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L

Csak úgy falta a betűket, úgyszólván bosszúsá
got érzett, hogy gyorsabban olvasni már nem leket. 
Mikor fordítani kellett, haragudott a lapozáshoz 
szükséges időveszteségért. Mert a disznóbőrbe kötött 
könyv oldalairól bámulatos kép tárult eléje: havas 
ormok szakadékai között özönlő fegyveres sereg, 
kardtól és páncéltól csörömpölő emberek sokasága és 
ezek között a jeges talajon szuszogva kapaszkodó 
csodálatos elefántok.

— Matykó, hol vagy? Szólalj már, gyermek!
Anyjának hangja a fülébe ért ugyan az udvar

felől, de tudatába csak félig-meddig. Engedelmes
kedő ösztönét legyőzte a bámulatos olvasmány vágya. 
Meg sem moccant, pedig jól esett volna fészkelődnie 
egyet. Ez a búvóhely, amelyet a páncélkovács lom
tárában talált magának, nem volt valami kényelmes: 
valami vaspánt zsibbasztó fájdalommal nyomta a 
hátát, amint ott ülve kucorgott a vastag fal kis 
ablakszeme alatt. De ha megmozdult volna, akkor 
már fel is kelt volna és engedelmesen szaladt volna 
ki anyjához. Inkább sajgó háttal olvasott tovább. 
Hannibálról, az afrikai vezérről, mesélt a latin könyv 
kézzel írott szövege. És Hannibáltól nem lehetett 
megválni. Lüktetőén izgalmas volt az, ahogy embe
reit és állatait átkényszerítette rettentő erejével az 
Alpokon.

— Vidisne parvulum egregium?
Ez is az udvar felől hangzott, nevelője mélyen 

dörgő hangján. Valakit latinul kérdezett a nevelő,
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hogy látták-e a kis egregiust. Ez a címzés járt latin 
nyelven Mátyásnak, a magyar kormányzó fiának. És 
a latin szónak sikerült, ami a magyar szónak nem 
sikerült: behatolt a fiú tudatába. Kedvetlenül fel
eszmélt a könyvből, kicsit habozott, de aztán fel- 
kászolódott. Most vette ószre, hogy féllába egészen 
elzsibbadt. Sántikálva mászott keresztül a kiselejte
zett pajzsok és halomba dobott egyéb yasholmi 
között.

Az udvari árkádok egyik kőrózsás nyílásában 
látta meg anyját. A szikár, egyenestartású asszony 
szigorú szeme rászegeződött.

— Mi lészen az tanulással, úrfi?
A gyerek nem szólt. Ügy követte a csuklyáskám- 

zsájú nevelőt, mint aki most ébredt álmából. Szemé
ben még ott tündökölt a havon botorkáló elefántok 
meséjének képe. És Hannibált képzelte maga elé. 
Vájjon melyik volt nagyobb vezér: Hannibál, vagy 
az ő nagyszerű apja?

Felmentek a lépcsőn az első kontignációra. 
A nevelő szerzetesi fapapucsa keményen csattogott 
a kőkockákon. Mély csend volt különben, mozdulat
lan augusztusi délután csendje. Bivalyos jobbágyok 
kósza kiáltozása és méhzümmögés érkezett a nyitott 
ablakokon át a Csorna mély völgye felől. A László 
szobáján mentek keresztül s itt a gyerek a minden
nap megismétlődő vággyal pillantott egy ládára. 
Mert tudta, hogy többek között mi van abban: az az 
aranysarkantyú, amelyet László a lovaggá ütéskor 
kapott apjóktól. S mint minden alkalommal, ha a 
szekrényre pillantott, most is forró vágy fogta el, 
hogy mennél hamarabb felnőtt legyen ő is. Bezzeg 
László már férfiúnak számít, már tizennyolc éves, 
őneki még hét hosszú esztendőt kell várnia, míg 
annyi lesz.

A nevelő, mikor az ő szobájába értek és szótla
nul helyet foglaltak egymással szemközt a kecske
lábú faragott asztal mellett, elvette tőle a Liviust és
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helyébe másik írott könyvet tett ólé. Nagy, bütykös 
ujja volt a nevelőnek és ez az ujj a szöveg egy 
helyére mutatott. „Eleozzer keormedeth meghthiz- 
tychad. Azwthaan kezedeth megh mossad. Leghottan 
mongy benediciteth. Azwtaan ykessen le ewlly."

— Előszer körmedet megtisztítsad, — olvasta 
ő hangosan, — azután kezedet megmossad, legottan 
mondj „benedicite“-t, azután ékesen leülj...

Az asztali illendőségre vonatkozó tanítással kez
dődik a lecke, ö olvasta engedelmesen, de figyelme 
másutt kalandozott. Az elefántos Hannibál nem ment 
ki a fejéből és ő önkéntelenül apjával vetette össze. 
Általában akármilyen hősről olvasott, vagy hallott, 
azt forró féltékenységgel mindjárt az imádott apa 
mellé állította. És mindig apja lett a képzeletében 
támadt vetélkedés győztese. Hunyadi János nagyobb 
volt, mint Caesar. Hunyadi János nagyobb volt, mint 
a legendás Cid. Hunyadi János nagyobb volt, mint 
Nagy Sándor, Epaminondas, Roland, mint akárki.

— Figyelmezzünk! — szólott a szerzetes dörgő 
hangja.

ö észbekapott és a szövegre tekintett elméjével 
is, nemcsak a szemével. „Wydwal egyeel. Elsőé az 
taalba ne nywlly. Azthalra ne keonyeokeollyeel. Kar- 
jaidath ys ky ne theryesszed."

— Ujjaidval egyél, — folytatta élénkebben, —- 
első az tálba ne nyúlj, asztalra ne könyököljél, kar
jaidat is ki ne terjesszed.. ,

. . .  .Mert például Nagy Sándor, igaz, az egész vi
lágot meghódította. De majd meghódítja egész biz
tosan apja is. A törököt mindig megveri. Ha fog
lyul esik is, mint három esztendővel ezelőtt a Rigó
mezőn, megint csak kiszabadul. És hiába ölik meg a 
törökök magát a királyt is, mint hét évvel ezelőtt a 
várnai csatában, az ő apját nem tudják elpusztí
tani. Mert ő a Kormányzó Magyarországon, minden
kinek ő parancsol. Majd király is lesz. Aztán meg
ver mindenféle ellenséges nációt, mindenkit megver
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és a világ ura lesz. Nagyobb, mint Nagy Sándor. 
László, meg ő pedig királyfiak lesznek.

— Ürfi, úrfi!
„Ynnya akarwaan zaadath megh kennyed. Nem 

kezedwel hanem kezkeneowel. Raagotth kinyeret 
taalba esmeegh ne maartz.‘“

— Figyelmezek, reverende páter. Innya akarván 
szádat megkenjed, nem kezedvel, hanem keszkenővel* 
Rágott kényeret tálba esmég ne m árts.. .

Ezt a parancsot ugyan nem igen tartják meg a 
nagyok. Mihály bácsi, az édesanyja testvérbátyja, 
bizony mindig úgy tesz, ha itt eszik Vajdahunya- 
don: nem az ujjával tépi a kenyeret, hogy aztán 
illendően a közös tálban megmártsa, hanem először 
megmártja az egészet, harap belőle, megint meg
mártja, megint harap. Az is nagyon vitéz ember, 
Mihály bácsi. Roppant heves természetű, nem is kép
zelné senki, hogy egy ilyen vékony emberbe mennyi 
szilaj harag fér. A csatában bizonyosan seregestül 
hullanak előtte a pogányok, ha ezt a haragot neki
ereszti. A törökök nem is úgy hívják, hogy Szilá
gyi Mihály, hanem Karamihal, vagyis fekete Mi
hály, mert olyan félelmesen fekete ábrázata van 
neki. Ugyanilyen fekete másik nagybátyja is, Szilágyi 
László. De tulajdonképpen furcsa, hogy apja, nagy- 
bátyjai és testvérbátyja a török szultán ellen har
colnak, hiszen a szultán nekik atyjafiok. Nagyany
jának egy húgát portyázó törökök foglyul ejtették, 
hazavitték Törökországba, ott a gyönyörű szép leány 
a szultánnak, Murádnak, lett a felesége, és így anyja 
a mostani szultánnak, Mohamednek. Tehát Hunyadi 
János és a szultán, ahogy ezt szüleitől nem egyszer 
hallotta, unokatestvérek. Miért viaskodnak egymás 
ellen? Természetesen a vallás miatt. A szultán nem 
hiszi a Jézus Krisztust, hanem istentelen pogány, 
éppen ezért kell irtani, ahogy lehet.. e

— Ürfi, úrfi, ne késztessen szólnom kormányzóné 
asszonyunknak!
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„Orraydoth ne aasd. Nem keerdethwin wesz- 
tegy“

— Igenis. Orraidot ne ásd. Nem kérdetvén, 
yesztegj! . . .

Jaj jaj, ez nagyon nehéz parancs. Roppant nehéz 
annak veszteg maradni, aki száz dolgot szeretne 
megtudakolni a nagyoktól, de nem szólhat, mert 
még gyerek, és nem kérdezik. A különféle vallások
ról például számtalan érdekes tudnivaló van. Pél
dául milyen furcsa emberek azok a huszita csehek, 
akiket utraquistáknak is neveznek, mert két szín 
alatt áldoznak, nem elégszenek meg a szent ostyával, 
hanem bort is isznak kehelyből, ezért az a nevök is 
van, hogy kelyhesek. Aztán a görög vallásúak is mi
lyen különösek, akik katolikusok ugyan, mégsem 
hallgatnak a pápára. Nagyon sok szó esett erről há
rom esztendeje, mikor Lászlóval élj egyeztették Ul- 
riknak, a cillii grófnak, Erzsébet leányát. A kis
leány nem pápista, mert az anyja vallását követte, 
az pedig Brankovics szerb fejedelem leánya. TJlrik 
gróf vallástalan, mísekerülő ember, nem törődött a 
leánya vallásával. Hej, mennyi hosszú vitatkozás 
esett erről a Hunyadi-családban. De aztán vége sza- 
kasztódott a sok vitának, mert a Hunyadi-család me
gint összekülönbözött a gonosz Ulrik gróffal és ta
valy Miklós pápa a László eljegyzését leghatalma
sabb szavával felbontotta.

— Ejnye, úrfi, ejnye!
— Ne bosszonkodjék, reverende, immáron, figyel

ni ezni fogok.
„Mykor elegeth ewtteel fel kelly. Kezeydet 

esmeegh megh mosd. Istennek haalaat aggy.“
Nagyot sóhajtott a fiú. Valóban hálát adott 

Istennek, mert ezt a tanítási tárgyat nagyon únta. 
Ha rajta állott volna, folyton csak történelmet tanul. 
Latint is, görögöt is, németet is, olaszt is szívesen, 
de leginkább történelmet. Azonban a nevelő nem 
ismerte a tréfát, szigorúan ragaszkodott ahhoz a
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tanulási rendhez, amelyet még László számára dol
gozott ki a jó Szanoeki Gergely szerzetes, azóta már 
lembergi érsek. Abban a rendben pedig a történe
lemnek nem jutott több hely, mint a földrajznak, 
vagy számolásnak. László nagyon hanyagul tanult 
annakidején. Folyton apjok példájára hivatkozott, 
aki illiterátus ember volt, még latinul sem tudott, 
mégis Európa legnagyobb vitéze tudott lenni. Még 
a kormányzói esküformát is magyarra kellett neki 
lefordítani, hogy az esküt az országgyűlés előtt le- 
tehesse. A történelmet annál jobban tudta ő is. Igen 
kevés időt töltött ugyan otthon, a régi kolozsvári 
évek alatt is és most Hunyadvárában is, de ha meg
ülhetett egy kevés ideig családja körében, mindig 
magyar történelemről beszélgetett a két fiúval. Fő
ként a koronát magyarázta nekik, Szent István 
koronáját, amelyet a bölcs országalapító király a 
pápával adatott magának és nem a németrómai 
császárral, mert országát szabadnak és független
nek akarta tudni a németek előtt meghajló hűbéres 
nációk között. Később méltatlan királyok jöttek, 
Salamon és Péter, akik a velők elégedetlen nemzet 
ellen a némethez szaladtak segítségért és felkínál
ták a segítség árául Magyarország függetlenségét. 
Ezért feni a fogát Habsburgi Rudolf óta minden 
német uralkodó Magyarországra. Mint most is a 
kapzsi, gyűlöletes Fridrik, aki megkaparította úgy 
a szent koronát, mint a gyermek V. Lászlót, és kezé
ben tartván a magyarok királyát is, koronáját is, 
nyilván minden módon ravaszkodik, hogy vala
hogyan a magyarok nyakára üljön. A kormányzó, 
ha ehhez a ponthoz ért fiai oktatásában, mindig na
gyon felindult. Szikrázott a szeme, még az asztalra 
is ütött öklével és azt mondta, hogy ebura fakó.

— Ebbül ma sem lészen tanulás, — szólt fej
csóválva a nevelő, — immár látván látom.

Mátyás ekkor eszmélt rá, hogy nyitott olasz 
könyv fekszik előtte, de úgy elgondolkozott, hogy
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eddig észre sem vette a könyvet. Reménykedve, 
várakozva tekintett a szerzetesre, s mikor az fék 
állott, boldogan ugrott fel ő is.

— Odvarra vájjon mehetök-é? ‘
— Leket, — bólintott a szerzetes, — pótoljuk az 

múlasztottat estebédnek előtte.
A fiú nagy robajjal futott ki a szobából. Le a 

lépcsőn, ki az udvarra.
—Hajbó, — kiáltotta az udvaron futtában, —* 

Harám, hamar, hamar az Többsincset!
Harám, a török fogolyból hunyadi lovásszá ke

resztelt szerecsen, már vigyorgó pofával fogadta a 
fiút. Fehér foga csak úgy világított orcájából. Seré
nyen oldotta le a kötőfékről Többsincset, a kis pej
kancát és kezdte kantározni. A lovacska boldogan 
tapogott, megismerte gazdája hangját, prüsszentő 
röhögés tört ki orrlyukain, Harám csak üggyel-baj- 
jal tudta a kapkodó lófejet szerszámba szerezni. Má
tyás maga hozta a két nyerget, egyiket magának, 
másikat a lovásznak.

És már ügettek is kifelé, visszhangosan kocogva 
a kaputorony boltíves alagútjában. A nagy kapu nyí
lásán túl, amelynek nehéz, megvasalt tölgyszámyai 
most zárva állottak, a paták hangja gerendásán do
bogóvá lett: a várárok felett haladtak keresztül, a 
rovátkás korlátú hídon, végül pedig földes talajra 
jutottak a lólábak.

— Hajhó, — kiáltott megint a fiú.
A kis pejkanca megugrott és egyszerre neki

nyúlt a hosszú vágtának. Mögötte mértéktartóan 
futott a Harám jóval nagyobb fekete ménje. A fiú 
vállig érő zsemlyeszőke haját lobogtatta a rohanás 
szele, ágiért csak úgy hajadonfőit ült lóra. Széles mel
lét nékifeszítette a levegőnek, derekát boldogan ki
egyenesítette. Lóháton jóval magasabbnak érezte 
magát, mint gyalog. A nyugvásnak induló nap rézsú- 
tosan, vakítóan sütött, a száguldás mellett kóválygó 
fecskék csaptak el. A nyargalást elmondhatatlanul
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élvezte a gyerek. Tudta, hogy igen jól lovagol. Sőt 
tudta, hogy bátyjánál is jobban üli a lovat. Hasonló 
korú játszópajtásai, a vári tisztek fiai, vagy Hu- 
nyadra látogató rokongyerekek, Csolnokosi-fiúk, 
Geréb-fiúk, Pongrácz-fiúk, Bodó-fiúk között egy sem 
akadt, aki lovaglás dolgában csak nyomába is lép
hetett volna. De a megeresztett kantár szilaj örö
mének üromcsepp volt a fenekén. Mit ér mindez, ha 
nem állhat ki tornára? Ha nem rugtathat előreszo- 
gezett kopjarúddal a páncélos ellenfélnek, hogy ki
vesse azt a nyeregből, mialatt porzik mögötte a 
föld? A boldog László annyit lovagolhat a tornán, 
amennyit akar. Sőt apja mellett már csatában is 
volt, már sebet is hozott haza. De ő csak tizenegy
esztendős és még páncélja sincsen.

A füle mellett elsüvítő levegő ekkor valami han
got sejtett hirtelen. Meglepetve fogta vissza a lo
vat és csettintett neki. A kis kanca előre feszítette 
első lábait és olyan egyszerre állt meg, hogy más 
lovas keresztülesett volna a nyakán. Mátyás, mialatt 
a lovász viharzóan vágtatott el mellette, erősen 
figyelt. Csakugyan nem csalódott: a kaputoronyban 
szólt az őr kürtje. Szíve dobogni kezdett. Még job
ban figyelt, hogy megértse az érchangú jelet. És 
egyszerre felkiáltott:

— Lackó! Lackó érkezik!
Megfordította a lovat, amely hátsó lábain tán

colva engedelmeskedett, aztán megint nekinyúlt a 
vágtának. Harám nemsokára utolérte. Ellenkező 
irányban vágtattak most már. A vár mellett elha
ladván, látták megjelenni a könyöklőkön a nyüzs
gésnek indult várnépet. Aztán a vár alatt tovább
vágtattak a Cserna mentén, a dévai-úton. Nemso
kára felbukkant az érkező csapat. Bátyja jött na
gyon messziről, Budáról, „tizenhat lónyi csatával*4, 
vagyis tizenhat lovasból álló kísérettel és poggyász- 
szekerekkel. Ott poroszkált az élen a kormányzó 
nagyobbik fia: Vajdafi László, ahogy az országban
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közönségesen nevezték. Páncélja pirosán csillogott, 
ahogy balfelől rásugárzott az alkonyi napfény.

A kisebbik fiú ügyes kanyarral odafordította a 
lovat bátyja mellé. Az feltolta a sisakrostélyt, ábrá
zata örvendezően tűnt elé a vaskosárból.

— Ej szén, nagyot futtái, Matykó!
— Isten hozott, Lackó. Apánk nem jőve?
— Jaj, dehogy jőve, igen komoly dolgokban 

Budán múlat. Anyánk jól vagyon?
— Jól. Immár ugyan vár tégedöt.
Lépésben haladtak most már egymás mellett, 

mögöttük a tizenhat páncél izei a lólépések ütemére 
csörömpöltek, és sikoltva nyikorogtak a málhás sze
kerek kerekei. A kaputornyon meglebbent a zászló, 
amelyet most húztak fel a fiatal gazda érkezésére, 
A két testvér beszélgetett. Egyenetlenül, ahogy min
dig szoktak: a kisebbik minduntalan nagyoknak 
való országos ügyeket kérdezgetett, a nagyobbik 
pedig enyhe mosollyal elhárítóan felelt a kérdésekre 
és kisgyerekeknek való tárgyakat kezdegetett. 
S ahogy mindig történt közöttük, a nagyobbik fiú 
felnőtt felsőbbségétől leverten türelmetlen lett a 
kisebbik. De a felvonóhídon egyszerre kedve szök
kent. Mert bátyja így szólt hozzá:

— Mas tan immár örvendezz jonhodban, mert 
ugyan nagy valamit hozék.

— Jaj, mit vájjon?
— Meglásd, mikoron lerakodunk.
És öccse hiába faggatta, csak nevetett. Nézte 

szeretettel teljesen a kicsit és csak nevetett. Kedve 
tellett benne, hogy nagyoskodva izgassa. Mátyás 
türelmetlenül ugrott lóról a kaputornyon túl a vái> 
udvaron, ahol anyjok várta őket. De most meg ép
pen kevéssé törődtek vele. Felsiettek a kontigná- 
cióba, reá ügyet sem vetettek. Ö izgatottan lebzselt 
a szekerek körül, amelyeknek vászonborítását most 
kezdték bontogatni.
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— Ha Jézust esmérsz, Gergő, — szólt az egyik 
katonára, — megmondjad, mit hoztatok.

Az kis szünetet tartott, hogy a válasz hatása 
még nagyobb legyen, aztán kibökte a titkot:

— Kis páncélt te kegyelmednek.
A gyerek belesáppadt a boldog izgalomba, de 

szertelen örömét leplezni igyekezett. Eszmélő kora 
óta erős érzéke volt ahhoz, hogy másokkal szemben 
megtartsa méltóságát. Kivált a vár cselédeivel 
szemben. Ezért lenyelte azt a vágyát, hogy minde
nekelőtt az ő páncélját keressék elő a málhából. De 
azért ott csetlett-botlott a bontogató, rakosgató, 
hordogató emberek között, és sehogysem tudta, mit 
csináljon. Mert az ajándékot, ezt érezte, csak László
tól volt szabad megtudnia. Ha pedig most Lászlót 
megkeresi, elmulasztja itt azt a pillanatot, mikor a 
sóvárogva vágyott páncél kikerül valamelyik sze
kér rakományából. Végre döntött. Felszaladt a 
lépcsőn. Bár még az utolsó fokról visszanézett, hátha 
éppen akkor kerül elé a varázslatos ajándék. Sőt 
felérkezvén az emeletre, az egyik ablakon letekin
tett, mielőtt bátyját megkeresi.

Ott voltak anyja és bátyja, ahol sejtette őket: a 
kancellárián. Főbenjáró ügyeket tárgyalhattak a 
várnagy és Szapolyai jószágigazgató társaságában, 
mert a csukott ajtó mögül élénk beszélgetés zaja hall- 
szott ki. Habozott még kissé, aztán megnyomta a 
vaskilincset. László hevesen magyarázott éppen:

— Kit Ujlakiékval s Garáékval köttünk, az 
eggyesség nem ezt mondja.. .  Mit akarsz, Matykó?

A fiú hallgatott. De vágyó arcán jól olvashatott 
a bátya. Andokra nézett és elnevette magát.

— Ez fickó immáron tudja, mit hoztam nekije. 
Jól vagyon, Matykó, páncélodot elkérhedd.

— Igen, de legottan fel is vészem. És jöszte bajt 
vijni vélem.

— Én? Véled? No, szép leszen az. Jól vagyon, 
izenjél szót majd.
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Mátyá3 már csapta is be az ajtót és rohant 
vissza az udvarra. Most már másképpen beszélt.

— Hó, emberek! Az páncélomat legelőztebb! Bá
tyám uram rendeli!

Két zsoldos ember mindjárt abbahagyta, amivel 
foglalatoskodott: ruhaposztó-göngyölegek lerakását. 
Nekiálltak egy eddig megbontatlan szekérnek és 
fejteni kezdték vászonborítását. Nemsokára elő
került a nagy ajándék. Darabjait gyolcscsomagolás
ból kellett kiszedni. Itt volt minden, sisaktól a sod
ronyos saruig, mindegyik darab mérete kisgyerek
nek való.

— Gergő, — mondta a boldogságtól elszoruló 
torokkal, — ezt legottan felvészem. Fogjad egyeb- 
jét, hozzadsza!

Maga a mellvértet, meg a sisakot fogta és sza- 
ladvást indult a földszinti páncélterem felé. Jókora 
helyiség volt ez, benne faállványokra aggatott teljes 
vértek sorakoztak, mint megannyi néma vitézek. 
A falakba vert kampókon vízszintesen sorakoztak a 
dárdák, valóságos sűrű rácsot alkotva. Bakokra 
rakva szúróshomlokú lóvórtek sorakoztak a másik 
oldalon. És ezoldalt a falon megszámlálhatatlan 
kard: görbe török szablyáktól kezdve a meglepő 
nagyságú kétkezes, vagy másfélkezes pallosokig, 
amelyek pengéjén vályú húzódott végig.

Nemcsak Gergő jött be az úrfi után, hanem a 
fegyveres cselédek közül többen is, mintegy híze
legni a nagy esetnél való jelenlétökkel. A gyerek 
lámpalázasan öltötte fel először az alsó darabokat, 
két ember is segített neki. Eleget látta már, hogy 
apja és bátyja hogyan bajlódnak a sok eldugott bőr- 
szíjj összekapcsolásán, de most, hogy maga csinálta 
ugyanezt, az egész dolog egészen újnak tűnt fel 
előtte. Ültében magasra tartotta fél lábát, amelyen 
már rajta volt az acélsaru. Kedvetelten szemlélte a 
gyíkfarok módjára elkeskenyülő saru-orrot. Aztán 
másik lábát is acélsaruba dugta. Lábaszárán serény
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kezek fűzögették a vért alatti kapcsos szíjjakat. 
Aztán a mellvértet adták rá, s ő boldogan tapintotta 
meg a jobbmellből kiálló kampót. Jól tudta, mire- 
való az. Szíjjazták, kapcsolták. Most a sisakra ke
rült a sor. Türelmetlenül várta, hogy a mellvérthez 
erősítsék a szabályozható csavarokkal, mert próbál
gatni akarta a sisakrostélyt. Csakhogy ezen a sisa
kon nem volt rostély. Előre csucsorított békaszájú 
arcot mutatott ez a sisak, kereszthasadékán véko
nyan lehetett kilátni a külső világra. Végül jött a 
scdronyhálós, belül bőrrel bélelt kesztyű.

Néhány lépést tett, járni próbált. A vasöltözet 
hősies zörgése boldogsággal töltötte el. De ugyan
akkor csodálkozott rajta, hogy mekkora súlya van 
mindannak, amit magán hord. A vért mintha a 
talajba igyekezett volna süppeszteni lábát. És 
érezte, hogy válla izmait az állandó súlyhordáshoz 
kell igazítania. Némán kinyújtotta kezét: odaadták 
lándzsáját. Szép hosszú lándzsa volt, bajvíváshoz 
való. Csavarodó kék-piros színekkel festett pózna, 
vas végű. Hegye azonban tompa: a lecsapott hegy 
területe előírás szerint dénár-nagyságú. És végül a 
pajzs, a gyönyörű címeres pajzs, rajta a Hunyadi
holló.

— Lóvértet nem hoztatok?
— Vagyon az várban elegendő.
A cselédek alázatosan dicsérték a szép lovagi 

páncélt, formáját, verését, csiszolását. A fiú csö
rögve lépegetett közöttük és a lándzsát próbálgatta 
a mellkampóba akasztani. Egyszerre elkiáltotta 
magát:

— Lovat vértözzetök, de nem Többsincset, hanem 
bátyám uraméból. És valaki iramodjék az kancel
láriába, jönne tüstént bátyám uram.

Lászlóra jó soká kellett várakozni. A gyerek 
minduntalan feltekintett az égre: lesz-e még elég 
világosság. Mert már alkonyodott, az épület már 
elfedte a napot. De jó időbe tartott, amíg a lovat
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elévezették. Alacsony nyerge volt annak, magyar 
módra, hogy ne lehessen a magas kápába kapasz
kodni, mint a német lovagok szokták. S a ló is 
kisebb, mint általában a harci mének. Mégsem érte 
fel jobblába a kengyelt. És a páncélsaru fityegően 
hosszú vége is beleakadozott a kengyelbe. Két mar
kos ember nagy lendülettel nyeregbe tolta végül az 
úrfit. Oldalt két ember a László várakozó lovának 
szárát tartotta.

Mátyás jól megmarkolta a lándzsát és térdbe 
akarta fogni a lovat. De kurta térdei számára túl- 
széles volt a ló. Sóhajtott haragjában, hogy miért 
kicsi még. Aztán mégis csak nekirugtatott, előre 
szegezett lándzsával az udvarnak, hogy lássa, ho
gyan megy ez. Fordult egyet-kettőt, roppant tetszett 
neki az egész. A kőlábak mentén összeverődött 
cselédek sokasága szegélyezte már az udvart.

Végre jött László. Ó milyen irigylésreméltóan 
hanyag mozdulattal csapta le rostélyát, milyen pe- 
helykönnyen dobta nyeregbe páncélos testét a cse
lédek segítségével, milyen természetes és avatott 
módon nyúlt a lándzsáért a csatlósok felé, milyen 
egyszerre kapta balkézbe a pajzsát.

Egymáshoz lovagoltak. Zárt sisakon keresztül 
beszélgetett a két páncélos testvér, a tizennyolc 
éves Hunyadi a tizenegy éves Hunyadival.

— Valóságosan bajt akarsz-é vijni, te gyerek?
— Azt, azt, igen!
— De karodot ha eltöröd, magadra vess.
— Igen, igen, jó, csak immár kezdjük.
De nem ment ez ilyen gyorsan. László végig

nézte öccsét, egészen közel faroltatta hozzá a lovát, 
aztán sodronykesztyűs tenyerével a gyerek vállára 
csapott. És Mátyás azt érezte, hogy ami eddig ké
nyelmetlen volt rajta, azt ez a szakértő kézütés 
kényelmesre csapta. Aztán a lovon igazított valamit 
László. Majd pedig a várvavárt gyakorlati összecsa
pás helyett elméleti magyarázatba kezdett. Mert sok

Harsányi Zsolt; Mattiias Rex I. ^  2
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mindenféle oka-foka van a tornának. Ott kezdődik 
az egész, hogy a nyeregben ülő lovag testtartása 
egészen más, mint a rendes lovaglásnál. Ezt a lesze
gett vállal, erősen figyelő tekintettel, mélyen előre- 
hajlott testtartást soká, soká kell gyakorolni. Aztán 
nagy a sora a lándzsa tartásának is. Hajszálnyi tá
volságokon múlik, hogy a szorító marok mennyire 
van elfordulva. Egy gondolatnyival mélyebben mar
kol csak az ember, már elromlott minden és össze
csapáskor a saját lándzsája erejétől ő maga dől 
hanyatt ahelyett, hogy ellenfelét vetné ki a nyereg
ből. Az már nagy haladás, mikor arról van szó a 
tornatanulásnál, hogy ki kell ismerni az ellenfelet. 
Van, akit homlokon kell célozni a lándzsaheggyel, 
van, akit mellen. Aztán hogyan kell esni, ha már érzi 
az ember, hogy esik, mert aki ügyesen tud esni, an
nak keze-lába nem törik, nyaka sem.

Mátyás tisztelettel hallgatta a hosszú oktatást, 
de nagyon únta.

— Nem kezdjük háti
— Várhass, golyhó. Melly módit csináljuk, sem 

tudatik még.
Mert sokféle nagyon a torna formája. Például 

van a nápolyi forma. Ennél az egyik vívó megáll, 
a másik nekirolian és igyekszik kivetni, aztán a 
másik áll meg és az első rohan neki, végül egy
szerre rohannak egymásnak. De ehhez magasabb 
nyereg dukál és hosszabb lándzsa. Viszont van a 
magyar forma, kurtább lándzsával, együttes kezdés
sel, nem vágtatva, hanem szigorúan ügetve.

— Az nápolyit csináljuk, — szólt sóváran a fiú, 
— de egyszerre kezdjük.

László kijelölte a két helyet. Kürtöst parancsolt 
a lépcső aljába. Három rövid kürtjei, az utolsóra 
kell indulni. Mialatt így készülődtek, Mátyás vélet
lenül felnézett az emeleti folyosóra. Ott látta anyját 
könyökölni, három nőcseléd és a nevelő mellette. 
A fiú rögtön ott hagyta bátyját és az udvar köze-
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pére ügetett. Meg akarta mutatni, hogy jól tudja 
a lovagi köszöntést. Magasra tartott lándzsával üd
vözölte az anyát. Az nevetett és keszkenőt lobogta
tott feléje.

— Jól vagyon, Matykó, — kiáltotta le, — ne 
hadd magadot!

A két lovag odaügetett az udvar két végébe, kiki 
a helyére. Akkor László intett a kürtösnek. Mátyás 
megmarkolta a lándzsát, úgy, ahogy bátyja mu
tatta. A szíve erősen dobogott. Mélyen előre hajlott 
a nyeregben és bátyja homlokának célozta a fegy
ver végét. A kürt megszólalt. Három kurta hangot 
adott. A harmadikra a fiú megindult. A tornára 
iskolázott ló úgy nekiiramodott, mint a förgeteg. 
Mátyás a sisaknyíláson át élesen figyelte a szem
közt rohanva közeledő alak fejét és a lándzsavéget. 
Gondolkozni nem is ért rá, egy szempillantás alatt 
egymáshoz értek. A következő pillanatban már látta, 
hogy lándzsája az ürességbe szalad a László elhajló 
feje mellett, őt pedig rettenetesen zökkentő ütés éri. 
Már a földön is hevert. Lova megállíthatatlanul 
rohant tovább a lendülettől. László azonban már ott 
volt mellette. Föléje hajolt és talpra segítette. Cse
lédek szaladtak oda.

— Állj föl! Állj föl! Nyújtogassad karodot, lába- 
dot, fejedöt forgassad erre-arra.

A fiú szót fogadott. Cudarúl nyilallott hátul a 
balválla, de meg nem mukkant volna a világért sem. 
Körülnézett lova, lándzsája és pajzsa után. Lovát 
már vezették, lándzsáját már nyújtották, s akkor 
látta, hogy pajzsán alapos horpadást ütött a bátyja 
gerelye.

— Hagyjad, — szólt László, — úgy szép az, ha 
mendnél több vagyon rajta.

A gyerek felnézett anyjára. Az mozdulatlan 
könyökölt ott, ahol előbb. Nem mondott sem dicsérő 
szót, sem gáncsolót. Mátyás tudta, hogy anyja ak
kor sem szólna, ha ő a karját szegte volna. Itt volna

2*
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már azóta segíteni, de mozdulatlan arccal. Mióta 
csak emlékezett rá, ilyen összeezorított szájú, ke
mény asszonynak tudta.

Hogy anyja látta bukását, ez újabb próbálko
zásra késztette. Intett az odasereglett csatlósoknak, 
hogy segítsék lóra. Aztán bátyjának szólt;

— Esmég.
László sodronyos kezével lefelé vágott a leve

gőben. Ez igent jelentett az olyan lovagnál, aki szólni 
lusta volt, bólintani pedig sisakosán nem tudott. De 
mikor lóra dobta magát, mégis megszólalt László:

— Mastan jól figyelmezz, gyermek: hogyan tud
jál esni, példámon olvasd.

Felálltak megint. A harmadik kürtszóra neki
rohantak egymásnak. Mátyás feszült figyelemmel 
célzott bátyja sisakjának homlokára. El is találta. 
A László lándzsája elsiklott mellette. Maga László 
egyszerűen hátrasiklott a lóról, mintha a paripát 
csak úgy kiengedte volna maga alól. Talpára esett, 
aztán térdre ugyan, de pajzsára támaszkodva a 
következő pillanatban már lábra is pattant megint. 
A győztes gyermek azonban sajgó fájdalma1, érzett 
most már jobb vállában is: saját lándzsája, mikor 
célba talált, megrántotta.

— Esmég, esmég. — könyörgött bátyjának, — 
az magyar módit hadd tapasztalnom.

— Nem bánom, de csak egyetlenben egy run
dára. Az pajzsokat letesszük.

Most a kürtszóra ügetve csaptak egymásnak. 
Egészen más volt ez, mint az előbbi mérkőzés: való
ságos párbaj, mintha csak karddal vívták volna. 
László a pompás mester felsőbbségével úgyszólván 
csak játszogatott. Lándzsája minduntalan váratlan 
irányból döfött, és Mátyásnak alaposan tartania kel
lett magát a nyeregben, pedig a döfések nyilván szán
dékosan gyengék voltak. A László lova meglepő 
ügyességgel került-fordult, ficánkolt, valósággal tett
legesen, sőt látható tűzzel részt vett a viaskodásban
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maga is. És Mátyás ámulva érezte maga alatt, hogy 
az ő lova hasonlóképpen mérkőzik. A játék kifogy
hatatlan változatokkal járt, és ő a maga esze szerint, 
a kezdő gyámoltalan igyekezetével próbálkozott 
támadni bátyját, de mindig elkésett egy gondolattal. 
A két lovas állandóan körben forgott, a lovak hol 
hátráltak, hol ügyesen közelebb szökkentek, a lándzsa- 
nyelek hangos koppanással ütődtek össze néha, a pán
célok erősen csörömpöltek. Mátyás már jó sok döfést 
kapott, magában be kellett látnia, hogyha bátyja ko
molyan akarta volna, ő már tízszer is elterült volna 
a földön. Ekkor hirtelen azon vette magát észre, hogy 
László lándzsavége ravaszul befurakodik az ő teste 
és nyerge közé. Védekezni próbált, de hiába volt min
den, csak a levegőben hadonászott a maga folyton el
késő fegyverével. László alája feszítette a lándzsát 
és egyszerűen kifordította a nyeregből. Menthetet
lenül zuhant. De nem a földre: egy katona máris ott 
termett és zuhan tában ügyesen elkapta.

László leugrott a lóról.
— Dicső tornás lészen belőled, fiú. Hogy az lovat 

remeken megülöd, mindég mondtam.
A fiú elpirult a dicsérettől a sisak alatt. Hiszen 

az ország második leventéje dicsérte meg, apjok után 
a legkülönb hírű. Gyorsan visszakapott még utoljára 
a lóra, hogy lovagi köszöntéssel üdvözölje anyját.

— Dicsérlek, Matykó, — kiáltott le a kormány- 
zóné keszkenőt lengetve, — ebben még nagy mester 
leéndesz, akárki meglássa.

Mindakét válla cudarul fájt és most vette észre, 
hogy egyik bokáját is megrántotta. De megkeményí
tette magát és legénykedve ment befelé! Tulajdon
képpen még órák hosszat -elnyargalt volna így, ékes 
lovagi módon, felnőtt-páncélosán, de közben sötéte
dett már. És tudta, hogy még tanulnia is kell.

A páncélteremben a fekete Harám vigyorogva 
segített lehámozni róla a vértet. László azonmód vér
tesen ment vissza anyjokhoz, szokása volt, hogy ott
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hon is gyakran magán tartotta a páncélt és csak ét
kezéshez vetette le, mert ezt jó testgyakorlásnak 
vélte. Mátyás pedig megelégelte a sok súlyt magán 
hordani. Most már kezdte látni, hogy mi minden apró 
megpróbáltatással jár a lovagi sor. Tudta, hogy más
nap erős izomláza lesz, de ennek örült, mert az izom
láz fájdalmában különös módon valami testi öröme 
tellett.

Simon, a vár páncélkovácsa, vette gondjaiba a 
gyerek első vértjét. Kopogtatta, nézegette, bólonga- 
tott, hozzá. r

— Ez mán igen, — volt vélekedése a budai mun
káról.

Aztán kirakodott szerszámaihoz fordult. Volt ott 
olajos tégely, zsír, harapófogó, bőrvágó olló, reszelő, 
verő, véső, csiszoláshoz való finom fövény, valóságos 
céhbeli kiállítás. Mert ahogy a selyemzekét, meg a 
szattyáncsizmát megápolja és rendbe teszi este a 
belső lakáj, ugyanúgy elfoglalkozik a vas-öltözettel 
a páncélkovács. Mátyás nekikészült, hogy ezt az ér
dekes műveletet végig fogja nézni. De nem adatott 
meg neki ez a mulatság. A küszöbön megdördült a 
nevelő hangja:

— Megtérünk az grékus nyelvhez, úr fi!
Végső pillantással elbúcsúzott szeretett páncéljá

tól, aztán ment a grékus nyelvhez. Sajogva sánti- 
kált fel a lépcsőn, mind a két válla kínosan fájt. 
S a szobában, mikor a lecke céljából elhelyezkedett, 
minduntalan fészkelődnie kellett. Akárhogy tartotta 
a vállát, mindenképpen fájt. Mégsem vetett rá sok 
ügyet. Egész kicsiny korától kezdve mindig azt verte 
belé atyja, hogy a testi fájdalmat le kell nézni, a 
hidegtől és melegtől való szenvedéssel a méltó em
ber nem törődik. Hagyta tehát fájni vállait és bele
ütvén a lúdtollat a nagy fekete kalamáris bodzaten- 
tájába, írta a nevelő diktálása után cirkalmas görög 
betűkkel: „Ó kszein, angeilon Lakedaimonioisz . . .“ 
Amit leírt, azt a nevelő megnézte, a helytelen helye-
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zeteket és ékezeteket kijavította, aztán visszatólta 
elébe az írást, hogy most már fordítsa le. Ezt a 
fajta tanulást szerette. Minden nyelvet szeretett. 
Könnyen és folyékonyan fordított:

— Idegen, vigyed hírben az spártaiaknak, hogy 
imitt fekszünk, törvényeiknek szót fogadottak...

Az ilyen görög lecke már csak azért is jó volt, 
mert fordítás közben görög történelemről lehetett 
beszélni. Ezzel a disztihonnal kapcsolatosan például 
Miltiadészről, aki a marathoni völgyben megverte 
kevesedmagával azt a rengeteg sok perzsát. Akár
csak egy Hunyadi János. De aztán másutt megver
ték, ráadásul otthon országgyűlés elé állították, bör
tönbe csukták és ott csatatéri sebeiben meg is halt. 
Tudniillik egyik csatában leesett a lóról és csúnyán 
összetörte magát, innen származtak sebei.

— Oliy rosszúl lovagoltanak az grékusok, reve 
rendet

— Nyilván.
— Az magyarok jobban értik.
— Jobban.
— Apám hogy lehullna az lórul, lehetetlen. Sem 

László.
Itt a levegőbe nézett, igazított egyet sajgó vál- 

lain, aztán folytatta:
— De én mindkettejöknél jobb lovas lészek.
— Nono, — mosolygott a szerzetes, — ugyan köti 

ebet az karóhoz egregiusságod.
— Jobb lészek. Jobb vitéz is lészek. Nem nyu- 

goszok addig.
Ha ilyeneket mondott, túlontúl széles szája el- 

vékonyodött és szeme kicsire húzva megszűkült. És 
gyakran mondott ilyeneket. De a nevelő nem kor
holta. A gyereknek olyan volt az esze, mint a tűz. 
Ha nagyokat fogadkozott, még el is lehetett hinni 
neki. Azonkívül a kormányzóné külön is megparan
csolta, hogy a gyerek becsvágyát minden módon táp
lálni kell. A páter tehát nem szólt. Üj görög szőve-
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gén gondolkozott, amelyet diktáljon a gyereknek. De 
a folyosó felől csengőhang hallatszott: az estebédet 
jelentő. Egyszerre pattantak fel mindaketten. Éhes 
volt a pap is.

Rendszerint együtt ettek a várnép jobbjaival 
mindnyájan, igen hosszú terített asztalnál. De ha 
főbenjáró dologról kellett beszélgetniük a család
tagoknak, ami nem ritkán megesett, csak nekik 
magoknak terítettek a kormányzóné egyik szobájá
ban, így volt most is: László annyi mindenféle fon
tos üzenetet hozott apjától, hogy most magok között 
ettek. Még az inast is kiküldték, ha a közös tál már 
az asztalra került.

Hárman voltak csak: a keményarcú anya, aki
nek fejét előbb szűkre kötött fehér selyemkendő, s 
azonfelül fekete csuklyaszerű főkötő övezte; jobbról 
a nagyobbik és balról a kisebbik fiú. Nem szép gye
rek egyik sem. Vállig érő és ott egyenesre vágott 
sárga hajuk még csak megjárta volna, de kurta 
lábú mindakettő, csak derekuk hosszú. László vala
mivel magasabb. Feje mindakettőnek túlnagy a 
középtermethez, orruk feltűnően erős és horgas, ki
vált a Mátyásé, szájok nagyon széles. Viszont szeme 
mindakettőnek mély és okos, vállok daliás, mell
kasuk meg éppenséggel hatalm as. Anyjokhoz, ap- 
jokhoz alig hasonlítottak, valahol a felmenők vala
mely oldalágán kellett volna keresni, akire vissza
ütöttek.

Mikor enni kezdett, az anya és a nagyobbik fiú 
egy nyílván már régóta folyó beszélgetést folytat
tak. A lakáj kiment és László így szólt:

— Szemembe mondani átallották, de aligha az 
hátamnak mögötte. Az mendemonda megvagyon, ez 
valóság.

És miután az anya nem szólt erre semmit, csak 
merev arccal nézett maga elé, László némi habozás 
után nyíltan neki szegezte a kérdést:

— Mit tud efelől asszony anyám?
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Hunyadi Jánosné előbb gondolkozott, majd las
san így válaszolt:

— Nem tudok bizonyost, fiam. Apátokat soha 
felőle nem kérdtem, ő meg maga szántábul nem 
említötte.

Mátyás érezte, hogy itt valami nagyon érdekes 
és fontos dologról van szó. Nem tett kérdést, de erő
sen figyelt evés közben. Az anya ránézett. Látható 
volt pillantásán a habozás, hogy ilyen kisgyerek 
előtt mondja-é, amit mondani szándékszik. Végül 
úgy döntött, hogy mégis mondja. Általában úgy 
kezelte tizenegy éves fiát, ahogy a tizenhat éveseket 
szokás. Tovább beszélt.

— Apátok apjának az hunyadi Vojkot tudom. 
Ki Sándor alvajdának vala fia. Ilyen szimpleksz 
dolog volna ez hát. De hallani mást, nagyobbat.

— Ezt mondja asszony anyám, — sürgette lát
ható izgalommal László, — ezt hagyja tudnom.

— Hallani, hogy mikoron az néhai Zsigmoad 
király Erdélyországban forgolódott volna, esmérte 
nagyanyátokat, az nevezetesen szépséges Morzsinai 
Erzsébetet. Esmérte, szerette. Morzsinai Erzsébet 
néki szülte, így mondatik, Jánost, az ti apátokot.

Mátyásnak a torkáig kalapált a szíve, mint 
üllőn a verő.

— Nos? — unszolta egyszerre rekedt hangon 
László.

— Azután osztán nagy dónációkat adott volna 
az mondottam Vojknak, hogy Erzsébetet hitvesül 
elvögye az. El is vötte. Számos gyermeket nemzet
tek, e j szén bátyáitokot s néiieiteket esméritek. De 
az első fiú, vagyis apátok, mihamar az királyi ud
varhoz bészereztetött apródul. Zsigmond király 
ugyan kedvelte, minden hová magával vitte. Vala
mint gazdaggá tette. Mikoron meghalt, az ő törvé
nyes ágybul való fia, Albert király, úntalan csak 
nevelte ez gazdagságot. Ma ott tartunk, ahol tar
tunk, ez országban nálunk gazdagabb nincs. Többet
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néktek nem mondhatok, mert nem tudok mit mon
danom. Hanemha azt nem, hogy miként az én Szi
lágyi-nemzetségemben sárga haj soha nem találta
tott, aképpen az Vojk-fajta is mind fekete. De az 
luxemburgiak, az kikből Zsigmond is, szőkék.

A két fiú sokáig hallgatott. Sápadt volt mind- 
akettő. A nagyobbik szólt megint:

— De ha csak mendemonda ez, Zsigmond és 
Albert királyok mi okon töttek illy nagy-gazdaggá 
minket, ki csak királyokhoz fogható birtok?

— Nem tudom, fiam.
Megint hallgattak. Aztán megint László kérde

zett, akinek révedő tekintetén látszott, milyen zaka
tolva dolgozik az esze.

— Mondja, asszonyanyám, hány esztendős vala 
Zsigmond király, mikoron amaz Morzsinai Erzsébet 
apánkot szülte volna?

— Kiszámoltam; huszonegy forma.
— Apánk errül soha szót nem tött asszony

anyámnak?
— Soha. Igen szerette nagyanyátokot. Ki egyéb- 

aránt amaz Vojk elholtának utána másodszor esmég 
nőül ment Csolnokosihoz, ezt tik is tudjátok.

Most végre megszólalt Mátyás is.
— Asszonyanyám, én ez dologban leiköm sze

rént hogy mit higyjek, nekem mást megmondja.
A kormányzó felesége felemelte a fejét.
— Semmit sem kell hinned, gyermek. De úgy 

viseld magadot, mint ki az koronás király onokája. 
És mindketten az sorstul azt követeljétök, ki az 
királyok vérinek meg nem tagadtatik. Az Újlakiak
nak s Garáknak praktikájokról mondjál még egye
bet, Lackó, emez dologról elegendőt szóltunk és soha 
többet nem szólandunk,

László áttért a budai dolgokra, de Mátyás most 
már nem tudott odafigyelni. Ha az ő apja Zsigmond 
király fia, akkor ebből az következik, hogy V. 
László, a gyermekkirály, Zsigmond leányának a fia,
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neki édes unokatestvére. Pontosan unokabátyja, 
mert sokszor mondták neki, hogy a király nála egy 
nappal idősebb. De akkor V. László Zsigmond 
leányának a fia csak, míg ők itt ennél az asztalnál 
Zsigmond fiának a fiai. Miért nem Lackó a király 
most Magyarországon? Rápillantott bátyjára. Ho
mályosan, gyermeksejtéssel megérezte ebben a pil
lanatban, hogy bátyjának sok minden megjegyzése, 
önkéntelen mozdulata régóta ugyanezt a gondolatot 
árulja el. S ha most Lackó volna a király, akkor ő 
volna a kisebbik király, mint ez már nem egyszer 
megtörtént az Árpádok között. És ha, Isten őrizz, 
Lackó király meghalna, akkor most ő. . .  nem, nem, 
erre bűn gondolni, Lackó csak éljen mennél tovább, 
a Jézus őrizze meg őt a csatákban.

Anyja és bátyja most az o nevét említették. 
Erre felfigyelt.

— Még Matykónak nem is szólottunk, — mondta 
László.

— Azám, Matykó, — szólt az anya, — nagy 
újság vagyon. Apád egyességet tött cillii gróffal. 
Azt izeni néked az te apádurad, hogy eljegyzöd mát
kádnak Ulrik gróf leányát, Erzsébetét. Emlékezel 
az jó kis Erzsébetre.

— Ki Lackónak volt mátkája?
— Az. Tíz éveske mastan, idestova nászotokot 

megülendjük. Ö lészen az feleségöd, mi házunknak 
nagy hasznára és gyarapodására. Lackónak penig 
az Gara nádorispán leánya lészen felesége.

— Igenis, — felelte a gyerek engedelmesen.
A kis Erzsébetre gondolt, aki már járt itt nálok 

Vajdahunyadon. Csak úgy homályosan emlékezett 
rá. Csenevész, könnyen síró, ijedt kis gyerek volt, 
númetül kellett vele beszélni. A szerb király uno
kája. Mint ahogy ő alkalmasint Zsigmond király 
unokája. A kormányzóné most felállott, hogy imád
kozzék, felállottak a fiúk is. László még ott maradt 
az anyánál, őt aludni küldték.
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Mikor levetkőzött, gondosan megtapogatta egész 
testét. A válla erősen fájt, ha érintette, egyik bo
kája alaposan megdagadt. Vállat vont. Holnap nagy 
torna lesz az új páncélban. Ha Lackó nem áll kötél
nek, majd akadnak a várban bőven, akik kiállanak. 
Elsősorban állandó játszópajtása, Bodó Gáspár. De 
meg valószínű, hogy holnaptól kezdve rendszeres 
leckeórán fogja tanulni a lovagi tornát.

Ó Istenem, csak már tizennégy éves volna. Apja 
megígérte neki, hogy tizennégy éves korában 
lovaggá fogja ütni. Akkor már férfinak tekintheti 
magát. És készülhet nagy dolgokra. Apjától bizo
nyosan fog kapni egy-két országot. Mert, hogy apja 
meg fogja hódítani az egész mindenséget és a világ 
ura lesz, az kétségtelen. Ő pedig mindezeknek az 
országoknak egy részén uralkodni fog. Mint ahogy 
az anyja ma esti tanítása szerint jár is neki.

Ezzel aludt el, mialatt fájó vállai miatt gyak
ran fordult egyik oldaláról a másikra. Hogy vő
legény lett, azt teljesen elfelejtette.

II.

Hogy lovag legyen, arra csak várnia és még 
mindig várnia lehetett csupán, de e helyett más nagy 
dicsőség érte. Gróf lett. Még nem volt egészen tizen
három esztendős, mikor a király apját, Lászlót és őt 
örökös besztercei grófokká nevezte ki. De ehhez na
gyon sok mindennek kellett előbb történnie, olyan 
országos dolgoknak amelyeket — a nagyok beszédét 
hallván és mindenkit folyton faggatván — egyre 
világosabban és összefüggőbben kezdett érteni.

