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Ismeretlen költemény Mátyásról
Corvin Mátyás és a közép- 

európai humanizmus címmel 
nemzetközi konferenciát rendez a 
Magyar Tudományos A'kadémia 
az Eötvös Loránd, a Janus Pan- 
nonius, a József Attila, valamint 
a Kossuth Lajos Tudományegye- 
tem közreműködésével, és a he- 
lyi tanáccsal közösen Székesfe- 
hérvárott, a Szabadság tér 6. 
szám alatt május 16. és 19. között. 
A Mátyás király halálának öt- 
századik évfordulója alkalmábói 
egybehívott eszmecserét a Soros 
Alapítvány is szponzorálta. A ta- 
nácskozást Klanitzay Tibor nyit- 
ja meg szerdán, délelőtt fél tíz-

kor. A hazai'ak mellett szép szám- 
mal jönnek külföldi elöadók a 
konferenciára, így bécsi, brünni, 
cambridge-i, Los Angeles-i, to- 
vábbá Nápolvból, Prágából, 
Toursból, Varsóból és Zágrábból 
érkező vendégei lesznek az érde- 
kesnek ígérkező találkozónak. 
Már maga a programfüzet is tar- 
talmaz eg.v meglepetést; eddig is- 
meretlen, a göttingeni egvetemi 
konyvtárban felbukikant költe- 
ményt tesz közzé. Címe; Szapphói 
hendekaszillabus Mátyásra, Ma- 
gyarország királyára. Szerzője: a 
gvulafehérvári anyaszentegyház 
fóespérese. (-•^zi)



Mátyás, a mellőzött
V. Bálint Éva beszélgetése Klaniczay Tiborral Wfo. o2.Jot

Mi magyarok szeretünk ünnepelni. Édesen vagy búsan, disz- 
kréten vagv csinnadrattával. Újabban nagyszabásúan és fegyel- 
mezetten. Ám mindez talán nem is érvényes arra az uralkodóra, 
akinek mostanában készülünk félezredéves jubileumára. Apri- 
lisban lesz ötszáz éve annak, hogy a legnagyobb magyar király, 
Corvin Mátyás meghalt. Körülötte néma csend.— De mi volt ötszáz évvél 
korábban, hálálhírét hogyan 
fogadta a korabeli Európa, mai 
szóvál: mi volt a nekrológok 
lényege? — kérdezem Klani- 
czay Tibor akadémikust, a re- neszánsz egyík legj ebb ku- tatóját.— A Mátyás hailálakor írott és elmondott gyászbeszédekben arra helyieződött a hangsúly, hogy miintegy üstökösként ra- gyogott föl egy barbárnak tar- tott országiban, s ez az üstö- kös évtizedek alatt országát Európa legjoibb színvonaiára ernelte. Ahogy Bonfini fogial- mazott: Mátyás Magyarorszá- gátból második Itáliát csánállt. A „nekrológok” sejtették azt is, hogy az uralkodó halál'a után nem lesz igaz*i fólytatása életmüvének.

— Mint tudjuk, Mátyás 
igencsák értett — mai szóval 
— a propagandához. Imáge- 
ának kialakitásában ő maga 
hogyan vett részt?— Konkrét adatar nincse- ndk arra, hogy Mát>-s miiket rendelt meg, milyen kép ki- aiakítását szorgalmazta. De az tény, hogy maga köré gyüjtöt- te azokat az embereket, múvé- szeket és tudósoikat, aki’k hír- nevét, image-át építeni tudták. A reneszánsz uralkodók alap- vető sajátossága volt ez. Ak- koriban rendkívülii értéke volt a dicséretnek, amit latinuil 
lausnák neveztek. Erre min- den uralkodónak a diplomá- ciáiban és a nemzetközi kapcso- latokban égető szüksége voilt. A koralbeli közvéllemény három uralkodó esetében ismerte el, hoigy képes volt ezt megszer- vezni: Mátyás, Aragóniai Al- fonz, a nápolyi király és Fre- derigo Montefeltro urbinói fe- jedelem esetében. Mátyásról nincsenek olyan adatok, mint pléldául az urbinói feje- delemről. Az urbinói fejedelem Firenze zsoldjában, azaz meg- bízásából elfoglatta Volterra városát. A győzélem után rög- tön elkészült a dicső tettről egy eposz, aimit egy Naldo Naldi nevű fiirenzei humanista költő írt, s annak rendje-imódja sze- rint elkiüldött a fejedelemnek. Az uralikodó azonban valahogy eilifeledkezett róla. Pár hónap múllva ugyanez a Naldo Naldi egy dülhödt és igen sértő han- gú epigraimimát írt a fejede- lemiről. Miire az ész nélkül 

