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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Mátyás király: a legenda és a valóság 

 

 
1. Az örökség 

 

   Hatalmas mondakör, népmesék sorozata szól a dicsőséges és igazságos Mátyás királyról, a 

bölcs uralkodóról, a kiváló hadvezérről, a szegények védelmezőjéről. Gyorsan tegyük hozzá, 

hogy sok tekintetben komoly valóságalappal. A Mátyás-kultusz azonban csak a XVI. 

században alakult ki, amelyben jelentős szerepe volt kiváló tudósunknak, Heltai Gáspárnak. 

Mátyást a saját kortársai és népe „zsarnok”-nak tartotta, uralkodását pedig az „elnyomás 

korának” tekintették. Ez a megítélés Mohács után változott meg gyökeresen, és a teljesen 

kiszolgáltatott, és végletekig megosztott ország nosztalgiával gondolt vissza a mátyási „szép 

időkre”. Hunyadi Mátyás uralkodásának 32 esztendejét nem szabad csak önmagában 

vizsgálnunk, hanem történelmi távlatokba kell helyeznünk. Az adott társadalmi, politikai 

körülmények igen szűkre szabták a király mozgásterét. Az Oszmán birodalom a XIV. század 

vége óta folyamatosan jelen van az ország déli végein, rabolva, pusztítva azt. Nyugati 

irányból szintén egy nagy birodalom a Német-Római császárság határolja hazánkat, amelynek 

uralkodói többször is megpróbálták kiterjeszteni befolyásukat az országra. 

   Magyarország messze nem érte el egyes nyugati államok fejlettségi szintjét sem gazdasági, 

sem társadalmi téren. Nálunk nincsenek igazi, nagy kereskedelmi központok, nagy városok (a 

legnépesebb városok Buda és Pest voltak 25 ezer fős lakossággal), a polgárság gyenge és nem 

rendelkezett politikai befolyással, a rendek erős érdekérvényesítő képességgel bírtak, főleg az 

arisztokrácia. A városi lakosság aránya igen kicsi volt (8%), ami visszahatott a királyi 

bevételekre is. A gazdaság szerkezete sem követte a nyugati mintát: a mezőgazdaság állt a 

középpontban, a kézművesipar, az iparcikkek gyártása, a textilipar fejletlen volt. A magyar 

királyok bevételüknek eléggé tetemes részét a török elleni védekezésre voltak kénytelenek 

fordítani, ráadásul a déli végeken állandósuló csatározások az ország egyik legtermékenyebb 

vidékét tették tönkre. A mátyási Magyarország lélekszáma messze elmaradt a fejlett 

államokétól, és összehasonlíthatatlanul kisebb volt például az Oszmán birodaloméhoz képest 

is. A XV. század végén 3-3,5 millió fő közé tehető a lakosságszám, szemben a 11-12 millió 

fős török birodalommal, amelynek területe is két és félszer akkora volt, mint Magyarországé. 

Mátyás uralkodásának elején szinte teljes külpolitikai elszigeteltségben volt: III. Frigyes a 

későbbi császár örök vetélytárs, a cseh uralkodó Podjebrád György is inkább Frigyessel 

szövetkezett, a pápával is támadtak nézetletérései Mátyásnak, a lengyel uralkodó IV. Kázmér 

szerette volna egyik fiának megszerezni a magyar trónt.  

   Ahhoz, hogy az állam minden mozgósítható erejét fel lehessen használni a fenyegető 

veszélyek ellen, erős királyi hatalomra lett volna szükség. Ahogy azonban Zsigmond király is 

kénytelen volt egyensúlyozni a befolyásos bárói csoportok között, úgy Mátyás sem tehetett 

másképp. A rendiség, a rendek hatalmának megerősödése pont erre az időszakra tehető. A 

magyar társadalom fejletlensége nem tette lehetővé, hogy királyaink a nemességgel szemben 

például a polgárságra támaszkodhassanak, ezért állandó kompromisszumokra kényszerültek 

főleg a főrendekkel. Mátyás uralkodása elején a régen bevált recept szerint rögtön 

hozzákezdett az arisztokrácia sorainak átrendezéséhez. Főleg a szűkebb és távolabbi 

rokonságából, illetve alacsony származású emberekből válogatta össze az új vezető garnitúrát: 

Gerébek, Dengelegiek, Szapolyai Imre, Báthori István. Sokszor azonban ők is szembe 

fordultak az uralkodóval, hiszen akkor már nem a pártfogót látták a királyban, hanem 

hatalmuk korlátozóját.  
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2. Egy tehetséges ifjú Magyarország trónján 

 

   Mielőtt bemutatnánk az ifjú Hunyadi tüneményes pályafutását, néhány szóban szólnunk kell 

az ősökről, Mátyás származásáról is. A Hunyadiak havasalföldi román előkelő családból 

származnak, Mátyás ősei udvari lovagok voltak, befolyásos bojár család tagjai, akik a 

havasalföldi fejedelem szolgálatában állottak. Az 1390-es évek végén kapta meg Zsigmond 

királytól Serbe fia Vajk (Mátyás apai nagyapja) a Hunyad megyei birtokot. Hunyadi János, 

a legidősebb fiú már itt született. Mátyás édesanyja, Szilágyi Erzsébet szintén előkelő 

magyar család tagja volt. Mátyás apja, Hunyadi János talán az egyik legfényesebb karriert 

mondhatta magáénak a magyar történelemben. Elsősorban katonai tehetsége által Zsigmond 

királytól hatalmas birtokokat szerzett. Az 1450-es évek elejére már az ország legnagyobb 

földbirtokosa volt, az ország főkapitánya, majd kormányzója, erdélyi vajda. 