Mióta csak gondolkodni tudott, mindig úgy be
széltek V. Lászlóról, a gyermekkirályról, mint aki 
foglya Fridriknek, a németrómai királynak. Ez a 
Fridrik a kis király egyik nagybátyja volt. Mikor 
Albert király meghalt, a kis László még nem élt.
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Néhány hónappal később született. Az özvegyen 
maradt anya, Erzsébet, aki Zsigmondnak volt a 
leánya, magához ragadta a szent koronát és a cse
csemővel együtt elmenekült Fridrikhez. A Fridrik 
védőszárnyai alatt aztán a csecsemőt megkoronázták 
a szent koronával. így lett belőle V. László. De a 
magyarok jórésze nem ismerte el érvényesnek ezt a 
koronázást. Kisvártatva behozták az országba 
Ulászlót, a lengyel királyfit, aki Nagy Lajosnak volt 
az unokája, és szent korona nélkül ugyan, de meg
koronázták. Így az országnak jó darabon át két ki
rálya volt egyszerre. A Zsigmond unokáját megko
ronázták a szent koronával, de a jogar, a kard, az 
országalma és az apostoli kereszt nélkül, mert azok 
itthon maradtak. Viszont Nagy Lajos unokáját meg
koronázták egy ideiglenes koronával, a jogarral, a 
karddal, az országalmával, az apostoli kereszttel, de 
a szent korona nélkül. Egyik magyar ezt, másik ma
gyar amazt tartotta érvényesnek. Hunyadi János 
egyiket sem. Titokban meg is próbálkozott, hogy be
hozzon a magyar trónra egy harmadikat. Alfonz ara- 
góniai királyt. Követségek útján sokat tárgyalgatott 
és alkudozott is vele, de a dologból nem lett semmi. 
A magyar trónon valóságosan Ulászló ült, mígnem 
meghalt a várnai csatában. Most már V. László 
egyedül maradt a király. De Hunyadi Jánosnak 
most is az volt az álláspontja, hogy nem ismerte el 
magyar királynak a gyereket.

Kit akart hát királynak? Ezt Mátyás nem tudta. 
Azokból a beszélgetésekből, amelyeket apja és anyja 
zárt ajtók mögött folytattak az olykor Hunyadra 
érkező nagyúri vendégekkel, hozzá nem szivárgott 
ki semmi. Ha Lászlót faggatta, az röviden in
tézte el:

— Azt még tudnod nem szükséges, kicsiny vagy, 
várhass.

Annyi biztos volt, hogy Hunyadi János új ki
rályt szeretett volna választatni a magyarokkal. De
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ezt keresztülvinni már nem volt olyan egyszerű. 
Mert az országban voltak még nagy gazdagságú, be
folyásos urak mások is, akik Hunyadi János egyet
len lépését sem nézték jó szemmel: voltaképpen 
egyetlen család nagy atyafisága valamennyi. Mátyás 
szabatosan és részletesen tudta ennek az atyafiság- 
nak összefüggéseit, mert a várban állandóan erről 
beszéltek, s ő, amennyire emlékei visszanyúltak, alig 
is hallott egyebet.

A következőképpen volt ez a rokonság. Gara 
Lászlónak, a nádornak, az ugyancsak nádorviselt 
Gara Miklós fiának, első unokatestvére volt Erzsébet, 
az özvegy királyné. Mert egy-egy cillii grófkisasz- 
szony volt az anyja mindkettőnek. Tehát a nádor 
másodízű nagybátyja volt V. Lászlónak. A cillii 
grófkisasszonyok fivérének a fia volt TJlrik gróf. 
Ez elvette feleségül Brankovics György szerb király 
lányát, dédapja amellett a páduai herceg volt, déd
anyja pedig bosnyák királyleány. Azonkívül ő is 
nagybátyja volt Y. Lászlónak. A Gara-rokonsághoz 
tartoztak a Bánfiak is, mert egyazon törzsöktől szár
maztak, de a család két ágát kétféleképpen hívták. 
Azután: a nádor édes nagynénjét elvette feleségül 
Szécsi Miklós tárnokmester. Ennek leányát pedig 
Újlaki Miklós vette el, akinek családjában örökletes 
volt a macsói bánság. Az atyafisághoz tartoztak a 
Szécsényiek is: egy Szécsényi, meg a nádor nagy
apja két nővért vettek feleségül. Ha az ember az 
ujján összeszámolta ezeket az unokatestvéreket, só
gorokat és nagybátyákat, nyolc-tíz dinasztiát talált 
közöttük, és úgyszólván valamennyi magyar zászlós
úr közülök került ki. És valamennyien rokonságban 
lévén a gyermek V. Lászlóval, őket a gyermekkirály 
ellen mozgatni annyi lett volna, mint saját hatal
mok ellen harcba küldeni. A cillii gróf, Gara nádor 
és Újlaki bán voltak a nagy családi sokadalom elis
mert vezérei. Érdekök volt a Habsburg-Luxemburg- 
vérség uralkodását jogosnak és szentnek tekinteni.
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De hiába voltak oly hatalmasak és nagyok: a 
homályos származású Hunyadi János gazdagabb volt 
valamennyinél. Teméntelen föld jutott neki adomá
nyul a Zsigmond és Albert kezéből. Európára szóló 
hadvezér is volt, a pápaság szemefénye, az egyetlen, 
akire a török veszedelem ellen számítani lehetett. A 
fejetlenség idején nem is gondolhatott senki másra, 
mint Hunyadira, mikor kormányzót kellett válasz
tani. Az ő családjának nem volt fényes atyafisága. 
Az apró nemesség falusi világából vetődött felszínre, 
mintegy ember nem járta erdélyi rengetegekből 
lépett elé, hogy a sok összerokonosodott, királlyal is 
atyaíiságos mágnásnál magasabbra hágjon.

Magasabbra hágott, de nem bírt velők. Százszorta 
különb ember volt, mint azok közül külön bármelyik. 
De összetartó, szoros sokaságuk fala ellen nem tehe
tett semmit. Életüknek, hatalmoknak záloga volt az 
a gyermek, akit V. Lászlónak neveztek. Akárkit sze
retett volna királynak Hunyadi János, ezt a vágyát 
vissza kellett fojtania. És hogy nyugodtan országol- 
hasson, békességet kellett tartania azokkal, akik 
mint föléjök kapaszkodottat mélységesen gyűlölték. 
Minduntalan szerződéseket kötött Ulrik gróffal, Ga- 
rával és Újlakival, hogy mikor a török ellen kell 
mennie nyaranta, nyugodt lélekkel hagyja hátra az 
országot.

És ezalatt V. László nem lakott az országban. 
Testvérnénjeivel Fridrik udvarában élt. Fridrik 
gyámként vette át a három gyereket, de börtönőrként 
tartotta őket magánál a magyar koronával együtt. 
Nyilvánvaló volt, hogy miért: a fiú Magyarország, 
Csehország, Morvaország királya és Ausztria hereege 
volt. A négy ország nagyjai folyton követelték kirá
lyukat a ravasz Habsburgtól, ő pedig csak eltárgyal- 
gatott velők, feltételt feltételre szabott; leste, hogyan 
lehet legtöbbet keresni. Kivált a magyaroktól, akik 
a koronájokat is mindenáron haza szerették volna 
kapni. Sürgős semmiesetre sem volt Fridriknek a
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dolog. Várhatott, míg a gyermek annyira megnő, 
hogy érett lesz a trónra. S ha közben netalán meg ta
lálna halni, a magyar korona ott marad a gyám kö
zében. Mikor végre a királyukat követelő nemzetek, 
türelmüket vesztvén, fegyverrel támadtak rája, ki
egyezett. És ez az egyesség Hunyadi János kormány
zói állásába került. Fridrik kötelezte magát, hogy a 
gyermekkirályt szabadon ereszti, menjen saját or
szágaiba uralkodni. Magyarország tehát a koronát 
még mindig nem kapta ugyan vissza, de megkapta 
a királyt. A Habsburg-igény hazajött Pozsonyba, 
hogy trónra üljön s ezzel semmivé tegye a király
választó szándékokat. Ebbe kellett belemennie az 
ország kormányzójának, Hunyadi Jánosnak. Kor
mányzóra többé nem volt szükség: majd uralkodik 
és kormányoz a tizenkét éves király. Hunyadi János 
hét esztendei munka után letette tisztét. Ulrik gróf 
és a nagy sokadalmú atyafiság diadalt ünnepelt. A 
nyakukra nőtt köznemest sikerült lerázniok maguk
ról. Menjen vissza görbe országába és főként hada
kozzék a török ellen, ha kedve tartja. De megalázni 
azért nem merészelték. Hogy az ország éléről tisz
tességgel távozhassék, megtették a magyar hadak 
főkapitányának, az országos jövedelmek felügyelő
jének és Beszterce örökös grófjának, nagyobbik fia 
pedig a horvát és dalmata bánságokat kapta. A gyer
mekkirály eljött Pozsonyba, felesküdött a hitlevélre, 
aztán nagybátyja, a cillii gróf társaságában vissza
tért Bécsbe, hogy ott saját udvart tartson.

így lett Mátyás besztercei gróf. Ez három válto
zást jelentett az ő saját gyermeki életében. Nevelője 
és a torna végett hozatott újabb oktatói már nem 
egregiusnak, hanem magniücusnak szólították, mint 
a mágnásgyerekeket. Azután minden holmiját, 
amelyben címere szerepelt, át kellett festetni, ve
retni, vagy hímeztetni. Mert a grófi ranggal megna
gyobbodott címer járt: az eddigi holló mellé, amely 
a címerlevél leírása szerint „sárga vagy kék mező-
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ben kissé megemeli szárnyait és csőrében aranygyű
rűt tart“, a királyi levél még oroszlánt is rendelt. 
Végül pedig az volt a legnagyobb változás, hogy 
most sokkal többet látta apját.

A kormányzó hazaköltözött Vajdahunyadra. 
A vár egész élete megváltozott. Az anya, aki eddig 
maga intézte a roppant Hunyadi-vagyon dolgait, át
adta a vesződséget a hazatért családfőnek és többet 
foglalkozott a kisebbik gyerekkel. A nagyobbik el
került hazulról, mert a szepesi vidéken egy Giskra 
nevű cseh nagyúr plántálta be magát a várakba, 
pénzt veretett, fosztogatott, fejedelem módjára ural
kodott. Ezt ki kellett onnét kergetni, az udvar sere
get rendelt ellene és a fenyítő hadjárat vezéréül 
Hunyadi Lászlót jelölte ki. Lackó tehát egy tavaszi 
reggelen elment a háborúba.

Matyó otthon maradt szüleivel. Mennyei bol
dogságban úszott, mikor együtt ülhetett velők. Kü
lönösen apjára úgy nézett, mint a hívő, akinek meg
jelent az istenség. Figyelte barázdás, a naptól erő
sen megbámult arcát, őszes szálakkal keveredő foj 
kete bajszát. Páncélhoz szokott cammogó lépteit, 
keze mozdulatait önkéntelenül utánozta. És nem 
múlt el nap, hogy az valami külön örömöt ne hozott 
volna neki. Egyszer a vívását dicsérte meg atyja, 
egyszer együtt lovagolhatott ki vele a Cserna völ
gyébe, egyszer meg görög levelet tett eléje az apa, 
hogy fordítsa le, mert bizalmas helyről jön és még 
a kancellisták orrára sem szeretné kötni. A latin 
levelek közt is akadt ilyen bizalmas. De mikor ezek
hez ültette le a fiát, a gyerek csodálkozva látta, hogy 
apja elég folyékonyan fordítja a szöveget és csak 
néha akad meg.

— Ejszen atyám uram latinul nem értött, 
eddigelé úgy tudtam.

Hunyadi János a bajsza alá mosolygott, mint a 
diák, aki jó bizonyítványt hoz haza.

Harsányi Zsolt: Mathias Rex I. 3



HARSÁNYT ZSOLTU

— Nem értöttem, való. De mikoron kormányzó 
lőttem, fejemöt nekivetöttem.

— Tanúit?
— Tanúltam. Naponta. Akárcsak magad. No 

nézzük tovább.
A gyerek azonban nem a szövegbe nézett, hanem 

imádott apjára. Mélységes hálát érzett iránta, hogy 
még tökéletesebbnek láthatja. Szerette volna át
ölelni azt az apai nyakat, amely barnapiros volt, 
szinte cserzett, a hosszú, őszülő haj alatt és olyan 
éles ráncok szelték keresztül-kasul, amilyenek az 
agyagos talajon láthatók, ha megrepedez. Aztán az 
apai kézre nézett, amelynek sebhelyes, benőtt 
körmű, barna újjai a betűk közt tévedeztek. Ez a 
kéz védte egész Európát a pogányság ellen. A gye
rek valami lelkes sajgást érzett melle rekeszizmában 
a boldog izgalomtól.

— Mi lölt, hé?
Szerette volna megmondani, kiáltva: „Boldog

vagyok, hogy apám te vagy.“ De anyja mindig arra 
nevelte, hogy érzelmei kitörését fojtsa magába, azo
kat szóba önteni tiltja a férfiúi szemérem és a mél
tóság. Hallgatott tehát, fejét rázta és buzgón foly
tatta a latin levél olvasását.

A legszebb órák mégis azok voltak, mikor apjá
nak mesélő kedve támadt. Ritkán tette és csak meg
hittjei között. De akkor színarany gyönyörűség volt 

' hallgatni. Egyszer hosszan elmondta, milyen volt 
az, mikor Zsigmond királlyal leutazott Itáliába. Más
kor csatáiról beszélt, elmagyarázta a törökök harci 
szokásait, furcsaságait, különös vallásukat. Vagy 
Girzsikről beszélt, a cseh nagyúrról, akit másképpen 
Pogyebrádnak is neveztek s aki körülbelül olyan 
súlyt jelentett László király Csehországában, mint 
ő László király Magyarországában. Sokat utazott, 
sokat küszködött világéletében, volt már fogságban 
is, számtalanszor érezte magát a halál torkában, de
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ha mesélni kezdett mindezekről, nem volt mondó
kájábán semmi izgalmas és lélegzet-elállító. Inkább 
az udvarházában üldögélő kurtanemes csendeske- 
délyű adomázása volt ez, el lehetett volna akár reg
gelig hallgatni.

Akkor azonban egyszerre szűkszavú lett Hu
nyadi János, ha ellenfeleiről került szó. Mikor Cilii 
grófját, Garát, vagy Újlakit említették előtte, egy
szerre mozdulatlanná vált az arca. Az anyáé más
kor is merev volt s ha ilyenkor együtt volt a házas
pár, a gyerek meghökkent érdeklődéssel szemlélte 
szüleit. Ügy ültek ott, mint két rejtelmes testvér
szobor, akiknek hallgatása mögött az egész világ szá
mára fontos dolgok rejtőznek. A gyerek éppen eze
ket a dolgokat szerette volna tudni. De nem kérde
zett. Nem illett szólnia, ha nem szólították.

Annál beszédesebb volt Mihály bácsi, anyja 
testvérbátyja, aki olykor ellátogatott hozzájok. Sok 
lóval jött, szerette maga mögött a nagy csapatot. 
Már az udvaron hangosan hahózott, szeme élénken 
villámlott cigányos képében. Soha nem volt közöm
bös kedve. Vagy roppant jókedvűen örvendett vala
minek s akkor kedvére szolgált minden, vagy pedig 
rájött a rossz óra, akkor meg az egész világra hara
gudott, éktelen méreggel szidott mindent és minden
kit, bajsza reszketett a felindulástól és a cselédekre 
nem egyszer kardot rántott. Azok hanyatthomlok 
menekültek közeléből.

Két unokaöccsét igen kedvelte. Azok is szeret
ték őt, bár kényelmetlen volt nekik, hogy a zsar
noki hajlandóságú nagybácsi minden dolgukba bele
beszélt, ellentmondáshoz nem szokott hangon rendel
kezett felőlük, beszélgetés közben érvelő megjegy
zéseiket nyersen agyonkiabálta. Mátyás mégis min
dig a nyomában settenkedett, társalkodni igyekezett 
vele. Mert tőle sok olyat megtudott, amiről szülei 
rendszerint nem beszéltek előtte. Ha módját ejthette 
a gyerek, hogy elkísérte reggeli lovaglásán, percek

8*
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alatt éppen azokról a nagyokról volt szó, akikről 
apja oly makacsul hallgatni szokott.

— Ulrik, — dohogta Szilágyi Mihály, — az is 
ember? Kendőzi magát szagos vizekvel, meg mi- 
fenével. Pocakját szőttes övvel szorítja, hogy kar
csúbbnak tessék. Szakállát szálanként tépdesi, hogy 
közönségösen ne tudassák, mennyire üti immáron a 
dér őkigy elmét. "Az f rá jók közt dürrög, miként fajd- 
kokas, de ha megsujtanád büszke mejjit félkézzel, 
hanyattvetnéd, mert csudamód vékony lábába szú
nyognak ereje vagyon. Guta csapja meg: tizenkét- 
ezör aranyt kapzsol minden évre ország pénzibül. 
Az taknyos király huszonnégyezret. Hogy apád erre 
ámont mondott alkukor, meg nem érthetőm. Pénzt 
ezökbe? Az ám. Kardot beléjök, nyavalyások.

— Megölni? — kérdezte a íiú ravaszul, hogy még 
többet halljon.

— De meg ám. ők el nem emésztenének mind- 
nyájunkot ugyan? Apádnak mindig mondom: résen 
légyön, mihint Ulrik gróffal vagyon, ételre-italra 
ügyeljen, mert, hogy az megétetni kéván bennünköt, 
tiszta sor.

— Mért kéván megölni minket Ulrik gróf?
— Mért, te buta. Mert királyhatnék. De abbúl 

nem öszik. Oda más fog ülni.
Egy darabig hallgatva baktattak egymás mellett 

a gyepes úton. A gyerek feszülten várt most, de nem 
nézett oldalt, mint ahogy nem moccan, csak figyel, 
aki legyet akar fogni. És csakugyan, Szilágyi Mi
hály kisvártatva megszólalt.

— Nem hallád-é, ha vájjon mit ír Szepes felől 
Lackó bátyád?

— Nem.
— Apádat kérdeni feledtem. No, majd meg- 

kérdöm.
A fiúban minden mondatnál világosabbra gyul

ladt a dolgok ismerete, ha így beszéltette nagybáty
ját. Ha Mihály bácsi az után a sejtelmes kijelentés
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után kisvártatva, hogy a trónra Ulrik gróf helyett 
más fog ülni, mindjárt Hunyadi Lászlóról kérdezett 
valamit, azt a fiú éles figyelme azonnal észrevette 
és összekötötte. S ahogy hetek és hónapok mulcak, 
senki által nem ludottan tárult ki henne az élet, a 
hatalom, a küzdelem, a birtoklás, az egyezkedés, a 
versengés természetes képe. Ha a világon való lét 
képét le akarta rajzolni magában, mindenek köze
pén a korona arany tündöklése sugárzott előtte s kö
rülötte mohó, fogukat összeszorító, sóvár tekintetű 
hatalmasok, akik életre-halálra figyelik egymást s 
miközben nyájas areeal egyezségeket és eljegyzési 
szerződéseket beszélnek, azalatt hátok mögé rejtett 
kezükben élesre fent tőrt szorongatnak. Jaj annak, 
aki egy pillanatra elszórakozik és nem figyeli a töb
bit. ö most vőlegénye volt Ulrik gróf leányának. 
Ugyanakkor Ulrik gróf, ha lehetett volna, sorra 
leölte volna őket. az egész családot. Viszont Mihály 
bácsi szívesen megmártaná kardját Ulrik grófban, 
S ugyanekkor Hunyadról embereket küldtek Itá
liába, hogy ott olyan nászajándékokat vásároljanak, 
aminőket csak királyok szoktak. Nyolcezer dukátot 
kaptak a küldöttek, hogy ékszereket, bársonyokat, 
selymeket, szerszámokat, drágaságokat vásároljanak 
Velencében, ahol Európaszerte legjobban lehetett 
vásárolni, mert keletről, nvugatról odahordott a ke
reskedés mindent. A hunyadi küldöttek egyik leve
let a másik után írták, hogy megint találtak valami 
gyönyörűséges darabot, amelyet halálos vétek volna 
meg nem venni. Végül nyolcezer dukát helyett 
tizenháromezret költöttek. De amit kincses szekerei
ken hazahoztak, azon a rengeteg drágaságon nyitva 
is maradt szeme-szája mindenkinek.

ö tehát feleségül fogja venni a cilHi Erzsébet 
grófkisasszonyt. Ha a felnőttek közül addig valakik 
meg nem ölik egymást a folytonfolyvást folyó ha
talmi harcban.

Erről a harcról érdekes hírt hozott az a papi
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ember, akinek társaságát Mátyás ugyancsak igen 
szerette s aki, mint a Hunyadi-családnak benső jó
embere, szintén megfordult Vajdahuny adón. A vá- 
radi püspök volt ez. Szrednyai Jánosnak hívták, 
másképpen Vitéz Jánosnak. Ö vezette a királyi kan
celláriát, ott szolgált immáron húsz esztendeje és 
mivel Itáliában igen nagy és sok tudományokat sze
dett volt magába, gyorsan is haladt. Hunyadi Já 
nos kormányzósága alatt ő volt a kormányzó jobb- 
keze. Ha valami nagyon szép latin levelet kellett 
írni, vagy ha valamely külföldi követségben nagyon 
szép latin orációt kellett kivágni, oda csak Vitéz 
János lehetett az elküldendő. Mire a kancellárságig 
felvitte, már egész Európa tudott róla. Még német 
földön sem akadt párja klasszikus latin ékesszólásá
nak, pedig mostanában a világ sokkal nagyobb fon
tosságot tulajdonított a klasszikus latinnak és görög
nek, mint azelőtt akármikor.

Hunyadi Jánosnak, mint főkapitánynak is, mint 
országos jövedelemfelügyelőnek is, fel-fel kellett 
mennie Pozsonyba. De ilyenkor gyorsan járt, egy 
hónap alatt meg is fordult. Mégis, nyári időn, mikor 
gazdasági dolgaira jobban kellett ügyelnie, szíveseb
ben vette, ha a kancellár jön le hozzá Vajda
huny adra. Járt az itt már elégszer, a fiúkkal is 
eléggé összebarátkozott.

Most csak Mátyást találta otthon, László még 
mindig a felföldön hadakozott Giskra elvetemedett, 
rablásból élő alvezéreivel és nem igen boldogult 
velők.

— Orcád, mint a rózsa, magnifice! Örvendezek 
látásodon.

— Köszönöm, János bácsi, jól vagyon-é?
— Jól, magnifice, de már az vánkosom alatt ott 

az „De senectute“ Cicerótul.
A papot, aki erőteljes termetű, makkegészségű 

ember volt és nem igen lépte még át a negyvenötöt, 
nagy nyájassággal fogadták Vajdahuny adón. Hu-
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nyadinó az udvarig jött le eléje a lépcsőn, pedig az 
csak igen nagy uraknak járt. Íródeákjai is jöttek 
vele, szám szerint ketten, reverendások természete
sen azok is.

A kancellár bezárkózott a szülőkkel, a deákok 
egyelőre lebzseltek. A lebzselésből az sült ki, bogy 
már egy óra múltán érdekes hír szaladt szót a vár
ban: az őszön V. Lászlót cseh és morva királlyá fog
ják koronázni az ottani rendek. Már el van döntve, 
hogy nem a prágai érsek fogja koronázni, Roky- 
czana nevezetű, mert az kelyhes és ennek Miklós 
pápa nem igen örülne, hanem Szécsi Dénes, az agg 
magyar prímás. Féltették ugyan az utazástól, mikor 
ez határozatba ment, de az öreg ragaszkodott hozzá, 
nagyon szeret koronázni. Már most ezen a koroná
záson Magyarországot ketten fogják képviselni a 
pozsonyi országgyűlés megbízásából: Hunyadi János 
főkapitány és Vitéz János kancellár.

A szülők és a kancellár tanácskozása hosszúra 
nyúlt. A gyereket módfelett izgatták az országos 
hírek. Nem bírta a kíváncsiságot, odalopódzott a 
távolabbi termekhez. Inasok nem állották útját a 
fiatal grófnak. Csak azt a termet őrizte külön fegy
veres ember, amelynek ajtaján belül a vendéget 
hallgatta a házaspár. Ez pedig kissé elbóbiskolt a 
hőségben.

Mátyás odalopódzott az ajtóhoz és rátapasztotta 
fülét a kulcslyukra. Hallott.

— Hogy Ulrik gróf, Gara és Újlaki külön egyes- 
ségöt köttek, — hallatszott Vitéz János hangján, 
— tudván tudom.

— Harmadszor mondod már, — szólt kedvetle
nül Hunyadi, — de hogy mifelől kötték, elkerülöd 
mondani.

— Mert kötésököt nem esmérem. Csak azt tu
dom, kinek irányodik ellene.

— Kinek? — pattant fel Hunyadiné hangja.
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— Nem nehéz rébnsz kitalálnunk, grófné asz- 
szonyom.

Csend következett. Majd az olyan ember hang
ján, aki végre is kiböki, ami nem fér a begyében, 
így szólalt meg;

— Ulrik gróf immár kieszelte, miképpen áztassa 
el a grófot. Emberekkel terjesztetni kezdi, hogy te, 
gróf uram, az pénzökkel rendetlenül tönni nem 
restelsz.

Egy feldőlő szék robaja hallatszott. Nyilván 
Hunyadi János felpattant és hátrarúgta a széket. 
Amit tenni soha máskor nem szokott. Hunyadinó 
halk, ijedt sikoltását is ki lehetett hallani. Majd 
mély csend következett. A felpattant és felindult 
Hunyadi bizonyára némán küszködött magával. 
Majd lépések hallatszottak. A gyerek összerezzent 
és riadtan surrant el az ajtótól. Meg sem állott a 
folyosó fordulójáig. Akkor aztán már félt vissza
menni. Lement az istállókhoz. De igen felindult ő 
is. Leült egy szalmaszékre, a lovászoknak nem felelt 
és felhevülten, tenyerébe támasztott arccal töp
rengett.

Szüleit csak este látta egy pillanatra. Együtt 
jöttek be hozzá a kancellárral, hogy éjszakai búcsú
zásul megcsókolják. Apja szokatlanul komor volt és 
őt szokatlanul melegen csókolta meg. De nem szólt 
semmit. Csak az ajtóból fordult vissza.

— A holnapi naptól kezdve mindennémű fegy
verrel ugyan ügyeközz. Jövőben erős, jó vitézekre 
lészen szükség. Délnek utána hír jőve, tudd meg te 
is: az török megvevő Bizáncot. Az keletrómai biro
dalomnak vége vagyon, rettenetes baj fenyeget min
ket, magyarokot, itt, az legszélin Európának, köz
vetetten hídján az pogány hord aj árásnak. Aludj jól, 
de elébb esmég egyszer imádj Krisztushoz az mi 
szegény országunkért.

A püspök az ajtóból megáldotta a gyereket. Az 
ajtó becsukódott, a mécses világa, melyet az anya
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tartott kézben, sötétnek adott helyet. A gyerek ál* 
mélkodva mérlegelte, amit hallott. Az nagy baj le
het, gondolta, ha apja ilyen ünnepélyesen beszélt 
róla. Vájjon mikor mehet ő már hadba a török 
ellen? De hirtelen elöntötte tűnődését egy más gon
dolat: sokkal szívesebben ment volna, akár most, 
leendő apósa ellen, tizenhárom éve minden dühével 
és hevével.

Másnap anyja közölte vele, hogy karácsony 
tájra tervezett esküvőjét bizonytalan időre elhalasz
tották.

III.

Az esküvő nem lett meg télen, még a következő 
nyáron sem, de azért az eljegyzést nem bontották 
fel. Mátyás vőlegénye maradt cillii Erzsébetnek. 
A temérdek nászajándék kincse vasalt ládákban 
várta a bizonytalan lakodalmat. Ha egy-két hónap 
elmúlt, a tizennégyéves vőlegénynek levelet kellett 
írnia Cilii várába.

Ezzel a levélírással mindig baj volt. A meny
asszony nem tudott magyarul, tehát németül kellett 
írni neki. Hunyadiné elmondta az egyik szász kan
cellistának magyarul, amit Íratni illendőnek és cél
szerűnek látott, a kancellista megírta a levelet né
metül, aztán ezt Mátyásnak alá kellett írnia 
„Mathias, Gráf von Bistritz“. De ő minden egyes le
vélen talált valami változtatnivalót, mert nem tudta 
elviselni, hogy a neve valami olyat fedezzen, amit 
előírtak neki, ami teljességgel mástól való. Ha leg
alább egy kifejezés, egyetlen mondat megváltozta
tott szerkezete tőle származott, énjének ez a ber
zenkedő, lázadó ösztöne nem ágaskodott annyira. 
Anyját ez bosszantotta eleinte, de utóbb nemcsak 
belement, hanem még örömét is kezdte lelni a fiú 
mindenáron való önállóságában.

Az ilyen levelekre aztán megjött a válasz,
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semmitmondó néhány díszes sor a gyermeki arától, 
„Elisabeth, Gráfin von Cilli‘“. De a mátkapár eljegy
zett állapotának fenntartása csak vékony cérnaszál 
volt, amely egymás ellen szándékozó kardokat kö
tött egybe. Az alattomos vád, hogy Hunyadi János 
rendetlenül bánik az ország pénzével, hol itt, hol ott 
ütötte fel a fejét és minduntalan meg lehetett álla
pítani, hogy a híresztelés útja visszafelé Ulrik grófig 
követhető. Erre most nem kellett nagy súlyt vetni, 
mert Ulrik gróf kegyvesztett lett V. Lászlónál. 
A fiatal királyt igen ügyes ember kaparította a ke
zébe, Eyzinger nevű bécsi úr, aki Alsó-Ausztriában 
rendkívüli népszerűségre és hatalomra tett szert. Ez 
úgy be tudta magát hízelegni László király ke
gyeibe, hogy letétette vele Ulrik grófot az osztrák 
kormányzás polcáról és maga ült oda. Ulrik grófot, 
aki igen répszerűtlen volt Bécsben, az utca tömege 
is megtámadta, mikor bukása után távozott a ki
rályi palotából. Ha Albert, a brandenburgi határ
gróf, történetesen arra nem jár lovasaival és segít
ségére nem siet, még meg is ölik. A király bukott 
nagybátyja dúlva-fúlva vonult vissza a pompás ud
var életéből Stiriába, de otthon sem nyugodott. To
vább szervezgette az elérhető hatalmi erőket, új 
egyességeket kötött. Gara és Újlaki kitartottak mel
lette, más urak is hozzácsatlakoztak a magyarok kö
zül. Csak Hunyadi János nem. Ő új csoportosulással 
válaszolt Ulrik gróf szervezkedésére. Szövetséget kö
tött Eyzingerrel, hogy Ausztria felől nyugodt legyen 
és hogy a cseh és morva föld is biztos legyen a háta 
mögött, szövetkezett Pogyebrád Girzsikkel, a hiva
talos huszita uralom fejével, sőt ugyanakkor egyes- 
séget írt alá Sternberg gróffal, aki a római kato
likus cseh kisebbség vezetője volt. Így billegett 
hintaként az erőviszonyok egyensúlya hol fel, hol le. 
Egy évvel ezelőtt Hunyadi Jánosnak még le kellett 
mondania a kormányzói hatalomról és a szabad 
királyválasztás álmáról, hogy Ulrik grófot eressze a
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hatalomra. Most Ulrik gróf Cilii várából bukottan 
leselkedett kifelé, mint a mérges pók, Hunyadi Já
nos pedig szövetségben állott a hivatalos bécsi ura
lommal, a hivatalos prágai uralommal, míg a hiva
talos magyar uralmat, ha nem kormányzói címmel 
is, megint a maga kezébe fogta. Nyugodtan mehetett 
most már a török, vagy más ellen, ha kellett.

Nem is adatott tétlenül maradnia. Mindenek
előtt Besztercén kellett, hogy rendet csináljon. 
Amint besztercei gróf lett, egymásután bocsátottaki 
Hunyadvárából a pecsétes leveleket, hogy a soká el
hanyagolt Beszterce dolgait rendbehozza. De a szá
szok túlsoká éltek már gyeplő nélkül, az új gróf 
uralma nem ízlett nekik. Előbb mindenféle köntör
falazással próbálták új grófjuk parancsait kivédeni, 
aztán nyiltan ellenszegültek. János gróf egy szép 
napon lóra ült és néhányszáz lovassal elment Besz
tercére rendet csinálni. Pár hét alatt haza is tért. 
Rendet csinált. Vas és vér árán, könyörtelenül. És 
biztos volt benne, hogyha most írást küld Beszter
cére, a szászok csikorgó foggal, de mukkanás nélkül 
fognak engedelmeskedni.

De ez csak afféle rendőri eljárás volt, rendcsi
nálás a ház tájon. Még ott Beszterce alatt is a törö
kön járt az esze. A régi, nagy ellenségen, amely 
ilyenkor télvíz idején csendesen maradt, de hogy 
jönni fog teméntelen erejével, ha kitavaszodik, bizo
nyos volt. Hunyadvár gazdája nagy dolgokra készü
lődött. Nem múlt el nap, hogy vendég közeledtét 
hirdetve meg ne szólalt volna a kürtös a kaputorony
ban. Messze földről jöttek urak, vasas kísérettel, 
poros paripákon, olyan szekerekkel, amelyek hosz- 
szabb tartózkodás szándékára mutattak. A kancellá
rián lázasan folyt a munka, a deákok sokszor haj
nalig Írogatták, amit az urak napközben végeztek. 
Mátyás mindebből csak annyit tudott, hogy apja, 
mint a magyar katonaság fővezére, szervezi az or
szág seregét, s az nagyon bonyolódott feladat.
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Az étkezeseknél nem volt szabad résztvennie, mert 
ott is folytatták a tárgyalásokat s ő még mindig nem. 
volt lovag, a nagyok közt nem lehetett helye. Bezzeg 
László, aki már hazakerült a Szepességről, annál fel
nőttebb arckifejezéssel járt-kelt, buzgólkodott, hom
lokát ráncolta, igen nagyon mutatva, hogy ő a ta
nácskozásokon mint horvát és dalmata bán beszél, 
nélküle az egész hiábavaló volna, mert az ő szava az 
ország jó negyedrészének katonáit jelenti.

Egyszer azonban az történt, hogy Mátyás az első 
kontignáció egyik boltíves folyosóján ődöngött, 
olyan ürügyet vetve, hogy eltűnt agarát keresi, való
jában azért, mert remélte, hogy valamely arra menő 
deák, vagy véletlenül kinyíló ajtón át meghallott 
beszélgetés szavaiból megtud valamit. S ekkor egy 
ajtón éppen atyja és bátyja léptek ki. Egyik terem
ből siettek a másikba. Hunyadi János megállt, hogy 
szokása szerint űa fejére tegye a kezét és valami kö
zömbösét kérdezzen tőle. Most azonban nem kérde
zett tőle semmit, hanem váratlanul hosszabban meg
nézte, mintha idegen gyermeket nézne. Komolyan 
eltűnődött, aztán így szólt Lászlóhoz:

— Melly nagyocska lett immár ez gyermek. Ha 
érkező üdőd lészen, László, végyed magad elejbe és 
kiben dolgozunk, azt néki megmagyarázzad.

Aztán tovább sietett a két férfi. Mátyás lüktető 
szívvel maradt az ablakmélyedésben. És egész nap 
nem tudott betelni annak a gondolatnak gyönyörű
ségével, hogy ez az apai rendelkezés első jele az ő 
felnőtt voltának. Szorgosan leste Lászlót, hogy mi
kor beszélhetne vele. De az sehogysem akart ráérni. 
A beszélgetést másnapra, másnap pedig ismét más
napra halasztotta. Végre negyednapon váratlanul 
betoppant a Mátyás szobájába, mikor a fiú éppen 
Dantét olvasott egyik nevelőjével.

A leckeórát félbeszakították. László egy korsó 
mehsert hozatott magának. Nagyot húzott belőle, 
mert előbb nyilván sokat beszélt.
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— Jól figyelmezzél, fiú s kit mondok, elmédben 
Véssed. Mert ugyan főbenjáró dolog ez.

Azzal elkezdte a magyarázatot. Még pedig úgy, 
hogy kérdéseket intézett becséhez. Kiből lesz a ka
tona? Ki adja neki a fegyvert? Ki hívja hadba? Ki 
fizeti zsoldját? És így tovább. Mátyás felelt, ahogy 
tudott. S felelgetés közben jött rá, hogy aminek 
nagy tudójául tudta magát eddig, abban erős héza
gok mutatkoznak előtte.

— No lásd, — mondotta bátyja, — nem gyerek
játék ez. Nyissad filedöt, megmondom.

És előadta neki, mintegy leckeórán, miből áll az 
úgynevezett magyar hadsereg. Elmondta neki a ne
mesi felkelést, a telekkatonaságot, a főpapok és fő
nemesek bandériumait. Ez a három szerv adja a ma
gyar haderőt. De csak úgy szivárogva adja-adogatja. 
A magyar embernek az a kutya rossz természete 
van, hogy a rendet, vagy inkább a rendbe való illesz
kedést nem nagyon kedveli. Minden magyar ember 
úgy érzi ősi természetével, hogy ő a maga szemét
dombján fejedelemnek született és a parancsolás az 
ő dolga, nem pedig a szófogadás. Ha valamit emígy 
gondol, hiába gondolják azt százan mások amúgy, 
vélekedését a másokénak alája rendelni, ez soha
sem fűlik a fogához. Hiába hirdetnek nemesi fel
kelést, ha ő úgy gondolja, hogy az idén aligha fog 
feljönni a Dunához a török, akkor szépen otthon 
!marad. Aztán meg kinek-kinek azon jár az esze, 
hogy mennél több marhát gyűjtsön, nem pedig azon, 
hogy hogyan adja oda a köznek, amije van. Minél 
gazdagabb valaki, rendszerint annál fösvényebben 
vigyáz a magáéra. Ezért a főpapok és a főnemesek, 
akik vagyonuk arányában kötelesek katonát adni, 
bandériumaik lélekszámát lecsavarják, amennyire 
lehet, néha vakmerő módon vagyonuk háromnegye
dét is letagadva, mert katonát hadban tartani nem 
olcsó mulatság. így, mikor baj van, csak kis része 
gyiilekszik össze annak a fegyveres erőnek, amelyet
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az országból ki lehetne állítani. Az is csak úgy 
ímmel-ámmal, késlekedve. Ha aztán jön egy olyan 
veszedelem, mint például kétszáz esztendeje volt a 
tatárjárás, akkor a híres vitéz magyarok nincsenek 
sehol.

Ez a nagy baj most körülbelül itt van. A török 
beült Bizáncba, a görög császárok trónjának befel
legzett. Szörnyű nagyot nőtt a törökök ereje. Hódító 
szenvedélyüket csak véresen lehet megállítani, s 
annak muszáj megállítania, aki mindenekelőtt útjok- 
ban vám Magyarországnak. De ezt az eddigi késle
kedő szervezetlen haddal megcsinálni nem lehet. 
Az ő apjok tehát kieszelte, hogy az egész magyar ka- 
tonáskodási rendet új alapokra kell építeni. A rend
szert ki is gondolta. És ez a sok tanácskozás a hu
nyadi várban arra való volt, hogy a fontosabb urak 
hozzászólásával a részleteket is kidolgozzák. Körül
belül meg is vannak már vele.

— Hogyan lészen hát, hamar mondjad.
— Várlmss, öcsém, várhass. Ippen azt vagyok 

mondandó.
És most elmondta László a nagy gondolatot ap

róra. Apjok törvényt akar hozatni az országgyűlés
sel, hogy a katonaállítás kötelessége alól ne bújhas
sák ki senki, akármilyen nagyúr, vagy akármilyen 
nagynak képzeli magát. Az egész magyar sereg két 
nagy félből állónak fog tekintetni. Egyik felét adják 
a király, a főpapok és főnemesek bandériumai, má
sikba tartozik a köznemesi erő meg a telekkatona
ság. Már moot az országgyűlés két testületet fog 
kiküldeni; ezeknek dolga lesz vigyázni arra, hogy 
akinek fegyvert kell fognia, az a fegyvert meg is 
fogja. Az egyik testület azt fogja vigyázni, hogy ki 
milyen tehetős az egyházi méltóságok és a mágná
sok között, és ahhoz képest kiállítja-e a köteles nagy
ságú bandériumot, hogy mekkora magának a ki
rálynak a jövedelme és kivonul-e ehhez a jövede
lemhez mért királyi bandérium. A másik testület a
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nemesi felkelést és a telekkatonaságot ellenőrzi. Még 
pedig megyénként. Minden megyében összeírják a 
portákat, minden porta ki fog állítani négy lovast és 
két gyalogost. Ugyanígy összeírják, hány a közne
mes, aki hadbavonulni tartozik. Összeírják a jászo
kat, a kunokat és a románokat is, azok nemkülönben 
szolgálni tartoznak. Pénzzel ezentúl senki sem vált
hatja meg a katonáskodást, tessék csak mindenki
nek menni a zászló alá. Mikor már minden katona 
az országban össze van írva, akkor elhangozhatik a 
nagy szó: fegyverbe. Ezt kell kimondania Budán az 
országgyűlésnek. Ha kimondja, akkor Magyarország 
a legkomolyabban veendő katonai hatalmasság lesz 
Európában.

— De hátha ki nem mondja?
— Attul nem félünk. Megbeszélődött ez immár 

minden fontosokval. Az mágnások tüszkölni fognak, 
de nem főhetnek semmit is.

Mátyás elragadtatva hallgatta mindezt. Büszke 
^olt, hogy az egészet apja eszelte ki. Erősen megra
gadta képzeletét, hogy íme, ez a módja egy ország 
vezetésének. Kell valaki, nagy lélek és nagy elme, 
aki kitalálja, mit hogyan kell, azt azután törvény
nek meghozatja az országgyűléssel. És a törvény 
után megy millió és millió ember, a szepesi városok
tól kezdve le a dalmata partokig. Aki pedig az egé
szet kigondolta, az gyönyörködhetik benne, hogy 
most már jobb az országnak.

Ujesztendőre felkerekedett Hunyadi János, hogy 
felmenjen Budára, s hogy az országgyűlésen abból, 
amit elgondolt, csakugyan törvény legyen. Vajda- 
hunyad otthon maradott népe lesvén leste az ország
utat naphosszat, jön-e hírnök Budáról és milyen hírt 
hosy*Tött is és jó hírt hozott: az országgyűlés meg
szavazta a katonai törvényt. Sőt Hunyadi Jánosnak 
még ezenfelül is nagy dolgok sikerültek: abba a me- 
gyénkint összeállított országos testületbe, amely el
hivatott a nemesi felkelést és a porták katonaságát
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ellenőrizni, meglepően sok köznemest tudott bevá
lasztani. Az ilyen bizottságok tagságait a főpapok 
és mágnások féltékenyen őrizték meg eddig a magok 
kezén. Köznemest be nem engedtek sehova. Most 
egyszerre a köznemesség előretört. Az országos tes
tületnek egyharmadát köznemesek tették ki.

— Más világ lészen itt ettől kezdve, — mondta 
lelkendező örömmel László, mikor apjával megtért 
Budáról, — az mágnás urakval immár hátrább. 
Néma dühük úgy emésztette őket, hogy majd el
nyúltam nevettemben. Egyik szólt az pecsét miatt is, 
kit apánk kormányzó korában használt. Csak most 
hánytorgatta fel az jámbor. Ó be nevettem.

—Miféle pecsét miatt? — kérdezte Mátyás.
— Nem tudod te még ezt. Zsigmond király ide

jén Gara kormányzott, őt csak az főrendek hívták 
vala el tisztjére. De apánk pecsétjén az kettős ke
reszt körűlte ez állott írottan: „Sigillum praelatorum, 
baronum et nobilium regni Hungáriáé**. Érted-é? Az 
köznemesök is rajta voltak az pecséten. Hát ládd-é, 
illy dolgoknak miatta haragusznak mireánk 
Ujlakiék.

— Jól vagyon, értem. De Ulrik gróf nem ma
gyar, az mi kormányi dolgainkhoz szóllása nincsen, 
miért haragszik hát?

— No várj, ebben megvilágosítlak. Addsza csak 
az ország-mappát, kit nevelőd ira az geográfiához.

Mátyás elékereste a térképet. Kíváncsian várta 
a magyarázatot.

— Ide süssed szemeidet. Látod-é Stiriát, benne 
Cilii várával? Ulrik grófnak urasága ez. Itt penig 
egészen lent vagyon Bosnyaország. Közbül az szer- 
bek vágynak, még tovább felfele magyar föld. Az 
szerbeknek urok Brankovics, Ulrik gróf ipa, ezt jól 
tudod. Ha itt ez kisded magyar földrészt Ulrik gróf 
magáénak vallhatná, ki Stiria és az szerbek között 
vagyon, szomszédos volna ipával, egyenes útjalönne 
le egészen bosnya földig. Tudjad meg esmóg, hogy
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Ulrik bosnya király akart lenni, mert Tvarkó-vér 
vagyon benne, kit nem tagadhatunk, ő hát fegyve- 
rös emberekvel rá menni ez mutattam magyar da
rabra nem késött. Ezkoron jőve az baj. Atyánk, mi
ként ez dolgokrúl hírt vött, nagyhamar odament 
seregvei, Ulrik grófot elzavarta. Ulrik gróf ne 
légyen bosnya király. Atyánk ezt nem engedhette.

— Miért nem engedhette?
— Mert Ulrik hitetlen ember. Keresztény, mert 

megkeresztölték, de lelkinek lelke szerint istentagadó. 
Az szent misét is soha nem látogatja. Brankovics 
görög vallású, az mi pápai anyaszentegyházunkhoz 
titkon ellenség. Ha mást ez nagy föld, kit itt végig- 
seprek kezemmel, vagyis Stiria, Szerbia, Bosnya 
mind egyazon hitetlen kalap alá kerül, az törökkel 
ugyan könnyen megszövetköznek és az pogányoknak 
útjok nyitva vagyon, ládd-é, meddig, magasan? Min
ket környöskörül kerített az török erő, mi hint Ulrik 
az bosnya király. Jőnek délkelet felől, dél felől, dél
nyugat felől, nyugat felől. Végünk. No ládd. Atyánk 
nem engedhette. Nem is engedte. Nem is fogja. Há.t 
ezótátúl fogva gyűlöl minket Ulrik gróf, de halá
losan. Qderit, dum metuat, mit tészön ez magyarul?

— Gyűlöljön csak, de féljen minket, felelte 
Mátyás kissé lenézve a könnyű feladatot, — ejszeu 
fél is. Országban esmég apánk az úr.

László büszkén bólintott. De alig telt belé pár 
nap, már alább szállott büszkesége. Meghökkentő 
hír érkezett Budáról, habzó lovú ember hozta. 
A bécsi udvarból olyan királyi leírat érkezett Bu
dára, amely alattomban szakadékot akar támasz
tani Hunyadi és a magyar rendek között. Egy nap 
sem telt belé, megjött Vajdahunyadra a leirat teljes 
szövege is.

Ezt már maga az apa magyarázta meg Mátyás
nak. A fiú éppen most töltötte be tizennegyedik esz
tendejét, azt a kort, mikor apja régi Ígérete szerint 
megkapja a lovaggá ütést. Születésnapjára sok

Harsányi Zsolt: Matlil&s Rex I. ^
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egyéb ajándék között új vértet kapott, vadászfegy
vereket, csupa férfias dolgot, de egyiknek sem örült 
annyira, mint annak, hogy apja maga magyarázta 
meg neki az országos okmányt.

Azzal kezdte a leírat, hogy a magyar urak ké
szüljenek a török ellen és közöljék vele intézkedései
ket, mert ő egyéb országainak seregeivel együtt egy
séges tervet akar kidolgozni, hogy azt a pápa elé +er- 
jessze. Ez még rendjén lett volna, bár el lehetett 
volna várni, hogy a gyermekkirály személy szerint 
a magyar hadak hivatalos vezéréhez is forduljon, 
vagy legalább a leiratban megemlítse. De a nyug
talanító részek a leirat további folyamán következ
tek, A király felszólította a rendeket, hogy válasz- 
szanak a magyar belsőügyek intézésére olyan kor
mányzótanácsot, amely neki javaslatokat tehessen, 
esetleg önállóan is intézkedhessék, mert minden 
csip-esup dologban lehetetlen folyton összehívni az 
országgyűlést. Kormányzó tanács? Amely tehát el
lenőrzi Hunyadi János intézkedéseit s azok dolgá
ban esetleg ellentétes javaslatokat küld Bécsbe? 
Ezen a gondolaton lehetetlen volt fel nem ismerni 
U'lrik gróf keze nyomát, aki ugyan haragban volt a 
királlyal, de szövetségben volt a Hunyadi iránt gyű- 
lölködően ellenséges Garával és Újlakival. Hárman 
sütötték ki nyilván, hogyan lehetne letolni megint 
Hunyadi Jánost a hatalom polcáról. De ami ezután 
következett, az felért egy arculcsapással. Azt irta a 
király a korona jövedelmeiről, hogy azok fölött ő 
maga akar rendelkezni és felmondja az eddigi ren
det, mely szerint neki megszabott évi pénzt küldtek 
Bécsbe, a többit pedig tudta nélküli célokra hasz
nálták. A magyar urak „bízzák a királyi jövedel
mek kezelését hű hivatalnokokra". Hű hivatalno
kokra? Hát aki ez idő szerint is kezeli az ország jö 
védelmeit, Hunyadi János, az nem hű hivatalnok?

A hinta nyilván megint billenni készült. Az 
országgyűlést, amely a királyi leirat felszólításai-
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rol döntsön, összehívták, Mátyás most először melle- 
tett országgyűlésre.

Már a készülődésnél vigyáznia kellett, hogy le
gyűrje izgalmát és lelkendező mohóságával gyere
kesnek ne tűnjék fel. A vasalt ládákból előszedték 
azoknak a díszruháknak egy részét, amelyeket eskü
vőjére szereztek volt be. Mind kinőtte már őket, éj
jel-nappal dolgoztak a vár mesteremberei a ruhák 
átalakításán, a szülők pedig elhatározták, hogy a 
lakodalomra, ha ugyan valaha meglesz, Mátyás új 
ruhákat fog kapni. Ezeket addig elhordhatja, most 
már úgyis gyakran fog nyilvánosan szerepelni.

Az ő maga holmija három málhás-szekeret töl
tött meg, mikor elindultak. Volt azokon köntös, 
mente, bunda, kucsma, fehérnemű, ágynemű, láb
beli, gyolcskapca, fegyver, vértezel, vadászholmi, 
minden a világon, mert akármire adódik majd alka
lom, a fiatal besztercei gróf ne maradjon a főurak 
mögött. Az olyan család, amely tart arra, hogy leg
gazdagabb az országban, tartozik azt kifelé is meg
mutatni.

Sűrű hóhullásban indultak, sötét reggel volt 
még. Az anya egészen a kapuig lement velük, ott 
az anyát hárman egymásután megcsókolták és hár
man egymásután nyeregbe szálltak. A kürtök meg
harsantak és egymásután három jelet zendítettek: 
egy járt az ország fővezérének, egy járt a horvát 
bánnak, egy járt a besztercei grófnak. Aztán kido
bogtak a hídon és nemsokára elfedték előlük a 
dombhajlások Vajdahuny ad várát, ha hátranéztek. 
Egy kisebb csata kocogott az élen, pár lónyi mind
össze, aztán jöttek hárman lóháton egymás mellett: 
középen Hunyadi János, jobbfelől nagyobbik fia, 
balfelől a kisebbik. Keveset beszéltek, a kemény hi
degben nem szívesen nyitottak szájat.

Mátyás nem győzött nézdegélni, mihelyt ki vi
lágosodott a nappal. Minden érdekelte. Déva vára 
volt az első állomás, amelyet elértek. Hasonlítani

4*
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sem lehetett ezt Vajdahunyadhoz, amely különben 
is a legnagyobb és legpompásabb várkastélya volt 
Magyarországnak. De Mátyást mégis különösképpen 
érdekelte. Kisgyerek korában volt egy székely daj
kája, aki verses mesékkel szokta elaltatni. Ezek kö
zött a Kőműves Kelemenről szóló mesét kedvelte 
legjobban. Szép hosszú, különös mese volt, egyhangú 
dallamát a dajka nem énekelhette neki elégszer.

Tizenkét kőműves összvetanakodék,
Magas Déva várát hogy felépítenék...

Emlékezetében az az egy sor maradt meg legerő
sebben, hogy: „Jó napot, jó napot, tizenkét kőmű- 
ves.“ Ezt mindig dúdolgatta magában, anélkül, hogy 
gondolt volna rá. Különösen ügetés közben ötlött fel 
benne a sor ritmusa. Most is, hogy maga előtt látta 
Déva várát, ezt a sort mondogatta. És szemlélvén a 
fokon álló épületet, elgondolkozott rajta: mi lehet 
az igazi értelme ennek a mesének? Miért nem áll
hatták meg a falak, csak ha emberélettel keverik a 
köveket? Tűnődött sokáig, de az értelmet nem lelte 
benne. Déva el is maradt a Budára tartó sereg mö
gött. Figyelme másra terelődött.