mentegette magát, a felelőssé- get a titkárokna hárította, s így igyekezett busásan leke- nyerezni a költőt. A költői di- cséretnek iiyen ázsiója, ami- Xyen a XV. században vol’t, az- a sincs. És Mátyás ezt na- gyon jól tudta, honoráita is.
— Mai szóval, Mátyás tar- 

tott a nyilvánosságtól. A róla 
szóló legendákban alapvetö ér- 
ték az igazságossága. Ez azt 
jelentené, hogy kifejezetten 
jogállamiságra törekedett?— Tudomásuil kell vennünk, hogy a latin nyelvű humanista költészet nem tulajdoniított különösebb fontosságót az igazságosságnak. Sokkai in- kább hangsúlyozta a nagyság- ra törekvést, és a tudományo- kat támogiató szerepet. Mátyás esetében mindez rniég össZe- kapcsolódott a keresztény civi- lizáoió védelmével is. Remény- kedtek abban, hogy ő fogja felsza’badítani Hellaszt és a görög bölcseket az oszmán po- ^ölból. Az igazságosság motí- ma elsősorban a népi hagyo- mányban érhető tetten, nem- csak a magyar, hanem a ru- tén, a román és a szlovák mon- dakörben is.De elmondható, hogy Má- tyás valóban jogállamiságra törekedett. Szaibad kezet akart a maga számára, s közben 
egyensúlyt teremtett a társa- dalom különböző rétegei kö- zött. Aihhoz, hogy a jolbbágyolk- ra olyan óriási terheket róhas- son ki, mint se eilőtte, se utá- na senki, ahhoz az keilett, hogy a jobbágyokat megvédje a nemességtől. S ez hihetetlen pollitikai 'haszonnal járt szá- mána. Az áliami önkény érde- kében erősen korlátozta a sze- mélyi önlkényt, s ez az embe- rek igazságérzetéveil, úgy tű- nik, sokkal inkább összefért.

— Corvin Mátyás négy 
nyelven beszélt, s nemcsák is- 
kolázott államférfiú vólt, de 
kiváló hadvezér is. Mennyire 
mondható ez el a korabeli 
európai urálkodókról?— A XV. századi Európá- ban a műveltségpártolás és a katonai erények egyként az uralkodó iklirályok jeilémzői voltak. De Mátyás esetében ezek a képességek a legtelje- sebb egyensúlyban bontakoz- hattak ki. A kard és a toll egy- sége a magyar történelem ha- gyományai miatt mindig is 

fontós volt; gondoljunk akár 
Tinódi Lantos Sebestyénre vagy Zrinyi Miklósra. Am ke- vés olyan uraflLkodót mondhat magáénak a magyarság, akinek a nevéhez az a jelző társult; 
invictissimus, azaz győzhetet- 
len. Szinte egyetlen jelentős katonai veresége sem volt. A hiumanista uralkodó egyúttai kiváló stratéga és személyes példájával elöl járó bátor had- vezér is volt.

— Mátyás február 23-án, a 
halak jegyében született. A 
laikus asztrológia szerint e 
jegy szülöttei inkább vonzód- 
nak a tollhoz, mint a kardhoz. 
Mátyás mennyire támaszko- 
dott asztrológusai véleményé- 
re?— Mátyás aisztrológusait, köztük a lengyel Marzyn Bi- 
lizát vagy korának egyik leg- nagyobb csiliagászát, Reggio 
Montanust elsősorban. straté- giai lépéseinek helyességét iil- letően faggatta. Mégpedig az idöpontokról. Maga Vitéz Já- 
nos is 1467 júniiusáiban az asztrológusok válaszát kérte arról, hogy melyik nap a leg- inkabb alkalmas a pozsonyi egyetem megnyitására. Tehát az asztrológusokat nem olyan vonatkozásiban ailkalmazták akkortájt, mint ahogy ma a lai/kus közvélemény gondolná.

