
M Á T Y Á S - M O N D Á I N K E R E D E T E É S F E J L Ő D É S E . 

í r ta : Z O L N A I B É L A . 

Mátyás király népszerű alakja körül vflfngpgns тппгЦкпгЬрЫ-
kezett. Ez a mondakör egyformán érdekli az etnográfust és az iro-
dalmi tárgytörténet kutatóit, de egyúttal a szellemi élet történetébe 
is belevág. 

Tóth В_е1&_Ж. Magyar anekdotakincs című gyűjteményében mint-
egy nyolcvan olyan anekdotát tudott összegyűjteni, amelyek Mátyás 
király személyéhez fűződnek. MűFöltoink legkiválóbbjai írtak Mátyás-
ról epikai és drámai műveket. Ennek a gazdag mondai és irodalmi 
hagyománynak eredetév^^Bindex-J-eBír és Tolnai Adél foglalkoztak. 
B i n d e r Jenő (Néhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik, 
B r a s s ó i áll. főreál isk. ér t . 1893. v. ö. Mátyás király Emlékkönyv 1902. 
és EPhK 1902. 515. 1.) széleskörű folklorisztikai alapon kilenc Mátyás-
anekdotáról — Mátyás király lustái, a róka fogta csuka, a különös 
megajándékoztatás, a budai kutyavásár, Mátyás király aranygyapjas 
báránya, a velencei követek, Mátyás és a tudós, az okos leány, a cin-
kotai kántor — mutatta ki, hogy idegen eredetűek ós beilleszthetők a 
nemzetközi mondák és növelía-motivumok variánsai közé. Tolnai Adél 
(Mátyás királlyal foglalkozó költészetünk forrásai. B p . 1911.) viszont 
azt vizsgálta, hogy a műköltészet miképen fogadta magába a Mátyás-
hoz fűzött mondákat. 

A Mátyás királyról szóló hagyományban — már az eddigi kuta-
tásokból is kitetszik - - mindenekelőtt az tűnhetik föl, hogy nehéz 
elválasztani a régi anyagot a műköltószeti formálástól. Kétségtelen, 
hogy sok irodalmi novella-téma van közöttük, amely lekerült a nép 
közé és több műköltő személyes hozzátoldása nyert mondai hitelt és 
jogot a hagyományban való továbbélésre. Ahogy most a Mátyásról 
szóló történetek előttünk állanak : valóságos mondaköiTé szélesednek 
ki. De annyi bizonyos, hogy ez a mondakör hosszú bővülés és_£ejlcL. 

dés ereclménye. Itt a mondakeletkezésnek és mondafejlődésnek egy 
olyan alakulatával van dolgunk, amely a kutatásra nézve szerencsés-
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nek mondható, mert az egész folyamat nem az úgynevezett mondai 
idők homályában, hanem szinte a szemünk előtt, az írott és nyom-
tatott irodalom világánál ment végbe. Körülbelül ahhoz analog ez az 
eset, — hogy egy más tudományszakból vegyünk példát — mint 
amikor a nyelvtörténeti kutatás a rokonnyelvek összehasonlításának 
következtető módszerét elhagyva az egynyelven belüli írott emlékek 
talajára léphet. Ha az összehasonlító irodalmi kutatás mellett ezt a 
történeti szempontot is érvényesítjük, látni fogjuk, hogy Mátyás* 
mondáink legnagyobb része jelenlegi formájában nem régibb a XVI11. 
'szazad végénél. Eredetűk ugyan visszanyúlik a mesék és mondák 
keletkezésének középkori, sőt ókori idejébe, de Mátyás király szemé-
lyéhez csak újabban lokalizálták őket. Csak a XVIII. századi fel-
világosodás és az ennek szellemében nagyszámmal föllépő francia, 
német és osztrák anekdotagyüjtemények, novellák és drámák hatása 
alatt lett Mátyásból népszerű uralkodó-ideál és anekdota-hős. A monda-
fej lődésbén -gyakori jelenséget láthatjuk itt is : miként szedi magára 
néhány évtized alatt Mátyás alakja a világirodalmi motívumoknak 
mind tarkább köntését. 