Ilyen nagy utat most tett életében először. Rop
pant módon élvezte. Minden állomáson már türel
metlenül várta a következőt, amely új érdekességet 
ígért. Az útvonalat úgy vezette az apa, hogy — 
utazgató nagybirtokos módján — útba ejtette egyes 
birtokait. És míg a Dunáig nem értek, úgyszólván 
többet mentek Hunyadi-birtokon, mint idegen föl
dön. Majdnem minden napi járóút végén új Hu
nyadi-birtok várta őket olyan yárral, amelyben 
megszállhattak. A Szamos völgyén eljutottak a 
felsőbányái nagybirtokhoz, ahol az asszonypataki 
Hunyadi-vár adott nekik szállást. Onnan, a Szamost 
követvén, Szatmárra jutottak, Hunyadi-birtok volt 
az is, Németivel együtt. Aztán kerültek egyet észak
nak, mert az apa meg akarta nézni a nagy beregi
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birtokot s benne Munkács nevezetű várát, hogy váj
jon az milyen állapotban van, mert a szepesi földről 
megtérő László elég hitvány hírét hozta. Innen nyu
gatnak fordultak és mire a tiszaháti síkra értek, 
már hunyorgós, gólyahíres, madárcsicsergéssel teli 
tavaszi idő fogadta őket. Megnézték a tokaji birto
kot Tállyával és Tarcallal együtt. Aztán egy órányi 
lovaglással már megint Hunyadi-birtokra érkeztek: 
ahhoz a hatalmas birtokrészhez, amely Tokajtól 
kezdve lefelé egészen Derecskén túlra terjedt és 
Debrecen egész határát magában foglalta. Varsány- 
nál keltek át a Tiszán, az is egészen Túrig Hunyadi
föld volt.

— Mend az miénk? — kérdezte Mátyás felágas
kodva a lovon és körültekintve.

Apja nem felelt, de László annál büszkébben:
— Ez még semmi. Hát az Vág-melléki földek négy 

Hunyadi-várral? Hát az Temes-Maros köze? Hát 
Komját? Hát Temesvár? Hát az alföldi birtok Ha
lastól Szabadkáig? Hát Fejérkő és Eácsa az Szává
nál? Hát Újvár a Rábánál? Létavár? Bolkács? Az 
Küküllő-mente? Az Maros-Tisza köze Holdvásár
helyestül, Donáttornyóstul? Hát Csongrád? Mond
jam még? Huszonnyolc várunk van, öcsém, ötvenhét 
város az miénk és ezer nem tudom hány falu. Ehhez 
képest micsoda amaz rongyos Stíria?

Roppant hatalmat, irdatlan gazdagságot látott 
útközben Mátyás. Ha térképet képzelt maga elé s 
azon szép pirosra pingálta magában birtokait, a fol
tok túlnyomóan megtarkázták az ország fehérét. Ma
gyarország keleti fele különösen a Hunyadi-szám
adás alá tartozott, de nemcsak úgy, mint király alá 
az ország, hanem valóságos tulajdon gyanánt, min
den fával, tócsával, kúttal, legelésző állattal, vízerecs- 
kével és fűszállal együtt. A falvak népe lekapott 
süveggel bámulta életének és halálának hatalmas 
urát, a világhírű törökverőt. A városok határában, 
ahol már hírt vertek az előre küldött lovasok, haja-
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donfőtt hajlongó öreg polgárok mutatták be hódola
tukat, a várakban csákra szökkent a zászló, riadt a 
kürt, rendbe álló őrség lovai dobogtak és mindenütt 
egyformán jött a várnagy, szertartásosan felkínál
ván a kulcsokat, amelyeket csatlós tartott vánkoson 
mellette. És végig az egész úton mindenütt minden 
pillantás rája szegeződött az apa után, a tizennégy- 
évesre, a kis grófra, mert a nép a boszorkányos és 
sárkányos mesék ősi ideje óta mindig a kisebbik 
fiút nézi gyengédebb kíváncsisággal.

Tiszta tavaszi nap aranypiros alkonyatán értek a 
pesti vámhoz. A Dunán komp vitte át őket Budára. 
A hatalmas folyam hömpölygő árja felett lassan 
ringott a széles faalkotmány. És ő elbűvölten nézte 
a domb tetején büszkélkedő mesebeli épülettömeget, 
néhai Zsigmond király várát, melynek elülső bás
tyái a víz partjáig lejöttek, mintha hatalmas erejűk
kel tartották volna a tornyok, erkélyek, pillérek, 
tarka tetők és megint csak tornyok kőfalkeretbe 
zárt tömegét, hogy alá ne csússzék.

— Ó be gyönyörű! — sóhajtotta álmélkodva.
Nem felelt neki senki. László a kiszállás rendje 

felől adott parancsokat, apjok pedig komoran tű
nődve, maga elé tekintett és nem Budavárát nézte.

A nap éppen ekkor szállt le a vár mögött és az 
épületek felső élét és felső lapjait meghúzta rőt 
arannyal. És ő, amint a komp lassan úszott át a hi
dat! an folyam özönlő, pirosló árja felett, arra gon
dolt, hogy ez az egy vár, ha övé volna, megérne hu
szonnyolc másikat, ötvenhét várost és ezernél több 
falut. De új gondolat lobbant meg benne s ettől ma
gasabbra vetette fejét: azokat is, ezt is, mindent.

IV.
Nem soká tartott az országgyűlés és Mátyás 

alig is látott belőle valamit. Már első nap láza volt, 
ahogy megérkezett. Érzett már az utóbbi napokban
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valami borzongást, de nem akart szólni. Annyi vad
vizén, mocsáron, dögletes levegőjű zsombékon jöttek 
át, hogy az lett volna az igazi csoda, ha a magyar 
láz meg nem fogja. Megfogta. Az első napon el is 
mehetett a gyűlésbe, amelynek tanácskozása már 
folyt, mire ők megérkeztek, de hiába erőltette 
figyelmét, a kardos és mentés urak zsibongó tömegé
ből zúgó feje alig tudott valamit felfogni. Szécsi 
Dénest, az öreg esztergomi érseket, még jól meg
nézte. Még Gara nádorra és az ünnepélyes, gőgös 
Újlakira is volt figyelme, de lassanként összekuszáló- 
dott előtte minden. A latin nyelvű beszédeket nem 
tudta követni, azok általa nem ismert törvényeket 
idéztek és általa nem ismert politikai szakkifejezé
seket használtak. Csodálta Lászlót, aki őt maga 
mellé vette és némelyik teljesen közömbösnek látszó, 
elduruzsolt latin mondatnál élesen felszisszent. De 
lassanként erre sem tudott figyelni, köd lepte be 
gondolatait. Végül ő maga kérte, hogy vigyék haza.

Ott senyvedt az Urak utcájában, egy udvar felé 
eső szobában. Mindenféle lázálmok gyötörték, mi
kor a hullámzó láz erőt vett rajta. S ha a láz rohama 
elmúlt, rendkívüli bágyadtság fogta el, alig tudta 
fáradt tagjait megmozdítani. Ilyenkor mindig várva- 
várta,hogy apja, vagy bátyja benézzen hozzá. Az or
szággyűlés folyásáról akart volna hallani valamit, 
meg a lovagi tornákról, meg a vadászatokról, ame
lyeket országgyűlés alkalmával közönségesen ren
dezni szoktak. Ezektől mind elmaradt. S ha magá
ban számot vetett azzal, hogy minek elvesztését fáj
lalja legjobban, mégis csak magát az országgyűlést 
sajnálta. Mód felett érdekelte volna látni, hogyan 
igazítják az ország dolgát az egybegyűlt rendek, 
hogyan vitatkoznak, hogyan győzik meg egymást és 
végül hogyan hozzák meg a határozatokat. Ismerni 
is szerette volna a szereplőket, akikről otthon any- 
nyit hallott, egyikkel-másikkal beszélgetni is szere
tett volna. Mindenek felett pedig apját és bátyját
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kívánta volna látni, ahogy kiállanak a többiek elé, 
mint legelsők és legkülönbek, hogy lenézzék az v ás
kálódok dühét, vagy ha azok győznek, kárörömét.

Azok győztek. Az országgyűlés megszavazta a 
király kívánságait és nem tett szót Hunyadi János 
érdekében. De a tizennyolc tagból álló tanácsba, amely 
ezentúl kormányozni volt hivatva, hat köznemest is 
választottak. A főpapoknak és főuraknak le kellett 
azzal számoiniok, hogy egy embertömeg lép be az 
ország dolgának intézésébe, olyan, amelynek eddig 
nem volt szava, csak megjelenhetett és bólogatha
tott annak, amit az a bizonyos kiterjedt atyaíiság 
végzett felőle. Az erők változó egyensúlyának ez a 
mostanában állandó tünete ezúttal is jelentkezett, de 
a pillanatnyi győzelem nem volt a Hunyadi Jánosé. 
Bár senki nem merészelte kimondani, a királyi le
iratból kiszivárgott és az emberek közt a levegőben 
állva maradt az a sanda gyanúsítás, hogy az ország 
pénzei körül nincs minden rendben. TJlrik gróf kajá
nul örvendhetett, ha Cilii várában meghallotta 
ennek az országgyűlésnek részletes lefolyását. Ennek 
a gyanúsításnak mérgét ő tette bele a gyermek- 
király elméjébe. S ha ő kegyvesztett lett is, a mereg 
most már magától tovább dolgozott. Az országgyű
lés engedelmesen teljesítette azt a királyi parancsot, 
hogy a pénzek eddigi hovafordításáról számadást 
állítson össze. Az ifjú László király pénzekről szá
moltatta Európa hősét.

Mihelyt Mátyás annyira jobban lett, hogy sze
kéren útra kelhetett, Hunyadi János nem akart to
vább Budán maradni. Mélyen sértettnek érezte ma
gát. De Mátyás erről nem tudta szavát venni. Csak 
László mondott neki egyetmást apjok haragjáról.

— Ott valók, — mondta László, — mikoron 
apánk izenetöt tött az királynak Bécsbe. Csúnyán 
odamondotta az magáét, meghigyjed.

De ha odamondott is a Bécsbe küldött üzenet
vivőnek, ez nem csillapította haragját. Komoran kü
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lön lovagolt elinduláskor, nem beszélt senkihez. Em
berei nem szólották hozzá, tudták, hogy ilyenkor 
nem szabad szóval illetni az öreg oroszlánt. Mátyás 
túlgyenge volt ahhoz, hogy lóra üljön, őt szekeren 
vitték, és László lovagolt mellette.

Mikor a pesti Búza-piacon vonultak kifele, át- 
ellenben az alsó hévízzel, László egy kőházra 
mutatott.

— Ezt megnézjed. Különös asszony lakozik 
benne.

— Kicsoda?
— Katalin hercegnő, az szultánnak családjá- 

bul való.
— Ugyan ugye? Hogyan került ide vájjon?
László elmondta. Mikor Murád szultán trónra-

került, ugyanaz, aki az ő nagyanyjok nővérét bírta 
feleségül, volt neki két testvéröccse is. Hogy ural
mát ne háboríthassák, mindakettőnek kitolatta a 
két szemét. Az egyik, Juszszuf, idemenekült Budára, 
feleségével és három gyermekével együtt. Daud- 
Oselebi és Orkán a két fiú, Katalin a leány. Juszszuf, 
a vak szultánfi, már elhalt, de a gyermekek, most 
már meglett korúak mind, élnek most is. A fiúk 
megtartották mohamedán vallásukat, mert a trón
követelés elvét, ha reménytelenül is, fenn akarták 
tartani. De a leány megkeresztelkedett és feleségül 
ment egy Török Pál nevezetű emberhez. Török Pál 
lakik abban a házban. A pestiek nagyra vannak 
vele, hogy milyen érdekes asszony lakik köztük. 
Széliében úgy hívják, hogy „az török császárleány."

— Ne ezt mondjad, bátyám. Apámot mondjad.
László körülnézett. Nem szerette, ha a fegyveres

háznép hallja az ilyen benső beszédet. Halkabban 
szólt oda:

— Rettentően emészti magát. Nem is hogy bö- 
csületibe akarnak tapodni. Hanem jobbadán az ka
tonai törvények miatt. Kit melly szépségösen
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kieszele, és ime. Az tanács, kit most választottak, 
iza végre nem hajtja.

— Nem? —kérdezte Mátyás meghökkenve.
— Nem. Az tanácsban kik ülnek, ugyan vigyáz

nak önnönpénzökre. Nem bolondok, hogy végrehajt
sák. Ez fájdalma igazában apánknak. Szépet álmo
dott, oszt megébredt abbul. Az hitvány emberek 
megébresztötték. Mégis megyen az törökre. Nem 
ember ez mi édes apánk urunk, hanem félisten, meg- 
higyjed.

— Megyen?
— De megyen ám. Mondotta néköm. Ejszen 

azért sietünk hazafele, hogy készülődjék. Törvény
vei, vagy nem törvényvei, akár a maga pénzén is, 
de kit öszveszedhet, szedi, oszt hajrá. Megyen.

— Ó bár éngemet is vinne.
— No szép lönne. Beteg gyermek háborúba.
— Nem vagyok gyermek immár. Beteg sem. 

Mire hazaérünk, lóra ülhetök, inegládd.
— Jó, jó, hallgassál mastan, az sok beszéd 

megárt.
Az úton többször is ráterelte a szót Mátyás a 

háborúba menésre. Apjának egyenesen nem mert 
szólni, de László közbenjárását sürgette. A z  Ígérte 
is, de ő sem mert szólni. Hunyadi János nagyon 
farkaskedvű volt egész hazamenet. A legrövidebb 
utat választották, hogy mennél hamarább otthon le
gyenek, de így is minduntalan Hunyadi-birtokokat 
értek. A gazda mindenütt talált valami nem kedvére 
valót. Nem sokat beszélt ilyenkor, csak két-három 
mondatot, de attól mindenkiben meghűlt a vér. Hol 
várnagyot csapott el, hol egész sor jobbágykunyhót 
gyujtatott fel, mert tilos helyre építették őket, hol 
megcsanatott valakit. Az utakon lesunyt fejjel, ijed
ten poroszkáltak a kísérő lovasok. Ha a vezér fel
emelte sötét tekintetét, remegni kezdett az, akire rá
nézett.

Ahogy közeledtek Vajdahunyad felé, egyre sű
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rűbben kaptak hírt. Budáról is szalasztottak utánok 
]ovas embert, aki tajtékzó paripán érte utói a las
san haladó, szekeres menetet. S ugyanúgy Erdély 
felől is hírhozók érkeztek, akik nem tévesztették el 
a közeledőket, mert Hunyadiné ugyanazt a levelet 
négy emberre is rábízta, nyargaljanak vele négy 
irányban Magyarország felé, hogy a gazda akár
melyik út felől jön, valamelyiket megkapja. S ezek 
a hírek mind arról szóltak, hogy a szultán közeledik. 
Sőt végül nem kisebb embertől, mint magától Bran- 
kovics Györgytől, az öreg szerb királytól jött levél 
a hazafelé tartó vezérhez.

Az úti karaván egyszerre nyüzsögni kezdett. 
Hunyadi Jánost máról-holnapra kicserélték. Mátyás 
már meggyógyult annyira, hogy lábra kaphatott. 
És most tanúja volt annak, hogyan szervez apja 
egy hadjáratot. Csupa hév, villámló tevékenység 
és mozgékonyság lett az eddig oly komor és mozdu
latlan vezér. Ahol este megállapadtak, ott késő éj
szakáig leveleket diktált: királynak, pápának, Eyzin- 
gernek, Fridriknek, Brankovicsnak, nádornak, Po- 
gyebrádnak, megszámlálhatatlan másoknak is. Köz
ben postája is érkezett; a nap legkülönbözőbb órái
ban érte őket utói egy-egy hirnök. Mátyás büszkén 
vett részt az ügyek intézésében. Hunyadi gyengén 
beszélt nyelveket, két fia közül pedig Mátyás volt 
a nyelvismerőbb, ő volt tehát az úton apja hivata
los fordítója, olasz, latin, görög, német, mindegy 
volt neki. Olyan gyakorlata volt már, hogy majd
nem folyékony magyarsággal mondta el apjának a 
kezében tartott idegen levél mondatait. Most már 
jobban is lett egészen. Az apa kora hajnalban talpon 
volt már, mindakét fia együtt serkent vele. És most 
már Mátyás is ott lovagolt apja mellett. Hallgatta 
a nagy vezér hosszadalmas alkudozásait a zsoldos- 
toborzó ügynökökkel, akiket hivatni is alig kellett: 
bámulatos szimattal megszagolták, hol akadhat dol
guk, s egyszer csak ott voltak kéznél, lekapott kucs
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mával várva a rendelést, mintha a földből bújtak 
volna ki.

Mikor Vajdahunyadra értek, ott már lázasan 
folyt a készülődés. Maga Hunyadiné intézte a zsol
dos-fogadások otthoni részét, ha férje távol volt. Ügy 
alkudott maga is, mint a szakma kitűnő ismerőse. 
Annyi év óta jól kitanulta már a bérbe veendő 
emberáru minőségét. Tudta, hogy az alföldi kún 
nehezen fegyelmezhető, de jól verekedő anyag, s a 
legtöbbet a hivatásos cseh zsoldosokért érdemes fi
zetni, mert azok állandó rablásból éldegéltek a 
Felföldön, mindenféle megpróbáltatást kitűnően 
tűrtek s ha zsoldjukat pontosan kapták, vakon 
mentek a tusá,ba, nem ismervén sem Istent, sem 
hazát, sem embert.

Néhány ágyúját, hadiszereit és serege zömét már 
eleve a délvidékre irányította a vezér. A megbeszélt 
helyre sietett most azokkal a legényekkel, akik 
nagy, vigasságos táborozást csapva ott gyülekeztek 
a hunyadi vár alatt. Mátyás az utolsó pillanatig re
ménykedett, hogy most már ő is elmehet a hábo
rúba. De az indulás hajnala úgy köszöntött be, hogy 
apja csak Lászlót vitte. Sötét volt még, mikor Hu
nyadi elindult. Fáklyások kísérték ki a várudvar
ról, odalent veszett zenebonával sikítoztak a harci 
sípok jelei, az éjszakában száz meg száz fáklya 
lidércként imbolygó fénye csillagzott a várárkon túl. 
Az anya egy ablakból nézte a távozókat, akik eset
leg a halálba mentek, de a kemény asszonynak sem
mit sem remegett a keze, amelyet a mellette álldo
gáló Mátyás vállán pihentetett. Ott álltak, mikor 
már egészen elhalt a távozó sereg zaja. Akkor az 
anya megszólalt.

— Ha még alunnod kívánsz, lefekhetöl.
ő szó nélkül indult a maga folyosója felé. Nem 

mert hangos szóval válaszolni, mert félt, hogy 
hangja megremeg a sírási ingertől, amelyet csak
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ú g y  tudott visszatartani, hogy kegyetlenül szájába 
harapott.

Ettől fogva abból állott a vár élete, hogy a 
hadba vonultak híreit várták. Jött is levél meg
nyugtató gyakorisággal. Az első levél arról adott 
számot, hogy György szerb király személyesen jött 
át a Dunán Hunyadihoz segítséget kérni. Az öreg 
Brankovics mostanában magyar oldalon állott, mert 
a szultán le akarta lökni trónjáról és mindenekelőtt 
őt igyekezett elintézni, hogy aztán tovább vonulhas
son felfelé.

— Látom, szinte, — mondta Hunyadiné fiának, 
mikor együtt olvasták a levelet, — miként ágál, 
esküd, zokog, karjait tárja, fehér szakállát lengeti 
az ravasz vén Györgye király. Mindétig így tészen, 
ha kit instálna valamire. Hajjaj, agyafúrt vén róka 
az te mátkádnak öregatyja, hallodi.

A következő levelekből aztán kísérni lehetett az 
egész hadjárat mozdulatait hónapokon keresztül. 
Hunyadi János nem várta meg, míg a török rácsap 
Szerbországra. Gyorsan elindult Nándorfehérvárról 
és ő támadott: igen gyors menettel betört bolgár 
földre. Azonnal ellenséggel akadt szemközt, a szul
tán bégjei már siettek elébe seregrészekkel. Kivétel 
nélkül valamennyit megverte, aztán hozzá látott az 
ország elpusztításához, hogyha a török megint jönne, 
se élelmet, se szállást ne találhasson. Lement egészen 
Ternováig, búsás hadizsákmányt szedett össze, aztán 
Szerbia felé fordult, mert a szultán egyik nevezetes 
vezére, Firuz bég, közben csakugyan megtámadta 
Györgye király országát és már nagyon szorongatta. 
Hunyadi villámgyorsan dolgozott. Már ott is ter
mett, már egyesült is a rája várakozó szerb sereg
gel és Kruzsevácnál összeütközött Firuz béggel. Ret
tenetesen megverte. A törökök nagyobb része ott
maradt a mezőn. Akit meg nem öltek, megfutamo
dott. De a győztes ilyenkor pihenhetett legkevésbbé. 
Nagyon sok pénzt ért a fogoly török, érdemes volt
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utána eredni. Össze is fogdosta úgyszólván vala
mennyi menekülőt, lóhalálában kergetve őket Piro- 
táig és Viddinig. Ezt a két várost még felgyújtotta, 
aztán a temérdek fogollyal visszatért Nándorfehér
várra.

A hadjáratnak ezt a részét Mátyás már nem 
levélből tudta meg. Történt egy éjjel, hogy anyja 
szólítására riadt fel. Mikor szemét dörzsölve felült 
az ágyban, ott látta anyját: egyik kezében mécses, 
másikban levél.

— Egy-kettő, — szólt sürgetően Hunyadiné, — 
kapkodjad holmidot, tüstént indulsz apádhoz. Ihol 
ez levélben hivat Nándorfehérvárra.

Mialatt lihegő sietséggel öltözködött, lentről is 
hallotta a kapkodó készülődést. Anyja már intézke
dett. A vár szervezett fegyelme ilyenkor jól bevált. 
Kevéssel azután, hogy az éjszaka érkezett levéllel 
az úrnőt felkeltették, Hunyadi Mátyás már indult 
apjához páncélosán, páncélja alatt tomboló öröm
mel, lova mögött huszonnégy embernyi kísérettel. 
Legszívesebben a ló nyakába dobta volna a kantár- 
szárat, hogy repülni kezdjen. De málhás szekerei 
miatt nem repülhetett.

Az úton agyonhajszolta embereit. Alig aludt 
valamit, máris rohanni akart tovább. Kora októberi 
idő járta, a lovak lehellete már meglátszott az ökör
nyálas levegőben. Máskor szép lett volna a szelíd 
napfény alatt bandukolni, nézegetni az ismeretlen 
tájakat, idegenül beszélő, különös gúnyát viselő 
jobbágyokat, felbukkanó és eltűnő várakat. De az ő 
számára most nem volt érdekes senki és semmi. 
Csak tovább, tovább Nándorfehérvárra.

Egy nappal mégis későbben érkezett, akármeny- 
nyíre igyekezett is. Az utolsó napi járást úgy szá
mította ki, hogy hajnaltól éjfélig egyhuzamban 
megteszi a hátralévő utat. A fogadott vezető fejét 
csóválta: ez lehetetlen. De Vajdafi Mátyás meg
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parancsolta, hogy úgy legyen. Szittyós, zsombékos 
vidékre érkeztek, ahol a sás közt csörtető lovak a 
vizi madarak ezreit verték fel s a lovak feje körül 
szúnyogfelhők táncoltak. Hol ennek, hol annak a ló
nak lába süppedt hasig az alattomos kátyúba. 
Amiatt a többinek tétlenségben kellett várakozni. 
A szekerekkel meg éppen rengeteg baj volt. Csak 
nagy kerülőkkel tudtak olyan csapást találni, ame
lyen ezek elmehettek, de így is minduntalan el
akadtak. Ahogy a nap kezdett leszállani, Mátyás 
már látta, hogy meg kell adnia magát. Kivihetet- 
lenre vállalkozott. Sötétben még fáklyákkal is isten
kísértés lett volna ezt az utat folytatni. Végre is 
megszűnt hiába küzdeni. Megállást parancsolt. De 
ekkor meg sátorverésre alkalmas helyet kellett 
keresni. Bolyongtak jó sokáig a lápos útvesztőben, 
míg végre letelepedhettek. Sátrat ugyan itt sein 
vertek, hanem pokrócokba és bőrökbe burkolódzva a 
puszta földön hevertek le. Tőzegből csináltak tüzet, 
hogy a virradatot megvárják. Millió béka kuruttyolt 
a végtelen éjszakában. A fáradt emberek mind alud
tak, csak az ifjú besztercei gróf szemére nem szál
lott álom. A természet hangulata megejtette. Élet
ről és halálról gondolkozott. Mi lenne, ha valame
lyik fegyveres, titkon talán Ulrik gróf béreltje, most 
hátulról úgy mártaná belé a kést, hogy meg sem 
nyikkanna? Ezt sohasem lehetett kizártnak tartani. 
Apja is, László is, ha országgyűlésre mentek, vagy 
más idegen helyen egyességről tárgyaltak, sodrony
inget húztak a békés selyemdolmány alá. De nagy
sokára az izgatott képzelgő is elaludt. S mikor arra 
rezzent fel, hogy Harám keze érinti vállát, úgy 
érezte, hogy öt perce aludt el csak.

De már pirkadt, a bölömbikák különös kiáltásá
val és a végtelen brekegéssel együtt a képzelődések 
is eloszlottak. Dideregve kaptak lóra az emberek, 
hogy lóháton harapjanak valamit, mert meggémbe- 
redett tagjaiknak nagyon kellett a mozgás. Cup
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pogva kezdtek megint haladni kápáig érő nád 
között.

* Déltájban végre megpillantották a távoli várat. 
Mátyás nem bírt többé magával. Négy lovast hátra
hagyott a szekerek védelmére, a többinek vágtát pa
rancsolt. A vezetőnek is lovat adtak, s útközben ne
vették, milyen kétségbeesetten öleli a vágtató állat 
nyakát. És még a rév jött. Még kompra kellett 
szállni. De a lázas türelmetlenség már enyhült. A 
parthoz húzott gályákról tudta, hogy azok apja 
hajói. Ami katona nyüzsgött a túlsó parton, az mind 
apja katonája volt, valamennyinek karjában és 
kardjában még a harc friss emléke. A révész itt 
ragadt és megkeresztelt török lehetett, mert fejével 
a felzásziózott várra intve, így szólt:

— Dar ul Dsihad.
„A vallásos háború váiosa“. Így hívták törökül 

Nándorfehérvárt, amelynek falai lassan közeledtek 
a komphoz. Mátyás intett a kürtösnek. Az már ott 
állt a komp elején a készen tartott kürttel. Most 
belefújt. Azt a jelet adta, amely a fővezér családjá
nak járt. Kisvártatva odaátról megszólalt a felelet. 
Majd rája húsz másik kürt.

Mikor partra szállott, már tisztelgő magyar al
tiszt várta. Mögötte felsorakozó őrség.

— Dícsörtessék az Jézus, — szólt a katona.
— Mindörökkül örökké. Apámot keresőm, hez- 

zája vezess.
— Igen, úríi. Mehetünk,
Jó hosszú út vitt a belső várba. Kosárfonású, 

földdel töltött vesszősáncok, malmok, szekértábor 
mellett haladtak.

i— Apámmal voltál az mezőben?
— Igen, úrfi. Csak az minap vala, hogy megtér

tünk. Szilágyi Mihály uram még oda is vagyon.
— Hogy ugyan meleg vala az mező, haliám.
A katona boldog vigyorgással mutatta fehér 

fogait.
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— Ki ott csépelni való volt, megcsépeltük, úrfi. 
yiszen is haza egyetmást kiki. Nézje úrfi ez lovat.

— Arabus. Hinnye be jó az feje. Ugrassad csak 
meg. Gyönyörűséges állat, való az. Hunnen hoztad6?

— Agáé volt, agát levágtam. Fejit is lemetül- 
tem néki, elhozám. Varkacsos.

Szeretett volna beszélgetni is, százfelé is nézni 
egyszerre. Teméntelen katona álldogált, jött-ment 
mindenfelé. Nyilván a zsoldíizetést várták, vagy va
lami utolsó szemle parádéját, mert a hadjáratnak 
már vége volt, ilyenkor mindjárt szélnek szokták 
őket ereszteni, vigyék a jól megszolgált zsákmányt 
haza. Egyes csoportok már kondérokat álltak körül, 
marhát vezettek leölni, másutt hangos nótaszó hal
latszott szerb nyelven, egy kocsma előtt vidám lár
mával kockáztak. De mikor elhaladt, az út két olda
lán megállt a zsivaj és bámészkodó csend lett. Mátyás 
vértjén felismerték a hollós címert. Egy ember el
kezdett vivátozni. Ez elég is volt. Ettől kezdve han
gos vivátozás és zsiviózás kísérte az egész útvona
lon. Sokan a levegőbe lőttek. Mátyás ment az út köze
pén, kihúzva derekát. Eszébe ötlött, amit a lómai 
vezérek triumfáló bevonulásáról tanult. Az ilyesféle 
érzés lehetett. Hát még az milyen lehet, ha valaki 
nemcsak a fia a győztes vezérnek, hanem önön
maga a z ...

Zúgó, ünneplő riadalom közepette érte el atyja 
szállását. Ismerős inasok ugrottak eléje, mikor le
szállt á lóról. És pár perc múlva már ott állt apja 
előtt. Szeretett volna a régi kisfiús ösztönnel nya
kába ugrani az imádott embernek, de visszatorpant.

— Jól jövél, fiami
— Jól. De apámuram jól vagyon-él Látom, baja 

nem esött legkissebb is.
— Isten megőröze. Anyádtul az le vei hol vagyoni
— Itt hordám kelebemben végig. Elesztebb letó- 

szöm az vértet.
— Ügyekzjél. Mastan én nem érkezők, mert vár

Harscányi Zsolt: Mathias Rex I* 5
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TTl̂ ik gróf. De László legott megtér, s néked mindent 
megmond. Az levelt nékem hamar kibolhászjad mel- 
ledbül, szaladj. Vértesen jövél, te golyhó, miként 
valami keresztes vitéz! No, indulj.

Ennyi volt az egész viszontlátás. Mátyás enge
delmesen sarkon fordult és ment, amerre vezették. 
Érezte, hogy elpirult. Apja kicsúfolta lovagi vértjét. 
Ez nem jól esett neki.

Nem nagy ház volt a fővezér szállása, Mátyás 
hamar a szobájába jutott. Belső inasa már ott várta, 
páncélkulccsal, szerszámokkal. Gyorsan kiforgatták 
a csavarokat, kikapcsolták a szijjakat. A levél elő
került. Egy legény már várta.

— Apámnak ezt, de az lábod igen szedjed.
Mikor alsóruhában maradt, kérdően nézett az

inasra, az pedig kitalálván gondolatát, bólintott. És 
indult előre.

— Igenis, az feredő. Kész vagyon.
Zegzugos folyosókon át haladtak, ö csak ment az 

inas után. Erősen gondolkozott. Itt van Ulrik gróf! 
Micsoda fordulat ez megint! Mióta apja rendszere
sen tudomására hozta a fontosabb eseményeket, 
eléggé ismerte családjuknak a cillii grófhoz való vi
szonyát. Az mostanában hevesen gyűlölködő volt, 
úgyszólván már leplezetlenül az. Neki már hónapok
kal előbb meghagyták, hogy a grófkisasszonynak ne 
írjon többé levelet. A mátkaságot nem bontják fel 
ugyan, de levelezés nincs. És most Ulrik gróf itt van 
Nándorfehérvárt, holott az biztos, hogy a háborúban 
nem vett részt. Sőt, éppen, hogy igen csúnyán visel
kedett, mert mialatt Hunyadi János és Hunyadi 
László a szerb csatatéren voltak elfoglalva, ő fegy
veresen támadt néhány horvát várra, azzal a szösz
szel, hogy Hunyadi László hiába horvát bán, az csak 
cím, míg viszont a horvát bánság az ő családjában 
örökletes. És ezek után itt van és Hunyadi Jánossal 
tárgyal?

Észre sem vette, hogy mialatt így elfoglalta
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meglopott töprengése, az inas már le is vetkőztettev 
egy másik a víz és lepedő körül matatott. Kőfalú 
fürdőháza volt ennek az épületnek, török módra 
készült. Hallott már ilyesféléről, de most látta elő
ször. Külön medencéje volt a víznek a talajba kö
vezve, elíürödhetett volna abban akár öt ember is. 
Lépcsője is volt, azon kényelmes üldögélés esett a 
meleg vízben. De még sokféle csuda járt ehhez: az 
inas valami apróra tört füvet hozott neki kosárban, 
hogy azzal jól dörzsölje meg magát. Meg is tette és 
ime, a fű habzott ujjai alatt, akár a szappan. Azon
kívül igen jó szaga volt. Mikor pedig megelégelte a 
meleg vizet, az inas dézsát húzott oda: ebben lan
gyosabb víz volt, szintén valamivel szagosított. De 
ezt már unta.

— Melly szamár kendőzésök ezek, hél Hunnen 
tanultad?

— Ulrik grófnak egy emberét esmérem, domine 
magniflce, az oktatott rája tennap.

— Vidd innét, ne lássam. Mi vagyok én, me
nyecske?

Azzal elkezdte mindennapi tornáját, amelyet az 
úton nem végezhetett kedvére. Sokszor egymásután 
leguggolt csípőre tett kézzeL Aztán hanyattfeküdt 
és támaszkodás nélkül felült hússzor egymásután. 
Majd ugyancsak hússzor olyan karmozdulatot vég
zett, amellyel egy képzelt gerelyt dobott el. Derekát 
erősen félrecsavarta hol jobbra, hol balra, guggolni 
készülő mozdulatokkal, mintha lovagolna. Ez a vi
tézi tornához kellett, ez volt a legfontosabb gyakor
lat. És így tovább.

— Nosza neki, dagaszthatok
Ezt már saját inasának mondta. Volt ott egy kő- 

kerevet, az megfelelt a célnak. Hanyattfeküdt. Az 
inas nekilátott kemény marokkal dögönyözni. Előbb 
csak végig egész estét, aztán sorra vette az egyes 
izmokat. Minden izomhoz másféle nyomkodás, sa
nyargatás járt. A legény jól tudta mesterségét, nem

5*
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hiába a legjobb budai borbélynál tanulta. A beszter
cei gróf kéjeseket és nagyokat nyögött a kemény 
marok alatt és néha utasításokat adott. Mert a vívás
nál, gerelyvetésnél, vitézi tornánál állandóan gondo
san figyelte magát és minden izmáról külön tudta, 
melyik mennyire győzelemképes állapotban van. 
Most már ott tartott, hogy ismerősei közül senki 
sein vívott jobban nála, a tornán pedig már régóta 
ki tudta vetni Lászlót a nyeregből annyiszor, ahány
szor az ki tudta őt. Mérkőzéseik most már rendsze
rint eldöntetlenül végződtek.

Mikor visszament a szobájába, hogy felöltözzék, 
ott találta Lászlót. Nagyon örültek egymásnak. De 
ők sem ölelkeztek össze. Az ifjú bán tábori ruhát 
hordott, kardja is a derekán volt.

— Mindmostanig az zsoldos kapitányokkal baj
lódtam, fene látott ennyi garázdát egy ellésbül. 
Mihály bátyánknak dolga lönne ez, de még nem tért 
meg az portyábul. Észben vöttem, hogy megjövél, 
siettem. Anyánk?

— Jól vagyon, Jézusnak hála. De mondjad ez 
IJlrik gróf dolgát, ki oldalamot ugyan fúrja. Mi ez?

— Majd, — felelte kurtán László és az öltöztető 
inasra pillantott.

Míg Mátyás fel nem öltözött, a hadjáratról be
szélt László. Csodálattal adta elő apjok hadvezóri 
lángelméjét. Egymásután tíz olyan taktikai felada
tot oldott meg, amelyben más elvérzett volna. De 
neki bámulatosan vált az esze, hihetetlen tisztán át 
tud tekinteni minden változó helyzetet; tüstént 
kész a tervével és azt meghökkentő gyorsasággal 
hajtja végre. A katonák úgy hisznek benne, mintha 
Hunyadi János valami külön vallás volna.

— De hát te magad, Lackó? Az melegjiben is 
voltál?

László vállat vont. Nem szerette hadakozásait 
mesélni.

— Apánk ha hova rendölt, mentem.
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— Csúnya volt az vereködésf
— Sokszor szörnyő. Ennyi vért magam se láték 

eleddig. Mikint az menszárosok, úgy dolgoztunk.
— Hányat öltél?
— Kezemvel? Nyolcat.
— Semmi bajod nem lőtt?
— Ha^am szála nem görbült.
Az inas kiment. László egyszerre tűzbe jött. 

Felpattant. Nagy felindulásában ünnepélyes han
got használt.

— Öcsém uram, Mátyás, halljad szavamot. Ha 
ez piszkos himpellér Ulrik tovább ás ja apánk sar
kának alatta az fődet, én eskem az Boldogságos 
Szízre, hogy levágom, majd emléközz szavamra.

— Immár beszéljed az egészet, kérlek.
László nagyot fújt, megcsillapodott, leült. Aztán 

részletesen elmondta, mi a helyzet. Ulrik gróf, míg 
ők a törők ellen jártak, megtámadta Horvátorszá
got, hogy egy-két várat odacsípjen Stiriához. Be- 
mélte, hogy Hunyadi hadjárata sok vérbe fog ke
rülni s a visszatérő fővezérnek nem marad elég 
ereje még rajta is bosszút állani. De a hadjárat 
fényesen sikerült, a Hunyadiak töretlen sereggel tér
tek vissza. Ulrik gróf szemtelensége miatt éktelen 
haragra gerjedtek. Azonnal menni készültek Varasd- 
nak, amely itt volt a kezök ügyében és az Ulrik gróf 
birtoka. Méltó módon meg akarták büntetni, amiért 
így hátba támadta őket, apósa védelmezőit. De mi
kor indulni akartak, mindenkinek ámulatára betop
pant Ulrik gróf. Apósa győzelmének jött örvendeni, 
úgy mondta. Már ez maga szembeszökő sértés volt, 
mert hogy a nyolcvanhét esztendős vén Györgye 
győzött volna Kruzsevácnál, ahol Hunyadi vezé
nyelt, ilyet mondani több a soknál. De az ilyesmire 
legyinteni is elég. A felháborító az, hogy Ulrik 
szemrehányásokkal támadt reá Hunyadira: miért 
acsarkodik ellene, miért cimborái ellenségeivel, 
miért űzet gonosszal a jóért? Hunyadi eleinte úgy
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elképpedt, hogy nem is tudott mit felelni. De később 
megjött a szava. Akkor aztán ömlött is belőle. Köny- 
nvített a lelkén, megmondott mindent, ami a szívén 
feküdt. Ulrik álmélkodva hallotta a fejére olvasott 
gazságokat és kereken tagadott mindent. Hunyadi 
hat különböző tanút sorolt fel, akik szükség esetén 
vallani tudják, hogy Ulrik a Hunyadi-családot a 
király és ország végzetes és kiirtandó veszedelmének 
nevezte. Erre Ulrik szemforgatva csapta össze a 
kezét és fejcsóválva hüledezett, hogy az ő mindig 
őszinte és becsületes szavait hogyan kiforgatják. 
Igaz, olyasmit mondott nem egyszer, hogy Hunyadi 
politikájával nem ért egyet és vannak elvek, ame
lyeket kiírtandóknak tart, de sohasem gondolt sze
mélyes erőszakra azokkal szemben, akiket annyira 
szeret s akikkel oly türelmetlenül szeretne már roko- 
nilag egyesülni. Felmerült az a rágalom is, hogy 
Hunyadi kezén rendetlenség történt az országos 
pénzekkel. Ulrik gróf égre-íöldre esküdözött, hogy ő 
ilyet soha senkinek nem mondott. Azt mondta öcs- 
esének, a királynak, hogy dolgozzék komolyan és 
érdeklődjék személyesen minden országának pénz
ügyei iránt, legyen méltó koronájára. Talán ezt ma
gyarázta félre valaki. Egyszóval felkínálta baráti 
jobbját és szeretne igen részletes egyességet kötni. 
Ez természetes: V. Lászlónak most Eyzinger a ked
vence Bécsben, Eyzinger pedig barátja Hunyadinak. 
Jó volna tehát Eyzingertől elvonni a Hunyadi és 
minden fontos ember támogatását, Eyzingert meg
buktatni, újra kézbe kapni a bécsi kormányt és újra 
bezsebelni a most oly fájdalmasan hiányzó évi tizen
kétezer aranyat.

— Mit teénd mastan apánk? — kérdezte Mátyás.
— Semmit. Egyességöt kötnie nem kéván. Ha 

Ulrik úgymond: harc, ő is úgymond. Ha Ulrik úgy
mond: barátság, ő is úgy mond. Minden az régiben 
marad. Hogy mikiift neveztetik, mendegy az.

Mátyás erősen gondolkozott. Kisvártatva felve
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tette fejét, élesen bátyjára nézett és nekiszegezle 
a kérdést.

—Hallgass ide, Lackó. Ulrik gróf űnos-úntalan 
azval rágta az királynak filit, hogy apánk az trónra 
tör. Ezfelől voná-é mastan felelősségre Ulrikot?

— Tudtomval nem, — felelt László habozva.
— S ha nem, vájjon errül mért nem szólának? 

Mért nem mondá apánk, hogy a király koronáját 
nem kévánja sem magának, sem családjának?

László ránézett öccsére, gondolkozott, vállat 
vont. Nyilván küzdött a felelettel De egyszerre 
eszébe jutott valami. Odament egy szekrényhez, ki
nyitotta. Aztán ruhadarabokat vett ki belőle. Bősé
ges arannyal hímezett nadrágot. Aranyhímzésű 
fehér selyemkapcát, fehér selyem ujjast, amelynek 
fehérje alig látszott a nehéz, vastag arany sujtástól. 
Kordován csizmát, aranyhímzésűt, sarkán arany
sarkantyúval. És mindéhez arannyal kivert, acélból 
való díszmellvértet, kesztyűt, pompás kardot. Má
tyás csak nézte egyik darabot a másik után. Nem 
akarta hinni, amit ezek a darabok ígértek. Végül is 
felviharzó örömmel, kiáltva kérdezte:

— Lackó, csak nem .. .  ?
— De Apánk az holnapi Tedeumkor tégedöt 

lovaggá ütnie határozta. Mást örvendj.
Mátyás egymásután emelgette, nézegette, tapo

gatta a darabokat. Bemekbe készült gyönyörűség 
volt valamennyi. Majd kiugrott a bőréből örömében. 
Végre, végre, végre! Hirtelen száz dolgot akart kér
dezni bátyjától egyszerre. Hogyan megy az avatás? 
Mit kell mondani? Mikor kell letérdelni és mikor 
kell felállni? Lesz-e avatás előtt, vagy avatás után 
lovagi torna? Hányat avatnak? Ezt mind egyszerre 
akarta kérdezni, összevissza hadarta a szavakat. 
László nevetve hallgatta. Csak úgy sugárzott tekin
tetéből a testvéri szeretet.

Azt a nagy kérdést, amely elől bátyja kitért, 
Mátyás a nagy örömtől egyszerre elfelejtette. És
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László valami hivatalos dolgot vetvén okul, elsietett, 
otthagyta nagy örömével. A leendő lovag, noha 
most öltözködött fel éppen, nem restellt azonnal le
vetkezni, hogy díszruháját próbából magára öltse. 
Mikor már készen volt a parádéval, látni szerette 
volna magát. De az egész házban csak akkora fém- 
tükröket tudtak találni, amelyekben éppen hogy 
arcát megláthatta. Ezeket a tükröket tartogatta 
melléhez, oldalához, sujtásaihoz, hogy legalább rész
letenként lássa magát. Akkor eszébe jutott, hogy 
némelyik igen fényes, nagy bútordarab is tud tük
rözni. Ilyennek keresésére indúlt a házban. De nem 
talált egyet sem. A nagyobb lapokat minden bútoron 
faragott díszek törték meg. Szinte szeretett volna 
lerohanni a Szávához, vagy a Dunához, hogy a víz
tükörben lássa magát és gyönyörködjék a gyönyörű 
látványban, mint Narcissus maga.

Apját egész nap nem látta, Lászlót is csak késő 
este rövid időre. Különben azzal töltötte az időt, 
hogy elolvasott egy írott utasítást, amelyet apja 
kancelláriájából hoztak át neki s amely a másnapi 
mise szertartásának rendjét tartalmazta. Ezt rész
letesen a fejébe véste, aztán kiment az utcára jár
kálni. Kedvére bámulta a vár sürgő-forgó életét, a 
sok részeg zsoldos jókedvű garázdaságát, a házakat, 
a templomokat, a sokféle viseletét. Nagyon tetszett 
neki, hogy nem ismert rá senki és így feltűnés 
nélkül hallgathatta két előtte haladó zsoldos beszél
getését, vagy rákacsinthatott egy ablakon kitekintő 
gyermekleányra, aki rögtön pirosán húzta vissza 
a fejét.

Mikor visszatért, nagy hűhó fogadta.
— Hol késleködik, magnifice, az Isten szerel

mére? —• izgult egy kancellista.
— Mi baj vagyon?
— Atyja ura röndöli, hogy tüstént jó gúnyát 

ölteni és az Ulrik gróf szállására menni ne terhel
tessék.
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Egy-kettő, sietett a parancsnak eleget tenni. 
Vékony sodronyinge volt már neki is, azt felvett9 
selyeminge alá. Sebbel-lobbal felöltözött és követte a 
várakozó kancellistát. Csak egy-két háznyi távol
ságra mentek. Ott magától kinyílt előttük egy kapu 
és mélyen meghajló lakájok két sora tűnt elé. Egy 
hopmesterszerű fürge emberke pattant elő és latinul 
mondott valamit, de olyan kriminális német kiejtés
sel, hogy Mátyás hirtelenében nem értette. Az em
berke mórikált, táncszerű mozdulatokkal ment előtte, 
ő követte. A kancellista elmaradt, mire ő minden
esetre megmarkolta az oldalán függő rövid tőrt. 
Minden ajtónál jobbról-balról díszes lakájok hajol
tak meg. Végre olyan szobához érkeztek, ahol a hop
mesterszerű átadta őt egy katonatisztszerűnek. Ez 
kétségkívül valami kamarás volt. Szárnyas ajtó nyí
lott. Belépett. Négy urat látott ülni egy kerekasztal 
mellett. Apján és bátyján kívül még kettőt. Leírás 
után rögtön rájuk ismert. A hosszú fehér szakállá 
aggastyán nem lehetett más, mint Györgye király, 
a magas, bodrozott hajú, szeplős és kikent-kifent 
ember nem lehetett más, mint Ulrik gróf. Az öreg 
szerb király volt az első, aki megszólalt. Latinul:

— Veni proprius, care magniíice.
Ö tehát közelebb lépett. Most Ulrik gróf szólalt 

meg, feltűnően rekedt hangon, idegenszerű, kényes- 
kedő kiejtéssel, ő is latinul.

— Nagy örömömre szolgál szemtől-szemben lát
nom magnificentiádat s még nagyobb öröm, hogy 
ilyen deli legény az, akire legdrágább kincsemet,

^Erzsébet grófnőt, bízni fogom. Panaszkodott nekem 
a gyermek, hogy régóta nem kapott levelet mátká
jától.

— Ejnye, ejnye, mit hallok, — szólt olyan han
gon az agg Györgye király, amellyel csecsemőket 
szoktak korholni, — korán kezded a csapodárságot, 
fiam. Már pedig az én kis unokámhoz jó légy, mert 
ha rosszúl bánsz vele, én hívlak ki párviadalra.
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— Nem lesz itt semmi baj, — szólt Ulrik gróf, — 
nagyon jó házasság lesz ez, ha a gyermekek megnö
vekszenek. Tudd meg, fiam, hogy a te házasságod 
által csak egy párt lesz Magyarországon. Ha majd 
a feleséged fiat szül neked, az mindenkinek szeme- 
fénye lesz.

— Az lesz ám a nagyszerű gyerek, — mondta 
Györgye király szakállát simogatva, — dédapja 
szerb király, ükapja bosnyák király, nagybátyja 
magyar király és cseh király, másik nagybátyja 
lengyel király.

Mátyás most szólalt meg először:
— És mindennek tetejébe nagyapja Hunyadi 

János.
Az agg szerb király felvetette a fejét. Meglepett 

érdeklődéssel nézett Hunyadi Mátyásra. Aztán alig 
észrevehető pillantást váltott Ulrik gróffal. A pil
lantás ezt mondta: ennek a fickónak van esze, erre 
ügyelni kell. Majd pedig felkelt és kezét a Mátyás 
vállára tette. A mozdulat természetesnek látszott és 
mindennapinak. De a Mátyás válla megérezte, hogy 
a tenyér kíváncsian tapogat: tudni akarja, van-e a 
ruha alatt sodronying.

— Jól van, fiú, szeretem, hogy büszke vagy 
apádra. Nagy ember ő csakugyan.

Ekkor nagy robajjal kinyilt az ajtó. Mátyás is 
hátrapillantott. A többiek is odanéztek. Szilágyi 
Mihály volt a belépő. Meglepetést keltett, nyilván 
nem várták. Ulrik gróf felállt és németül rákiáltott 
az ajtónálló lakájra, aki ott állt a még be nem csu
kott ajtóban: *

— Miféle dolog ez? Nem jelented be a várkapi
tány urat?

De Szilágyi Mihály berántotta az ajtót és maga 
válaszolt.

— Ne szidjad, Ulrik, én toltam félre. Nem kell 
engem jelentgetni.

Megállt és figyelmesen nézte a társaságot. Mind
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járt meg is nyugodott. Olyan benyomást tett, mint 
aki bajtól tartva rohant ide, de most látja, hogy 
nincs mitől tartania. Odalépett Mátyáshoz, köszön
tésül a vállára ütött, aztán katonásan tisztelgett a 
többieknek.

— Foglalj helyet, — mondta Ulrik gróf, — ha 
már váratlanul megtiszteltél bennünket.

Volt egy kis gúny az udvariasságban, de Szi
lágyi Mihály nem vett róla tudomást. Széket fogott 
és leült rá. Kardját két térde közé vette, két kezét 
a markolaton egymásra nyugtatta.

— Miről beszélgettek? — kérdezte.
— Ismerkedtünk a leányom vőlegényével, — 

felelt Ulrik gróf, — és miután az ismeretségnek igen 
örvendtünk, azt gondolom, nem is kell őt tovább tar
tóztatnunk.

Hunyadi János, aki mindeddig néma maradt, 
fejbólintással jelezte fiának, hogy távozhatik. Mátyás 
meghajtotta magát és szótlanul ment kifelé. A hely
zet világos volt: Szilágyi Mihály, aki a környéken 
volt elfoglalva, megérkezett Nándorfehérvárra és 
mindjárt meghallotta, hogy Hunyadi a Györgye 
király és Ulrik gróf társaságában tartózkodik. Rög
tön gyanút fogott, idesietett. Ulrik gróftól minden 
kitelik.

Mikor kilépett a házból, Mátyás fegyveres em
bereket látott. Mikor jött, ezek még nem voltak itt. 
A ház előtt stiriai katonák álldogáltak, valami 
húszán. És pár lépéssel odább magyar katonák. 
Ugyancsak húszán. Ezt is könnyű volt megmagya
rázni: Szilágyi minden eshetőségre fegyvereseket 
is hozott magával, s a kapu előtt hagyta őket. Erre 
valaki azonnal intézkedett: Ulrik gróf emberei közül 
ugyanannyit rendelt oda. A kétféle katona békésen 
állongott az utcán. De nem volt képtelenség arra 
gondolni, hogy a házból valami zűrzavaros lárma 
hallatszhatik egyszerre, izgatott kiabálás, parancs,
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és ezek a következő pillanatban kivont karddal egy
másnak esnek.

Másnak reggelig nem látta sem apját, sem báty
ját, sem nagybátyját. Beggel már jókor felkelt és 
magára öltötte díszruháját. Ekkor jött be hozzá 
apja. Megnézte külsejét, megelégedetten bólintott. 
Aztán így szólt:

— Hogy az sok beszédet nem s^retöm, tudod. 
Csak annyit mondok néked mastan: lovag lész ez 
mái napon. Nagy kázusa éltödnek. Soha ne felejtsed 
Hunyadi voltodot, azonképpen magyar voltodot. És 
az böcsületnek útjárul soha oldalt ne lépjél. Az 
Jézus éltessön.

Megcsókolta fiát. Mátyás mély megindultsággal 
csókolt kezet apjának. Az már ment is kifelé.