— Mátyás fiának, Corvin 
Jánosnák sorsát ismerjük. Ha- 
lála után magva szakadt-e a 
Hunyadi családnák?— Corv-in Jánosmak két lá- nya szül'etett, akiket igen ko- rán — a mendemonda szerint — átsegítettek a túlvilágra. Mátyás két leányunokájának hailálával a Hunyadi-család története véget ért.

— Ha a történet véget ért 
is, a Mátyás-kultusz nyilván 
nem. Az elmúlt századok során 
hogyan változott a Mátyásról 
alkotott kép, mi került a kul- 
tusz középpontjába?— Ez nagyon érdekes folya- mat. A hagyomány két irány- ba fejlödött. Az egyik megkö- zélítés nemesi, erősen naciona- lista indíttatású. Mátyásban második Attilát, a szittya ma- gyarok nagy uralkodóját ün- nepelték, jó adag nagyhatáilmi gőzzel vegyítve. A XVII. szá- zadban a Halbsburg-el'lenes küzdelmekben ennék a nacio- nalista vonalnak igen nagy szerepe lett, s Mátyás rögtön belekerült a kuruc—lalbanc összefüggésrendszerbe. A Má

tyás-kultusz másik vonulata viszont Mátyásban a korát megelőző, lényegében aibszolu- tista uralkodót látott. Nem ezt a terminológiát hasznáilták, de a körülírásból' ez derül ki. Ezek a történetírók Mátyás központosító és egyensúlyt te- remtő képességét ihangsúilyoz- ták ellsösorban.Tehát e két vonulat futott párhuzamosan, megszínezve a XVII. századtól egy negativ mítosszal is. A Halbsiburgokat támogató elilenreformációs tö- rekvések Mátyás kultuszát mindenképpen rombolni igye- keztek. Az egyszerűség ked- véért (ahogy a Habsburg-törté- nelemfelfogás is) Corvin Má- tyást trónbitorlónak tartották. Mint tudjulk, Mátyás trónkö- vetelő elÍenfeTe III. Frigyes német császár volt. Mátyás azonban fölébe kerekedett, elöször megszerezte a magyar trónt, rnajd a koronát, végül kiűzte Frigyest országából. A XVIII—XIX. században végre megformálódott a nagy kiráiy legendája.
— És hol tartunk manap- 

ság?— A mai hélyzetröl csak nagyon keserűen tudok szólni. Az idei Mátyás-évforduló szé- gyenietes lesz. Itt van egy fél évezredes jubileum, amire mi, irodalmárok készülődünkegy Székesfehérváron meg- rendezendő konferenciá-val, ahoT a humanista unalko- dó müveltségeszményéről és kulturális értékeiről lesz szó. Nem tételeztük fel, hogy nem lesz központi ünnepély, eset- leg ünnepségsorozat, amely Mátyásról, a kimagasló állam- férfiúról és hadvezérröl emlé- kezne meg.
— S mi az oka ennek?— A dilettantizmus. A po- litikuis körök tökéletes hozzá nem értése. A végig nem gon- dolása annak, hogy ottyan ke- vés dicsöséges jubileuma van a magyar történelemnek, olyan kevés az az évfordúló, amelyiik nem csatavesztéshez, nemzetpusztuláshoz, ország- vesztéshez kötődik. Most alka- lom nyflna egy igazán dicső- séges évfordulóra is. Amillyen leglközelebb tíz év múlva lesz, am'ikor István király koroná- zásának ezredik évfordulöját ünnepelhetjük. De hát Mátyás — úgy látszik — most mellő- zött...



