-
dulatok ellenére helyi szinten biztosí-
tották a stabilitást.

Mindezek ellenére csaknem három
évbe telt, amíg Mátyás 1488. május 19-
én megerősítette az elfoglalt város ki-
váltságlevelét. A fokozatos konszolidá-
ciót jól jelképezi az időszak legrészlete-
sebben író „krónikása”, a már említett
Johannes Tichtel orvosprofesszor sze-
mélyes hozzáállása: 1485 őszén még ke-
serű szavakkal panaszolta Ausztria eles-
tét, 1486 szeptemberében viszont már
Mátyást éltette, 1488-ban pedig a török
stájerországi betörésének hírére őszin-
tén kívánta Mátyás győzelmét – azét
az uralkodóét, akinek családját és ud-
vartartását maga is többször kezelte.
Mátyás is igyekezett megnyerni a bé -
csi polgárság tetszését, egyebek mel-
lett azzal, hogy részt vett a népünne-
pélyszámba menő ún. skarlátfutáson:
a sienai palióhoz hasonlítható lóverse-
nyen. (Ez a vetélkedés arról kapta a
nevét, hogy a győztes lovas egy vég kü-
lönösen értékes, skarlátszínű szövetet
vihetett haza.) 

A király a legnagyobb hangsúllyal
mégis a város és környéke egyházi éle -
tébe kapcsolódott be. Már az ostrom
idején, különösen az ereklyéket őrző
Klosterneuburg elfoglalása után hatha-
tósan támogatta az 1136-ban elhunyt
Lipót őrgróf szentté avatását, és ké-
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Mátyás király képmásai
A Bonfini, illetve Galeotto Marzio által leírt 

és a m⇥vészek által megfestett, illetve 
megformázott Mátyás-képt�l igencsak eltér� 
a portrék egy sajátos csoportja, amelyeken az

antik hadvezérideálnak megfelel�en jelenik meg
az uralkodó, páncélban, fehér gyolcsingben, 

bíbor palástban, rövid fürtjein babérkoszorúval, 
szakállasan. A képek a Jankovich-gy⇥jtemény

részeként kerültek a Magyar Nemzeti
Múzeumba. A 19. században hosszú ideig 

szerepeltek az állandó kiállításon, így meghatá-
rozták a korszak Mátyásról alkotott képét.
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Nagy Balázs

DINASZTIKUS POLITIKA
a késő középkorban

A modern demokráciák arra épülnek,

hogy a kormányzat az állampolgárok

egyetértésére és támogatására ala-

pozva mıködteti az államot. De mire tá-

maszkodhatott egy középkori uralkodó,

hogy alattvalói ne kérdŒjelezhessék meg

a hatalmát? A kereszténység felvétele

elŒtt például a mitikus ŒstŒl származás

tudata, utána pedig a dinasztikus szen-

tek kultusza erŒsíthette az uralkodócsa-

lád hatalmát. A dinasztikus származás

és az uralkodói jelvények, köztük a szo-

kásoknak megfelelŒ szertartás során

megkapott korona erŒsíthette az ural-

kodó legitimitását. Közép-Európában az

államalapító dinasztiák kihalása után, 

a 14. század folyamán új uralkodócsalá-

dok jelentek meg. Ezek természetszerı-

leg másféle legitimációs gyakorlatot 

honosítottak meg. Az új dinasztiák

gyakran több országra is kiterjesztették

hatalmukat, így lett Magyarországnak

több esetben is közös uralkodója Cseh-

országgal vagy Lengyelországgal. Új hely-

zet adódott, amikor 1439-ben Albert,

1457-ben pedig V. László király is utód

nélkül halt meg. Az 1458-ban trónra

lépŒ Mátyás több okból is szembesült

azzal, hogy nem felel meg a dinaszti-

kus hatalomgyakorlás késŒ középkori

elvárásainak. Nem uralkodói családból

származott és egyik házasságából sem

született törvényes utóda. Milyen esz-

közökkel tudta mégis elfogadtatni ha-

talmát, hogyan igyekezett pótolni a hi-

ányzó legitimációs eszközöket? 

Mátyás király emlékmıve a felsŒ-sziléziai
Bautzen kaputornyán, 1486
Ezt tekintik a legélethıbb Mátyás-ábrázolásnak,
mivel a szobor fejét háromszor is levették
s Budára szállították, hogy a mester munkáját 
ellenŒrizhessék. Ennek alapján készült 1927-ben
a budavári dominikánus kolostor tornyának 
falán ma is látható másolat.4 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
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dinasztikus elv a középkori hata-
lomgyakorlás meghatározó kere-
tét jelenti. A dinasztikus szár-

mazás nemcsak a hatalom megszerzé-
sének eszköze volt, hanem egyszer -
smind annak legitimálását szolgálta.
A kö zépkori Európa története dinasz-
tiák történeteként is felvázolható. Ezek
jelentősége messze túlmutat egy-egy
család történetén, hiszen államok sorsa
függhetett egy dinasztia felemelkedésé-
től vagy bukásától. Ahogyan a közép-
kori magyar állam megszerveződése el-
választhatatlan az Árpádoktól, úgy
Csehországban a Přemysl-, a lengyel te-
rületeken a Piast-családnak volt hasonló
szerepe, az osztrák tartományok kiala-
kulásának története pedig a Baben berg-
dinasztiával kapcsolódott össze. Az „ál-
lamalapító”uralkodóházaknak a keresz-
ténység terjesztésében is nagy szerepük
volt, erre utalnak az uralom legitimáci-
óját erősítő korai dinasztikus szentkul-
tuszok is.

ÚJ DINASZTIÁK – 
LUXEMBURGOK, 
HABSBURGOK, JAGELLÓK

A közép-európai államok alapító dinasz-
tiáinak kihalása után helyüket új trónkö-
vetelők foglalták el, akik a trónigényüket
gyakran a korábbi dinasztia női leszár-
mazóival kötött házassággal erősítették
meg. Így kerültek hatalomra az osztrák
tartományokban a Habsburgok, Magyar-
országon az Anjouk, Csehországban a Lu-
xemburgok, Lengyelországban a Piast-

ház kihalása után rövid időre az Anjouk
magyarországi ága, majd – szintén di-
nasztikus házasság révén – a Jagellók.

Az új közép-európai dinasztiák jel-
lemzően nem csupán egy-egy királyság-
ban igyekeztek megvetni a lábukat,
hanem többször előfordult, hogy di-
nasztikus házasság vagy öröklés révén
más országok trónját is megszerezték.
A Luxemburgok VII. Henrik, majd
IV. Károly és az utóbbi fiai, Vencel és
Zsigmond személyében Csehország
mellett a Német-római Birodalomnak is
több uralkodót adtak. Emellett megsze-
rezték Brandenburg őrgrófságát, s Zsig-

mond I. (Nagy) Lajos magyar király lá-
nyával, Máriával kötött házassága révén
a magyar trónt is. 

Az Anjou-házból származó I. (Nagy)
Lajos a magyarországi hatalmi bázisról
kiindulva kapta meg a lengyel trónt, és
örökítette tovább lánya, Hedvig szá-
mára. A több közép-európai országnak
is uralkodót adó dinasztiák közül legké-
sőbb a Litvániából származó Jagellók ke-
rültek be a dinasztikus házasságok kör-
forgásába. Jogaila litván nagyfejedelem
1386-ban megkeresztelkedett, felvette
az Ulászló nevet, feleségül vette Hedvi-
get, majd lengyel királlyá koronázták.
Ezzel létrejött az a lengyel–litván unió,
amely hosszú időre meghatározta Kö -
zép-Európa politikai térképét. 

Habsburg Albert osztrák herceg a fiú
utód nélkül meghalt Zsigmond király lá-
nyát, Erzsébetet vette feleségül, meg-
szerezve ezzel Zsigmond országainak,
Magyarországnak és Csehországnak a
trónját. Azonban Habsburg Albert várat-
lan halálával törés következett be a kö -
zép-európai dinasztikus hatalomgyakor-
lás „bejáratott” rendszerében. Albert
ugyanis 1439-ben úgy halt meg, hogy
nem hagyott uralkodásra alkalmas örö-
köst maga után. Albert két országában,
Csehországban és Magyarországon más-
más válaszok születtek erre a helyzetre. 

A cseh területeken a huszitizmus
okozta megosztottság következtében a
rendek nem választottak utódot a
trónra, hanem egy békelevél elfogadá-
sával a királyválasztás elhalasztását pe-
csételték meg, és ezzel az uralkodó nél-
küli interregnum állapotát tartósították.

A

Habsburg Albert magyar király
(1437–1439)
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MAGYARORSZÁG KIRÁLYAI  •  1301–1526

Élt Uralkodott Trónra lépett Uralkodott

CSEH VENCEL 1289–1306 17 év 1301–1305 12 évesen 4 évet

BAJOR OTTÓ 1261–1312 51 év 1305–1307 44 évesen 2 évet

ANJOU I. KÁROLY RÓBERT 1288–1342 54 év 1301/1308–1342 20 évesen 34 évet

ANJOU I. (NAGY) LAJOS 1326–1382 56 év 1342–1382 16 évesen 40 évet

ANJOU MÁRIA 1371–1395 24 év 1382–1385 11 évesen 3 évet

II. (KIS) KÁROLY 1345–1386 41 év 1385–1386 40 évesen 1 évet

LUXEMBURGI ZSIGMOND 1368–1437 69 év 1387–1437 19 évesen 50 évet

HABSBURG ALBERT 1397–1439 42 év 1437–1439 41 évesen 2 évet

JAGELLÓ I. ULÁSZLÓ 1424–1444 20 év 1440–1444 16 évesen 4 évet

HABSBURG V. LÁSZLÓ 1440–1457 17 év 1440/1453–1457 13 évesen 4 évet

HUNYADI I. MÁTYÁS 1443–1490 47 év 1458–1490 15 évesen 32 évet

JAGELLÓ II. ULÁSZLÓ 1456–1516 60 év 1490–1516 34 évesen 26 évet

JAGELLÓ II. LAJOS 1506–1526 20 év 1516–1526 10 évesen 10 évet



Ezt a dokumentumot a katolikus és a
huszitizmus kelyhes irányzatát képvi-
selő előkelők egyaránt aláírták. A kato-
likus párt Albert utószülött fiát, Habs-
burg Lászlót akarta uralkodóként elis-
mertetni. A különböző felekezetekhez
tartozó táborok közötti átmeneti egyen-
súly egészen 1453-ig fennmaradt, ami-
kor a rendek végül elfogadták László
trón utódlási igényét. Az interregnum
időszaka nem múlt el nyom nélkül. A hu -
szitizmus kelyhes irányzatához tartozó
Podjebrád György 1448-ban bevonult
Prágába, majd 1452-ben régensként is-
mertette el hatalmát, és ezzel kétségte-
lenül megerősödött az uralkodói család-
ból való származás legitimáló erejét nél-
külöző főúr hatalma.

TRÓNUTÓDLÁS: 
VISZÁLYOK ÉS VÁLASZTÁSOK

Magyarország trónjára az országnagyok
Albert halála után Jagelló Ulászló fiát,
az 1434-től Lengyelországban III. Ulász -
ló néven uralkodó királyt kívánták meg-
választani, aki 1440 márciusában Krak-
kóban el is fogadta a meghívást. Ezzel
szemben a gyermekszülés előtt álló Er-
zsébet királynénak, Albert özvegyének
hívei a megszületendő gyermeket sze-
rették volna a trónon látni. A rendek
által támogatott Ulászlóval olyan király
került a magyar trónra, aki a korábbi
magyarországi uralkodói dinasztiáknak
nem volt se leszármazottja, se rokona.
Édesanyja ugyanis nem apja első fele-
sége, magyarországi Anjou Hedvig,
Nagy Lajos leánya volt, hanem Jagelló
Ulászló negyedik felesége, Holszański
Zsófia. Megválasztása után Ulászló fel-
ajánlotta ugyan, hogy feleségül veszi Er-
zsébetet, elődje, Albert özvegyét, hogy
ezzel a magyarországi uralkodóházhoz
kapcsolódó rokonságot demonstrálni
tudja, de erre a házasságra végül nem
került sor. 

Az udvari párt májusban megkoro-
náztatta Lászlót, Erzsébet 1440 febru-
árjában született fiát, és bár a szertartás
az ország szokásai szerint ment végbe,
azaz a csecsemőt az esztergomi érsek
Székesfehérváron a Szent Koronával ko-
ronázta meg, Ulászló trónra lépését
ezzel már nem tudták megakadályozni.
Így a következő négy évben Ulászló gya-
korolta a hatalmat, ám a dinasztikus le-
gitimáció megszakadásának messze
ható következményei lettek. Egyrészt
tartóssá vált a hatalmi elit megosztott-
sága, az ország Jagelló Ulászló és Habs-
burg László hívei között két pártra sza-

kadt, másrészt épp a korábbi magyar
uralkodóktól való leszármazás hiányá-
ban Ulászló már nem a legitim trón -
öröklés re, hanem csak a rendek támo-
gatására alapozhatta a hatalmát. 

A szemben álló felek természetesen
nem nélkülözték a külföldi támogatást

sem. Ulászló lengyel királyként hatalma
stabilizálása érdekében támaszkodha-
tott anyaországára, míg László ügyét a
Habsburg-család legtekintélyesebb tag -
ja, László távoli rokona, III. Frigyes segí-
tette. III. Frigyes osztrák herceg 1440-
től német király, majd 1452-től császár
is lett. Rendkívül hosszú, 1493-ig tartó
uralkodása rányomta a bélyegét a 15.
század derekának és második felének
közép-európai hatalmi viszonyaira.

Az 1440 utáni megosztott, szinte pol-
gárháborús helyzetben lehetőség nyílt
a hazai politikában korábban fontos sze-
repet nem játszó személyek és családok
felemelkedésére. Az egyik ilyen megha-
tározó befolyású szereplő az Erzsébet ki-
rályné és fia, László pártján fellépő, cseh
származású Jan Jiskra lett. Jiskra a Fel-
vidék nagy területeit és ezek jelentős jö-
vedelmeit, köztük a bányavárosok adóit
vonta befolyása alá, és ő lett az Ulászló-
ellenes párt leghatékonyabb katonai ve-
zetője. Jiskra a következő évtizedekben
a Felvidéken szinte önálló hatalmi bá-
zist hozott létre, szövetségeseit pillanat-
nyi érdekei szerint váltogatva, és egé-
szen 1462-ig meg tudta őrizni befolyá-
sát az uralma alá vont területeken.
Ekkor kénytelen volt várait az uralkodó-
nak – már Mátyásnak – átadni, de tekin-
télyét és vagyonát még ezután is meg
tudta tartani.

A László- és Ulászló-párti erők ösz-
szecsapása az 1441. január elején vívott
bátaszéki ütközetben Ulászló egyér-
telmű győzelmét hozta. Az összecsapás
során tűnt ki az új hatalmi elit két fel-
törekvő alakja, az Ulászló-párt két leg-
befolyásosabb katonai vezetője, Újlaki
Miklós macsói és Hunyadi János szöré-
nyi bán. Ezzel két olyan család jelent
meg a politikai színtéren, amelyek tag-
jai a következő évtizedek turbulens po-
litikai viszonyai közepette fokozni tud-
ták befolyásukat. Hatalmuk és szerepük
csak növekedett az általuk támogatott
uralkodó, Ulászló 1444-es halála után. 

Ulászló mindössze húszéves volt,
amikor elesett a várnai csatában, örö-
köse nem maradt. Lengyelországban
öccse, IV. Kázmér vette át a hatalmat,
de Magyarországon az egyre növekvő
török veszély közepette szinte anarchi-
kus helyzet alakult ki. Habsburg László
még mindig csak ötéves volt, és idősebb
rokona, III. Frigyes gyámsága alatt élt,
érthető tehát, hogy a tényleges uralko-
dást nem tudta átvenni. Ilyen körülmé-
nyek között először a rendek által meg-
választott főkapitányok gyakorolták a
hatalmat, majd 1446-ban Hunyadi Já-
nost választották kormányzóvá. Ő már
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Az imádkozó Mátyás a vatikáni
ferences missaléban, 1469
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III. Frigyes német-római király portréja
Benedetto Bonfiglinek tulajdonított

miniatúra, 1452. A portré valószínıleg
eljegyzési ajándék lehetett leendŒ hitvese,
Portugáliai Eleonóra számára. Az effajta
házasságkötés elŒtti portréknak az volt a

funkciójuk, hogy megbízható képet adjanak
a jövendŒ házastársról, ezért láthatjuk 

az arcot kissé túlhangsúlyozottnak.
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a megválasztása előtt is az ország leg-
hatalmasabb földbirtokosa volt, kor-
mányzói tisztsége szinte csak a már
meglévő befolyása elismerésére szolgált. 

Hunyadi 1452-ig tartó kormányzó-
sága idején, majd pedig V. László ural-
kodásának tényleges megkezdésétől for-
mailag a rendi állam működésének jelei
mutatkoznak, valójában a döntéshoza-
tal néhány bárói család kezébe került. A
legbefolyásosabb maga Hunyadi János
volt, aki egyre inkább a saját családi ha-
talmát, a Hunyadi-ház pozícióját igyeke-
zett erősíteni. Ez tette lehetővé, hogy
családja megkerülhetetlen maradjon
Hunyadi Jánosnak a nándorfehérvári
ostromot követő halála (1456) és idő-
sebb fiának, Lászlónak a Cillei Ulrik el-
leni merénylet miatt elégtételt vevő ki-
végzése után is. 

A KIRÁLYI HATALOM

LEGITIMÁCIÓJA: 
KIHÍVÁSOK ÉS VESZÉLYEK

V. László mindössze 17 éves volt, ami-
kor 1457 novemberében Prágában vá-
ratlanul meghalt, és ebben a helyzetben
Hunyadi János kisebbik fiát, Mátyást a
rendek ellenállás nélkül választották ki-
rállyá 1458. január 24-én. V. László halá-
lával nemcsak a magyar, hanem a cseh

trón is megürült. Csehországban a ko-
rábban már kormányzói méltóságot be-
töltő Podjebrád György foglalta el a
trónt 1458. március 2-án. Így Magyaror-
szág és Csehország trónjára egyaránt
olyan személy került, aki nélkülözte a di-
nasztikus származást, azaz őseik között
nem volt egyetlen uralkodó sem.

