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TRÓNRALÉPTEKOR úgy fogadta az európai világ, mint a keresz-
ténység védelmezőjét. Fiatal alakja mögött a nádorfehér-
vári diadal és törökverö atyjának nagy víziója gomoly-

gott s érkezésének himnusza a déli harangszó bongása volt. 
„Téged, mint Isten valamely küldöttét, égi ajándékképen ka-
pott nemcsak Magyarország, hanem az egész keresztény világ” 
— így köszöntötte trónralépését III. Callixtus pápa, aki Mátyás 
királyban Hunyadi János politikai és katonai utódját látta. 

Talán a fiatal Mátyás királyban lobogtak is a nagy török-
verő hős álmai. Uralkodását mégsem a kereszténységért foly-
tatott küzdelem jellemzi, mert Mátyás már nem középkori ural-
kodó volt, hanem az újkor embere. Nem a középkor lovag-
királyainak a nyomdokain jár, hanem az öncélú nemzeti és 
állami gondolatnak — talán öntudatlan — előőrse. A politikai 
röneszansz legnagyobb képviselője ő a Duna—Tisza közén. Ez 
a sasorrú, sastekintetü magyar király már uralkodásának első 
éveiben felismeri, hogy az európai keresztény univerzalizmus 
népközössége szétesőben van s az a nagy eszmei boltozat, amely 
összefogta Európa népeit egy nagy szellemi hatalom egységébe, 
— nincs többé. Mátyás felismeri azt, hogy Európában öncélú 
nemzeti államok alakulnak ki s úgy érezte, hogy a Kárpátok 
medencéjében az ö hivatása egy olyan magyar nagyhatalomnak 
a kialakítása, amely minden külső segítség nélkül is képes meg-
védeni önmagát, minden külső támadás ellen. Talán történelmi 
anakronizmus volna azt mondani, hogy az oligarchikus színe-
zetű rendüségen fölépült Magyarország — nacionalista Magyar-
ország lett volna. A Garákat, az Újlakiakat, a Szilágyiakat, a 
Perényieket, vagy a Kállaiakat sokkal inkább töltötte el saját 
családi hatalmuk öncélúságának az akarata, sem minthogy bele-
illeszkedhettek volna egy magasabb nemzetközösség mai értel-
mezésű gondolatkörébe. Hiba volna Mátyás királyra úgy tekin-
teni, mint a mai haladottabb államiság, vagy nacionalizmus ön-
tudatos képviselőjére. Mégis, Mátyás királynak hungarizmusok-
ban bővelkedő latin levelezése, a magyar sajátságokra és érté-
kekre tekintő büszkesége épúgy izzó magyarságáról tanusko-
dik, mint ahogy egész királyi magatartása bizonyítéka annak, 
mennyire egynek érezte magát a magyar államisággal. A ma-
gyar állam függetlenségét, feltétlen szuverénitását a pápával 
szemben épúgy meg tudta védelmezni s azt minden, még egy-

Napkelet I. 9 



1 3 0 

házi vonatkozásokban is elismertetni, mint ahogy a német csá-
szár felsőbbségét sem fogadta el soha. mondván: „uralom, domi-
nium dolgában egyenlők vagyunk a császárral, még pedig oly 
egyenlők, hogy semmit sem tartunk tőle, nem is félünk és soha 
nem is fogunk félni tőle”. 

Az a Mátyás király, akinek budai palotája a legszebb röne-
szansz udvarok egyike volt Európában, a maga személyében a 
magyar öncélúság politikáját képviselte. Nincsenek világnézeti 
elfogultságai, nincsenek döntő erejű vallásos élményei, szeretet 
és gyülölet egyformán hidegen hagyják. Mátyás külpolitikájá-
ban talán fedezhetők fel tévedések s a történelem különböző-
képen ítélheti meg nyugat felé orientálódó politikáját, de egy 
bizonyos: az a férfi, aki Buda várában uralkodott, kíméletlen 
éleslátással és illuziómentesen, csakis a nemzet hasznát és meg-
erősödését kereste. És mégis, ez a magyar röneszánsz uralkodó 
sohasem volt olyan immorális és kegyetlen, mint nyugati feje-
delemtársai. A Mediciek, a Borgiák vérgőzös és méregpárás 
levegője sohasem árasztotta e Budavárát. Talán, mert a magyar 
faj nem tud kegyetlen lenni, talán, mert a magyar naturaliter 
keresztény? 