Nemzetközi tanácskozás 
Mátyásról 
és a humanizmusról

— Nem ékes, zengö him- 
nuszokkal ünnepeljük Má- 
tyást, hanem munkával. A 
nemzetközi ku'tatások leg- 
újabb eredményeit hozták el 
Székesfehérvárra a rene- 
szánsz jeles irodalorntörté- 
nészei, kutatói — hangsú- 
lyozta Klaniczay Tibor, Kos- 
suth-díjas akadémikus, az 
MTA Irodalomtudományi In- 
tézetének igazgatója az ülést 
megelőző interjúban, majd 
így folytatta:

— Az intézet reneszánsz 
kutatócsoportja húsz éve mű- 
ködik. Azóta sok tudomá- 
nyos tanácskczást szervez- 
tünk, de ilyen széles körú, 
nemzetközi tudós társaság a 
harmadik alkalommal talál- 
kozik Magyarországon. Elő- 
ször Janus Pannonius halá- 
lának 500., majd Dávid Fe- 
renc halálának 400. évfordu- 
lóján, most pedig a Mátyás- 
jubileum adta az alkalmat — 
sorolta az akadémikus, majd 
néhány nevet említett e té- 
makör nemzetközi hírű tu- 
dósai köréból. Jean-Claude 
Margolin, a francia Toursból 
érkezett, ő a reneszánsz ku- 
tató intézetek nemzetközi el- 
nöke. Peter Burke, a fiatal 
nemzedék ígéretes képviselő- 
je Cambridge-ből jött, Moritz 
Csáky Bécsből érkezett Fe- 
hérvárra, Amadeo Di Fran- 

cesco pedig Nápolyból. De 
jöttek Varsóból, Prágából, 
Zágrábból is kutatók, elő- 
adók.

Huszonnégy előadás hang- 
zik el a május 19-ig tartó 
nemzetközi konferencián, 
ahol természetesen a rene- 
szánsz jeles magyar kutatói 
is szót kapnak. Köztük Kla- 
niczay professzor, aki a XV 
XVI. századi magyarországi 
akadémiai kezdeményekről 
beszél hallgatóságának. A ta- 
nácskozást Köpeczi Béla aka- 
démikus is megtisztelte ér- 
deklődésével.

Az eszmecsere tegnap kez- 
dődött a városi tanács nagy- 
termében, ahol Balsay István 
tanácselnök köszöntötte az 
Alba Regia napok jegyében 
megrendezett nemzetközi 
konferenciát, amelynek fó- 
kuszában Mátyás és a hu- 
manizmus áll. Délután vá- 
rosnézésen vett részt a né- 
pes és jeles vendégkoszorú. 
Ma délután Ozorára, Simon- 
tornyára, a Gorsiumba ki- 
rándulnak. A rangos rendez- 
vény szombaton fejeződik 4>et 
ezúttal a megyei tanács 
székházának nagytermében. 
A záró napon hangzik el egy 
fehérvári kutató, Vadász Gé- 
za előadása, aki Janus Pan- 
noniusról beszél hallgatósá- 
gának. — zágoni —



1464-ben, nagypéntek nap- 
ján itt, Székesfehérvár városá- 
ban, a Boldogasszonyró! neve- 
zett bazilikában helyezték 
annyi elódje után Mátyás, leg- 
nagyobb nemzeti királyunk fe- 
jérc aszentkoronát. Negyedszá- 
zada, a félezer éves évforduló 
alkalmából minden csendes 
volt. Nem illett akkoriban a 
nemzeti múlt fényét idézni! 
Egyedül a fehérvári múzeum 
emlékczctt meg a nagyszerú 
eseményról. Március utolsó he- 
tében a Csók István Képtár 
földszinti termében az ország 
tíz legjelentóscbb állami és egy- 
házi gyújteményének a legfél- 
tettebb relikviáit láthatta cgyütt 
a város közönségc. Szívszorí- 
tóan nagy élmény volt itt talál- 
kozni (és csak itt, a XV. századi 
Magyarország szellcmi és 
anyagi gazdagságának, egyér- 
telmú európaiságának nagy- 
szerú tárgyi emlékeivel!

Most ismét Mátyás királyról 
készülünk megemlékezni. A 
kormányzat két évvel ezclótt 
„emlékbizottságot" alakított, 
hogy a negyedszázada elmu- 
lasztottakat pótolva, legalább 
halálának ötszázadik évforduló- 
ián idézze föl méltó módon 

egyik legnagyobb uralkodónk 
alakját és alkotását.