Látni kell ugyanakkor a két új ural-
kodó helyzetében meglévő különbsége-
ket is. Míg Podjebrád meglett férfikor-
ban volt, trónra lépésekor 38. életévében
járt, addig Mátyás 15 évesen, szinte az
uralkodásra alkalmas kor alsó határán
került hatalomra. Podjebrád a morva te-
rületeken birtokos és ott jól ismert
Kunštát családból származott, amely-
nek eredete a 13. század közepére nyú-
lik vissza. György nagyapja, Boček volt
a család Podjebrádnak nevezett ágának
alapítója. Ezzel szemben Mátyás csa-
ládja a 15. század elejénél korábbra nem
tudta visszavezetni a származását, Zsig-

mond uralkodása idején említik a család
első ismert tagját. Hunyadi János apja
minden bizonnyal a havasalföldi szár-
mazású Serba fia Vajk volt. Neki nyilván-
valóan szembe kellett néznie felemelke-
dése során a nem magyar származás
hátráltató tényezőjével is.

A 15. század derekának európai ural-
kodói között Mátyás tehát szinte fehér
holló volt, aki királyi származás nélkül,
homo novusként került a trónra. A kö-
zépkorban nagyon ritkán fordult elő,
hogy nem uralkodói családból szár-
mazó király lépett trónra, és mégis el
tudta ismertetni hatalmát a környeze-
tével. A dinasztikus legitimáció szinte
nélkülözhetetlen eleme volt az uralko-
dói hatalomgyakorlásnak. A Podjebrád
Györggyel való párhuzam is csak rész-
ben áll meg, a két uralkodó családja
közti különbségek szembeötlőek. Má-
tyás kapcsolatrendszerének megerősí-
tése érdekében is fogadhatta el azt a há-
zassági tervet, mely szerint feleségül
veszi a cseh uralkodó lányát, Podjebrád
Katalint. A házasságkötésre végül csak
1461-ben került sor, és Katalin még min-
dig csak tizenöt éves volt, amikor 1464-
ben gyerekszülés során meghalt. 

Mátyás számára több szempontból
is kihívást jelentett uralkodói rangjának
elismertetése. Uralkodása megkezdése-
kor a magyar korona III. Frigyes kezé-
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V. (Utószülött) László és Franciaországi 

Magdolna eljegyzési portréja,
1480-as évek

A házasságra azonban nem kerülhetett sor, 
mert az eljegyzési ajándékok átadásának
másnapján megérkezett Tours-ba az ifjú
királyi vŒlegény halálának híre Prágából.
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ben volt, és így Mátyást nem koronáz-
hatták meg az ország hagyományai sze-
rint a Szent Koronával. Frigyes végül a
Mátyással kötött bécsújhelyi békekötés
után, 1463-ban juttatta vissza a koronát
Magyarországra. Mátyás több enged-
ményt is tett ebben a megállapodásban,
és a korona kiváltása fejében nyolcvan -
ezer aranyforintot fizetett a császárnak. 

Az összeg nagyságrendjének felméré-
sét segítheti a korabeli árakkal való ösz-
szevetés. Egy ökör ára 2–5 forint között
volt, a magyar uralkodói jövedelmek
egésze pedig évi mintegy 800 ezer forint
lehetett. Tehát a III. Frigyesnek kifizetett
koronaváltság kirívóan magas összeg-
nek számított, Mátyás egyéves kincstári
jövedelmeinek tizedét fordította erre a
célra. Ezt a hatalmas anyagi áldozatot
érhetőbbé teszi, ha tudjuk, hogy egy
nem uralkodói családból származó ki-
rályról volt szó, aki számára a koroná-
zási szertartás megkérdőjelezhetetlen
lebonyolítása különösen fontos volt.

A megözvegyülése utáni évtizedben
– egészen Beatrix 1474-ben történt el-
jegyzéséig – Mátyás több diplomáciai kí-
sérletet is tett arra, hogy egy újabb há-
zasságkötéssel ismertesse el uralmát a
kortárs uralkodókkal. Próbálkozásai ku-
darcához bizonyára hozzájárult a dinasz-

tikus származás hiánya miatti lenézése
is. A legtöbb kísérlete a Magyarország-
gal közvetlenül szomszédos Habsburg-
vagy Jagelló-családból származó meny-
asszony megszerzésére irányult. Felme-
rült III. Frigyes unokahúgának, sőt mind-
össze ötéves lányának, Kunigundának a
feleségül vétele is. IV. Kázmér lengyel ki-
rály sértő módon utasította vissza Má-
tyás ez irányú próbálkozásait. 

Amikor végül Aragóniai Ferdinánd
nápolyi király lányával, Beatrixszal lét-
rejött a házasság, Mátyás hamarosan az
uralomgyakorlás dinasztikus elve által
támasztott másik korlátba ütközött.
Törvényes fiú utódról kellett volna gon-
doskodnia, elsősorban azért, mert meg-
felelő örökös nélküli halála esetére az

1463-ban létrejött bécsújhelyi békekötés
III. Frigyes vagy utódai magyarországi
trónöröklési jogát tartalmazta. Márpe-
dig Mátyás egyik házasságából sem szü-
letett legitim örökös. Az uralkodó ezért
is tett annyi erőfeszítést házasságon
kívül született fia, Corvin János trón-
öröklési jogának elismertetése érdeké-
ben. 1485 körül már egyértelmű volt,
hogy a Beatrixszal kötött házasság gyer-
mektelen marad. Ezután Mátyás szinte
minden lépését természetes fia utódlási
joga biztosításának rendelte alá. A Szilé-
ziában lévő Opava (Troppau) és Głogów
(Glogau) hercegségének megszerzése és
Corvin Jánosnak adományozása, régi hí-
vének, Szapolyai Imrének nádorrá eme-
lése, valamint számos más intézkedése
is azt a célt szolgálta, hogy Corvin János
trónöröklését biztosítsa. Mindez azon-
ban sikertelen maradt. A törvényes szár-
mazást nélkülöző herceg nem követ-
hette apját a trónon. 

URALKODÓI REPREZENTÁCIÓ

A Mátyás udvarában élő itáliai humanis-
ták a dinasztikus származás pótlására
fiktív genealógiát alkottak. A Hunyadiak
címerállata, a holló latin nevéből (cor-
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Mátyás király tudósai körében

Jeges ErnŒ festménye. Az uralkodót 
tudósai körében ábrázoló nagyméretı 

olajkép egyszerre archaizáló-múltidézŒ,
ugyanakkor nagyon is kortárs, hiszen az

uralkodóval szemben ülŒ Galeotto Marzio
arcvonásai a római Magyar Intézet 
igazgatóját, Gerevich Tibort idézik. 

Ferenczy Múzeum, Szentendre
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Mathias Corvinus. 
Andrea Mantegna Mátyás-portréjának 

másolata. Az eredeti a  comói Musaeum
Jovianumból tınt el. Ezt a papírra festett,
késŒbb lenvászonra húzott olajképet Lord

Rothermere ajándékozta 1930-ban Horthy
Miklósnak, és a budai királyi palotában 

állították ki. A Mátyásról alkotott képnek 
a 20. században ez lett a mintája.
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vus) kiindulva született meg a család la-
tinosított elnevezése (Corvinus), és
innen már csak egy lépés volt a Valerius
Messala Corvinus római consul és had-
vezér családjától való származtatás. Ő
egyébként épp a Római Birodalom da-
ciai határvidékén volt birtokos, így jól
össze lehetett kapcsolni a havasalföldi
eredetű Hunyadi családdal. Mátyás
ugyan sohasem használta a Corvinus
nevet, de fiának, Corvin Jánosnak a ne-
veként ő is alkalmazta. Ransanus és
Bonfini, Mátyás két itáliai származású
udvari embere műveikben egyaránt
utaltak a Hunyadi család római erede-
tére. Mátyás képi ábrázolásai között is
feltűnik a babérkoszorúval övezett,
szinte a római császárokéra emlékez-
tető megjelenítés. A valódi uralkodói
származás hiányának pótlására szüle-
tett meg tehát a fiktív római császári
kapcsolat motívuma mind a Mátyás
iránt természetszerűleg elfogult udvari
irodalomban, mind az ikonográfiában.

Mátyás korában az udvari reprezen-
táció nagy átalakuláson ment át. A Be-
atrixszal 1476-ban kötött házasság ha-
tására a korábban patriarchális jegyeket
mutató udvari élet formalizálódott, és
ezután erősödtek meg az itáliai mintá-
kat követő reneszánsz jellegzetességek.
Az udvari pompa kiépítésének kétség-
telen célja volt az udvar presztízsének
növelése mind a király környezetét fel-
kereső látogatók, mind az arról csak hír-
ből értesülő külföldiek szemében. Má-
tyás számára fontos volt, hogy legalább
olyan fényes udvart tudhasson magáé-
nak, mint korának más uralkodói. Ezt
szolgálták az építkezések Budán és a
többi rezidencián, így Visegrádon is. A
királyi udvar hírnevének elterjesztésé-
ben nagy szerepük volt a külföldi köve-
teknek, így az ő megnyerésük, adott
esetben az általuk képviselt uralkodók-
nak küldött gazdag ajándékok ugyanezt
a célt szolgálták. 

Az udvar fényének és elismertségé-
nek növelését segítette a budai uralko-
dói könyvtár költséges, elsősorban
presztízsokokkal magyarázható létreho-
zatala is. A budai vár két termében el-
helyezett könyvtárnak inkább a repre-
zentatív, mint a használati funkciója do-
minált. A könyvek tényleges használatá-
ról, olvasóiról keveset tudunk. Az 1472–
73-ban, tehát Mátyás uralkodása alatt
működő és Hess András által alapított
nyomda természetesen jobban szolgál-
hatta volna a műveltség terjesztését, de
a nyomda és az udvar kapcsolatáról
nincs tudomása az utókornak. Bécsbe
vezető utolsó útja előtt, 1490 elején Má-

tyás a könyvtárat a kincstárral együtt
fiára, Corvin Jánosra bízta. Ebből is lát-
szik, hogy a könyvgyűjtemény szerepe
inkább a kincstáréhoz volt hasonlítható,
létrehozása és fenntartása a hata-
lom presztízsének, az udvar fé-
nyének emelését szolgálta.

Az utókor kedvelt for-
dulata Mátyás államát
reneszánsz államnak,
kormányzatát rene-
szánsz vonásokat vi-
selő hatalomnak ne-
vezni. Azonban a való-
ság nem pontosan ez. A
reneszánsz jegyek főleg
a Beatrixszal kötött házas-
ság után, tehát Mátyás har-
minckét évig tartó uralkodásának
utolsó tizennégy évében jelentkeztek,
és akkor sem a kormányzat lényegét,
hanem inkább a hatalom reprezentáci-
óját jellemezték.

Ludovicus Tubero, a raguzai szüle-
tésű humanista feltehetően hitelesen
foglalta össze a kortársak egy részének
véleményét Mátyásról: „Ő amellett,
hogy új ember volt, és nem a királyi ta-
nács engedélyével, hanem fegyveres erő-
szakkal szerezte meg a királyságot, nem-
csak hogy egyetlen törvényes örököst
sem hagyott hátra, de egyetlen királlyal
sem volt még a legtávolabbi rokonság-
ban sem.”

Több szempontból sem felelt meg
tehát Mátyás a késő középkori európai
politikai rendszer elvárásainak. Igen-
csak erős ellenszélben kellett megszilár-
dítania hatalmát, és bár nem felelt meg
a dinasztikus uralomgyakorlás elvárása-
inak, nem is függetleníthette magát
azoktól. Az uralkodói családi hátteret
nélkülöző származása és törvényes fiú
utód nélkül bekövetkezett halála szá-
mos olyan nehézséget támasztott, me-
lyeket minden erőfeszítése ellenére sem
tudott kikerülni sem uralkodása alatt,
sem a trónutódlás előkészítése során.
Még a késő középkori uralkodói hata-
lomgyakorlás sem nélkülözhette tehát
a dinasztikus származás évszázadok
alatt megszilárdult legitimáló erejét.

DINASZTIKUS

TERJESZKEDÉSI KÍSÉRLETEK: 
CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK

Érdemes felvetni a kérdést, hogy milyen
célt szolgáltak a dinasztikus terjeszke-
dési kísérletek a késő középkori Közép-
Európában. Regionális közép-európai sa-
játosságként tekinthetünk erre a jelen-

ségre? Kétségtelen, hogy Európa más
részein kevésbé találunk olyan példákat
ebben az időben, hogy egy-egy uralko-
dócsalád alapvetően a dinasztikus há-

zasságok eszközét igénybe véve
terjesztette ki befolyását

egy másik területre. Mi-
lyen célt szolgálhatott

mind ez? Szükség volt
a nagyobb, több or-
szágra kiterjedő ha-
talmi centrumok
létrejöttére akár a
Német-római Biro-

dalom befolyásának
visszaszorítására, akár

a növekvő török veszély
elhárítására? 

A 15. század első felére és de-
rekára gondolva egyik magyarázat sem
meggyőző. III. Frigyes császár kísérlete-
ket tett éppen például a magyar trón
megszerzésére, de az esetleges dinasz-
tikus szövetségek nem jelentettek tény-
leges védelmet ezen törekvések ellen. A
török veszély ugyan Zsigmond nikápo-
lyi veresége (1396) után egyre kézzel-
foghatóbbá vált, de ennek a körülmény-
nek se látjuk hatalmi koncentrációt ki-
váltó hatását a 15. században. Ellenben
kétségtelenül megfigyelhető a törekvés,
hogy egyik vagy másik dinasztia a maga
égisze alatt egyesítse hosszabb időre a
közép-európai országokat. A kérdés az
volt, hogy melyik uralkodócsalád fog si-
kerrel járni. Ez nemcsak a nagyobb
nemzetközi dinasztiák, a Luxemburgok,
a Habsburgok és a Jagellók ambíciója
volt, hanem látható például Mátyásnak
a cseh trónra irányuló törekvésében is. 

Mátyás leghosszabban elhúzódó há-
borúit épp Csehország megszerzése ér-
dekében folytatta. Részeredményeket
kétségtelenül elért, hiszen Olmützben
1469-ben cseh királlyá választották, de
a cseh uralkodói székvárost, Prágát
sosem tudta hatalma alá hajtani, Má-
tyás fennhatósága lényegében Morvaor-
szágra, Lausitzra és Sziléziára korláto-
zódott. Gyakran idézett feltételezés sze-
rint Mátyás azért folytatott hosszú há-
borúkat a cseh korona megszerzéséért,
mert az együtt járt a német választófe-
jedelmi címmel, és így az első lépcsőt
jelenthette volna a császári méltóság
felé. A császári korona Mátyás általi
megszerzésének lehetősége azonban
messze volt a realitásoktól. Így a ma-
gyar uralkodó csehországi terjeszkedési
kísérletét nem is ennek fényében,
hanem inkább a kortárs közép-európai
dinasztiák hasonló törekvéseivel össze-
vetve érdemes értékelni.



50 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

Mátyás király és a visegrádi palota neve

szorosan összeforrott a magyar törté-

nelmi tudatban. Sokat tettek ezért a re-

neszánsz kor humanistái, élükön Anto-

nio Bonfinivel és Oláh Miklóssal, akik

Mátyás mıveként írták le a visegrádi pa-

lotát,  valamint a 20. század kutatói is:

Schulek János, Héjj Miklós, Meller Péter

és Balogh Jolán, akik feltárták a palota

maradványait és tudományosan értékel-

A Mátyás-kori visegrádi palota
madártávlati rekonstrukciója
A visegrádi palota a Várhegy lábánál épült.
Szabályos négyzetes alaprajzú tömbjét két oldalt 
a királyi kertek és a Zsigmond király által alapított 
obszerváns ferences kolostor épülete vették körül. 
A Duna mentén futó országútra nézŒ homlokzata
elŒtt lovastornapálya terült el.
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Buzás Gergely

Mátyás király
visegrádi palotája

Mátyás király
visegrádi palotája

ték mıkincseit. Ám a visegrádi palota

valójában nem Mátyás király mıve volt,

sŒt rezidenciájának sem tekintette soha.

Valójában egy évszázaddal korábban élt

elŒdei, az Anjou királyok emelték, és Œk

rendezték be falai között székhelyüket.

Mátyásnak még visegrádi tartózkodá -

sairól is alig van hiteles, korabeli adat. 

Mi a valós alapja mégis Mátyás király és

a visegrádi palota kapcsolatának?
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z Anjouk, Károly Róbert és Nagy
Lajos, majd egy ideig utóduk,
Luxemburgi Zsigmond királyi

székhelyeként Visegrádon kiépült és
használt 14. századi palota 1458-ban,
Mátyás trónra lépésekor már évtize-
dek óta üresen, elhagyatottan omlado-
zott. A királyi udvar hosszú távolléte
alatt Visegrád városa is lassan elnépte-
lenedett. Az ifjú Mátyást nem túlzot-
tan izgatta ez a hely, úgy tűnik, hama-
rosan meg is vált tőle: a visegrádi kirá-
lyi uradalmat feleségének, Podjebrád
Katalinnak ajándékozta. A fiatal ki-
rályné tragikus halálával ugyan Viseg-
rád hamarosan újra királyi tulajdonba
került, ám Mátyás figyelme csak jóval
később, az 1470-es években fordult
felé. Korábban egyetlen itteni tartóz-
kodása sem igazolható, 1473-ban vi-
szont a palota melletti ferences kolos-
tort újraalapította, 1474-ben pedig er-
délyi szászokat telepített az elhagyott
városba, végül 1476 után megindult a
palota felújítása is. 

FEJEDELMI REPREZENTÁCIÓ

Mátyásra nagy hatást gyakorolt új hit-
vese, a Nápolyból 1476 végén Magyar-
országra érkezett Beatrix királyné. Bon-
fini elsősorban neki tulajdonítja azt a
változást, amely az 1470-es évek dere-
kán a királyi reprezentáció terén bekö-
vetkezett a magyar udvarban. Mátyás
– akit ifjúkorában elsősorban katonaki-
rálynak ismertek – ezután inkább a mű-
vészetek és a kultúra mecénásaként,

fény űző és gazdag fejedelemként kí-
vánt kitűnni Európa uralkodói közül. E
program fontos elemei voltak a palota-
építkezések, amelyek Bu dán, Visegrá-
don, Tatán, Komáromban és Pozsony-
ban indultak meg ezekben az években. 