   A tág családnak volt egy „világhírű” tagja is Vlad Ţepeş, havasalföldi vajda személyében, 

akiről Drakula gróf figuráját mintázta a világirodalom. Mátyás unokatestvérét, Szilágyi 

Jusztinát adta feleségül a vajdához egyértelműen politikai okokból. Az egyre erőteljesebb 

török támadásokkal szemben szüksége volt a királynak Havasalföld és Moldva támogatására. 

A vajda híre valóban igen rossz volt, elsősorban kegyetlen módszerei miatt: a „ţepes” jelző a 

nevében karóst jelent, hiszen előszeretettel alkalmazta a karóba húzást, mint büntetést. 

Mindezek mellett a fejedelem a törökkel szemben igen eredményesen hadakozott. 1462-ben 

Mátyás letette a vajdaságról, és több mint egy évtizedig tartotta fogva Magyarországon. Ez 

nem a kegyetlenkedések miatt történt, hanem valószínűleg a vajda külön utakon járt 

politikailag. 1476-ban már mint Mátyás hadvezére harcolt ismét a Balkánon a török ellen, és 

visszakapta vajdai méltóságát is, de még ebben az évben meghalt. 

   Hunyadi Mátyás 1443. február 23-án született Kolozsvárott, Hunyadi János és Szilágyi 

Erzsébet második gyermekeként. Az ifjú Mátyás kiváló nevelést kapott, apja nem csak 

fizikális nevelését, hanem szellemi fejlődését is igen fontosnak tartotta. Széleskörű, humanista 

nevelésben részesült, több idegen nyelven is megtanult, számos tudományágban otthonosan 

mozgott. A kor szokásainak megfelelően igyekezett a család minél előnyösebb házastársat 

keresni az ifjú Hunyadinak. Mátyás alig 12 évesen elvette feleségül Cillei Erzsébetet, Cillei 

Ulrik magyar főúr és német birodalmi fejdelem leányát. (Cillei rokonságban állt a magyar 

királyi családdal is.) Az ifjú ara azonban hamarosan meghalt. 

1456. augusztusában Hunyadi János a nándorfehérvári győző meghalt, az új országos 

főkapitány Cillei Ulrik lett. Hunyadi László a hatalmas Hunyadi vagyon új birtokosa 

megígérte a királynak, V. Lászlónak, hogy a királyi várakat és javadalmakat kiszolgáltatja 

Cilleinek. Midőn a király Cillei kíséretében Nándorfehérvárra érkezett a Hunyadiak csapdába 

csalták a főkapitányt és megölték. V. László megesküdött, hogy nem áll bosszút rokona 

haláláért. Nem így történt: Hunyadi Lászlót Budán lefejezték, az ifjú Mátyást pedig a király 

magával hurcolta Bécsbe, majd Prágába, ahol váratlanul meghalt. V. László cseh király is 

volt, így Csehország irányítását Podjebrád György kormányzó látta el. Ő busás váltságdíj 

fejében engedte csak szabadon az ifjút, illetve el kellett jegyezni Mátyásnak Podjebrád 

Katalint.  

   A Hunyadi-párt óriási anyagi és katonai erőforrásokkal rendelkezett, ez komoly érv volt a 

rendek számára Mátyás királlyá választásához. 1458. január 24-én, a Budán és Pesten 

összegyűlt rendek egyhangúlag választották Magyarország királyává a 15 éves Hunyadi 

Mátyást. Az egyhangúsághoz nagyban hozzájárult Szilágyi Mihály (Mátyás nagybátyja) 

fegyvereseinek a jelenléte is. Szilágyi gyorsan kormányzóvá is választtatta magát, tehát nem 

volt teljesen önzetlen a segítsége. Ő úgy gondolta, hogy Mátyás nagykorúságáig irányítja az 

országot, és utána is komoly befolyással tud lenni az ügyekre.  
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Hunyadi Mátyás egyelőre még csak választott király volt, a megkoronázásra nem kerülhetett 

sor, hiszen V. László a Szent Koronát III. Frigyesnek adta. Frigyes viszont maga aspirált a 

magyar trónra. 

   Az ifjú Mátyás meglepő eréllyel látott hozzá a rendteremtéshez Csehországból való 

hazatérte után. A régi bárói garnitúrát megfosztotta korábbi főúri tisztségeitől, és helyükre új, 

alacsonyabb származású embereket helyezett, vagy rokonait nevezte ki valamelyik fontos 

pozícióba. Talán nagybátyja, Szilágyi Mihály lepődött meg a legjobban, amikor fél év 

elteltével Mátyás elmozdította a kormányzói posztról. A csalódott bárók III. Frigyeshez 

fordultak, aki 1459-ben haddal jött Magyarországra, s Németújváron néhány főúrral királlyá 

választatta magát. Mátyás hamar úrrá lett a nehézségeken, a német csapatokat kiűzte az 

országból, és 1462-ben kiegyezett a Felvidéken harcoló cseh husziták vezérével, Jan 

Giskrával is. 1463-ra sikerült megteremtenie az ország egységét. Ettől a ponttól kezdve a 

cseh husziták igen fontos szerepet játszottak Mátyás haderejében.  