Már Zlinszky Aladár kifejtette, (EPhK. 1895 : 746. k. 1.) hogy a 
Mátyás királyról szóló költészetünkben korszakonként a kor szelle-
mének megfelelően más és más fölfogás érvényesül. Ezt a szellem-
történeti folyamatot Mátyás-mondáink fejlődésén belül részletesen meg-
rajzolni : témánk további kutatóinak föladata lesz. Mindenekelőtt szük-
ség volna a Mátyásra vonatkozó irodalmi és népi hagyomány1 bibliográ-
fiájának összeállítására és mindegyik motívumnál a legrégibb szöveg 
megállapítására. Itt természetesen ki kell terjeszkedni a cseh-tót-ukrán 
és a délszláv hagyományra is, amely különösen népies elemekben 
hasonlíthatatlanul gazdagabb a magyarnál.2 Az anyag gyűjteménybe 

1 A Mátyás-mondák anyaga újabban .lényegesen kibővült a kutatás 
előtt. V. ö. Népköltési gyűjtemény. VI. 317. 1., VI I I . 592. jegyz., X. 103. 
és 107.1., Hel ler Bernát : A Kyffhäuser mondafaj m. vonatk. E thnographia 
1908. 12. 1. (v. ö. 273. 1. is) ; Gönczi Ferenc : Göcseji mondák Mátyás 
királyról. E t h n . 1903. 498. 1. ; Kálmány Lajos : Hagyományok, mesék stb. 
Vác 1914.; H e r m a n n Antal : E t h n . 1916. 11. 1. ; W. Anderson: E t h n . 1912. 
62. 1. stb. 

2 V. ö. Szegedy Bezső : Mátyás királlyá választása a délszláv nép-
költészetben. E thnographia 1916. 47. 1.; Ernyei József: A cseh heraldika 
magyar vonatkozású mondái. E t h n . 1906. 129. 1. ; Szémán István : Mátyás 
király a magyarországi ruthén mondában. E t h n . 1911. 236. 1.; Prém 
József: Mátyás király a krajnai népköltészetben. Mátyás Emlékkönyv 
1902. 236. 1. % 
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foglalása után az egyes variánsok kronologiai és genetikus összefüg-
gésének történeti és fejlődési sorba való állítása következnék, min-
denütt tekintettel a bennük megnyilatkozó szellemtörténeti dokumen-
tumokra. 

E sorok írója a föntebb vázolt föladatot tűzte maga elé és a 
Budapesti Philologiai Társaság egyik 1916. évi felolvasó ülésén be is 
számolt az alább olvasható néhány részleteredményről. A Mátyás-
mondák rengeteg anyagának összegyűjtése és földolgozása azonban 
olyan méretű munkává nőtte ki magát a további kutatás folyamán, 
hogy egyelőre le kellett mondania a nyugodalmas esztendőket kívánó 
föladatról. De legyen szabad arra fölhívni a figyelmet, hogy kívánatos 
volna népdalaink és népmeséink gyűjtése mellett összegyűjteni és a 
kutatás számára kiadásokban hozzáférhetővé tenni a történeti mon-
dáinkat és novellisztikus eredetű nóphagyományainkat is. J5zek az 
anekdoták szintén becses megnyilvánulásai a magyar szellemnek, az 
irodalomtörténetre nézve fontosak, mint költőink forrásai ós egyúttal 
tanúbizonyságai annak a kapcsolatnak is, amely népünket és irodal-
munkat az európai mese- és mondavándorlás közösségébe fűzi. 

* 

1. Mátyás király és a favágó. 

Tóth Béla (Magyar Anekdotakincs VI. köt . 155 1.) Mátyás király 
és a favágó címmel közöl egy történetet, megjegyezve hozzá, hogy 
«a Hajdúság népe között ez az anekdota maradt meg Mátyásról». 
Egyéb forrást a szóbeli eredeten kívül nem idéz és az anekdotát 
nyilván Mátyás idejéből származtatja. 

íme az ismeretes történet : Mátyás király egyszer megkérdi egy 
favágótól, mennyi a napi keresete. Négy garas, feleli a favágó. Az 
egyikből maga él. A másikat kamatra kiadja, vagyis a fiát neveli 
rajta, aki majd ha kidől, segíteni fogja őt. A harmadik garassal régi 
adósságait fizetgeti, tudniillik öreg szüleit tartja belőle. A negyedik 
annyi, mintha sárba hányná, mert a leányára költi minden haszon 
nélkül. 

Ezt az anekdotát más, népi eredetű változatokban is bírjuk. A 
Nyelvőr 1887. év fo lyamában (187. 1.) Mátyás és az öreg szántó c í m -
mel közölt variáns szerint az «öreg szántó» hat pénzért dolgozik : 
kettőből maga ól, négyet meg a sárba dob, mert a fiára költi, akit 
sosem lát. 