Beatrix szerepe mindebben aligha
vitatható, ugyanakkor világosan kimu-
tatható a király magatartásában a he -
lyi minták követése is: Mátyás elsősor-
ban császári elődje, Luxemburgi Zsig-
mond példáját kívánta utánozni, ami-
kor Zsigmond régi várait és palotáit
felújíttatta. Az építkezési program mö-
gött olyan politikai célok húzódhattak
meg, mint a császári címért folytatott
diplomáciai küzdelem. Nem véletlen,
hogy a felújított palotáiban felállított
cserépkályhákon – más, valóban Má-
tyás által uralt országok és tartomá-
nyok címerei mellett – ott díszelgett
már a vágyott császári címer is.

A fejedelmi reprezentáció azonban
más szempontból is egyre fontosabbá
vált Mátyás számára az 1470-es évek
második felétől. A nem királyi házból
származó uralkodó dinasztiát kívánt
alapítani. Ezért volt lényeges számára
az ősi aragóniai házból származó ki-
rályné is. Terveit akkor sem adta fel,
amikor Beatrix meddősége nyilvánva-
lóvá vált: utódául 1485-ben törvényte-
len fiát, Corvin Jánost jelölte ki. Az
ebben az évben elkészült visegrádi pa-
lota egyik fő mondanivalója éppen az
új trónörökös dicsőítése volt. Nemcsak
külön lakosztályt alakítottak ki szá-
mára a király termei mellett, de a pa-
lota belső udvarán felállított Herkules-

A Mátyás-kori palota a Duna felŒl
A palota fŒhomlokzata a Dunáról tárult

fel a gyakran hajón érkezŒ király 
és kísérete elŒtt 4

A palota utcai homlokzatát díszítŒ 
címerdíszes, zárt erkély

A palota homlokzata elŒtt rendezett
lovagi tornák díszpáholyaként is szolgált

a fŒkapu mellett emelkedŒ, hatalmas
díszerkély, amelyet a királyi pár szobra,

valamint saját és országaik, illetve 
híveik címerei díszítettek.
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kút témája is a gyermek Herkules ké-
pében megjelenő ifjú herceg győztes
küzdelme volt a Habsburgokat megje-
lenítő hétfejű Hydrával.

Építkezéseivel Mátyás azt kívánta
mindenki számára igazolni, hogy ő is
van olyan gazdag és művelt uralkodó,
mint nagy császári elődje vagy bárme-
lyik ősi európai királyi dinasztia sarja.
A valóság azonban nem egészen így
nézett ki. Mátyás jövedelmei, bár jelen-
tősek voltak, mégis elmaradtak elődei,
az Anjouk és Zsigmond bevételeitől és
számos kortárs európai uralkodó gaz-
dagságától is. Mátyás ezért arra kény-
szerült, hogy olcsóbb, de nem kevésbé
látványos megoldásokat keressen ha-
talma fitogtatására. Nemcsak azért vá-
lasztotta építkezései színhelyéül Zsig-
mond egykori palotáit, hogy elődjét
másolja, hanem azért is, mert olcsóbb
volt egy régi palotát felújítani, mint
egy teljesen újat építeni. 
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A palota királyi lakóépületének helyreállított
díszudvara a Herkules-kúttal
A palota legbelsŒ, legzártabb része volt az egykori
királyi lakóépület négyszögletes, belsŒ udvaros
tömbje. Az udvar eredeti, Anjou-kori árkádjait és
díszkútját modernebb késŒ gótikus és reneszánsz
szerkezetekre cserélték (balra).4
A lernai hydrával küzdŒ gyermek Herkules szobra
a Herkules-kútról
A palota díszudvarán álló Herkules-kút kútszobra
egy mitológiai jeleneten keresztül aktuális, 
politikai mondanivalót közvetített: a király utódául
kijelölt, törvénytelen származású fiát, Corvin
Jánost dicsŒítette (fent). 4
A díszudvar reneszánsz loggiája
A díszudvar emeleti szintjén, a király és a herceg
lakosztálya elŒtt futó, balusztrádos korláttal ellá-
tott loggia a korabeli  reneszánsz építészet egyik
legmodernebb, késŒbb sok követŒt vonzó megol-
dása volt. ÉpítŒje valószínıleg a király Rómából ér-
kezett szobrásza, Giovanni Dalmata lehetett (lent).
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OLASZ MŰVÉSZEK ÉS

KOLDULÓ SZERZETESEK

Mátyás építkezései a visegrádi palotá-
ban inkább látványosak voltak, mint
nagy volumenűek. Új épületet – egy kis
kerti villától és néhány terasztól elte-
kintve – nem is emelt, csak a régi épü -
le teket újította meg. Az új kutak, log-
giák, erkélyek, ajtó- és ablakkeretek,
boltozatok, padlóburkolatok, fűtő be -
rendezések és tetőfedés, valamint a szá -
 mos ponton elhelyezett címerek azon-
ban éppen elegendőek voltak ahhoz,
hogy a látogatók elhiggyék: mindaz,
amit látnak, Mátyás műve. A gazdag-
ság látszatát növelte a kor luxusművé-
szetének,  az itáliai reneszánsznak az
alkal mazása is.

A Rómából 1480 körül Magyaror-
szágra érkezett dalmát szobrász, Gio-
vanni Dalmata irányítása alatt dolgozó
olasz és dalmát kőfaragók – köztük a
már 1475 körül Magyarországra köl-
töző firenzei szobrász,  Gregorio di Lo-
renzo –, valamint az 1479-ben már szin -
tén Mátyás alkalmazásában álló firen-

zei ácsmester, Chimenti Camicia veze-
tésével dolgozó olasz ácsok fontos sze-
repet játszottak a palota díszítésében:
a palota két szökőkútja, a Herkules-
kút és a Múzsák kútja, a királyi lakó-
épület belső udvarának emeleti, ba-

lusztrádos loggiája, a kápolna orgona-
erkélye, továbbá a carrarai márványból
Firenzében kifaragott szentségház fel-
állítása és a Madonnát ábrázoló vörös-
márvány lunettája, a palotaudvar és a
kert toszkán jellegű teraszos átalakí-
tása az ő művészetüket dicséri. 

Ám az építkezés oroszlánrészével
nem a drágán dolgozó olasz művésze-
ket bízta meg a király, hanem a palota
tőszomszédságában álló ferences ko-
lostor szakképzett kolduló szerzete-
seit. A régészeti kutatások a visegrádi
ferences kolostor gazdasági udvarán
tárták fel azt a nagy kovácsműhelyt és
kőfaragószínt, ahol a palota építéséhez
szükséges vasalatokat és kőfaragványo-
kat előállították. Az itt működő, késő
gótikus stílusban dolgozó kőfaragómű-
hely vezetője talán az a János testvér
lehetett, akit Mátyás a palota építkezé-
seinek befejezése után, 1490-ben társai -
val együtt Visegrádról Kolozsvárra kül-
dött az ottani obszerváns ferences ko-
lostor építkezéseinek irányítására. 

Nagy valószínűséggel hozzájuk köt-
hető a palota királyi lakóépületének és
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Hálószoba a palotában
A visegrádi palota berendezését már
1526-ban elmenekítették a török elŒl. 

A késŒbb romba dŒlt épületben így csak
a cseréptöredékek, vas- és üvegdarabok
kerültek elŒ a régészeti feltárások során.

Ma a régészeti leletek és korabeli 
analógiák alapján készült rekonstrukciók

idézik fel a visegrádi múzeumban 
a Mátyás-kori palota enteriŒrjeit.
Balra látható a Mátyás-címeres 

kályha rekonstrukciója. A palotát fıtŒ 
és egyúttal díszítŒ cserépkályhák közül 

a legmonumentálisabb darabokat 
Mátyás országainak címerei borították. 

A címerek között több olyan tartományé
is szerepelt, amit Mátyás valójában 

sohasem hódított meg. Ilyen igénycímer
volt a kályhán szereplŒ császári címer is.
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az azt övező kerteknek az 1483–84 kö-
rüli átalakítása a belső udvar kifejezet-
ten kolostorkerengőt idéző földszinti,
csillagboltozatos körfolyosójával, az
Oroszlános udvar oszlopcsarnokával,

továbbá a kápolna és a délkeleti palo-
taépület kisebb léptékű felújítása is.
Ugyan ez a – stilárisan a bécsi Stephans-
kirche építőpáholyához kapcsolódó –
kőfaragóműhely dolgozott a visegrádi

fellegvár és természetesen a visegrádi
ferences kolostor korabeli felújításán is. 

A palota építkezésein azonban más
hazai mesterek is szerepet kaphattak.
Az Oroszlános udvar vörösmárvány fa-
likútját feltehetően elsősorban a sírkő-
szobrászatban járatos budai márvány-
faragó mesterek készítették 1483-ban.
Az építkezéseknek még a korábbi,
1476–1481 közötti fázisában készült
el az alsó fogadóudvar késő gótikus
oszlopcsarnoka és az utcai homlokzat
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A hercegi lakosztály ebédlŒterme
A palota egykori lakosztályaiból csak a legkisebb, 
feltehetŒen a trónörökös herceg, Corvin János 
részére épített szobasor maradt fenn (fent).4
A királyi magánkonyha
A palotában a középkorban több konyha is 
mıködött, amelyek a több száz fŒs királyi udvar
étkezésérŒl gondoskodtak. A királyi család 
ellátására fenntartott magánkonyha volt az egyik
legkisebb. Ma ez látható rekonstruált 
berendezésével (balra).
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hatalmas, címerdíszes zárt erkélye,
amelyek a későbbi királyi lakóépületé-
től eltérő stílust tükröznek. A kőfara-
gók, szobrászok, ácsok mellett egy
János nevű visegrádi üvegesmesterről
is tudunk, aki részt vehetett a palota
felújításában. Ő 1491-ben, az itteni
munkák végeztével visegrádi műhelyé-
ből már Beatrix özvegy királyné unoka-
öccse, Estei Hippolit érsek esztergomi
építkezéseire szállított ablakszemeket.
Nagy üveghutájának romjai Visegrád vá-
rosának központjában kerültek elő a ré-
gészeti kutatások során.

VISEGRÁD JELENTŐSÉGE

A középkorban az építőmesterek az
építési munkák szakmai vezetését lát-
ták el, mellettük a építkezések admi-
nisztratív irányítását egy tisztviselő vé-
gezte. A várak, paloták munkálatainál
ez a tisztviselő általában az adott ura-
dalmat vezető várnagy volt. A viseg-
rádi palota esetében ezt a szerepet
a visegrádi várnagy látta el. Az épít-
kezés kezdetén ezt a tisztet Piber
Benedek viselte, aki nem is mu-
lasztotta el címerét elhelyezni a
palota utcai homlokzatát díszítő
erkély címersorában. Piber viseg-
rádi várnagysága mellett a királyi
udvar ellátásáért felelős budai ud-
varbíró is volt. 1480–81 között be-
következett halála után korábbi
helyettese, Tankházi Bálint vette
át a budai udvarbírói hivatalt,
amely ettől kezdve már formálisan

is magába foglalta a visegrádi várura-
dalom feletti irányítás feladatkörét.
Valószínűleg már Tankházi idején for-
málódott ki a visegrádi palota kettős
építőműhelye Giovanni Dalmata és a
ferences János testvér vezetése alatt.
A visegrádi építkezéseket aztán Tank-
házi utóda, az 1484-ben hivatalba lépő
Ráskai Balázs ud varbíró fejezte be, így
a Jagelló-korban már elsősorban neki
tulajdonították a visegrádi palota épí-
tését.

A visegrádi palota felújítása csak-
nem tíz év munka után, 1486 tava-
szára fejeződhetett be teljesen. Rezi-
denciaként azonban Mátyás ezután
sem használta Visegrádot. Az a néhány
adat, amely itteni tartózkodásait iga-
zolja 1484-ből, 1486-ból és 1490-ből,
azt mutatja, hogy elsősorban Budáról
néhány napra kiruccanva vagy Bécs
felé tartva pihent meg visegrádi palo-
tájában. Természetesen ilyen alkalmak
máskor is lehettek, még ha azokról
nem is maradt fenn írott forrás. A kró-
nikás feljegyzések és az építkezések

azért amellett szólnak, hogy Mátyás-
nak kedvelt, még ha nem is gyakori
vidéki tartózkodási helye lehetett
a visegrádi palota. 

Mindemellett Visegrád mégis in-
kább  annak köszönheti jelentőségét

a Mátyás-kor történetében, hogy a
nagy uralkodó építkezései közül
ebből maradt fenn a legtöbb emlék, és
ennek régészeti kutatása képes a leg-
teljesebb  képet nyújtani a Mátyás-
kori királyi udvar építészeti, művé-
szeti környezetéről, ezáltal magának
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A palotakápolna reneszánsz 

szentségházának romjai
Az Anjou-kori palotakápolna 

berendezését egyebek mellett egy 
reneszánsz szentségházzal egészítették
ki Mátyás király korában. Mátyás halála

után ennek a visegrádi szentségháznak a
mintájára több hasonló készült az or-
szágban Pesten, Pécsett és Nyitrán is. 4
Puttófej töredéke a szentségházról

A kápolna szentségházának középrésze
Firenzében készült carrarai márványból,

és készen szállították Visegrádra.
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a királynak a kultúráról és a hatalom-
ról alkotott képéről is. A visegrádi pa-

lota Mátyás-kori története feltárja előt-
tünk a király pragmatikus felfogását a

művészeti és építészeti reprezentáció
politikai szerepéről, bőkezű, de még-
sem pazarló, jó ízléssel megáldott me-
cénási tevékenységéről. Habár Mátyás
nem volt kora leggazdagabb európai
fejedelme, és kevés esélye volt arra,
hogy a leghíresebb  művészeket udva-
rába csábítsa, mégis elsőként honosí-
totta meg a reneszánsz művészetet
Itália határain kívül, és a késő gótika
új áramlatait is elhozatta hazájába. Ma
Mátyás királynak – a művészet ma-
gyarországi és egyetemes történeté-
ben is oly fontos szerepet játszó – ud-
vari művészetéről a visegrádi királyi
palota falai között alkothatunk egye-
dül hiteles képet.
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A Visegrádi Madonna
Eredetileg a szentségház oromzatdísze volt a Madonnát ábrázoló lunettadombormı,

amelyet Mátyás firenzei szobrásza, Gregorio di Lorenzo faragott már Magyarországon,
a Gerecse hegységben bányászott vörösmárványból (fent).4

A palotakert Anjou-kori kútjának rekonstrukciója és az egyik Mátyás-kori terasz
A palota mellett a Nagy Lajos király által kialakított gyümölcsöskertet is átrendezték 

1479-ben Mátyás megbízásából. A kert közepén emelkedŒ, 14. századi csorgókutat 
meghagyták, de fölé, a hegy lábához két teraszt emeltek. Az egyiken egy részben 
faszerkezetı kerti villa, a másikon egy fagerendákból ácsolt pergola állt. Az ilyen 

teraszok a korabeli toszkán kertmıvészet jellegzetességei voltak, így elképzelhetŒ,
hogy tervezŒjük Mátyás firenzei ácsmestere, Chimenti Camicia lehetett (lent).
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A pénzreform jogi alapját Mátyás fokoza-
tosan teremtette meg: 1462 után több
olyan törvény is született, amely lehetŒvé
tette a reform gyakorlati megvalósítását.
Jogi szempontból tehát minden feltétel
adott volt a pénzreform végrehajtásához,
ám a gazdasági és a politikai helyzet nem
volt megfelelŒ e jelentŒs intézkedés azon-
nali és maradéktalan bevezetésére.
A kincstári reformok – az egységesítés
jegyé ben – 1464-ben kezdŒdtek meg.
Ebben az évben egy budai polgárok al-
kotta érdekszövetség egyszerre töltött be
az ország kulcsfontosságú helyein har-
mincadispáni (külkereskedelmi vámtiszti)
és pénzverŒkamara-ispáni tisztséget: Er-
nuszt János Körmöcbányán, Kovács István
Kassán és Bajoni LŒrinc Nagyszebenben. 

A reform lényege
Ez – a névleges kincstári szervezettŒl füg-
getlen – centralizációs kísérlet még nem
volt sikeres, a tényleges pénzügy-igazga-
tási reformra néhány év múlva, Ernuszt
János kincstartósága (1467–1476) idején
került sor. Ernuszt nyilván az 1460-as
évek közepén ismerte fel, hogy mielŒbb
végre kell hajtani a pénzverés és a pénz-
ügyigazgatás teljes körı reformját. A ki-
rály 1465-ben ismét jelentŒs mértékı
pénzrontásra kényszerült. Az ekkor kibo-
csátott pénz a Mátyás-kori pénztörténet
mélypontja, hiszen nem bizonyult értékál-
lónak, sŒt a pénzviszonyok mielŒbbi,
immár átfogó és gyakorlati rendezését
kényszerítette ki.

A nagy pénzreform kezdetének hagyo-
mányosan az 1467-es dekrétumot tekint-
jük. Ernuszt János kincstartó javaslatára
a király – az adórendszer reformját köve-

tŒen – újjászervezte a pénzügyigazgatást:
az összes királyi jövedelem igazgatása a
kincstartó kezébe került (a birtokokat ki-
véve); tŒle függtek a bánya-, a pénzverŒ-
és a sókamaraispánok, neki alárendelten
mıködtek a harmincadispánok. A kincs-
tartó nevezte ki a rendes és a rendkívüli
adók beszedŒit, emberei vették át a sza-
bad királyi városok és a szászok egy ösz-
szegben kivetett adóját. Mindez jelentŒs
létszámú pénzügy-igazgatási szervezet
kialakulásához vezetett (alkincstartó, tit-
kár, jegyzŒk és számvevŒk, valamint a
pénztár kezelŒje, a fizetŒmester), amely-
ben a familiaritás keretei között már sza-
bályos hivatali karrierre nyílt lehetŒség.

A reform lényegét tekintve a király vol-
taképpen nem tett mást, mint a jó hírı
Zsigmond-kori ezüstpénzt, a moneta ma-
iort mintául véve értékálló és jó minŒségı
ezüstpénzt veretett. Megszüntette a
pénzrontást, és az ország valamennyi
pénzverdéjében állandó értékı ezüst-
pénzt vertek, amelynek árfolyama 1 arany-
forint = 100 dénár lett. (Egy jobbágyporta
évi rendes adója ekkor száz dénár volt.)
Újra verték a súlyosabb ezüstpénzt, a ga-
rast is, amelybŒl húsz darabot adtak egy
aranyforintért. 