Mátyás királyt a nép — az igazságos jelzővel díszítette. 
Belpolitikájában az öntudatos, erős magyar uralkodók útját 
követte ő is. Letörte a lázadozó oligarchia hatalmát, igyekezett 
megerősíteni a középnemességet, megreformálta a közigazga-
tást és az igazságszolgáltatást. Természeténél és egyéniségénél 
fogva egyeduralkodó volt, aki nem tűrte azt, hogy parciális 
érdekek felborítsák azt a kezdetleges, de mégis csak élő szer-
vezetet, amit a királyi, vagy az akkor ezzel egyértelmű állami 
hatalom jelentett. Ma azt mondanánk róla, hogy a központi hata-
lom akkori lehetőségeihez képest és annak érdekében — szo-
ciális szellemű diktátor volt. A jobbágyság jogállását, szabad 
költözködésének jogát az egyre féktelenebbé váló oligarchiával 
szemben haláláig meg tudta védelmezni. S a jobbágyok ajkán 
halála után keletkezett az a szállóige: meghalt Mátyás király, 
oda az igazság. 

Mátyás király meghalt, de az oligarchia még mindig élt. 
A társadalmi igazságosság meglehetősen viszonylagos érték. 
A politika és az államvezetés szempontjából teljesen mindegy, 
hogy a társadalmi igazságosság képviselője vagy hőse úgy-
nevezett szociális érzésből, vagy politikai raisonból teremt-e 
elviselhető egyensúlyi helyzetet egy államon belül élő társada-
lomban. Felesleges volna kutatni ma, a nagy magyar király 
születésének ötszázadik évfordulóján, hogy Mátyás igazságos-
sága érzelmekből vagy politikai meggondolásokból fakadt-e. 
Uralkodása azonban egy következtetést mindenesetre feltár a 
ma számára is: csak az a nemzet-állam léphet fel a nagyság és 
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a hódítás akaratával, amely társadalmában nem nyujt lehető-
séget arra, hogy idegen érdekek akár anyagi eszközökkel, akár 
a szociális elégedetlenség emeltyűivel beavatkozzanak az állam-
vezetés irányításába s azt eltéríthessék öncélúságától — saját 
hatalmi érdekükben. Mátyás az uralkodása alatt erre irányuló 
törekvéseket részben a belső egyensúly megteremtésével, rész-
ben pedig a parciális érdekek letörésével hárította el. Olyan 
útmutatás ez, amit ötszáz esztendő távlatából is észre kell ven-
nünk és meg kell jegyeznünk, ha nemzeti önállóságunk biz-
tosítására és hivatásunk betöltésére törekszünk a Kárpátok 
medencéjében. 

CSEND 
A gyertya alszik. Alszik a vadász-ház. 
Vackán kopóként alszik a vadász-láz. 
Álmodni hí valami égi hír ma. 
A Hold aranyló napraforgó szirma 
nem nyílt ki még, csupán illatja szállong, 
a Hold illatja: álom. 
Valahol most megy át hajszálnyi vékony, 
ökörnyálnál pókhálósabb fonálon 
egy Szent a széles pokolszakadékon 
s lélekzet-visszafojtva figyeli 
a mélybe lent a káröröm-teli 
ördög-nyáj, fent a szent s angyal-sereg, 
hárfájuk hallgat, szájukból pereg, 
mint rezgő fényű csillag, az ima. 
Hallgat a nagy hegyek fekete zöld 
lomb-szája, a sok zene-masina: 
a sok-sok tücsök, hallgat lent a völgy. 
Hallgat a rózsa bársonyos-piros, 
a harangvirág kék, a lóhere 
fehérlő nyelve s mi máskor tilos: 
minden titkot tékozlón kibeszélnek. 
Illat-hangon megy a terefere. 
Ha csend van, mindig így beszél a lélek, 
de most csöppet se félek. 
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