Figyelemreméltó, hogy ugyanez a mese a Nyelvőr egyik régebbi 
közlésében (1873. 132. 1.: Találós mesej semmit sem tud Mátyás 
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királyról, csupán «egy úr» és egy szegény favágó beszélgetését tartal-
mazza. Péczeli József, aki a mesét 1788-ban költeménybe foglalta (Király 
és kapásj, a szereplőket szintén csak általánosságban «király» és kapás 
névvel jelöli meg. (Haszonnal mulattató mesék. Győr, 1788. 200. 1.). 

De visszamehetünk még régebbre, egészen Mátyás király korába 
és Mátyás nevét nem találjuk összekapcsolva ezzel a mesével, amely 
nem más, mint a világirodalomban igen elterjedt Focus kovács tör-
ténete. Ennek a históriának irodalmunkban való szereplését Katona 
Lajos állította össze (Irodalmi Tanulmányai II. 1912. 50. 1.). Vissza-
vezethető a történet a Gesta Romanorum 57. elbeszélésére, amelyet 
átvett az Érsekujvári-kódex (1530). Megvan a mese Mátyás király 
kortársának, Temesvári Pelbártnak Sermones Quadragesimales című 
beszédgyüjteményében, Haller János a Gesta Romanorumból fordította 
le Hármas Históriájában (1695). 

Látnivaló tehát, hogy itt egy évszázados világirodalmi motívum-
ról van szó, amely Magyarországon a XV. század óta szerepel, 3é 
még 1788-ban is Mátyás király neve nélkül és csak egy 1887-ből 
való följegyzés fűzi Mái$áshűz^_ 

Focus kovács történetét, ahielyet a XVI. században Hans Sachs 
is földolgozott, német földön a XIX. század elején II. Frigyes császár 
személyével hozták kapcsolatba (Biiuerle-féle Allgemeine Zeitung 1827 
máj. 12.). Lehet, hogy a német császár-anekdota került el hozzánk a 
Hajdúságba. De a Péczeli verses meséje is könnyen lejuthatott a nép 
közé, amely aztán a történetet a legendás Mátyás királyra ruházta. 
Harmadik eset volna, hogy a régi Focus-történet élt tovább a magyar 
népnél — talán Haller közvetítésével — egészen addig, amíg a XVIII. 
század végén vagy a XIX. század folyamán Mátyás királyhoz fűzték. 

Mindhárom esetben Mátyás király csak a fölvilágosodás óta jutott 
kapcsolatba ezzel a vándormesével. 

2. Mátyás király álruhás utazásai. 

Az álruhás király kedvelt és régi motívuma a világirodalomnak 
(Király György: Szép Ilonka. Bpesti IV. ker. közs. főreál, ért. 1912. 
9. 1.). Az Ezeregyéjszaka meséiben gyakori az a mese-váz, hogy 
Harun-al-Bashid bagdadi kalifa szeszélyesen indul ellenőrizni népé-
nek sorsát. Ilyenkor álruhába öltözik, hogy alattvalóinak szívét ki-
kémlelje.1 A franciák nemzeti hőse : IV. Henrik, a németeké : Nagy 

1 Arab regék, ford. Vörösmarty Mihály. I I . köt. Pest, 1866., 149. 1. 

Irodalomtörténet. 9 
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Frigyes, az osztrákoké : II. József — a monda szerint mind álruhá-
ban jártak a nép között. Utalhatunk még a görög mythologia álruhás 
isteneire és a nagyszámú Krisztus-mondára is. 

Bonfinius, Mátyás király kortársa, Nagy Lajos királyunkról írja 
ugyanazt, amit a közhit Mátyásról tart : hogy gyakran álruhában 
dissimulate таре habitu — fölkereste a falvakat és városokat s 
elvegyülve a nép közé, kihallgatta panaszaikat és sérelmeiket, nehogy 
parancsolóiktól elnyomattassanak és igazságtalanságot szenvedjenek. 
Sőt még azt is megtette, hogy kikérdezte őket, mit tartanak a király 
országlása felől s a hallottakon okulva magát is megjobbítani töre-
kedett. (Dee. П. Liber X.). 

Heltai Gáspár Chronikájában (1575) már Mátyás királyról mond 
el hasonló dolgokat «Paraszti slejt ruhába öltözvén, őmaga másod-
magával kioroszkodik vala udvarából és mindeneket őmaga akarva 
szömével meglátni, Budán a kapások közzé állott és úgy akarta meg-
hallani, mit szól a község felőle és minémű ítéletet teszen az ő 
királyi birodalma felől». A kolozsvári bíró történetét Heltai jegyzi 
föl először, Bonfinius még nem tud róla. 