Az elózetcs tervek számos 
tudományos tanácskozással, 
nagyszabású, curópai kitekin- 
tésú kiállítással, vonzó idegen- 
forgalmi programokkal, és or- 
szágosan néhány emlékmú fel- 
állításával is számoltak. Sajnos 
azonban, már egy esztendóvel 
ezelótt is érezni lehetett, hogy a 
megemlékezésekre csak szeré- 
nyebb kerctek között kerülhet 
sor. Ennek ellenére nyilvánvaló 
volt, hogy Mátyás király halálá- 
nak félezcr éves évfordulója 
nem egy a sok rpcgünneplendÓ 
dátum közül; Neve, szetnélyisé- 
ge, máig ható szellemi hagya- 
téka elválaszthatatlan részc 
nemzeti öntudatunknak, s 
ezért, hogy a méltó cmlékezés- 
sel ncm csupán a nagy uralko- 
dónak tartozunk, hanem - és 
elsósorban - önmagunknakí - 
Nemcsak a régmúlt dicsóség- 
nek, hanem leginkább jövónk- 
nek!

Negyed évszázaddal ezelőtt 
Székcsfehérvár egyedül vállal- 
kozott Hunyadi Mátyás szelle- 
mének felidézésére. Most mc- 
gint úgy látszik, hogy magára 
hagyják: a kuituráiis kormány

zat mintha nem tudná fölmérni 
az ebben az ügyben reá váró 
fele’ósség valódi súlyát; 
ugyanis nemcsak a tervezett ün- 
nepélyek, kiállítások sora ma- 
rad cl a megfeieló anyagi fede- 
zet hiányában, hanem a fehér- 
vári (és ísmereteink szerint vé- 
gül is az egyetlen most felállí- 
tásra kerüló) Mátyás-emlékmú- 
höz ígért szerény állami hozzá- 
járulás megadása is kérdésessé 
vált. Székesfehérvár így nehéz 
helyzetbe került azzal, hogy 
nem várva a „pénztárnyitásra”, 
hozzálátott az cseményhez, a 
helyhez és nem utolsó sorban 
az adott pillanathoz méltó em- 
lékmu feiépítéséhez. Mindig, 
mindcn körülmény között (és 
akár ellenére is!) egy kormány- 
zatnak vannak, lehetnek olyan 
feladatai, amelyck dől felelós- 
séggel nem térhet ki. Ilyen fel- 
adatnak kcll tudnunk a félezer 
éves évforduló megünneplését, 
ilyennek végre egy méltó Má- 
tyás kiráiy-emlékmú cmelését 
a mai Magyarország területén 
(Fadrusz János utolérhetetlen 
remekét, a nagy király lovas 
szobrát 1002-ben avatták Ko- 
lozsvárott). Őszintén mondva: 
ncvetségesnek kell tartani azt, 

hogy egy ország egésze szám 1 
- akár a jclen heJyzetben is 
kérdéses lehessen ilyen célr 
néhány millió forint kiszakít 
sa! (Különösen elgondo’ko- 
tató ez akkor, amikor még mr 
dig naponta látjuk epnél jóv 
jelentősebb összegek lelkiisnL 
retfurőalás nélküli pazarlásáií?

Az emiékmú avatását - a 
évforduló napján, április 6-án 
a Magyar Köztái^Wg^aeígT* 
ncs elnöke vállalta el. O - látlu 
tóan, és nyilatkozataiból kitu 
nően is - érzi az ügy és a pillatiat 
jelentóségét. - Fogadja bá* 
ezért elóre is mindannyiun’ 
tisztelctét és köszönetét! -A. 
dig pedig még jó cgy hónap va. 
hátra, s így talán remélhetjük 
hogy végül még sem marad el 
hiányzó ar.yagi segítség sem 
Az anyagi segítség, ami egy i 
déki városnak valóban sokat jc 
lent, de ennél lényegesebbea 
többet jelentene az orszáz 
népc, a nemzet számára (és pe 
sze Székesfehé'-vár számára is) 
maga a gesztus, annak felisme 
rése, hogv itt állami kötelesség 
ról, az álíam, a haza adósságá 
nak törlesztéséről van szó!

Kovacs Péíey 
(a Mátyás Ernlékbizottság Lapja)

Mátyás király emlékezete