Az ünepélyes Tedeumra úgy megtel*) a tem
plom, hogy még a bejáratnál is szorongásig sűrűn 
állott a tömeg. Alig lehetett átvergődni köztük, fegy
verszolgák lökdösődve csináltak utat az érkező urak
nak. Bent ember ember hátán. Mátyást az oltár 
mellé állították másokkal együtt: volt még néhány 
fiatal vitéz, akik a hadjáratban kitüntették mago
kat és most a fővezér őket is lovaggá ütötte. Egy 
sorban álltak oldalt, élen a fővezér fia. Az első pad
sor előtt bársony karszékben ült Györgye király, 
mellette Ulrik gróf, Hunyadi János, Hunyadi László 
és Szilágyi Mihály, aki Nándorfehérvárnak várkapi
tánya lévén, az ünepi misén hivatalos misőségben 
vett részt. Megszólalt az orgonaszó és a levegőben 
tömjénillat kezdett szállani. Az oltárnál gazdag hím
zésű miseruhák színes foltjai ragyogtak.

Aztán jött a nagy pillanat. Hunyadi János oda
lépett az oltárhoz pazar vértezetben. Az ifjú vitézek 
sorban letérdepeltek előtte. A fővezér megállt az 
elsőnél, aki a fia volt.

— Hunyadi Mátyás, Beszterce grófja, én tégöd 
lovaggá ütlek az magasságos Istennek nevében. 
Segéljönek harcaidon az Jézus, az Boldogságos Szíz
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és Istennek menclen szentjei. Fogadod-é, hogy kardo
dat csak igaz dologban vonod hüvelyéből?

— Fogadom, — felelte Mátyás.
Ekkor apja két kézre fogta kardját. A nevezetes 

kardot, amelyet lovaggá ütéskor használt: Laczkfí 
András kardja volt ez, amellyel Nagy Lajos kapi
tánya száz évvel előbb végigvívta a nápolyi hadjá
ratot. A kard megütötte Hunyadi Mátyás vállát. S 
ugyanekkor apja így szólt:

— Légy lovag!
Aztán a következő sarkantyús vitézhez lépett. 

Mátyás felállott, keresztet vetett és visszament 
előbbi helyére, oldalt az oltár mellé. Ekkor vette 
észre, hogy dörgő zsivaj ünnepli: vivátozás, zsivió- 
zás, éljenzés. A padok álló közönsége hosszasan kiál
tozott feléje, a hölgyek kendőket lengettek. Mátyás 
kardot rántott és lovagi módon tisztelgett vele. 
Györgye király is kegyesen integetett a kezével. 
Csak Ulrik gróf ült ott szemmelláthatóan unat
kozva, egy ásítást éppen most nyomott el.

Mire a ceremónia és a Tedeurn befejeződött, kint 
megeredt az eső. Ezt nagy bosszúsággal és sajnál
kozással vették tudomásul a kiözönlők, mert a bősé
gesen omló eső azt jelentette, hogy a lovagjátékok 
elmaradnak. Mátyást akkora haragra indította a 
rossz idő, hogy az Ür szent házának kijáratánál ke
vés hijján elkáromkodta magát. Nagyon készült volt 
a lovagi tornára, ki akarta vágni a rezet. Ez a dicső
ség, amelyre biztosan számított, most a kútba esett.

Apja egész nap tárgyalt Ulrik gróffal és 
Györgye királlyal, olykor Lászlót is bevonták, ö 
úgy, ahogy eltöltötte a napot. Vívott, lovagolt, leve
let írt anyjának, sakkozott egy szerb lovaggal. Este 
felé elállt az eső, és ő elment Lászlóval gyalogosan 
sétálni. László elmondta neki, hogy Ulrik kézzel- 
lábbal békülni igyekszik, mindenáron esküvel erősí
tett szerződést akar kötni. De apjok vonakodik. 
Mindenesetre többször is határozottan leszegezte-



78 HARSÁNY! ZSOLT

tett a tanácskozások során, hogy Hunyadi János és 
Ulrik gróf kibékültek és Mátyás esküvőjét Erzsébet 
grófkisasszonnyal most már mindenesetre meg fog
ják tartani.

A két testvér a várban bolyongva kijutott egy 
bástyarészhez, ahonnan nagyon szép kilátás nyílt: 
le lehetett látni a Dunára és Szavára egyszerre, 
valamint a Dunán túli, kéklően elvesző messzi síkra. 
Nézték ezt a látványt és sokáig hallgattak. Ekkor 
László megszólalt.

— Tennap kérdéd, apánk mi okon nem szól Uh 
riknak amaz vádrul, hogy az király trónjára törek
szik.

Mátyás izgatottan figyelt.
— Igen. Hát?
— Hát immáron lovag vagy, eszöd is nagyon 

elegendő, nem is tudlak fecsegőnek. Apánk nem szól 
errül, mert hazunni nem szeret. Mán penig ű való
ságosan mást kévánna látni az trónon.

— Kit?
— Önnönmagát nem. Hanem éngöm. Apánk ma

gyarnak akarja tudni az magyar királyt. De ő az 
koronát nem vággyá. Én légyek az.

Mátyás ránézett Lászlóra. Annak tekintete a 
messzeségbe szegeződött, arcán dacos, majdnem ko
nok kifejezés ült. Száját vékonyra szorította össze, 
orrlyukai szélesre tágultak. Csupa erő volt és el
szántság.

— Anyánk is kévánja, — folytatta kis szünet 
után — így is lészen ez. Lelkömbül hiszem és val
lom: az csillagokban ígyen Íratott meg. Magyar- 
ország királya lészek, VI. László. És te kisebbik ki
rály, miként az Árpádoknak üdéjén. Az horvát és 
dalmata bánságot adándom néked, úgy határzot- 
tam, esmég Erdélynek kormányát.

— Mikor lész király?
— Még nem vagyunk erősek elegendőképpen. De 

az nap eljő egyszer. V. László beérhesse cseh koro
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nával, meg ausztrák hercegséggel. Itthol majd miik 
végézjük dolgunkot, magyarok.

Mátyás komoly maradt és nyugodt. Amit hal
lott, egyáltalában nem lepte meg. Kardjára csapott.

— Látod ez kardot, bátyám?
— Látom, fiú.
— Ez tiéd mend halálnak haláláig, mend örök- 

kül örökké, ámen.
— Tudom. Számolok rád. Mastan térjünk bó 

immár.
Szótlanul lépkedtek egymás mellett, úgy mentek 

haza. Mátyás még olvasgatott egy kis Horatiust, 
mert azt nagyon szerette. Aztán lefeküdt. Máskor 
is mindig rendesen végezte esti imádságát, de most 
különös buzgósággal imádkozott:

— Ó Uram Jézus Krisztus, szerelmes király, és 
mindönöstül kévánatos barát. Emléközjél az kese
rűségről, kit szenvedél, mikoron mend te barátidtu! 
elhagyattatál, mezejtelen és szegényül körösztfán 
figgél és mend te barátid és esmerőid te ellened tá- 
madának és senki ő közülök vigasztalód nem lészön 
vala. De mastan vagy királyoknak királya, ki or
szágiasz atya Istennel koronkért és szent lélökve]. 
Te méltó légy, uram, én imádságomat hallani és 
kegyelmest fogadni...

V.

Ulrik grófnak még élt az atyja. Göthös öreg em
ber volt, most a téli időjárás az idén elvitte. Köz
ben pedig a bécsiek elégedetlenkedni kezdtek Eyzin- 
ger kormányzásával. így történt, hogy Ulrik gróf 
ismét a király kegyeibe került. Egy szép napon az a 
hír érkezett Hunyadiékhoz, hogy a király az illendő 
gyász udvarias kifejezései közben úgy összemelege
dett Ulrik gróffal, hogy megint testi-lelki barátság 
van közöttök és Ulrik gróf megint felköltözött 
Becsbe. Sőt segít kormányozni. És természetesen
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minden módon érvényesíti befolyását a magyar dol
gokra is. Ez már onnan is meglátszott, hogy megint 
felburjánzott az időközben szünedező mendemonda: 
valami nincs rendben az ország pénzeinek kezelése 
körül, azonkívül a Hunyadiak a hatalomra törjek. 
Sőt az udvar felől olyan pletykákat hozott a szó
beszéd, hogy Ulászló király nem véletlenül holt hősi 
halált a várnai csatában: Hunyadi volt ott a fővezér, 
s az gondoskodott róla, hogy a királyt olyan helyre 
állítsa az ütközetben, ahonnan nem térhet vissza 
többé. S amit megcsinált az egyik királlyal, valami 
ravasz módon megcsinálhatja még a másikkal is.

Szilágyi Mihály, a szenvedélyes sógor, úgy dü
höngött, hogy szikrát hányt minden szava.

— János, kinyílik-e immáron szemöd? Nem 
vesződ észben, hitvány Ulrik mit forral? Addig 
hüteti az királyval, hogy megölni törekszöl, míg az 
király jogosnak tartándja, hogy tégedöt lába alól 
eltögyön.

Hunyadi János nem felelt. Hallgatag ember volt 
természete szerint. Mindenesetre éjjel-nappal pán- 
céiinget hordott most már és fiait is erre kötelezte. 
De legtöbb gondjával és buzgalmával nem Ulrik 
gróf aknamunkájának adózott, hanem élete nagyobb 
céljának, a keresztény világ megmentésének. Miklós 
pápa keresztes háborút hirdetett és követek által 
próbálta megmozgatni Európa keresztény fejedel
meit. Hogy mind fegyverbe hívhassa őket a vallás 
megmentésére, ahhoz előbb ki kellett volna őket béki- 
tenie. Például Fridriket, a németrómai császárt, az 
ifjú V. Lászlóval. Mert a gyám most erősen tartotta 
a haragot gyámfiával. Az apróbb német fejedelmek 
közt is sok volt a torzsalkodás, úgyhogy egész Euró
pában serényen és hevesen agitált a pápai diplo
mácia. Magyarországon nem sokat kellett fáradnia, 
a magyar haderő állásfoglalását Európa első had
vezére, Hunyadi János jelentette, az pedig minden 
tehetségével a török ellen készülődött. A budai or-



MATHIAS REX 81

szággyűlés minden vitatkozás nélkül a keresztes há
ború mellett döntött. Azok a magyar követek, akik 
az országot az európai fejedelmek bécsújhelyi kon
gresszusán voltak hivatva képviselni, a magyarság
nak nemcsak hajlandóságát, hanem igen forró harci 
kedvét is jelenthették.

Hunyadi János is készült erre a kongresszusra. 
Bécs váráig el is jutott, de ott nagyon gyanús dolgo
kat kellett tapasztalnia. Ahogy családjának szűk
szavúan elbeszélte visszatértekor, életét nem érezte 
biztonságban. A király meg van győződve, hogy a 
Hunyadi-család őt meg akarja ölni. S ha a király 
erről meg van győződve, nem sokat kockáztat az 
olyan udvaronc, aki valami rögtönzött civakodás 
során kardot ránt Hunyadi Jánosra, ő tehát vissza
tér1 hazai földre és csak jelentésekből tudta meg, hogy 
mit végeztek az európai fejedelmek a bécsújhelyi 
várban, Fridrik császár székhelyén. Azt végezték, 
hogy ebben az esztendőben már úgysem érdemes 
ilyen óriás hadjáratot megindítani, majd össze
ülnek ősszel megint és jövőre okvetlen megindul a 
keresztes háború. Mint Hunyadiéknak jelentették, 
ezen a kongresszuson három papi személy tűnt fel 
nagy ékesszólásával. Az egyik az a pápai követ volt, 
Enea Silvio Piccolomini nevezetű olasz, aki már 
eddig is szónokolgatott Miklós pápa nevében a né
metrómai birodalmi gyűléseken. Vidám életű, paj
kos mulatságokat meg nem vető, igen eszes ember 
volt ez, ragyogó dikciója mindenkit elámultatott. 
Nagy vetélytársa volt neki Vitéz János, a váradi 
püspök, akit Hunyadi János tolt előre pályáján s aki 
már várta Rómából a bíbornoki kalapot. Vitéz még 
klasszikusabban tudott bánni a latin nyelvvel, mint 
Enea Silvio. Voltak olyan szónoklatai, ámelye’ket le
másoltak és európaszerte tanítottak az iskolákban, 
mint a latin szónoklás formai tökéletességének pél
dáit. Az ilyen fényesen csiszolt és klasszikusokon 
nevelkedett elmék mellett egészen más tulajdo-

Harsányi Zsolt; Mathias Rcx I. 6
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nokkai tűnt fel egy harmadik pap: minden hierar
chiai rang és fény nélkül való minorita szerzetes, 
Giovanni nevű, akit közönségesen csak J^ánnes Ca- 
pistrannsnak neveztek, mert egy Capistrano nevű 
olasz faluból származott. Regényes történeteket be
széltek róla: fiatal korában tekintélyes közhivatalo
kat viselt, de mikor felesége, akit nagyon szeretett, 
meghalt, ő kolostorba vonult. Példa nélkül való 
szenvedélyes szónoki tüze felkeltette a pápai udvar 
figyelmét, s rendesen oda küldték, ahol valami ellen, 
vagy valami mellett agitáeióra volt szükség. Bo
roszlóban egyetlen szónoklattal elkeseredett zsidó
üldözést tudott kelteni, öreg ember volt már, közel 
a hetvenhez, de a kor szónokló tüzén nem hagyott 
nyomot. Ha beszélni kezdett, klasszikus latinság he
lyett a hétköznapi kulináris nyelv özöne ömlött be
lőle, de a külső forma hiányát százszorosán pótolta 
belső erővel. Ellenállhatatlanul ragadta magával a 
hallgatókat, még azok is lelkendező izgalomba jöt
tek tőle, akik nem tudtak latinul és nem értették, 
hegy mit beszél. A magyar urak valósággal beléje 
szerettek az öreg minoritába és kérlelve, kénysze
rítve unszolták, hogy jöjjön el Magyarországra is. 
Meg is ígérte, hogy eljön Győr várába, ahol a ma
gyar rendek tanácsülést készültek tartani.

Ide már Hunyadi János is mindenesetre el akart 
menni. Ügy gondolta, hogy amíg ennek ideje eljő, 
rá ír gazdaságaival törődni. De váratlanul királyi 
levelet kapott: V. László azt írta neki, hogy orszá
ga dolgok megbeszélése végett jöjjön Bécsbe.

Ezzel a levéllel egy időben egy török ember ér
kezett Hunyadiékhoz. Mindenáron a főkapitánnyal 
akart beszélni. Azzal is csak négyszemközt. Megvizs
gálták, hogy van-e nála eldugott fegyver. Nem volt. 
A vár ura tehát bezárkózott vele. Jó sokáig beszél
tek. Utána gazdag ajándékot kapott és elment.

— Gyönyörő dolog, — mondta Hunyadi a fele-
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gégének és fiainak, — László király éngemet meg
öletni rendölt.

Mindakét fiú azonnal a kardjához kapott. Apjok 
elmosolyodott az ösztönszerű mozdulaton.

— Nyughassatok. Megvagyon készen az terv, 
hogy mihint Bécsben érkeznék, legottan bírák elé 
állítsonak és felségárulásért fejvesztésre ítiljenek. 
Nem az király eszitül lőtt ez, persze, hanem Ulrik 
grófétul.

— Ki volt ez török? — kérdezte Mátyás.
— Valakinek küldöttje. Jóbarátnak penig. 

Azomba nem első.
Keblébe nyúlt és két levelet vett elő onnan. Név

telen levél mindakettő. Óva intették, egyik latinul, 
másik németül, hogy ha élete kedves, ne jöjjön 
Bécsbe, ahová hívni fogják.

— Mitévő léssz, uram? — kérdezte Hunyadiné.
— Nem mék Bécsbe, — felelt mosolyogva a fő

vezér, — az határig mék. Híjjatok kancellistát ide.
Mátyás kikiáltott egy íródeákért. Az jött is futó

lépésben. És Hunyadi a családtagok hallatára leve
let diktált a királyhoz. Ebben kurtán-furcsán ki
fejtette, hogy ő Magyarország főkapitánya és a régi 
magyar jogszokás szerint mint magyar közjogi mél
tóság csak saját hazája területén köteles az ural
kodó rendelkezésére állani. Ezért utasítást kért Őfel
ségétől, mely magyar helyen és mikor jelenjék meg. 
A levelet azonnal futár kapta, aki szélvész gyanánt 
vágtatott el vele.

Nem volt más hátra, mint várni a királyi vá
laszt. Futárfordultával az meg is jött. A király 
kissé epésen válaszolta, hogy főkapitánya túlságosan 
ragaszkodik a formákhoz. De legyen kívánsága sze
rint: ekkor és ekkor jelenjék meg Köpcsény várá
ban, ott majd a király meghatalmazottaival találko
zik és a főbenjáró tárgyalnivalókat megbeszélheti 
velők.

Hunyadi J  ános felkerekedett. Mindakét fiát
6*



Sí E A ÜSÁN YI ZSOLT

maga mellé rendelte és különös pompával készült 
fel az útra. Díszes kíséretül nem kevesebb csatlóst 
vitt magával, mint kétezer fegyveres embert. És két
ezer fegyveressel érkezett Köpcsény alá. Nem messzi 
a vártól megállapodott, emberei serényen verni 
kezdték a sátrak cölöpéit. Ő és két fia le sem száll
tak a lóról, felkaptattak egy dombocskára, ahonnan 
a várkapnt jól láthatták. És látták azt a két embert 
is megállni a várárkon innen, aki a főkapitány ize- 
netét vitte. Hunyadi ugyanis azt izente a várba, 
hogy ő eljött az ország határáig, most már a király 
megbízottai is megtehetik azt a kis utat, amely az ő 
sátráig vezet, az urakat szívesen látja.

A követeket beengedték. Beletelt egy jó félóra, 
míg visszajöttek. Jelentették, hogy a király képvi
seletében Ulrik gróf jelent meg a találkozón. Dirik 
gróf igen bosszús. Illetlen dolognak és a király fel
séges személyét mélyen sértőnek találja, hogy a ki
rály képviselője fáradjon a főkapitányhoz és nem a 
főkapitány a király képviselőjéhez. Ezért János 
gróf csak jöjjön fel a várba, ahogyan illik.

— .Bocsássad meg, uram, de igyen szólott Ulrik 
gróf, — mentegetődzött a legény.

— Jól vagyon. Indulsz vissza. Megmondod Ul
rik grófnak, hogy tüstént felmék. De legesztchb 
küldjön bémeneti írást illő kíséretemnek, kétezer le
gényemnek, ki hogy éngemet, főkapitányt s Besz
terce grófját, megillet, eszében venni ne késle- 
ködjék.

A két követ megint ment vissza a várba. Megint 
szemmel kísérték, ahogy a várkapun belül kerültek. 
Megint félórai várakozás következett. A követek 
azzal jöttek vissza, hogy Ulrik grófnak nincs a ki
rálytól felhatalmazása kétezer fegyveres embert 
odaengedni egy politikai tárgyaláshoz. És óva inti a 
főkapitányt, hogy a jóságos és kegyes ifjú király jo
gos neheztelését ilyen bárdolatlan viselkedéssel ne 
vonja magára. Közben beesteledett. Hunyadi követei
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most már vaksötétben vitték vissza a várba azt az 
izenetet, hogy a főkapitány nem a király, csak a ki
rály kártékony tanácsosai iránt bizalmatlan, és ha 
őfelsége sajátkezű írással írott salvns conductust 
küld neki, szívesen elmegy a király színe elé akár- 
hová.

Késő éjszaka jött vissza a két legény a köp- 
csényi várból. Furcsa hírt hoztak: Ulrik gróf és kí
sérete már el is távozott a várból Bécs felé, a lehető 
legsürgősebben hozni fogja a királytól a menleve
let, Hunyadi csak várakozzék itten.

Az apa úgy határozott, hogy várakozni fog. Az 
őrséget megkettőztették, mert valami cselvetéstől 
sohasem ártott tartani. Másnapra kelve, csendes volt 
a világ. Gyönyörű kikelet virágzott a vidéken. Ők 
ott tanyáztak a sátorban tétlenül. Lovagi tornákkal, 
lófuttatással múlatták az időt. Éjszaka jóízűen pi
hentek, másnap tijra kezdték a várakozást.

Végre királyi hírnök jött az osztrák határ felől. 
Levelet hozott. Ulrik gróf írta a király nevében. 
A salvus conductus a főkapitány rendelkezésére áll, 
Bécs vára alatt Ulrik gróf azt személyesen adja 
majd át. A főkapitány haladéktalanul jöjjön Bécsbe 
a király színe elé.

— Ebanyád, — morogta Hunyadi, mikor elol
vasta a levelet, aztán odaadta fiainak.

És mindjárt rendelkezett is: ezer ember itt ma
rad, ő pedig a másik ezerrel rögtön indul Bécs alá. 
Fiai megjegyzést akartak tenni, de apjok egyetlen 
pillantása elhallgattatta őket. Azonnal nyergeltet- 
tek ők is. Kisvártatva indultak Bécsnek. Útközben 
három titkos besúgó lopakodott hozzájok egymás
után: a főkapitány ne menjen Bécsbe, ha élete ked
ves. És megint jött két névtelen levél. Hunyadi csak 
ment tovább Bécsnek.

A városon kívül ugyanúgy megállt, mint Köp
ésén y előtt. Ügy intézte, hogy kora reggel érkezzék.
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Alig pitymallott még a májusi hajnal, mikor köve
teit beküldte Bécsbe. Azok késő délelőtt Ulrik gróf
nak azzal az izenetével tértek vissza, hogy ő a kora 
délutáni órákban kíséret nélkül jön a vár alá és 
hozza a menlevelet, a főkapitány is szíveskedjék őt 
kíséret nélkül fogadni.

Az apa és két fia összeültek. Megtárgyalták, mit 
lesz okos tenni. Bövid tanácskozás után meg is álla
podtak a haditervben. A zsoldosok közül kiválasz
tották az egyik legjobb lovast. Az paraszti ruhát 
öltött nagy sebtiben, a ruhát úgy húzták le egy jám
bor molnárról, a molnárt jó pénzzel megfizették, de 
egyelőre őrizet alatt tartották, hogy el ne járjon a 
szája. A kiválasztott legény lóra ült és békés utas
ember módján poroszkálva elindult a várnak köz
vetlen alája. Mikor elment, a főkapitány készenlétet 
rendelt ezer emberének és úgy helyezte el őket or- 
szágútmenti ligetekben és szórványos parasztházak 
között, hogy riadóra azonnal mellette teremhettek. 
Mátyás apja mellett maradt, László hátravonult a 
félig-meddig rejtezkedő fegyveresekhez.

Most izgalmas és érdekes várakozás következett. 
Elég távol is álltak meg a várfalaktól, s az út sem 
volt áttekinthető. Egyszer csak Mátyás fülelni 
kezdett.

— Jön.
Csakugyan egy vágtató ló közelgő dobogása hal

latszott. Egy-két pillanat alatt már ott állt az előre 
küldött lovas legény.

— Ötven lóval jön!
Mátyás azonnal vezényelt, Jobbról-balról ötven 

ember felfejlődött melléje, mintha a földből jöttek 
volna elő. Így álltak az országúton: legeiül két fegy
veres az út szélein, egyik kürtös, másiknál a főve- 
zéri zászló, kissé hátrább Hunyadi maga lóháton, 
mögötte Mátyás az ötven ember élén. Jó negyedóra 
múlva feltűnt a porfelhő, amely a közelgő csapatot
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hirdette. Ott is elül jött a kornétás, szorgalmasan 
harsogva, mellette a király zászlajával egy ember. 
És ott közelgett Ulrik gróf, maga mögött az ötven 
lovassal. A Hunyadi-kürt ércesen megszólaltatta a 
választ, a Hunyadi-zászló mélyen meghajlott a le
vegőben. A bécsiek szorosan ideérkeztek a magya
rokhoz. Ulrik gróf odaléptette lovát a Hunyadié 
mellé.

— Isten hozott, János gróf, — köszöntötte, — 
remélem, jó utad volt?

— Jó.
— Annak örvendek. őfelsége várakozik rád. In

dulhatunk.
Mátyás feszülten figyelt apja mögött. Látta, 

hogy a bécsi lovasok kétfelé válnak és megkerülik a 
magyar csapat két oldalát.

— Még nem indulhatunk, — felelte Hunyadi, — 
előbb add ide a menlevelet.

Ulrik gróf arcán kaján mosoly jelent meg. Előbb 
gyors pillantással meggyőződött róla, hogy lovasai 
megkerülték és körülfogták a magyarokat. Aztán 
így szólt:

— Borzasztó dolog, hogy milyen feledékeny va
gyok. A menlevelet elfelejtettem elhozni. Otthon 
majd odaadom, most már csak gyerünk.

Ugyanekkor intett embereinek. 'Azok kezdték 
terelni a magyar csapatot. Volt, amelyik már kar
dot is rántott. De ebben a pillanatban riadót fújt a 
kürtös, aki Mátyásról le nem vette a szemét. Ro
bogó, csörömpölő zaj kelt hátulról. Az osztrákok 
meglepetve fordultak hátra. László vágtatva közele
dett a sereggel. Ulrik gróf már csak azt láthatta, 
hogy ő ugyan körülvette ötven emberrel a magyar 
ötvenet, de őt viszont száz meg száz fegyveres veszi 
körül. Mátyás elkiáltotta magát németül:

— Senki se moccanjon. Ezren vagyunk. Aki 
megmozdúl, azonnal levágjuk!
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A magyarok kardot rántottak már mindany- 
nyian. Halálos csendben várt mindenki. Egyetlen 
mozdulat elég lett volna, hogy rövid és rettenetes 
mészárlás következzék. De nem mozdult meg senki. 
Á magyar legényeknek parancsuk volt, hogy csak 
védekezniök szabad, de akkor istenigazában. Erre 
nem került a sor. Hunyadi János farkasszemet né
zett a falfehérre sápadt Ulrik gróffal. Idegemésztő 
pillanatokig tartott a némaság. Akkor végre fojtott 
hangon megszólalt a főkapitány:

— Megjártad velem, Ulrik gróf. Meg akartál 
öletni és most az életed a kezemben van. De a király 
zászlajával jöttél, a királyt tisztelem gyalázatos sze
mélyedben. Neked adom az életedet, most takarodj 
vissza. De ha még egyszer így kerülsz a szemem elé, 
Isten engem úgy segéljen, megöllek.

Intett a fejével. Ulrik gróf emberei mögött ma
gyar vezényszavak hangzottak. A körülfogó magyar 
sereg ketté vált és helyet ny itó t az országúton. A 
gróf torz módon vigyorgott zavarában. Szólni is 
akart volna, de a szót lenyelte. Némán megfordult, 
elindult. Emberei utána. Úgy kullogtak, mint a meg
vert kutya, a két oldalt álló fegyveres sereg sor
fáé i között. Mikor elhaladtak már, Hunyadi János 
elkiáltotta magát:

— Áldomást az legényeknek! Hajnalban indu
lunk vissza! Éjszakára virrasztókot két lovankint!

Nyüzsögve bomlott széjjel a sereg, hogy a tá
borban vidámságnak lásson. Mátyás megsuhogtatta 
kardját.

— Hogy valamelly kis huzalkodás nem Ion, igen 
bánom. Béesnek várát is megvíjnám mastan, akkora 
bennem az természet.

— Még megérhedd, — mondta Hunyadi János
csendesen.

Azzal ők is indultak vissrm a sátorba.
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VI.

Miklós pápa meghalt, míg ők a hosszú utat meg
járták. A bíborosok egy spanyol főpapot választot
tak pápául, Borgia Alfonz nevűt, aki III. Calixtus 
néven foglalta el Jézus trónját. Spanyol eredet lé
vén, vérében hordta a szaracénok ellen való küzde
lem ösztönét. Meg is esküdött ünnepélyesen, hogy 
addig nem nyugszik, míg a keresztény világot a 
török fenyegető veszedelmétől meg nem szabadítja. 
Hogy más országokba kit küldjön, az gondot okoz
hatott az új pápának, de Magyarországgal nem kel
lett törődnie. Kapisztráni János pap Magyarországra 
költözött.

Hunyadiék Budán voltak, mikor közeledtének 
híre jött. A főkapitány különösképpen örvendett a 
híres pap jöttén, végre tudott valakit, akiben hat
hatós támogatót talál a török hadjárathoz s akiben 
megbízhatik. Levelet írt hozzá, áhítatosan boldogat 
és ünneplőt. A levelet Mátyás fogalmazta, aki maga 
is alig várta, hogy, megláthassa a csodálatos szer
zetest. Hunyadiné is készült megismerésére. Neki 
még külön céljai is voltak a pappal. Hunyadvár kör
nyéke tele volt olyan jobbágyokkal, akik a 
keleti egyházhoz pártoltak:. Ezeket akarta Já 
nos pap segítségével az igaz hitre visszatéríteni.

Meg is érkezett a híres barát egy szép tavaszi 
napon Budára. Nem volt kísérete, nem volt úti mál
hája. Csak úgy jött másodmagával rázós szekéren, 
mint Isten akármelyik más kolduló szolgája. Egy 
középkorú másik barát kísérte, olasz az is, neve 
Gábrielé da Verona. Közönséges szőrcsuhát hordtak 
mindaketten. lábokon fatalpú sarut. De olyan hír
név jött előttük fullajtárként, hogy a parasztság 
akár az út sarában is térdre borult, amerre jöttek. 
Mert csodatévőnek mondták az öreg barátot, esete
ket mondogattak róla, mikor betegeket, ha buzgón 
imádkoztak, meggyógyított, és ha megígérte vala
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kinek, hogy imádsággal közbenjár érette Istennél, 
annak legtitkosabb óhajtása bizton teljesült.

Budai házában családjával együtt otthon volt 
Hunyadi János, mikor Kapisztrán első látogatását 
fogadta. Apa, anya és a két fiú letérdeltek a kapu- 
aljában, a belépő öreg mind a négyet megáldotta. 
Egyenként fejökre tette a kezét, latinul áldást sutto
gott felettök, azok mind a négyen kezet csókoltak 
neki.

— Álljatok fel. kedves gyermekeim, — mondta 
nekik latinul.

Más nyelven, mint olaszul és latinul nem is igen 
tudott, legfeljebb néhány német és cseh szó ragadt 
rá, mialatt a török ellen lázító útját járta az orszá
gokon keresztül. A főkapitánynak nehezére esett a 
latin társalgás, ezért Mátyás vette át a tolmács 
szerepét, mikor feljebb mentek a vendéggel társal- 
kodni a termekbe. De Mátyásnak sem volt könnyű 
ezúttal a feladat. Az öreg pap meghökkentő hatás
sal volt reá.

Hangja, ha csendesen beszélt, mélyen, lágyan 
dörgő basszus volt, mint valami földalatti folyam 
kellemes moraja. Behizelgő hang volt ilyenkor, szí
vesen hallgatott regöséhez hasonló. De ha csak kissé 
is megemelte hangját, a hallgató ennek a hatalmas 
dörgésnek erejétől visszakapta a fejét. Ez a falakat 
remegtető hang egyszerre annak a gondolatát kel
tette Mátyásban, hogy ilyen lehetett a trójai háború 
Stentorának homéroszi hangja. Mintha Jézus a 
maga egyházának megmentésére külön hadi harso
nául alkotta volna ezt az embert. Néha nem is lehe
tett szavai értelmére ügyelni, maga ez a hihetetlen 
hang annyira lekötötte a figyelmet színével, dörgé
sével, bibliai erejével.

És a szeme. Világoskék tekintet volt ez, tiszta, 
mint a tengerszem, valóságos gyermeki egyszerű
ségű. Mégis olyan megdöbbentően átható, hogy aki 
Isten szolgáját nem ismerte volna az öreg minoritá-
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bán, akár vájákos boszorkánysággal vádolhatta 
volna. Csak egy szó illett erre a tekintetre: ember- 
fölötti. Valami megszállottság volt benne, valami 
babonásan bénító. Mátyás nem is bírta ki, mikor ez 
a tekintet először rászegeződött. Egész lényében 
megrendülve sütötte földre a maga tekintetét. De el- 
restelte lelke gyengeségét önmaga előtt és keményen 
feltette magában, hogy mikor a barát megint rá
néz, ő ezt a nézést állni fogja emberül. És állta is, 
bár úgy érezte, hogy a velőkig ható rejtelmes szem
pártól valami hűvösödő zsibbadás csapja meg a 
szívét.

A beszélgetés a török ellen vívandó keresztes 
háborúról szólott. Hunyadi János elmondta, hogy ő 
a maga részéről felkészült és hosszá évek tanulságai 
alapján másban, mint önmagában nem is bizakodik. 
A keresztény fejedelmek önző módon marakodnak, 
kiki mással akarja kezdetni kapzsiságában az áldo
zatot, a birodalmi gyűléseken valamennyi nagy 
hangon kezdi és aranyhegyeket ígér, de rögtön füg
gővé teszi segítségét attól, hogy mit ad a másik, 
így aztán Európa minden nációi közt mindig a ma
gyarra marad a vérrel való áldozat. Egyéb nemze
tek követei gyönyörű beszédeket mondanak, ame
lyek tacitusi és suetoniusi idézetekkel ékesek, de el
hallgatják, amit valamennyien gondolnak: a baj
mindenekelőtt a magyarok közvetlen határát éri, 
egyelőre bajlódjanak a magyarok. Pedig Mohammed 
szultán félelmes erejű ellenfél. Mióta azt az Urbán 
nevű hitehagyott keresztény tudóst alkalmazásába 
vette, tüzérsége ördögi módon fejlődik. Ágyúi, ame
lyeket ez az Urbán folyton tökéletesít, valósággal 
ellenállhatatlanok. Bizáncot is csak ezekkel az 
ágyúkkal tudta bevenni. Ha a kereszténység résen 
nem lesz, majd a többi várak is következnek egész 
Európán végig. Ha jövőre csakugyan sikerül meg
indítani a keresztes háborút, a keresztény hadak 
mértéke attól függ, hogy a németrómai birodalom
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egyes államainak politikája hogyan alakul. De akár
mekkora lesz ez a keresztény sereg, igazi erejét a 
lélek adhatja csak meg. Nem elég, hogy a zsoldosok 
megkapják a zsoldot. A Szentírás erejét kell beléjök 
plántálni, amelyért küzdeni fognak. Ezért lesz Ka- 
pisztrán éppen olyan vezére ennek a szent hadjárat
nak, mint Hunyadi.

Mátyás szorgalmasan fordította apja magyar 
mondatait latinra. Az öreg barát tekintete sokszor 
rajta feledkezett és nem egyszer meglátszott, hogy 
Kapisztrán nem a fordítást figyeli, hanem a fordí
tót. Egyébként válaszul elmondta, merre járt és 
mit tapaszait. Ha minden jól megy, Györgye király 
ád tízezer embert, a pápa húszezret, Alfonz király 
tízezret, burgundi Fülöp húszezret, V. László húsz
ezret, a kis olasz államok együtt tízeret. És így to
vább. Mivel Hunyadi János a maga személyes költ
ségén vállalja tízezer ember kiállítását, mint Európa 
egyik leggazdagabb földbirtokosa, nem is túlvérmes 
reménység százezer emberre számítani.

— Mondjad néki, — szólt Hunyadi — hogy száz- 
ezörvel Európát fölszabadítni, de még az Szent
földöt hátrahódítni, magamot elkötelezöm.

Mátyás lelkesen fordította a választ. Kapisztrán 
aztán elmondta, hogy egy egész esztendőt izgatásra, 
országjárásra, a lelkek felrázására akar szánni s 
mikor a hadjárat ideje elérkezik, ott akar lenni a 
harcoló katonák közt a tűzben.

— Akkor mind együtt leszünk, — mondta gyor
san Mátyás, ezúttal a saját nevében.

A magyar belső politikára terelődött a szó ek
kor. De Hunyadi János egyszerre szűkszavú lett és 
kedvetlen. Kurtán elmondta, hogy László király kö
zelebbről Budára fog költözni, az uralkodást az 
ország fölött maga veszi át s ezzel az országos főka
pitány hivatalának szüksége megszűnik. Ö nem ma
rad egyéb, mint katona, aki a besztercei grófságnak 
és egyéb javainak igazgatásával foglalkozik majd,
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lia nem lesz hadban. Általában nem igen látható 
előre, hogy ha V. László Budára teszi át székhelyét, 
ez milyen eltolódásokat fog okozni a magyar közjogi 
életben. A rendek éppen erről is tanácskozni szán
dékoznak a győri összejövetelkor.

— Kérdezd meg apádat, — szólt a barát — hogy 
ő jelen lesz-é. Mert Ulrik gróf ott lesz.

És áthatóan pillantott a főkapitányra. Az állta 
a pillantást, mint előbb a fia. És fiához szólva a ba
rátra nézett:

— Mondd az papnak, hogy ha ü odamegyen, én 
nemkülönben. Mert általa az Jézus vagyon vélem, 
senkitül nem félhetök.

Kapisztrán komolyan bólintott: ott lesz ő is. 
Majd Szilágyi Mihályról kérdezősködött, akitől le
velet kapott volt: a nándorfehéri várkapitány arra 
kéri őt, hogy gyűjtsön pénzt a magyar urak közt, 
mert azon a vidéken minden keresztény templom 
elpusztult. A hunyadi eretnekek megtérítéséről 
is szó esett.' Vitéz János bíborosi kalapjáról, min
denről. Volt beszélgetni való elég. Kora délutántól 
késő estig a Hunyadi-háznál maradt a barát, s vele 
együtt a finom és kedves Gábrielé, aki nagyritkán 
szólt egy-egy szót, de ez a néhány szó elegendő volt, 
hogy meglássák, milyen eszes ember. Mikor aztán el
távoztak a szent vendégek, Mátyás lelke mélyéig 
felka varinak érezte magát. Soha eddigi életében 
ember ilyen lenyűgöző hatást még nem gyakorolt rá. 
Aznap éjszaka sokáig nem jött álom a szemére, pe
dig makkegészséges szervezete kitűnő álommal di
csekedhetett. Ahogy a vánkosra letette fejét, már 
aludt. De ma nem. Élénk és izgatott ébrenlétet ér
zett, sőt szinte félt attól, hogy elalszik, oly érdekes 
volt erre a bámulatos emberre még visszagondolnia.

Így volt János pappal az egész család. Az első 
látogatástól kezdve mindennap keresték egymás tár
saságát. S mikor még közelebb jutottak egymáshoz 
egymás barátságában, mindennap ríj megdöbbenés-
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sel jöttek rá a csodálatos pap egyre titokzatosabb 
voltára. Kapisztrán papban valami bűbájos látnoki 
tehetség lakott. Mátyásnak minduntalan le kellett 
győznie magában a gondolatot, hogy ez a tehetség a 
boszorkánysághoz hasonló. A pap arra volt képes 
például, hogy imádkozott, behunyta a szemét, né
hány pillanatig mozdulatlan maradt, majd így szólt:

— Kis lovascsapat közeledik egyházi emberrel, 
de nagyobb rangúval. Még ma itt lesz.

Estére megjött Benedek, a zágrábi püspök. 
Győrre igyekezett, de nagyon betegnek érezte magát 
és meg akarta kísérelni a budai források vizét, 
amelynek némelyek különös gyógyító erőt tulajdo
nítottak. Egy más esetben hirtelen megállott, mikor 
az egyik íródeák elment mellette. Visszahívta és 
megáldotta, különben nem szólt neki semmit. Csak 
mikor kiment a fiatalember, akkor mondta:

— Ez az ifjú már nem él.
Csodálkoztak rajta és nem értették. A kancel

lista aznap éjjel valami ismeretlen görcsöt kapott, 
vért hányt és reggelre meghalt. A pap csodálatos 
hatást gyakorolt most már Mátyásra. Hátborzon
gató volt és mélységesen megnyugtató egyszerre. 
Hinni kellett benne, mint egy szentben, akit már 
élő éveiben kanonizálni lehetne. Hunyadiné minden
nap meggyónt neki s mikor elérkezett a búcsú 
napja, sírva fakadt. Pedig nem sokan látták sírni 
világéletében.

Hunyadiné lement Vajdahunyadra, férje és fiai 
a két pappal elmentek a győri tanácsülésre. Ulrik 
grófot csakugyan ott találták. Nyájas mosollyal kö
szöntötte a Hunyadiakat, mikor az utcán már az 
első napon szemközt jött velők. Még meg is állott. 
Igen jókedvűnek látszott.

— Ne menjetek tovább, János gróf, mondanék 
neked és fiaidnak valamit. Én a királlyal be fogok 
jönni az országba. Gondoljátok meg, nem volna-e jó 
összebékülnünk.
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— Veled nem lehet összebékülni, — felelte Hu
nyadi, — mert minden kötést megszegsz. Láthatod 
most is, hogy én és fiaim erősen fogjuk kardjainkat.

— Ne légy bolond, János, — nevetett Ulrik, — 
hiszen hárman vagytok s én egymagám. De én kita
láltam már, hogyan hihetünk egymás szavának.

— Hogyan?
— ügy, hogy ez a Mátyás fiú elveszi feleségül a 

leányomat, ahogy régóta tervezgetjük, és leányom 
természetesen Vajdahunyadra költözik. Mátyás 
azonban felköltözik Budára az udvarhoz, illő is, hogy 
kamarási rangot kapjon. Látod, János, ez igen bölcs 
dolog lesz. Én nem törhetek fiad romlására az ud
varnál, mert leányom ott lesz a ti szerető kezeitek 
közt Vajdahuny adón. S hogy ti igen fogjátok őt sze
retni, abban én biztos leszek, mert Mátyás viszont 
ott lesz mellettem az udvarnál.

Mátyás ránézett Ulrik grófra:
— Szóval túszokat cserél a két család?
— A lényeget mondtad, magnifice, de csúf sza

vakkal fejezed ki magad. Majd az udvarnál megta- 
nálod a simább beszédet. Hát tárgyalhatunk erről, 
János?

— Tárgyalni mindenről lehet. Majd izenek.
Elbúcsúztak a győri utcán, és már délután meg

történt az első beszélgetés Ulrik gróf és a főkapitány 
között. Ettől kezdve mindennap találkoztak és hosz- 
szú árkusokra nyúltak már a pontok, amelyeket 
megbeszéltek. A tanácsüléssel nem sokat gondolt 
egyik is. Hatalmasabbak voltak ők egyenként, mint 
a tanácsülés urai. Hunyadi László apja helyett is 
elment mindennap. Mátyás azonban csak egyszer- 
kétszer hallgatta a vitákat. Semmi érdekeset nem 
talált bennök. Inkább csak az urakat firtatta, hogy 
ki kicsoda. Sokakat ismert már közülök, mert jártak 
atyja várában, de sokakat először látott. Már Is
merte Györgye királyt, aki ide is eljött, valamint 
a nádort, Gara Lászlót, nagytestű, öblös hangú, min
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dig rosszkedvű urat. Hunyadi László ennek a lányá
val járt jegyben. Itt volt Pálóczi László, az ország
bíró. Herényi János, a tárnokmester. BánfL Pál, a 
íőajtónálló mester. Szentgyörgyi László, az asztal- 
nokmester, Czudar Simon, a poliárnokmester. Csupa 
előkelő, méltóságos zászlósúr. Még a főpapok: az 
esztergomi érsek, öreg Szécsi Dénes. A zágrábi püs
pök, a váci püspök, az egri püspök, a váradi püspök. 
Ezek hosszadalmas felszólalásait teljesen érdektele
neknek találta. Sokkal érdekesebb volt az, ami zárt 
ajtók mögött meghitten folyt tovább: Ulrik és apja 
tanácskozása. Ezekben olykor Gara nádor és Újlaki 
Miklós is részt vettek, sőt Györgye király is megje
lent egyszer: tiltakozni az ellen, hogy unokája át
térjen a római katolikus vallásra. De ebben Hu
nyadi akarata győzött. Az egyességbe bevették, 
hogy a grófkisasszony katolikus szertartású keresz
telőn fog átesni, mielőtt az esküvőt megtartanák.

Mikor a győri tanácsülés szétoszlott, a tárgyaló 
felek még nem készültek el az anyaggal. De már 
csak részletkérdések voltak hátra. Elvben megálla
podtak: barátsági szerződést kötnek, ennek megtar
tását esküvel fogadják, s aki bármelyik pontot meg
szegné, azt eskűszegőnek tekintik s az egyház ítéle
tére bízzák.

Több ízben összejöttek még Budán- is, míg va
lamennyi részletkérdésben egyetértettek. Közben 
Hunyadiné Budára érkezett és Ulrik gróf is felho
zatta családját Cilii várából. Mátyás, mint vőle
gény, díszes lovaskísérettel ment arája elé a ha
tárba. Mikor a közelgő karaván összetalálkozott a 
kilovagolt csapattal, ünnepélyesen megrendezték a 
jegyesek találkozását. Szőnyegeket szedtek le a mál- 
hás kocsikról. Azokra szállott ki Ulrik gróf felesége, 
a szerb királyleány, lesegítve a menyasszonyt.

A grófné ösztövér, hollófekete hajú, nem nagyon 
szép asszony volt, leánya sem csinos, sápadt, csene-
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vész gyermek. Tizennégy éves volt a menyasszony, 
de annyinak sem látszott.

Mindenekelőtt a szülők üdvözölték egymást, 
nagy szertartásossággal. Aztán Mátyás szólt előírás 
szerint a gyermekhez.

— Isten hozott, kedves mátkám. Vájjon kelle
mesen utaztál?

— Köszönöm kérdésedet, kedves mátkám, — * 
hadarta a leányka a leckét, félszemmel félénken 
anyjára tekintve, — kellemesen utaztam. Most be
mutatom neked hölgyeimet.

Megint szertartásos mozdulatok és mondatok 
következtek. De ezek hamar elfogytak. S akkor a 
jegyesek ott álltak némán és kellemetlen zavarban 
feszengve. Az egyik hölgy súgott valamit.

— Segíts kocsimba, kérlek, — kapott a szón a 
leány.

Mátyás két ujjával megfogta az Erzsébet kezét 
és magasra tartva lépkedett vele a szőnyegen. Mö
göttük ment a két anya. Ulrikné és leánya felszáll
tak a hintóba, Hunyadiné egy másikba. A férfiak 
lóra ültek. Mikor a hévizekhez értek, ott kocsik vár
tak rájok. Megálltak. Következett az első ajándékok 
kicserélése. Jóformán oda sem pillantott egyik sem. 
A leányka pontosan felmondta a leckét:

— Ó be szép ajándékok, köszönöm nagylelkűsé
gedet, kedves mátkám.

— De a tiéid felülmúlják az enyéimet, — 
mondta unottan Mátyás, — valóban nagy hálával 
tartozom neked, kedves mátkám.

Aztán megint kisérés, felülés, indulás. Rekkenő 
hőségben érkeztek fel a várba. Ott elbúcsúztak egy- 
egy mondattal. Mátyás mély megkönnyebbüléssel 
fellélegzett. Szívből sajnálta a zavart, kínzott, csú
nya leánykát.

Az esküvőt akkor tartották meg, mikor a két 
apa aláírta az egyességet és mindaketten letették rá 
az esküt. Utána következett Erzsébet grófkisasszony

7Harsány! Zsolt: Matbias Uex I.
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katolizálása, majd pedig az esketési szertartás. Na
gyobb fény és pompa nélkül folyt le az egész, a két 
család az igazi lakodalmat közakarattal akkora ha
lasztotta, mikor majd a fiatal asszony eléri a tizen
hetedik esztendőt s a fiatal házaspár közös otthonba 
költözik. Kapisztrán adta őket össze, ők egymás 
mellett térdeltek az oltár előtt és teljes idegenségök 
mindakettőt annyira zavarta, hogy restelltek egy
másra tekinteni.

Hunyadiné azonnal az esküvő után levitte 
Vajdahuny ad várába tizennégy éves menyét, aki 
fuldokló zokogással búcsúzott anyjától. Mátyás a 
városon túlra kísérte feleségét. Ott ő is elbúcsúzott. 
Zavartan megcsókolták egymás orcáját, aztán 
mindaketten örültek, hogy túl vannak a feszes és 
kényszeredett ceremóniákon. A hintó elindult, Ul- 
rikné sírva lobogtatta kendőjét, mialatt kocsijába 
szállott, a férfiak mentek vissza lovaikhoz. Elől ha
ladtak Ulrik gróf és Hunyadi János, aztán Kapisz- 
trán következett a két Hunyadi-fiúval. László azon
nal a szerzetes jobbjára lépett, hogy Mátyást a má
sik oldalra engedje. De ekkor különös dolog történt. 
Kapisztrán megállt, behúnyta a szemét, egy darabig 
mozdulatlanul állott, majd így szólt:

— Cseréljetek helyet, fiaim.
A két fiú meglepetve engedelmeskedett. László 

megszólalt mégis.
— Szentatyám, mi az oka ennek? Én vagyok az 

idősebb.
Kapisztrán fejét rázta. Mereven egy pontra né

zett maga elé és egyik fiúra sem.
— Tőled már nem sokat akar az Ur. De öcséd 

fején nagy fényességet látok.
Az előttük menők visszafordultak, hogy ezek 

miért álltak meg.
— Mi az? — kérdezte Ulrik gróf.
De nem kapván választ, vállat vont és ment to

vább. Éppen ekkor érkeztek a lovakhoz.
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VII.

Mátyás komoran és összeszorított fogakkal ült 
a helyén. Mellette jobbról is, balról is beszélgettek 
azok, akik hozzája hasonlóan kihallgatásra vártak. 
De ő csak kurtán válaszolt, ha szóltak hozzá, és vá
rakozott tovább. Már egy hete apród ja volt V. 
Lászlónak, már megkapta szállását a várpalotában, 
már elég ismerősen mozgott folyosókon, lépcsőkön 
és termeken, de a király színe elé még nem tudott 
jutni. Eddig négyszer tűzték ki bemutatkozó kihall
gatását, de mind a négy ízben hiába várakozott. Egy
szer a király váratlanul kiüzent, hogy a még hátra
levő várakozókat nem fogadhatja, mert hirtelenül 
fontos államügyek kerültek eléje, amelyek halaszt
hatatlanok. Más alkalommal Szécsi Dénes, az agg 
prímás, bejelentés nélkül jelent meg a palotában, 
beüzent a királynak, a király soron kívül őt kérette 
be és másfél órát beszélgetett vele, a többieknek 
már nem jutott idő.

Most várakozott Mátyás ötödször a királyi ki
hallgatásra. Életében először érezte magát megalá
zódnak. Már látta a királyt, ha nem beszélt is vele. 
De a királyi várpalota nappali életében itt-ott egy
szer csak felbukkant az uralkodó egy pillanatra, 
hogy senkire nem vetve egyetlen pillantást, csak 
Ulrik gróffal beszélgetve mindjárt el is tűnjön va
lamelyik folyosó-fordulónál, vagy szemközti ajtónál. 
Éppen így látta őt Mátyás legelőször: átsietni Uhuk
kal egy rövid folyosórésen.

A király igen szép fiú volt. Karcsú növésű, ma
gas, és ha szűkmellű is, de azért nem aránytalanul 
vézna. Feltűnő volt nőiesen finom arcbőre, amely 
lehelletszerűen gyengéd színeit hordta a tejnek és 
a rózsának. Orra kissé nyerges volt a közepén, de 
ez sem formátlanul, és egyébként minden arcvoná
sát igen szabályosan rajzolta a természet. Vállig 
omló arany szőke hajat hordott, ugyanolyat, mint
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Mátyás. De nem kék szeme volt hozzá, hanem nagy 
nyílású fekete szeme, olyan, mint valami bolondító 
kacérsággal néző leányé. Rendszerint tetőtől-talpig 
feketébe öltözött, nyilván mert hajához ezt nagyon 
illőnek találta. Ha nem lett volna király, feltűnő 
csinossága miatt akkor is mindenki utána fordult 
volna.

Mátyás első Ízben csak pár pillanatig láthatta. 
De később is, mikor alkalma volt jobban szemügyre 
venni, csak azt állapíthatta meg magában, hogy a 
szépséges király, aki nála egy nappal idősebb, tehát 
most közeledik ő is a tizenhathoz, olyan, mint a me
sék királyfia. Mióta apródként itt tartózkodott, már 
lefolyt egy olyan követfogadási parádé, amelyben az 
apródok sorfalát is beállították. Mátyás ott állt a 
fal tövében a többi apród közt és figyelmesen nézte 
a királyt. Azt látni lehetett rajta, hogy nem közön
séges fiú. Valóban igaznak látszott, amit az ország
ban hallani lehetett róla: hogy elragadóan kedves 
tud lenni, ha akar, mindenki szívébe képes behíze
legni magát, de ez a személyes báj csak csinált va
rázs, rendkívül tehetséges modorában semmi sem 
őszinte.