   Továbbra is komoly gondot okozott, hogy a Szent Korona nem Mátyás tulajdonában volt, és 

még nem koronázták meg vele, hiszen az igazi legitimitást az adta volna uralkodói jogainak 

gyakorlásához. Nehéz tárgyalások következtek III. Frigyessel, aki elsősorban a pápa 

nyomására hajlandó volt visszaadni a magyaroknak a koronát, de természetesen nem minden 

feltétel nélkül. Mátyás király és III. Frigyes 1463-ban, Bécsújhelyen kötötték meg a békét. A 

bécsújhelyi szerződés pontjai: 

- III. Frigyes 80 ezer arany forint fejében visszaadja a koronát. 

- A magyar királyi címet továbbra is viselheti a császár, aki fiává is fogadja Mátyást. 

- Ha Mátyás törvényes örökös nélkül halna meg, akkor Frigyes vagy fia, Miksa örökli a 

magyar trónt. 

Az utóbbi pont ekkor még nem tűnt nagy áldozatvállalásnak, hiszen Mátyás csak 20 éves volt, 

és bőven volt ideje utódok nemzésére. A sors azonban másképpen rendezte el a dolgot, és a 

későbbiekben majd pontosan ez az egyezmény alapozta meg a Habsburgok magyarországi 

trónigényét. Mátyás megkoronázására 1464-ben került sor a hagyományoknak megfelelően. 

 

 

 

3. A mátyási külpolitika és annak mozgatórugói 

 

A törökellenes harcok 

   Nándorfehérvár 1456-os török ostroma egész Európát megrémisztette, hiszen talán ekkor 

tudatosult mindenkiben, de főleg a közép-európai népekben, hogy mekkora fenyegetést jelent 

számukra az oszmán terjeszkedés. Ezért is kapott akkora jelentőséget Hunyadi János 

győzelme. A törökellenes küzdelemnek nagy támogatója volt II. Pius pápa, aki többször is 

keresztes felkelésre hívta fel Európa népeit, nem sok sikerrel. Mátyás, komolyabb külföldi 

támogatás híján, óvatos katonapolitikát folytatott a terjeszkedő törökkel szemben. 

   II. Mohamed szultán folyamatosan támadta a Magyarország előtti ütközőállamokat: 

Havasalföld, Moldva, Bosznia, Szerbia, amelyek nagy részét el is foglalta. Mátyás tudta jól, 

hogy nem szabad kitennie drága zsoldosseregét semmilyen komolyabb veszélynek, hiszen 

akkor Magyarország is védtelen maradna. Ha átfogó hadjáratokra nem is, de megfelelő 

mértékű ellencsapásra azért vállalkozott: 1463-ban elfoglalta az igen fontos boszniai Jajca 

várát, 1464-ben Szreberniket, 1476-ban pedig Szabácsot. Ezzel lényegében sikerült távolabb 

tartani a törököt a magyar határoktól. Mátyás megerősítette és kiszélesítette a Zsigmond által 

létrehozott végvári védelmi vonalat. A magyar határvédelmi szervezet az aktív védekezés 

elvére épült, és a török támadások elhárításán túl képes volt arra is, hogy átvigye a harcok 

színterét a török oldalra.  
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Igazából a szultán sem erőltette a nagyobb hadműveleteket és inkább a békeszerződések 

meghosszabbítására törekedett, amelyet elsősorban belpolitikai okokkal indokolhatunk. A 

török terjeszkedés azért természetesen nem állt le, csak némileg irányt váltott, és Velence felé 

fordult. 1479-ben, az erdélyi Kenyérmezőn Kinizsi Pál és Báthori István súlyos vereséget 

mértek a betörő török csapatokra, ami újabb bizonyítéka volt a hatékony magyar védelemnek.  

   A déli határok mentén lévő viszonylagos stabilitás tette lehetővé Mátyásnak, hogy figyelmét 

Nyugat-Európa és a császári trón felé fordítsa. Sokféle elképzelés látott már napvilágot 

Mátyás nyugati hadjáratait illetően, a leggyakrabban talán az a nézet bukkant fel, hogy 

Mátyás Zsigmond példáját követve a német-római császári címet kívánta megszerezni. 

Tekinthetjük-e pusztán a túlzott becsvágy megnyilvánulásának ezt a célt, vagy talán más okok 

voltak a mozgatórugói a nyugati harcoknak?  