Annyi kétségtelen, hogy az álruhás király motívuma szintén 
nem magyar földön termett, hanem beletartozik az egyetemes mese-
kincs és irodalmi hagyomány körébe. Első föllépése Magyarországon 
itt sem Mátyás királlyal kapcsolatban történik, bár a legrégibb adat, 
amely Mátyáshoz fűz egy ilyen motívumot, már 1575-ből való. 

3. Mátyás király incognito-lakomája. 

Mátyás álruhás kalandjainak során Heltai elmond egy történetet, 
amelyet közelebbről Mátyás király incognito-lakomája névvel jelöl-
hetünk meg. 

«Annakutánna -— írja Heltai - Szebenbe is úgy oroszkodott 
be (Mátyás), és a fekete apácák mellett ment be egy szegény özvegy-
asszonynak házába. És mikoron harmadnapig ott lakott volna az 
szegény özvegynél, egy péntek napon borért küldötte a szegény asszonyt. 
Addig még az asszony borért mène, feladá egy kis csuporból az olajos 
káposztát a tűznél, és mind megövé azt. És egy arany forintot tőn 
a csupornak a fenekére, és elszekkék onnét, méglen a szegény asszony 
megjőve a borral. Azt mondotta, hogy soha életében jobb ízű étket 
nem ött az olajos káposztánál az özvegy asszonnyal. De Szebenben is 
annakutánna fejét vétette az polgármesternek». 

Ennek a mesének lényege az incognito-lakoma, a titkos meg-
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jutalmazás és végül & királyi igazságszolgáltatás. Ez a történet egy-
részről csirája lett, számos hazai Mátyás.-anekdotának, másrészről maga 
is beletartozik egy világirodalmi vándor-tipusba. 

A Magyar Hírmondó (1792. I. 230. 1.) egy hasonló «regét» 
közöl Mátyás királyról. A Királyhegységben vadászó király betér egy 
falusi oskolamesterhez és Mátyás kovácsnak adva ki magát, szállást 
kér nála. A mester a vendég tiszteletére vacsorára készül és zálogba 
küldi ünneplő ruháját, hogy bort vehessen a kapott pénzért. Boroz-
gatnak, táncra kerekednek. Mátyás aztán hívja föl a mestert Budára — 
«esmeretes ember» ő ott a «kapusoknál», megtalálják. A mester föl 
is megy Budára és a király gazdag jutalommal bocsátja őt haza. 

H a t v a n y Pá l (Némely feljegyzésre méltó történetek, Kassa , 1796. 
258. 1.) Heltai nyomán a káposztáshús-vacsorát emeli ki Hollós Mátyás 
királyról szóló történetében. Mátyás a Székelyföldön jártában betér 
egy oskolamesterhez. >• Tsak Királyi Tanátsosnak lenni mondotla 
magát». Éhségét káposztás-hússal csillapítja. Ezüst kengyelt ajándékoz 
a mesternek, később magához hivatja, jószágot ad neki és nagyurat 
csinál belőle. 

Kiss J á n o s (Kellemetes időtöltésre való nyájasságok, Sopron, 
1806.) a Magyar Hírmondó változatát Szesztai történet címen vette 
át. Tóth Béla viszont (Magyar Anekdotakincs I. 91. 1.) Hatvany Pál 
nyomán mondja el A káposztás hús meséjét. Még egy népi följegy-
zésről van tudomásunk: Kálmány Lajosnak (Hagyományok, mesék . . . 
Vác, 1914-, 141. 1.) Tiszakürtről keltezett meséje (Mátyás és a jószívű 
szegény ember), amely szerint Mátyás király fáradtan betért egy 
szegény emberhez, aki lencse-levessel, füstölt kolbásszal és félliter 
borral vendégeli meg az idegent. Mátyás Budára hívja a szegény 
embert és ott gazdagon megajándékozza. 

Haltrich erdélyi-szász mondagyüjteményében két idevágó mondát 
is olvasunk. Az egyik XII. Károlyról szól, aki mielőtt eltávozik a 
a vendéglátó plébánostól, a tányérja alá egy cédulát rejt, amelyre 
ráírja a nevét. Á másikban II. József császár egy szegény öreg asz-
szonynál kap ismeretlenül szállást ós jutalmul aztán titokban pénzt 
hagy hátra. 