Mátyás pénzreformja több mint ötven
évre állandóvá tette a pénzértékviszonyo-
kat, stabilizálta az aranyforint–ezüstdé-
nár árfolyamot. Az arany és az ezüst ko-
rabeli értékaránya 1:12 volt, a reform kö-
vetkeztében viszont a pénzzé vert arany
és a pénzzé vert ezüst értékaránya – a
pénzzé vert réz értékét nem számítva –
1:8,38 lett. Tehát a kincstár fölértékelte
az ezüstdénárt, illetve leértékelte az
aranyforintot. A monetáris politika esz-

közrendszerét használva Ernuszt János
kincstartó és utódai a pénzkibocsátás
mennyiségének szabályozásával igyekez-
tek elérni a gazdaság és a pénzviszonyok
stabilitását: például az 1480-as évek ele-
jén tapasztalható válság – az értékviszo-
nyok ingadozása – után megszüntették
a nagybányai ezüstpénzverést. 

A madonnás pénzek
A reform hatásait, persze, nem közvetle-
nül és nem azonnal érezte meg a korabeli
államháztartás: Mátyás rendes jövedel-
meinek (500 ezer–750 ezer aranyforint
évente) csak kicsi – de növekvŒ – hánya-
dát tette ki a pénzverésbŒl származó nye-
reség (az 1470-es évek közepén kb. 34
ezer aranyforint évente és kb. 43 ezer
aranyforint az 1480-as években).

Az új ezüstpénzek jó minŒségıek vol-
tak, legfontosabb jellemzŒjük az érem-
képben ismerhetŒ fel: az ezüstpénzek
hátlapjára és az aranyforintok elŒlapjára
ugyanis Szız Mária került. Szız Mária
alakja Mátyás király pénzreformjától egé-
szen a 20. század közepéig szerepelt a
magyar pénzveretek éremképében. Mária,
– a garasok és a dénárok körirata szerint –
„Magyarország védasszonya” iránt Má-
tyás különös tisztelettel viseltetett. A ko-
rábbi numizmatikai irodalom a Hunyadi
család hagyományos Mária-tiszteletével,
illetve a török és a tervezett cseh háború-
val hozta összefüggésbe a madonnás
pénzek megjelenését.

Mátyás Mária-tisztelete már 1458-as
budai bevonulásakor is megmutatkozott,
késŒbb moldvai hadjáratának diadaljelvé-
nyeit a Boldogasszonynak ajánlotta fel,
egyik sebesülése alkalmával pedig foga-
dalmat tett egy Œsi Mária-templom meg-
látogatására. Beltramo Costabili ferrarai
követ jelentése (1489) szerint a király a
Mária-ünnepeket fényesen ünnepelte
meg; személyes vallásossága egyébként
még ellentmondásos egyházpolitikájából
is kiviláglik.

A madonnás pénzek bevezetése idején
a magyar pénzverésnek még nem volt
egyértelmı központja, viszont minden
verde élén Ernuszt János kincstartó bi-
zalmi embere állt. Miközben Körmöcbá-
nya fŒpénzverdei szerepe egyre nyilván-
valóbb, az egyes verdék által kibocsátott
pénzek éremképei mégis eltértek egymás-
tól. Igazi egységesítési szándékról ráadá-
sul csak a dénároknál és az obolusoknál
beszélhetünk; az aranyforintok és a gara-
sok esetében – úgy tınik – még csak nem

GYÖNGYÖSSY MÁRTON | A MAGYAR PÉNZ „MÉLTÓSÁGA” MÁTYÁS NAGY PÉNZREFORMJA

A jeles kora újkori lengyel csillagász, Nikolausz Kopernikusz pénzverésrŒl írott
elméleti mıvében (Monetae cudendae ratio, 1526) tapasztalatai alapján fejtette
ki, hogy a jó pénznek „méltósága” (dignitas) van: nemcsak a benne foglalt ne-
mesfém értéke számít, hanem a pénzverési jog gyakorlójának (a kibocsátónak)
a „hozzáadott értéke” is. Kopernikusz arra a késŒbb Gresham-törvénynek elne-
vezett közgazdasági jelenségre is felfigyelt, hogy a rossz minŒségı pénz hamar
kiszorítja a pénzforgalomból a jobb minŒségıt. A 15. század második harmadá-
ban vert magyar pénzekrŒl a legkevésbé sem volt elmondható, hogy bármilyen
méltósággal rendelkeztek volna: kevés kivételtŒl eltekintve rezes külsejı érmék
forogtak trónviszályok által sújtott hazánkban. Így érthetŒ, hogy a rossz ezüst-
pénzek eluralták a pénzforgalmat, ez pedig ártott a gazdaságnak, a kereskedelmi
kapcsolatoknak, és károsan hatott az adóbevételekre. Uralkodóink a 15. század
közepén több kísérletet is tettek a pénzviszonyok rendezésére, de csak Hunyadi
Mátyás tudott valódi „méltóságot” adni a magyar pénzeknek.



is törekedtek erre. Ez a többközpontúság
nyilvánvalóan célszerıtlen volt, és a beve-
zetés idejének jelentŒs pénzkibocsátási
mennyiségét sem volt értelme tovább
fenntartani. A korszak végén ezért is zár-
ták be a budai és a kassai pénzverdét,
majd szüntették meg a nagyszebeni és a
nagybányai ezüstpénzverést. 

A számokból úgy tınik, a reform után
a kamarák hozama jelentŒsen vissza-
esett, majd egyenletes, lassan növekedŒ

és kiszámítható hasznot hoztak a kincs-
tár számára, de az 1460-as évek eleji
pénzrontásból származó jövedelmezŒségi
szintet nem sikerült többé elérniük.

Mátyás pénzreformja a pénzforgalom
szempontjából is sikeresnek bizonyult,
mert a középkor végi éremleletek túlnyo-
mórészt magyar dénárokból állnak, tehát
a korabeli Magyarország területének na-
gyobb részén szinte kizárólag magyar pén-
zek forogtak. Kivételként két leletcsopor-
tot említhetünk, amelyeknél a magyar
dénárok hányada elenyészŒ, illetve cse-
kélyebb. Nyugat-Magyarországon a lele-
tekben jelentŒsebb mennyiségı osztrák
pénz bukkan fel, és ez meg is felel az írott
forrásokból ismert jelenségeknek. Az
osztrák pénzek rosszabb minŒségıek vol-
tak, mint a korabeli magyar veretek, de a
határvidék számára a szomszédos oszt-
rák tartományokkal folytatott kereskede-
lem közvetítŒ eszközét jelentették. 

Az erdélyi Szászföldön ugyanakkor a le-
letekben a török oszpora (akcse) magas
hányada mutatható ki. Adataink szerint a
16. század elején az erdélyi szászok az
adót már (részben) oszporában fizették.
Az oszporának nemcsak királyi rendelet

által meghatározott árfolyama – II. Ulászló
ugyanis 1505-ben elŒírta, hogy egy jó osz-
pora két magyar dénárt ér –, hanem tény-
leges forgalma lett. Az oszporákkal azon-
ban korántsem volt minden rendben. Bár
alapvetŒen jó minŒségıek lehettek, azért
újból és újból felbukkantak gyenge minŒ-
ségı veretek, sŒt hamisítványok is. 

Az ország pénzforgalmát kismérték-
ben ugyan, de aquileiai pénzek is színesí-
tették, amelyek vélhetŒen a fellendülŒ

magyar szarvasmarha-kivitel révén jutot-
tak hazánkba, hiszen az 1470-es évektŒl
az egyik legfontosabb útvonal Aquileia
térségében haladt. Itteni használatuk
azért is érdekes, mert kibocsátásuk után
fél évszázad elteltével jelentek meg Ma-
gyarországon.

A pénzreform jótékony hatása
A magyar gazdaságtörténet-írás legtöbb
vitára okot adó kérdése, hogy a magyar
aranyforint milyen szerepet játszott a kö-
zépkori gazdaságban. Kováts Ferenc és
Paulinyi Oszkár a 15. század közepi pozso-
nyi vámnaplók alapján külkereskedelmi
deficitet mutatott ki. A korabeli Magyar-
ország ugyanis a szükséges iparcikkeket
és textilárut nyugati irányból szerezte be.
Ez a vámnaplók bejegyzései alapján is
megállapítható, ám az ellenérték, azaz a
magyar kivitel értéke a behozatalhoz ké-
pest nagyon szerénynek mondható. Ko-
váts és Paulinyi ezeket az adatokat orszá-
gos szintre vetítette, és több százezer
aranyforint mértékı passzívummal szá-
molt. Az általuk megalkotott „gazdag
föld–szegény ország” elmélete szerint a
középkori Magyarország külkereskedelmi

deficitjét nemesfémtermeléssel, a jó mi-
nŒségı magyar aranyforinttal egyenlí-
tette ki. 

Mályusz Elemér és Kubinyi András
ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a 15.
század elsŒ és utolsó harmadában a ma-
gyar állatkivitel révén inkább aktívum mu-
tatkozott. A század közepén a politikai
helyzet valóban passzívvá tette a magyar
külkereskedelmi mérleget, de ezt nem te-
kinthetjük általánosnak a késŒ középkor

egészére; Mátyás idejében már minden-
képpen külkereskedelmi fellendüléssel
kell számolnunk. A pénzreform ugyanis
jótékony hatást gyakorolt a korabeli ma-
gyar gazdaságra: 1470 után csökkentek a
kamatok (10%-ról 4–5%-ra), és élesen el-
váltak egymástól az importtal és az ex-
porttal foglalkozó tŒkéscsoportok: míg az
elŒbbiek külföldiek voltak, az utóbbiak bel-
földiek, akik a magyar állatkivitel révén je-
lentŒs vagyonokhoz jutottak, és kialakult
a jellegzetesen magyar mezŒvárosi pol-
gárság. A külföldiek is eredményesen ke-
reskedhettek, hiszen árujukat csengŒ, kül-
földön jó ázsiójú aranyforintokra cserél-
hették, s hazatérve a magyar aranyforin-
tokat jelentŒs haszonnal válthatták be. 

A külkereskedelem fejlŒdésével növe-
kedhettek a király vámbevételei és a keres-
kedelemmel foglalkozó városok adója,
könnyebb lett az adószedés és az adózás.
Mindezek révén hosszabb távon az állam-
háztartás is jól járt. A reformot követŒ
mint egy ötven éven keresztül sikerült meg-
Œrizni az aranyforint–ezüstdénár árfolya-
mot, ez is bizonyítja, hogy Ernuszt János
és utódai jól alkalmazták a monetáris po-
litika eszközrendszerét.
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Koronás Madonna Mátyás
aranyforintjának elŒlapján,

1480-as évek
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Fátylas Madonna Mátyás 
ezüstdénárjának hátlapján,

1469
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Fátylas Madonna Mátyás 
ezüstgarasának hátlapján,

1470-es évek
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P A L L O S  L A J O S M Á T Y Á S  K I R Á L Y  K O R A I  P O R T R É É R M E I

A fennmaradt érmek alapján
háromféle típusát különíthet-
jük el a Mátyásról készült
korai érmeknek. Az elsŒ típus
a viszonylag fiatal uralkodó
jobbra nézŒ profil mellportréja,
amelyet a tarkóig érŒ hullá-
mos haj, a fejet díszítŒ tölgy-
fakoszorú és a zsinóros ruha
jellemez. A kutatás ennek a tí-
pusnak az eredetét a 15. szá-
zad végére keltezi, és alkotó-

ként ismeretlen itáliai mı-
vészt feltételez. 

A második típus egy ugyan-
csak jobbra nézŒ profil portré,
amely az uralkodót az elŒzŒnél
valamelyest idŒsebb korában
ábrázolja. A király haját babér-
koszorú díszíti, vállát köpeny
borítja, melle fedetlen. Ennek
a típusnak korai darabjait a
szakirodalom egyrészt Tobias
Wolff 16. század végi német

éremmıvészhez, másrészt
egy ismeretlen 17. századi itá-
liai mesterhez köti. Ugyanak-
kor a portrénak megfelelŒ áb-
rázolás medalionként már
megjelenik egy, a király által az
1480-as években megrendelt
bŒrkötésen, amely egy koráb-
ban készült Biblia borítójául
szolgált. Ezt a könyvet az er-
langeni (Németország) egye-
temi könyvtár Œrzi.

A harmadik típus egy szem -
benézŒ portré, amelynek elsŒ is-
mert darabját a német Severin
Brachmann-nak tulaj donítja a
kutatás, aki a 16. század máso-
dik felében mı ködött. Az érem-
kép nagyon hasonló a bautzeni
Mátyás-emlékmı portréjához,
amelyet 1486-ban emeltek. Azt
a feltevést, hogy a mıvész errŒl
az emlékmırŒl mintázta az
érmet, még valószínıbbé te szi,
hogy az érem hátlapján az 1486-
os évszám szerepel. A hát lap
felirata szerint az érem a né -
met császár és a török szultán
felett aratott gyŒzelem emlé-
kére készült.

Mátyás király korai portré-
érmeinek mindhárom típusá-
ból a legtöbb példányt a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum és a
bécsi Kunsthistorisches Mu-
seum Œrzi.

Az újkori éremmıvészet a 15. századi itáliai reneszánsz közegében született meg, amikor
több jeles mıvész, köztük elsŒként Pisanello készített portréérmeket fémöntvényben. Ha-
marosan megjelentek Magyarországon is a portréérmek, annak köszönhetŒen, hogy Mátyás
király udvarában nagy hatása volt az itáliai reneszánsznak. Az uralkodó ábrázolásával ránk
maradt portréérmek legkorábbi darabjairól sem állíthatjuk ugyan biztosan, hogy a király
életében készültek, de feltételezhetŒen a 15. század végérŒl származó érmek utánöntött
példányai. Ezt a feltevést erŒsíti egyrészt, hogy Mátyás király erŒteljesen érdeklŒdött az
érmészet iránt, másrészt a híres Corvina-kódexek illusztrációi között számos éremszerı
portré található az uralkodóról. 

A rokonság tényét a törökök is visszaiga-
zolták: II. Mehmed szultán (1444–1446,
1451–1481) végrendeletében egy szablyát
hagyott „kedves öccsére”, Mátyás királyra.
A szablyát késŒbb Mátyás személyesen
mutatta meg a ferrarai herceg követének.
(A szablya valószínıleg azonos a Magyar
Nemzeti Múzeumban Œrzött „gótikus szab-
lyával”.) Az 1488-ban kötött békeszerzŒ-
désben II. Bajazid szultán (1481–1512) Má-
tyást „testvérének és rokonának” nevezte.

II. Mehmed szultán édesanyja
A 15. század elsŒ felében uralkodó szultá-
nok anyai felmenŒit név szerint ismerjük,
csak egyikük eredete vész homályba: II.

Mehmed édesanyjáé. A boldogtalan gyer-
mekkorú II. Mehmed 1432. március 30-án
született Drinápolyban. Édesanyja —
Huma Khatún — török rableány volt, a ké-
sŒbbi legendák szerint elŒkelŒ „frank”
hölgy. Olyan hagyomány is ismeretes,
hogy az édesanya egy Stella (Estella)
nevı olasz rableány lett volna, bár ez a
név inkább az itáliai zsidó családoknál ter-
jedt el (jelentése – csillag – megegyezik
az Eszterével). 

A korabeli forrásokból azonban csak
annyi derül ki, hogy rableány volt. Apja
nem törŒdött Mehmeddel, inkább az elŒ-
kelŒbb feleségeitŒl született fiaival fog-
lalkozott. Mehmed édesanyja 1449 szep-

temberének közepén Brusszában hunyt
el, és származásának titkát magával vitte
a sírba (legalábbis sírfelirata nem tesz em-
lítést sem eredetérŒl, sem eredeti nevé-
rŒl). Gyermekének születési évébŒl, vala-
mint halálozása idejébŒl arra kell követ-
keztetnünk, hogy Mehmed szultán édes-
anyja 1415 elŒtt születhetett.

Konstantinápoly elfoglalása elŒtt a
szultánok rendszerint politikai célból bal-
káni vagy anatóliai uralkodók lányait vet-
ték feleségül. Így I. Mehmed (1413–1421)
Brankovics György szerb fejedelem lányát
vette el: Carica Marának fontos szerep ju-
tott a szegedi béke elŒkészítésében.

Igen korán ábrázolták a törökök által
elhurcolt magyar lányok sorsát a korabeli
magyar irodalomban. Így a Budán szüle-
tett Giovanni da Ravenna is elbeszéli egy
magyar lány mártíromságát, akit elrabol-
tak, megbecstelenítettek és megöltek a
törökök. A szászsebesi Georgius de Hun-
garia, aki húsz esztendŒt töltött török
fogságban, arról számolt be, hogy a ke-
reskedŒk a harctérre is elkísérték a kato-
nákat, hogy rögtön megvásárolhassák a
foglyokat. 

Bonfini szerint Hunyadi János édesanyja
görög származású volt, és a császári csa-
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1489-ben Magyarország királya, Hunyadi Mátyás személyesen erŒsítette meg a

pápa követének, hogy nagyanyja nŒvérét a törökök elrabolták s a szultán háre-

mébe hurcolták, ahol az uralkodónak fiút szült, így Œ rokonságban áll a szultáni

családdal. Hogy nem pusztán a török trónkövetelŒ, Dzsem szultán megnyerése

érdekében folytatott diplomáciai manŒverrŒl van szó, mutatja, hogy Mátyás több

– a szultánoknak írt – levelében is elŒkerül a rokonság kérdése. Így 1480-ban a

magyar király II. Mehmed szultánnak címzett levelében azt írta, hogy „egy vér fo-

lyik ereinkben”, 1483 áprilisában pedig Dzsem herceget levelében „testvérünk és

rokonunk”-ként szólította meg. 
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1. Mátyás király portréérme, 
16–17. század

Ismeretlen mıvész. 
Bronz. Öntött. 83 mm

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
2. Mátyás király keretelt portréérme, 

17. század (?)
Ismeretlen mıvész. 

Ezüst. Öntött. 50 mm (az  érem)

74 ∞&£ ∞ ∞ § £ ™
3. Mátyás király portréérme, 

1570-es évek
Severin Brachmann mıve. 