A cseh háborúk  

   Podjebrád György cseh király (Mátyás volt apósa) huszita volt, tehát a katolikus egyház 

szemében eretnek. A pápa számára ez elfogadhatatlan volt, és ezért támogatta Mátyást egy 

csehek elleni háború megindításában. A magyar király 1468-ra stabilizálni tudta helyzetét az 

országban, elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy most már komolyabban beleszóljon az 

európai politikába is. 1468-69 folyamán a magyar seregek elfoglalták Sziléziát és 

Morvaországot, de Prága közelébe nem kerültek. 1469-ben a katolikus cseh főurak Mátyást 

cseh királlyá választották, de Mátyás ténylegesen nem foglalhatta el a trónt. Egyrészt, mert 

Podjebrád keményen ellenállt, másrészt sem a Habsburgok, sem a lengyel Jagellók nem 

támogatták. 1471-ben meghalt Podjebrád, de a cseh rendek, amelyek többsége huszita volt 

nem kívánta Mátyást királynak megválasztani, helyette a lengyel király fiát, Jagelló Ulászlót 

tették meg cseh királynak. Mátyásnak a Habsburgok mellett lett még egy ellensége a Jagellók 

személyében. Amint várható volt a Jagellók szövetséget kötöttek a Habsburgokkal Mátyás 

ellen. 

   1474-ben hatalmas lengyel-cseh sereg indult Szilézia visszafoglalására, de Mátyás sikerrel 

védte meg tartományát jóval kisebb seregével. Boroszló várát hosszú hónapokig tartó 

ostrommal sem sikerült bevennie a lengyeleknek. Sőt Mátyás Szapolyai István és Kinizsi 

Pál vezetésével portyázó csapatokat küldött Lengyelországba. 1477-ben III. Frigyes császár 

Mátyást ismerte el cseh királynak, miután annak csapatai elfoglalták Alsó-Ausztriát. Ulászló, 

mivel fő szövetségese elpártolt tőle, kénytelen volt a magyar királlyal békét kötni. Az 1479-es 

olmützi békében kimondták, hogy mind Mátyás, mind Ulászló viselheti a cseh királyi címet. 

Egész Csehország elfoglalására Mátyás azonban képtelen volt. 

A háború mérlege: 

- Mátyás rosszul mérte fel az erőviszonyokat: a cseh katolikus főurak csak eszközként 

használták fel a husziták ellen, királyságát igazából nem akarták. 

- A cseh hadsereg sokkal erősebb volt, mint amire Mátyás számított. 

- A végcél, a cseh királyság és az azzal járó választófejedelmi pozíció megszerzése nem 

sikerült. 

- Mátyás viszont elfoglalt két gazdag tartományt (Morvaországot, Sziléziát), amelyeket meg 

is tudott tartani. Az új tartományok adói a magyar királyi kincstárat gazdagították. 

- A báróknak és a zsoldosoknak komoly hasznot hajtó vállalkozást biztosított a hadjáratok 

révén. 

- A zsoldosokat foglalkoztatni tudta a király, nem idehaza dúlták „unalmukban" az 

országot. 

- Magyarország komoly hatalmi tényező lett Közép-Európában.  
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Az osztrák háborúk 

   Még igazából le sem zárta Mátyás a csehek elleni háborúját, már újabb viharfelhők 

gyülekeztek a külpolitikában, csak most nyugati irányból. III. Frigyes császár, aki viselte a 

magyar királyi címet is állandó fenyegetést jelentett. 1477-ben érkezett meg a magyar 

hadüzenet Bécsbe. A magyar csapatok villámháborúval elfoglalták egész Alsó-Ausztriát. A 

békét Korneuburgban írta alá a császár, amelyben igen magas összegű kárpótlás fizetését 

vállalta, illetve azt, hogy Mátyást beiktatja a cseh királyságba. Ezen kívül azonban semmi 

érdemlegeset nem ért el a magyar uralkodó. Egy sor kérdés viszont megoldatlan maradt: 

- A két cseh király (Mátyás és Ulászló) közül kit hív meg III. Frigyes választófejedelemként 

a birodalmi gyűlésbe? 

- Nem oldódott meg a császár magyarországi örökösödési joga sem (bécsújhelyi szerződés), 

illetve a magyar királyi cím használata. 

A következő háború nem váratott sokáig magára. Az újabb harcok ténylegesen már 1479-ben 

megindultak, de a magyar hadüzenet csak 1482-ben érkezett meg. Ez a hadjárat már jóval 

nehezebb volt: várostromok, kemény csaták. Komoly sikernek számított Bécs 1485-ös 

elfoglalása. Ennek óriási jelentősége volt, hiszen a német császár birodalmi fővárosát 

foglalata el a magyar király, sőt 1487-ben bevonult Bécsújhelyre is, megszerezte Karintia és 

Stájerország nagy részét. Ezek után a háború kifulladt, mint Csehországban és Mátyás 

haláláig csak tárgyaltak egymással a felek, néha egy-egy fegyverszünetet is kötöttek. 

 

A mátyási hadjáratok mérlege: 

 Jogilag a helyzet világos: az elfoglalt tartományok nem részei Magyarországnak, önálló 

államok, csak uralkodójuk azonos a törzskirálysággal. 

 A rendek jogait teljes mértékben tiszteletben tartotta a király, de mindenhova saját 

megbízottat (főkapitány) is küldött. A három meghódított tartományt azonban külön 

kezelték. A legteljesebb jogokkal Morvaország rendelkezett, míg Alsó-Ausztriát 

meghódított tartományként kormányozta Mátyás, Szilézia helyzete a kettő közötti volt. 