Ennek az incognito-lakomának а XIX. század első felében nagy 
szerepe lett költészetünkben. A kiindulópont Kisfaludy Károly Mátyás 
diák (1825) című kis vígjátékának az a jelenete, mikor Mátyás király 
az öregbíró házában poharat ürít a saját egészségére. Vörösmarty 
Mihály innen mintázta a Szép Ilonka (1834) klasszikus király-idill-
jének lakomáját, megadva ennek a mondának a költői szentesítést. 

9* 
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Az epikai hitélt kereső Arany János már úgy nézhette ezeket az 
alakokat, mintha maga az élet, a hagyományos magyar múlt adta 
volna őket. A Vörösmarty király-tablója belekerül a Toldi Szerelmébe : 
Szép Ilonka mása Piroska lesz és a vendég, a vadászruhában, föl-
ismeretlenül borozgató király, ezúttal nem Mátyás, hanem Nagy Lajos. 

Ha egy pillantást vetünk ennek az incognito-lakomának rokon-
ságára, legelőször is a Krisztus-monda juthat eszünkbe, amelyben a 
gazdag ember házából kiűzött Krisztus a szegény embernél talál sze-
rény vacsorára és jószívű szállásra, s titkon gazdag ajándékot hagy 
maga után hátra (v. ö. Népkölt. Gyűjt, I. 496., 498. és 509. 1. ; IH. 
411 —13. 1. stb.). Utalhatunk a görög mitológiában Philemon és 
Baucis történetére, akik két idegent szeretettel befogadnak kunyhó-
jukba és megvendégelik őket. Ez a két idegen aztán — Zeus és 
Hermes hálából templommá változtatják a jámbor emberek gúny-hó-
ját és hosszú, boldog életet adnak nekik (Ovidius Metam.). Megvan 
ez a történet a zsidó legendában is : Ábrahám megvendégeli a három 
idegent, Lót a két angyalt Sodomában (Mózes L k. 18—19. fej.). 

Láthatjuk tehát, hogy az incognito-lakoma motívuma a leg-
szélesebbkörű népi hagyományban gyökerezik. Ezen a motívumon 
belül egy szűkebb kört alkotnak a világi színezetű királymondák 
incognito-lakomái. 

Dunlop (History of prose fiction. II . 1906. 219. 1.) valószínűnek 
tartja, hogy ennek a király-mesének az eredetét Harun al Rasid 
kalifa valamelyik kalandjában kell keresnünk. Egy óangol tréfás 
ballada — II. Henrikről és a molnárról — ugyanezt a tárgyat dol-
gozza föl (v. ö. Elek Oszkár : Irodalomtörténet 1912. évf. 378.1.) Henrik 
vadászás közben eltéved és egy molnárnál hál. A molnár a vadász-
ban nem ismeri föl a királyt, útlevelét kéri, de mégis befogadja a 
házába, mert arcáról látja, hogy előkelő családból való. A «vadász» 
a molnár fiával alszik. Másnap az urak megtalálják a királyt, aki a 
megrémült molnárt lovaggá üti. 

Lehet, hogy a krónikaíró Heltaihoz vagy a Magyar Hírmondó 
regélőjéhez valamiképen az olasz Bandellonak 1554-ben megjelent 
egyik novellája jutott el. Olasz földről sok motívumot kaptunk a 
XVI. században, többek között például a Fehér László népballada 
tárgyát (v. ö. Irodalomtörténet 1917. 405—411.1.). Bandello novellás-
könyvének I. részében az 57. novella elbeszéli, hogy Mansor marokkói 
király vadászás közben eltéved és egy szegény halász gunyhójában 
talál vendégszerető befogadásra. Kilétét nem árulja el s a halász 
vacsorát készít neki. A királyról is beszélgetnek és a halász kijelenti, 
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hogy jobban szereti a királyt, mint saját magát. És nagy tirádában 
mondja el a király dicséretét, akinek igazságos és jóságos kormány-
zata alatt a nép boldogan, békében és megelégedetten él. (Ez a tiráda 
a XVIII. század végén, a fölvilágosult abszolutizmus korában, gyak-
ran hangzott el a színpadról.) Másnap aztán megérkezik Mansor 
kísérete, a király leveti incognitoját és megjutalmazza a halászt. 

