
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

194!H>en született Buda

pesten. Irodalomtörténész,

az MTA Irodalomtudomá
nyi Intézet igazgatója.

lArany János Összes
Művei I. Kisebb költemé·

nyek. (Kiad. Voinovich
Géza.) Akadémiai Kiadó,

1951 ,402-403.
2Arany János Összes
Művei III. Elbeszéló
költemények. (Kiad.

Voinovich Géza.) Akadé
miai Kiadó, 1952, 170.

31. m. 171.
4Arany János Összes

Művei I. Kisebb költemé
nyek. (Kiad. Voinovich

Géza.) Akadémiai Kiadó,
1951 , 241 : Arany való
színüleg Kossuth pesti

bevonulására célzott,
mint élményalapra, vö.

Szörényi László: "Kinek
én ezt írám tört címere
mellett"? Lajos dalünne·

pe. In uö.: .Almaim is
voltak, voltak.... Tanul·
mányok a XIX. századi

magyar irodalomról. Aka·
démiai Kiadó, 2004,

202-215, kül. 206-207.
sLásd Alexander

Cortesius: De laudibus
bellicis Matthiac Corvini

Emlékbeszéd
Mátyás királyról

I.
Arany János - később Akadémiánk egykori főtitkára - Nagykő

rösön, talán 18SS-ben belefogott egy végü l is töredékben maradt
eposz írásába . Mikor a költő később fölvette Összes Költeményei
(1867 augusztusában jelentek meg) VI., először Töredékes holminak,
majd Elegyes költői daraboknak címzett kötetébe, a következőkép

pen emlékezik meg róla: "Az a néhány stanza, mely Mátyás bevo
nu lását ecseteli, bizonyos afféle látványosság által gerjesztve, egy
a nagy király udvarában játszó (sic! Sz. L.) sajátságos békeeposz
kezdete lett volna . Csaba tervezései nyomták háttérbe; itt legin
kább a stanzák alakja végett áll."l A 'békeeposz' műfaji megjelölés
különlegességére a kurzivált jelző <,sajátságos') még külön felhívja
a figyelmet; a kötetben a töre~éknek ~dot~ cím még nagyobb pon
tosságra törekszik: "STANZAK »MATYAS DALUNNEPE« epo
szi kísérletből ." Hat év múlva, az eredetileg »nedé lyes«- mai
szóval humoros - költeménynek nevezett Bolond Ist6k II. éneke 13.
versszakában még egyszer megemlékezik róla, elve télt tervei sorá
ban, miközben magának a szin tén félbehagyott vígeposznak a sor
sáról szól:

No meg, mi tűrés-tagadás ? Bolondom
(Istókot értem) alig született,
Nagyobb volt ő nála kisebbik gondom;
Hamupipőke lőn és megvetett.
»Ha méltóbb énekim' eldanolandom
(Mátyást, Lajost, Csabát s még vagy hetet>
S időm azontúl még verselni jut,
Kirántom a sutból szegény fiut.«2

Négy versszakkal alább, búcsút intve terveinek, Lajost Toldivá
keresztelve, Mátyást már meg sem említi; ezzel talán még jobban
felhíva rá a figyelmet, rejtelm esen:

Isten veled, jobb részem arany álma!
Hű Toldi, Csaba, isten veletek!
Oly messze a cél, oly magas a pálma!
Rég töroe lelkem, és a test beteg?
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Hungariae regis. (Ed.
losephus Fógel.) lipsiae,

1934, BSMRAe; befeje
zetlenségéröl vö. Havas

László: A. Corlesius
panegyricusa Mátyás és

a pápaság diplomáciai
érintkezésének tükrében.

ItK, 1965, 323-327;
Zrínyi eposzára tett

hatásáról vö. Szörényi
László: Hunok és jezsui
ták. Fejezetek a magyar

országi latin hósepika
történetéből. AmfipressZ,

1993, 2~33.
6Kubinyi András: Mátyás
király. Vince Kiadó, 2001.

7Kubinyi András: Nán
dorfehéNárl61 Mohácsig.
A Mátyás- és a Jagelló
kor hadtörlénete. Argu-

mentum Kiadó, 2007.
8Karl Nehring: Mátyás kül
politikája. In: Mátyás király
1458-1490. (Szerk. Barta
Gábor.) Akadémiai Kiadó,

1990, 104-117, 104.
9Legújabb kiadása: Luca

D'Ascia: /I Corano e la
tiara. L'Epistola a

Maometto /I, di Enea
Silvio Piccolomini (papa
Pio /I). Introduzione ed
edizione, prefazione di

Adriano Prosperi.
Pendragon, Bologna,
2001; a latin szöveg:

233-286; az olasz fordí
tás és kommentár:

151-232.
10VÖ. Franz Babinger:

Pio /I, e I'oriente
maomettano. In: Enea

Silvio Piccolomini papa
Pio /I. Atti del Convegno

per il quinto cenlenario

A Startzák-kísérletben pedig Aranynál szokatlan önreflexív
pátosszal mintegy neve, híre, dicsősége fennmaradásának zálo
gát látja "A király ünnepének" megéneklésében, a kívánt részvé
telben mintegy a "dal fejedelmeinek" versenyében.

2.

Andalog, andalog a történet lapján
S felszökken a lantos, hangszerének kapván:

De meg' alácsügged szioe, szeme, karja;
Mintha mondaná, hogy: »Ki meri? ki hallja? ... «

3.

Ki meri? ki hallja? és talán: ki bírja ... ?
De engem eléget szégyen rozsda-pírja,

Hogy időmhöz képest oly keveset tettem
És hogy az én könyvem még nincsen megírva.

Állj meg, élet napja, oh áll meg fölöttem,
Csak míg ezt az egy dalt ezépen elzöngöttem!