 A meghódított területekre Mátyás mindig kevesebb adót vetett ki, mint Magyarországra. 

Óvakodott attól, hogy túlzottan megterhelje ezeket a tartományokat pénzügyileg. 

 Az igen szigorú magyar ellenőrzés viszont ahhoz vezetett, hogy idővel komoly 

magyarellenes hangulat alakult ki, főleg Sziléziában és Alsó-Ausztriában. 

 A törökkel szemben igazi támadó offenzívát nem hajtott végre Mátyás, hanem csak a 

határ menti status quo megerősítésére törekedett. Az uralkodó teljesen tisztában volt azzal, 

hogy az erőviszonyok nem neki kedveznek a Balkánon, ezért nem volt hajlandó 

belemenni kétes értékű vállalkozásokba, kockára téve értékes és drága hadseregét. 

 A korábban feltett kérdésre, hogy mi magyarázza Mátyás irányváltását nyugat felé a 

válasz a következő: nem arról van szó, hogy egyesíteni akarta a környező országokat a 

hatékony törökellenes fellépés érdekében, megszerezve esetleg a német-római császári 

trónt is. A török birodalom így is erősebb lett volna. Az ok prózaibb! Az öntudatos, 

hatalomvágyó ifjút mérhetetlenül felbőszítette az, hogy „nevetséges, nem nemesi 

származású felkapaszkodottnak” minősítették uralkodó társai, és sokszor a legdurvább 

formában utasították vissza házassági ajánlatait Európa ősi uralkodó családjai. Csakis a 

hódításokkal kényszeríthette rá szomszédait, hogy elismerjék egyenlő partnernek, és 

tudomásul vegyék dinasztiaalapítási szándékát. Mátyás Magyarországa csak a törökkel 

szemben számított gyengének, szomszédainál mindenképpen erősebb volt.  
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4. Belpolitikai küzdelmek 

 

   Az 1460-as évek közepére Mátyás stabilizálni tudta helyzetét. A legnagyobb veszélyt 

számára mindig is az elégedetlen főurak jelentették. Nem csak politikai ellenfelei, hanem 

legfőbb szövetségesei, sőt volt mikor családtagjai is szembe fordultak vele. Mátyás 

uralkodását a legtöbb tankönyv úgy próbálta beállítani, mint egy korlátlan hatalommal 

rendelkező „budai napkirály” uralmát. A valóságban ez nem így volt. Az ország 

főméltóságaival, a királyi tanács tagjaival, a legnagyobb birtokosokkal ő sem húzhatott ujjat. 

A nagyúri lázadókkal kesztyűs kézzel bánt, az előkelő nemeseknek viszont nem kegyelmezett. 

1467-ben az erdélyi nemesség lázadt fel a vajdával az élen a királyi adók miatt. Mátyás 

mindig akkor mutatkozott a legerélyesebbnek és a leggyorsabbnak, ha helyzete bizonytalanná 

vált. Szélsebesen Erdélyben termett seregével és elfojtotta a lázadást. Csak a nagyurakat 

kímélte, a többi lázadó nemest kivégeztette, birtokaikat elkoboztatta. 

   1471-ben újabb komoly szervezkedéssel kellett szembe néznie. Korábbi nevelője, az 

esztergomi érsek és királyi főkancellár Vitéz János állt az összeesküvés élére. A főpapokból 

és bárókból álló királyi tanács lényegében a királyi hatalmat ellenőrizte. Most is ez történt, 

mikor a királlyal megígértették, hogy a rendek beleegyezése nélkül nem vet ki adót. Az urak 

nehezményezték, hogy Mátyás nem veszi figyelembe véleményüket, és mindent maga intéz. 

Bírálták a csehországi háborúk miatt is, ők jobban szerették volna, ha a király inkább a 

törökkel hadakozik. A cérna akkor szakadt el, amikor Mátyás adót vetett ki az egyházra is (a 

pápai követ belegyezésével!). Ez természetesen azt jelentette, hogy megcsapolták Vitéz János 

és a többi főpap jövedelmét is! Vitézhez csatlakozott unokaöccse Janus Pannonius is. A 

lázadók a lengyel király, IV. Kázmér kisebbik fiát, Kázmér herceget akarták a trónra ültetni. 

Mátyás most is gyorsan cselekedett: hazatért Csehországból és rögtön országgyűlést hívott 

össze, ahol igyekezett orvosolni a nemesség sérelmeit. Sikerült is így szinte mindenkit maga 

mellé állítania, Kázmér herceg csapatait pedig kiverte az országból. Az összeesküvés hamar 

összeomlott, a király Vitézzel kiegyezett, majd később mégis elfogatta. A bíboros 1472-ben 

halt meg. Janus Pannonius nem volt hajlandó visszatérni a király hűségére, hanem elmenekült, 

de őt is utolérte a halál 1472-ben. 