A népszerű IV. Henrik francia királyra is ráruházták ezt a 
kalandot. Lope de Vega Király és paraszt c. vígjátékában IV. Henrik 
álruhában, mint párisi bíró, betér egy paraszthoz, aki szívesen fogadja. 
Mikor a királyra kerül a beszélgetés sora, a paraszt bevallja, hogy 
még sosem látta a királyt, de örökre hálás neki, mert a király oltalma 
alatt szerezte földjét és vagyonát. Ha százezer tallért, vagy akár mind-
két gyermekét kérné tőle a király, ő odaadná neki. A király szavá-
nál fogja a parasztot, Párisba hivatja, a százezer tallérját duplán 
visszaadja neki, fiát nemességre emeli, leányát kiházasítja. Hasonló 
incognito-lakomát dolgoz föl IV. Henrikről Sedaine a Le Roi et le 
Fermier (1762) és Char les Collé a Partie de chasse de Henri IV. 
(1762) c. színműben. (A közös témát Goldoni is földolgozta. (Il re alla 
caccia 1753.). 

Honnan vette az incognito-lakoma meséjét Kisfaludy Károly? 
Ha részletesen összevetjük a Mályás deák (1825) cselekményét a 
motívum világirodalmi variánsaival, az tűnik ki, hogy Kisfaludy itt 
inkább a műköltészeti, mint a népi hagyományból merített. A Mátyás 
deák idetartozó jelenetének szereplői : a föl nem ismert király, az 
öregbíró, a leánya és a kántor. Isznak a király egészségére : «Éljen 
a király!» Mátyás is koccint! »Éljen kedves népe javára» ! Az öreg-
bíró meg is neheztel, hogy nem akarta éltetni a királyt. Ezt a motí-
vumot — a király saját egészségére iszik — átvette Vörösmarty 
(Szép Ilonka) és Arany János is (Toldi Szer.). A magyar és kül-
földi novellisztikus hagyományban ez a motívum nincs meg. 

A Mátyás deák király-lakomájának közvetlen forrásául Colié 
említett darabját jelölhetjük meg, amely a XVIII. század végén és a 
XIX. század elején egész Európát bejárta. Az eszterházai színpadon 
is előadták 1772-ben, amint Bessenyei tudósít róla az Eszter-házi 
Vígasságofc-ban. Kisfaludy Bécsben is, a pesti német színházban is 
sokszor láthatta. 

Petitot Répertoire du Théâtre-Françàis (Paris 1817—19) с. 
gyűjteményes munkája a 24. kötetben ú j ra közli a Partie de chasse 
de Henri IV. szövegét, amelyhez egy rézmetszetet mellékel a III . 

À 
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fölv. 11. jelenetének illusztrációjául.1 Elég egy pillantást vetni a 
Partie de chasse de Henri IV. rézmetszetére, hogy azonnal eszünkbe 
jusson a Mátyás deák, a Szép Ilonka és a Toldi Szerelme incognito-
lakomája. 

IY. Henrik király vadászat közben eltéved és egy parasztházba 
tér be, ahol — mint a király tisztjét — szívesen fogadják. Mindjárt 
asztalhoz is ülnek ós nagy mohón költik el a vacsorát. Jobbról ül a 
király, középen a gazda, jobb és bal oldalán a fia és a leánya, az 
asztal bal végén, szemben a királlyal, az anyjuk. Beszélgetés köz-
ben — ez már Bandello óta hagyomány témánk variánsaiban 
dicsérni kezdik a királyt: «notre grand monarque», «ce roi bien 
aimé» stb. Azután isznak a király egészségére. IY. Henrik — ter-
mészetesen — eleinte húzódozik a koccintástól. De a házigazda meg-
feddi, hogy olyan nehezen talál dícsérnivalót a királyon. IV. Henrik 
megtudja tőlük, hogy az egyik főúr erőszakkal Párisba hurcolta a 
gazda fiának menyasszonyát. Megismerteti magát és a darab végén, 
mint király, igazságot tesz és mindakét leányt szép hozománnyal 
szivük szerint férjhez adja. A gazda — mint Kisfaludynál az öreg 
Turu — alig tud bocsánatot rebegni, hogy talán nem viseltetett kellő 
tisztelettel a királlyal szemben. A befejező tablóban IV. Henrik és 
Mátyás mint népüknek jóságos atyja állanak előttünk a szinen és 
fölvilágosodás uralkodó-ideálja diadalt arat. 

Mátyás király incognito-lakomájáról kimutattuk tehát, hogy egy^ 
általános népköltészeti motívum, amelyet nálunk már a XVI. század-

—Тщп Mátyás nevéhez fűztek. Mélyebb jelentőséget azonban csak a 
XVIII. század végén, a fölvilágosodás idején nyert az európai miiköl-
tészetben ez a tárgy, amely" Kisfaludy Károlyhoz egy franczia drámán 
keresztül jutott el és azóta klasszikus témája lett nemzeti tendenciájú 
irodalmunknak. A francia IV. Henrikről szóló hagyomány bővítette 
itt a magyar Mátyás-mondákat. 