Most tehát ötödször várakozott itt a király fo
gadótermének előszobájában. Ezúttal nem hiába. 
Éppen nyílott az ajtó és egy külföldi házaspár lépett 
ki rajta. S egy hang kiszólt:

— Mathias, Graffe von Bistritz.
Beszterce grófja belépett. És még össze sem szed

hette magát, már ott termett előtte a király, szinte 
szelesen sietve. Két kezét a Mátyás két vállára tette 
és túláradó nyájassággal szólott:

— Végre színünk elé bocsáthattunk, igazán már 
alig vártuk, hogy szemtől-szembe állhassunk veled. 
Nagyon fájlaltuk, hogy több Ízben hiába voltál 
kénytelen várakozni reánk. Szóval te vagy az a hí
res Mátyás gróf, aki mindenkit legyőz a tornán, 
örömmel látunk téged királyi nemes apródaink kö
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zött és reméljük, hogy mindabban, amit udvarunk- 
nál tanulhatsz, gyors előmenetelt fogsz tenni.

Mátyás szótlanul meghajtotta magát. Aztán 
megint felegyenesedett és a király szeme közé né
zett. Kutatóan, emberi kíváncsisággal embert ke
resve. És nem tudta másként fogalmazni magában 
ennek a fekete szempárnak a tekintetét: olyan ezek
nek a szemeknek a nézése, mint a csalfa széplányoké. 
Bár a csalfa leányokról még igen keveset tudott. 
A vele egykorú király hír szerint annál többet.

— Nagybátyánkkal, Ulrik gróffal, nem szüksé
ges megismerkedned, hiszen apósod ő, ugyebár. így 
tehát a mi személyünkkel is atyafiságba kerültél. 
Ennek nagyon örvendünk. És nem is alkalmazzuk 
veled szemben uralkodói hangunkat: tudod mit, be
széljünk egészen közvetlenül és komédia nélkül, ba
rátkozzunk össze, nagyon szeretnélek ismerni téged, 
Mátyás.

Ulrik gróf is ott áll, mint minden kihallgatás
nál, a király háta mögött. Egész testtartása nagyon 
mutatta, hogy ő itt teljesen otthon van. De külön
ben nem látta szükségesnek, hogy megszólaljon.

— Nagyon meg fog tisztelni Felséged, — felelte 
Mátyás.

— De lásd, egy királynak olyan nehéz. Ha azok, 
akik a koronámra vágynak, tudnál?:, hogy mennyi 
tövis van belül egy ilyen koronában, bizony mondom 
neked, megszűnnének vágyakozni utána.

Mátyás megint egyenesen a szeme közé nézett a 
királynak. A merész célzásra merészen akart vála
szolni.

— Én azt hiszem, Felség, hogy aki nagy fel
adatra vágyik, az éppen a nehézségeket kívánja 
benne a maga ereje számára.

— De ki ismeri a saját erejét, Mátyás, mondd 
meg nekem. Látod. Az emberek békésen sétálnak ott 
lenn a vár alatt, felnéznek ide, irígylik a pompát és 
a díszt, és nem is tudják, milyen boldogok.
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— .Viszont Felségednek sincs mit irigyelnie 
tőlük.

— Dehogy nincs. Jó lenne például most elmenni 
veled labdázni, mint két ilyen magunkfajta suhanc 
szokta. Nem lehet. Annyira nem lehet, hogy még 
beszélgetnünk sincs idő tovább. Kint még sokan 
várakoznak.

Mátyás ismét meghajlott. A király pedig újra 
felöltötte a koronás főknek járó többesszám hangját.

— Keresni fogjuk az alkalmat, hogy veled, ked
velt apródunkkal, társaloghassunk. Most kegyelem
ben elbocsátunk.

Ekkor Ulrik gróf megszólalt:
— Bocsánat, felség, valamit még közölnöm kel

lene a gróffal.
A király szőke feje kegyesen bólintott. Ulrik 

gróf Mátyáshoz fordult.
— Értésemre esett, hogy csónakázni mentél a 

Dunára anélkül, hogy ezt az apródok kapitányának 
bejelentetted volna. Tudnod kell, hogy ez fegyelmi 
vétség. Előzetes engedelem nélkül nem szabad tá
voznod a várpalotából. Viszontlátásra.

Mátyás megint kint találta magát az előszobá
ban. De sietett innen, hogy tolongó gondolatait vé
giggondolhassa. Kilépett egy nyitott bástyarészre és 
lekönyökölt a szegletes oromkönyöklőre. A Dunára 
tekintett le és át a másik városra, Pestre, amelynek 
falövén belül apró házak kéménytömege füstölt 
Azon gondolkozott, hogy gyakorlat teszi a mestert. 
Ez a király nem ostoba és nem is valami különös 
lángelme, afféle tucatesze van, mint akármelyik ér
telmes embernek. De király, mióta megszületett, és 
a királyok nyelvét jól megtanulta. Alig néhány mon
datot váltottak, de ezekben símán módot talált rá, 
hogy többrendbeli dolgot ne hagyjon megmondatla- 
nul. Először: hogy Mátyást a koronára vágyakozó- 
nak tekinti, pedig ereje nincs meg hozzá. Másod
szor: hogy szívesen fogadná egyenrangú pajtásának,
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de királyi rangja miatt ez lehetetlen. Harmadszor: 
hogy az atyaíiság még nem minden, és aki király, az 
nem ülteti le a nagybátyja vejét. Végül Ulrik gróf 
elég értelmesen közölte vele, hogy ő itt fogolynak 
számít, túsznak, akinek szabad mozgása nincsen, és 
erről nem szabad megfeledkeznie. így megmondani 
mindent, a legcsiszoltabb társaságban, nyájas orcá
val, pár pillanat alatt, ez nagyon kedvelni való mes
terség.

Az első kihallgatás tehát megtörtént. Több egy
előre nem is lett belőle. A király semmi különbséget 
nem tett az egyes apródok között Mátyás javára. 
Egyiket sem vette észre, úgy járt közöttük, mint a 
bútorok között. Mátyás hamar megfigyelte a király
nak azt a különös tehetségét, hogy akit nem óhajtott 
észrevenni, annak mögéje nézett. Rajta keresztül, 
messzebbre néző szemmel, mintha a pillantásnak 
nem állt volna útjába idegen test, mintha az illető 
ember átlátszó lett volna, akár a víz, amelynek fene
kére nézünk.

Az apródok, előkelő osztrák, cseh és magyar 
családok ifjú sarjai, nagy érdeklődéssel és nagy hű
hóval fogadták Mátyást. De mindjárt csalódtak 
benne. Mátyás nem bizonyult garázda, mulatós cim
borának. A királyi várpalota légköre tele volt a 
mohó élvezetvágy szikráival. Ulrik gróf minden ál
dott nap gazdagon és változatosan kieszelt lakomák
kal kedveskedett öccsének. Nehéz borokat szolgáltak 
fel a gazdag ételsor mellé, az étkezés alatt művész
népség számaiból álló műsorban lehetett gyönyör
ködni. Bámulatosan tornázó törpék és bohócok, igri- 
cek, jokulátorok, palpanisták, mulatságos tréfákat 
rögtönző német csörgősipkás bolondok, szerelmi 
dalokat lanttal kísérő énekes költők, de főként szép
séges fiatal táncosnők váltogatták egymást. Ha aztán 
az étkezés befejeződött, a táncosnőket is odaültették 
az asztalhoz, akkor aztán igen hangos, sikongó, ka
cagó, zabolátlan jókedv következett. Az apródok ezt
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személyes tapasztalatból nem tudhatták, mert apród 
az esténkénti mulatságokra nem volt hivatalos, de 
láthatták a folyosón surranó komédiásokat, a halk 
kacagással, izgatott lebbenéssel elvonuló táncosnő
ket fátylaikban, és hogy az ajtók mögött mi törté
nik, azt a királyi szolgasereg naponta részletesen 
megtárgyalta. Köztudomású volt különben is, hogy 
ez az Ulrik gróf hatalomőrző rendszere. Valaha Frid- 
rik igen sanyarú körülmények között tartotta Lász
lót és nővéreit is, akik azóta már feleségül mentek, 
egyik a szász herceghez, másik a lengyel király
hoz. Fridrik rongyos, vásott ruhákban járatta őket, 
egyszer egy lázító szónok, mikor Fridrik nem volt 
otthon, kivitte őket a városháza erkélyére, hogy fel- 
háborításul megmutassa a népnek a gyerekek kes- 
hedt gúnyáit. Ulrik gróf pompával, tékozlással, 
dorbézolással tartotta jól öccsét, hadd lássa a kü
lönbséget, mennyivel kellemesebb élete van most, 
mint Fridriknél volt. S a király, aki természettől 
sem az italt, sem a késői fennmaradást nem szerette, 
a sanyarúság évei után mégis belement a folytonos 
izgalomba. Meg aztán Ulrik a maga saját kedvtelé
seiről sem feledkezett meg. Egész nemzetsége neve
zetes volt élvezethajhászó hajlandóságairól. Cillii 
Borbála, az Ulrik gróf nagynénje, akit Zsigmond 
király vett feleségül, olyan példátlan nyíltsággal 
csalta meg a férjét, hogy amire eladdig nem volt 
példa a történelemben, a magyar rendek hivatalo
san világosították fel a megcsalt férjet és követelték 
tőle, hogy az ország jóhíre és a királyi állás becsü
lete érdekében kergesse el. Ugyanebből a vérből Ul
rik grófba is bőven szorult. Élte is világát kedvére 
minden áldott este. A dorbézoló kedv megfogta az 
egész hatalmas házat, amely valaha a Zsigmondé 
volt s amely a mindenki csókjára vágyó Borbála 
viselt dolgainak volt színhelye. Most is főméltósá
goktól kezdve alabárdos darabontig a mámort és 
mulatságot kereste itt mindenki. Az apródok min-
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den este kiszökdöstek, hogy budai kocsmákban me
nyecskékkel enyelegjenek. Az ilyen virgonc kirán
dulásokhoz reméltek bőséges pénzű cimborát Hu
nyadi Mátyásban. De az már első nap megmondta, 
hogy a szeszes italt nem szereti, a pintes korsók mu
latságát pedig unalmasnak találja. Ezenfelül még 
olyan oka is volt, amelyet nem mondott: ösz
tönszer űen valami különállást akart megőrizni, va
lami el nem keveredést azokkal, akiknél magát 
többnek és nagyobb dolgokra hivatottnak tartotta.

Annál inkább résztvett mindenfajta tornában 
és fegyvergyakorlatban. Az apródok napirendjét 
Ulrik gróf dolgozta ki, mert a régebbi magyar kirá
lyok udvarában dívó szokások részben feledésbe 
mentek, részben pedig szerinte elavultak. A Bitter- 
spiegel német rendje szabott órabeosztást az apró- 
doknak. Pontos adagolásban kellett gyakorolniuk a 
hét testi ügyességet: a lovaglást, az úszást, a célba- 
lövést, a póznára és kötélre mászást, a lovagi tornát, 
s végül a birkózást. De ezenkívül órákat kaptak az 
asztalnál való felszolgálásból, a táncból és a sakko
zásból is. Mátyás kezdettől fogva elfoglalta apród- 
társai közt az első helyet testgyakorlások dolgában s 
nem volt más dolga, mint hogy azt meg is tartsa. 
Lovaglásban még csak hozzá 'hasonló sem akadt 
társai között, ebben volt legerősebb. A lovardául 
használt várudvaron nemsokára kiváncsi udvari 
méltóságok jelentek meg, ha a lovaglóóra követke
zett: a Hunyadi fiának bámulatos lovagló tudomá
nyát akarták látni, amelynek Budaszerte gyorsan 
híre futott. A hetenként egyszer tartott apródi tor
nán verhetetlennek tartották. Nem ő volt ugyan a 
legerősebb társai között, nyers izomerő tekintetében 
erősebbek is, gyengébbek is akadtak nála. De ügyes
ségét és lélekjelenlétét, a gyors elhatározást és a 
terv villámszerű végrehajtását senki sem múlhatta 
felül. Ugyanígy érvényesült Vajdahunyadról hozott 
készsége a karddal való vívásban. Társai egy-kettőre
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elismerték túlnyomó felsőbbségét, vitás kérdések 
esetén mindig őt szólították fel bírónak. Ily módon 
vitathatatlanul bírta közöttük az első helyet, de 
azért népszerűségét nem lehetett melegnek nevezni. 
A fiúk kivétel nélkül mind meghódoltak előtte és 
habozás nélkül engedelmeskedtek neki, ha arra ke
rült a sor, de akadt nem egy, akit a többiek nála 
jobban szerettek. Már gyors haladása sem tehette 
általánosan kedveltté, mert az első hetek elmúltá
val, amelyeket csak formaságból töltött közönséges 
apródi sorban, megkapta kamarási kinevezését, 
ahogy apja ezt már eleve kikötötte. A többiek éve
kig vártak az ilyen előlépésre, a Hunyadi fia úgy 
ment előre a rangsorban, mint ahogy királyi vérből 
származó gyermekek lépik át a katonai tiszti ran
gokat.

A kamarásság új beosztással is járt: a király 
személyének közelébe rendelték szolgálattételre. 
Könnyű szolgálat volt, mert a király igen későn 
szokott kelni és Ulrik éjszakai mulatságai miatt a 
délelőtti munkát vagy déltájban kezdte, vagy éppen 
el is mulasztotta. A királyi kihallgatásoknál szüksé
ges bejelentések, amelyek a kamarásra háramlot- 
tak, így elég kevés dolgot adtak. Különben séta
lovaglásokra kísérte a királyt, az udvari tornaverse
nyeken, amelyeken most már ritkán vett nyilvános 
részt, a király elkerített helyének bejáratánál állt, 
ünnepélyes fogadtatások alkalmából a trón közelé
ben volt a helye. De a király magánéletének kedv
teléseihez Ulrik gróf nem engedte közel, és így kora 
este már felszabadult. Mehetett lovaihoz vagy köny
veihez, vagy amit igen szívesen tett: közemberre
való egyszerű gúnyában, mélyen szemére húzott kal- 
paggal elment csavarogni az utcákon.

Az utcanép, amely nem jutott udvari ceremó
niákhoz és a várpalota belső életéből vajmi keveset 
látott, őt is alig ismerte. Ha feltűnés nélkül bandu
kolt a házak sötét tövében, vagy befurakodott vala*
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mely verekedés okozta utcai sokadalomba, közömbös 
járókelőnek tűnt fel, akit meg sem igen néztek. Ö 
annál figyelmesebben nézett minden arcot és hall
gatott minden szót. Már otthon, Vajdahuny adón is 
szerette hallgatni a jobbágynépség, vagy a zsoldosok 
hétköznapi beszélgetését. Ez a kedvtelése, ahogy évei 
múltak, egyre erősbödött. Az udvari emberek cikor- 
nyás beszédét unta, vitáik az ő számára érdektelen 
és hiábavaló dolgokról folytak: az előkelő udvari 
ö]tözködés aprólékos részleteiről vagy rangkérdések 
alig mérhető, mégis heves disputákat támasztó ár
nyalatairól. í)e a Boldogasszony templomának tövé
ben beszélgető kofacsoport arról siránkozott, hogy 
háború lesz, mert a Zsidó-utcán a pénzváltók aznap 
reggel óta egy ezüstpénzzel kevesebbet fizetnek az 
aranyforintért. Vagy két budai polgárt hallott láza
dozni egy csapszékben a bíró ellen, aki megint meg
engedte a selymet szállító olasz hajósoknak, hogy 
ötszáz akó idegen bort eladhatnak Budán, tehát a 
budai termés ára megint le fog menni.

Lassanként jól megismerte Budavár mindahá- 
rom övét. Nemcsak a legbelső magot, a megerődített 
királyi várpalotát, amely fent tündöklött a Várhegy 
ormán és Zsigmond bástyáival hatalmas, partig érő 
kőfalakat mutatott a pesti oldalnak, hanem a máso
dik övét is, a szélesebb falkörzettel körülépítettet, 
amelynek zsúfolt házai közül gyönyörűségesen 
meredt az égnek a Boldogasszony-templom s vé
gül a harmadikat is, messze terjedő külvárosaival, 
amelyeknek szélső házai elvesztek a hévízi, óbudai 
és szentjakabi promontóriumok zöldelő szőlőskertjei 
között, karéjban ölelve körül az erődített hegyek 
lábait. Megtanulta az utcákat, a sikátorokat, is
merte az egyes házakat. S ha a várfalak szűk gyű
rűjében oldalt terjeszkedni nem tudó s ezért több 
emeletben felfelé gyarapodó, szinte toronyszerű há
zak keskeny utcáin bandukolt, már tudta, melyik 
kinyíló ablakon milyen arc szokott kitekinteni.
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Egy ilyen arc őt is megjegyezte. Azon a kis 
sikátoron átmenvén, amely a Zsigmond-piachoz 
vezetett, gyakran látott kikandikálni egy asszonyt. 
Kedves arcú asszony volt, lehetett olyan harmincöt 
éves forma, meleg barna tekintete volt a szemének. 
Ha ugyan le nem sütötte. Mert az elhaladó ifjú lát
tára illendően lesütötte eleinte. Csak a szeme sarká
ból vetett rá óvatos, kiváncsi pillantást. Az óvatos
ság egyre jobban nekibátorodott később és lassan
ként elérkezett az a nap, mikor az ismeretlen asszony 
elmosolyodott. Akkorra már Mátyás tudta, ki az. 
Maddalena volt a neve, egyik olasz pénzváltó 
hagyta itt özvegynek. Gyermektelen asszony lévén, 
hazaköltözhetett volna Velencébe, ahonnan eredt, de 
nyilván nagyon megszerette Budát s nem akaród- 
zott innen elmennie. Első mosolya a fiatal kamarás 
szívébe nyilallott. A szerelmet még nem ismerte a 
fiatalember.

Következő alkalommal már ő is mosolygott. 
Most már igyekezett a nap bizonyos szakában arra 
járni, mert feltette, hogy az asszony ugyanabban az 
időben megint kikandikál az ónkarikákkal egybe
foglalt máriaüvegek félig nyitott ablaka mögül. 
Valóban ott is volt mindig az asszony. S mikor egy 
ízben megint arra ment, aranyszövésű táska hullott 
ki az ablakból az utcára. Ö kissé habozott. De aztán 
felvette és megállóit. Az asszony ott állt az ablak
ban. Gyors lélegzésén látni lehetett, hogy fel van 
indúlva.

— Te ejtetted ki ezt a táskát, asszonyom? — kér
dezte tőle olaszul.

— Te tudsz olaszul? — felelt a kérdésére csodál
kozó kérdéssel Maddalena.

— Tudok. íme a táskád.
— Köszönöm. Bizonyára azért tudsz olaszul, 

mert az udvarnál vagy valami. Mindig onnanfelől 
látlak jönni.
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— Igen, ott lakom. Tornamester vagyok. De 
nem olasz, hanem magyar lovag.

Hallgattak. Az asszony nem kevésbbé zavartan, 
mint Mátyás. De mivel ez a feszült zavar csakha
mar elviselhetetlenné nőtt, Mátyás kurtán-furcsán 
elindult. Kissé dadogva szólt vissza:

— Isten veled, asszonyom.
— Isten veled, lovag.
Másnap már Mátyás kezdte a beszélgetést. Meg

állt a nyitott ablaknál. Az asszony azonnal odaleb- 
bent. Nyilván már várta. És most már kevésbbé vol
tak elfogódottak mindaketten.

—* Hogyan szolgál egészséged, asszonyom?
— Köszönöm, jól vagyok. Nem mondanád meg 

nevedet?
— Az én nevem Mátyás.
— Mátyás? Milyen ritka név a magyaroknál. 

Nem is hallottam még. Hogyan jutottál hozzá? Szü
leid valami fogadalmat tettek?

— Nem. Máté-napkor születtem. Nincs ebben 
semmi csodálatos. Vájjon te is Magdolna-napkor 
születtél?

— Ó te már tudod a nevemet? Utánajártál, hogy 
ki vagyok, ne is tagadd.

— Nem is tagadom.
— És vájjon miért kérdezted meg?
— Természetem az, hogy mindent tudni akarok.
— Csak ezért?
Mátyás nem mert rápillantani az olasz asz- 

szonyra. Egymaga nekiment volna három fegyve
res embernek minden habozás nélkül, de most gyá
vának érezte magát. Donna Maddalena felkacagott. 
Vakmerő unszolással kérdezte:

— Nos? Csak ezért?
— Csak ezért, — felelte dacosan a fiatalember, 

— és most üdvözöllek. Sietős dolgom van. Isten 
veled.

Az ablak bezárult, s ő akkor vette észre, hogy
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nem indult el, hanem ott áll még mindig ostobán és 
szégyenszemre, noha már elbúcsúzott. Ezért nagyon 
megharagudott magára. Elhatározta, hogy másnap 
csak azért sem jön erre. Nem is jött. De harmadnap 
mégis csak idevonzották lépései. Az asszony most 
egészen más hangon beszélt: szende volt és szemér
mes, fiatal leány módján társalkodó.

— Rosszkedvűnek látszol, Mátyás lovag. Valami 
kedvetlen dologért talán?

— Hírt kaptam, hogy feleségem beteg.
— Micsoda? Miért űzöl tréfát velem? Csak nem 

akarod, hogy házasembernek higyjelek?
— Már pedig az vagyok. Augusztus elsején volt 

az esküvőm. A feleségem most otthon van Erdély
ben anyám szárnyai alatt.

— És hitvesed hány éves?
— Tizennégy.
— így már elhiszem. Nekem volt egy unokahu- 

gom, akit a családi örökség miatt már három éves 
korában férjhezadtunk. És mi lelte kis feleségedet?

— Nem tudni. Kínzó kelevények támadtak egész 
testén. Tetőtől-talpig. Anyám remélte, hogy a baj 
magától elmúlik. De nem múlik.

— Miért nem hozatott orvost hozzá? %
— Orvost? Nem, asszonyom, a mi családunk nem 

babonás család, mi nem hiszünk az ilyen vájáko3 
dolgokban. Anyám igen buzgón imádkozik érte, az 
talán meg fogja gyógyítani szegénykét.

— Szereted?
— Hogyan szerethetném, mikor nem ismerem? 

Sajnálom.
— Nem ismered? Még nem csókolództatok?
Mátyás pipacsvörösre pirult, amint az asszony

hirtelen kilépett a szende hangból.
— Bocsáss meg, asszonyom, de azt hiszem, hogy 

egy lovagnak nem illendő ilyen kérdésekre vála
szolni.

— Ó de kedves vagy, ifjú lovag. Én gyanakszom,
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hogy sohasem kaptál még csókot életedben. Annál 
jobban tetszel nekem. De most utadra engedlek, a 
szomszédaim még gonosz dolgokat fognak híresztelni 
felőlem. Egyszer jöjj errefelé késő este. Isten veled.

Mátyás dobogó szívvel ment tovább. Madda- 
lena kedve ellenére is szerfelett érdekelte. Vissza
tetszőnek találta az asszony vakmerő hangját, s bár 
asszonyokhoz nem sokat értett, azt biztosan érezte, 
hogy ez az asszony hölgyhöz nem méltó módon ka
cérkodik vele. Ezért az volt az ösztöne, hogy ez az 
ablak-enyelgés sem méltó az ő lovagi személyéhez. 
De hiába, nem tudott lemondani arról, hogy újra és 
újra viszontlássa.

A várpalotában izenet várta, hogy Ulrik gróf 
kéreti magához. Odasietett hozzá. Do csukott ajtóra 
talált. A lakáj vigyorogva súgta:

— A király van bent Ulrik grófnál. Épp most vá
lasztják ki nyolc táncosnő közül, hogy ki legyen 
szombaton este a rózsakirálynő. Mert szombaton az 
estebédnél rózsaünnepély lesz, azonkivül...

— Ne fecsegj, — szakította félbe nyersen, — 
majd jelentsed, hogy kerestem a grófot. Szállásomon 
várom parancsait egy óráig, azontúl a kápolnában 
imádkozom.

Jó másfélóra múlva izenetet kapott Ulrik gróf
tól, keresse fel. Ulrik piros arccal, felhevülve ült 
egy öblös karosszékben. Nyelve kissé bizonytalanul 
forgott, mikor beszélt.

— Kaptál levelet Vajdahunyadról?
— Kaptam. Erzsébet grófnő nagyon beteg. Most 

imádkoztam érte.
Ulrik gróf legyintett. Istentagadó volt, soha nem 

ment misére és az imádságban nem hitt.
— Neked mit írt asszony anyád, miféle betegség 

az? Különben ne mondd, úgysem segíthetünk rajta. 
Csak azért hivattalak, mert a rossz hír nagyon le
sújtott. Mélyen meg vagyok szomorodva apai szí
vemben. És különben is rettenetes fejfájásom van
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Mátyás hallgatott. Komoran nézte a díszruhás, 
püffedt hasú, vékonylábú embert, aki szemmellátha- 
tóan részeg volt. Csak úgy dőlt belőle a borszag. A 
szemét alig tudta nyitva tartani s hogy ezt a pár 
szót végigdadogbatta nehezen forgó nyelvvel, lát
ható megerőltetésébe került. S ekkor egyszerre sírva 
fakadt a mámoros ember. Selypítve mondogatta:

— Leánykám... édes kisleánykám...
Szeméből csorogtak a könnyek és két maszatos

barázdát vontak festékkel kikészített arcán. Majd 
haragosan felkiáltott:

— Mit állsz itt? Eredj ki innen. Látni sem akar
lak. Édes kisleánykám ...

A részeg emberek zokogásával fordult oldalt, 
hogy arcát álmosan és tehetetlenül nyugtassa a ka
rosszék magas támláján. Panasza érthetetlen motyo
gássá változott. Mátyás vállat vont, megfordult és 
kiment. A folyosó vastag szőnyegén komoran, lehaj
tott fejjel ment végig, de hirtelen csiklandós női ka
cagás hangjára rezzent fel. A király belső lakosztá
lyának egyik ajtaján ekkor szökkent ki egy leány. 
Magas, délceg, vöröshajú. Az ajtó most csukódott be 
utána. A leány körülnézett és zabolátlan jókedvében 
gyors fricskát adott az ajtó előtt álló lakájnak, aki 
alázatos mosollyal hódolt a befolyásos hölgy szeszé
lyének. Mátyás szótlanul folytatta útját, a leányra 
igyekezett rá nem nézni. De az becsípett hangosság
gal kérdezte a lakájt, németül, idegenszerűen:

— Ki ez a fiú? Nagyon csúnya orra van! 
Csúnya fiú!

Mátyás keményen rákiáltott a lakájra:
— Hallgass!
A vöröshajú leány megint kacagott. Magasra 

kapta brokát szoknyáját és futásnak indult. Elfutott 
Mátyás mellett, két lába térdig látszott futás közben. 
És szünetlenül kacagott, mint az el nem hallgató 
csengő. Még akkor is hallani lehetett kacagását, mi
kor a folyosó fordulójánál már rég eltűnt. Mátyás
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felháborodva folytatta útját. Mikor szobájába ért, 
végigdobta magát az ágyon. Két kezének njjai gör
csösen görbültek össze: puszta kézzel szerette volna 
ezt a gyalázatos, ezt a gyönyörű leányt megfojtani. 
Vállát rángatta nagy felindulásában, majd égnek 
emelte két gyilkoskedvű karját és hirtelen vad öle
léssel ölelte magához képzeletében a vöröshajű tán
cosnőt. A dühös vágytól fogát csikorgatta hozzá.

Aznap éjjel nem tudott aludni. Másnap fájó fej
jel, ingerlékeny haraggal járt-kelt, ‘amerre dolga 
volt. A testgyakorlatok között ezen a reggelen bir
kózás volt az első óra. Nekiesett a legelső apródnak 
és olyan vad haraggal gyűrte le, hogy az felordított 
fájdalmas haragjában. Ez kissé lecsillapította. Leült, 
hogy a szolga végigdörzsölje meztelen felső testét a 
hidegvizes ronggyal. Mellette két magyar apród be
szélgetett.

— Az vereshajú nérnbcr lészen az rózsakirályné, 
hallád-é?

— Mék? Jadviga nevezetű, vagy az véknyabbik?
— Jadviga. Ki minapon jőve Lengyelországból. 

Kázmér küldte. Az sógor.
— Kutyafáját, jó ajándék. Nem kéretném maga

mat elfogannom.
Mátyás gorombán rájok kiáltott.

1 — Hallgassatok, ebatta! Ünom esácsogástokot, 
de ugyan immár!

Azok ijedten elhallgattak. Csak az egyik meré
szelt morogni:

— Be magos ló az, kire ültél, úrfl!
De igyekezett elfele a Mátyás közeléből. El- 

vonúltak tőle mind, kerülték, akár a sebzett vad
kant. Nem tudták, mi baja. Tulajdonképpen ő sem 
tudta pontosan, mi baja. Csak azt tudta, hogy szü
net nélkül a vöröshajú lengyel leányra gondol, még 
pedig gyűlölettel. Próbált úgy segíteni magán, hogy 
Maddalenát képzeli maga elé. Nem sikerült: 
Jadviga gonoszúl, kárörvendő kacagással tolako-

Haroányl Zsolt: Matbins Rex T. 8
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dott közéje és az olasz asszony közé. Odatolakodott 
és kifeszítette mellét kacagtában. S Mátyás felhör
dült, mikor megjelent előtte az a két kebel, ame
lyeknek a közvetlenül alattok szoruló arany öv adta 
meg kihívó rajzát.

A leányt egész nap csak képzeletében látta, 
valóságosan nem. Megvárta a késő estét és kiment. 
Engedetem nélkül. Egyenesen a Maddalena házához 
sietett. Ott aztán habozva állt meg, hogy mitévő 
legyen. A kapumélyedésbe húzódott gondolkozni. 
Két katona jött arra, a vár felé igyekeztek. Ismerte 
mindakettőt. Kapisztránról beszélgettek, aki most 
Csanádon járt a püspöknél. Az egyik katona eskü- 
dözött, hogy a csodálatos pap fel tudja támasztani 
a halottakat, ezt ő olyan valakitől hallotta, aki saját 
szemével látott egy ilyen esetet. Aztán elkongtak 
lépteik a köveken és vitájok az éjszakába veszett. 
Mátyás megemberelte magát és az ablakhoz 
lopódzva kopogtatni kezdett rajta. Alig telt belé 
néhány pillanat, kis hasadásnyira megnyilt egy 
másik ablakszárny. Mátyás odalopódzkodott ahhoz. 
Suttogva szólt be:

— Én vagyok, asszonyom.
— Jó estét, lovag. Valami bajod van? Hangod

ról rosszat hallok.
— Igen, ma rossz napom volt. Hozzád jöttem 

megnyugodni.
— Lásd, ez kedves tőled. Jó kisfiú vagy.
— Kisfiú?
— Hát persze. Nem lehetsz több tizennyolc 

évesnél. Annyi vagy?
— Annyi, — hazudta Mátyás.
— Én pedig majdnem anyád lehetnék, te csacsi 

Add ide a kezedet.
Mátyás kezét puha női kéz ragadta meg. A kezén 

még érzett az ágy melege. És szorítása erős volt. 
Egy arcot is érzett a magáéhoz közeledni a sötét" 
ben. Maga sem tudta, hogyan: arca összeért a másik
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arccal. Aztán két kéz találta meg a fejét és egy 
száj a száját. De ő visszakapta ajkait a csóktól. 
A csendben ott remegett láthatatlanul az asszony- 
megdöbbenése.

— Mi ez, — suttogta Maddalena haragosan, — 
nem akarsz megcsókolni?

— De igen, hogyne, csakhogy én magam sem 
tudom...

Kezeik eleresztették egymást, az asszonyi fej 
visszahúzódott a szobába.

— Most eredj haza, — mondta halkan az 
asszony, — és ha majd egyszer nagyon vágyódol 
utánam, gyere ide. Addig ne.

Ö még mondani szeretett volna valamit. De az 
ablak becsukódott. A dúlt lelkű fiatalember azon
ban nem ment el. Ott maradt, hátat a falnak 
támasztva. Gondolatait alaktalan tűnődés fogta el, 
félálomhoz hasonló. És csak állt ott átadva magát 
a Jadvigával játszó képzeletnek. Talán egy negyed
órát, talán két óra hosszat. Aztán elsomfordált.

Másnap Ulrik gróf ismét maga elé idézte, még 
a szolgálati óra előtt.

— Az éjjel megint engedelmem nélkül jártál 
kint a városban.

Mátyás hallgatott.
— Mialatt a leányom veszélyesen beteg, a te 

kimenésedre vonatkozó tilalom még erősebb lesz. 
S ha Isten ne adja, szegény leányommal valami 
emberi dolog történnék, a tilalom olyan szigoiú 
lesz, mint egy fogolyé, ezt vedd tudomásul. És jó 
lesz, ha megírod Yajdahunyadra, hogy a feleségedet 
különös gonddal ápolják. Remélem, megértettél. 
Most nem tartóztatlak.

ő ment is, de előbb még megadta a nem kért
választ:

— Bármi történik, apósom uram, én nem szö
köm meg, a felől biztos lehetsz. Az én szavam jobban 
őriz engem, mint a te összes katonáid.

8*
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Ulrik gróf szeretett volna valami metszőt és 
fenyegetőt mondani, de erre már nem volt ideje. 
Mátyás kisietett. Ettől fogva sem engedeleinmel, 
sem engedelem nélkül nem ment ki a városba. Lé
zengett a termekben, az udvaron, a folyosókon, bol 
lesve az alkalmat, mikor Jadvigát megláthatná, hol 
bezárkózva szobájába, hogy Jadvigával ne találkoz- 
hassék. Két ízben mindenképpen látnia kellett. Egy
szer az egyik mellékudvar kis virágos kertjén ha
ladt át a kancellária felé, mert Vitéz Jánossal akart 
beszélni és ott látta a királyt a leánnyal. Tisztel
gett, elhaladt mellettük. Ekkor a leány valami meg
jegyzést tett róla, amin a király hangosan elnevettö 
magát. Három nap múlva pedig a kápolnából lépett 
ki és beíordulván egy oldalfolyosóra, megpillantotta 
a királyt Jadviga és Ulrik gróf között, lovagló
ruhában indultak, a nagy udvar felé nyilván. 
Mátyás udvari meghajlással oldalt állott. A leány 
szelesen hozzálépett és nagyot kacagva fricskát 
adott az orra alá. Mátyás elsápadt és a kardjához 
kapott. A leány a királyhoz ugrott.

— Még megöl, — mondta nevetve, — de olyan 
orra van, hogy ezt nem tudtam megállni.

A király Mátyás vállára tette a kezét. Kendes 
mozdulata volt ez, ha kedves akart lenni valakihez.

— Mátyás gróf, ne haragudj, a hölgy nevében 
kérek tőled bocsánatot. Ő nagyon kedves jó lélek, 
csak egy kicsit pajkos. Ez szokása neki. Nézd el 
illetlenségét az én kedvemért, bár annyira harag
szol, mint látom, hogy kardhoz kaptál egy hölgy 
ellen.

— Én kérek bocsánatot, felség, — szólt Mátyás 
még mindig sápadtan, — lovagiatlan voltam.

— Semmi baj. Te pedig tudd meg Jadviga, 
hogy ez a lovag kedves kamarásom és a Hunyadi fia.

A vöröshajú leány meghökkenve pillantott
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Mátyásra. Egy darabig még a szája is nyitva 
maradt.

— A Hunyadi fia.. .  ezt nem tudtam . . .
Ulrik gróf már únta a dolgot:
— Na gyerünk, gyerünk, a lovakat felnyergel

ték.
Indultak. A leány visszanézett. Gyönyörű 

emberpéldány volt, és Mátyás belerendült, mikor 
tekintetűk találkozott. De azok nemsokára eltűntek.

Másnap lovagi torna napja lett volna, de már 
előző este parancsot adott a király, hogy a tornát 
ugyan megtartják, azonban az udvar jelenléte nél
kül, a közönséget sem engedik be. Mátyás pedig 
parancsot kapott, hogy a királyi helyeknél fog szol
gálatot teljesíteni. Ezért díszruhájában, mellén a 
király címerével, hátán a kamarási kulccsal, ott 
állt idejében a festett deszkaszín királyi rekeszének 
bejáratánál. Úgy lett, ahogy sejtette: a király
Ulrik gróf és Jadviga társaságában jelent meg, 
mialatt a heroldok fújták a magokét. Mögöttük két 
bécsi udvaronc haladt, valamint egy osztrák úr 
felesége, aki donációért jött Budára és jó elintézés 
fejében hajlandó volt úgy rangját, mint Jadviga 
táncosnői mesterségét elfelejteni.

A játék elkezdődött.. Mátyás dobogó szívvel 
állott a páholy bejáratánál és lopva figyelte a 
leányt. Jadviga nagy izgalmat és élvezetet talált 
a tornában. Ulrik gróf és a király két oldalról ma
gyarázták neki, hogy Budán mik a szabályok, amíg 
a hosszadalmas bevezető szokások lefolytak, jött az 
igazlátó, a bajmester felnyitotta a gémfát, jelképe
sen megtúrta a homokot, hogy nincs-e benne elrej
tett hurok, aztán megszólalt a harsona, kiállt két 
vértes apród s egy pályabíró feljegyezte címereiket. 
Akkor azután csakugyan kezdődött az első össze
csapás. Jadviga kacagott, előrehajolva izgult, 
nagyokat sikongott, az egészet roppantul élvezte. 
A győztesnek maga adta a koszorút. Végignéztek
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vagy három párt. Ekkor a király odaszólt Mátyás
nak:

— Á legjobbat is akarjuk látni.
— Felséged parancsára, bár ma nem vagyok 

beosztva.
— Csak siess. Válaszd Homonnait.
A Homonnai-fiú volt utána a legjobb tornavívó. 

Ment öltözködni. Pár perc múlva már kirobogott a 
porondra. A kürtszóra elindult azzal, hogy ez a 
rettenetes erő most keresztülviszi a szemközti falon, 
át a termeken, a túlsó falon és le a Dunába. A Ho- 
monnai-fiú az első összefutásnál úgy zuhant 
hanyatt a lándzsától, hogy két lába égnek állott. 
Mátyás leeresztette sisakrostélyát és ment a páholy 
elé. Jadviga átadta neki a koszorút. Ujjaik is össze
értek, szemök egymásba mélyedt.

— Fáradt vagy? — kérdezte a király.
— Egyáltalában nem, felség.
~  Akkor ülj lóra páncél nélkül. Jadviga sze

retné látni, hogyan lovagolsz.
Mátyás meghajlott.
— Kérnék a hölgytől egy keszkenőt.
A király odanyúlt a leány holmija közé a rekesz- 

ték bársonytámlájára, elvett egy csipkekeszkenőt és 
átadta Mátyásnak. Ő pár pillanat múlva benyargalt 
fekete csődörén, a Szerecsenen. Először jártatta egy 
kicsit, felágaskodtatta a királyi páholy előtt, majd 
erős vágtába dobta, s mikor már nagy lendületben 
repült a paripa, egyszerűen ki engedte futni lábai 
közül, a földre szökkent ruganyos guggolással, majd 
futásnak eredt és kézrátétel nélkül felugrott a ló 
hátára. Tapsot kapott érte. Igen hosszú műsort gon
dolt végig magában, mert meg akarta mutatni, mit 
tud. Második mutatványnak a keszkenő-felkapást 
szánta. A Jadviga keszkenőjét vette elő, bódító illat
szerének szagát mélyen magába szívta, majd a kesz
kenőt letette a porondra, közepéből egy csücsköt 
kissé csúcsosra húzva. Aztán a porond széléről szél
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vész-sebesen nekinyargalt és lenyúlva a ló hátáról 
vágtatás közben felkapta. Ekkor történt a baj. Mert 
a keszkenő mámorító szagát érezte az orrában, el- 
ernyedt valahogyan és lába elhagyta a kengyelt. 
Kemény ütést érzett koponyáján és vállán. Elterült 
a földön.

Egész csoport rohant oda minden oldalról. 
Ö már állt a lábán. Vérző fejét tapogatta és meg
nézte tenyerét.

— Semmi, — mondta haragosan, — holnap
it lánra elmúlik.

A király is beszaladt a pályára. És Mátyás 
félreismerhetétlenül, kétségtelenül látta mohó arcán 
a reménységet. És utána a csalódást, mikor Mátyás 
sértetlennek bizonyult. Ott futott mellette Jadviga 
is. Ulrik gróf csak felállott a helyén, ő is az arcára 
kiülő reménnyel: há tha ...

— Nincs semmi bajom, felség, — mondta Mátyás 
a közeledő királynak.

— Szívből örülök, — kiáltotta a király, akinek 
arcán villámgyorsan megjelent a mélységes aggódás 
és a megkönnyebbült nagy öröm pompásan kor
mányzott kifejezése.

— Gyönyörű volt, — mondta Jadviga forró pil
lantással, lelkesen, — még így is gyönyörű volt. Tiéd 
a keszkenő, Mátyás gróf.

A tornának vége volt. A nap további része ér
dektelenül telt el estig. Ekkor a folyosón haladó 
Mátyást egy suhanó jelenség ragadta karon. Azt 
sem lehetett tudni, honnan került elő. Jadviga volt.

— Vigyázz, — mondta gyorsan suttogva, — be
szélnem kell veled. Az éjjel a szobámban leszek, 
keress fel.

— Nem, — hördült fel hangosan Mátyás, — nem, 
nem!

— De igen. Ne játssz velem, mert tönkretesziek 
Nem ismersz! Képes vagyok az életedre törni!
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— Nem megyek. A királyé vagy, szeresd őt. 
Utállak. Nem megyek.

A szőnyegen közelgő léptek neszét lehetett hal
lani. Jadviga eltűnt, mint a kapuban menekülő 
macska. Mátyás egy pillanatig gondolkozott. Aztán 
sietve ment Ulrik grófhoz. Az öltözködött az est
ebédhez.

— Mit akarsz?
— Engedelmet akarok kérni, hogy kimehessek 

a városba.
— Minek az? Csak feküdj le. Semmi értelme 

kuncsorognod az utcanép között.
— Bocsánatot kérek, apósom uram, fontos elin- 

tézendőim vannak.. .
— Ráérnek holnap...  Ne vitatkozzál, nincs 

semmi értelme.
Ekkor a király és Jadviga léptek be egy oldalsó

szőnyegajtón.
— Nini, — szólt a király, — kit találok itt? Mi

ről folyik a vita?
Mátyás a király felé fordult.
— A városba kell mennem, felség, de apósom 

uram megtagadta az engedelmet. Ezt a tilalmat 
megfellebbezem felségedhez.

Jadviga egyszerre hevesen elkiáltotta magát:
— Nem kell kiengedni! Nem kell! Nem enge

dem, hogy kiengedjék! Utálom! Maradjon a szobá
jában!

A király mosolygott.
— Holnap talán átadom neked a trónt, Jadviga. 

De ma még én rendelkezem. Mehetsz, Mátyás, ahova 
tetszik. Reggel a helyeden légy. Szavadat adod?

— Szavamat adom, felség.
Kiment. A szobájában várt éjfélig, az izgalom

tól ennie sem akaródzott. Nem ült a kamarások asz
talához. Éjfélkor kiment a várpalotából. Futva sie
tett a Maddalena házához. Kopogtatott a kellő abla
kon. De az nem nyilt ki. Kopogtatott még egyszerr



MATHIAS KEX 121

türelmetlenül, erősebben. Ekkor kisvártatva kinyílt 
az ablak. Maddalena igen halkan, igen gyorsan ezt 
súgta:

— Nem vagyok egyedül, menj.
Majd hangosan hozzátette németül.
— Micsoda dolog az éjszaka felzörgetni az em

bert? Takarodjék innen, a kocsma a másik utcá
ban van.

Azzal tüntetőén becsapta az ablakot, de bentről 
még ki lehetett hallani egy elfojtott férfiköhögést. 
Mátyás képtelen haragjában mélyet sóhajtott és 
kardjához kapott. Szerette volna, ha útjába akad 
valaki, akit megölhet. De teljesen néptelen volt a 
holdfényes utca.

Majdnem sírt izgalmában és dühében, mikor 
hazament. Szobája ajtaját goromba zajjal nyitotta 
fel. De mindjárt vissza is hőkölt. A kereveten az 
éjjeli mécs világánál felkönyökölve ott hevert 
J  adviga.

— Az Isten szerelmére, leány, megőrültél? Hát
ha a király keres? £

Jadviga nevetett.
— A király még soha nem volt ilyen részeg. 

Nem szereti az italt és TJlrik leitatta, ő maga is be
rúgott. Még ha akarnám sem tudnám őket felkel
teni. A te szolgád is úgy alszik, mint a bunda, odaát.

Mátyás állott mozdulatlanul, remegve teljes 
testében és nézte a leányt.

— Nos, — kacagott halkan Jadviga, — meg sem 
ölelsz? Nem szeretsz? Nem kellek?

— Gyűlöllek. De rettenetesen kellesz.
A leány csak nevetett. Ő behúnyta a szemét és 

elindult botorkálva a leány irányában, míg csak 
egészen közelről nem érezte azt az őrjítő szagot, 
amelyet egész délután a keszkenőből szívott magába.

Másnap reggel arra ébredt fel, hogy szolgája 
kopogtat. Rémülten nézett körül, de Jadviga már 
nem volt sehol. A szolga belépett. Levelet hozott,
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amelyet hajnalban kapott a kapuorség egy lovas
embertől. Mátyás megismerte anyja írását. Gyorsan 
szakította fel a pecsétet. A levél azt adta tudtára, 
hogy felesége, a gyermek Erzsébet, hosszú szenve
dés után az Ürban csendesen meghalt.

Maga elé tartotta a levelet lebocsátott kézzel. 
Aztán így szólt a szolgához:

— Sodronyinget! Éjjel-nappal viseléndem mátul,

VIII.

A szegény, vézna kis túsz meghalt, számolni 
kellett vele, hogy Ulrik gróf pártja valahogyan ki 
fogja használni a Hunyadi-családnak azt a gyenge
ségét, hogy nincs most már kinek a személyén 
bosszút állniok. Ez valóban be is következett, még 
pedig nem várt módon: Györgye király megkísé
relte, hogy Szilágyi Mihályt eltegye láb alól. Az 
agg Györgye a Hunyadi-rokonságból Szilágyit gyű
lölte a legjobban, mert ez a zabolátlanul heves és 
szenvedélyes ember nagyon sokszor megsértette. 
Azonkívül az Ulrik-pártnak nem volt ínyére, hogy 
a legfontosabbik a királyi várak között, Nándor
fehérvár, a Hunyadi-család kezén van. így Hu
nyadi János a török háború európai fontossága 
miatt az egész keresztes hadjárat kulcsát a kezében 
tartotta. Sokkal kényelmesebb helyzet lett volna 
Ulrik gróf számára, ha Szilágyi Mihály eltűnik a 
föld színéről, Nándorfehérvárra majd László király 
nevez ki új kapitányt a Hunyadi-ellenesek közül, 
akkor aztán Hunyadi nem fog olyan sokat számi* 
tani a pápa és az európai fejedelmek szemében.

Minderről Mátyás semmit sem tudott. Ő igye
kezett Budán a saját biztonságára vigyázni. Senki
vel bizalmasan nem beszélt, csak Vitéz Jánossal, 
azzal is csínyján. Másféle ételt nem evett, csak 
apródtársaival együtt a közös tálból. És köntöse
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alatt páncélinget hordott. Hogy apja, bátyja, ro
konai majd tudnak vigyázni magokra, azt szívből 
remélte. S hogy Szilágyi Mihály életveszedelemben 
forgott, azt csak azzal a hírrel együtt tudta meg, 
hogy Györgye király meghalt.

Először csak az a gyászos tudósítás jutott el 
Budára, hogy a szerb király nincs többé. Ez nem 
lephetett meg senkit, már a kilencvenedik esztendőt 
taposta volt a ravasz aggastyán. De kiderült suty- 
tyomban elsuttogott értesülésekből, hogy az öreg 
Brankovics Györgye egy sebesülés következtében 
holt el: mikor csekély kísérettel úton volt, egy 
Kupinik nevű falunál nándorfehérvári katonák 
megrohanták és elfogták. Ez nem ment símán. Az 
öreg fegyverrel védekezett, s a viaskodó katonák 
egyike kardcsapással leszelte jobb kezének mind az 
öt újját. Csúnyán vérzett, mikor Nándorfehérvárra 
vitték foglyul. Nagy váltságdíjat fizetett és Szilágyi 
Mihály hazaengedte Szendrőre. Szendrő várában 
aztán rövidesen belepusztult az öreg a nagy vér- 
veszteségbe.

De hogyan merte Szilágyi Mihály véres viasko 
dásban elfogatni a szerb királyt? És ha Györgye 
belehalt elfogatásába, miért nem idézi a király 
bíróság elé Szilágyit, hogy fejét vegyék?

Ennek is megjött a magyarázata, titkos értesí
tésekben, dugott levelekben. Azzal kezdődött az 
egész véres história, hogy Szilágyi Mihály, mint 
Nándorfehérvár kapitánya és az aldunai sereg és 
hajóhad parancsnoka, elment megtekinteni a Szendrő 
várával szemközt fekvő új magyar erődöt. Ez a kis 
erőd alkalmas volt arra, hogy sakkban tartsa 
Györgye lakóhelyét, Szendrőt, tehát megnehezítette 
Györgye kétszínű szerepét: az öreg mindig hajlandó 
volt titokban a szultán kezére járni, ha az ő trónját 
a török békében hagyta. Egyszóval Szilágyi néhány 
lovassal elment megtekinteni az erődöt. Vele volt 
testvéröccse, Szilágyi László is, aki az országos
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ügyektől elég távol tartotta magát, de bátyja ha
daiban annál vitézebbül katonáskodott. A két Szi
lágyit és embereiket váratlanul rejtekhelyből elé- 
rohant szerb csapat támadta meg. A tusában Szi
lágyi Lászlót meg is ölték. De Szilágyi Mihálynak 
sikerült megmentenie a bőrét. A támadók közül 
még meg is fogott egyet-kettőt. Azok megvallottak, 
hogy Brankovics Györgye király küldötte őket erre 
a kis kalandra. A magyar erődöt különben le is 
rombolták.

így tudta meg Mátyás, hogy egyik nagybátyját 
Györgye emberei megölték, mire az életben maradt 
nagybátya habozás nélkül megboszulia magát. Ulrik 
gróf apósa, a király nagybátyja, meghalt, és még
sem lehetett Szilágyi Mihályhoz, a szerencsésen 
életben maradotthoz hozzányúlni. Sejteni lehetett, 
hogy ha itt tüzetes eljárás indúl, még az is kiderül
het, hogy Szilágyi Mihály elpusztításának gondo
lata nem Szendrő várában, hanem Budán született.

Mátyás sok magányos órát végigtöprengett azon 
a különös és szövevényes helyzeten, amelybe család
jának országos szerepe sodorta. Nagybátyjának em
berei megölték apósának nagybátyját, s ő nap-nap 
után találkozott színleges békességben ezzel az após
sal, vagy legalább is volt apóssal. A nap egyetlen 
pillanatában sem lehetett bizonyos a felől, hogy a 
következő pillanatban nem kell-e kardjához kapnia. 
Éjszakánként úgy aludt, mint a nyúl: ébredésre 
mindig készen szenderegve, kardja a keze ügyében 
a fekvőhely mellett. Mert ha éjszakának óráján arra 
serken fel, hogy bérgyilkosok léptek szobájába, azon 
egyáltalában nem csodálkozott volna. A helyzet kez
dett melegedni. És ha eltűnődött azon, amit hallott, 
végig kellett gondolnia azt is, hogy Mihály bácsi őt 
védtelen túsznak tudja, mégis megtámadta Györgye 
királyt. Tehát leszámolt vele, hogy ezt a támadást 
a túszon fogják megfizetni. Magyarán szólva: Mi
hály bácsi őt gondolatban feláldozta, ö azonban
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most semmi haragot sem érzett nagybátyja ellen. 
Sőt tetszett neki az a keménység, amellyel Szilágyi 
Mihály az öecsére gondolhatott. Ilyen keménynek, 
ilyen elszántnak, ilyen semmit sem érzelgősnek illik 
lennie annak, aki férfi és katona. És végül is Szi
lágyi Mihálynak lett igaza: Mátyásnak egyelőre
hajaszála sem görbült meg.

Sőt Ulrik gróf annyira szótlanul nyelte le apósa 
halálát, hogy jónak látta nyilvánvalóan tüntetni 
belenyugvásával. Nem fizetett rá. Bosszúállás he
lyett érintkezést keresett Hunyadi Jánossal, hogy 
a kis Erzsébet és a Györgye halálával előállott új 
helyzetben vizsgálat alá vegyék legutóbbi, esküvel 
szentesített, egyességök pontjait. A tárgyalások so
káig folytak, végül az egyességet megújították. Mint 
alkudozó felek két erőtételt cseréltek ki: Györgye 
haláláért nem indult eljárás, viszont Mátyás tovább 
is az udvarnál maradt, László pedig a pozsonyi 
grófságról és a horvát-szlavon bánságról lemondott 
Ulrik gróf javára. Apjával találkozott is Mátyás a 
tárgyalások folyamán, mert Hunyadi feljött Bu
dára. Nem sokat beszéltek. Kevés szóból is értették 
egymást Az apa megkérdezte fiát, vigyáz-e magára 
kellőképpen. A fiú elmondta, hogyan él, hogyan öl
tözködik, mit eszik. Hunyadi János egyszerűen bó
lintott rá, aztán elbúcsúzott. Mindössze azt tette, 
amit egyébként nem szokott tenni, hogy megáldotta 
fiát és így szólt:

— Kapisztrán küldi ez áldást néked. Nem eshe- 
tik semmi bajod is.