   A belpolitikai helyzetet a Vitéz-féle összeesküvés alapvetően változtatta meg. Bár a király 

továbbra is tisztában volt a bárók hatalmával, 1471 után lényegében hatalma 

megdönthetetlennek tűnt. A régiebbi tétel miszerint Mátyás a köznemességre támaszkodott a 

bárókkal szemben nem igazán állja meg a helyét. Úgy fogalmazhatunk, hogy uralkodásának 

második felében ritkábban igényelte a köznemesség beleegyezését döntéseihez, és többször 

elégedett meg csak a nagyurak hozzájárulásával. Soha annyi országgyűlést még magyar király 

nem tartott korábban, mint Mátyás: 32 évi uralkodása alatt 24-26 országgyűlésről tudunk! Ez 

természetesen nem azt jelenti, hogy a rendek belegyezését kérte minden lépéséhez. A 

legfontosabb számára az volt, hogy adókat szavaztasson meg. Természetesen szó esett a 

rendek sérelmeiről is, a király meg is ígérte, hogy orvosolja azokat, de a legtöbb esetben erre 

nem került sor. Mátyás sokszor a felgyülemlett feszültségek levezetésére használta fel az 

országgyűléseket. 

   Az összeesküvés után megváltozott Mátyás kinevezési politikája is. Egyre több helyen 

tűntek fel külföldiek, főleg olaszok és németek, illetve alacsonyabb sorból származó emberek 

fontos állami és egyházi tisztségekben. A belpolitikában kezdett egyre lényegesebb kérdéssé 

válni az utódlás és a házasság problémája. Mátyás felesége, Podjebrád Katalin igen fiatalon, 

szülés közben halt meg. Korábban már említettük, hogy Európa régi, előkelő királyi családjai 

lenézték a magyar királyt származása miatt, ezért sorra elutasították házassági ajánlatait. 

Uralkodónk természetesen a keresés ideje alatt sem volt érzéketlen a női nem iránt.  
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1473-ban egy Barbara Edelpöck nevű gazdag polgárleánytól fia született, a későbbi Corvin 

János. Ekkor még senki nem gondolt arra, hogy a törvénytelen kapcsolatból született 

gyermekre, mint örökösre számítani kellene. Mátyás ugyanis végre pozitív választ kapott 

leánykérésére a nápolyi uralkodótól, aki leányát, Aragóniai Beatrixet odaígérte Mátyásnak. 

   1476-ban házasodott össze egymással a 19 éves nápolyi királylány és a 29 éves magyar 

király. Beatrix érkezésével minden megváltozott: teret hódított a nyugati udvari etikett, olasz 

humanisták és művészek jelentek meg Budán, az addig közvetlen király eltávolodott 

alattvalóitól. Beatrix sokszor nyilvánított véleményt politikai kérdésekben, ami korábban nem 

volt divat. Komoly szerepe volt abban, hogy a megüresedett esztergomi érseki székbe nyolc 

éves (!) unokaöccse Estei Hippolit került. Beatrix nem tett szert nagy népszerűségre a 

magyar főrendek körében, pedig művelt és okos asszony volt. Az első komoly feszültséget a 

király és közte az jelentette, hogy hamar kiderült: Beatrix meddő. Ettől a pillanattól kezdve 

Mátyás tudatosan készítette elő Corvin János örökösödését. 

 

 

5. Gazdaság és társadalom 

 

   A királyi bevételek jelentősen megnőttek Mátyás uralkodása idején. A fő forrás a jobbágyok 

által megfizetett rendkívüli adó volt, amit évente többször is kivetettek, az értéke pedig 1 

arany forint. Évi átlagban ez az összeg 385 000 forintot tett ki. Az egyéb bevételek közül a 

legtöbb a sóból származott, évente 80 000 forint. Ezt követték a pénzverési és 

bányajövedelmek 60 000 forinttal, a harmincad (korona) vám 50 000 forintot, a királyi 

városok és a szászok adói pedig 47 000 forintot tettek ki. Tehát az évi átlagos jövedelme 

Mátyásnak 628 000 forint volt. Ez az összeg kétszeri adókivetésnél felmehetett 750 000 

forintra is. Ezt még ki lehetne egészíteni a pápától és Velencétől kapott rendszeres 

támogatások összegével, amit Mátyásnak a törökellenes harcokra folyósítottak, illetve a 

meghódított tartományok elenyésző adóival. Így esetleg egy-egy évben a király jövedelme 

elérhette a 900 000 forintot is. Ez sok vagy kevés? Álljon itt néhány adat ennek eldöntéséhez: 

XI. Lajos francia király évi jövedelme kb. négyszerese volt, a velencei köztársaság bevétele 

másfélszerese volt, a török szultán évi jövedelme is kétszerese volt a mátyási bevételeknek. 

   A magyar király bevételei magyar viszonylatban számítottak óriásinak. A jövedelem nagy 

része (480 000 forint) a kb. 15 ezer zsoldos katona évi zsoldjára ment el. Ehhez viszonyítva 

viszont nem is olyan óriási ez a bevétel. 