Arany. Öntött. 34 mm
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ládból származott. Valójában nem másról
van szó, mint a szultáni  – a török császári –
családdal való rokonságról, amelybŒl Bon-
fini kreálta a – számára nyilván sokkal sza-
lonképesebb – görög rokonságot.

Ha II. Mehmed édesanyja valóban Hu-
nyadi János édesanyjának testvére volt, ki-
létének felfedése révén tisztázható lenne
az évszázados rejtély: ki volt, melyik csa-
ládból származott a kormányzó édes-
anyja. Oszmán-török forrásaink azonban
nem segítenek ennek eldöntésében.

Hunyadi Mátyás apai nagyanyja
Engel Pál egy 1429-es oklevelet úgy értel-
mezett, hogy Hunyadi Vajk késŒbb a
László nevet vette föl, és özvegye volt Ba-
rancskai Ankó. A Barancskaiak Hunyad
vármegye hátszegi eredetı, tehetŒs
román nemesi családjai közé tartoztak.
Ha az azonosítás megfelel a valóságnak,
Ankó talán Hunyadi János édesanyja volt.

Bármennyire is spekulatívnak, bizony-
talannak tınik az 1429-es adat értékelése,
egy Hunyadi–Barancskai-házasságról min-
denképpen tudomásunk van. Ha pedig
Engel Pál értelmezését mégis elfogadjuk,
akkor Hunyadi János és Mehmed szultán
édesanyját is a Barancskai lányok között

kell keresnünk. Ankónak ismereteink sze-
rint legalább két nŒvére is volt: 1429-ben
vele együtt említik Ilonát, aki Halmágyi
Móga felesége volt, és férj nélkül Mártát.
Márta esetében férjezetlen volta miatt
felmerülhet, hogy még fiatal leány lehe-
tett, tehát nem kizárt, hogy Györgynek
voltak 1415 körül született, fiatalabb lá-
nyai is.

Másod-unokatestvérek
A török hadjáratra – Mátyás elmondására
hagyatkozva – az 1420-as években kerül-
hetett sor. Az évtized kezdetén, 1420-ban
több török támadás is érte Dél-Erdélyt.
Szeptember 20-án egy török sereg az el-
lenállásba bocsátkozó Csáki Miklós vajda
seregét Hátszegnél legyŒzte, két nappal
késŒbb pedig elpusztította Szászvárost.
Hunyad vármegye és a nyugati szász te-
rületek számos lakosát fogságba hurcol-
ták. A török had a Vaskapu-szorosnál tört
be Erdélybe, és a Bánát felé távozott.
Csáki Miklós Hátszeg melletti küzdelmét
több korabeli forrás is megemlíti.

Az 1430-as évekig tudomásunk szerint
Hunyad vármegyét nem érte újabb török
támadás, csak az általunk vizsgált idŒsza-
kon kívül. Így Mátyás nagyanyjának nŒvé-

rét, ha ErdélybŒl hurcolták el, legvalószínıb-
ben 1420 Œszén ejthették fogságba a pusz-
tító török hadak. Az 1420-as dél-erdélyi
török betörést minden bizonnyal a Barancs-
kai család is megszenvedte; talán nem túl-
zás feltételezni, hogy egyes családtagokat
a törökök el is hurcolhattak közülük.

Az ismert tények és az elŒbb ismerte-
tett feltételezések alapján kirajzolódó kép
korántsem tınik fikciónak. Ami biztosnak
látszik: Mátyás királynak II. Mehmed szul-
tán másodnagybátyja, II. Bajazid szultán
és Dzsem herceg pedig másod-unokatest-
vérei voltak. A közös Œs a fentiek alapján
a tehetŒs hátszegi, elmagyarosodó ro -
mán nemes, Barancskai György lehetett,
akinek leányai közül az egyik Hunyadi
János, a másik pedig II. Mehmed szultán
édesanyja lett. Utóbbi leány legkésŒbb
1431 júliusában már a szultáni háremben
volt. Elrablására azonban minden való-
színıség szerint 1420-ban kerülhetett
sor, amikor is a törökök Hátszegnél le-
gyŒzték Csáki Miklós erdélyi vajda sere-
gét, majd azt követŒen sokakat fog-
ságba ejtettek és elhurcoltak. Mindezt
persze kétséget kizáróan bizonyítani
nem tudjuk, de talán többnek tekinthet-
jük puszta hipotézisnél.
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Rácz György

Mátyás király
(ok)levelei
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Mátyás levelet diktál
Dudits Andor szekkója 
az Országos Levéltár 
egyik falán

4 �&£ � � § £ ™

4 �&£ � � § £ ™

Kevéssé köztudott, hogy Hunyadi Mátyás az egyik

legtöbbet levelez� királyunk volt a középkorban.

Természetesen el�dei és utódai is els�sorban 

levélben tartották a kapcsolatot európai uralko-

dótársaikkal és a pápával, de Mátyás diplomáciai

levelezését vizsgálva abba is betekintést nyer -

hetünk, hogy milyen szerepe lehetett ezekben

a politikai tartalmú levelekben magának az ural-

kodónak, azaz mennyiben volt személyesen jelen

a levélírásban, illetve a levelek diktálásában.



ármilyen hihetetlenül hangzik, a
középkori királyoktól ránk ma-
radt írásos emlékek, levelek, ok-

levelek túlnyomó többségével az ural-
kodónak nem volt közvetlen kapcso-
lata. Mátyás 33 éves uralmának idejé-
ből mintegy 15 000 oklevél maradt
fenn, amelyeket az ő nevében adtak ki
(ebből mintegy 7900 eredetiben). Csak
összehasonlításul: Zsigmond ötven év
alatt 22 000 oklevelet bocsátott ki,
II. Ulászló 27 év alatt mintegy 12 000-
et (általában itt is a fele eredetiben ma-
radt meg, a többit későbbi iratok tar-
tották fenn átírásban). 

TITKOS ÉS GYŰRŰS
PECSÉTEK

Mátyás király a neve alatt kibocsátott
iratok túlnyomó többségét sosem látta,
sőt az ügyről sem volt tudomása, mert
ezek a kancellária által elsősorban bí-
rósági rutinügyekben kibocsátott ira-
tok voltak. Ezeket az okleveleket külön
e célra készített bírói pecséttel látták
el, amelyet 1459-től uralkodása végéig
használt és 1464-től ténylegesen a sze-

mélynök őrzött. A pecsét közepén ke -
rek talpú, négyelt címerpajzs volt, első
mezejében a magyar vágások (hétszer
vágott mező), a másodikban a kettős
kereszt, a harmadikban a három dal-
mát leopárdfej, a negyedikben a Hu-
nyadiak hollója volt látható, csőrében
gyűrűvel. Az ezzel megpecsételt iratok
kancelláriai rutinmunka során szület-
tek, politikai döntést nem tartalmaz-
nak és jórészt hiteleshelyeknek küldött
mandátumok voltak.

Az oklevelek egy másik, az előbbinél
számban sokkal jelentéktelenebb cso-
portja kormányzati és adományozási
ügyekkel foglalkozik: például Mátyás
gyakran kérte a városokat, hogy kato-
nai kiadásai fedezetéül küldjenek neki
pénzt, illetve rendszeres feladata volt
a királynak a birtokadományozás. Míg
utóbbi királyi elhatározás után megszo-
kott formulák alapján készült el, a kor-

B

74 �&£ � � § £ ™
Matthias Corvinus

Pieter Paul Rubens festménye.
Rubens (1577–1640) Mátyás-portréja az Andrea

Mantegna-féle egykorú képmásról készült 
másolat Balthasar Moretus németalföldi

nyomdász és könyvkiadó számára, egy tíz  
képb�l álló történeti sorozat részeként 

festette a m⇥vész.
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Mátyás bírói

pecsétje
74 �&£ � � § £ ™
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ges, többnyire városoknak adott – pri-
vilégiumokon használt arany kettős
pecsétjének néhány példánya, amely-
nek előlapjára ülő, egész alakos kép-
mását – lábánál a kettős kereszttel –,
hátlapjára csak a magyar vágásokat
vésette. 

Mindkét típusú kettős pecsétes pri-
vilégium csupán már korábban adott
kiváltságokat erősített meg örök
időkre. Új döntést nem tartalmazott,
kiállításához ezért nem volt szükség
az uralkodó jelenlétére. Az arany- és a
nagypecsétet a főúri és főpapi ellenőr-
zés alatt álló kancellária őrizte a titkos
pecséttel együtt, ez utóbbit nemegy-
szer az „ország”, azaz a rendi ország
pecsétjének is nevezték, tehát nem
csak királyi pecsétnek számított. A ki-
rálynak ezért is volt szüksége arra,
hogy időről időre újabb gyűrűs pecsé-
teket vésessen, hiszen közvetlenül

ezzel nyilváníthatta ki saját akaratát
alattvalói előtt. Mátyás kancelláriai ki-
adványainak sajátossága, hogy az em-
lítetteken kívül több, ún. kisebb, to-
vábbá külföldi uralmát jelképező más
pecséteket (cseh királyi, osztrák her-
cegi) is használt magyar ügyekben is,
előfordult, hogy párhuzamosan többet
is, ezért Mátyás pecséthasználatának
minden részletre kiterjedő rendszere-
zése, törvényszerűségeinek felfedése
több évtizede megnyugtató eredmény
nélkül foglalkoztatja a kutatást. 

KÜLÜGYI IRATOK

A kormányzati ügyekkel kapcsolatos
oklevelek külön csoportját alkotják a
diplomáciai ügyekben kelt, ún. külügyi
iratok, amelyeket ténylegesen el is jut-
tattak külföldi uralkodóknak, politikai
személyiségeknek (elküldött levél, mis-
silis, epistola). Tartalmuk napi politikai
eseményekhez kötődött, ezért általá-
ban nem fűződött érdek a megőrzé-
sükhöz, gyakran néhány évtized vagy
évszázad múlva kiselejtezték őket
vagy más mó don kallódtak el. Ennek

ellenére külföldi levéltárakban így is
maradtak fenn szép számban, és a
hazai kutatás jelentős erőkkel tárta fel
ezeket már a 18. századtól kezdődően. 

Főként Fraknói Vilmos szorgalmá-
nak köszönhetően a 19. század végén
mintegy 650 darab, Mátyás által elkül-
dött külügyi levél szövege jelent meg
nyomtatásban. Ennek körülbelül egy-
harmada maradt fenn eredeti formá-
ban (főként itáliai és német levéltárak-
ban), a többi korabeli vagy későbbi má-
solati könyvekben. De napjainkban is
folyik a szervezett kutatás a milánói
és modenai levéltárakban és könyvtá-
rakban az 1300 és 1550 között kelet-
kezett magyar vonatkozású anyagok
után, és e projekt keretében eddig
mintegy 20 Mátyás-levelet sikerült fel-
lelni (http://vestigia.hu/). A Mátyás
által elküldött eredeti darabok elég vál-
tozatos képet mutatnak. Írásképük
mindig gondosan kimunkált, és általá-
ban a titkos vagy a gyűrűs pecséttel
zárták le őket. A pápának írt leveleket
a király minden esetben saját kezűleg
(manu propria) aláírta, többségüket
hártyára írták és függőpecséttel látták
el. Más uralkodókat nem tüntetett ki
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Mátyás király oklevele 1473-ból, amelyben
Orbán mester budai olvasókanonokot
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esztergomi préposttá
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efféle külsőségekkel. Mátyás egyéb-
ként az első királyunk, akitől jelentős
számú (86 db), saját aláírásával ellátott
oklevél maradt az utókorra. 

A Mátyás király által tollba mondott
vagy kezdeményezésére valamelyik hu-
manista levélírója által önállóan megfo-
galmazott, külpolitikai témájú levelek-
ről – miután elküldték a címzettnek –
a kancelláriában csak másodpéldányok
vagy fogalmazványok maradtak. Évszá-
zados szokás hatására a legjobban sike-
rült darabokat vagy azo kat, amelyek
tartalmuk miatt később is érdeklődésre
tarthattak számot, ún. leveleskönyvbe
másolták. Tették ezt egyrészt azért,
hogy hasonló ügyekben a későbbiek-
ben is mintául szolgáljon a kancelláriá-
ban, azaz formuláskönyv szerepét
töltse be, másrészt hogy a király nevé-
ben levelet író fogalmazók retorikai és
stilisztikai bravúrjaikat megmutathas-
sák munkatársaiknak. A levelek megfo-
galmazására ugyanis különös gondot
fordítottak, rendkívül kínos volt, ha
nem kellő cirkalmazással írott levél
ment ki a kancelláriából. 

A levélgyűjteményekben ugyanak-
kor általában az eredeti pontos kelte-
zését elhagyták, és nem törekedtek a
teljességre a levelek összegyűjtésekor.
A ránk maradt másolati könyvek leg-
nagyobb része a 17–18. században ke-
letkezett, a legrégebbi azonban egy-
korú, azaz 15. századi. Ez az Országos
Levéltárban őrzött, úgynevezett Hé-
derváry-kódex. Az ebben lévő 110 levél
legnagyobb része 1462–66 között ke-
letkezett, később néhányat még hoz-
záírtak az 1480–83 közötti évekből. 69
db Mátyás nevében íródott, 15 Janus
Pannonius pécsi, 10 Vitéz János váradi
püspöké, a többi az ország főrendjeitől
való, illetve a királynak szóló levél. A
kódex jelentőségét emeli az a Rómába
küldött kérvény, amelyben Mátyás IV.
Béla király lánya, Margit hercegnő
szentté avatását sürgeti. 

MIT ÍRT A KIRÁLY?
Joggal merül fel a kérdés, hogy mennyi-
ben volt köze a királynak e levelek meg-
fogalmazásához: mennyit írt ezekből ő
maga, és mennyit a kancellárok? Sze-
rencsére a kortárs írók és történetírók
elég sokat feljegyeztek Mátyás levélírói
szokásairól, sőt nyelvtudásáról is. Gale-
otto Marzio Mátyás kiváló, bölcs, tréfás
mondásairól és tetteiről szóló könyvé-
ben (1485) megemlíti, hogy a király
„minden levelét, amit különféle helyekre
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küld, vagy maga mondja
tollba, vagy átolvassa, ha
más írta. Ugyanígy kése-
delem nélkül saját maga
átfutja, amit hozzá intéz-
nek, bárhonnan érkezzen
is. […] Ha Mátyás király
maga írja a levelet, igen
röviden ír. Az írása na-

gyon szép, betűformái az új és régi faj-
tájú írás között a középen állanak. Ben -
ső barátainak szokott maga írni, mint
azt mi is tanúsíthatjuk. János eszter-
gomi érseket, akit a király akkor nagyon
szeretett, többnyire saját kezű írásával
hívta magához.” Sajnos ezekből nem
maradt fenn egyetlen egy darab sem. 

Utóda, II. Ulászló az első királyunk,
akitől ismerünk két saját kezű oklevél-
záradékot, és Szapolyai János az első,
akitől saját kézzel írott levél maradt
fenn, természetesen latin nyelven.
Galeotto megjegyzése – a magyarok
nyelvén nem könnyű írni – ugyanak-
kor megengedi annak feltételezését,
hogy esetleg magyar nyelvű levél is ki-
kerülhetett Mátyás keze alól. Fiától,
Corvin Jánostól maradt fenn ugyanis
az ötödik magyar nyelvű levél 1502-
ből, és a korábbiak írói is kapcsolatba
hozhatók a családdal. 

A király nyelvtudásáról is értékes in-
formációink vannak. Szintén Galeottót
idézzük: „Több nyelven beszél: tud lati-

nul, mint már mondtam, nagyon jól
tud bolgár nyelven, amelyen a törökök
küldik az irataikat, mivel nem sokban
különbözik a szlávtól. Igen elterjedt, és
sok változata van. Mátyás ismeri ezt a
nyelvet, és ezért a csehekkel, lengyelek-
kel, ruténokkal, dalmátokkal, bolgárok-
kal, krétaiakkal, szerbekkel, szlovének-
kel, európai tatárokkal és más, igen
sokfajta néppel tolmács nélkül tud be-
szélni; ugyanis mindezeknek a nyelvek-
nek a szláv nyelv az anyjuk. A németek
nyelvét még gyermekkorában tanulta
meg a börtönben, és felnőttkorában a
német fejedelmekkel való állandó kap-
csolat jóvoltából csak növelte tudását.
A németek, csehek, lengyelek néha
hazai nyelvükön, többnyire azonban la-
tinul írnak levelet.”

Máshol Galeotto elmesél egy esetet,
amikor a lengyel követek által anya-
nyelvükön elmondott beszédet meg-
értve Mátyás latinul válaszolt nekik:
„Csupán egyszer vétett nyelvbotlással
a grammatika ellen, ordinem quamot
mondott, vagyis nőnemben, ordinem
quem helyett, de nyomban hozzáfűzte:
»quemet akartam mondani, hímnem-
ben.«” A latint csak rövid ideig, gyerek-
korában tanulta, de a gyakorlatban ala-
pos kiképzésben részesült, mert, mivel
apja nem tudott latinul, „a legfőbb ál-
lamügyekben a pápai követekkel való
tárgyalások alkalmával soha más tol-

mácsot nem használt, csak a fiát”. Az
1443-ban született Mátyás ezek sze-
rint 8-10 éves korában már professzi-
onális tolmács volt Hunyadi János mel-
lett. Galeotto azt is elárulja, hogy 
Mátyás nem könyvből tanult, hanem
társalgás útján: „Beszédében mindig
talpraesett, fortélyos értelmű, csiszolt
beszédű, jó emlékezettel bíró volt, de
mindezekre a tulajdonságaira úgy tett
szert, hogy sokat beszélgetett tanult és
ékesszóló férfiakkal, hiszen csak 14 éves
volt, amikor királlyá választották.” 

ÁRULKODÓ JELEK

És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz,
amely lehetőséget adott a kutatóknak
arra, hogy közelebbről megvizsgálják
a Mátyás nevében írt diplomáciai leve-
leket, és feltárják a király személyes ré-
szesedését ezekből. Mivel autográf
(saját kézzel írt) latin levele nem ma-
radt fenn Mátyásnak – valamennyit
diktálta –, a stílus és a nyelvhasználat
azok az árulkodó jelek, amelyek meg-
mutatják írójukat. Az említett Héder-
váry-kódexben fennmaradt korai dip-
lomáciai levelek alapos és díszes stí-
lusa, kiváló latinsága, valamint a kódex
készítésének és használatának körül-
ményei alapján a kutatás joggal köti a
kódexet Janus Pannoniushoz és a
pécsi püspökséghez. A mára elveszett,
de korábbi publikációból ismert utolsó
oldal feljegyzése szerint a kézirat
Janus Pannonius utolsó éveiben egy, a
pécsi püspökséghez közel álló szemé-
lyé lehetett és később is pécsi püspöki
tulajdonban volt. 