Mátyás ott maradt a várban. Élte tovább a 
királyi kamarás külső, és a túsz belső életét. Jad- 
viga elkerült az udvartól. A király megunta és to
vább ajándékozta valamelyik kis német fejedelem
nek. De akadt helyette más. Ott volt Maddalena, 
aki kitette a szűrét gavallérjának és Mátyást so
rozta be helyette kalandjainak sorába. Semmi kü
lönösebb izgalmat a fiatalember érzelmeiben nem
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okozott. Mátyásnak kedve szerint való volt a köny- 
nyed szerelmi regény, olykor időt szánt rá, de sok 
gondolatot nem.

Nagy fordulatot okozott napi életében, hogy a 
király egy szép napon felkerekedett és elment 
Becsbe, őt nem vitte magával. Az egyesség meg
erősítése valamelyes bizalmat keltett benne ésUlrik 
grófban. Megelégedtek azzal, hogy Mátyás szavát 
adta: nem fog elmenni Budáról. A királyi palota 
kiürült és elcsendesedett. Az udvarnép jórésze el
utazott a királlyal. Mátyásnak egyszerre igen sok 
szabad ideje támadt. Órákig bolyongott a nép között 
és még mindig sok ideje maradt olvasni.

Mikor a palota poros és senki által nem forga
tott könyvei között kutatott, egy ízben érdekes kö
tetre bukkant. Kéziratos mű volt igen díszes kötés
ben, a király személyes használatára készült. Címe: 
„Tractatus de liberorum cducatione editus ad 
Ladislaum Ungariae et Bohemiae regem." Vagyis 
László magyar és cseh királyhoz intézett értekezés 
a gyermeknevelésről. Szerzője: Aeneas Episcopus 
Tergestinus. Ez a trieszti püspök nem volt más, 
mint az az Enea Silvio Piccolomini, akinek klasz- 
szikus műveltségéről, szónoki képességeiről és kissé 
túlzajos magánéletéről már sokat hallott.

Érdeklődve kezdett olvasni a könyvben.
„Sokan úgy vélekednek, — mondta a latin szö

veg, — hogy a testi és értelmi nevelést a csecsemő
korban kell megkezdeni, a gyermeket már a bölcső
ben kell tanítani. Te azonban túl vagy már ezen 
a koron, tehát mostani életkorodhoz mérten kell 
hozzád szólni."

Mátyás visszafordított az első oldalra és meg
nézte az évszámot: 1450. Tehát a király tíz éves volt 
akkor. Ő is.

„Amikor így szólok hozzád, ugyanakkor taní
tóidhoz is beszelek, akik téged nevelnek és taníta
nak. Intésekkel és ne botbüntetéssel hassanak rád.



MATHIAS REX 127

Nem bottal és veréssel, hanem szereteten alapuló 
útbaigazítással, észszerű érvekkel kell a hasznos 
ismeretekre ránevelni a gyermeket. A verés meg
járja a szolgáknál, de nem a szabad embereknél."

Az olvasó elmosolyodott. Az a számos, igen erő
teljes pofon jutott eszébe, amellyel őt anyja nevelte, 
mikor apja a harctéren volt.

„Lássuk most, hogyan kell nevelőidnek testi 
nevelésedet előmozdítaniok. Ez nagyon fontos, mert 
általánosan ismeretes, hogy amit az ember gyer
mekkorában megszokott, ahhoz később is görcsösen 
ragaszkodik. Óvakodni kell attól, hogy testedet el
puhítsák. Ne aludjék, ne pihenjen a gyermek tovább, 

'mint szükséges. A puha nevelés, melyet sokan gyen
géd szeretetnek neveznek, a lélek és test erejét 
egyformán gyöngíti. Nem szabad puha vánkosokat 
használni, a selyemruha nem egészséges a testnek, 
sokkal jobbak a durva lenből készült ruhák, melyek 
a test tagjait erősekké és a fáradság elviselésére 
alkalmasakká teszik. Mivel a természet megáldott 
szépséggel, és uralkodásra vagy kiszemelve, már 
gyermekkorodban arra kell törekedned, hogy. . .“

Mátyás itt abbahagyta a könyvet, mert csak áll
dogálva olvasta az ajtófélnek dőlve. De most, kezé
ben a könyvvel, szobájába sietett. Ezt a részt nyu
godtan, figyelmesen, háborítatlanul akarta olvasni. 
Szolgájának meghagyta, hogy most ne zavarja 
senki. És nekiült az érdekes könyvnek.

„ . . .  arra kell törekedned, hogy a test tartása 
megfeleljen külsődnek. Arcod legyen egyenes, ne 
rángasd ajkaidat, ne szopd nyelvedet, ne utánozd a 
mámoros állapotot, rabszolgához illő pajkosságot, 
ne legyen tekinteted lomhaságot eláruló. Járásban 
és állásban mindig kecsességre kell törekedni. 
A görögök erre oly nagy súlyt vetettek, hogy szabá
lyokba foglalták össze a taglejtés törvényeit. Van
nak a test nevelésére alkalmas verseny játékok, 
melyeket éppen nem szabad megvetni, hanem meg
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kell hallgatni azokat a mestereket, akik e téren 
járatosak, hogy e tekintetben is tökéletességre tégy 
szert. Törekedjél a test tagjainak alkalmas tartást 
elsajátítani, egyúttal a testi egészséget és erőt is 
gondozni. A gyermekkorban megszokott jó testtar
tás és annak észszerű gondozása egészséges öregség
nek veti meg alapját. Mivel pedig gyakrabban 
szükséges, hogy a király maga álljon háború esetén 
hadserege élére . . .“

Közelebb húzta a széket az asztalhoz, falta a 
könyvet.

„ . . .  illő, hogy már gyermekkorában gyakorolja 
magát a katonai gyakorlatokban az, kire a kor
mányzás gondjai várnak. A háborúskodásra éppen 
nem alkalmas az árnyékszerű gyönge test. A szikár 
és háborúhoz szokott katona a vakmerő öklözőket 
éppen úgy legyőzi, mint ahogy áttör a felállított 
csataélen. Nem lesz tehát haszontalan dolog, ha te, 
kinek a törökkel mindenesetre háborút kell viselned, 
most gyermekkorodban tanulsz nyilazni, parittyázni, 
kardot forgatni, lándzsát hajítani, lóra ülni, futni, 
ugrani, vadászaton részt venni és az úszásban jár
tasságra szert tenni. Nem rút dolog olyat meg
tanulni, amit a tisztesség határai között tehetünk. 
Halld csak, mit mond Vergilius a romai gyermek
ről. Az újszülötteket először is a tűzhöz visszük, 
majd jéggel és vízhullámokkal edzzük; vadászat 
alkalmával ők a felvigyázók és erdőben a hajtok. 
Ök hajtják a lovakat, tornajátékok alkalmával ők 
feszítik meg az ijjakat. A játékokat szívesen meg
engedem a gyermeknek, csak ne legyenek azok illet
lenek. Helyeslem, sőt dicsérem, ha veled egykorú 
gyermekekkel labdázol. Ott van a karika és más 
gyermekhez illő játékok, melyekben semmi illetlen 
és rút dolog nincs, melyeket épp ezért nevelőid 
engedjenek meg, hogy a munka után szünet legyen 
és az életkedv élesztessék. Mindezekből tudod tehát, 
hogy annál a gyereknél, aki királynak született,
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milyennek kell lenni a testgyakorlásnak, és tudod 
azt is, milyenek legyenek játékai."

Mátyás fölnézett a könyvből. A királyra gon
dolt. Erre a szép fiúra, aki kicsi korában nem játsz
hatott, mert nem voltak Fridrik házánál játszó
pajtásai. Aki gyenge lovas, sohasem tornászik, úszni 
alig tud, selyemruhát hord és szagosított pehely- 
vánkosokon alszik és a török ellen aligha fog 
valaha is a sereg élére állani. Míg viszont ő, 
Hunyadi Mátyás, mindegyiknél jobb a testgyakor
lásban, kitűnő lovas, kitűnő úszó, és ég a vágytól, 
hogy egy bármilyen kicsiny csapat élére áilhasson. 
Őt így nevelték, amazt sehogy. És mégis ő a túsz 
és amaz a király. De... de talán nem lesz örökké 
így. Adódhatik valahogy úgy, hogy Hunyadi László 
lesz Magyarország királya. És ha majd Isten 
Lászlót is elszólítja, akkor... akkor majd a László 
fia. Hiszen bátyja vőlegény: a nádor leányát fogja 
feleségül venni, csak halogatják az esküvőt, mert 
ott is valami bonyolódott egyességnek kell eleget 
tenni. S ha megházasodik, bizonyára ad neki fiút a 
gondviselés. Mátyás vállat vont, becsapta a köny
vet. De azért pár pillanatig azzal mulattatta képze
letét, hogy koronát gondolt a saját fejére, szép ék- 
köveset, a Szent István koronáját, amelyet régi 
Árpádok képein látott, amely most Fridrik birtoká
ban van és senki nem beszél róla. Vájjon hogy lehet 
azt majd visszavenni Fridriktől, ha bátyját meg 
akarják koronázni?

De V. László élt és nemsokára visszatért Bécsből. 
A pápa követe kérette Budára. Ez érdekes spanyol 
ember volt, Juan de Carvajal, nemes családból való, 
finom megjelenésű, öregedő főpap. Eredetileg 
Kapisztránnal indult volt el Rómából, de utaik 
különváltak. Most akartak találkozni Budán, hogy, 
végre-valahára megindítsák a háború ügyét. 
A király meg is jött, a rendek ősze is ültek, de azt 
határozták, hogy tavaly nagyon rossz volt a termés,

Harsányi Zsolt: Mathlas Rex I. 9
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ezért a háborút tavasszal nem lehet megindítani, 
legfeljebb júniusban.

Ügy látszott, hogy nyárig most már nem törté
nik semmi. De híre jött nemsokára, hogy a szultán 
nem szándékszik megvárni a sok késlekedéssel 
vajúdó keresztes háborút, .maga lesz a támadó fél, 
már el is indult Európa ellen és vonulásának első 
célja Nádorfehérvár. Erre már meg kellett moz
dulni azonnal. Kapisztrán lett az első keresztes 
vitéz: ünnepi misét tartottak a budavári főtemplom
ban, s ott Carvajal először Kapisztrán mellére 
illesztette a pápa által küldött keresztet. Utána 
keresztet tett magára mindenki, aki elindult a déli 
végek felé.

A királyi palotában nem szerették a keresztes 
hadjáratot. Hunyadi-ügy volt, hűvösen és közömbö
sen beszéltek róla. Ennek hamarosan híre ment, s 
egy szép napon Kapisztrán megint Budán termett. 
Szegeden volt már Hunyadival sereget szervezni 
és prédikációkkal tüzelni. Mert számban a nagy 
hűhóval százezer emberre tervezett sereg igen cse
kélyre sikerült: az európai fejedelmek segítsége 
nem volt sehol. És még a budai vár felől is ellen
hangulat mendemondái terjedtek. Kapisztrán ott
hagyta a szegedi agitálást, nem ment a következő 
hadszervező állomásra, Péterváradra, hanem Bu
dára sietett, hogy lelket próbáljon önteni a királyba.

Hogy mit beszéltek, mit nem, azt más nem hal
lotta, csak Ulrik gróf. Kapisztrán komoran és ked
vetlenül utazott vissza a hadhoz. Mátyás kihallga
tásra jelentkezett Ulrik gró^ál, mikor a pap in
dulni készült.

— Engedelmet kérek, hogy a harctérre mehes
sek. A hadjárat után visszatérek ide

Ulrik gróf figyelmesen ránézett, aztán soká 
gondolkozott. Majd azt mondta, hogy beszél a 
királlyal és másnap választ fog adni. Másnap vála
szolt is; a kérelmet kereken és indokolás nélkül



MATHIAS REX 131

megtagadta. Nem volt nehéz kitalálni, hogy miért: 
Mátyás ebben a hadjáratban csak növelhette a 
Hunyadi-ház dicsőségét és saját egyéni népszerű
ségét. Erre nem volt semmi szükség. Kapisztrán 
másnap Mátyás nélkül utazott vissza. A király 
pedig udvari vadászatot rendelt. Mátyásnak is részt 
kellett vennie a vadászaton.

A vadászatra szokatlanul nagy utimálhát vittek. 
Ez már induláskor szemet szúrt Mátyásnak. Gyanú
jának igaza is lett. A visegrádi országúton a király 
összenézett Ulrik gróffal és így szólt:

— Semmi kedvem sincs tulajdonképpen va
dászni.

— Mihez volna kedve felségednek?
— Bécsbe szeretnék menni.
— Mi akadálya van annak, amit egy király 

akar? Megyünk Bécsbe.
Nyilvánvaló volt, hogy ezt már eleve elvégezték. 

Tüntetni is akartak azzal, hogy Hunyadi hadjáratá
nál érdekesebb dolgok vannak a világon, meg aztán 
messzebb is akartak lenni a délvidéktől, ahonnan a 
terhes nyűgnek, Kapisztránnak, újabb látogatása 
érkezhetett. Folytatták tehát útjokat Bécs felé.

Nagyon szép májusi idő járta ekkor, az ország
út mentén frissen lombosodtak a fák, és a sarjadó 
természet andalító, kesernyés boldogság illatával 
töltötte meg a levegőt. A király és Ulrik gróf élet
vidám gondtalanságban haladtak a fegyveres me
netben. Gyakran megállapodást rendeltek, ha vadbő 
vidéken mentek által, hogy rövid cserkészéssel 
tegyék változatosabbá az utat. Ebédidőn szép ber
keket kerestek, valami kedves, csalitos kerületű 
tisztáson egy pillanat alatt felterültek a szőnyegek 
és megjelentek az ezüsttálak, kupák és evőkészségek 
a remekbe szőtt abroszokon. Ha történetesen temp
lom volt a közelben, ilyenkor megszólalt a harang
szó. A legtöbben meglepetve kapták fel a fejőket: 
a nap e szakában a harangozás szokatlanul hatott.

9*



132 HARSÁNY! ZSOLT

De sokan, a buzgóbbak, ilyenkor imádkozni kezdtek. 
Ez a déli harangszó egy nemrégi római rendel
kezés óta arra figyelmeztette a világ katolikusait, 
hogy Kalixtus pápa parancsára szerte e földön 
mindenki imádkozzék Hunyadi János fegyvereinek 
győzelméért.

Ulrik gróf és a király nem imádkoztak. Az 
ilyen harangszó alatt is vidáman folytatták cseve- 
gésöket. Mátyás, a király kamarása, előírás szerint 
való felszolgáló munkáját is abbahagyta ilyenkor. 
Apjáért imádkozott, azzal a szívdobogtatóan büszke 
tudattal, hogy e pillanatban az egész világon milliók 
és milliók egy magyar katonáért imádkoznak, aki 
nem más, mint az ő édesapja. Olykor oldalt vonulva 
rápillantott szótlanul üldögélő magányából a ki
rályra és nagybátyjára. Ahogy látta kettejök 
könnyed és gondtalan vidámságát, arra gondolt, 
hogy mialatt ők itt tanyáznak az idillikus májusi 
erdőn, azalatt mi minden folyik az országban. A fel
földön minden rend felbomlott: a cseh rablók megint 
garázdálkodtak, rajta ütöttek a népen, kiraboltak 
egy-egy falut, felperzselték és visszavonultak a ren
getegekben épített rejtekhelyeikre, sőt már megint 
várakat kezdtek elfoglalni, már beültek Késmárk 
várába. Hasztalan igyekeztek a magyar urak ren 
det csinálni, ne^ik is megvolt a magok baja. A bán 
faiak például Perényi tárnokmester segítségéért 
folyamodtak a seregekben portyázó zsiványok ellen, 
de Perényi nem segíthetett nekik, mert saját jószá
gán volt elfoglalva: nagy terheik alatt sanyargó 
jobbágyok lázadtak ellene. És nemcsak az ő job
bágyai: itt is, ott is felütötte fejét a parasztlázadás. 
Erdély végein is felfordult a rend, a Havasalföld 
trónjáért egymást ölték az ottani trónkövetelők, 
Drakul vajda kézbe kaparította a hatalmat és hogy 
a törökök előtt kedvessé tegye magát, a birtokain 
található magyarokat kezdte üldözni, többek között 
négyszáz magyart és székelyt összefogdostatott,
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csűrbe záratta őket és rájok gyujtatva a csűrt, 
mindet elevenen megégette, a brassói szász keres
kedőket az országúton megfogatta és mindet karóba 
húzatta. Mialatt az országban senki sem mehetett 
útra élete veszélyeztetése nélkül, mialatt a nyomo
rúság miatt lázadozott a jobbágyság, mialatt idegen 
rablócsapatok seperték végig az utakat, azalatt ret
tenetes hadsereggel közeledett Magyarország feló 
Mohammed, a hódító szultán. Százötvenezer embere 
volt, kétszáz dunai hajója és hatszáz ostromágyúja. 
De milyen ágyuk voltak azok: a világ legerősebb 
ágyúi. Volt olyan ágyúja is, amelyet nyolcszáz 
mázsa rézből és ónból öntöttek, s olyan hosszú volt, 
mint négy földön fekvő ember hossza. Száz ökör 
húzta, és kétszáz ember kellett hozzá útépítőnek, 
ha szállították. Ilyen tüzérséggel vette be a szultán 
három éve Bizáncot is, ilyennel indult most Nán
dorfehérvár ellen. Magyarországot és vele együtt 
Európát Hunyadi János negyedrésznyi sereggel 
védte: alig volt több embere negyvenezernél. Min
den keresztény harcosnak négy törökkel kellett 
mérkőznie. Kétszáz esztendeje, mikor a tatárjárás 
szakadt rá a Duna—Tisza országára, nem volt 
ekkora veszedelemben a magyarság. És ennek az 
országnak királya itt üldögélt a forrásmenti füzek 
tövében, vidáman mulatva Ulrik gróffal azon a kis 
tilinkón, amelyet egyik magyar fegyverszolga bics
kával faragott fűzfagallyból őfelsége szórakoztatá
sára.

Még iitközben sok hírt kaptak Nándorfehérvár 
felől. A király ugyan nem sok ügyet vetett a hiva
talos levelekre. Ulrik gróffal olvastatta el őket, az 
pedig nem viselkedett közlékenyen a kísérettel. Egy 
s más mégis kiszivárgott, azonkívül Mátyás maga 
is kapott tudósításokat apja és bátyja kancellistái
tól. Tudta, hogy Nándorfehérvár, vele Magyar- 
ország keresztes serege, s vele egész Európa keresz
ténysége az élet és halál óráit éli.
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így érkeztek Béesbe. Azon az úton, amelyen 
Mátyás már eljutott egyszer a város aljáig, hogy 
ott tanúja legyen apja és Ulrik gróf izgalmas talál
kozásának. Szeretett volna egyetlenegyszer Ulrik 
grófra némán rápillantani, mikor az emlékezetes 
helyen lovagoltak el, de ekkor már sötét volt az idő, 
fáklyások világítottak az érkező csapatnak. Mégis, 
az imbolygó fények közt, amelyek megcsillantak a 
lószerszámokon és vérteken, jól tudta, hogy Ulrik 
gróf is arra gondol most, amire ő.

Bécs nagysága, mikor másnap a Burg és a kör
nyező utcák nagyvárosi látványára ébredt, meg
lepte és elragadta. Sokkal, sokkal nagyobb és fénye
sebb főváros volt az, mint Buda. Büszke palota
sorai között nyüzsgő, eleven élet tarkállott, rengeteg 
tógás egyetemi hallgatót lehetett látni és sok kato
nát. A fényes házak legtöbbjén már üvegablak 
ragyogott, pedig Budán még alig lehetett látni 
egyet-kettőt. És másképpen épültek az irdatlan nagy 
házak, más viseletét hordtak az emberek, más volt 
az élet hétköznapi formájának minden apró rész
lete. Máskor Mátyás fejestül belevetette volna ma
gát az utca népének mohó és kíváncsi tanulmányo
zásába, de most ehhez nem volt elég figyelme. Ahogy 
elhelyezkedett szállásán, untalanul csak a Délma- 
gyarország felől érkező híreket leste.

Azok most már jöttek gyors egymásutánban. 
Igen riasztó és félelmes volt az, amit mondtak. „Dér 
türkisch Keyser, — szólt az egyik harctéri jelentés 
— hatte seyn Heere zu Lande und zu Wasser umb 
Grichisch Weissenburg geschlagen und engstet ufs 
höchste die Christe darinne. Mit grossen unglaubli- 
chen Büchsen schiesset er die Mauern und Turme 
darnieder, dass die in dér Stat frey über die Mauer 
heraus, und die Türken wieder dareyn laufen mö- 
gen.u Aztán jött a hír, hogy hajóütközet folyt a Du
nán, és Hunyadi nassaui formájú hajói, amelyeket 
naszádoknak nevezett el a katonai nyelv, megverték
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a török háromannyi hajóját, feltépték a Dunán az el
záró hajósort és Hunyadi Kapisztránnal együtt be 
tudott vonulni a várba. Mátyás órákat töltött imád
kozva abban a templomban, amelyet leginkább meg
kedvelt, s amely a Maria am Gestade nevet viselte.

Egy délután lovashírnök kereste, sürgős levelet 
hozott. Három ló múlt ki alatta az úton. A levelet 
László írta: lóhalálában siessen Zimonyba, apjok sú
lyos beteg, utoljára még látni szeretné. A levéllel be
rohant a királyhoz. Annak már tudomása volt az 
ijesztő hírről, ugyanekkor kapott ő is értesítést. Mé
lyen megilletődött arccal fogadta Mátyást és meg
ölelte.

— Egyetlen percet se késlekedjél, siess.
Könnyes volt a szeme. És Mátyás meglepetve

gondolta magában, hogy ennek a fiatalembernek 
alapjában jó és érző szíve van. De mikor sebbel-lobbal 
dobálta holmiját az útiládákba, segédkező szolgája 
így szólt:

— Mikoron nagyurunk nagy bajának hirit vévé 
király, ippeg lovaglásbúi téré haza. Nosza lekapá 
süvegjit, az nagy örömtül ég felé vetötte. Kacagott, 
kacagott, az levelt Ulrik grófnak, hogy nézné, mu 
tatta.

— Hunnen vesződ ezt? — hökkent meg Mátyás.
— Ausztrák szolgák igyen mondák néköm. Hatan 

is. Mind egyforma szóval. Király az ő jelenetükbe 
töt te ezt.

Mátyás csodálkozva ingatta fejét. És eszébe ju
tott, amit külföldi követek szoktak mondani V. 
Lászlóról: ez a fiatal király utolérhetetlen mestere a 
színlelésnek. De ezzel sem gondolt most már, csak 
készült sebbel-lobbal, hogy rohanhasson. Szívét szo
rongó aggodalom fogta el. Hogy apját az Isten el is 
szólíthatja egyszer, arra soha életében nem gondolt, 
a gondolat maga is képtelennek tetszett előtte.

Ez a vad rohanás Bécstől Zimonyig valóságos 
lázálomnak tetszett előtte. Ha később visszagondolt
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ezekre a napokra, az út részleteit nem tudta felidézni 
emlékezetében. A poggyász kíséretére embereket ren
delt, maga pedig nyolc lovassal szinte tombolva haj
szolta az iramot. Alig aludt valamit. Forró júliusi idő 
volt, három tájon már virradt. Gyorsan nyeregbe, csak 
előre, csak előre. És útközben találkozott a nagy hír- 
rel: apja ragyogó győzelmet aratott a törökökön. Le
győzte a négyszer akkora sereget, a híres ágyúkat el
foglalta, a megvert hatalmas török sereg hanyatt- 
homlok menekült Szófia felé. Hunyadi János meg
mentette a keresztény Európát. És most haldoklik.

A gondolat, amely Bécsben hihetetlen és kép
telen volt még, ebben a félig eszmélő, lázas nyarga- 
lásban ráért gyökeret ereszteni. Mire Zimonyba ér
kezett az országokon át apja betegágyához száguldó 
fiú, már leszámolt magában azzal, hogy a lehetetlen 
elképzelés lehetséges: apja elmúlik erről a földről és 
a világ tovább megy a maga útján.

Mind ott voltak Zimonyban az odahívott roko
nok. A beteget maga Iíunyadiné ápolta, Hunyadi 
János csak őt tűrte meg maga mellett. Azonkivül 
jóbarátok csökönyös könyörgésére két orvosnak volt 
bejárása hozzá, egyik zsidó volt, másik török. De 
már nem sokat segíthettek a haldoklón. Megpróbál
koztak érvágással, piócával, hány tatóval, kenéssel, 
mindenféle javas szerekkel, csakhogy szemrehá
nyást ne tehessenek magoknak bármilyen kísérlet 
elmulasztásáért, de tudta mindenki, hogy minden 
hiába. Az a dögvészes járvány, amely a hadviselő és 
egyébként is egészségtelenül mocsaras vidéken dúlt, 
a katonák ezreit meg tudta kímélni és csak tizedelte 
őket, de a nagy vezért nem kímélte. S olyan orvos, 
aki ezt a bajt meggyógyította volna, még nem szü
letett.

Mikor Mátyás koltfáradtan megérkezett és a 
járókelők apja szállásába igazították, a beteg aludt. 
Nem lehetett hozzá bemennie. S akik a szomszéd szó
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bábán kisírt szemmel, halkan suttogva várakoztak, 
inkább halott mellett, semmint beteg mellett vir
rasztóknak tetszettek. Ott volt László maga, komo
ran üldögélve, két térde közt tartva kardját. Ott_ 
volt Szilágyi Mihály, a hatalmas győzelem másik 
hőse, feleségével, Báthori Margittal, ott volt Szilágyi 
Zsófia, a Geréb János felesége, férjével és három fiá
val együtt, Hunyadi Klára, és férje, Dengelegi 
Pongrác, a két fiúgyermekkel, Hunyadi Mária és 
férje, Oláh Manzilla, egyetlen fiókkal, és ott volt, 
mint földön járó szellem, Kapisztrán János. Ahogy 
Mátyás belépett, megjelenése valamennyiöket sí
rásra fakasztotta. Nem ölelkeztek vele, nem borult 
nyakába senki, csak intettek neki és elfordultak ki
törő könnyeikkel. Leült ő is, egyebet nem tehetett. 
Az álom ott nyomta el a széken. Másnap késői órán 
egy ismeretlen ágyban ébredt fel.

Arra ébredt fel, hogy anyja lépett be hozzá. Ke
ményen összeszorította vékony ajkait Erzsébet asz- 
szony. Ő megragadta az anyai kezet, megcsókolta, 
aztán homlokához szorította. És felült az ágyban.

— Nincsen mentség, anyámasszony!
— Nincsen. Serkenj tüstént, látni kíván apád.
Gyorsan magára kapkodta ruháit és útközben

is öltözködve még, követte anyját. A virrasztó 
szobában éppen úgy ült az atyafiság, mint előző 
napon. Senki sem köszönt senkinek. Mátyás be
lépett az anya után a besötétített boltíves szobába. 
Világossághoz szokott szeme csak lassan hatolt belé 
a homályba, anyja kezét kellett fognia, hogy a 
betegágy közelébe botorkáljon. A levegő rettenete
sen fülledt volt és dögletes szagú. Lassan körvona
lat kaptak a tárgyak. Fehér vánkosok között meg
látta felismerhetetlenné aszott apját. Az ijesztően 
megvékonyodott arcban két beteges ragyogású szem 
tétova nézése fénylett.

— Mátyás... fiókám ... — suttogta a beteg alig 
hallhatóan.
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A fiú elhatározta, hogy méltó lesz nevéhez és 
szívét megkeményíti. De nem bírt fájdalmával. 
Térdre borult az ágy mellett és panaszosan, szinte 
haragosan tört ki belőle a zokogás:

— Apámuram . . . miért tészen illy dolgot 
vélem?

Ott sírt mozdulatlanul, homlokát az ágy szé
lére nyugtatva. Anyja végül megérintette vállát, 
akkor felkelt.

— Elegendő ez, — szólt Hunyadiné, — hadd 
nyugosznia.

Még ránézett az imádott emberre, aztán meg
fordult és kiment. De az ajtóban gyorsan meg
törölte szemét, mert restellte könnyeit a többiek 
előtt. László intett neki:

— Eriggy az pitarba, sokakkal ott szólani kel
letik. Én immár nem bírom, görcs markolja az 
jonhomat.

Mátyás kiment. Ott sokan várakoztak, messze 
földről jött idegenek, keresztes tisztek, nándorfehér
vári méltóságok. Mindegyikkel beszélnie kellett. 
Kínzóan terhére esett ez, de összeszedte magát. 
Most családja nevében kellett helyt állania. És el
kezdte elintézni a részvétlátogatókat, kinek-kinek 
rangja szerint adván meg az üdvözlést, ami járt 
neki. Senki sem volt, aki ne sírt volna, de ő most 
tartotta magát. Hirtelen anyja keménységét érezte 
meg magában, mialatt odabent apja készült itt
hagyni az életet.

Aznap délután mégegyszer a beteghez járult a 
két tehetetlen orvos. Mikor kijöttek, Hunyadiné ki
szólott, hogy a beteg az egész atyafiságot látni kí
vánja. Megdöbbent izgalom keletkezett. A várakozó 
rokonok mind bevonultak. Szilágyi Mihály törte 
csak meg a némaságot. Fogcsikorgató dühvei nézett 
a kisompolygó orvosok után és elkáromkodta magát.

— Eb az annyát az két disznónak, megmártom 
én még kardomat ezekben.
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— Hallgass, — szólt rá halkan, de szigorúan 
testvérhúga.

Bevonultak mind, felsorakoztak az ágy körül.
— Világot, — mondta halkan, de egész tisztán 

a beteg, — lássalak mendőtököt.
László ablakod nyitott. Kintről madárcsicsergés 

és egy szekér nyikorgása tódult be a hirtelen fény
nyel. A beteg most élesen láthatóvá lett. Senki meg 
nem ismerte volna. Mintha teste szállt volna el és 
csak lelke feküdnék ottan.

— Szeretteim, — szólt a haldokló gyenge han
gon, de tisztán és nyugodtan, — immáron végemöt 
jőni érezem. Még titeket utolszór látnom akartalak.

Felcsukló sírás hangzott köröskörül. Csak ketten 
nem sírtak: Hunyadiné az ágy egyik fejénél, Ka- 
pisztrán az ágy másik fejénél. Két kísérteties, moz
dulatlan szobor gyanánt álltak ottan. És mikor Ka- 
pisztrán megszólalt, az olyan megrendítően hatott, 
mintha egy szobor szólalt volna meg. Csak egy szót 
mondott latinul, gondolván, hogy a haldokló ezt ér
teni fogja:

— Testamentum, Joannes, testamentum!
A haldokló rápillantott és szemével csupán, nem 

feje mozdulatával, intett, hogy az már rendben van. 
Aztán magyarul szólt a többiekhez:

— Hogy lelkömet kilehelnem rendeltetik min- 
gyárt, nem gondom. Kinek üdeje jőnie, jöjjön. Igaz 
szerrel éltem, az mi Urunk Jézusban halom halálo- 
mot. Ezen ne sírjatok, de örvendezjetek, mert imé 
einyeréndem az idvességnek pálmáját. Hozzátok szó
lok mastan, két fiaim, Lackó fiam, Matykó fiam...

László és Mátyás térdre ereszkedtek az ágy 
mellett.

— Beátok az Hunyadi nevöt hagyom. Mind az 
világra szól, fényességös, tiszta. Megparancsolom, 
hogy ez fényösségben s tisztaságban adjátok továb
bad az tik maradékjaitoknak. Egy dógot kötök lel-
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kötökre: ketten eggyazon üdőii az odvarnál sose 
legyetök. Addsza orczádot, Lackó.

A nagyobbik fiú felegyenesedett, apja fölé ha
jait, hogy a haldokló megcsókolhassa.

— Matykó, te is.
Mátyás követte bátyja példáját. Olyan volt az 

apai búcsúcsók, mint egy lázasan fonó lehelet. Má
tyás egy könnye rácseppent a beteg arcára. Az vagy 
nem érezte már, vagy nem volt ereje letörölni.

— Mastan az végső szentséget. . .
Hunyadiné megmozdult, hogy induljon, de a hal

dokló szeme megállította.
— Nem, angyalom, Nem itten. Nem méltó, hogy 

az szolgához jöjjön az úr. Az szolga járuljon urához. 
Vitessetek át az templomba. Ott érjem halálomot, 
úgy akarom.

László azonnal kiment, Mátyást maga után in
tette. Gyors suttogással megbeszélték, hogy Mátyás 
szolgákat hív, László pedig előre szalad a temp
lomba és magyar papot rendel, akinek a haldokló 
gyónhasson. A szolgák gyorsan előkerültek. A nagy 
mennyezetes ágy azonban nem fért ki az ajtón. 
Mátyás letörte róla a mennyezetet. Eecsegtek a 
deszkák, a rokonság lélegzetvisszafojtva nézte az 
egészet. Aztán végre kivihették az ágyat. A szolgák 
mindjárt le is maradtak, mert Geréb, Pongrác, Szi
lágyi, Oláh, Mátyás és Kapisztrán elbírták hatan. 
Levitték a lépcsőn, végigvonultak az utcán. A ház 
előtt várakozók csoportja követte őket. Vakítóan 
sütött a most alkonyodó nap, forró augusztusi dél
után volt. Az utcai járókelők megrendülve álltak 
meg, aztán csatlakoztak a kísérő csoporthoz. Eiül 
vitték a letört elejű, csonka ágyat.

A templom kapuja már tárva várta őket, a 
harangok akkor szólaltak meg, mikor a menet be
lépett a küszöbön. A halálos ágyat felvitték az ol
tárhoz. Letették. Már várt a zimonyi magyar papok 
egyike. Mindenki visszavonult most, a pap letérdelt
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a vezérhez és meggyóntatta. A kóruson egyszerre 
megszólalt az orgona. A gyónás röviden lefolyt, 
mert a beteg két nappal azelőtt gyónt utoljára. 
Akkor Kapisztrán lépett oda. A két pap latin igé
ket mormolt. Feladták Hunyadi Jánosnak az utolsó 
kenetet. Az orgonán komoran zúgott a Requiem. 
Hunyadi megcsókolta a feszületet.

Mikor a szentség szertartása véget ért, Szilágyi 
Mihály megint megriadt pillantásokat vont magára. 
Ott az Úr házában hirtelen elfutotta a tehetetlen 
fájdalom haragja, valami érthetetlen nyögésben 
hördült fel és öklével retteneteset vágott a pad 
támaszkodójára, hogy az belerepedt. Hunyadiné, aki 
mellette ült, csillapítóan bátyja vállára tette a ke
zét, felállott és így szólt:

— És mastan immáron csak az enyém, én uram, 
párom, mindenöm.

Kilépett a pádból, felment az oltárhoz. Egyet
len pillantással elküldte a haldoklótól a két papot. 
Letérdelt az ágy mellé az oltár lépcsőjén és ráborult 
férjére. Hangja nem hallatszott, csak válla mozgá
sán látszott, hogy sír. László és Mátyás megren
dülve néztek egymásra.

Ez soká tartott így. Az orgona szólt, s ők imád
koztak valamennyien. Hosszú idő múltán Kapisztrán 
felállott és felment az oltárhoz. Gyengéd mozdulat
tal felsegítette az asszonyt, aztán fejét Hunyadi Já
nos mellére illesztette. Az egész család odasietett. 
Kapisztrán felegyenesedett és megdöbbentően, rej
telmesen mosolyogva így szólt a halott mellett:

— Győztél, Joannes.
De ugyanebben a pillanatban megszédült. Végig 

is zuhant volna az oltárlépcsőn, ha Szilágyi és Má
tyás gyorsan fel nem fogják. Támogatták, míg magá
hoz tért és fel nem egyenesedett. Akkor eltolta magá
tól segítségüket és még mindig azzal a megdöbbentő, 
rejtelmes mosolygással ezt mondta a semmibe nézve 
babonás tekintetével:
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— Imádkozzatok értem, én már nem élek. Jézus 
szólít.

Azzal elindult barátja holtteste mellől, mint a 
holdkóros, aki nem maga elé néz lépés közben, ha
nem ismeretlen távolba. Kiment a templomból és 
Zimonyban senki sem látta többet. Később tudták 
meg, hogy elment szerzetének újlaki kolostorába és 
ott meghalt. '

IX.

Már azon a hosszú úton, amely Zimonytól Gyula- 
fehérvárig látta a nagy ember koporsóját a gyászoló 
család és fegyvereseik közepette elvonulni, izgalmas 
hírek hozói jelentkeztek minduntalan. Ha valaha 
Hunyadi Jánost névtelen és neves levelek óvták 
Ulrik gróftól, most ezek a levelek és szóbeli hír
adások egyszerre megsokasodtak. Kétségtelen volt, 
hogy Ulrik gróf a két Hunyadi-fiút el akarja tenni 
láb alól. Most már nem is titkolta szándékát, egész 
nyíltan hangoztatta a bécsi udvarnép füle hallatára, 
hogy az ő ideje elérkezett: most fogja a kutya
nemzetséget teljesen és véglegesen kiirtani. Sőt, a 
halott emlékének is ádázul nekitámadt, mikor annak 
kihűlt testét még el sem temették. Határozottan fel
vetette a vádat, hogy Hunyadi János annakidején 
megdézsmálta az ország pénzét. Csalt és lopott. 
S ezért hátramaradottait kell felelősségre vonni.

A gyulafehérvári temetésre az ország távoli 
földjeiről összesereglettek a Hunyadi-család törzsö- 
kös hívei. Nem nagy nevek, hanem köznemesi ivadé
kok. A harcmező viszontagságaiban edzett, nap
barnította, marcona alakok, akik a kardot hivatalos 
és öröklött mesterségök szerszáma gyanánt forgat
ták, falusi szittyák, kevéssé litterátusak, olyik még 
írni-olvasni sem tudott, a megiratott levélre a kard 
markolatára ötvözött címerrel ütött pecsétet és ha
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ját varkocsba fonva hordta. De a törvényeket mind 
ismerték és a köznemesség szabadság jogaira, kivált
ságaira vonatkozó szabályokat még az Árpádok korá
ból is idézni tudták. Koppányos lázadó hév szikrá
zott mindegyikben, szilaj szavakkal gyalázták a 
mágnásokat és becsmérelték a királyt, akit nem tar
tottak jogos királynak, mert nem az ősi módon ko
ronázták, vállát nem érintette a palást, derekát nem 
övezte a szent kard, kezét nem avatta a jogar és az 
országalma. Gyászoló összejövetelök nem temetés 
volt csupán, hanem valóságos országgyűléssé nőtt, 
csonka országgyűléssé, amelyen a szent korona ti
tokzatos szimbólumában megtestesült testnek csak 
egyik fele verődött össze: a törzsökös, magyarságára 
gőgös apró nemesek tábora. Ezen az országgyűlésen 
a halott elnökölt, a köznemesi sarjadék, aki, az ő 
vérökből való vér, a nemzet természetes fejévé lett, 
amíg élt. Az ő hallatlan dicsőségének és színarany 
magyarságának ereje tüzelte őket lázadó önérzetre. 
Így tanakodtak hevesen, temetéshez nem illő harso
gással és szitkozódással hazájok dolgáról, amely 
most, ha nem ügyelnek, egy vadidegen, öntelt, kapzsi 
osztrák gróf kénye-kedve alá kerül. S az eleinte ta
nácstalan, zűrzavaros kiabálásból hamarosan elé- 
ömlött az egységes elszántság folyama. Most, vagy 
soha, — ezt mondták a Pongráezok, a Gerébek s a 
többiek valamennyien.

Mikor a temetés szertartásának utolsó szava el
hangzott, az özvegy a nagyobbik fiához fordult és 
kezét annak fejére tette. A gyászszertartásra egybe
gyűltek megértették az anyai áldás értelmét: a le
zárt kősír mellett vadul és lelkesen csörtetni kezd
ték kardjaikat. Mátyást is elragadta az általános 
hév, ő is odaverte kardját a kőtalajhoz és odaadó 
hűséggel tekintett testvérbátyjára, aki kiegyene
sedve, kifeszített mellel, villogó szemmel állt 
közöttük.



HARSÁNY! ZSOLT144

Hunyadi László gróf átvette a vezetést. Kiválo
gatott három-négy embert s azokkal szűkebb tanács
kozásra vonult vissza, míg a többiek a tor boros
kupái mellett vitatkoztak tovább. Szilágyi nem volt 
ott, ő Nándorfehérvárt őrizte tovább. De Mátyás ott 
volt. Egyelőre úgy határoztak, hogy megvárják a 
futtaki országgyűlést. Látni szükséges, hogy Ulrik 
gróf hogyan szándékozik cselekedni. Ha nem túlsá
gosan erőszakos, meg lehet még kísérelni, nem bol
dogulhatnának-e együtt. Hunyadi László kétség
kívül követi apját a főkapitányi állásban és rövide
sen feleségül veszi a Gara leányát, ezáltal a mágnás- 
csoport hatalmi érdekeit talán össze lehet egyez
tetni a köznemesség most már türelmetlen szót- 
kérésével, és egyelőre mennek majd a dolgok, ahogy 
mennek. Ha azonban Ulrik gróf túlmohó lesz a ha
talom után való vágyában és csakugyan megkísérli 
elveszejteni a két fiút, akkor ki a karddal.

Beszterce idősebbik grófja mindenekelőtt hosszú 
levelet írt a királynak. Illetve maga is aláírta azt 
a levelet, amelyet kettejük nevében Mátyás fogal
mazott. Megírták, hogy kézhez vették ugyan a fut
taki országgyűlésre szóló meghívót, de a szállongó 
mendemondák folytán László nem tehet eleget a 
meghívásnak mindaddig, amíg a király kétségbe
vonhatatlan okmányt nem küld arról, hogy boldo
gult apjok hivatali működését szeplőtelennek ismeri 
el. A követ elvágtatott a levéllel, ők pedig vártak.

A válasz megjött: V. László kifogástalan írást 
adott arról, hogy a nagy hős emlékét nem lehet 
bántani. A Hunyadi-párt tehát felkerekedett. El
indultak zuhogó őszi esőben az országgyűlésre. De 
felkészülve minden eshetőségre: rendes hadsereg
volt az a kíséret, amelynek beláthatatlan sorai ott 
lovagoltak mögöttük a feneketlen sárban. Anyjok 
kurta mondattal búcsúzott tőlük:

— Apátoknak fiai maradjatok. Menjetek.
S ők mentek. Már útközben folyvást kapták a



MATHIAS REX 145

híreket: a király kihirdette Bécsben, hogy maga 
akarja folytatni a megvert törökök ellen esetleg 
szükséges újabb hadmozdulatokat, összehivatta a 
még szét nem oszlott kereszteseket és elindult 
Futták felé, útközben minden királyi várnál meg
állapodott s azt, a fővezér elholtára hivatkozván, 
átvette a maga birtokába. Ez előrelátható volt. 
Hiszen minden hatalom alapja a vár. Az diktál, aki
nek a kezében a várak vannak. A királyi várakban 
mindenütt a Hunyadi János emberei ültek, azokat 
a király hatalmába visszavett váraknak kell nyil
vánítani. Látszott, hogy Ulrik gróf résen van.

Futtákon már ott volt a király. És Ulrik gróf. 
A találkozásnak országgyűlés volt a neve, valójában 
két sereg találkozása volt. Buda felől jött a király az 
állítólagos keresztes hadsereggel, Gyulafehérvár fe
lől jöttek a Hunyadi-fiúk a magok kíséretnek neve
zett haderejével. Amott a hatalmas mágnások össze
házasodott, kérlelhetetlenül uralkodni akaró, a ké
nyelmetlen hős halálával megkönnyebbült egységes 

/ családja, emitt a kisnemesek, mint megannyi ordas 
farkasok, oldalukon izgatott karddal, kemény kopo
nyájukban a pusztaszeri szerződés és az aranybulla 
konokul őrzött elveivel.

A király azonnal fogadta az érkező fivérek hódo
latát. Mélyen megilletődött arccal jött elébök és ke  ̂
zét nyújtotta nekik. Még a hangja is tudott remegni, 
mikor a lángelméjű hős halála felett való részvétét 
fejezte ki. Aztán esdő arccal tekintett mindkettőre és 
az új helyzetben úgy kérte támogatásukat nehéz fe 
jedelmi munkájában, mint az elhagyott gyermek.

— Az ország nagyjai hűséget fognak esküdni ne
künk, — mondotta szép fejét félretartva, — kimond
hatatlanul boldogok vagyunk, hogy László gróf is 
köztük van.

Aztán nem is várván választ meglepő bejelenté
sére, a temetés részletei felől kezdett érdeklődni.^ 
Ulrik gróf ott állott mögötte a kihallgatás alatt, csak

Harsány! Zsolt: Mattias Rex I. 10
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fejbiccentéssel üdvözölte őket és nem szólt semmit. 
De végül szólt helyette a király. Váratlanul abba
hagyta a temetést és egy-egy kezét á Hunyadiak vál
lára tette.

— Gróf uraim, kérésünk van hozzátok. Ti szere
tett nagybátyánkat, Ulrik grófot, számos félreértés 
következtében rosszul ítéltétek meg. Higyjétek el 
nekünk: ő jó és nemes. Forró kívánságunk hogy 
minden eddigi rossz érzést felejtsetek el és kössetek 
minden köteléknél erősebb baráti kötést. Ez királyi 
akaratunk.

Kis szünet telt el. Néhány pillanatnyi, de annál 
feszültebb. Mátyás Ulrik grófra pillantott. Az némán 
állt ott, vörös és dagadt szemhéjjal álmosan, szinte 
unottan bocsátkoztak le közömbös tekintetére. Akkor 
László megszólalt:

— Nem vagyok ellensége a békességnek. Leülhe
tünk a baráti kötés részleteiről tanácskozni, és pedig 
Nándorfehérváron, ahová hódolattal meghívjuk fel
ségedet és a grófot is: tekintsék meg a győzelmi jel
vényeket és általában színhelyét, annak a nagy dia^ 
dalnak, amellyel néhai atyánk felséged országát meg
mentette.

Most már megszólalt Ulrik gróf.
— A király menjen Nándorfehérvárra, ahol 

még ti ültök bent! Mit forgattok ti a fejetekben?
— Nem értem a kérdést, — szólt nyersen László, 

— ugyan mit forgatnánk vájjon?
— Akármit, mindegy. Ezt a várat is át fogjátok 

adni. A király így akarja.
— Akkor átadjuk, — szólt László, — egyáltalá

ban minden hatalmunkat átadjuk, amely nem a 
családunké, hanem a király rendelkezésére jutott 
atyánk kezeibe. De ha majd mindent átadtunk, 
várni fogjuk, hogy Őfelsége Hunyadi János fiaiban 
Hunyadi János utódait lássa.

Ulrik gróf epés arckifejezéssel mondani akart 
valamit, de a király örvendezve elébevágott:
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— Hiszen akkor jól van minden. Éppen úgy 
ragaszkodunk hozzátok, mint fenkölt emlékű atyá
tokhoz. Azonban királyi óhajtásunk az, hogy az 
egyességet ne háborgassátok. Annak még itt, az 
országgyűlés alatt, rendbe kell jönnie. Így legyen. 
És most kegyelemben elbocsátunk benneteket.

A fivérek kijöttek a királytól. Egymásra néz- 
tek. A hűségeskü tervéről mindmostanáig nem tud
tak. Sok mindent szerettek volna erről mondani 
egymásnak, de a rendek, fegyveresek, kancellisták, 
apródok nyüzsgő sokaságában nem beszélhettek. 
A kicsiny városban tolongott a tömeg, a rendek 
közül kevesen kaptak szállást, de különben is szíve
sebben tanyázott kiki a táborszerűen felütött sát
rakban. ők is mentek a magok sátra felé, hogy oda
kéressék pártjuk főembereit. De nem is kellett ké
retni őket, ott vártak izgatott kíváncsisággal. Itt 
már lehetett beszélni nyugodtan, vastag szőnyegek 
fogták el a kívül járkálóktól a hangot s a fegyveres 
őrszemek úgysem engedtek a sátor közelébe idegent.

A vita a két fivér beszámolója után heves volt, 
de rövid. Elhatározták, hogy a hűségesküt le fog
ják tenni. Annak megtagadása nyílt hadizenet 
lenne. Az erőviszonyok pedig aggodalmasak. A ki
rállyal jött hadak harcszerű stratégiával helyezték 
el a tábort, a Lichtenstein-dandárok, a Rosenberg- 
dandárok és az TJlrik-dandárok úgy vették körül 
Futtakot, mint valami ostromló sereg; a Hunyadi
hadaknak a gyűrű egy kis karéja maradt csupán. 
Azt is elhatározták, hogy az egyezkedést Ulrik gróf
fal meg kell kísérelni. Éppen kezdték befejezni a 
tanácskozást, mikor érdekes üzenet jött a királytól: 
Hunyadi Mátyás besztercei gróf, Őfelsége belső 
kamarása, jelentkezzék szolgálattételre.

A kamarás tehát jelentkezett szolgálattételre. 
Egész sereg szolga vitte utána ládáit. És ettől 
kezdve mint királyi kamarás kísérte figyelemmel 
a futtaki országgyűlést. Csak azt látta belőle, ami

10*
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parádé volt, aminél a király jelenléte kellett. Tanúja 
volt legelső napon a hűségeskünek. Az öreg primás 
ott állt díszes galambszürke ornátusban a templom 
oltára előtt, oldalt bíboros mennyezet alatt trónon 
ült a király, mellette szertartásos rendben kilenc 
kamarás és kilenc apród díszkíséretül. Körülöttük 
a zászlósurak nehéz mentéikben, sziporkázó ék
kövekkel. S a padsorokban a rendek, fiatal mágnás
tól kezdve parlagi öreg köznemesig. Zengve szóltak 
az esküminta latin igéi, a hercegprimás magasra 
tartotta a feszületet, mellette buzgón tömjéneztek a 
himzett ruhájú papok. S a magyar nemzet esküre 
emelt jobbjai olyan képet adtak, mint a nyugvó 
vérteshad lándzsaerdeje. Ott emelkedett közöttük a 
Hunyadi László jobbkeze is. És az elhangzó záró
mondatban, amelyet mindnyájan ismételtek, ott 
szólott a Hunyadi László hangja is.

Eskütétel után még befejezték a misét. Aztán 
a király felolvasta a kezébe adott lapról a megnyitó 
mondatokat. Erre ünneplő vivátozás és kardcsörte- 
tés tört ki, s a király eltávozott a templomból. Előtte 
címerpajzs, mellette kamarások és apródok, mögötte 
zászlós urak. A menet kivonult, hátok mögött elkez
dődött a futtaki országgyűlés.

Mátyás úgy toporzékolt a király szállásán, mint 
a ketrecbe zárt vad. Ahogy a templomból érkezett 
valaki, azt azonnal faggatni kezdte. Megtörtént-e 
már bátyja kinevezése országos főkapitánnyá? De 
az érkezők vagy nem tudtak semmit, vagy nem 
akartak közölni semmit a Hunyadi-fiúval. Ezen a 
szálláson csak Ulrik-pártiak fordultak meg. Ki
véve egyet, a Hunyadi-család teremtményét és tit
kos hívét, Vitéz Jánost. A váradi püspök kancellárja 
volt a királynak és olyan ügyesen intézte dolgait, 
hogy még Ulrik gróf is megbízott benne. Nagy seb- 
bel-lobbal jött a királyt keresni. Mátyás fogadta.

— Szóljon hamar, János bácsi, bátyámuram 
immár megvagyon?
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A püspök merev arccal felelt:
— Mastan jelentődött az rendeknek, hogy ki

rály országos főkapitányul nevezé Ulrik grófot. 
Őfelsége bent vagyon?

Mátyás elsápadt. A szava is megakadt a meg
döbbenéstől.

— U lrik ... Ulrik grófot?
A püspök komoran vállat vont. Nem válaszolt, 

hanem megismételte a kérdést:
— Őfelsége hogy bent vagyon-é, kérdőm.
Mátyás szédelegve ment a királyhoz a püspököt

jelenteni. S mikor jelentéis közben ránézett a szere
tetteljes, mosolygó, csupaszív, szendén leányos arcra, 
a hideg szaladt rajta végig: ebben a képmutatásban 
már volt valami természetfölötti.