Azután nem bánom, hadd jöjjön az este:
Édes lesz a harmat, mely sirom megeste.:

Noha megígéri, hogy békeeposzt ír ("Nem mondom, hogy
zengjed győzelmes csatáit - / Ki merné feszítni énekét odáig!"),
az elkészült rész mégis Mátyás hadát idézi fel - ráadásul azt a
búsat, melyet nyögött Bécsnek büszke vára. Úgy látszik, panegy
rieus Mátyásról mindig csak félig tud elkészülni, mint hajdan a
humanista Alexander Cortesiusé... 5

II.

Tavaly elhunyt Kubinyi András akadémikus; ő lett volna méltó
ennek az emlékbeszédnek a megtartására. Hét éve megjelent Má
tyás-életrajza több évtizednyi, az alapokig leásó kutatómunkán és
sok remek tanulmányon alapuló szuggesztív elbeszélés," tavaly
megjelent hadtörténeti monográfiája/ pedig már arról is tanúsko
dik, hogya tárgyául választott korszakot, a magyar történelem ta
lán legfontosabb csomópontját (Nándorfehérvártól Mohácsig) és a
Hunyadiak külpolitikáját a nemzetközi összefüggések olyan háló
zatába tudta helyezni, amire nyomatékosan felszólította a kutatást
a német tudós, Karl Nehring már 1990-ben - Fügedi Erik, Má
lyusz Elemér és Szűcs Jenő eredményei mellett -, éppen Kubinyi
András ilyen irányú kezdeményezésinek folytatására és bővítésére

lelkesítve.' Talán nem döntöttem helytelenül, amikor ennek a mai
megtisztelő felkérésnek úgy próbálok eleget tenni, hogy ez utóbbi
irányba haladva, a külpolitikai elemzés kirakós játékának egy mo-
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della morte e altri scritti
raccolti da Domenico

Maffei. Accademia
Senese degli Intronati,

Siena, 1968, 1-13; vala
mint Franco Gaeta:
A/cune osservazioni

sulla prima redazione
della Letier« a Mao

metto". In: id. tanul-
mánykötet, 177-186; a

mű hitvédelmi, illetve te
ológiai vonatkozásairól

vö. Nótári Tamás: A
török terjeszkedés állo
másai Aeneas Sy/vius

Picc%mini Európa című

művében. Aetas, 1999/4,
149-162, kül. 152-153.

llLásd D'Ascia kiadásá
ban, 233-234. A kiadó,
fordító és kommentátor

ehhez a helyhez hozzáfű

zi, hogy II. Piusz pont el
lenkező módon érvett, ha
a keresztény népeket kel
lett a török ellen fordítani,
Konstantinápoly veszedel

me után; a magyarok ere
jét, vitézségét ittelégtelen-

nek minősíti. (i. m. 152).
121. m. 154, 235.

131. m. 156-157, 236.
141. m. 157-158, 237. (V.
László 1457 novemberé

ben halt meg; az olasz
kiadó hibás jegyzetet ad,
amelyben összekeveri V.

Lászlót V. Vencellel és
II. Ulászlóval. Mátyás

neve csak itt szerepe!!)
151. m. 157-158, 237.

161. m. 161, 239.
171. m. 163, 240.
181. m. 168, 245.

19Pii Secundi Pontificis
Maximi Commentarii.

zaikkockáját tegyem le, Kubinyi András szellemének is igyekez
vén megfelelni, meg a saját, filológusi, a humanizmus történetével
kapcsolatos szerény kompetenciám keretein belül is megmaradni.
Ebben a választásomban támogatni látszik az az egybeesés is,
hogy 2008 nem csupán Mátyás király, hanem Podjebrád György,
II. Piusz pápa és Aragóniai Ferdinánd trónra lépésének is hatod
félszáz éves évfordulója. II. Piusz pedig egyik kulcsszereplője an
nak a Nehring által legtartósabbnak, legnagyobb hatásúnak,
egyúttal azonban meghaladott (klerikális-nacionalista) felfogású
nak tartott történeti képnek, amelyet Fraknói Vilmos alakított ki,
több mint száz évvel ezelőtt, és amelynek meghaladását sürgette
többek között éppen Kubinyi eredményei alapján. Válasszuk tehát
II. Piuszt mai Mátyás-megemlékezésünk kiindulópontjául. Ponto
sabban II. Piusz egy álmát vagy rémálmát Magyarországról, mely
nek 1458-tól Mátyás volt a királya.

III.

1461 őszén és telén II. Piusz pápa - miközben ebben a minőségé

ben a törökellenes keresztes hadjáratot készítette elő, teljes titok
ban - mintegy visszaalakulva a humanista szépíróvá, ami pápává
választása előtt volt, Aeneas Sylviusszá - egy kisebb könyv
(libellus) nagyságú levélen dolgozott, amelyet II. Mehmed szultán
hoz intézett, abból a célból, hogy keresztény hitre térítse. Konstan
tinápoly meghódítója abban az évben zúzta össze az utolsó ke
resztény fejedelemségeket Kis-Ázsiában, és készen állott az újabb
európai foglalásokra. A reálpolitikai cinizmust utópiával keverő