   A kincstári bevételek döntő hányada a mezőgazdasági termelésből származott. A 

jobbágyságnak kétségtelen könnyebbséget okozott, hogy rendelkezett a szabad költözködés 

jogával, és termény- illetve munkajáradékát pénzben róhatta le. Az anyagi gyarapodást 

azonban nagyban gátolták a még mindig igen szűk piaci viszonyok. A paraszti társadalom 

jelentős hányada mezővárosokban (oppidum) lakott, amelyek száma Mátyás uralkodása alatt 

megkétszereződött. A vásárok központjai voltak ezek a települések. A társadalom döntő 

többségét a parasztság adta, amelyen belül egyfajta vagyoni differenciálódást is 

megfigyelhetünk a XV. században. Megjelentek a gazdag, birtokos parasztok, és nőtt a szinte 

nincstelen zsellérek száma is. A mezővárosok gyarapodása nem a gazdasági körülmények 

fejlődésének volt köszönhető, hanem Mátyás inkább adóalanyokat „gyártott”, amikor ilyen 

jogokkal ruházott fel településeket. Mátyás a szabad királyi városok számának szaporítására 

nem törekedett, sőt a meglévőknek sem szánt politikai szerepet. Főleg csak adójukra 

számított. A magyar városi fejlődés messze elmaradt a nyugat-európaitól, kézművesiparunk 

kicsiny volt és viszonylag fejletlen. A városi polgárság nagy hányada német és olasz 

származású. A városok és az ipar illetve a kereskedelem fejletlenségének az oka a krónikus 

tőkehiány volt.   
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6. Az állam 

 

   A korábbi királyi intézmények és az országgyűlés ugyanúgy működtek, mint annak előtte, 

tehát itt komoly változást nem fedezhetünk fel. A régi intézményeket megtartva Mátyás az 

általa bevezetett reformokkal mégis, szinte észrevétlenül egyedül irányíthatta az államot, 

sokszor a bárókat is távol tartva az állam ügyeitől. A báróknak olyan tisztségeket adott, 

amelyek megcsapolták a családi vagyont. Újlaki Miklós, volt erdélyi vajda így lett bosnyák 

király, s ezzel a déli végek védelmére mozgósítania kellett az egész Újlaki-vagyont. A 

meggazdagodást ígérő hivatalokat osztrák polgárokkal, vagy alacsony származású hazai 

„értelmiségiekkel” töltötte be. 

   Az udvari szervek közül a legjelentősebb testület a királyi tanács volt, amely állt egy 

szűkebb (a legfontosabb egyházi és világi méltóságok), és egy tágabb tanácsból. A király a 

legfontosabb ügyekben mindig kikérte a tanács véleményét, kisebb dolgokban viszont maga 

döntött. Mátyás igyekezett minél jobban függetleníteni magát a tanácstól, ezért főleg saját 

híveivel töltötte fel a testületet. Teljesen azonban soha nem hagyhatta figyelmen kívül a 

főurak véleményét, már csak katonai és anyagi erejük miatt sem.  

   A legfőbb központi királyi hivatal a kancellária volt. A királyi főkancellár komoly 

befolyással rendelkezett az udvarban, a kancellárok ellenőrizték az uralkodót a királyi tanács 

nevében. Mátyás már a kezdet kezdetén igyekezett visszaminősíteni kancellárjait egyszerű 

hivatalfőnökökké. Miután a fő- és titkos kancellár, Vitéz János által vezetett 1471-es 

összeesküvés bebizonyította, hogy még így is túl nagy hatalommal bír a kancellár, ezért 

igyekezett ezt a fontos pozíciót is idegen származású kegyencekkel betölteni. A fontos ügyek 

többségét a király tulajdonképpen maga intézte átnyúlva kancellárja feje fölött.  

   Mátyás a kancelláriai reformmal egyidőben egyesítette a királyi bíróságokat is. Így jött létre 

a királyi személyes jelenlét bírósága, amelynek a vezetője a király megbízottja, a személynök 

volt. Sokszor azonban saját maga elnökölt a bírósági üléseken. Mátyás korlátozta a 

törvényhozó testület, a rendi országgyűlés beleszólását is a hatalomba. Nem változtatott az 

országgyűlés szerkezetén, készségesen elfogadta, hogy a törvények szellemében 

kormányozzon, és elismerte a rendek jogait is. A valóságban azonban az országgyűléseket 

inkább csak a feszültségek levezetésére használta fel a király, jobbára rendeletekkel 

kormányzott. Korlátlan hatalomra azonban nem tett szert Mátyás, mindig figyelembe kellett 

vennie a rendi jogokat. Sűrűn váltogatta kegyenceit, nem igen tűrt meg maga mellett önálló 

elképzelésekkel rendelkező munkatársakat. A nagyurak viszont csak a király rovására 

növelhették hatalmukat, ami Mátyás egyre erőteljesebb ellenállásába ütközött. Ezért 

uralkodásának a vége felé szinte minden jelentősebb főúr szembe fordult vele. A mátyási 

központosítás sajátos történeti képződmény: nem a magyar társadalom, hanem egy különleges 

képességekkel megáldott uralkodó egyéni erőfeszítéseinek gyümölcse volt. Ebben rejlett 

gyengesége is. 