Nem kizárt, hogy a kötet még Te-
legdi Miklós pécsi püspök hagyatéká-
val került a nagyszombati jezsuiták-
hoz 1586-ban, majd onnan a pozsonyi
jezsuiták könyvtárába. A rend feloszla-
tása után a Pozsonytól nem messze
fekvő Héderváron kötött ki, ahol a 19.
század végén Khuen-Héderváry Károly
bán könyvtárának 54. számú darabja
lett. A kódexben megőrzött levelek
írója gyakorlott humanista volt, bizo-
nyosan Janus Pannonius, aki 13 évesen
ment Itáliába tanulni, és nemzetközi-
leg elismert költőként tért haza. Az
1460-as években keletkezett külpoliti-
kai levelek többségét ő írhatta Vitéz Já-
nossal együtt, természetesen a király
gondolatai és politikai útmutatása sze-
rint. Ezek a cicerói retorika szabályai
szerint íródtak, alakzatokkal, néha
mesterkélt hasonlatokkal és ellenté-
tekkel, fokozásokkal. 
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A stílus eleganciája kiemeli ezeket
a darabokat azok közül, amelyek ke-
vésbé megformáltak, ezeknél sokkal
egyszerűbbek. Mátyás ugyanis nem
volt olyan tökéletes humanista, mint
Janus és Vitéz. És épp ez az, amiről fel-
ismerhetőek az általa diktált levelek.
Nem nyelvtani hibákat vét, hanem oly-
kor a latin nyelv szellemétől idegenül
fogalmaz. Például akkor, amikor meg-
tartja a magyar „egy” határozatlan név -
előt (unum grande incendium, vagyis
egy nagy tűz). Az általa diktált levelek-
ben hemzsegnek a nyelvi hungarizmu-
sok, és ennek az az oka, hogy magyar
volt az anyanyelve. Amikor latinul írt
vagy diktált, magyarul gondolkodott,

gondolatait sokszor szó szerint fordí-
totta le latinra – ezt egy igazi huma-
nista sosem tette volna. 

Másik ismertetőjegy a személyes
felháborodás írásbeli megnyilvánulása.
Amikor apósát kioktatja, amiért spa-
nyol lóidomárt küldött neki, holott
tudhatná, hogy magyar lovakon hódí-
totta meg fél Európát, joggal gondol-
hatjuk, hogy ezt a stílust egy kancellár
vagy notárius nem engedhette volna
meg magának. 

A levelek alapos vizsgálata alapján
azt mondhatjuk, hogy az 1458–1471
közötti levelek negyede lehet Mátyásé,
azaz saját diktálású, az 1472–1490 kö-
zötti időből fennmaradtaknak pedig a

háromnegyede. Tudjuk, hogy az 1471-
es, Vitéz János–Janus Pannonius-féle
lázadás után a külpolitikai levelezést
teljesen saját hatáskörbe vonta, nem
bízott senkiben, így ezután önmaga
titkára lett. Ezt a jelenetet örökíti meg
az 1920-as években Dudits Andor által
készített, nagyon kifejező szekkó az
Országos Levéltár egyik falán. A jele-
net a levelet diktáló királyt ábrázol ja
 – talán a külügyi levelek ismereté-
ben –, aki határozottan mondja a szö-
veget a behúzott nyakú kancellárnak.
A szöveget szinte leolvashatjuk a kép-
ről: Igen, ezt mondtam, írja csak, kan-
cellár úr, ez a véleményem a császár
magatartásáról…
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„fekete sereg” elnevezés – ahogy
arra már 1925-ben rámutatott
a kérdéskört monografikus

igénnyel feldolgozó Tóth Zoltán – Má-
tyás király halála után bukkant fel. Pon-
tosan nem tudjuk, hogy eredetileg kiket
– a zsoldosok összességét vagy csak bi-
zonyos egységeket – jelöltek ezzel a
névvel. Az elnevezéssel először 1492 ja-
nuárjában találkozunk egy Bécsben kelt
oklevélben, amelyben kifejezetten a Szi-
léziából elvonuló csapatokat nevezték
így. Bécs környékén valóban megfordult
a sziléziai csapatok egy része, azonban
nem ekkor, hanem jó másfél évvel ko-
rábban, még 1490 nyarán–őszén. 

Legkésőbb e csapatokkal hagyta el
Sziléziát Jan Haugwitz – Mátyás király
egyik legkiválóbb és igen sokat foglal-
koztatott zsoldoskapitánya –, aki az
egyik sziléziai hercegségért, Glogauért
kitört háborúban (1488) vitte sikerre a
magyar királyért küzdő zsoldoshadakat.
Tóth Zoltán véleménye szerint Haug-
witz fekete mellékneve nyomán ragadt
át a jelző a csapatokra. Bár azt sem zár-
hatjuk ki külföldi példák alapján, hogy
egyszerű véletlenről van szó, hiszen
máshonnét is ismerünk fekete vagy
fehér jelzőkkel illetett vagy éppen Szent
Györgyről elnevezett zsoldos csapatokat. 

EGY ZSOLDOSSEREG
SZÍNE ÉS FONÁKJA

Az elnevezés hirtelen jött népszerűsége
megdöbbentő, ám egyúttal óvatosság -
ra int. Hiszen meglehetősen kétséges,
hogy a jól-rosszul értesült kortársak
vagy éppen az évtizedekkel, majd év -
századokkal későbbről visszatekintő
személyek mennyire ismerték ki magu-
kat a korabeli csapatmozgásokban, és
kapcsoltak össze, vetítettek egymásra
nem összetartozó információkat.

Először is azt a szakirodalomban szí-
vósan tovább élő és nyilvánvalóan a ké -
sőbbi korok visszavetítéséből fakadó 
vélekedést érdemes elfelejteni, mely sze-
rint Mátyás király idejében már – mo -
dern értelemben vett – állandó (zsol -
 dos)hadserege lett volna a Magyar Ki -
rályságnak. Valójában mindig az éppen
aktu ális kihíváshoz igazodott a felfoga-
dott katonák köre. A Magyar Királysá-
gnak az állandó éberséget kívánó déli
végein is folyton változó létszámmal
kell számolnunk. Nem véletlenül: a zsol-
dosok – legyen szó hazai vagy ép pen a
határon túlról érkező katonákról – igen
sokba kerültek, ezért a fizetésüket min-
denki igyekezett határok közé szorítani.

Péterfi Bence

Mátyás király
sziléziai zsoldosai

A Fekete sereg 

A magyar közvéleményt – részben a történészeket is – mindig is
sokat foglalkoztatta és foglalkoztatja a késŒ középkori hadtör -
ténet, azon belül is Mátyás király zsoldosseregének, a „fekete se-
regnek” a kérdésköre. Bármennyire az érdeklŒdés homlok terében
áll e téma, meglepŒ módon még mindig rengeteg dolog vár tisz-
tázásra. Az alábbiakban egyrészt rövid áttekintést adok a Mátyás-
kori hadszervezetrŒl, másrészt arra térek ki, hogy Mátyás király,
vagy ahogy a cseh zsoldosok nevezték, „Mátyáska” halála után
a „fekete sereg” katonáinak miféle sors jutott osztályrészül.

A

Páncélos vitéz a II. Ulászló által 1504. február 29-én Budán 
Márkusfalvi Máriássy Istvánnak adományozott címerben
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Olykor persze jókora sérelmeket okoz -
va, mivel a „munkaadó” a rövid idő alatt
óriásira növő fizetési kötelezettségét
csak nehezen tudta teljesíteni, így a ki-
fizetést állandóan halogatta. A fizetet-
len katonák ezért olykor erőszakkal kí-
vánták behajtani az ártatlan lakosságon
az elmaradt fizetésüket. A költségek
miatt megszokott volt, hogy valakit
csak egy-két hónapra vettek zsoldba.
Mivel a zsoldosok kizárólag a katonás -
kodásért kapott fizetésből éltek, külö-
nösen idegen földön harcoló alakula-
toknál fordult elő, hogy ha az addigi 
ellenség kínált munkát a szerződésük
lejárta után, akkor odaát folytatták a
hada ko zást.

Az elmondottakkal szorosan össze-
függ a létszámadatok megbízhatatlan-
sága. Hiszen krónikák és más elbeszélő
források nyomán hajlamosak vagyunk
több tízezres seregek vonulásáról be -
szélni. Ezek az adatok azonban a zsoldo-
sok drágasága vagy a horribilis logiszti-
kai költségek miatt jókora óvatossággal
kezelendőek. Mértékadó becslések sze-
rint a magyar király udvari katonasága
ritkán haladhatta meg az ötezer főt,
amelybe beleértendők az uralkodó által
alkalmazott zsoldosok is, akiket a kora-
beli források árulkodó módon összefo-
glalóan udvari emberként, udvari kato-
naként szoktak említeni. Létszámuk leg-
feljebb Mátyás király uralkodásának
utolsó esztendeire érhette el a 8-10 ezer
főt. Elképzelhető, hogy törvénytelen fia,
Corvin János saját pozícióinak erősíté-
sére kívánta megtartani a zsoldoshadat,
mert a meghódított, többé-kevésbé pa-
cifikált területek kormányzására felesle-
ges lett volna ennyi katonát fizetnie. 

A Mátyás-féle ausztriai hadművele-
tek – különös tekintettel az 1480-as
években a Habsburgok keleti tartomá-
nyaiban folyó háborúira – alig néhány
ezer, olykor azonban csak néhány száz
fős seregek szembenállását jelentették.
Financiális és hadszervezési okokból kö-
vetkezőleg ritkán fordult elő, hogy
ennél nagyobb erőkoncentrációra ke-
rült volna sor. Ugyanakkor arról sem
szabad megfeledkezni, hogy a nyugati
hadjáratokban nemcsak közvetlenül a
magyar király zsoldjában szolgáló kato-
nák forgolódtak. A magyar hadtörténet
régi adóssága, hogy a nem csak magyar -
országi hadszíntereken, hanem olykor
külföldön is feltűnő főúri, egyházi ban-
dériumok és városi katonaság szerepét
újraértékelje. Soraikban sokakkal, akik
kenyerüket zsoldosként keresték meg,
és akiknek harcértékét nem érdemes le-
becsülni. Gondoljunk csak az 1479. évi

kenyérmezei csatára, amelyben Kinizsi
Pál nehézlovasai élén gyűrte le a betörő
oszmán hadakat. De arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy Mátyás nyugati,
északnyugati hadműveleteinek finan -
szírozásában az általa meghódított terü -
letek lakosai is részt vettek: mind adó-
zással, mind katonaállítással.

A zsoldoscsapatok – eredetüket te-
kintve – igen sokfélék voltak: csehek,
morvák, németek, magyarok, lengyelek
és még sok mindenki más állt soraikba.
Különösképp csehek és morvák katoná-
skodásáról hallani. Zsoldoskompániái -
kat sokszor testvérületnek is hívták –
utalva ezzel huszita gyökereikre. A cseh
korona országaiból éppen az 1410-es
években kezdődő huszita háborúk miatt
kiáramló, különböző társadalmi réte-
gekből, polgárokból, nemesekből, pa-
rasztokból zsoldossá váló személyek
nagy tömege sok esetben sorsfordító
eseményekben vállalt oroszlánrészt. A
15. század folyamán a Cseh Királyság
Kö zép-Európa egyik legjelentősebb zsol-
doskibocsátó országává, egyúttal pedig
az úgynevezett huszita harcmodor és
számos haditechnikai újítás elterjesztő-
jévé vált. Már Zsigmond király korától
vannak adataink cseh–morva csapatok
magyarországi jelenlétére. 

A Magyar Királyságba eljutó cseh–
mor va katonák közül az 1440–1460-as
évek folyamán komoly belpolitikai súly-
lyal rendelkező Jan Jiskra (Giskra) a leg -
ismertebb, aki Mátyás királlyal való ki -
egyezése után királyi zsoldba szegődött,
és a király parancsára a Délvidéken állt
hadrendbe. A déli végeken bevált harc-
modor azonban sokban különbözött a
cseh–morva katonák által megszokottól.
Szabács sikeres ostromát leszámítva
(1476) nem is tudunk olyan esetről, ami-
kor komoly nagyságú zsoldossereg vál-
lalkozott a déli határnál katonai akcióra.
Az Oszmán Birodalommal szembeni má-
tyási politika egyébként is a nagyobb
konfliktus elkerülésén alapult. A magyar
király zsoldosseregét elsősorban tehát
ausztriai, illetve cseh- és morvaországi,
valamint sziléziai hadjáratai során ve-
tette be. Valószínűleg legnagyobb szám-
ban Sziléziában tartózkodtak Mátyás ki-
rály halálakor.

KISZORULÁS

A MAGYAR KIRÁLYSÁGBÓL

Nem sokkal ezután komolyabb csapat-
mozgások történtek: Sziléziából – ellen-
tétben a megszállt Habsburg-területek-
kel – egészen komoly csapatkivonást

vezényeltek le a katonai vezetők. Az át -
csoportosítások mellett részben az
szólhatott, hogy Sziléziában a király ha-
lálát követő időkben fokozódott a fe -
szültség, a helyi lakosság nem egy alka-
lommal igen ellenségesen viszonyult a
magyar királyi hatalom képviselőihez.
A zsoldosseregek előbb Morvaországba
vonultak, majd egy részük visszatért a
Magyar Királyságba. A Morvaországban
tartózkodó csapatokat Ulászló cseh ki-
rály megbízásából Filipec János váradi
püspök nyerte meg. Minderre – Bonfini
elbeszéléséből következtetve – 1490
kora nyarán kerülhetett sor. 

Az itáliai történetíró szerint mindez
olyan módon történt, hogy egy elkép-
zelhetetlenül nagy, mintegy százezer
aranyra rúgó összeg kifizetését vállalták
a tárgyalások során. Tehették ezt rész-
ben attól is tartva, hogy kudarcos tár-
gyalások esetén a magyar koronáért
folyó versenyben a vetélytársaikat is erő-
síthették volna a harcedzett katonák.
Az ausztriai magyar helyőrségek közül
néhány 1490 nyarán–őszén – részben
az így nyert haderő-kiegészítéssel – el -
len tudott állni az igen dinamikusan elő-
retörő Habsburg-csapatoknak. A Szilé-
ziában állomásozó mezei hadak azon-
ban – amikor III. Frigyes seregei 1490
szeptemberében a Morva folyó mellett
felállított szekérvárat védő hétezer szi-
léziai katonára le akartak csapni – egy -
szerűen visszavonulót fújtak.

A Magyar Királyságba érkező zsoldo-
sok felfogadásáról 1490 nyarán, illetve
ugyanazon év ő szén gondoskodtak.
Eleinte néhány főúr jeleskedett ebben,
utóbb, ősszel már az újonnan megkoro-
názott király, II. Ulászló jelenlétében
foly tak az egyeztetések. Arra azonban
nem tudunk biztosan válaszolni, hogy
a Sziléziából elvonulók szétszéledtek-e.
Valószínűleg a szétforgácsolódás már
ekkor elkezdődött, bár a többség együtt
maradhatott, hiszen zsoldköveteléseik-
nek így tudtak leginkább hangot adni.
A tapasztalt katonákra azért volt szer-
felett szükség, mert a Magyar Királysá-
got fenyegető birodalmi csapatokon
kívül a Jagelló király öccse, János Albert
is beszállt a magyar trónért folyó küz-
delembe, s az ország északi részén kez-
dett foglalásokba.  

Az 1491. november 7-én Pozsonyban
megkötött békeszerződés, amely a
III. Frigyes német-római császár és fia,
I. Miksa római király, valamint II. Ulász -
ló magyar–cseh király között lezajlott
harcokat zárta le, illetve az újból rövid
időre feléledő lengyel front békéssé vá-
lása okafogyottá tette nagy létszámú
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zsoldos haderő további fizetését. Meg-
tartásuk óriási költsége nem hagyhatott
kétséget afelől, hogy előbb-utóbb sort
kell keríteni elbocsátásukra.

1492 tavaszán a hadiadót már nem si-
került teljes egészében beszedni, pedig
annak életbevágóan fontos célja lett vol -
na, miután joggal lehetett tartani osz-
mán betörésektől. Cseh zsoldosokat, va-
lószínűleg a sziléziai katonák egy részét
 – ha nem az egészét – fogadták volna fel
ezúttal délvidéki védekezésre. A zsold
azonban sok esetben késett, így egyre-
másra terjedtek a rémhírek, miféle visz -
szaéléseket követtek el. Bonfini nyomán
közhelyszerű a kutatásban, hogy a Dél-
vidékre küldött és ott fosztogatásba
kezdő csapatokat végül katonai erővel
fékezték meg, amiben Kinizsi Pál, a dél-
vidéki határvédelem kulcsfigurája és egy-
ben az odarendelt zsoldos csapatok
parancs noka játszotta a főszerepet. Mind -
 ennek 1492 augusztusának elején kellett
megtörténnie.

A „fekete sereg” azon tagjainak, aki-
ket nem vágtak le a csatatéren, hanem
Kinizsi fogságába kerültek, el kellett
hagy niuk a Magyar Királyságot, ám a
Cseh Királyságba is csak a béke betar-
tása mellett térhettek vissza. A tárgya-
lások aligha két, kölcsönös kom pro misz -
szumra törekvő fél közötti egyeztetések
módjára, mint inkább ultimátumsze-
rűen folyhattak, és a magyar–  cseh ki-
rály, valamint tanácsosai diktáltak. 
Kitűnő alkalom adódott, hogy a való-
ban botrányos visszaélések apropóján
az uralkodó, valamint az egyházi és vi-
lági elit megszabadulhasson a fellázadt
zsoldoscsapatokkal szemben fenn   álló
adósságától. Ez volt az ára annak,
hogy a fogságba esettek életét megkí-
mélték.