levél szövegén a pápa még 1462-ben is végzett simításokat, de vé
gül is nem küldte el a címzettnek (nyilvánosságra is csak jóval ha
lála után került, kritikai kiadását csak 1953-ban tette közzé az
olasz Giuseppe Toffanin). Így a bázeli összkiadás 386. számú, 24
fejezetből álló levele, amelynek címfelirata: "Pius Episcopus ser
vus servorum Dei, illustri Mahometi principi Turcorum, Timorem
divini nominis et amorem" ["Pius püspök, Isten szolgáinak szol
gája, Mehmednek, a törökök fényességes fejedelmének, Isten ne
vének félelmét és szeretetét!"] nem egyszerű gondolatkísérlet, de
páratlan dokumentuma II. Piusz legbensőbb küzdelmeinek, a
kereszteshad és a misszió gondolatának egymást kizáró eszméi
között, de egyedülállóan éles fényt vet világpolitikai elképzelései
re ís." A libellus első felében a pápa politikai és történeti érvekkel
ostromolja a szultánt, a másodikban rövidre fogott előadásban ecse
teli a keresztény teológiát az általa ismert, vagy ismerni vélt musz
lim hitigazságokkal összevetve.w Az utóbbival - noha rendkívül
értékes eszmetörténeti hátterére más alkalommal érdemes vissza
térni - ezúttal nem foglalkozom, az előbbi viszont elsőrendűen

fontos a Magyarországot is érintő politikai meggondolásai miatt.
II. Piusz nem vállalkozik kevesebbre, mint hogy felkínálja a csá-
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Textum recensuerunt
atque explicationibus,

apparatu critico indiceque
nominum omaverunt
Ibolya Bellus et Iván

Boronkai. I-II. Balassi
Kiadó, 1993.

20VÖ. Fraknói Vilmos:
Magyarország egyházi és
politikai összeköttetései a

Római Szent-székkel a
konstanczi zsinattal a

mohácsi vészig. (Magyar
ország egyházi és politi

kai összeköttetései a Ró
mai Szent-székkel, II,

1418-1526), Szent István
Társulat. 1902.

21 Elsősorban F. Nehring
22VÖ. P. Medioli Masotti:
Callimaco, I'Accademia
Romana e la congiura

del 1468. In: AA.W.
Callimaco Experiente

poeta e politico de'400,
a cura di G. C. Garfa

gnini. (Intituto Nazionale
di Studi sul Rinascimen

to), Leo S. Olschki
Editore, Firenze,

MCMLXXXVII, 169-187;
Szörényi László: Az epi·
kureus premachiavellista
és Mátyás király udvara.

Callimachus Experiens.
ln uő.: Philologica

Hungarolatina. Tanulmá·
nyok a magyarországi

neolatin irodalomról. Kor
társ Kiadó, 2002, 38-50.

23VÖ. László Szörényi:
Attila strumento di diplo

mazia - Janus Pannonius
ambasciatore di Mattia a

Roma. Nuova Corvina,
Rivista di Italianistica, N.

20, 2008, 16-29.

szárságot a szultánnak, ha megtér; Nagy Konstantin igazi utóda
ként nem csupán az összes európai keresztény nép - latin és gö
rög rítusúak egyaránt - szeretett és követett legfóbb ura lehetne,
hanem a pápaság legfóbb védője és oltalmazója, mintegy világi
karja is. Csupán egy csöpp keresztvízbe kerül - ahogyan a pápa
tömören írja -, ha pedig saját udvara és török népe fellázadna el
lene - későbbi, de indokolt szakkifejezést használva - Mehmed
a ragion di stato elveit alkalmazva saját keresztény görög és ör
mény, vagy külsőleg az iszlámra tért, de bensőleg kereszténynek
megmaradt udvaroncai és katonái segítségével puccsszerűen hajt
hatná végre a fordulatot, utána pedig vitéz szittyaként - hiszen a
törökök szkíta eredetűek - játszva leverhetné a gyáva arabokat,
egyiptomiakat és a többi makacs mohamedánt, majd európai ke
resztény segítséggel még a granadai emírséget is meghódíthatná.

Muzulmánként ugyanis elakadt és el is fog akadni európai di
adalmenete. Idézem a hódításról: "Lángoló szívvel vágysz arra,
hogy a keresztényeket leigázzad és alatinokon császárként ural
kodj [a "latinok" itt a római, nyugati kereszténységet jelentik 
Sz. L] - erről beszélnek hírneved és tetteid maguk is. És talán
nem hiányzik olyan valaki, aki elhiteti veled, hogy ez könnyű

lesz, és azt mondja, hogy seregeid ellenállhatatlanok; mások ma
gasztalják hatalmadat és ócsárolják a keresztényeket; megint má
sok a keresztény népek közötti megosztottságban és ellenérzé
sekben reménykednek, azt gondolván, hogy egy külső támadó
nehézség nélkül legyőzheti azokat a nemzeteket, amelyeket meg
gyengítettek a belharcok. Azt gondoljuk, hogy te nem vagy
annyira rosszul értesülve, hogy ne ismernéd a keresztény világ
hatalmát, Spanyolország erejét, Franciaország harciasságát, Né
metország számbeli fölényét, Anglia energiáját, Lengyelország
merészségét, Magyarország vitézségét, Olaszország gazdagságát
és lelkesültségét, valamint hadművészeti tájékozottságát. Ma
gyarország egymagában sokáig fárasztotta eleidet és tennenma
gadat, már nyolcvan éve hadakoznak a törökök a magyarok el
len és még mindig a Száva és a Duna partjainál toporognak. Egy
nemzet egyes-egyedül szembeszáll veled, akármilyen erős is vagy.
Mit csinálsz akkor, ha az olaszok, a franciák, vagy a németek el
len kell majd harcoln od, amely népek anyagiakban és katonai
erőben hatalmasok?"!' A pápa érvelése egyelőre ezen a vonalon
halad előre. "Ha megszállod Olaszországot, Magyarországot
vagy a Nyugat bármely más területét, nem asszonyokat fogsz
találni, akik ellen harcolnod kell. Karddal vívnak, nem ázsiai
bunkókkal; acélvért oltalmazza keblüket; páncélos lovassággal
harcolnak; hadsoraik nem törnek meg, nem fogja el őket hirtelen
rémület. Vitézebb, ügyesebb és nagyobb lelkierejű ellenség kell,
hogy meghátrálásra késztesse őket."12 Majd újra előkerül - az L
fejezet végén, tehát hangsúlyos helyen - a nándorfehérvári pél
da: "Talán engedelmeskednek neked kevesen az igazi kereszté-
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24Fraknói Vilmos:
Hunyadi Mátyás király

1440-1490. Magyar Tör
téneti Társulat - Franklin
Társulat, 1890, 379-380.
25Fraknói nyomán utoljá-
ra közölve: Animus Re

gis, Mátyás király a kor
társak szemével. (Elő

szó: Szörényi László.
Válogatás, utószó: Kom

lóssy Gyöngyi.) PIM,
2008,167-171.