A püspök újabb eskütételhez hívta a királyt. Ul
rik grófnak az uralkodó kezébe kellett letennie a fő
kapitányi esküt. Ismét odalépett a menet a temp
lomba. Ismét bíbormennyezet, trónszék, hímes men
ték, oltárlépcső, prímás. Mialatt Ulrik gróf esküdött, 
Mátyás a bátyja tekintetét kereste. De az nem ke
reste az övé. Tétován bámulta a mennyezetet és tor
kán látszott, hogy gyakran nyel, mint akinek az 
izgalomtól minduntalan kiszárad a garatja. És mi
kor az eskü után ismét vivátozás és karddobogás kö
vetkezett, Mátyás kesernyés mosolyt pillantott meg 
bátyja torzul ránduló arcán: ő is odaverte kardját a 
padlóhoz, mint a többiek.

Még ugyanaz napon törvényt hozott az ország- 
gyűlés a királyi várakról; a magyar nemzet meg
hagyta Hunyadi László grófnak, hogy a még át nem 
adott várakat, így Nándorfehérvárt, haladéktalanul 
bocsássa a király, illetve most már Ulrik gróf hatal
mába. Hoztak még egyéb törvényeket is, például 
hogy mi legyen a váltópénzzel. Hunyadi János halá
lakor valami különös dolog történt: a pénz megma
gyarázhatatlanul kevesebbet kezdett érni. Az ország- 
gyűlés soká tanakodott, mitévő legyen, végül kimon
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dották, hogy ha az arany forintért kétszáz ezüst fil
lért, vagy négyszáz batkát követelnek a pénzváltók, 
hát akkor legyen úgy, az aranyért ezentúl több váltó
pénzt kell fizetni. De ennek a dolognak megvitatásá
ban Hunyadi László már nem vett részt. Egyéb 
dolga volt: tárgyalt az egyességről Ulrik gróffal. 
Órák hosszat tárgyaltak, egyre több urat vonván be 
mindkét részről. Másnap is tárgyaltak és harmadnap 
is. Mátyás csak félfüllel hallotta, mennyire halad
nak. De végre is megegyeztek mindenben, éppen 
mire az országgyűlés is elvégezte a maga kevés tör
vényét. És megint eskü következett. Megint a király 
jelenlétében. Vitéz János egy tanútalan pillanatban 
halkan odadörmögte Mátyás felé, mikor elhaladt 
mellette:

— Nemcsak az batka ócsóbb immár. Az esk is 
ócsóbb.

Ulrik gróf és Hunyadi László gróf kötését felol
vasták az oltár előtt. Nem kisebb dolgot tartalmazott 
az, minthogy Ulrik fiául fogadja Hunyadi fiát, ez 
pedig atyjául fogadja Ulrik grófot. Mindhalálig szóló 
szövetséget kötnek, egymásnak szívbeli szeretetet fo
gadnak, egymást nlindenki ellen — a királyt kivéve 
— teljes erejükkel segíteni tartoznak. „Isten engem 
úgy segéljen, és a Boldogságos Szűz és Istennek min
den szentjei4*.

Az országgyűlés ünnepélyes berekesztése után 
Hunyadi Lászlót kihallgatáson fogadta a király. Kö
zölte vele, hogy a nándorfehérvári meghívást elfo
gadja és látogatásával kapcsolatban a várat ünnepé
lyesen át is fogja venni. A besztercei gróf menjen 
előre és készítsen elő mindent az uralkodó méltó fo
gadására. %

A két testvér csak futólag búcsúzhatott egymás
tól. Bizalmas szót nem is válthattak. Csak egymás 
szemében olvasták a szégyenletes vereség és meg
aláztatás égő keserűségét. Mindössze ennyit tudott 
mondani László a foga közt:
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— Mastan jő az kaddelhadd.
A főkapitányság bukott jelöltje sátorszedést fu- 

vatott és elvonult Futtákról. A rendek is elszéledtek. 
De az udvar ott maradt. Hamarosan meg lehetett 
tudni, hogy miért. Ulrik gróf az egyik osztrák keresz
tes vezért, Lamberger nevezetűt, elküldte Nándor
fehérvárra, tekintse meg a király és kísérete szá
mára elkészített szállást. Ez volt a nyilvános pa
rancs. De a bizalmas parancs, amelyet Mátyás szol
gája a királyi lakájok fecsegéséből megtudott, úgy 
szólott, hogy Lamberger kémlelje ki a vár erejét, mi 
várható arra az esetre, ha fegyveres zavargásra ke
rülne a sor. Az udvaronc elment. Futtákon vígan 
várták vissza. Eddig csendes volt a királyi szállás 
élete, most egyszerre megindult a hajrá. Az eddig 
visszavonultan tanyázó zenészek, bohócok és táncos
nők előkerültek. Esténként a szokott mulatság zene
bonája váltotta fel a királyi asztal közjogi vendégeit. 
Lamberger nemsokára megtért küldetéséből. Hogy 
mit jelentett kutató útjáról, azt nem lehetett tudni, 
de a király nevében Ulrik gróf azonnal kiadta a pa
rancsot, hogy másnap az udvar és keresztes serege 
indulnak Nándorfehérvárra.

Aznap éjjel Mátyás halk neszre riadt fel. Azon
nal felült medvebőrös ágyán és kezébe kapta tőrét. 
A mécses gyenge világánál meglepetve látta ágya 
mellett guggolni Gianninót, a király egyik törpe bo
hócát. A torz kis alak némán tette ajkára egyik keze 
tomp?, vastag ujját. Szemében rettegés ült és izga
lom. Mátyás felugrott. De a törpe olyan halkan sú
gott valamit, hogy le kellett ülnie az ágyra, mert 
másképpen nem hallotta.

— Kutass ki, uram, — súgta a törpe.
Mátyás végigtapogatta a bohócot, gondosan és 

alaposan. Nem volt nála fegyver. Bólintott. Erre a 
törpe felkuporodott melléje az ágyra és úgy sugdo
sott a fülébe. Hangja remegett, hallani lehetett szíve 
lüktető dobogását. Mátyás készen tartotta a tűrt.
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— Uram, az életemmel játszom. Esküdj meg, 
hogy nem árulsz el. Anyádasszony életére esküdj 
meg.

— Esküszöm.
— Szökjél meg innen. Lamberger ma este felbé

relt engem, hogy öljek meg valakit.
— Kit?
— Nem tudom. Azt, akit majd Nándorfehérvá

ron megmutat. Arra is kitanított, hogy az illető 
sodronyinget visel és a nyakába kell döfnöm. Uram, 
szökjél meg, a Jézus sebeire kérlek. Ha az udvarnál 
maradsz, le kell, hogy szúrjalak, különben engem 
tesznek el láb alól. De te jó voltál hozzám, mert po
fonverted azt a két lakájt, akik engem rugdostak.

— Emlékszem. De hogy jutottál be ide? Szolgám 
ott alszik a küszöbön.

— Törpe vagyok s a kürtő széles. Könyörgöm, 
szökjél meg. És emlékezz rá: ha elárulsz, anyádasz- 
szony élete megbánja. Ugy-e, megesküdtél? Esküdj 
meg még egyszer.

—< Esküszöm!
A törpe lecsúszott az ágyról és kúszni kezdett a 

folyosóról fűlő kályha felé. Furcsa volt nézni a ho
mályban, hogy ez a tömzsi szörny milyen kígyó- 
ügyességgel mozog. Mátyás rápisszegett, mert még 
faggatni akarta. De az rázta a fejét és eltűnt a kály
hában. Mátyás odalépett az ajtóhoz és kinyitotta. 
A küszöbön alvó szolga azonnal talpraugrott és kard
jához kapott.

— Senki nem jőve erre?
— Lélök sem.
— Jól vagyon. Nyughass.
Betette az ajtót. Még hallotta, hogy a küszöbön 

lefekvő szolga hogyan vackolódik, kényelmes fek
vést keresve. Aztán széket tolt a kályhanyíláshoz, 
arra rátett egy óntányért. Majd pedig visszafeküdt. 
Sokáig tűnődött. Azt határozta, hogy marad. Más
nap reggel találkozott Lambergerrel. S ahogy az rá
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nézett, abban a tekintetben világosan meglátta a 
maga halálának tervét.

Didergő, fagyos időben hajóra szálltak. A ke
resztes had már előbb elindult szárazföldön. A ki
rállyal csak kísérete utazott: Ulrik gróf, Ottó bajor 
herceg, cseh, morva és osztrák urak, kamarások, 
apródok. November nyolcadika volt ezen a napon: 
ugyancsak zuzmarás, csípősen ködös időben kötöt
tek ki Nándorfehérvár alatt. Mátyás halálos fáradt 
volt már attól a feszült figyelemtől, amellyel min
den szomszédjának, minden mellette elhaladónak 
minden mozdulatát figyelte. Feje zúgott, szeme ége
tően fájt. A király közvetlen közelében haladt végig 
a szőnyeges fapallón. A parton a király hadának 
előcsapata várakozott, kapitánya éppen magyar: 
Rozgonyi Rajnáid. A király és kísérete mind lóra 
szálltak. A katonai jeladások megindultak. Kürtszó, 
vezényszavak. Kürtválasz a várból. Mennydörgő 
csikorgással ereszkedett le a kapu hídja. Az előcsa
pat belovagolt. A király és kísérete következtek. 
Mátyás, mint únosuntalan, hátrapillantott. A kísé
retben a bajor herceg mellett meglátta Lamberger 
vékony, alamuszi arcát. S mögöttük a felsorakozó 
hadnak végtelen, a ködben elvesző sorait.

Mikor a kapunyílásba értek, a híd gerendáin 
túl, ott várakozott Hunyadi László lóháton, körötte 
fegyveresek, mellette címeres hírmondó, annak kezé
ben bársonypárna, a párnán három aranykulcs. 
Trombita recsegett. A katonák tisztelegtek. A szo
kott ceremónia lejátszódott. Hunyadi László tisztel
gett kardjával.

— Nándorfehérvár királyi vár kulcsait hódolat
tal átadom felségednek. A vár a királyé!

A király jelképesen megérintette a kulcsokat. 
Aztán tovább indult, Hunyadi László megfordította 
a lovat. Megindultak. De alig haladtak harminc 
lépést, egyszerre váratlan kürtszó hallatszott. Ért
vén a kürtjeleket, mindenki meglepetve fordult
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vissza. A híd felől zavaros kiáltozás hallatszott. 
Ugyanekkor megint felhangzott a mennydörgő csi
korgás. Ulrik gróf magából kikelve üvöltött Hu
nyadi Lászlóra:

— Mi ez? A hidat azonnal engedjétek vissza. 
Mi ez?

— Nem tudom, —-felelte Hunyadi László hűvö
sen, — bizonyára a vár kapitánya rendelkezett így. 
A magyar törvények szerint idegen hadakat a vég
várakba bocsátani szigorúan tilos. Ezek a kereszte
sek pedig idegen hadak.

— Disznóság, — ordította Ulrik, — árulás! A ki
rály hadait kintrekesztik! Azonnal eresztesd vissza 
a hidat, te áruló!

— Sajnálom, — szólt Hunyadi László még min
dig nyugodtan, — a kapitány rendelkezéseit nem 
ismerem, azokat majd odabent megvizsgáljuk. A tör
vény törvény, őfelsége legfőbb megtartója a tör
vénynek.

— Hallod-e, — üvöltözött Ulrik, — velem ne 
tréfálj. A kapitány Szilágyi Mihály, mi azt jól tud
juk. Eresztesd vissza azt a hidat! Felség, paran
csolja meg, hogy a hidat eresszék le.

Ekkor Hunyadi László felemelte a hangját.
— Ne ordíts, Ulrik gróf, Hunyadi Lászlóval 

beszélsz! A király az ő szolgái között van, itt biz
tonságban érezheti magát. Belőled a lelkiismeret 
ordít, de én azzal nem törődöm. Fogd be a szádat. 
Felség, mehetünk.

Zűrzavaros lárma támadt, a kíséret tagjai közül 
többen kiáltozni kezdtek. Mátyás Lambergert tar? 
tóttá szemmel. Az néma maradt, de egész testében 
reszketett. Ulrik megragadta a király karját. De a 
király olyan lenézéssel, mintha ruhájára szállott 
szárnyas hangyát rázott volna le, kivonta karját 
nagybátyja kezéből.

— Menjünk, — mondotta halkan és különös mo
sollyal, — a törvény törvény.
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Indultak. A vár alól most már az ordítozás 
egész vihara hallatszott. A kintrekedt ezer és ezer 
ember egyszerre ordítozott. Rozgonyi Rajnáid 
tanácstalanul nézett vissza, kardját már kirántotta. 
De a király leintette. Ő erre visszadugta kardját és 
indult. Embereit kétolaalról a lovas várbeliek fog
ták közre. Most már Ulrik is hallgatott. Olyan fehér 
volt, mint a fal. A király jobbján haladt ő és Ottó 
bajor herceg, a király balján Vitéz János. Közvetlen 
mögöttük számos idegen úr, a kamarások és apródok 
közt Mátyás. Élesen csattogtak a paták az úton, de 
emberi szó nem hangzott. Csak a vár alól. Hatalmas 
zúgássá egyesült a lentmaradottak dühös kiáltozása.

Mikor a király szállásához értek, Hunyadi 
László kürtöse díszjelt adott. Megálltak. Ulrik gróf 
azonnal kiáltozni kezdett:

— Én a király mellől nem tágítok. Én is itt aka
rok lakni.

— Itt is van szállásod, Ulrik, nem kell hiába 
kiáltoznod. Ottó herceg úr másutt lakik.

Az utcán szorongásig zsúfolva állottak a kato
nák. Csak üggyel-bajjal tudtak helyet nyitni va
lami közelgő lovascsapatnak. Ez már fáklyákkal 
érkezett. A szurkosán sercegő fáklyák fénye hirte
len még sötétebbé tette a homályt, amelyből Szilá
gyi Mihály paripán ülő alakja bontakozott ki. 
A Hunyadi-fiúk nagybátyja megállt a király előtt. 
Olyan szorosan voltak itt, hogy egymáshoz ért a 
lovasok lába. A várkapitány mereven tisztelgett a 
király előtt, aztán kevélyen Ulrikra pillantott.

— Valami baj van talán?
— Ez hitvány árulás, — kiáltotta Ulrik, — ki

zártátok keresztes seregeinket, csak Rozgonyi szá
zadát eresztettétek be. Ti pedig kétezren vagytok.

— Tévedsz, — válaszolt Szilágyi, kaján farkas
vicsorgással, — ötezer emberem van. De amikor a te 
Lambergered itt járt, elrejtettem őket. Korábban
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kelj fel, Ulrik gróf, ha a mi eszünkön túl akarsz 
járni.

A király mindezt némán hallgatta, arca majd
nem unatkozónak tetszett. Cilii grófja ónfehér volt 
dühében. Nem talált szavakat tehetetlen indulatá
nak. Végre kitölt:

— Inasok nélkül vetkőzzem? Magam vessek 
ágyat? Én követelem a magam megszokott szolga
személyzetét. Nekem az öregapám öregapja is úr 
volt, ezt tanulják meg. Ti nélkülözhetitek azt, ami 
egy előkelő úr rangjához tartozik, de én nem. A ki
rály meg éppen nem.

Szilágyi elpirult a sértéstől.
— Hallod-e, Ulrik, egy magyar köznemes még 

mindig van annyi, mint a te egész pereputtyod. És 
ilyeneket ne mondjál, mert istenuccse . . .

Hangja elfúlt a felindulástól. Hunyadi László 
sietve közbelépett.

— A király kamarásai és apródjai itt vannak, 
szolgálni fogják. És méltó lakájhadat is rendeltem 
neki. A te személyes szolgálatodra, Ulrik, be fo
gunk engedni szolgáid közül hármat. Akár ötöt is. 
Fegyver nélkül persze. Majd lekiáltatom a sza: 
kállszárítón, hogy öt szolgád bejöhet. Nem ugyan a 
kapun, mert azt nem nyitjuk ki, hanem majd kap
nak hágcsót. Málhátokat is felhozatjuk. Most kér
jünk kegyes engedőimet őfelségétől, hogy nyugo
vóra térhessünk. Holnap reggel pedig királyi ki
hallgatásért fogunk esdeni, hogy őfelsége itteni 
tartózkodásának rendje felől meghallgassuk pa
rancsait.

— Helyes, — mondta a király csendesen és 
nyugodtan, — térjünk nyugovóra, a magunk részé
ről álmosak is vagyunk.

Mozdulatot tett, hogy leszálljon lováról. Igye
keztek helyet adni neki. Ulrik gróf is leszállt, a kí
séret többi tagjai is. Két fáklyás ember állott a ház 
nyitott kapujában és két herold, mindegyiknél a
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király címerpajzsa. Ezek között bement a király, 
szorosan mellette Ulrik gróf. Mátyás, mint első ka
marás, követni akarta. De jobbról-balról két hosszú 
lándzsanyél ereszkedett le előtte és korlát gyanánt 
zárta el útját. A várbeli katonaság is leugrált már 
a lóról. Ugyanekkor Szilágyi Mihály hangja hal
latszott:

— Kamarások, apródok és a kíséret más tagjai 
tartoznak átadni fegyvereiket.

Mátyás lekerítette kardját és átadta. De rejtve 
hordott olasz tőre nála maradt. A lándzsanyelek so
rompója felemelkedett előtte, majd mögötte ismét 
lecsapott. A következő kamarás fegyverei követ
keztek. Odakint megint felcsattant Szilágyi hangja, 
most már magyarul az eddigi német szó helyett:

— Rajnáid, embereid átadják az fegyverekor 
úgy parancsolom!

Bent a kapu bolthajtásos íve alatt német ma
radt a beszéd. Ulrik gróf a dühtől rekedten támadt 
Mátyásra:

— És te még ilyen nyugodtan tudsz itt állni? 
Megőrültetek ti valamennyien, mondd?

Mátyás ránézett Ulrik grófra, aki elhatározta 
az ő halálát.

— A király személye tökéletes biztonságban 
van. Hogy mással mi történik, az közömbös.

A lefegyverzett kamarások és apródok egymás 
után léptek be a bolthajtás alá. A király lebiggyesz
tett ajakkal nézte ezt, aztán megúnta. Szó nélkül 
sarkonfordult és indult előre, amerre már vezetni 
óhajtotta egy mélyen hajlongó majordomus. Ulrik 
gróf követte. Mátyás és a kamarások utánok. Min
denki megkapta szobáját. Kisvártatva már felhang
zott a folyosón Ulrik tomboló szitkozódása. Hogy 
ez micsoda gyalázatos ház: nincs rózsavíz a kéz
mosáshoz. Hogy ő éhes, de csak saját késével haj
landó enni és málhája még mindig nincs itt. Hogy 
ő majd holnap itt rendet csinál. És így tovább.
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Mátyás, aki egyedül üldögélt szobájában, tudta, 
hogy mindez neki szól: hadd hallja. De csak mu- 
latni^tudott rajta. Hosszú-hosszú hónapok óta most 
érezte magát először tökéletes életbiztonságban. 
Képzelete középponti magnak rajzolta magát, ame
lyet ellenséges kör zár be. De ezt az ellenséges kört, 
Ulrikékat, szintén ellenséges kör zárja be: a Szi
lágyi—Hunyadi-féle várnép. Ezt megint ellenséges 
karika környezi: a lent zúgolódó keresztes sereg. 
Ezt megint: az egész ország. Minden kör két ellen
séges kör között áll, de mindegyik közrefog valaki 
mással egy harmadikat. Különös dolog a politika, 
ha fegyverrel intézik.

Kinyitotta az ónkarikás pergamenlapokból való 
ablakot és lenézett az utcára. Ott éppen most indul
tak tovább hárman: bátyja, nagybátyja és közöttük 
Vitéz János, a püspök. A külföldi urak és Kozgonyi 
katonái már nem voltak sehol. De végig az utcán ló
ról szállott fegyveresek álltak merev glédában. A 
királynak járó díszőrség volt ez. Díszőrség börtön- 
őrökből.

Jó sok idő múlva szólították az estebédhez. 
A király Ulrik gróffal evett, az udvarnak külön 
terítettek. Mátyás ördögi kedvét találta azokban- a 
riadt pillantásokban, amelyek rászegeződtek. A 
kamarások és apródok tömege osztrák volt, cseh és 
morva. Aki magyar akadt köztük, az mágnásfiú 
volt, a Gara—Újlaki—Bánfl—Ulrik-érdekkörhöz tar
tozó. És mindegyiknek riadt félelem ült az arcán, 
némelyeknek éppen a haláltól való eltagadhatatlan 
rettegés. Teljes némaságban folyt a vacsora. Azok 
restelltek előtte aggodalmaikról beszélni, ő pedig 
máskor is inkább hallgatagon ült köztük, most sem 
akart társalgást erőltetni.

Éjféltájban megjöttek a poggyászok és meg
jöttek a személyes szolgák, egész sereg. A Mátyásé is.

— Mi vagyon odalent? — kérdezte derűsen 
Mátyás.
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— Hajjaj, uram, nagy az felfordulás. Immár 
király halálát is hirlelték. Obiteczki, amaz keresz
tes vezér, lövetni akará az várat eszének vesztében, 
de másik vezér szamárnak gyalázta. Ugyan zúgá- 
nak nagysokáig, de immáron szelídednek.

Itt a szolga, mialatt rakosgatta a megszokott 
útiholmit, fésűt, szájöblítőt, borotvát, gyáva vigyor
gással felnézett:

— Mondhatok-é valami dolgot, uram?
— No?
— Asszonyi állat is jőve mastan az várba vé

lünk. Kettő. Király hozatá. Szilágyi uram engedel- 
mivel.. .

— Fogjad szádat.
A szolga vigyorogva elhallgatott. Aztán nyu

govóra tértek. A szolga itt is a küszöb elé tett bő
rön. De aludni nehéz volt, mert folytonos suttogás 
és izgatott surranás hallatszott a folyosóról. A ki
rály és Ulrik gróf nyilván tanácskoztak a megbíz
ható kamarásokkal, milyen eljárás követendő ebben 
a kutyateremtette helyzetben.

Másnap mindnyájan az elszánt képmutatás nap
jára ébredtek. A király és Ulrik gróf olyan maga
tartást követtek, mint akik a helyzet urai. A király 
királyi módon volt kegyes, leereszkedő és megelé
gedett, Ulrik gróf pedig úgy tett, mintha hadai 
szinte az ő parancsából maradtak volna odalent a 
Száva partján. Viszont Hunyadi László és Szilágyi 
Mihály a hódoló alattvalók viselkedését öltötték 
magokra. Aprólékos gond vigyázott a közjogi tisz
teletadás minden részletére. Tisztelgésben, címer- 
pajzshan, zászlóban, kürtjeiben pontosan a helyén 
volt minden, ami az uralkodónak és az országos fő
kapitánynak kijárt. Hunyadi László következetesen 
atyámuramnak szólította Ulrik grófot, az pedig 
fiamuramnak Lászlót. Mátyás, mint kamarás, járt
kelt a király mellett, senkivel szót nem váltott;
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bátyja és nagybátyja rá sem pillantottak, avatatlan 
ember azt hihette volna, hogy nem is ismerik egy
más tr

Délelőtt is, délután is a nagy nándorfehérvári 
győzelem emlékeit tekintették meg: török félholdas 
és lófarkas hadijelvényeket, bámulatos nagyságú 
török ágyúkat, kardok és más fegyverek meglepő 
sokaságát. A győzelem előzményeit és lefolyását 
Hunyadi László és Szilágyi Mihály felváltva beszél
ték el. Kapisztránói Jánosról beszéltek, aki hatal
mas fakeresztet vitetett maga előtt és mindig tűz
ben járt; a táborban elterjedt a híre, hogy a papot 
semmiféle golyó nem fogja. Aztán a hajócsatát 
mondták el, a várfokról letekintve, ahonnan az 
egész hadi színteret beláthatták. Öt óra hosszat tar
tott a csata. A török hajókat erős láncok kötötték 
össze, tömör híd zárta el így a Dunát. De Hunyadi 
hajói, bár harmadrész annyi, a víz sodrával együtt 
támadtak és egy-két helyen elszakították a láncot. 
Hadigépek dolgoztak mind a két oldalon: voltak gé
pek, amelyek sziklaesőt tudtak zúdítani az ellen
séges hajóra, más gépek olthatatlan tűzcsóvákat 
vetettek. A támadók csáklyákkal dolgoztak, s ha 
egyik hajó magához tudta rántani a másikat,' a 
fegyveres hajósnép átment az ellenséges fedélzetre 
és megkezdődött az öldöklő kézitusa. Mindkét oldal
ról az ágyúk és a mozsarak is dolgoztak, Lángoló 
hajók úsztak a víz árján és véres haldoklók fuldo
kolva sikoltoztak, ordítoztak a hullámok között, 
három török hajó kigyúlt és elsüllyedt, négyet kész
letestül épségben foglaltak el a magyarok, a többi 
úgy megrongálódott, hogy a szultán maga gyuj- 
tatta fel őket. Magyar oldalon csak egy hajó veszett 
el csodák-csodájára, és pedig éppen a vezérgálya 
A puskaporkészlet felrobbant rajta. Az egész hajó
ból csak vérző emberi tagok és füstölgő gerenda
részek maradtak. Ez volt a győzelem első nagy 
alapja: a Duna felszabadult s az ostromlott város
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közlekedése a segítséget küldő országgal helyre
állott.

Aztán elmondták Hunyadi János esataszervező 
munkáját. A Zimonynál táborozó sereget, amelynek 
egyelőre nem volt dolga, reggeltől estig gyakorol
tatta. Üj kürtjeleket alapított, azonkívül olyan 
vezénylő rendet szervezett, hogy a parancsokat 
szentelt kolompok adták tovább. Mindenféle kolomp- 
jelnek más értelme volt. Hasonlóképpen valóságos 
szótárat szerkesztett keresztes zászlók különféle 
lengetéseiből, sokkal részletesebbet, mint a harcok
ban eddig szoktak. A jeleket minden katonának 
pontosan meg kellett tanulnia, s ezeket gyakorolták 
mindennap - végkimerülésig. Végül a Hunyadi 
serege napok alatt bámulatos mozgékonyságra tett 
szert, a törökök rettentő nagy hada nehezen mozgó 
és lomha maradt.

A várbeli védőrség két dologban tüntette ki 
magát: a kitűnő ágyúzásban és a földmunkák bámu
latos teljesítményében. A pattantyiisok valósággal 
remekeltek. Egy ágyúlövés például pontosan 
eltalálta Karadzsa begler béget, az ostromló sereg 
fővezérét. A  földsáncok hányása hihetetlen erővel 
folyt: a várbeliek közül a legtöbben két órát alud
tak naponta. De a háromszoros erő beljebb és bel
jebb nyomult. A síkról befeszítették magokat a 
külső övbe, onnan a városba, és végül a várra került 
a sor. Már volt olyan török, aki feljutott a várfalra, 
— Szilágyi Mihály a helyet is megmutatta, — és 
] “ akarta tűzni a félholdas lobogót. Ekkor egy vár
beli vitéz, Dugovics Titusz nevezetű, átölelte a 
zászlós törököt és lerántotta magával a mélységbe. 
A sziklákon mind a ketten szörnyethaltak. A törö
kök ennyi vitézség ellenére is nyomonként előre 
jutottak. Volt olyan perc, egy-kettő, amikor már 
kétségtelen volt, hogy Nádorfehérvár elesett. A vár
védők már holmijok után kapkodtak, hogy vala- 
fc erre megszökjenek. Ekkor jött Hunyadi János

11Harsányi Zsolt: Mathias Rex I.
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ötlete. A fővezér azt gondolta ki, hogy ha odahají
tott tűzzel hajót lehet gyújtani, akkor embert is 
lehet gyújtani vele. A győzelmet rivalgó törökökre 
egyszer csak kénnel, szurokkal és mindenféle vegyi 
praktikákkal készült csóvák kezdtek hullani. És 
csakugyan: a bő török bugyogók sok szövetanyaga 
könnyen tüzet fogott. Megtörtént az a bámulatos 
dolog, hogy egy várvédő sereg felgyújtotta az 
ostromló sereg katonáit. Ekkor dőlt el a hadjárat 
sorsa, vagyis az egész sereg sorsa, V. László orszá
gainak és az egész keresztény világnak: sorsa. 
Három percen múlott az egész és egy hadi ötleten.

Az ostrom megbukott, nyilt csatára került a sor. 
Itt megint csodákat művelt a lángelméjű hadvezér. 
Villámgyorsan tekintette át mindig a helyzetet, 
villámgyorsan döntött, és parancsát az eddigi hadá
szatban példa nélkül való gyorsasággal teljesítette 
a pompásan gyakorolt sereg, ö maga állandó tűz
ben forgolódott, a golyó őt sem fogta. Viszont a má
sik oldalon a szultán is igen vitézül viselkedett, 
szintén belelovagolt minden kínálkozó kézitusába. 
Kapott is a véknyába egy magyar kopjadöfést, vi
szont egy magyar legényt egyetlen kardvágással 
megölt.

— Jó vér van benne, — szólt ekkor Mátyás.
Ez volt az egyetlen mondat, amelyet a király

kíséretében egész napon át megengedett magának. 
S ez a mondat nagy meglepetést keltett. Sem a 
király, sem Ulrik gróf nem ismerték a Hunyadiak 
és a szultáni dinasztia vérségi kapcsolatát. Hunyadi 
László elmondta Morzsinai Erzsébet nővérének 
regényes történetét az előkelő hallgatóságnak.

— Egész jó rokonságtok van Ázsiában, — je
gyezte meg epésen Ulrik.

— Ügy van, — szólt Hunyadi László édesdeden — 
és vájjon Európában nem a tündöklő Ulrik gróf-é 
az én esküvel fogadott édesatyám? Akinek felesége



MATHIAS KEX 103

Brankovics-leány! És a másik Brankovics-leányt 
nem a szultán vette-ó vájjon feleségül!

A király nevetett és vidáman szólt:
— Jól van. Folytasd, rokon.
Hunyadi László folytatta. Kapisztránra tért 

vissza. A pap már a zimonyi oldalon volt, mikor 
látta, hogy a nándori oldalon karc kezdődik. Ugyanis 
Hunyadi János tilalma ellenére néhány lelkes vár- 
védő kicsapott a megvert törökökre. Spahik és jani
csárok nyargaltak segítségére ezeknek, láttokra a 
várból még többen rohantak ki s az egészből az lett, 
hogy a két sereg megint összecsapott. Ezt látta meg 
Zimonyból a pap. Kezébe kapta egyetlen fegyverét, 
kampós sétabotját és ladikot parancsolt. Abba be
ugrott ő, Pietro nevű kereszthordozója és még két 
szerzetes, Ambrogio és Tagliacozzo* Áteveztek a 
Dunán, partra szálltak és gyalogszerrel belerohantak 
az ütközetbe. Csak szent ember tehet ilyet, vagy 
őrült. De mi következett ebből: a szultán látta ezt 
földsáncainak magaslatáról és olyan dühös lett a 
harcba érkező keresztre, hogy személyesen lovagolt 
Kapisztránó ellen kíséretével. Ezt viszont Hunyadi 
éles szeme vette észre. Azonnal elfoglalta a sáncokat. 
Kapisztránóék ekkorra már elkeveredtek a töm
kelegben, Mahomet nem juthatott hozzájok, vissza 
akart térni állásába. De ott már Hunyadi állott 
ekkor. Végeredményben a törökök szörnyű veresé
get szenvedtek. Turakhán b-egler bég és Hasszán aga 
elestek, a szultánt súlyos sebbel szállították e l...

— Ezt már hallottuk, — vágott közbe Ulrik 
gróf, — de tik hol voltatok, mikor mindez történt!

Hunyadi László és Szilágyi Mihály összenéztek, 
majd mindaketten Rozgonyi Sebestyénre néztek, 
majd mindahárman Kóródi Jánosra néztek. Csen
desen el is mosolyodtak.

— Majd olvasd el a történelemben, hogy hol 
voltunk, — felelt Szilágyi Mihály.

li*
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— A pápát is megkérdezheted, — tette hozzá 
Hunyadi László, — hogy miért rendelte ünnepnek 
az egész keresztény világon augusztus hatodikát, 
Urunk színeváltozását. Azt fogja felelni neked, 
atyámuram, hogy azért, mert ezen a napon tudta 
meg, hogy mi nem táncosnőkkel vigadtunk, hanem 
a királyt védelmeztük.

A király áhitatos arcot vágott.
— őszentsége éppen úgy könnyekre fakadt, mi

kor a nagy hős halálát meghallotta, mint mi is. Az 
ő emléke és az ő élő vitéz bajtársai iránt királyi 
hálánk soha meg nem fog szűnni. Reméljük, hogy 
a Mindenható segítsége ezentúl sem fogja elhagyni 
fegyvereinket.

Így szólt a király és a várfokról lemutatott a 
síkra, ahol kintrekedt táborának apró tüzei füs
tölögtek. Aztán továbbindulásra adott jelet. Meg
indultak udvari sorrendben. Mátyás arra gondolt, 
hogy ez az áhitatos és meghatott király magasra 
dobta süvegét örömében, mikor hírül vette, hogy 
Hunyadi János haldoklik. De nem szólt semmit, 
csak lépkedett aranykulcsos díszruhájában a külö
nös társaság közepette, amelynek tagjai hol hódol
tak egymásnak, hol gyilkosán évődtek, hol szertar
tásosan udvariaskodták, de folytonosan egymás 
halálát forgatták fejőkben. Ha itt valaki a másikra 
tekintett, alighanem a sebezhető pontot kereste 
rajta, lehetőleg ütőeres helyet, ahol a vágás biztos, 
hasonlatosan a vadon állataihoz, amelyek létök min
den pillanatában táplálékai lehetnek az ágról, bar
langból éhesen leselkedő halálnak, de ugyanígy 
minden pillanatban készek ráugrani egy másik 
életre, hogy torkát elharapják.

Mikor a nándorfehérvári mulatás napirendjéről 
volt szó, határozatlan mondatokat mondtak Ulrikék 
is, Hunyadi Lászlóéit is. Egyik fél sem akart színt
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vallani, egyelőre óvatosan kémlelték ~<*ymás moz
dulatait, mint a porondra kiállott bajvívók- Csak 
annyi ment határozatba, hogy másnap az udvar és 
a vár vezetősége Márton-napi misét fog hallgatni, 
a misét Vitéz János királyi kancellár, váradi püs
pök celebrálja. Ezzel tért kiki nyugovóra. Mátyás 
is a király szállásán, anélkül, hogy bátyjával, vagy, 
annak akármelyik bizalmasával egyetlen szót is vál
tott volna. Csak mikor vetkezett, akkor talált dol
mánya zsebében nagy csodálkozására egy cédulát. 
Ennyi állt rajta mindössze: „Holnap reggel résen 
légy.“ Az írás László írása volt. De hogy ez a cédula 
hogyan került a zsebébe, azt nem tudta elképzelni.

Vájjon mi lesz holnap reggeli Mit tervez bátyja! 
A királyt akarja elfogni, hogy helyét esküszegéssel 
elvegye, vagy egyelőre megelégszik azzal, hogy 
Ulrik gróffal leszámoljon! De nem soká töprengett 
ezeken a kérdéseken. Képzeletét erősebben foglal
koztatták azok a részletek, amelyeket apja győzel
méről hallott. A szervezés tehetsége és a bátorság 
adománya együtt: ez módfelett lelkesítette. Annak 
a két-három percnek izgalma, amelyben a keresz
tény világ sorsa eldőlt, átjárta minden idegét. Melle 
hatalmasan kifeszült attól a vágytól, hogy egyszer 
majd ő is ott álljon végveszedelmes és felelősséggel 
teljes pillanatokban, mikor olyan hallatlan gyönyö
rűség lehet tudván tudni önmagunk tehetségét és 
bátorságát, vezetni, parancsolni, a sorsot irányítani 
és kezünkben érezni emberek és tartományok sorsá
nak engedelmes fonalait. Mikor lesz ez! Talán majd 
bátyja mellett, ha az valamilyen módon uralkodni 
fog. De milyen módon! Megfordult a fejében, ahogy 
forró homloka számára hűvös helyet keresett a 
vánkoson, az a gondolat is, hogy hátha bátyja 
a király életét akarja elvenni. És figyelmesen vizs
gálta lelkét: miképpen néz erre a gondolatra! Nem 
tudta eldönteni. Mert ahogy ösztöne visszariadt az 
üléstől, viszont önnön életének védelme azt magya
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rázta neki, hogy ez a vele egykorú ifjú őket kétség
kívül el szeretné tenni láb alól. A király és Ulrik 
körülbelül egyet jelentenek. Hunyadi László pedig 
hétpecsétes titokként őrzött a nagy leszámolás 
percére egy régi levelet, amelyet Ulrik írt apósának, 
az akkor még élő Györgye királynak. Ebben két 
golyóbist ígért neki, amelyekkel kedvére játszadoz
hat majd az öreg. A levelet a Hunyadi-ház emberei 
elfogták. Gyenge bizonyíték a törvény előtt, de az ő 
számukra bizonyítéknak, figyelmeztetésnek, önvé
delmi késztetőnek éppen elég. A két golyóbis egye
lőre még ott ül a két Hunyadi-nyakon. De ha ez a 
két golyóbis nem használja eszét és nem parancsolja 
elé kellő pillanatban a kardot, akkor a király és 
Ulrik gróf csakugyan tekének használhatják egy 
szép napon.

A Márton-nap reggelén Mátyás már készen 
állott arra, hogy a királyt misére kísérje, mikor 
Lamberger, a keresztes alvezér jelent meg a király 
szállásán. Azonnal kihallgatást kapott. Pár percig 
tartott ez mindössze, s utána Ulrik gróf magához 
hivatfca Mátyást.

— Bátyád családi dolgokról tanácskozni akar 
és a te jelenlétedet is kívánja, őfelsége bele is 
egyezett, hogy a szent miséről elmaradj. Mehetsz 
bátyádhoz. Mondd meg neki, hogy nemsokára én is 
odamegyek.

Mátyás azonnal indult a kapitányi palotába. 
Futott volna az utcán, ha nem restelli. így csak 
szapora sietéssel szedte a lábát. A kapu fegyveres 
őre útbaigazította: a tanácsterem mellett való kis 
szobában várják az urak.

Gyűlést talált, mikor benyitott oda. Fojtott 
hangú vita folyt, de beléptekor abbamaradt. Bátyja 
volt ott, Mihály bácsi, Rozgonyi Sebestyén, Kani
zsai László, Nagy Simon, Modrár Pál, Horváth Pál, 
Bodó Gáspár és még egy-két úr. Mindenkinek arcán
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meglátszott, hogy nem közönséges dologra készül
nek. Asztal körül ültek, csak a nyughatatlan idegű 
Szilágyi méregette a szobát kemény lépteivel. László 
mellvértet viselt és sodronykesztyűt, oldalán kard.

— Elvégre láthatlak, bátyám uram.
— Ülj le, Matykó, főbenjáró dolog az, kiről 

szólunk neked. Is hamar mondom, mert Ulrik min
den pillanatban jöhet.

— Izeni neköd, hogy nemsokára kelletik várnod, 
némi haladék lévén.

— Hát tudjad: órája üte. El vészé jtjük az mai 
napon.

— Kit?
— Ulrikot, nem mást.
— S jó lészen ez?
— Soká tusakodám ennen lelkömben, órákon 

keresztül imádtam én az Jézushoz, hogy engöm 
megvilágosítson. Immáron elvégeztem, hogy meg- 
tészem. Tökélletest meg es nyugodtam.

Szilágyi Mihály megállóit az asztal mellett. 
Mint mindig, ha nagyon izgatott volt, bajsza resz
ketett.

— Melly pipogya vagy, hogy eddigien meg nem 
tötted, hé! És még az várat általad tad volna! Nán- 
dorfehérvárat! Az guta megüt, ha eszömbe jő ez! 
Hülye vagy te, szerelmes öcsém, nem egyéb. Mióta 
prédikálom vala Ulrikot méltót menden kegyetlen
ségre, he?

Elfúlt a haragtól nem tudott tovább beszélni. 
László intett neki, hogy nyugodjék.

— Elvégeztem, Mihály bácsi hallhatja. Te, 
öcsém, vésjed eszödben, hogy te magad nem véssz 
részt semmiben is. Csak az végre hivattalak, hogy 
ha zavar lészen, idegen helyön ne találtassál, hol 
nem védhetlek.
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— Engöm? Nem kell enmagamat mindenben ne
ked hasonlanom, de az sarat megállóm, ha baj 
vagyon.

— Jó, jó. Itten ülj, vesztegj. Tusának, egyébnek 
lármájára béjönncd tiltalak, értöd-é?

— Értöm. De az gyovónásrul kérdést töttél-e? 
Hátha fel nem ódoznak az papok? Én ez dógot nem 
tűnném, bátyám.

— Ne féltsél öregebbet. Szóltam ez dologra! 
[Vitéz püspöknek.

— Mit monda?
— Ravka módon felele, — szólt László, sápadt 

arcán fanyar mosollyal, — nem hiszi ez dógot jónak, 
úgymond, de ha elkövetkezik, igazságos Isten 
bosszújának lőtt lenni tartándja.

A többiek nem szóltak, izgalmukban nyilván 
restellték az előbbi vitát folytatni. Mátyás leült. 
Nem tagadhatta maga előtt, hogy rekeszizmában 
feszült nyomást érez és szíve vadul kalapál. Amit 
hallott, az ellen ösztönei most tiltakozni kezdtek.

— Nézjed csak, — szólt László, — még tovább is 
vagyon ez. Ha az dógot végire hajtottam, én király
hoz mék legott, hogy szóljak véle. Tégedöt száz ló 
vár az kapunál. Nyargalvást indúlsz Temesvárrá 
anyánk asszonyhoz. Hogy mi lészen az dolog után, 
nem tudhatja senki is. Valamékőnk légyen anyánk 
asszonynak mellette. Értöd?

— Értöm.
Csend lett, mind hallgattak. László dolmánya 

mellébe nyúlt, hogy meggyőződjék, ott van-e egy 
bizonyos levélköteg. Mátyás tudta mi ez: évekre 
visszamenő levelek, amelyek a Hunyadi-család 
állandó életveszedelmét igazolják. Köztük volt az a 
bizonyos Brankovics-levél is. Szilágyi Mihály lesfel 
járkált szüntelenül, bajsza remegett. És dohogott 
magában. Fejét rázta dühös csodálkozásában. Na
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gyón haragudott az idősebbik fiúra, hogy az — tör
vény ide, törvény oda — hajlandó lett volna Nán- 
dorfehérvárat kiadni a család kezéből.

Egyszerre csak felkapták fejőket valamennyien. 
Lépések hallatszottak a szomszéd tanácsteremből, 
amelyet ettől nem ajtó, csak kárpitos nyílás válasz
tott el. Több ember léptei voltak azok. A kárpit 
félrevált. Szolga szólt be rajta.

— Itt vagyon az gróf.
Suttogva, igen gyorsan hozzátette:
— Fegyvertelen. Egy apródja vagyon, fegyveres.
Mindenki halkan óvatosan kihúzta a kardját.

A kárpithoz osontak lábujjhegyen. Hunyadi László 
keresztet vetett.

— Istennek nevében, — mondta maga elé.
És idegesen határozott lépésekkel átment a 

tanácsterembe. Szilágyi Mihály mérgesen fújt egyet, 
nyilván sokallta az ilyen dolgokban a vallásos 
fohászkodást. Az itt várók meg sem moccantak. Ö is 
megállt, hogy mindent hallani lehessen. Minden 
kézben meztelen kard.

— Itt vagyok, — hangzott a kárpiton túlról 
Ulrik rekedt, csikorgó hangja, — hol akarsz velem 
tanácskozni?

— Jó lesz itt is. Nem akarok én egyebet, mint 
hogy leszámoljak veled, gyalázatos, hitvány, bitang 
féreg.

— Megőrültél?
— Most jött meg az eszem. Mert most leszámo

lok veled, te aljas dúvad, aki ronda idegen létedre 
idejöttél, hogy beleártsd magad a mi nemzetünk 
dolgaiba, amelyekhez semmi közöd. Hogy apám 
becsületét kikezdjed gálád aknamunkáddal. Hogy 
az életére törjél, meg az enyémre, meg az öcsém 
életére, te disznó. Most felelni fogsz, hogy..*
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Ebben a pillanatban csattanás hallatszott.
— Most! — kiáltotta Szilágyi, a szakember.
Ö volt az első, aki berohant, utána a többi. Egy

más sarkantyúját tapodták le siettökben. Mátyás 
ülve maradt. Gégéjében érezte szívdobogását, két 
kezével keményen markolta a szék két támláját 
összefolyó ordítozás, csapkodás, sikoltozás hallat
szott odaátról. Futólépések rohanó zaja, egy fiatal 
hang segélykiáltása. Zuhanás.

— Nékem hagyjátok, eb az annyát, — kiáltotta 
Szilágyi hangja.

Olyan csapások jöttek, mint amilyet a mészáros 
tönkjén hallani. Bugyborékolás, topogás, lihegés.

— Mátyás, — kiáltotta László.
ö felállott, de térde megrogyott és vissza kellett 

ülnie. Erőt vett magán mégis. Imbolygó léptekkel 
odament a kárpithoz. Keze, amely a brokátot félre
rántotta, reszketett. Azok valamennyien egy cso
portban állottak és a Hunyadi László kezét nézték.

— Apródja kardját rántotta ki beste férge, — 
sziszegett László, — íme jól rámvágott.

Vaskesztyű jót csatolták le. Kezefeje erősen vér
zett. A kardcsapás behasította a vaskesztyűt.

— Vérzik homlokod is, — mondta Kanizsai.
Csakugyan, László félarcán vékony vérfonál

csordogált lefelé. A körülállók kardja is csupa vér 
volt. Ott a földön egy test feküdt, meglepően 
hosszú így fekve, és feje hiányzott. Nyakának rette
netes csonkjából még mindig szivárgott a vér. Két 
lábán súlyos kardcsapások sebei. Körülötte nagy, 
piros tócsa a fényezett padlón. A több helyen fel
szakított köntös alól pedig páncéling látszott ki.

A fejet Szilágyi Mihály tartotta a kezében, 
üstökénél fogva. Balkezében még meg is lóbálta, 
jobbkeze pedig a véres kardot tartotta, amellyel
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lenyiszálta volt ezt a fejet. A fej, amely iszonyú 
módon abbamaradt a nyaknál, eltorzult haraggal 
nézett. Vörös szemhéjai most is olyan álmos és 
gőgös kifejezéssel húzódtak rá félig a szemre, mint 
mikor még élt. A fejből még csepegett a vér.

— Ihol ni, — mondta Szilágyi Mihály, — ez 
immár nem főkapitány Magyarországon.

És eldobta a fejet, aztán bajszát kétfelé törölte. 
Most már szolgák futottak be mindenhonnan és 
elhülve állottak meg.

— Lepedőt hozjatok, — kiáltott rá jók Szilágyi, 
— ne tátsátok szátokot. Te kediglen, Matykó, szed
jed az sátorfát.

Mátyás nem szólt senkihez, nem is köszönt. 
Sietve indult a kijárat felé, közben ki kellett térnie, 
hogy volt apósa fejére rá ne lépjen. A kapuban két 
fegyverest látott, amint az Ulrik apródját karjánál 
fogva hurcolták visszafelé. Szája be volt kötve 
kendővel, hogy ne kiálthasson. A kapu őre előbb 
kikémlelt az utcára, aztán bólintott.

— Mehetsz, uram.
A kapuban nyergeit ló várta és útrakész katona, 

aki bélelt bekecset tartott a kezében. Mátyás ezt 
felöltötte és felpattant a lóra. Indultak. Amerre 
mentek, vidáman nyüzsgő népség zajlott az utcán. 
A kapunál ott volt a száz lovas. Tisztjök tisztelgett. 
Egy zászlós a kamarásnak járó királyi zászlót tar
totta. A kaput leeresztették. Mátyás a kapun túl 
ügetni kezdett, a külvároson túl pedig átment kurta 
vágtába. A keresztes hadak táborán kellett átlova
golnia. Ügyet sem vetett a meglepett fegyveres 
sokaságra. Mikor a királyi zászlóval átjutott a 
táboron, még kompot kellett várnia. A percek ide
gesítő lassan teltek. Végre átjutottak a túlsó partra.

Most aztán hajrá. Megeresztette a kantárt.
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Szíve nagyon neliéz volt. Aki életére tört, az meg
érdemelten meghalt. Mégis úgy érezte, hogy az 
egész, ahogyan van, nincsen jól.

X.

Hunyadi özvegye nem csodálkozott, mikor fia 
betoppant Temesvárra és elmondta neki, ami tör
tént. Mozdulatlan arccal, komolyan hallgatta végig 
fia elbeszélését, a véres történet rettenetes részletei 
nem döbbentették meg. Mátyás erre megjegyzést 
is tett.

— Szemöd is nem rándul, anyámasszony.
Az anya ránézett fiára.
Mátyás hosszasan, részletesen elmondott min

dent. Akkor aztán számba vették, mi történhetik. 
Minden eshetőséget megtanácskoztak. Végered
ményben úgy látszott, hogy családjuk helyzete nem 
lesz rossz. Ha László feleségül veheti a nádor 
leányát, a megmaradt Hunyadi-er enségek ta]án 
megbékélnek. Kétségtelen, hogy a király teljesen 
hatalmában van Lászlónak. Bizonyára sikerül 
belőle valami egyességet, Ígéretet, vagy megállapo
dást kiszorítani. Most várniok kell a Nándorfehér
vár felől érkező híreket, más teendő nincs. Gábrielé 
da Verona volt várakozó társok, a Kapisztrán ba
rátja, aki a szent ember halála után Hunyadinéhoz 
költözött gyóntatónak.

A hírek jöttek. Mindenekelőtt arról kaptak 
tudósítást Lászlótól, hogy Ulrik lemészárlása után 
ő azonnal felkereste a királyt, aki kényszerhelyzet
ben lévén, kijelentette, hogy nagybátyja halálát 
Isten rendelésének tekinti és megbocsátja. Majd hír 
jött, hogy a Nándorfehérvár alatt tanyázó keresz
tes sereg, mikor fővezérének véres halálát hírül
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vette, lázongani kezdett és ebből apró csetepaték, 
zavargások keletkeztek. A király erre kiüzent 
hogy most már, télvíz idején, úgy sem mehet a 
törökre, a kereszteseket szélnek ereszti. Hiszen tel
jesen László hatalmában lévén, hasznukat úgy sem 
vehette, a zsold pedig sok költségébe került minden 
áldott nap. A keresztesek elszéledtek, nekivágtak 
az országutaknak.

És a következő híradást már személyesen hozta 
maga László. Erős fegyveres csapattal érkezett éj
szakának idején. Ügy verte fel anyját és öccsét, 
akik már aludtak. Elmondta, hogy vendéglátásra 
kell készülődni, ő ugyanis felkérte a királyt, hogy 
teljes bocsánata jeléül látogassa meg a családot a 
temesi várban. A király igent mondott. De nem 
egyedül jön, hanem számos zászlósúr kíséretével.

— Iiunnen vöszi azokat? — kérdezte meg
lepetve Hunyadiné.

— Hírt kűde mindenikhöz még az Ulrik-dolog- 
nak napján. Azok jőnek Nándorrá csatlakozniok 
hozzája. Onnei^ide.

r -  S kik?
— Nádor. Újlaki. Gúthi Ország Mihály. Bánfi, 

az főajtónálló. Mit tudom én. Annyian vágynak, 
mikint az nyű.

Hunyadiné azonnal kancellistákat ébresztetett. 
Mert a vendéglátás az ő dolga volt. Megbeszélte 
fiaival, hogy a zászlós urak családjait sürgősen 
meghívják Temesvárra, hadd legyen családias színe 
az összejövetelnek. Ahol asszonyok vannak, ott a 
politika is másképpen megy. És ezek most sors
döntő napok: fontps, hogy Gara nádor leánya eljöj
jön hozzájok. Hajnalig diktálták hárman a meg
hívókat, utána alig aludtak valamit, máris nagy 
sebbel-lobbal elindították a királyfogadás előkészíté
sét. De saját biztonságuk biztosítását is. Ez nem lát
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szott nehéznek. Temesvár a Hunyadiak magánbir
toka volt várastul, határostul, őrserege elég nagy. 
A vendégek kíséretéből annyit engednek majd be, 
amennyit akarnak, de nem is lesznek azok népesek. 
A királynak már nincs serege, eleresztette.

— Cudarúl vágynak az keresztesük. Bábolnák 
az utaknak mentin, az nép mend agyonverdesi őköt. 
Jövet igen sokját láttuk az doronggal, kaszával 
öltöknek. Az jobbágyságnak haragja felszívándja ez 
hordát, mikint homok az vizet.

