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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-

GYÖNGYÖSSY MÁRTON | M Á T Y Á S  É S  A  T Ö R Ö K  R O K O N „EGY VÉR FOLYIK EREINKBEN”

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. 