   Fontos szerepet játszott az állam életében a hadsereg. Mátyás zsoldosserege szinte teljesen 

idegen zsoldos katonákból állt. A legnagyobb számban cseh zsoldosokkal találkozhatunk, 

akik a korabeli Európa katonai elitjéhez tartoztak. Az 1470-es évek elejéig a mátyási haderőt 

még jórészt a nemesi bandériumok alkották, amelyek harci értéke igen csekély volt, külföldön 

pedig csak 15 napig voltak kötelesek együtt maradni. Ahogy nőttek Mátyás bevételei, úgy 

tudott egyre több zsoldost felfogadni. A zsoldossereg állandó magvát egy 6000-8000 fős cseh 

had adta, a „fekete” Jan Haugwitz vezetésével. (Volt egy „fehér” Jan Haugwitz is.) Mátyás 

halála után az előbbiről kezdték „fekete seregnek” nevezni a királyi haderőt. A fekete sereg 

főleg cseh, lengyel és német zsoldosokból állt, de a 80-as években már egyre több magyar is 

megjelent. Mátyás kiváló hadvezér volt, akiért a katonái rajongtak, és vakon teljesítették 

minden parancsát.    
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7. A mecénás 

 

   Az itáliai reneszánsz és humanizmus magyarországi térnyerése a mátyási rendkívüli 

tehetségnek és műveltségnek volt köszönhető. Hazánkban a társadalmi közeg, és leginkább a 

befogadó központok hiánya lassította az új műveltség beszivárgását. Kiemelkedő szerepe volt 

a reneszánsz térhódításában Vitéz Jánosnak és Janus Pannoniusnak is. A humanista írók 

Mátyást nagy mecénásként tartották számon, és az itáliai hercegekkel helyezték egy sorba. A 

királyt elsősorban az építkezések és a könyvgyűjtés érdekelték. Az itáliai mesterek által 

elkészített kiemelkedő budai és visegrádi építmények mellett, a budai udvar elsősorban a 

Mátyás által alapított könyvtár, a Bibliotheca Corviniana által vált híressé. A 2000-2500 

kötetes könyvtárnál csak a pápai könyvtár volt nagyobb egész Európában. A kézzel írt és 

festett könyvek a kor legjelentősebb tudományos, és kulturális eredményeit tartalmazták, de 

nem hiányoztak a klasszikus görög és római szerzők művei sem.  

   Mátyás európai viszonylatban is igen művelt uralkodónak számított. Alaposan képzett volt, 

sokoldalú volt az érdeklődése, és jó humorral is meg volt áldva, ami szintén nem egy 

előnytelen tulajdonság. Több nyelven beszélt, s a könyveket nem csak gyűjtötte, hanem 

állandóan olvasta is. Neki mindenképpen szüksége volt erre a kiemelkedő tudásra, hiszen 

állandóan bizonyítani kellett az európai uralkodócsaládok előtt. A budai udvartartás és a 

visegrádi nyári rezidencia pompája is ezt a célt szolgálta. A korra egyébként a késő gótika 

jobban rányomta bélyegét, a reneszánsz elterjedése Beatrix Magyarországra érkezésével 

gyorsult fel. A humanista gondolkodás és a reneszánsz ízlés azonban csak az udvarra 

korlátozódott. Bizonyítja ezt az is, hogy mind Vitéz János, mind Mátyás hiába próbálkoztak 

egyetem alapításával, hosszabb távon nem sikerült. 

 

 

 

8. A nagy király halála 

 

   1485-ben Bécs elfoglalásával Mátyás áttette székhelyét a császárvárosba. Életének utolsó öt 

évét itt töltötte. Korábban szerzett betegségei, mint például köszvénye egyre jobban 

elhatalmasodtak rajta. Az utolsó hónapokban már csak hordszéken tudott közlekedni. 1490. 

április 6-án halt meg Bécsben. 

   Mátyást hatalmas pompával temették el a fehérvári koronázó templomban. A temetés után 

viszont rögtön elkezdődött a harc a trón megszerzéséért. A nagyurak nem támogatták Corvin 

János örökösödését, pedig nagy részüket a király erre feleskette. Itt valószínűleg attól féltek, 

hogy Corvin apja politikáját folytatja, amiből nem kértek. Nem támogatták az özvegy, Beatrix 

örökösödését sem. A rendek választása végül a Jagelló II. Ulászlóra esett. 

   A király halála után nem sokkal megjelent az „igazságos” Mátyás legendája, amely 

valószínű több forrásból is fakadt. Egyrészt a humanista történetírás előszeretettel helyezte 

középpontba az igazságos uralkodó képét, amelyre Itáliában is találhatunk sok példát. Még 

életében Mátyás is terjesztette magáról az „igazságos” uralkodó képét. A magyar 

mondavilágban sem állt egyedül a jó király képe, hiszen Nagy Lajosról ugyanilyen 

véleménnyel volt az utókor. A nagy király halála utáni zűrzavaros időszak, majd később a 

török hódítás is elősegítette a nosztalgiát az „igazságos” Mátyás után. Az álruhás 

történetekből valószínűleg semmi sem volt igaz, de főleg a szegényebb rétegeknek szükségük 

volt egy ilyen népmesei „támaszra”. 

   Hunyadi Mátyás uralkodásának megítélésében ma is sok a vitatott pont, de akárhogy is 

nézzük Mátyás király minden hibája ellenére Magyarország egyik legnagyobb uralkodója 

volt, aki joggal vált a népmesék hősévé.  