4. Mátyás király, mint házasságszerző. 

Kisfaludy Károly két Mátyásról szóló darabjában (Mátyás deák 
[1825] és Hűség próbája [1827]) Mátyás király nemcsak mint az 
alattvalói sors enyhítője és az igazság szigorú őre szerepel, nemcsak 
büntet és nemességet osztogat, hanem az emberek szívügyeibe is 

1 V. ö. ezt a képet F. Gaiffe munkájában is : Le drame en France 
au XVIII. siècle. Par is , 1910. 424. 1. 
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jótékonyan beleavatkozik. Mint valami deus ex machina, a darabok 
végén összeadja a nagy akadályok miatt reményvesztett párokat. 

Ez is régi világirodalmi motívum, bár különösebb jelentőségre 
csak a XVIII. században emelkedett. Nálunk van belőle népi eredetű 
változat is. Kálmány Lajos gyűjteményében (i. m. 146. 1.) olvasható 
egy mese Mátyás király és a részeges bíró címmel, amelyben a hajdu-
ruhában utazó Mátyás király elcsapja a részeges bírót és fogadott 
fiát összeadja a bíró leányával. Lehet, hogy ez a népmese Kisfaludy 
nyomán keletkezett. Eégibb eredetűnek látszik az az állítólagos kassai 
monda, amit A. H. von Osztója jegyzett föl (Zeitschrift für ver-
gleichende Literaturgesch. VII. 1894. 223. 1.) : Mátyás király össze-
esketi a csábítót az elcsábított leánnyal. Ez a motívum itt egy más 
novella keretébe van illesztve, ami visszavezet bennünket Shakespeare 
Szeget szeggel című (1604) darabjának forrására: G. G. Cinthio olasz 
novellaíró gyűjteményére.1 A motívum igen elterjedt és nem kell 
okvetlenül vándorlásra gondolnunk, ha az elterjedésétakarjuk magya-
rázni : létrejöhetett minden országban, helyi keletkezés útján. Megvan 
Lope de Vega említett darabjában (Király és paraszt) is és általában 
a IV. Henrikről szóló francia darabokban, sőt más királydrámákban 
is, a XVIII. század második felében. 

De rá kell itt mutatnunk a motívumnak egy olyan irodalmi 
földolgozására, amely közel állott Kisfaludyhoz. Ez a munka : Friedrich 
Wilhelm Ziegler német írónak Das Inkognito című vígjátéka, amely 
Mérey Sándor fordításában (A fejedelem titkos utazása) a XVIII. szá-
zad végén és a XIX. század elején kedvelt műsordarabja volt a pesti 
játékszínnek és németül is sokszor előadásra került a fővárosban. 
Ziegler darabja modern milieuben játszik. Meséje röviden az, hogy 
egy király álruhában kémlelvé alattvalói érzületét, nagy és tragikussá 
válható nehézségek dacára összead egy szerelmes párt és gondosko-
dik a jövőjükről. Itt is, mint a Kisfaludy két darabjában, a király 
megszabadít egy szerelmes leányt a gyűlölt udvarlótól, hogy a szív 
joga diadalmaskodjék. M indahárom darab a fölvilágosodás szellemé-
ben a király éltetésével végződik. 

Mátyás király, mint a szerelmesek gyámola : ez a motivum 
speciálisan XIX. századi termék a magyar irodalomban és népm'on-
dában. 

1 V. ö. mindezekről részletesebben : Fehér László balladája. Iroda-
lomtörténet, 1917. 405 11. 1. 
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5. Mátyás király és a szép juhászné. 

Fokozottabb mértékben elmondható ez azokról az irodalmi mű-
vekről, amelyek Mátyás királyt szerelmi kalandok hőséül szerepel-
tetik. Ezekről csak röviden akarok megemlékezni, mert számuk elég 
nagy a XIX. században, sőt egészen napjainkig követhető ez az iro-
dalmi hagyomány. 

Heltai krónikája még azt jegyezte föl Mátyásról, hogy «kedveili 
vala a szép asszonyiállati szömélyeket, de más embernek feleségét 
soha nem bántott». Ez a reformáció századának szigorú erkölcsi föl-
fogása. A demokrácia kora itt is kibővítette az irodalom korlátait. 