AZ AUSZTRIAI VÉG

Az elvonuló csapatok az Osztrák Főher-
cegség északi határvidékére vonultak
vissza valószínűleg több hullámban
1492 végén, de legkésőbb 1493 kora ta-
vaszán. Helyválasztásukat az indokolta,
hogy a morva–cseh–osztrák határvidék
ausztriai oldalán még mindig voltak
olyan uradalmak, amelyeken az 1491.
évi pozsonyi béke egyértelmű rendelke-
zéseinek dacára nem állt helyre a rend.
Bizonyos várak továbbra is a Mátyás ki-
rály idejében kinevezett zsoldos ka pi -
tányok kezén maradtak, akik abban bíz-
tak, hogy az elzálogosított uradalmak
fejében egyszer majd viszontlátják zsold -
hátralékukat.

A beáramló zsoldosok legfőbb vezére
Przibik Weitschko lehetett, aki viszont
biztosan nem a Magyar Királyságból át-
vonuló zsoldoscsapatok kötelékébe tar-
tozott. Célja nem világos számunkra,
hiszen III. Frigyes kegyéből helyi birto-
kosnak számított, jóllehet neve alapján
egykoron ő is a mátyási hódítások révén
vethette meg a lábát Ausztriában. Az
egykori zsoldosok fegyveres ellenállását
az vezérelhette, hogy sikerük esetén
zsoldjuk egy részét végre megkaphatják
vagy esetleg újra zsoldba veszik őket. 

1493 márciusának vége felé a volt
zsoldosok elleni hadi készülődés is meg -
indult. A jelek arra utalnak, hogy a csá -
szár egyrészt adót vetett ki, másrészt
ezenfelül alattvalóitól a tervezett hadjá-
ratra katonaküldést vagy pénzbeli támo-
gatást várt el. Így például a bécsiek négy
rótát, azaz zsoldoscsapatot fogadtak fel
egyenként 50 gyalogossal két hónapra,
azaz 200 emberrel járultak hozzá a had-
járat sikeréhez. Persze nem csupán ennyi
kiadást jelentett a katonafogadás: a har-
cok után a felfogadottak általában kár -
igényt is bejelentettek, amit a „munka -
adók” kötelesek voltak kifizetni. Az
egész hadjáratnak két fővezére volt, két
osztrák főúr. Az egyik Christoph von
Liechtenstein, akinek nemcsak tartomá-
nyi tisztségéből (land marschall) faka-
dóan, ha nem valószínűleg presztízsokok-
ból is részt kellett vállalnia a harcokból,
hiszen az 1480-as évek második felében
ő is meghódolt a magyar királynak. A
másik vezér, a becsvágyó Heinrich von
Prü schenk I. Miksa római király egyik
kedvence volt, s talán további birtok-
vagy befolyásszerzésre számított.

1493. május 7-én előbb Thaya, majd
néhány nappal később Peigarten vára is
elesett. Szó volt további erődítmények
elfoglalásáról is, azonban erre talán már
nem került sor. Nem kizárt, hogy a fő-
hercegség háborúkba belefáradt rend-
jeinek passzivitása is szerepet játszott
ebben. Állítólag olyan nagy mértékű
volt az újabb fegyverkezéssel szembeni
ellenállás és közömbösség, hogy Liech-
tenstein csapatai gyengének bizonyul-
tak a rendteremtésben. Nyilván világo-
san látták ezt a helybeli birtokosok is,
és voltak, akik – némi botrányt okozva
– öntörvényűen szolgáltattak igazságot,
és foglalták vissza családi jussuknak szá-
mító várukat.

A csatatéren ejtett foglyokra persze
bitófa várt. A főkolompos Weit sch ko és
társai Bécsbe kerültek. Weit schko mint
fővezér külön szekeret érdemelt, azon
vitték a vesztőhelyre. Róla azt tartották,
hogy még holtában is ártani tudna a

császárnak vagy a római királynak, ezért
semmiféle kegyelemre nem számítha-
tott. Gyóntatójának minden próbálko-
zása süket fülekre talált a bécsi polgá-
roknál és a bírónál, Weitschkót kihallga-
tás nélkül felakasztották – sokatmon-
dóan – arccal Linz felé, ahol ez idő tájt
III. Frigyes is tartózkodott. 

Azonban nem mindenki végezte ilyen
dicstelenül. Bizonyosan voltak az egy -
szerű zsoldosok között is olyanok, akik
időnek előtte hátat fordítottak a Ma-
gyar Királyságnak, és valahol másutt
kezdtek új életet. Vagy éppen ellenkező-
leg – gondolok itt elsősorban a kapitá-
nyokra –, éppen a Magyar Királyságban
találták meg számításaikat. A leglátvá-
nyosabb és legjobban ismert kétségkí-
vül Jan Haugwitz pályája, akinek nem
egyszerűen csak adósságait térítették
meg, hanem a későbbiekben is II. Ulász -
ló hű emberének számított, ezáltal
pedig további birtokokra és megbecsült-
ségre tett szert.

x
A több évtizedes háborús múlt emléke
persze továbbra is élénken élt a kortár-
sak fejében. Jól tükrözi ezt egy 1500. évi
diplomáciai hír: XII. Lajos francia király
– állítólag – II. Ulászlóhoz küldte követ-
ségbe embereit, akiknek feladata az lett
volna, hogy a „fekete sereget” felélesz -
szék. Akár igaz volt az értesülés, akár
nem, és esetleg szántszándékkal terjesz-
tette I. Miksa római király, bizonyosan
rémülettel tölthette el tartományainak
lakosait. 

A „fekete sereg” egyrészről rengeteg
ember számára hozott szenvedést és
nélkülözést, ugyanakkor a zsoldos had -
erő a Magyar Királyság mátyási prospe-
rálását jelképezte. Ha a Francia Király-
ság követsége valóban az említett céllal
kelt útra, akkor XII. Lajos és tanácsosai
e sereget nyilván olyan ütőképes ténye-
zőnek gondolták, amely a Habsburg
uralmi törekvéseket – a francia király
itáliai és egyéb érdekeinek kedvezve –
megfelelő módon sakkban tudja tartani. 

Egy forrás, de megannyi értelmezési
lehetőség: a különféle előítéletek, hie-
delmek és a nem mindig megbízható
követjelentések mind-mind hozzájárul-
hattak ahhoz, hogy alig néhány évvel
Mátyás király halála után egészen tekin-
télyesre hízott a „fekete sereg” mítosza.
Talán nem lehetetlenség, hogy e külön-
böző rétegeket egymástól szétválasszuk
és külön-külön megfelelő módon sú-
lyozzuk, ám ennek a munkának még
igen az elején tartunk.
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Lupescu Radu

Vajdahunyad vára
A vajdahunyadi vár elegáns sziluettjével mint

gótikus ereklyetartó emelkedik ki szerény kör-

nyezetéb�l. Ez a környezet szerény volt nem -

csak a középkorban, amikor kis mez�városi vá-

lyogházak vették körül, hanem a huszadik szá-

zadban is, amikor a vaskohászati kombinát

szürkesége telepedett a városra, az új tömbhá-

zak rengetege és a bányák pedig szinte körbe-

ölelték a várat. A 19. század közepén egy t⇥z-

vész következtében szinte végzetes csapás

érte. Kevésen múlott, hogy teljesen el nem bon-

tották. Mindezen megpróbáltatások ellenére a

várnak mindig akadtak támogatói, jótev�i, pár-

tolói, mondhatni nemzeti m⇥emlékké n�tte ki

magát. Ez a tör�dés  mentette meg a várat, és

lényegében ez élteti a jelen pillanatban is. 
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Ruszka-havasok keleti lejtőjének
egészen a Cserna folyóig be-
nyúló lankás magaslatán, a

Csernába torkolló Zalasd patak men-
tén fekszik a vár. Ebbe a szép, de ne-
hezen védhető természeti környe-
zetbe ültetett rezidenciából nemcsak
a várost, de az uradalomhoz tartozó
környező falvakat is jól szemmel lehe-
tett tartani.

AZ ÉPÍTKEZÉS

Amikor 1409-ben Luxemburgi Zsig-
mond magyar király (1387–1437) a Hu-
nyadiaknak adományozta Vajdahunya-
dot – akkori nevén Hunyadot –, a bir-
tok elég jelentéktelen volt, még mező-
városnak sem tekintették. Pedig az
Árpád-korban a megye legfontosabb
központjának számított, amelyről a
királyi vármegyét is elnevezték. A ki-
rályi sánc vár kissé odébb, a Szent Pé -
ter-hegyen helyezkedett el. Je len tő -
ségét a 13. században veszítette el, a
me gye új központi erődítése pedig
Déva vára lett. 

A közhiedelemmel ellentétben Zsig-
mond nem a várat adományozta a csa-
ládnak, hanem Hunyad települését a
hozzá tartozó földekkel. Eköré szer-
vezte meg a család azt az uradalmat,
amelynek központjába Hunyadi János
impozáns várat emelt. Az építkezé-
sekre az 1440-es években került sor,
amikor Hunyadi az erdélyi vajdai tisztet
töltötte be. Ez lehetett az oka annak,
hogy 1443-ban Szilágyi Erzsébet nem
a hatalmas építőteleppé alakított Vaj-
dahunyadon szül te meg Mátyást, ha -
nem a vajdával jó viszonyban lévő Ko-
lozsváron. 

A vár első periódusának meghatá-
rozó eleme egy hosszanti területet
körbezáró, magas várfal volt, téglából
rakott, látványos védőpártázattal. A
várfalat négy, nagyjából egyenlő távol-
ságra elhelyezett kerek toronnyal erő-
sítették meg. A tornyokat később át-
alakították, mindössze az északi, ún.
Hímes-torony őrizte meg eredeti alak-
ját. A vár bejárata a városra tekintő
délkeleti oldalon volt, ide épült a Régi-

kaputorony gyalogos- és szekérkapu-
val. A belső épületek közül az északi,
emeletes szárny volt a legfontosabb,
amely elé Hunyadi olaszos nyitott fo-
lyosót emelt. 

Az emeleti folyosó falát címersorral
díszítették, az alatta lévő mezőt pedig
lombornamentikába bújtatott vadász-
jelenettel töltötték ki. A címersor
I. Ulászló király címerével kezdődött,
középre, kiemelt helyre a Hunyadi-
címer került. Tőle jobbra sorakoztak a
világi előkelők, balra pedig az egyházi
előkelők címerei. Sajnos ezt a nemesi
művészetpártolásban egyedi kompo-
zíciót a 20. század elején leszedték, és
azóta teljesen elpusztult. A vár saját
kápolnával is rendelkezett, melynek lé-
tezéséről írott forrás tanúskodik,
ugyanis 1443-ban Hunyadi János a
Szűz Mária tiszteletére épített várká-
polna látogatói számára bűnbocsána-
tot kért. 

Az így körvonalazódó erődítményt
a várépítészetben elég ritka, sajátos
építménnyel egészítették ki. Hatal-
mas, szögletes tornyot emeltek a vár
elé, és ezt látványosan szerkesztett,
hosszú, fedett folyosóval kötötték
össze a várral, kis felvonóhíd közvetí-
tésével. A Nebojsza („ne félj”) nevet vi-
selő torony végső menedékhelyként
funkcionálhatott, de minden bizony-
nyal egyéb feladatoknak is megfelelt,
mint például a tulajdonos család va-
gyontárgyainak a megőrzése. Védett
fekvését jól tükrözi az 1854-es tűz-
vész, amikor az egész vár lángok mar-
taléka lett, azonban a Nebojsza-torony
teljes mértékben érintetlenül maradt.
Kétségtelenül a várépítészetben igen

jártas építész művéről van szó, ezért
is foglal el a vár sajátos helyet a ma-
gyarországi várépítészetben.

Hunyadi 1446-ban érkezett el karri-
erjének újabb szakaszához, amikor
Magyarország kormányzójának válasz-
tották. A pályafutásában bekövetkezett
látványos előrelépés, úgy tűnik, tovább
fokozta reprezentációs igényét, amely-
nek megvalósítását immár az anyagiak
sem gátolták, mivel a királyi jövedel-
mek is a kezébe kerültek. Mondhatni,
a Zsigmond király után megszakadt
udvari építkezés hagyományát támasz-
totta fel Hunyadi új vajdahunyadi épít-
kezéseivel. Ekkor épült a ma is álló ká-
polna, gazdag heraldikai programmal.
A kápolna – egy 1450-ben kelt irat ér-
telmében – Keresztelő Szent János
tiszteletére épült, aki minden bizony-
nyal Hunyadi János védőszentje is le-
hetett. A kápolnával szemben, a nyu-
gati oldalon hatalmas palota építésébe
kezdett, áttörve a korábbi várfalat. Ez
egyértelműen arról tanúskodik, hogy
Hunyadi a várnak már nem tulajdoní-
tott különösebb védelmi szerepet. 

A kétszintes palota alsó és felső ter-
mét öt-öt pillér két hajóra osztotta. Az
emeleti, magasabb terem előkelőbb
volt a földszintinél. A földszinti termet
közvetlenül az udvarról lehetett meg-
közelíteni, míg az emeletre csigalép-
csőn lehetett feljutni. Az építményt lát-
szólag a földszinti terem második pil-
lérének szalagfelirata datálja: „Ezt a
művet Hunyadi János, Magyarország
kormányzója készíttette az Úr megtes-
tesülésének 1452-ik évében.” A dátum
talán csak az alsó terem befejezésére
utal, ugyanis néhány címeres zárókő és

A

74 �&£ � � § £ ™
Vajdahunyad várának látképe Arányi Lajos
helyszíni rajza alapján, 1867. A vár nyugati

homlokzatát ábrázolja az 1854. évi t⇥zvész
utáni állapotban, a helyreállítási munkálatok
megkezdése el�tt. A Zalasd patakon átível�

hídnak csak a pillérei láthatók.

74 �&£ � � § £ ™



76 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

a csigalépcsőtorony ajtajának igen szé-
pen faragott címere a Hunyadi bővített
címert ábrázolja. Ezt pedig Hunyadi
János 1453-ban kapta V. Lászlótól. 

A munkálatok minden bizonnyal
hosszan elhúzódtak, és az sem zár-
ható ki, hogy Hunyadi halálakor még
nem is fejeződtek be. Szintén ebben a
periódusban került sor a keleti és nyu-
gati kerek torony átalakítására. Mára
mindössze a nyugati, ún. Kapisztrán-
torony őrizte meg az átépítés emlékét.
Kis, boltozott, jól fűthető szobát ala-
kítottak ki benne, szépen faragott Szi-
lágyi-címeres zárókővel és a francia
gótikára emlékeztető kandallóval. 

A korszak legnagyobb építkezésére
a palota külső homlokzatán került sor.
Ezt a Zalasd patakra tekintő homlok-
zatot négy hatalmas támpillérrel ta-
golták, amelyre kecses, címerekkel
gazdagon díszített erkélyeket emeltek,
és keskeny folyosóval kötötték össze
őket. Az új, látványos építmény a pa-
lota külső homlokzatának teljes hosz-

szát kitölti és jelentős mértékben
emeli a vár nyugati homlokzatának
ünnepélyes jellegét.

MÁTYÁS KORA

Hunyadi János 1456-ban hirtelen be-
következett halálával a vajdahunyadi
vár átalakítása fokozatosan lelassult,
majd megszűnt. A család igen bonyo-
lult politikai helyzetbe sodródott,
azonban az özvegy Szilágyi Erzsébet
emberfeletti erőfeszítésének köszön-
hetően végül jól került ki belőle, és
1458 januárjában fiát, Mátyást válasz-
tották meg Magyarország új kirá -
lyának. Mátyás a még mindig óriási ki-
terjedésű családi birtokok egy részét
anyjának engedte át (Munkács, Debre-
cen), nagyobbik részét azonban meg-
tartotta magának. Ezek között volt
Vajdahunyad is. 

A vár Mátyás uralkodásának első
szakaszában háttérbe szorult, az épít-

kezések is teljesen leálltak. Szerepe
akkor értékelődött fel ismét, amikor
az 1470-es évek végén egyértelmű lett,
hogy Mátyás fiúörökös nélkül marad,
és a házasságon kívül született Corvin
János került előtérbe. 1479-ben Má-
tyás – Magyarország történetében
addig szokatlan módon – két örökös
ispánságot adományozott fiának
(Liptó és Hunyad), majd 1482-ben
magát Vajdahunyad várát is neki jut-
tatta. Ezzel Mátyás új birtokadomá-
nyozási politika alapjait fektette le,
amelynek célja Corvin János feleme-
lése volt az ország legnagyobb mágná-
sai közé. A birtokok sorában Vajdahu-
nyad kétségtelenül mélyebb üzenetet
is hordozott: a Hunyadi család ősi fész-
kének átengedésével egyértelművé
tette mindenki számára, hogy a király
Corvin Jánost a család teljes jogú tag-
jának és örökösének tekinti. 

Mátyás király nemcsak fiának ado-
mányozta a várat, hanem ismét épít-
kezni kezdett, hogy a vár megfeleljen
az uralkodói reprezentáció új követel-
ményeinek. Ebben a periódusban
épült ki a ma is főbejáratként szolgáló
Új-kaputorony. Szépen faragott, zárt
erkélyek egész sorával egészítették ki
a korábbi tereket, amelyek ugyanak-
kor jelentős mértékben fokozták a vár
ünnepélyes jellegét, arculatát. A „Má-
tyás-loggia” emeleti árkádjainak falké-
pei szintén ebben a korban készültek.
Ezek nem vallási témájúak, hanem az
udvari szerelmi kultúra és játékok je-
leneteit örökítik meg. A vár egyik res-
taurátora, Möller István a Hunyadi csa-
lád eredettörténetét igyekezett bele-
magyarázni a falképek üzenetébe,
ezzel kapcsolatban azonban számos
kifogás merült fel. Végül ebben a kor-
szakban fejezték be a palota erkélyso-
rának boltozását, ahol Mátyás király
uralkodásának utolsó szakaszára utaló
címerek jelennek meg a záróköveken.

A Hunyadiak által támogatott épít-
kezések végére a maga nemében egye-
dülálló vár jött létre, látványos és gaz-
dagon tagolt építészeti formákkal, igé-
nyesen faragott épületplasztikával és
olyan sajátos építményekkel, mint a
Nebojsza-torony és a palota erkély-
sora. A családnak azonban nem ada-
tott meg, hogy használhassa a várat.
Hunyadi János korában még csak egy
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nagy építőtelep volt, Mátyás mindösz-
sze kétszer járt Erdélyben, és talán
egyszer, ha meglátogatta a várat, Cor-
vin János pedig a déli végeken tartóz-
kodott, a várat elzálogosította. 