26Joannis Dlugossii: An
nales seu cronicae incliti

Regni Poloniae, Liber
duodecimus 1462-1480.

Textum recensuit Danuta
Turkowska, (...), Com
mentarios confecerunt

Christophorus Baczkows-
ki, Thomas Graff, Darius

Jach, lanussius Smo
lucha, (...), Cracoviae,

2005, Polska Akademia
Umiej~tnosci, 275-286,

533-537.
27Horváth Jenő: Mátyás
király nyugati diplomáci

ája. In: Mátyás király.
Emlékkönyv születésé
nek ötszáz éves évfor

dulójára. I-II. (Szerk.
Lukinich Imre.) Korvin
Mátyás Magyar Olasz

Egyesület, Franklin Tár
sulat, 1940, I, 71-94,

kül. 80-82; Horváth fő

forrása Velencére, illetve
korábban a Cilleiek bir

tokában volt, és Magyar
ország valamint Itália

közőtt az átjárást bizto
sító határterületekre néz

ve: F. Cusin: /I confine
orientale d'ltafia nella

po/itica europea de XIV

nyek közül, mivel gyengék és erre kényszerülnek, de nem sza
bad választásukból. Ám nem neked való a hatalmas olasz
városok leigázása: túl erősek ahhoz, hogy seregeid bevegyék
őket. Tudod, mi történt veled, amikor a ma Belgrádnak nevezett
Taurunumot megtámadtad. Kevés keresztes megverte mérhetet
len seregedet! Nem remélheti, hogy győz az olaszokon, akit a
magyarok megvertek."" Majd fuvolázni kezd a rábeszélő hang:
"Egy semmi dolog átformálhat téged a legnagyobb, leghatalma
sabb, legtündöklőbb emberré, a ma élő emberek között. Kérded:
mi az? Nem nehéz rátalálni és nem kell keresni messze, minde
nütt megtalálható: egy kis víz megkeresztelésedhez, elfogadni a
keresztény szertartásokat és hinni az Evangéliumban. Ha megte
szed, nem lesz fejedelem a földön, aki felülmúina dicsőségben és
hatalomban. Mi Görögország és a Kelet császárának fogunk hív
ni és mindazt, amit erőszakkal foglaltál el és törvénytelenül bito
rolsz, teljes joggal fogod birtokolni. Minden keresztény áhítatos
hűséggel tekint majd rád, te fogod eldönteni pereiket. (. .. ) Így
sok ország birtokába jutsz fegyver alkalmazása nélkül, vérontás
nélkül. Ulászló litván nagyfejedelem, Witold fivére, Lengyelor
szág trónjára áhítozott és pogány volt: hogy meghallgassák,
megkeresztelkedett és megkapta az országot. Lengyelország ki
rálya ma az ő fia, Kázmér; másik fia, aki Magyarország uralko
dója is volt, elesett a csatában az atyád ellen viselt háború során
[tudnillik Várnánál 1444-ben - Sz. L]. Mi válik tebelőled, ha
egyszerre csak keresztény leszel? Sokan átálInak az oldaladra, és
boldogok lesznek, ha alattvalóiddá válhatnak. Tényleg, szerin
tünk, ha már keresztény lettél volna, mikor László, Csehország
és Magyarország királya meghalt, te ültél volna és senki más az
ő országai trónjára." A magyarok abban reménykedtek volna,
hogy kormányod alatt békét találnak a hosszas és pusztító hábo
rúk után és a csehek őket követték volna. Ám mivel hogy vallá
sunk ellensége voltál, a magyarok, akik igen bátrak és valláso
sak, inkább választották a háborút, hogy azzal vásárolják meg
hitüket, semmint hogy az utóbbit feláldozzák a békéért." (Lati
nul: "Quid reris de te fiet, christianis initiato sacris? Magnus erit
ad te concursus, et felicitatis genus existimabitur inter subiectos
tuos annumerari. Quippe ut arbitramur. si christianus fuisses,
mortuo Ladislao Hungariae et Bohemiae rege, nemo praeter te
sua regna fuisset adeptus. Sperassent Hungari, post diuturna
bellorum maIa, sub tuo regimine pacem, et illos Bohemi secuti
fuissent. Sed cum esses nostrae religionis hostis, elegerunt Hun
gari, viri fortes et fidelissimi religionem potius cum bello retine
re quam ea perdita pacem consequi.vr"

Nesze neked Mátyás! Megnyugtatja a szultánt, hogya keresz
tények közott is dúlnak háborúk, de azok korántsem olyan
pusztítóak, mint a keresztény és a török között:" utána még
megtudhatjuk, hogy Nagy Konstantin után igen sok király is
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e XV secolo, 1-11. Mila
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.Píer Paolo Vergerio·,
Duino Aurisina. 2007.

93-100; Gizella Németh,
Adriano Papo: La politica
espansionistica di Mattia

Corvino nell' Alto Adri·
atico. Nuova Corvina, N.

20, 2008, 195-207.
28.Hungariam ab hunnis
et avaribus appellatam
Pannonias Daciaeque
partem habere intelli·

gimus·: Galeottus Martius
Namiensis: De egregie,
sapienter, iocose dictis
ac factis regis Mathiae

ad ducem lohannem eius
filium liber, edidit Ladis

laus Juhász (BSMRAE).
MCMXXXIV, Lipsiae, B.