Vörösmarty Szép Ilonkájáról kimutatták, hogy IV. Henrik francia 
király egyik kalandjáról szóló, németül és magyarul is megjelent 
francia novella hatott rá (Király György : i. m.). Az effajta király-
idillnek nagy rokonsága van a népmesékben (v. 0. Népk. Gyűjt. 
I. 153., II. 9, stb.) és a világirodalomban.1 Főleg a népiesség iro-
dalmi áramlata kedvezett az ilyen elbeszéléseknek. Mátyás király 
komoly alakjához is hozzákapcsolták a könnyedébb világnézetű sze-
relmi történeteket — háromszáz évvel a halála után. Egy hasonló 
szerelmi kalandot mesél el humoros formában és végtelen tapintattal 
Arany János, aki Pázmány lovagydb&n meg sem nevezi a királyt, 
akiben azonban — az irodalmi hagyomány szuggesztiója folytán — 
mégis Nagy Lajost vagy Mátyást sejti az olvasó. 

Ez alkalommal csupán az egyik idetartozó Mátyás-novella világ-
irodalmi rokonságára akarok rámutatni. 

Tóth Béla (i. m. VI. 154.1.) közli ezt az anekdotát A szép juhászné 
címmel. Forrást nem említ, de az anekdota azonos Kiss Károlynak 
hasonló című novellájával, amely az Auróra 1828. évfolyamában jelent 
meg. Mátyás király vadászruhában udvarol a juhásznénak, aki szí-
vesen is fogadja, de naivságában férjének elárulja a dolgot. A juhász 
Beatrix királynéhoz megy panaszra, aki bosszútervet főz királyi férje 
ellen. Tanácsára a juhászné színleg beleegyezik az éjjeli találkába, 
de helyette maga Beatrix fogadja a szerelmes királyt. A história végén 
Mátyás mégis kivágja magát; azt hazudja, hogy ráismert a királynéra, 
csak azért nem szólt, hogy el ne rontsa a tréfát. 

1 Straparola egyik novellájában (Piacevoli notti, 1550—4. nőtte 9, 
fav. 2.) egy magyar hercegről meséli, hogy beleszeret egy jobbágyleányba. 
A szerelem t r ag ikusan végződik. 

V. ö. Horvá th János : Pázmán lovag. Budapesti Szemle. 1909. évf. 
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Különös ez a novella Mátyásról és még hozzá azzal a megjegy-
zéssel fűszerezve, hogy az igazságos király « szeret a tilalmasba kalan-
dozni». Nem is magyar szellem szülötte, hanem román eredetű a 
a történet magva. Kiss Károly, mint császári katonatiszt, két évig 
j á r t ezredével I táliában és Délfranciaországban, bizonyára ott hal-
lotta vagy olvasta. Szintén igen elterjedt novella-motivum, van 
róla egy német disszertáció is (P. Arfert : Das Moliv von der unter-
schobenen Braut in der internationalen Erzählungslitteratur, Schwerin 
189.7). Dunlop (i. m. II. 155. 1.) sok változatát regisztrálja. A no-
vella egyik tragikus "formáját meséli el Mikes (73. lev., v. ö. EPhK. 
1916. éyf.). Megtaláljuk a motivumot Gyöngyösi István Charikliájá-
ban is. A témát tragikus történetté szélesíti ki Kemény Zsigmond 
egyik regényében. (Y. ö. Dengi János : EPhK. 1909. évf. 236. 1.) 
Szűkebb összetartozó csoportot alkotnak a témának többnyire bohó-
zatos, humoros változatai, amelyekben a nőcsere egy udvarló meg-
leckéztetésére szolgál (v. ö. Arfert i. m. 48—52. 1.). F. Sacchetti XIV. 
századi novellái között olvasható (206. sz.) egy molnár története, aki 
egy asszonnyal megbeszélt találkáján a saját felesége karjaiban eszmél 
föl. Ugyanezt a mesét mondja a Le Meunier d'Aleus című régi francia 
fabliau. Megvan a történet számos XVI. századi olasz és francia 
novellagyüjteményben, Lafontaine is földolgozta Quiproquo című 
conte-jában, komplikálva az esetet azzal a motívummal, hogy a férj 
is mást küld a találkára maga helyett és igy akaratlanul okozója 
lesz a felesége hűtlenségének. Beaumarchais Figaro házassága című 
darabjában Almaviva gróf a hasonló módon fölsült hős. 

Mátyás királynak ehhez a kalandjához a magyar népnek semmi 
köze sincsen. Egy francia olasz frivol novellatémát fűzött egy XIX. 
századi magyar novellaíró Mátyás királyhoz, akinek «szerelmi kaland-
jai» azonban a magyar klasszikus költők műveiben nemesebb formát 
öltöttek. 