A ROMLÁS SZÁZADAI

A hatalmas Hunyadi-vagyont a várral
együtt Corvin János özvegye, Frange-
pán Beatrix örökölte meg. Beatrix má-
sodik házassága országos ügy lett,
amibe a magyar király is beleszólt. Így
történhetett meg, hogy II. Ulászló ro-
kona, gróf Brandenburgi György vette
feleségül, a tiszteletre méltó Hunyadi-
örökség pedig „idegen” kézbe került. 

A mohácsi csatát követő polgárhá-
borús korszakban a várat Szapolyai
János emberei foglalták el 1534-ben.
Alig két évig maradt a tulajdonában,
amikor többek között ezzel a várral
köszönte meg Török Bálint híres párt-
váltását. A Török család 1618-ig birto-
kolta a várat, amikor Bethlen Gábor fe-
jedelem tulajdonába ment át. Mivel
fiai nem voltak, a várat unokaöccsé-
nek, ifj. Bethlen Istvánnak engedte át,
majd pedig ennek halála után öccse,
Péter örökölte meg. 

A Bethlenek birtoklása idején került
sor az utolsó nagyszabású átalakítására,
amely a vár szinte minden részét érin-
tette. A Bethlenek 1646-ban bekövetke-
zett kihalásával beházasodás révén a
Zólyomi család tulajdonába ment át. A
17. század második felében Thököly

Imre és Apafi Mihály fejedelem birto-
kolta a várat. Mint fejedelmi birtok II.
Apafi Mihály halálát követően, 1725-ben
kincstári tulajdon lett. Különféle hiva-
taloknak adott otthont, mígnem 1854-
ben egy tűzvész során teljesen leégett. 

1854 fordulópont volt a vár törté-
netében. Mivel a műemlékvédelemnek
akkoriban még nem volt intézményes
háttere, és az építészeti emlékek védel-
mének lehetősége is csak egy igen vé-
kony értelmiségi réteg körében kez-
dett megfogalmazódni, az első évek-
ben senki sem akadt, aki eredménye-
sen fellépett volna a vajdahunyadi vár
védelme érdekében. A következő évek-
ben rohamos pusztulásnak indult és
csak kevésen múlott, hogy a 20. század
nem puszta romként örökölte meg. 

A VÁR MEGMENTÉSE

A vár megmentése lényegében egy bu-
dapesti orvosprofesszor, Arányi Lajos
nevéhez kapcsolódik, aki 1863-ban a
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
Egyesületének Marosvásárhelyen tar-
tott vándorgyűlése alkalmával látogatta
meg Vajdahunyadot, ahol a Hunyadiak
építészeti gyöngyszeme helyett a ro -
mos vár lesújtó látványa fogadta. A kö-
vetkező évtizedekben gigászi agitációt
fejtett ki a vár megmentése érdekében.
Tárgyalt Budapesten és Bécsben építé-
szekkel, politikusokkal, a királyi udvar-
ral, s minden követ megmozgatott,
hogy felhívja a figyelmet a vár szomorú

állapotára. Nagyszerű monográfiában
tette közzé az épület történetét,
amelyben történelmi forrásokat, fel-
mérési rajzokat sőt színes melléklete-
ket is közölt. Történt mind ez azokban
az években, amelyek végül a kiegyezés-
hez és az Osztrák–Magyar Monarchia
létrejöttéhez vezettek. 

1867 új távlatokat nyitott Vajdahu-
nyad számára. A vár új rendeltetésére
vonatkozó elképzeléseket a történé-
szek a Magyar Történelmi Társulat Ko-
lozsváron tartott gyűlése alkalmával
fogalmazták meg: „Vajda-Hunyad vá-
rának sokáig semmiesetre sem halaszt-
ható helyreállítása ügyében Kolozs-
vártt, társulatunk gyűlésekor azon
eszme merült föl: óhajtandó volna e
szent emlékű várat országos költségen
s oly módon felépíteni, hogy a magyar
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A vajdahunyadi vár egyik zárt erkélye, 1867
A bécsi Képz�m⇥vészeti Akadémia építész-

hallgatóinak rajza a vár palotaszárnyának küls�
homlokzatához épített zárt erkélysor egyik 

erkélyét dokumentálja. Az erkélysort 1875-ben
lebontották és az eredeti építészeti elemek 

mell�zésével építették újjá.

74 �&£ � � § £ ™



RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 79

Zsupán Edina

A Corvina
Könyvtár

Hunyadi Mátyás magyar király

világhíres könyvtára az elsŒ hu-

manista fejedelmi bibliotéka volt

Itálián kívül, Európának az Alpok-

tól északra elterülŒ részén. Mére-

teirŒl csupán feltevésekbe bocsát-

kozhatunk, talán kétezer kötetet

számlált. Minden esetre csupán a

korabeli vatikáni könyvtár múlta

felül nagyságban. A páratlan gyıj-

teménybŒl – a kutatások jelenlegi

állása szerint – körülbelül 210

kötet maradt fenn, ezek ma Euró -

pa és Amerika nagy könyvtárai-

nak féltett kincsei. Magyarorszá-

gon jelenleg 53 corvina található,

közülük a legtöbb – 35 darab – a

Magyar Nemzeti Könyvtárban.

humanizmus elveit és a rene-
szánsz fejedelmi reprezentá-
ciót egyaránt magába fog-

laló és visszatükröző könyvtár nem
előzmények nélkül és nem előkészítet-
lenül jött létre a magyar király palotá-
jában a 15. század második felében. Itá-
lia közelsége az államalapítástól
kezdve meghatározó szerepet játszott
a magyar kultúra fejlődésében, és ez a
hatás még inkább felerősödött, amikor
a nápolyi Anjou-ház tagjai foglalták el
a magyar királyi trónt a 14. század ele-
jén. Hunyadi Mátyás könyvtára nem
más, mint Itália évszázadok óta tartó
szellemi hatásának következménye, a
folyamat betetőzése, egyfajta csúcs-
pontja. A nápolyi királylány, Beatrix és
vele együtt az itáliai udvar érkezése
1476-ban csupán az utolsó állomást je-
lentette ebben a folyamatban. 

AZ ALAPOK

A magyarországi közvetlen előzmények
közül Vitéz János könyvtárát és szellemi
hatását kell kiemelni. Vitéz János (ca.
1408–1472) szlavóniai családból szár-
mazott, műveltségét minden bizonnyal
már eleve meghatározta az olasz kultú -
rával átitatott Dalmácia közelsége. Zsig-
mond kancelláriáján közvetlenül ismer-
hette meg az itáliai kancelláriai huma-
nizmust, de nagy hatást gyakorolhattak
rá az udvarban tartózkodó tudós itáliai -
ak is, mindenekelőtt a híres humanista,
Pier Paolo Vergerio (ca. 1369–1444). Kö-
zeli ismerősei közé tartozott Aeneas
Sylvius Piccolomini (1405–1464) is, aki
ekkor III. Frigyes (1415–1493) bécsi ud-
varában dolgozott. 

Vitéz a Hunyadi család híveként pom-
pás karriert futott be, váradi püspök,

majd esztergomi érsek lett. Személye
számos szempontból meghatározó,
mintaadó volt a magyar kulturális elit
számára. Híres könyvtára igazi huma-
nista gyűjtemény volt, ő maga filológusi,
textológusi humanista tevékenységét
haláláig folytatta. A Corvina Könyvtár
közvetlen magyarországi előzménye
Vitéz János könyvtára lehetett, példaér-
tékét tekintve is, de fizikailag is, ugyanis
a legfrissebb kutatások szerint a Cor-
vina legkorábbi rétegét, központi mag-
ját a Vitéz könyvtárából, környezetéből
származó kéziratok jelentették. Alap-
vető különbség azonban Vitéz János és
Hunyadi Mátyás könyvtára között, hogy
jóllehet a királyi gyűjtemény is – Vitéz
könyvtárához ha sonlóan – humanista
elveken alapult, összetételét, díszített-
ségét messzemenően meghatározta az
uralkodói reprezentáció.

A



Beatrix érkezése kétségtelenül dön -
tő jelentőségű volt a királyi könyvtár
létrejötte szempontjából. Az udvarban
tartózkodó tudós olaszok, így például
Taddeo Ugoletto (1448–ca. 1513) vagy
Francesco Bandini ösztönözhették a
királyt egyfajta reprezentatív könyvtár
kialakítására. Ennek érdekében könyv-
készítő műhelyt hoztak létre a budai
palotában, melynek működése már
1480 körül kimutatható. Datált címe-
reslevelek tanúsítják, hogy a milánói

miniátor, Francesco Castello ekkor
már Budán tevékenykedett. A lombard
miniatúraművészet hatása egyébként
az 1480-as években mindvégig érzékel-
hető a budai műhely által készített kó-
dexekben. 

Úgy tűnik, hogy a királyi könyvtár
tudatos, szisztematikus fejlesztése az
évtized végén került ismét előtérbe,
amikor a magyar királyi udvar Bécs
(1485) és Bécsújhely (1487) elfoglalása
után többnyire Bécsben tartózkodott
és valamelyest nyugalmasabb éveket
élt meg. A királyi könyvtáros és nevelő,
a pármai Taddeo Ugoletto 1488-ban Fi-
renzébe utazott, hogy ott megszer-
vezze a magyar király könyvtárának Itá-
liából történő, átgondolt gyarapítását.
Firenzében munkatársa lett a költő

Naldo Naldi (1436–1513), aki amellett,
hogy felügyelte a Mátyás számára zajló
kódexmásolást, dicsőítő epikus művet
is alkotott a születőben lévő uralkodói
könyvtárról, De laudibus Augustae Bib-
liothecae címmel. Megfordult ekkori-
ban Budán egy másik neves firenzei hu-
manista is, Bartolomeo della Fonte
(1446–1513), akit Mátyás szintén a
könyvtár fejlesztésével bízott meg. A
legkiválóbb firenzei scriptorok és mi-
niátorok dolgoztak ekkoriban Mátyás-
nak, így Attavante degli Attavanti, Boc-
cardino il Vecchio, Gherardo és Monte
di Giovanni, hogy csak a legnevesebbe-
ket említsük.

URALKODÓI REPREZENTÁCIÓ

Ezt a folyamatot, valamint a királyi
könyvtárnak a magyar uralkodói rep-
rezentációjában játszott szerepét a
Philostratos-corvina (Bp, OSZK, Cod.
Lat. 417.) kettős címlapja tükrözi leg-
jobban. A kódex tartalmát az udvari
történetíró, Antonio Bonfini fordította
le görögről latinra, praefatióként pe -
dig Bécsújhely elfoglalásának történe-
tét írta le. A címlapok Mátyást olyan
ró mai császárok örököseként mutat-
ják be, akik nem csupán a fortitudo, a
bá torság, hanem a prudentia, a böl-
csesség erényében is jeleskedtek s a
kultúra barátai voltak. Az iniciálé a
trónörököst, Corvin Jánost ábrázolja
diadalszekéren, megtörtént esemény,
a bécsújhelyi győzelem utáni diadalme-
net emlékeként. Naldi műve mellett
egyedül e kódex címlapján nevezik
meg a királyi könyvtárat, ezúttal „Bib-
liotheca Corvina” formában. 

A tudatos könyvtáralapítást a könyv -
tárterem díszes kialakítása és a köny-
vek látványának egységesítése is kife-
jezte. Naldo Naldi művéből tudjuk,
hogy a könyvtártermet, amely a budai
palota Dunára néző oldalán, a királyi
kápolna mellett és a trónterem közel-
ségében foglalt helyet, intarziás könyv-
szekrényekkel rendezték be, a nyitott
polcokat nehéz vörös függönyök véd-
ték a portól, a terem kettős ablakát szí-
nes üveg fedte. A kódexek számára a
feltehetőleg Itáliából érkezett könyvkö-
tőmester egyedi kötéstervet dolgozott
ki: az itáliai all’antica és a keleti, főként
perzsa elemekből alkotott kompozí-
ciót gazdag aranyozással díszítették, a
kötéstáblák centrumába a király címe -
rét préselték. Ez a kötéstípus új fejeze-
tet nyitott az európai könyvkötészet
történetében. Emellett voltak lila, vörös
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A modenai költŒ, Tribrachus verseskötete,
amelyet Vitéz Jánosnak ajánlott. 
A címlap alján, középen Vitéz János 
képmása látható, körirata: Lux Pannoniae
(Pannónia fénye).
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és kék bársonyba, vörös és kék se-
lyembe kötött darabok is. 

A bőrkötéseket levélformájú rézcsa-
tok, a textilkötéseket olykor zománcbe-
rakással díszített, aranyozott ezüstcsa-
tok egészítették ki. A kódexek metszé-
sét is díszítették aranyozással, ponco-
lással és speciális festéssel. A kódexek
előlapjukon feküdtek a polcokon, hogy
a belépő számára ne csak szellemi, de
esztétikai élmény is nyújtsanak. Szin-
tén a reprezentativitás érdekében fes-
tették a kódexek címlapjára Budán a ki-
rály címerét. Ez az 1480-as évek végén
tudatosan kialakított, egységes látványt
nyújtó, névvel megnevezett reprezen-
tatív uralkodói könyvtár az, amelyet

 ma Bibliotheca Corvinának nevezünk,
és amelyet meg őrzött az európai em-
lékezet.

A Bibliotheca Corvinában klasszikus
szerzők és egyházatyák művei, vala-
mint kortárs szerzők sokszor az ural-
kodónak ajánlott kötetei voltak meg-
találhatók. Ez utóbbiak közül különös
jelentőségűek Thuróczi János és Pietro
Ransano magyar történelmet tárgyaló
munkái.  A könyvtár egyik külön -
legessége abban áll, hogy nem csupán
latin, hanem görög nyelvű művekkel
is rendelkezett. Bíborbanszületett
Kons tantin (905–959) bizánci császár
De caeremoniis című művét egyedül a
Corvina Könyvtárban található pél-

A Victorinus késŒantik szerzŒ Cicero egyik retorikai
mıvéhez írott kommentárját tartalmazó kódex
eredetileg Vitéz János könyvtárába tartozott, 
a margón is az Œ bejegyzései láthatók. A kódex 
késŒbb a Corvina Könyvtárba került (balra fent).

A Szent Jeromos Szent Pál leveleihez írott kom-
mentárját tartalmazó corvina a firenzei Gherardo
és Monte di Giovanni munkája. Az oldalsó bordı-
rökben Mátyás és Beatrix éremportréja látható, 
a címert egy-egy Mátyás-embléma (kút, kova 
és tapló) fogja közre (jobbra fent).

A milánói Francesco Castello egyik Budán készült
fŒmıve Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári
prépost breviáriuma volt. A részleten virágvasár-
nap ünnepénél Krisztus jeruzsálemi bevonulása
látható (lent).
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dány őrizte meg az utókor számára.
Nyomtatott könyveket még alig talá-
lunk a corvinák között, minden bi-
zonnyal azért, mert igazi, uralkodóhoz
illő reprezentativitást ekkor még a kéz-
zel írt és gazdagon díszített kézirat
képviselt. Thuróczi János említett kró-
nikája azonban nyomtatott formában
került be a Corvina Könyvtárba. 

A KÖNYVTÁR SORSA

Mátyás halála után a könyvtár fejlesz-
tése megállt, de továbbra is a palota ék-
köve maradt. Az uralkodók büszkén ve-
zették végig vendégeiket a könyvtár-

termen, de ajándékoztak is el a kóde-
xekből. A könyvtár sorsa az oszmán
török hódítással pecsételődött meg, a
királyi könyvtár feltehetőleg már 1526-
ban, a mohácsi csatavesztést követően
elpusztult, épen maradt köteteit pedig
a törökök hadizsákmányként Isztam-
bulba szállították. A fennmaradt állo-
mányt jórészt azok a kódexek alkotják,
amelyek még 1526 előtt Nyugat-Euró-
pába kerültek.

A Bibliotheca Corvina emlékének
megőrzésében fontos szerepet játszott
Johann Alexander Brassicanus (1500–
1539) bécsi humanista 1525-ös budai
látogatásáról közzétett beszámolója. A
Hunyadi Mátyás kultuszát különösen

ápoló korszakokban, így Bethlen
Gábor (1580–1629) erdélyi fejedelem
és Pázmány Péter (1570–1637) eszter-
gomi érsek idején a könyvtár maradé-
kát – amelyről azt hitték, hogy még
min dig a budai várban található – újra
és újra vissza szerették volna szerezni
a törököktől. Erre azonban csak több
száz évvel később került sor. Mindazt,
ami az isztambuli Topkapi Palotában
még fellelhető volt, a török szultánok
1869-ben, majd 1877-ben Magyaror-
szágnak adományozták. Magyaror-
szág területén csupán néhány corvina
maradt. A török ajándékozás mellett
a Monarchia felbomlását követő velen-
cei egyezmény (1933) biztosított jelen-
tős gyarapodást e tekintetben az Or-
szágos Széchényi Könyvtárnak.

A Bibliotheca Corvina emlékezeté-
nek ápolása ma is folyik. Ez elsősorban
kiállításokat és tudományos kutatást
jelent, melynek központja az Országos
Széchényi Könyvtár. A Bibliotheca Cor-
vina Virtualis program keretében kü -
lön honlap született abból a célból,
hogy a híres könyvtár fennmaradt da-
rabjai legalább virtuálisan egyesülje-
nek. Hunyadi Mátyás könyvtárát az
UNESCO 2006-ban a világörökség ré-
szévé választotta.
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A Bibliotheca Corvina elnevezés a Philostratos-
corvina tartalommutatójában fordul elŒ egyetlen-
egyszer. A szélsŒ bordır közepén Mátyás római
császárokat imitáló éremportréja látható (balra).

Ezt a kötéstípust kifejezetten a budai királyi
könyvtár számára fejlesztette ki az Itáliából 
érkezett könyvkötŒ. A kötet címét aranynyomás-
sal a hátsó tábla felsŒ részén tüntették fel (lent).
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A Philostratos-corvina jobb oldali címlapja.
Az iniciáléban Corvin János látható diadalszekéren. 
A jobb felső sarokban található portré feltehetőleg
az udvari történetírót, Antonio Bonfinit ábrázolja74∞&£∞∞§£ ™
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Pietro Ransano történetíró a magyar királyi pár előtt Magyarországról
szóló történeti műve eredeti kéziratának címlapján. A kódex később
Bakócz Tamás tulajdonába került, ezért látható rajta az ő címere is
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