G. Teubner, caput 26,
25; .Hungáriát a hunok
rói és avarokról nevez

ték el, noha tudjuk. hogy
Pannonia és Dacia ré

szeit foglalja magában."
ln: Galeotto Marzio:

Mátyás királynak kiváló,
bölcs, tréfás mondásairól
és tetteiről szóló könyv.

(Ford. Kardos Tibor.)
Magyar Helikon,

1979, 78.

azért lett keresztény, mert hatalmat akart; köztük Szent István
iS.17 Bezzeg a pogány uralkodók sorsa más. "Mit használt példá
ul Attilának, hogy meghódította Pannóniát és lerombolta Itáliában
Aquileiát?!" Vagy például - argumentum ad hominem - lIa szul
tán atyjának Murádnak, hogy gyakorta megverte a magyarokat
és a görögöket?!"18

II. Piusz végül is nem küldte el és nem adta ki levelét. De
megőrizte, javította és véglegesítette, több másolatot készíttetett
róla. Noha nyomtatásban először csak 1475-ben jelent meg, de
bizonyos jelek arra utalnak - bár a pápa mélyen hallgatott e
művéről és Önéletrajzában (amelynek legkitűnöbb kritikai kiadá
sát Bellus Ibolya és Boronkai Iván készítette)" sem szól róla egy
árva szót -, hogy Mátyáshoz, úgy is mint érdekelt félhez elju
tott róla valami. Korábban is kellett már éreznie, hogy az őt ele
inte valósággal kényeztető pápa hirtelen érthetetlenül elhidegül
iránta. 1459 márciusában még úgy fogadta Sienában Mátyásnak
a mantovai kongresszusra utazó követét, Vetési Albertet, hogy
elsorolta neki a szokásos szövegen - Magyarország a keresz
ténység védőpajzsa; a király szeretett fia; atyjának méltó utódja
stb. - túl azt is, hogya konferenciát főleg Magyarország meg
védése miatt hívta össze. Fel is szólítja III. Frigyest, hogya ma
gyar lázadóktól, akik ellenkirállyá kreálták, határolja el magát;
nunciusát felhatalmazza, hogy Mátyás ellenfeleit kiátkozhassa. De
azért szentelt kardot és zászlót nem küldött a királynak, kímélte a
császár érzékenységét. Később már szűkíti Carvajal követi felha
talmazását: Mátyásnak csak tisztességból adta meg a királyi cí
met, Carvajal az egyházi fenyítéket a császárral szemben nem
használhatja. Nyáron már saját ítélőszéke elé vonja a kérdés el
döntését, hogy Mátyás vagy Frigyes királyi címe legitim-e?! Má
tyás erre lemond arról, hogy elmenjen Matuába. II. Mehmed
1460-ban békével kínálja. Carvajal ezt nagy nehezen megakadá
lyozza, noha Piusz nem küld segélyt. Az öreg nuncius erre le
mondott, Mátyás a háború kilátása miatt visszatartja. Végül mégis
visszatért 1461 elején Rómába. Utána Lando krétai érsek ingázik
Grác és Buda között; a pápa végül is olyan formában tudja rá
kényszeríteni Frigyesre a kiegyezést, hogy Mátyás törvényes utód
nélküli halála esetén az ország Frigyesre vagy utódjára száll." Az
ismert baljós bécsújhelyi szerződésből, illetve a tőle való szabadu
lási kísérletekból vezeti le Mátyás egész későbbi külpolitikáját az
újabb szakírodalom." Közben, mint tudjuk, II. Piusz véleményt
változtatott: elhatározta, hogy maga áll a keresztes had élére; de
az egyszer már gondolatban a töröknek ajánlott Magyarországot
most legalább ín petto Frigyesnek szánta; ha nem lesz új görög
és keleti császár, jó lesz a régi, viseltes és tehetetlen császár is: a
német-római, de Magyarország lehetőleg olvadjon bele a biroda
lomba. (Elég összehasonlítani a Fraknói-féle dokumentumok
alapján II. Piusz és elődje, III. Callixtus viselkedését.)
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29Sebastian Brant:
Narrenschiff. Herausge

geben von Dr. F. Bober
tag. W. Spemann, Ber

lin-Stuttgart, é. n.
No., 14, 42-44.

30Lásd Erasmo da Rot
terdam: Elogio della

follia, con un saggio di
Ronaid H. Bainton,

traduzione e note di
Luca D'Ascia, testo

latino a fronte. Biblioteca
Universali Rizzoli,

Milan012, 2000, 52-54;
magyarul: Rotterdami

Erasmus: A Balgaság di-
csérete. (Ford., bev.,

jegyz. Kardos Tibor.) 3.
kiadás, Európa Könyvki
adó, 1987, 48-49; érde

mes még a műnek azt a
szakaszát is figyelembe

venni, ahol Erasmus gú
nyolódva legszívesebben
a haszontalan katonaság

helyett a ferences szer
zetesek különböző fajtá
ját küldené a török és a

szaracén ellen, lásd a la
tin szöveget i. m. 190,
Kardos fordítását i. m.

146; vö. még az Adagia
ide vonatkozó passzusait

a törökről, lásd Erasmo
da Rotterdam: Adagia.

