
Ma négyszáz éve, hogy a bécsi Szent-István templom ha-
rangja Hunyadi Mátyás, Magyarország legnagyobb s legnemzetiebb 
királyának halálát kihirdette. 

A seb, melyet a nagy király halála a nemzet szívén ütött 
oly sajgó és gyógyíthatatlan, a gyász, mely a nemzet lelkére borúit 
oly mély és eloszlatathatlan, a veszteség melyet a magyar nemzet 
szenvedett, oly nagy és mérhetetlen volt, hogy hatása a késő nem-
zedékekre csonkítatlanúl átszállott, s midőn ma, négy század múl-
tán, a magyar nemzet e nagy halottjáról megemlékezünk, szivünk 
összeszorúl s szemeinkbe a fájdalom könnyei tolülnak. 

Mint négyszáz évvel ezelőtt, midőn a nagy király halálának 
híre az országban elterjedt, ma is gyász költözik a magyar nemzet 
szívébe; s a nemzet fájdalma nem kisebb, de sőt nagyobb és ne-
mesebb. Nagyobb, mert Magyarország négyszáz éves, szenvedések-
kel teljes története megtanított bennünket a magyar nemzeti esz-
mét legfenségesebben képviselő király halála által szenvedett 
veszteség valódi, a kortársak által alig megértett nagyságára, neme-
sebb, mert fájdalmunkba nem vegyül semmiféle önző érdek, s szi-
vünket egyedül s kizárólag csupán a magyar nemzeti dicsőségnek 
Mátyás halála által letűnt emléke tölti be. 

Négy század hosszú idő, s ha nem volnának az írott emlékek 
ezrei, melyek Mátyás életéről, cselekedeteiről, hiteles és kótségbe-
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vonhatlan bizonyságot tesznek, majdnem hajlandók volnánk hinni 
hogy e nagy király csak a nemzeti mythos alakja, mely csak az 
ősök képzeletében élt, hogy a nemzeti becsvágynak alakot köl-
csönözzön. 

Mintha a regék homályos, fátyolos világából csillámlanék át 
hősies, nagy és magasztos alakja, oly távol van tőlünk az idő, mely 
őt sajátjának nevezte s mégis oly közel, hogy érezni véljük a ha-
tást, melyet nemzetére gyakorolt, s szívünket áthatja a szeretet 
melege, melylyel őt népe körülölelte. 

Nagynak kellett lenni e szeretetnek, hogy gyökerei négy 
évszázad után is kihajtanak s a magyar nép, mely Mátyás dicsőse-
gének emlékeit nem látja — hisz rég porba omlottak azok — nagy 
királyát ma is szivében hordozza, emlékének ugyanoly kegyelettel 
adózik, mintha sírja csak a legközelebbi múltban zárúlt volna be. 

A magyar nemzet büszke Mátyásra, a királyra, ki Magyar-
országot a jólét, hatalom és dicsőség legmagasabb fokára emelte, 
s szeretettel Övezi a nemzet saját fiát, ki a trónra a nemzet kebe-
léből emelkedett föl, s osztva annak érzelmeit, vágyait és törek-
véseit, vele egy testet, egy lelket képezett. 

E kitörölhetetlen szeretet az, mely a magyar nemzetet ma 
kegyeletes ünneplésre készteti; s teszi ezt annálinkább, mert a 
mai nemzedék a szeretet és kegyelet érzelmeire fogékonyabb, mint 
előbb bármikor. Fogékonyabba kegyeletre, mert abban jelenleg di-
csőségesen uralkodó királyunk adta meg a legszebb és legmagaszto-
sabb példát, midőn nagy előde szülőházát fölkereste s azt díszesen 
megjelöltetni rendelte; fogékonyabb a szeretetre, mert Mátyás óta 
nem volt Magyarországnak királya, ki a nép szivéhez oly közel 
állott volna, kit oly tisztelettel és szeretettel környezett volna, mint 
ugyan-e fejedelmet. 

Királyt és nemzetet ma ugyanazon szent érzelmek fűzik 
egybe, mint Hunyadi nagy fia alatt, s e szent érzelmekből fakad 
a bizalom, mely Magyarország boldog jövőjét biztosítja. 