Sei saggi in forma di
proverbi, A cura di Silva
na Seidel Menchi. Giulio

Einaudi Editore, Torino,
9, 1999, 98, 324; vö. to
vábbá Trencsényi-Wald
apfel Imre: Erasmus és
magyar barátai (1941).
utoljára kiadva in uő.:

Humanizmus és nemzeti
irodalom. Akadémiai

A vallást a pápa ebben a levélben és művei más helyén is,
persze nem ily nyíltsággal, premachiavellista módon instrumen
tum regniként értékelte. Mátyás a maga módján jó tanítványnak
bizonyult. (Callimachus Experiens, a későbbi pápaellenes össze
esküvő, török ügynök, lengyel kancellár és humanista diplomata
és történetíró tanult is tőle.)22 Ha meg is sértődött - Carvajaltól.
Vitéztől megtudhatott valamit -, ezt természetesen titkolta. De
nem nagyon nyűgözi le az idős pápa elvetélt keresztes hadjára
ta. Utódjához küldött követe Janus Pannonius bemutatkozó tisz
telgő beszédébe beleszövi Attilát, és persze Szent Istvánt is.23

Mátyás a pápákkal szemben nem csupán főkegyúri jogát oltal
mazza, s vele Magyarország függetlenségét a Szentszéktől, ha
nem egyszer azzal fenyegetőzik, hogy ortodox lesz, másszor az
zal, hogy élére áll a törököknek és úgy támadja meg Itáliát. 24

Ebből a szempontból jelképes, ahogyan 1488-ban ráteszi a kezét
a pápai Anconára, II. Piusz meghiúsult keresztes hadjáratának és
halálának színhelyére. Dzsem herceget, II. Mehmed nyugatra
szökött kisebbik fiát, a trónkövetelőt pedig azért is akarja meg
szerezni, hogy keresztény hitre térítse, s vele majd az elfoglalan
dó török birodalmat. Különben is nagyanyja leánytestvére volt
II. Mehmed anyja, tehát rokonok. (A szultán keresztény anyja
szerepet játszott II. Piusz tervezgetésében is.)

Szól persze érv az ellen is, hogy Mátyás világos tudomást szer
zett volna annak idején, Mantua és az elvetélt keresztes hadjárat
közott II. Piusz tervéről; később azonban akár már nyomtatott
formában is olvashatta. Talán csak nagylelkűségből vagy kegye
letből nem sorolta Pecchinoli pápai legátus előtti kirohanásában
(l489-ben) II. Piuszt is azon pápák közé, akik ellenségeiként hi
tegették.25

Lázadó alattvalói ~ ha kellett, diplomáciailag - el-eljátszo
gattak viszont a török megtérítése helyett az ellenkező gondolat
tal: Dlugosz, a nagy lengyel kortárs történetíró Annalesei szerint
például a magyar összeesküvők- akiknek a vezetői Vitéz János
és Janus Pannonius voltak - azzal fenyegetőztek, hogyha a ti
zenkét éves Kázmér herceg a lengyel sereggel nem jön a mocskos
és erőszakos zsarnok és bitorló Mátyás ellen, akkor ők inkább a
barbár török alá adják magukat {latinul: "minabantur sea Turco
quaesituros solaeia et barbaro pocius quam turpi regi, tiranno et
violento et cui violenter erat regnum quaesitum, parituros.")"
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy érdemes végigtanulmá
nyozni Dlugosz 12. kötetének új kritikai kiadását (Krakkó, 2005),
mert igen jó szakirodalmat hoz a Vitéz-féle összeesküvésről is;
ugyanígy érdemes volna továbbgondolni Horváth Jenőnek az
1940-es Mátyás király Emlékkönyvben közölt állítását, mely szerint
Janus Itália felé menekülése mögött az rejlik, hogy az elmozdí
tott szlavón bánt Velence szervezte be a Habsburgok hallgatóla
gos támogatását élvező lengyel akció előharcosaként Mátyás, a
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31Fraknói Vilmos: Vlféz
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320Iga Zorzi Pugliese: I
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a/re Maffia CONÍna
nella lunga composizi

one del Libro del corte
giano. Nuova Corvina,
Rivista di Italianistica,

N. 20, 2008, 44-53.
33VÖ. Kulcsár Péter: Zrí
nyi és az eszményi feje

gelem: 1634-1656, A
»Szent Lász/ó-beszéd«

és a »Mátyás-elmélkedé
sek«. In: Zrinyi Miklós:

Mátyás király életéről

való elmélkedések. (S. a.
r., magyarázatokkal és

utÓ5zóval ellátta Kovács
Sándor Iván és Kulcsár

Péter, szerk. és tervezte
Szántó Tibor.) Magyar

Bibliofil Társaság,
1990, 45-64.

341. Csillag a holló ár
nyékában. Vitéz János
és a humanizmus kez
detei Magyarországon.

Az OSZK kiállítása
2008. március 14.-június

15. (Szerk. Földesi Fe
renc.) OSZK, 2008; 2.

Hunyadi Mátyás, a király.
Hagyomány ésmegújulás

a királyi udvarban
1458-1490. Kiállítási ka
talógus (Szerk. Farbaky

Péter, Spekner Enikő,

Szende Katalin, Végh
András.) Budapesti Tör

téneti Múzeum, 2008.
március 19.-június 30.,

"bitorló" mindenáron való eltávolítésára." Annyi tanulságot
azonban már most levonhatunk, hogy Mátyás III. Callixtus halá
la után a Szentszék részéről nem számíthatott őszinte, önzetlen
támogatásra, külpolitikai magánya is nagyobb volt, mint a Frak
nóitól kritikátlanul átvett adatok fényében gondolhattuk volna.
Persze, hogy ő maga is hátsó meggondolásokkal adta elő szlo
genjeit törhetetlen törökellenességéről, abban viszont őszinte le
hetett, hogy Attilát népszerűsítette propagandájában - ez nem
állt ellentétben a Corvinus-mítosszal: mindkettőnek volt kívülre
és itthonra is üzenete. Magányos volt, mert legitimitását és ezzel
együtt Magyarország saját, külön létezésének jogcímét is kétség
be vonták olyan helyről is, ahonnan nem várta. Ezért ragaszko
dott - az utolsó előtti percig, mint egyetlen megoldáshoz - sa
ját dinasztia alapításához. Ezért utáita a római provincianeveket
az új, élő országok neve helyett - ahogy Galeotto tudösít."
Nem Pannonia királya akart lenni, hanem Hungáriáé. Talán
megbocsátja Arany, ha ebben az összefüggésben is merem idéz
ni egy sorát: »Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett!«

A strassburgi német humanista, Sebastian Brant l494-ben a
Bolondok hajója című híres és népszerű szatírájába még beiktatja,
hogy az Isten tud ugyan tatárul is meg csehül is, csak nem akar
egazokkal ily módon szóba állni, hanem majd büntetése lesz
hozzájuk a valódi megszölításr" l508-ban Erasmus már a legócs
kább retorikai ponyvaműfajokhoz sorolja a török elleni buzdító
beszédeket A Balgaság dicséreteben,30 amelyek mintadarabjáért 
a bécsújhelyi kongresszuson l455-ben előadott törökellenes filip
pikáért hajdan Aeneas Sylvius Picolomini a leendő pápa még
úgy megdicsérte Vitéz Jánost _31; l5l3-ban Castiglione még be
szövi az Il Cortegiano első, bővebb változatába Mátyás, a felül
múlhatatlan lovagkirály elragadtatott dicséretét törökellenes har
cait magasztalván; a publikált változatból azonban ezt már
kihagyja 1528-ban. Igaz, Mohács után vagyunk, a francia fenség
pedig akkor már nyíltan a török szövetségese.F

lY.

Az idei évforduló nagyon jól indult. Összehangolt kiállítás-sorozat
dolgozza fel és mutatja be Vitéz János életművétől a 17. század de
rekáig a Mátyás-kort és utóéletét: hiszen Zrínyi Miklóssal akkor
tájt jut el a magyar történeti emlékezet Mátyás igazi jelentőségé

nek felismeréséhez - nem függetlenül, de nem is együtt fejlődve

mindenestül a király halála után rögtön elinduló és óriásivá nőtt

kultusszal" Az eddig megjelent négy gyönyörű katalóguskötet
hez34 (lesz. még ötödik is) csatlakozik egyelőre a Petőfi Irodalmi
Múzeum kiadásában megjelent szöveggyűjtemény, az Animus Regis,
a Mátyást bemutató kortársak antológíája." valamint a Nuova Cor
vina tematikus különszámaként megjelent olasz konferencia-akta,
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Magyar Nemzeti
Galéria, 2008.

35Adatait lásd 24. jegyzet.
36A különszám címe: /I
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Maffia Corvina, a cura di
AmaIdo Dante Marianacci,
Michele Sita, Dávid Falvay.

37Kríza Ildikó: A Má-
tyás-hagyomány évszá

zadai. Akadémiai
Kiadó, 2007.

38Arany János Összes
Művei XIV. Hivatali iratok

2. Akadémiai évek
(1859-1877). (Összegyűj

tötte és a jegyzeteket ké
szítette Gergely Pál.) Aka-
démiai Kiadó, 1964, 125.

39Kardos Tibor: A virtuá
lis Magyarország (1934).

ln uő.: Élő humanizmus.
Magvető Kiadó, 1972,

9-21, 599-601; vö.
József Takács: Tibor Kar
dos e glistudi sull'Uma
nesimo. Nuova Corvina,

N. 20, 2008, 92-97.
40Utolsó nagy szervezé
se a Mátyás-kutatással

kapcsolatban az 1990-es
évfordulóval kapcsolatos,

ez év februárjában elhangzott előadásokkal." Akadémiánk az
egyik rendezőjea május 21-én az ELTE-n kezdődő hat napos nem
zetközi konferenciának, amelynek aktái szintén gyorsan kijönnek
majd, az ígéretek szerint. Szeptemberben Esztergomban lesz nagy
konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézete rendezésében a
magyar-török harcokról és a magyarországi török korról, október
ben pedig Szegeden olasz-magyar konferencia a Szegedi Tudo
mányegyetem, a szegedi Olasz Intézet és a friuli Pier Paolo Ver
gerio Alapítvány rendezésében - hogy csak, nyilván hiányosan
- néhány fontos rendezvényt emeljek ki. És meg fog jelenni
Kubinyi András Mátyás-életrajzának még a tudós által előkészített
új, angol nyelvű változata is, valamint az Országos Széchényi
Könyvtár által a Sorbonne-on tavaly rendezett Corvina-konferen
cia és az MTA által a Villa I Tattiban (Firenze) rendezett Mátyás
konferencia anyaga is. Végül megemIíthetjük még Kríza Ildikó
nemrég megjelent könyvét a folklór Mátyás-képéről."

Megint Aranyt idézve, a már kiaknázott közgyűlési beszédé
ből, itt a Lotz-freskóval szemben, mintegy Mátyás (Szent István
nal közös) szentélyében: "És most, tisztelt közönség, vessünk
egy búcsú-tekintetet az Akadémia sírkertjébe.v'" Száz éve szüle
tett Kardos Tibor, aki a virtuális Magyarországot Trianon után
Mátyás nyomán megálmodtaj" és nyolcvanöt éve KIaniczay Ti
bor, akinek mátyási munkabírása és zsenialitása nélkül kihalt
vagyelszürkült volna az 1940-es Mátyás király Emlékkönyv óta el
telt időben a magyarországi humanizmus és reneszánsz kutatá
sa, minden aldiszcipIínájával együtt." Emlékezzünk rájuk, mint
a szintén száz éve született Nagy Zoltánra, és a fiatalon vagy
idős korban elhunyt többi tudós elődünkre. mint: Balogh Jolán,
Barta Gábor, Bollók János, Boronkai Iván, Csapodi Csaba,
Csapodiné Gárdonyi Kiára, Elekes Lajos, Engel Pál, Feuemé Tóth
Rózsa, Fügedi Edit, Gerézdi Rabán, Hajnóczi Gábor, ifj. Horváth
János, Mályusz Elemér, V. Kovács Sándor, Szakály Ferenc, Tren
csényi-Waldapfel Imre, Vayer Lajos, az idén elhunyt Borzsák Ist
ván; és a többiekre - akik tovább élnek az újabb kutatónemze
dékek műveiben.

Munka pedig van éppen elég.

v.

Igen nyomatékosan hívta fel a figyelmet a kutatás adósságaira
Barta Cábor." Szakály Ferenc,42 Kubinyi András és mások; nincs
Mátyás-kori okmánytár, tehát kiadatlan oklevelek ezrei várják a
kutatókat; a történettudományi kézikönyv csonkán maradt, a Hu
nyadi-kor híján; hogy csak a legfeltűnöbb hiányokat említsem. Tü
relemmel és kitartással kell hozzáfogni, az erélynek lankadni nem
szabad, akkor sem, ha a mostani középiskolai tanterv és az egyete
mi reformok nem igen kecsegtetnek sok latinul jól tudó szakember
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mányok Klaniczay Tibor

emlékezetére. (Szerk.
Jankovics József.) MTA
Irodalomtudományi Inté

zet-Balassi Kiadó, 1994.
41Barta Gábor: Előszó. In:

Mátyás király 1458-1490.
(Szerk. Barta Gábor.)

Akadémiai Kiadó, 1990,
7-15; ....a korszak szak
irodalma megdöbbentően

gyér." i. m. 8.
42.Az egyébként terjedei
mes Mátyás-kor okleve

les forrásanyag feltárása
azonban olyannyira a

kezdet kezdetén tart...":
Szakály Ferenc: Királyi

mecenatúra, államháztar
tás és politika CONÍn

Mátyás Magyarországán.
ln: Hunyadi Mátyás. Em

lékkönyv Mátyás király
halálának 500. évfordu

lójára. (Szerk. Rázsó
Gyula, V. Molnár Lász
ló.) Zrínyi Könyvkiadó,

1990, 277-331, 294.
43Arany János Összes
Művei XIV, a 33. jegy
zetben idézett kiadás,

118, 119.
44Kubinyi András: Má

tyás király, id. kiad. 153;
UŐ.: Nándorfehérvártól

Mohácsig, id. kiad. 270.
45Arany János Összes

Művei XIV, id. kiad. 313.

felnövekedésével, többnyire a nemzetközi pályázatokat sem efféle
munkákra írják ki, és a tudomány hazai megítélése sem éppen a
legmegfelelóbb. Vigasztaljon minket az, hogy már Aranynak is 
főtitkárként - így kellett kifakadnia az Akadémia ezen új palotá
ját megnyitó közgyűlésen, 1865-ben: "De vannak tisztelt gyüleke
zet, - és talán köztünk számosabban, mint bárhol, - kik hasonló
testületek munkásságát azért gáncsolják, mert a tudomány célját
- mely első helyen maga a tudomány - félreismerik. Ezek mind
járt kész gyakorlati eredményt várnak a tudománytól, s ily szem
pontból ítélik meg egyesek és testületek működését. Kivált mi ma
gyarok, kedvelt szójárásunk szerint is 'gyakorlati nép' - mely ne
vet vajha minél dicséretesebben érdemeljük meg - hajlandók va
gyunk lenézni minden elméletet, ha nincs szembeötlő gyakorlati
értéke"; majd a nemzeti és a nemzetközi feladatok megoszlását fej
tegetve a szellem- és a természettudományban így fejezi be: "Egy
van főleg, mi első helyen reánk magyarokra néz: hazánk minden
oldalú megismerése, s megismertetése a nagyvilággal. Ha majd e
haza szent földén minden rög ismerve lesz, minden kődarab el
mondja, honnan jött, kikkel találkozott; ha minden élő, mely rajta
tenyész és mozog, általunk összegyűjtve,a közös rendszerben fog
lal helyet; ha kitanultuk ege mérsékletét, a nedv- és aszályhordó
fuvalmak viszonyait; ha népei egymásra temetkezett rétegeit fel
búvároltuk a legmélyebbig, de kivált a ma élőnek - édes nemze
tünknek - nyelv és tettben nyilatkozó multját, jelenét a tudomány
teljes fényébe állítottuk: ez által oly politikai tőkére tettünk szert,
melynek keletét legörömestebb ismeri el a művelt külföld. És ím,
ez a honszeretet a tudomanyban.v'"

VI.

Befejezésül: "Mátyás király minden hibája ellenére Magyarország
egyik legnagyobb uralkodója volt, aki joggal vált a népmesék hő

sévé, s akit a magyar nép sohasem fog elfeledni"; "Mátyás történe
ti érdeme, hogy 1458 után megakadályozta Magyarország felbom
lását, igaz, ezt jelentős részben a szerenesének köszönhette (. ..) és
annak, hogy az ország vezető rétegének egy része szintén tisztá
ban volt a veszéllyel (. .. ) Mégis a király zsenialitása, politikai éles
látása nélkül a kedvező változás nem következhetett volna be."
Két idézet Kubinyi Andrástól, 200l-ból és 2007-ből.44 Arany János
hasonlóan nyilatkozott, mikor 1869-ben egyszerűen "a legnagyobb
magyar király"-nak nevezte Mátyást egy Máramaros vármegyé
nek írott főtitkári levelében, amikor a megye elsőként kezdemé
nyezte azt az emlékszebor-állítást, amely végül is Kolozsvárott va
lósult meg.45

Elhangzott Budapesten, 2008. május5-én, az Akadémiai Közgyűlés első

napján, az MTA Dísztermében
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