Készültek a vendégpaloták, hajcsárok ökröket 
tereltek a várba, vadról és halról és baromfiról esett 
gondoskodás, de meg muzsikus igricekért és tréfa- 
csinálókért is lóhalálában mentek futárok, mert 
hátha a királynak kedve támad családi gyászáról 
megfeledkezni. Akkor a vendéglátó temesi vár is 
magába fojtja majd hős gazdája emlékét. László az 
esetleges vadászatokat szervezte, Mátyás a lovagi 
tornákat és futtatásokat. Akármihez lesz kedve a 
királynak, lássa meg, hogy kiknek a vendége. Az 
országutakra lovas emberek mentek előre, hogy 
mihelyt meglátják az érkezőket közeledni, vágtatva 
hozzák annak hírét.

S egy napon be is vágtatott az első habos paripa 
a várba: jön a király. Az özvegy és fiai öltözködni 
kezdtek. Gyászruhát öltöttek mind a hárman, mint 
Hunyadi János hátramaradottainak illik; a fiúknak 
is, ha nem hadban vannak. És mikor egyik hírnök a 
másik után jelezte a közelgőket, mind a hárman ki
mentek a frissen esett hóban a várkapu elé. Ott 
fogadta az érkező királyt mély gyászban özvegy 
Hunyadi Jánosné, jobbján László, balján Mátyás. 
A király leszállt a lóról, az özvegy pedig letérdelt 
előtte.

— Isten hozta felségedet szerény otthonunkban. 
Hódolattal kéri felségedet Hunyadi János özvegye,
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hogy a vár kapuját a harag és bosszú érzése nélkül 
lépje át.

A király felemelte a térdelő asszonyt. Kegyes 
volt és szelíd.

— Emelkedj fel, grófné asszonyom. A mi szí
vünkben sem harag, sem bosszú nincsen. És miért 
hordasz gyászt? A mi nagy Hunyadi Jánosunk 
most Jézus mellett fényeskedik és uralkodik oda
fenn, őt nem kell gyászolnunk. Királyi óhajtásunk, 
hogy ez a vár lakosaival együtt a fájdalmakat fe
lejtse el. Legyenek itt tartózkodásunk napjai vidá
mak és kedvesek.

Lászlónak is, Mátyásnak is kezet nyújtott a 
király, az előkelő emberek új szokását követve. Egy 
idő óta ez volt az úri módi: odanyújtani a kezet, 
mutatván, hogy nincsen benne fegyver s még meg is 
szorítani egymás kezét, mintegy kínálván a tapo- 
gatást, hogy elrejtett tőr a kesztyű alatt sincsen. 
Sőt az illendőséget nagyra tartó gavallérok mindig 
le is húzták találkozáskor a kesztyűt.

A kíséret tagjai is leszállottak üdvözölni az 
özvegyet és fiait. Furcsa kíséret volt, két halálosan 
ellenséges párt egybekevert emberei. Ott volt maga 
Gara nádor és a gőgös, előkelő Újlaki, viszont ott 
volt Szilágyi Mihály és Kanizsai László. Ott volt 
Bánfi. Pál és Ország Mihály, de ott volt Nagy 
Simon és a váradi püspök is. Hosszú ceremónia volt 
ez, ott a havon, míg mindenki köszönt mindenki
nek, míg a király kamarásai és apródai is bemutat
koztak az özvegynek. Akkor a király és Hunyadinó 
beültek az első szánba, a nádor és László a máso
dikba, Újlaki és Mátyás a harmadikba, és így 
tovább. Sokan visszaültek lovaikra, s az egész me
net nagy csilingelőssel megindult a belső vár szűk 
utcáin.

S ettől kezdve nem múlt el óra, hogy új ven
dégek ne jöttek volna. Érkeztek a nappal és az éjjel
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minden órájában, messzi földekről. Nyolc ló is né
melyik szán előtt, a szánokban prémes lábzsákokba, 
bundákba burkolt hölgyek és urak.

És megindúlt a vígasságos élet, ahogy a király 
kívánta. Nem volt a napnak órája, amelyre a vár 
urai valami új szórakozást ki ne eszeltek volna. 
Kiszánkóztak, bohócok előadását nézték, zenét hall
gattak, lakmároztak, bundákba burkolódzva torna- 
játékot szemléltek, táncoltak, vadászni mentek. 
László és Mátyás szünetlenűl talpon voltak, száz
féle kellett figyelniök egyszerre, Hogy köz ügyekről 
társalkodjanak a zászlósurakkal, arra, bármennyire 
szükséges lett volna, percnyi idejük is alig maradt 
Mihelyt leültek valakivel szót váltani, már néhány 
mondat múlva ugraniok kellett, mert valamelyik 
familiáris valami házi dologban szólni akart. A 
királyhoz alig jutottak. Az mindjárt az első napon 
kihallgatáson fogadta őket, de semmi másról nem 
beszélt velők, mint azokról az ajándékokról, amelye
ket királyi hajlandósága jeléül hozott nekik: arany
nyal hímzett bíborszínű szöveteket, aranycsipkével 
prémezett főkötőt, nyusztos mentéket. De különben 
mindig zászlósok vették körül, mint annak a vár-’ 
nak áttörhetetlen fala, amelyet hatalmas állásaik 
alkottak a trón körül.

Ott volt a hölgyek közt a nádor leánya is, Gara 
Anna. Elég közeli rokona a királynak. Szálasra 
nyúlt, büszke szűz volt, fejét gőgösen hordta szép 
magas nyakán és csak viselte a nádorlány rangját 
hideg némaságban; akik mellette iparkodtak, nehe
zen tudták szavát venni, vagy éppen mosolyra fa
kasztani. Mással a királyon kívül nem táncolt, csak 
eljegyzett mátkájával, Hunyadi Lászlóval. De be
szélni azzal sem igen beszélt. A tánc közben való 
társalkodást tiltotta az udvari illem, máskor pedig 
az elfoglalt házigazda sehogysem foglalkozhatott 
arájával. Az illendőség egyébként is azt kívánta, 
hogy a jegyesek egymás szüleivel beszélgessenek.
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Hunyadiné két ízben eleget is tett a társadalmi 
parancsnak, de a gőgös, hideg leány csak kurta sza
vakban válaszolgatott jövendő anyósának. Nyilván 
atyja, a nádorispán, parancsolta meg neki, hogy 
míg a lakodalom idejét, amely a közügyek alakulá
sától függött, ki nem tűzték, addig semmiféle kije
lentésre a jelentéktelen általánosságokon kívül ne 
ragadtassa magát. Ugyanígy folyt le a vőlegény 
társalgása a nádorral. A nádornéval, tescheni Ale- 
xandrina hercegnővel pedig nem lehetett beszélgetni 
mert a testes, gyémántoktól sziporkázó, méltóságos 
hölgy egyik fülére sem hallott semmit. És hiába ia 
beszélgettek vendéglátók és vendégek bármilyen 
síma palotahangon: Ulrik gróf véres emléke ott 
kerengett minden mondat szavai között. A nádor 
első unokatestvére volt Ulrik grófnak. És Hunyadi 
László, mikor odavágott a karddal, menyasszonya 
nagyanyjának testvérét ölte meg.

A nyüzsgő ékkövektől tündöklő társaság néme
tül társalkodóit. Az előkelő hölgyek között olyan 
is akadt, aki nem tudott magyarul. A nádor leányát 
is németül nevelték. Csak szórványosan hallatszott 
még latin szó is. Ha pedig magyarul beszéltek vala
hol, az csak a Hunyadi-párt két köznemesi embere 
lehetett, akik a fényes mágnások között idegenül 
csetelve-botolva egymásra találtak és boldogan szó
laltak meg a hazai nyelven. Szilágyi Mihály tün
tetőén nem is beszélt másképpen, csak magyarul. 
Ha zászlósúrral akadt össze, annak hátat fordított.

— Ládd-é, — mondta az első este táncvígassá
gánál Mátyásnak, aki egy percre megállt mellette, 
— olajat a vízvei öszve nem önthetöd. Kétfelé válik 
ez sokadalom, ha mit téssz véle, mindig. Az mái 
Magyarországot szemlélhedd ez falaknak közte, 
öcsém. Az mágnások amodaát király mellett, 
együtt, szorossan pedig. Semmit, ki köz, vélünk nem 
érznek. Emitt az mi hadunk, büdös köznemesök, 
törzsökös magyarok, kényelmetlenök, jogainkot

12Harsányi Zsolt: Mathiaa Kex I.
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hántorgatók, az magyar szabadságot őrözők. Hogy 
ez két párt békességben megférhetnénk, mese az, 
ilyenvei ne ámótsad magadot. Csak kardval megyen 
ez, öcsém, csak kardval. No eriggy dogodra.

A heves nagybácsi elfordult és oldalán meg
csörrent a kard, amely néhány napja lenyakazta 
Ulrik grófot, a jelenlévő király és valamennyi mág
nás rokonát. S akik segítettek neki, mind itt vol
tak Kanizsaitól kezdve Nagy Simonig. De azért 
szólt a muzsika, sikoltott a síp, pengett a koboz, vo
nított a hegedű és dübörögtek a dobok, a terem 
közepén előkelő párok járták a finom táncot. S aki
nek ruhája súrolta a másikét, az rokona gyilkosá- 
hozt ért hozzá. A párok közt ott lejtett elragadó kel
lemével a tizenhetedik évéhez közeledő szőke király, 
arcán a mosoly nyájassága, szívében a titkos gon
dolatok rejtelme.

Hunyadiné két napon keresztül fáradhatatlanul 
teljesítette háziasszonyi teendőit. Harmadnap nem 
jelent meg a társaságban. Déli étkezéskor a későn 
kelő király megkérdezte ugyan, hogy hol van, de 
a válaszra már nem hallgatott. Este azonban már 
feltűnt neki az özvegy távolléte. Kockázott estebéd 
után a nádorral és két fiatal mágnással. Játék köz
ben odaszólt az asztal mellett elhaladó Mátyásnak:

— Grófné asszonyomat egész nap nem láttam. 
Csak nem gyengélkedik talán?

— Kimentését kéri, felség, fejfájás gyötri már 
tegnap óta.

— Ügy. Javulást kívánok.
De nemsokára abbahagyta a játékot, körül

nézett és magához intette a nádort. Ketten beszél
gettek valamit, aztán od akár ették a Hunyadi
fiúkat.

— őfelsége, — mondta Gara nádor, — szeretné 
személyesen kifejezni sajnálatát a grófné asszony-
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nak, hogy gyengélkedik. De attól tart, hogy késő 
az idő a látogatásra.

— Nem késő, — szólt László, — éppen most vol
tam nála. Olvas. Sietek felségedet bejelenteni.

Hunyadi László előresietett. A király, a nádor 
é3 Mátyás elindultak. Mire Hunyadiné lakosztályá
hoz értek, László már jött is vissza

— Anyámasszony hódolattal várja felségedet. 
Én megyek vissza, hogy a társaság vendéglátó nél
kül ne maradjon.

Mátyásra vetett pillantása elárulta, hogy ezt 
anyjával beszélte meg így. És ebből az is tudnivaló 
volt, hogy az anya Lászlóról szándékozik beszélni a 
királlyal. Az ajtónyílásban várt az özvegy, mö
götte Gábrielé, a pap. A magas vendégek beléptek. 
Mátyás is velők.

— Szabad felséged engedelmével Gábrielé pap
nak itt maradnia?

— örvendünk az egyház jelenlétének.
Leült és kézmozdulattal megengedte a többiek

nek is, hogy leüljenek.
— Sajnálattal halljuk, grófné asszonyunk, hogy 

fejfájásod miatt nem vigadhatsz velünk.
— Nem fáj a fejem, felség, — szólt váratlanul 

Hunyadiné.
— Nem fáj? Akkor miért nem örvendeztetsz 

meg társaságoddal?
Hunyadiné maga elé nézett és nem felelt. Külö

nös szünet volt ez pár pillanatig. Akkor megszólalt 
a pap.

— Ha nekem szabad felelnem a kérdésre, felség, 
akkor megmondhatom, hogy grófné asszonyom fél 
felségedtől.

— Tőlem? — hüledezett a király. — Miért fél
het tőlem, aki őt annyira nagyrabecsülöm? Hiszen

12*
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azzal a szóval léptem be a vár kapuján, hogy nincs 
harag és nincs bosszú a szívemben.

— Igen, felség, — szólt most már maga Hunya- 
diné, — de én ezt nem tudom elhinni.

A nádor meghökkenve kapta fel a fejét a nyers 
szóra. A király azonban nyugodt maradt és elmo
solyodott.

— Ejnye, asszonyom, hát nem hiszel a királyi 
szónak? Milyen embernek tartasz te engem?

Az özvegy egyenesen a király szemébe nézett.
— Félelmesnek, felség. Felséged mosolyogva és 

nyájasan öleli meg a fiamat, aki felséged kedvelt 
nagybátyját megölte. Ez nem lehet természetes. 
Felséged egyidős az én fiammal. Alig több, mint 
gyermek. És én mégis rettegek felségedtől.

A király megfogta Hunyadinénak az asztalon 
nyugvó kezét.

— Ó istenem, mennyire félreismersz. Nem gyer
mek vagyok én, grófné asszonyom, hanem bölcs. Az 
élet tett azzá. A te fiadnak könnyű volt. De én apá
mat sohasem ismertem és anyám két éves korom
ban halt meg. Az élet sokra megtanított. Inkább 
sajnálj engem, semhogy rettegj tőlem.

A behízelgő hangú ifjú előre hajlott.
— Nézz a szemem közé, asszonyom. Onnan mást, 

mint őszinte bocsánatot, nem olvashatsz ki. De anya 
vagy, értem aggodalmadat. Mondd meg, hogyan 
tegyek bizonyságot őszinteségemről? Hallgass ide. 
Szegény boldogtalan Ulrik bátyám Magyarország 
főkapitánya volt. Ez a hivatal üres. Ha kinevezem 
fiadat országos főkapitánnyá, hiszel nekem?

A nádor megrezzent és fészkelődni kezdett. De 
a király nem figyelt rá. Az özvegy válaszát várta. 
Akinek közben gyengéden simogatta a kezét. De 
az özvegy nem válaszolt. A király folytatta:

— Főlovászmesterünk hivatala is üres. Azt is 
fiadnak adjuk. Hiszel már nekünk?

— Felség, — szólt Hunyadiné, —- hiába főkapi
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tány és főlovászmester valaki, ha a király el akarja 
veszíteni.

— Hát mit csináljak:! Esküdjem meg neked az 
oltár előtt!

— Igen. Esküdj meg az oltár előtt, felséged.
Mátyás a nádorra nézett. Az meggypiros nadrág

jának térdén nyugtatta kezét. S a kéz remegett. A 
király tűnődött kissé, és nem lehetett tudni, mire 
gondol. Végre vállat vont.

— Ha neked könnyebbség, grófné asszonyom, 
meg fogok esküdni az oltár előtt. Akár holnap vagy 
holnapután, akármikor. De most már csak hiszel!

— Az eskünek hinni fogok, felség. És a díszes 
hivatalokat mély hálával köszönöm.

A király felállott. Mind felálltak ők is.
— Tetszett nekünk, hogy kedvelt hívünknek, 

Hunyadi János özvegyének, örömet szerezzünk. 
Akit fiaitól teljes szívvel irigyelünk. Isten veled, 
asszonyom.

Hunyadiné térdet hajtott, de a király megfogta 
két vállát és magához ölelte. Még meg is veregette 
a hátát szeretetteljes mozdulattal. És a ceremóniát 
könnyedén gúnyolva, tréfásan recitálta a hivatalos 
szöveget:

— Kihez egyébiránt királyi kegyelmünkkel ál
landóan hajlandók maradunk. Mehetünk, nádor 
uram.

Mátyást nem szólította, Mátyás maradt. Rábá
mult anyjára.

— Talán most megnyugszom, — szólt az anya, 
— de az is lehet, hogy nem nyugszom meg. Gáb
rielé atya, mi a te véleményed!

— Ez a koronás fiatalember igen boldogtalan 
lélek, asszonyom.

— És te, Matykó!
— Nem tudom. Én azt hiszem, hogy akármit 

mond, abban a pillanatban, mikor mondja,, csak
ugyan hiszi. De egy perc múlva nem. Sokat gondol
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koztam a királyon, de mindmáig érthetetlen előt
tem. Lászlónak mindenesetre megmondjuk, hogy 
egy pillanat alatt főkapitány és főlovászmester lett. 
Képzelem, hogy kínozza most a királyt szemrehá
nyásokkal a nádor...

Sietett kifelé. De a jó hírrel elkésett. László 
már tudta. A király maga közölte vele. A tánc
teremben éppen most tódultak az új zászlósúrhoz a 
szerencsekívánók. Huszonhároméves volt Hunyadi 
László és két zászlósúri rangot kapott egyszerre a 
királytól, tíz nappal azután, hogy megölte a király 
nagybátyját. A hír nagy feltűnést keltett. Gara és 
Újlaki intettek Bánfi Pálnak. Összeültek. Beszélge
tésüket nem lehetett hallani. De megdöbbent, cso
dálkozó arcaikat látni lehetett.

November huszonhármadikán Gábrielé da Ve
rona ünnepi misét mondott a várkápolnában, amely 
olyan szűk volt, hogy az egész vendégseregnek nem 
tudott helyet adni. Mise alatt a király, mikor Gáb
rielé felszólította, odalépett az oltár elé, közvetlen 
utána egy fiatal szerpap. Ennek hártyapapírból 
való tekercs volt a kezében. Az orgona elhallgatott. 
Gábrielé odatolta a király keze ügyébe az evangé-. 
liumot, arra a király rátette balkezét, jobbjának 
két ujját pedig a magasba emelte. A szerpap kibon
totta a tekercset és olvasni kezdte két-három sza
vanként a szövegét. A király utána mondta:

— Nos Ladislaus Quintus...
— Nos Ladislaus Quintus...
— Hungáriáé ac Bohemiae Rex, Austriae Dux 

et caetera...
— Hungáriáé ac Bohemiae Rex, Austriae Dux 

et caetera...
A latin szövegben a király esküvel kötelezte 

magát arra, hogy Ulrik gróf megöletését örökre el
felejti, ebből eredt sérelmét és keserűségét elfojtja, 
nagybátyja halálát soha senkin megbosszúlni nem 
fogja, egyszersmind özvegy gróf Hunyadi Jánosnót
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édesanyjául, fiait pedig testvérekül fogadja. „Isten 
minket úgy segéljen és a Boldogságos Szűz és Isten
nek minden szentjei/* Az orgona diadalmas búgás- 
sal felzendült, a király odalépett a közelben álló 
Hunyadinéhoz, megölelte és kétfelől megcsókolta, 
majd egymásután megölelve magához szorította 
Hunyadi Lászlót és Hunyadi Mátyást. A kápolná
ban hangos vivátozás és kardcsörtetés hangzott fel. 
A Hunyadi-pártiak tüntettek így a hátsó sorokban. 
Nekik magok miatt is nagy megkönnyebbülésökre 
szolgált ez az eskü. Mert Horváth Pál, Bodó Gáspár, 
Modrár Pál, meg a többiek ^ern nagyon nyugodtan 
aludtak azóta, mióta segítettek Ulrik grófot megölni. 
De a zajos tüntetésben az elül álló országnagyok 
nem vettek részt. Gara nádor még hátra is pillan
tott, tekintetével rosszallván a kápolnához nem illő 
zajos viselkedést.

A mise után megint elkezdődött a temesvári 
királylátogatás vigassága. Valamivel felszabadul
tabban, kevésbbé szorongóan, mint azelőtt. De a 
nagy társaság kétféle emberei ezután sem tudtak 
eléggé keveredni. A király tüntetőén kedves és nyá
jas volt a Hunyadi-családdal, az özvegyet, „anyánk 
asszonyunk, a grófné" címmel nevezte, a két fiút 
pedig „László gróf, kedves testvérünk" és „Mátyás 
gróf, kedves testvérünk" szavakkal emlegette. Vi
dám volt, szórakozott, gyakran nagyokat nevetett és 
a köznemesek hölgyeit mind megtáncoltatta. A köz
nemesek valósággal kezdtek beleszeretni. Igyekeztek 
önmagokat és egymást meggyőzni, hogy a király 
kedves, derék és jóságos fiatalember a lelke mélyén, 
ha eddig baj volt körötte, azt mind rossz szelleme, 
Ulrik gróf, okozta. De Ulrik gróf nincs többé, a bé
kesség helyreállott, Hunyadi László megkapta atyja 
rangját, most már nyugalmas belső állapotban le
het felkészülni a török veszedelem ellen. De csak 
maga a király akarta és tudta így megnyerni a 
Hunyadi-pártiak hajlandóságát. Zászlósúri rokonai
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megtartották fagyos udvariasságukat. Csak egymás 
közt beszélgettek, s ka csoportjaikhoz történetesen 
odalépett egy-egy politizálni vágyó kurtanemes, 
mindjárt az időjárásra, vagy a vadászatra fordítot
ták a szót. Mivel az eskütétel után Hunyadiné is
mét állandóan megjelent vendégei között, a társa
ságnak két középpontja támadt: a nádorné volt a 
másik, a tescheni hercegnő, aki hattyú-szépségű, gő
gös leányával külön vonta magát. Egy-egy idegen 
sziget képződött így, akár tánc volt a műsoron, 
akár vadászat. És csak a király mindenkihez egy
formán nyájas személye vette elejét annak, hogy 
ez az elkülönülés kirívó ne legyen.

Még egy hétig maradt a király Temesvár falai 
között. Az utolsó napon csak úgy mellékesen oda
vetve tudatta Lászlóval, hogy Budán most a ko
moly országiás munkája kezdődődik, természetes te
hát, hogy az országos főkapitány is vele megy Bu
dára, annál inkább, mert közben mindenféle orszá
gos ügyek miatt Csanádon, Szegeden és Kecskemé
ten is meg kell állani, és a főkapitányra mindenütt 
szükség lesz. László ugyan szeretett volna még 
anyja mellett maradni, de most a király óhajtásá
val nem tartotta helyesnek alkudozni. Csomagolta- 
tott ő is.

— Te itthol maradói, Matykó, — szólt az anya 
a kisebbik fiúnak.

— Kamarás vagyok hiszen, asszonyanyám, szó- 
gállatom vagyon.

— Nem engedlek mégis. Apátok váltig ezt mon
dotta vala néköm: sohult az két fiú egy azon üdő- 
ben az odvarnál ne légyen, ez gondos rendöt örök- 
kétig megtartsuk. Halála ágyán is parancsolta, em- 
léközhetöl. Én hát nem engedlek.

Mátyás nem felelt, mert habozott. Szeretett 
volna Budára menni, de halott apjának a síron túl' 
is élő rendelkezése mélyen hatott rá. S mialatt ő 
habozott, anyja nem maradt veszteg. Felkereste a
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királyt és megkérte, hagyná most itthon a fiát, mert 
nagyon egyedül van. A király a kérést azonnal tel
jesítette. Határozatlan időre felmentette Mátyást 
az udvari szolgálat alól. Mikor a háznéptől elbúcsú
zott, így szólt Mátyáshoz:

— Irigyellek, kedves Mátyás testvérem, te 
most itt maradsz lustálkodni, míg én megyek az or
szágos gondokba. De legalább a fegyverforgatást el 
ne hanyagold. Ha majd a török ellen vezetem az 
országot, nagy hasznodat szeretném venni, mint 
apádnak vettem. Hiszen ti Hunyadiak, ha a dinasz
tiáról van szó, oly kitűnően forgatjátok a kardot.. .

Ezt akár Ulrik gróf halálára vonatkozó ördögi 
célzásnak is lehetett érteni. De a búcsúzó király 
szeméből csak úgy ragyogott a szeretet és őszinte 
háládatosság.

Az udvar elment, vele együtt a fényes vendég
sereg is. Ennyi grófi és hercegi címert sohasem lá
tott még együtt Temesvár. És elmentek az ordasok 
is, de nem haza. Kísérték az új főkapitányt. Ahogy 
apját szolgálták valaha, úgy akarták most szolgálni 
őt is. A vár egyik napról a másikra üres maradt, 
a csillogó, zenélő zsivajt a behavazott december ma
gányos, mély csendje váltotta fel. A hosszú estéket 
hármasban töltötték együtt: Hunyadiné, Mátyás és 
Gábrielé da Verona. Órák hosszat beszélgettek. 
Vagy a pap érdekes elbeszéléseit hallgatták Olasz
országról, Rómáról, a ragyogó pápai udvar belső 
életéről, a ferrarai, milánói, firenzei, nápolyi udva
rokról és azok ragyogó fényűzéséről, kivált a nápo
lyi udvar pazar pompájáról, amely kétségkívül 
minden más európai udvar fényességét felülmúlta. 
Vagy közös emlékeiket elevenítették fel, sokat em
legették főként Kapisztránót, a csodálatos papot, 
aki pár hete halt meg csapán, de a nép már úgy 
beszélt róla, mint a legrégibb kereszténység legen
dás szentjeiről. Maga Mátyás is szentnek tartotta. 
Mikor esténként imádkozott és védőszentje, Máté
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evangélista, közbenjárását kérte, mindig megemlí
tette Kapisztránói Jánost is, bogy az Isten trónjá
nál járjon közben érette. A meghitt napok csend
jébe a gyakorta érkező levelek hoztak változatossá
got. László azt írta Budáról, hogy Ulrik gróf örök
sége körül nagy kavarodás van, mert arra igényt 
tart Ulrik özvegye, Brankovics Katalin, de ugyan
úgy igényt tart rá a király, valamint Fridrik csá
szár. Már javában marakodnak rajta, alighanem a 
ravasz és ügyes Fridrik lesz a győztes. Mihály bácsi 
pedig, aki visszament Nándorfehérvárra kapitány
nak, azt írta, hogy a törökkel a télvíz ellenére is 
megütközött megint, több ütközetben győzött és ne
vezetes foglyokat küldvén Budára a királynak, 
békességgel megtért a vár falai közé.

A sok izgalom után jól estek a pihenés esemény
telen napjai. De egy napon Mátyás a pihenést is 
kezdte megelégelni. Ha nem mozoghatott, nem csele
kedhetett, tevékeny természete kínozni kezdte. Már 
javában tűnődött, milyen okot vessen anyja előtt, 
ba fel akar menni Budára, mikor új levél jött Lász
lótól. Azt írta, hogy országos tornaversenyt akar 
rendezni, mert a testedzésre nagy gondot fordít fő
kapitányi hivatalában. Olyan lesz ez a tornaver
seny, amilyet még nem láttak az udvarnál. De ehhez 
Mátyás jelenlétére, aki ma kétségkívül az ország 
legjobb lándzsavívója, okvetlenül szükség van. Az 
előkészítés és szervezés munkáját nem meri más 
szakértő felügyelete alá rendelni. Mátyás sietve jöj
jön Budára.

Az özvegy elolvasta a levelet. Soká töprengett.
— Lackó feje az családnak, véled parancsol. Ha 

menned mond, menj. De viszontag kit apád hagyott 
intelmöt, aztat eszödben idézjed. Egy azon üdőn ne 
légyetek az odvarnál.

Mátyás a paphoz fordult, az mit szól a dolgok
hoz. A pap erőteljesen ellenezte Mátyás útját, ö 
egy napig gondolkozott. Meghányta-vetette magá-
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bán a dolgot. És végül úgy döntött, hogy a király 
temesvári esküjében lehetetlen dolog nem bíznia. 
Másféle veszedelem pedig nem fenyegeti.

— Fölmék Budára, asszonyanyám, úgy határoz
tam. László kit rendölt, fogadom azt.

Anyja nem tartóztatta. Nem nézte már gyerek
nek tizenhétéves fiát, akit jóval érettebbnek ismert 
évei számánál. És szoktatni is szerette ahhoz, hogy 
saját feje szerint, saját felelősségére cselekedjék. 
De mikor elbúcsúztak, ezt mondta neki:

— Menden lépésödet vigyázjad, néköd vesznöd 
nem szabad. Lászlót is vigyázjad, azomba tenmaga- 
dot még jobban. Apádval örökkül mondottuk vala, 
hogy kettőtökbe te vagy az trónra termöttebbik. 
Mastan szemembe nézj.

Mátyás meglepetve nézett anyja szemébe. Ott 
félelmes akaratot és keménységet látott.

— Inkább holtan lássalak, semhogy az szent ko
rona nélkül fejedön. Menj.

Nem is bámulhatott anyjára, az acélból való 
asszony megfordult, ö pedig mélyen gondolkodva 
vágott neki a budai országútnak csilingelő kíséreté
vel, jókora seregnél nem kisebbel. Amit anyja mon
dott neki, az úgy hangzott, mint egy sírból jövő pa
rancs, amely szívét vadul megdobogtatta. Anyja, s  

az anya által halott apja megparancsolták neki, hogy 
magyar király legyen. De mi lesz akkor Lászlóval? 
Nyilván úgy gondolják, hogy majd bátyja után kö
vetkezik ő. Azt már tudta, hogy apja nekik, fiainak, 
kívánta a magyar királyi méltóságot, bár erről csak 
egyetlenegyszer tett neki vallomást bátyja, a titkos 
szándékról még családi körben sem beszéltek más
kor soha. De mindig úgy éltek, szülők és két fiú, 
hogy a mondatlan szóból értették egymást. Ilyen 
nyíltan és keményen még sohasem mondta ki a 
nagy célt anyja, mint most. Még hozzá valósággal 
átokszerűen, esküszerűen: inkább holtan lássa, mint 
a szent korona nélkül. Vájjon mit készít elő László
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és mennyit tud abból anyja? Lehet, hogy László 
most már maga a király ellen tervez valamit? Nem 
lehetetlen, neki majd csak az utolsó pillanatban fog 
szólni, mikor már befejezett dolgokkal számolhatnak, 
mint Ulrik gróf esetében tette. így tűnődve bakta
tott a hosszú úton végig Temesvár és Buda között. 
Hogy mi várja odafent, nem tudta, csak sejtette, 
hogy nagy dolgok következnek, amelyeket bátyja 
nélküle készít elő.

Mikor Budára érkezett, ezeknek a nagy dolgok
nak semmi jelét sem látta. Az udvar élete folyt a 
rendes kerékvágásban. Vitéz János, aki Váradon 
nagyban építkezett, már visszatért püspöki székhe
lyéről és építési terveit magyarázgatta nagy lelke
sedéssel, ha a kancellárián felkereste valaki. A zász
lós urak többnyire Budán voltak, tél idején nem 
volt gondjuk birtokaikkal. László, mint ahogy jól 
seper az új seprő, tüzesen intézte a főkapitányság 
dolgait, mindenféle hadszerző gondolatokat eszelt 
ki, éjfélig diktált emlékiratokat deákjainak és buz
gón dolgozott az országos lándzsaverseny előkészí
tésén is. Mikor öccse megjött, roppantul megörven
dett, s az egész lándzsaverseny-előkészítést a nyakába 
varrta. Mátyás elfoglalta a várpalotában kamarási 
szállását, a szolgálat alól további felmentést kapott 
és nekilátott a versenynek. Ácsokkal, fegyvermű
vesekkel, pályabírónak való próbált urakkal tár
gyalt, megbízókat küldött, külföldi versenyszabály
zatokat sürgősen megrendelt, az országban a ver
senyt mindenütt doboltatta. A munkában rendkívüli 
gyönyörűséget talált. Dolgába nem szólt bele senki, 
telek, pénz, épületanyag rendelkezésére állott, mert 
Lászlóval úgy határoztak, hogy ami nem telik a fő- 
kapitányság költségvetéséből, azt a saját zsebök- 
ből fogják pótolni, de mindenképpen kivágják a 
rezet. Munka közben úgy érezte, hogy soha életé
ben nem volt még ilyen boldog. Még azok az udvari 
győzelmek sem okoztak volt neki ekkora örömet,
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amelyekkel a tornákon, megszerezte magának az 
elsőséget. Végre önálló, oszágos- munkát kapott, 
amelyben eszét, leleményét, erélyét, találékonyságát 
használhatta, s még hozzá olyan alkalmat készített 
elő, amelyben, ha kedvez a szerencse, ország-világ 
előtt első lehetett. Nem egyszer jutott eszébe munka 
közben, hogy az országló király érzése ehhez ha
sonló lehet. És nem tudta eltagadni maga előtt, hogy 
a trón után heves vágyat érez.

Ahogy azonban teltek a napok, apró jelek kezd
ték felütni a fejőket. Mintha mégis csak készült 
volna valami. A királyhoz most a nádor volt olyan 
bejáratos, mint azelőtt Ulrik gróf. A szolgálatától 
felmentett Mátyás most keveset tudott ugyan a ki
rályi fogadószoba forgalmáról, de azok az udvari 
emberek, akikkel a verseny miatt érintkezett, min
dig hoztak valami alattomosan sompolygó mende
mondát. Leginkább azt, hogy Hunyadi Lászlónak 
jó lesz ügyelnie magára, mert sok az ellensége a 
király körül. Jó lenne, ha valami fegyveres erővel 
fedezné magát.

Ezek a kínzóan idegesítő mendemondák ugyan
így Lászlóhoz is eljutottak, ő eleinte vállát vono- 
gatta. De aztán, hogy jóakarói békében hagyják, 
vagy talán, mert csakugyan készült valamire, fel
hozatott birtokaikról hatszáz lovast és még sokkal 
több gyalogos parasztot. Akkor egyszerre megfor
dult a mendemonda: ellenőrizhetetlen valakik azt 
rebesgették, hogy a főkapitány forral valamit, mert 
íme, saját katonáival körülvette a király várát. De 
hogy ki és kinek mondta ezt, annak nem akadt gaz
dája.

A testvérek elég keveset találkoztak, elfoglalta 
munkája mindakettőt. De mikor Mátyás egy reggel 
azt hallotta, hogy bátyja lemondott a főkapítányi 
állásról, megdöbbenve sietett felkeresni. Fogcsikor
gató, ingerült állapotban találta.

— Nem vagy immár főkapitány?
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— Nem vagyok. Falják fel rangjaikot, az fene 
essen beléjök.

— Faggatni nem szoktalak, bátyám uram, de 
mastan bizony kérdlek. Mi ez? Mi vagyon itt? Nem 
vagyok immár csecsemő, beszéljed az egészet.

László kényszeredetten beszélt. Öccsét sohasem 
szerette főbenjáró dolgokba avatni, e tekintetben 
atyja természete lakott benne, aki még hitvesével 
sem közölt volt mindent. De most mégis beszélt a 
lemondott főkapitány; ha kibeszélhette magát, jól 
esett haragjának. Elmondta, hogy az első naptól 
kezdje folyton piszkálgatták állását, folyton céloz
gattak rá, hogy erőszakkal csikarta ki a főkapi
tányságot a királytól, mikor az ki volt neki szolgál
tatva Temesvár falai közt. Egy darabig tűrte a cél
zásokat, de mikor végre maga a király is tett egy 
ilyen fullánkos megjegyzést, dühében odavágta az 
állást. Lemondott. A király is haragot mutatott és 
a lemondást elfogadta. De már egy óra múlva k i
nevezte tárnokmesternek. Most tehát a haderő a 
mágnások kezére csúszott, ő pedig még csak 
szemrehányást sem tehet, hiszen a tárnokmester is 
zászlósűr, és a király hivatkozhatik arra, hogy ke
gyének elég díszes jelét adta.

Mátyás gondolkozott. Aztán megfogta bátyja 
karját.

— Bátyámuram, mondd meg néköm, ha mit 
király ellen forralsz.

László mogorván, makacsul nézett maga elé, 
aztán fejét rázta.

— Semmit.
— Ha semmit, úgy menj asszonyanyánkhoz Te

mesvárrá, mert ugyan nyughatatlan, hogy ketten 
vagyunk itt.

~ Mennék. De nem mehetök.
— Nem-e?
— Nem. Király parancsolta marannom.
Mátyás elhűlve nézte a komor bátyát. Az csak
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vizsgálta a padlót sötét bika-tekintetével. A helyzet 
nyilvánvaló volt. Megint foglyok, de most már 
mindaketten egyszerre. Amitől anyjuk úgy óvta 
őket. És fegyveres erejök most nem elég. Ami em
berük Buda alatt van, azt a király napok alatt szét
szórhatja. Túszuk nincsen. Szilágyi a végeken. En
nek fele se tréfa.

— Hordol-é páncélingöt, Lackó?
— Hordok, — bólintott az mogorván, — de hogy 

melly hasznos az, Ulrik gróf dógánál láthatod vata.
Sokáig ültek még egymás mellett a testvérek, 

de többet nem beszéltek. Mátyás végül búcsúzás
ként megütötte bátyja vállát és magára hagyta. 
Körülbelül látta már, mi történt: a könnyen hívő 
Lászlót azzal csalták lépre, hogy jóhiszeműségét bi
zony íttatták vele. Nyilván ő maga is így került 
Budára: László mutatni akarta, hogy nem fél öcs- 
csét felhozatni, mert szénája rendben van. De ezért 
nem tett szemrehányást bátyjának. Ö magától is 
feljött volna. Most tehát mi lesz és mi a teendő? 
Résen kell lenni. Szökni lehetetlen. Roppant fel
tűnő lenne, sőt gyanút is keltene, ha a versenyek 
készületeit most abbahagyná. Az óriás tornatér már 
el is készült a vár alatt. Maradni kell és sorsát a 
csillagokra bízni.

A gyanús jelek folyton szaporodtak, a mende
mondák már a legkalandosabb fondorlatokat vélték 
tudni. A Hunyadiak emberei úgy jártak az utcán, 
hogy felosztották maguk közt az irányokat: ki 
merre figyel. Mátyás páncélt viselt és küszöbén ina
sát hálatta. A levegőben volt valami feszült és meg
foghatatlan. Valami, amit nem lehetett megne
vezni, s ami napról-napra szabályosan, erőteljesen 
növekedett. A látóhatáron csapatok jelentek meg. 
A híres felföldi vezér, Giskra, aki eddig a pesti 
oldalon járkált hadaival, egyszer csak átjött Bu
dára. És híre járt, hogy Újlaki haddal érkezett a 
király látogatására. Most már a Hunyadi f egy ve
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rek semmit sem számítottak a két fivér védelméül. 
De minden gyanakvás még mindig lehetett képzelő
dés is. Az országos lándzsaversenyt március tizen
hatodikára tűzték volt ki, nem volt abban csodála
tos, hogy az egész ország feltódul erre tornát látni.

Tizennegyedikén délelőtt Hunyadi László ki
hallgatást kért a királytól. Jelentést tett neki a ver
seny előkészületeinek befejezéséről és meghívta a 
királyt: tekintené meg a fellobogózott és szőnyeg
díszes pályát a vár alatt. A király igen nyájas sza
vakkal elfogadta a meghívást. Megbeszélték, hogy 
délután liat órakor odalovagolnak. Erről Mátyás is 
értesítést kapott. Pontosan hat órakor el is indultak 
a várból. A királyt Giskra kísérte és a két Hunyadi
testvér, mögöttük királyi csatlósok. Amerre halad
tak, feltűnően sok volt a katona. Rossz idő volt kü
lönben, közelgő vihart lehetett érezni.

A pálya megtekintése nem sokáig tartott. A ki
rály csak felületesen pillantotta végig a hatalmas 
deszkaépítményt. Udvariasan bólogatott ugyan 
Mátyás szakszerű magyarázataira, de közben mind
untalan csehül beszélgetett Giskrával. Csehül pedig 
sem László, sem Mátyás nem értettek. A pályán 
egész sereg fiatal levente gyakorolta magát a nagy 
napra, s most különösen ki akarták magokat tün
tetni a király előtt. De az nem igen figyelt az egy
másnak robogó páncélos ifjakra. Nemsokára meg
elégelte a látványosságot. A kijáratnál szerfelett 
nyájasan dicsérte meg a testvérek munkáját. Ki
jelentette, hogy el van az egésztől ragadtatva. Majd 
visszanézett még egyszer a mérkőzőkre.

— Ez persze mind győzni akar holnapután.
— Aki versenyez, felség, — szólt Mátyás, — az 

mindig győzni akah
— Igen, kedves Mátyás testvérem, de jegyezd 

meg jól, hogy nem mindig győz az, aki győztesnek 
képzeli magát. Ez már vele jár a bajvívás természe
tével. Menjünk.
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Mikor fellovagoltak a várba, még több katonát 
láttak. Közben kitört a vihar, hatalmasan menny
dörgőit és felhőszakadás érte utói őket. Az eszter
gomi kapunál még meg is kellett állniok egy össze
torlódott lovascsapat miatt. Buda utcái a megszál
lott vár benyomását tették. A király csehül beszél
getett Giskrával. Mikor a várpalota udvarán csu
romvizesen leszálltak csörgő lovaikról és felmentek 
a folyosóra, Mátyás szállása előtt mentek el. Itt a 
király megállóit.

— Mátyás testvérünket kegyelemben elereszt
jük. De László testvérünkkel országos dolgokban 
még tanácskoznunk kell.

Hárman tovább mentek, Mátyás ott maradt. 
Még utánok nézett egy pillanatra. Látta bátyja dús
hajú szőke fejét, széles vállú zömök termetét eltűnni 
a fordulónál. Akkor bement a szobájába. Átöltözött, 
mert meg akarta látogatni Maddalenát. Éppen ké
szen volt öltözködésével, mikor erősen kopogtak az 
ajtón, ö háttal állott az ajtónak.

— Szabad.
De mindjárt meglepetve is fordult hátra, mert 

szokatlan fegyverzörgést hallott. Az ajtóban Giskrát 
pillantotta meg, háta mögött páncélos katonákat. 
Csodálkozni sem ért rá, két katona beugrott. Ráro
hantak és lefogták két karját. Giskra intett.

— Vigyétek.
Ment velők ellenállás nélkül. Elint vakító villá

mok cikáztak.

XI.

Pincebörtönbe vitték és mindenekelőtt alaposan 
kikutatták. Le kellett vetkőznie. Tőrét és páncélin
gét elkobozták tőle. Aztán megvasalták. Ez abból 
állott, hogy jobbkezét és jobblábát lánc fűzte össze, 
amelynek bilincskarikája volt a csuklón is, a bo
kán is. A láncon súlyos vasgolyó lógott. Ez több-

13Sarsányi Zsolt: Mathias Eex I.
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nyíre ülő helyzetbe kényszerítette. Ha fel akart 
állni, két kezével meg kellett a vasgolyót emelnie. De 
egészen kiegyenesedni akkor sem tudott. Tömlöcé- 
nek egyetlen kis ablaka volt, az is nagyon maga
san. És olyan vastag volt a börtön fala, hogy az 
égből nem láthatott semmit, hiába ágaskodott.

Kisvártatva hallotta a folyosó felől, hogy űj 
foglyot hoznak. Akit hoztak, az dulakodott és szit
kozódott: Bodó Gáspár hangját ismerte fel benne. 
Majd mások idehurcolását is hallotta. A súlyosan 
vasalt nehéz tölgyfaajtó jól zárt, de valami mégis 
áthallatszott rajta, még a vihar ellenére is. És ő fe
szülten figyelte a beszűrődő neszeket: vájjon felis
meri-e közöttük bátyja hangját. De nem hallotta. 
Azt vagy már előbb idehozták, vagy máshová vit
ték. Eltelt egy jó félóra ebben a várakozásban, mikor 
egyszerre megzendültek Buda harangjai. A haran
gokat félreverték. Ő nagy iparkodással igyekezett 
gondolatainak kuszaságában valami észszerű kö
vetkeztetésre jutni. Ha a budai harangokat félrever
ték, melyeknek hangjai közül a várkápolna jól is
mert csendülése hiányzott, akkor Buda városa nyil
ván el van zárva a vártól. Mert ha nem lenne el
zárva, akkor csengene a várkápolna harangja is. 
Nyilvánvaló, hogy azt a hidat, amely a várpalota 
dombja és a város közötti árok felett vezetett ke
resztül, elzárták. A várpalota elzárta magát a kül
világ elől, Buda toronyőrei tehát kongattak, mert 
bajt sejtettek a király körül. De mi is történhetett 
a király körül? Miért fogták el őt és minden jel sze
rint a Hunyadi-híveket vele együtt, elsősorban ma
gát Lászlót is? Nem értett az egészből semmit. Csak 
annyit látott egész világosan* hogy a király nyíltan 
a Hunyadi-ház ellen fordult. Vájjon mi a szándéka 
velők? Az sem lehetetlen, hogy éle töket készül 
elvenni.

Mátyás vállat vont. Úgyszólván öröme tellett 
abban, hogy most bátornak és erősnek látja önma-
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gát. Hogy esetleg megölik, ez a gondolat nem keltett 
kétségbeesést benne. És eszébe villant, most már 
érthető értelemmel, a királynak a versenytéren 
tett, akkor közömbösnek látszó, megjegyzése: „Nem 
mindig győz az, aki győztesnek képzeli magát. Ez 
már vele jár a baj vívás természetével/* A király
nak most igazat kellett adnia. A Hunyadiak s az 
uralkodó mágnáspárt életre-halálra szóló bajvívást 
kezdtek a közélet porondján, kiki a maga társa
dalmi rétege fejében. A régi időkben szokás volt, 
hogy két ellenséges sereg helyett vezéreik állottak 
ki páros viadalra. így volt ez most is: a dinasztia 
és a köréje rokonosodott mágnásosztály kiállott a 
köznemességgel. Viadalba küldött bajnokaik har
coltak egymással. Ezen az oldalon Hunyadi János 
és Szilágyi László, amott Ulrik gróf és Györgye ki
rály a porondon maradtak. A bajvívás nemcsak 
karddal folyt, hanem cselvetéssel is. Mert ahogy 
Lászlóéig beeresztették Nándorf ehérvárra IJlrikot, de 
hadai előtt felhúzták a hidat, az nem felelt meg a 
lovagi torna szabályainak. Erre most a dinasztia 
pártja hasonló cselvetéssel válaszolt, sőt még vak
merőbbel: a király alighanem abban a tudatban es
küdött meg az evangéliumra, hogy ezt az esküt 
meg fogja szegni. A fondorlat sikerült. És nem le
hetetlen, hogy most ütött a két Hunyadi-testvér 
utolsó órája. De nem lesz teljes győzelem ez sem. 
Szilágyi Mihály még él odalent, az özvegy anya 
még él, marhájok, hatalmok rengeteg, jókora had
sereget tudnak talpraállítani, ha arra kerül a sor. 
Hunyadi János fiai meghalhatnak, de osztályuk, 
amely a közéletbe küldte őket, hogy az egyedural
kodó főurak hatalmába éket verjenek, majd talál 

i más vezetőket.
Folytonos mennydörgés és villámlás kísérte a 

megbilincselt fogoly tépelődéseit. Egy pillanatra 
feltámadt benne a méltatlankodás, hogy most életét 
kell vesztenie, holott maga sommiben sem részes.

13*
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Talán még meg is menthetné életét, ha bátyját 
megtagadná. Ha rávallana. Ha előadná annak a 
gyanakvásnak apró elemeit, amely hallgatag báty
jának terveit illetőleg benne is felébredt. De ezt a 
gondolatot mindjárt el is űzte magától, őt Hunyadi 
János ütötte lovaggá. És bátyját cserbenhagyni 
nem lenne méltó Hunyadi János lovagjához. Gara 
László lehet cillii gróf-ivadék és lehet a tescheni 
hercegnő férje, Újlaki lehet akármilyen gőgös és 
fényességes, de az igazi úr ő marad: Hunyadi Má
tyás, a köznemesi fi.

Csak hajnaltájt nyomta el az álom. Addig a vi
har is, a lármás kongatás is elült. De a hajnal hi
dege korán felébresztette. Izmait gyötörte a bilincs
okozta kényszeredett helyzet, pokrócos fekhelyére 
csak kínosan gubbaszkodva tudott lefeküdni. Foly
tatta a tűnődést, ahol abbahagyta és ugyanazokat 
a dolgokat százszor is végiggondolta. Kora reggel 
megcsikordult a kulcs a börtönajtóban. Egy mar
cona, álmos börtönőr, aki egyetlen szót sem ejtett, 
ónedényben gőzölgő levest hozott neki, karéj ke
nyérrel. Annak farkasmódra nekiesett. Aztán várta, 
mi lesz.

Már jó magasan járt a nap az égen, mikor 
megint nyílt az ajtó. Két lándzsás porkoláb jött érte. 
Nevét olvasták egy céduláról, nagy-hivatalosan. 
Bilincseit levették róla és egyszerűen hátrakötözték 
a kezét, aztán megindultak vele. Ismeretlen folyosó
kon vezették, lépcsőkön, udvaron. Útközben nem lá
tott senkit. Majd megint valami folyosóra került s 
onnan egy előterembe. Itt leültették. Kíváncsian 
nézett körül, de nem tudta megállapítani, hogy hol 
van. Több porkoláb és törvényszolga jött-ment, üldö
gélt. Láttára németül összesúgtak, ő büszkeségből 
nem szólt kísérőihez. Mély csend volt a helyiségben, 
csak egyik ajtón túlról hallatszott néha egy-egy 
emelt szó. Megismerte: bátyja hangja volt. Tehát 
tárgyalás folyt odabent.
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Erősen odafigyelt, hátha elkaphat egy-egy szót, 
amiből majd következtetni tud valamit. De nem 
értett meg semmit. A ház egy más részében takarít- 
gató eselédleány énekelt valami mélabús virág
éneket, az jobban idehallatszott.. És a lándzsások 
suttogása is zavarta. Nézett maga elé és várakozott. 
Anyjára gondolt. Az lent Gábrielé pappal sétálgat 
most a temesvári bástyán és semmiről nem tud 
semmit.

Egyszerre kicsapódott az ajtó és két porkoláb 
közt László lépett ki rajta. Az ő keze is hátrakötve. 
Meglátták egymást.

— Nékünk ugyan megesött, — mondta László.
Meg is akart állni, de az egyik porkoláb néme

tül rákiáltott, hogy ne beszéljen. A lócához vezették. 
Ugyanekkor bentről kiszólt egy kancellista:

— Hunyadi Mátyás, besztercei gróf!
Felállott, ment a két lándzsás között befelé.

Nagy teremben találta magát. Hosszú tanácskozó
asztal, * falfelőli oldalán egymás mellett az urak 
hosszú sora. Egyetlen gyors pillantással végiglátta 
őket. Középen ült Gara László, a nádor, előtte feszü
let két égő gyertya között és nagy halmaz írás. 
Két oldalt a többi bíró: Újlaki Miklós erdélyi-vajda, 
Bánfi Pál főajtónálló, Buzlai László főpohárnok, 
Czernin osztrák főlovászmester, Holzler osztrák 
tárnokmester, Puckenda Farkas és Véglesi Jodokus 
várnagyok. Csupa szemenszedett Hunyadi-ellenség.

— Comes Mathias de Beszterce! Scis latiné?
Ezt a nádor kérdezte, nyilván hivatalos for

maságból.
— Scio.
A tanácskozás, vagy tárgyalás tehát latinul 

folyt. A nádor felnézett írásaiból.
— Azzal vádolnak téged, Mátyás gróf, hogy 

összeesküdtél Őfelsége a király élete ellen. Társaid
dal együtt meg akartad őt ölni, hogy a királyi hatal
mat magatokhoz ragadjátok. Elismered a vádat?



198 HARSÁNYI ZSOLT

— A vád gyalázatos és hitvány ostobaság.
— Lassabban a hanggal, fiú. Az életeddel játszol.
— Az én életem biztos. A király esküje védi.
— A királyból kényszer csikarta ki az esküt, az 

nem érvényes. De ha érvényes volna is, ellenkezik 
a joggal, hogy az eskü csak őt kösse, ti pedig sza
badon az életére törhessetek. Szóval tagadod a 
vádat.

— Nem. Felháborodva visszautasítom.
— Ti összeesküdtetek, hogy a tervezett lándzsás- 

verseny napján, mikor a király az udvari páholy
ban tartózkodik, körülveszitek a játékteret, a kelet
kezett zavarban a királyt megölitek, a hozzá hű 
országnagyokat letartóztatjátok és ezalatt vidékről 
felhozott hadaitok a várat hatalmokba kerítvén, 
bátyádat királlyá kiáltják ki. Tagadod ezt?

— Ismétlem, hogy felháborodva visszautasítom.
— Tehát azt állítod, hogy bátyád ezt a tervet 

nem közölte veled.
— Nem ezt állítom. Én azt állítom, hogy bá

tyámnak ilyen terve nem is volt.
A nyolc úr egyszerre élénk lett. Gúnyosan le

gyintettek, nevettek, egymáshoz hajoltak. A nádor 
folytatta:

— Ezt hiába állítod, ezt mi már megállapítot
tuk, hogyan volt. A bátyád szerepe előttünk tisz
tázva van, most a te szerepedről van szó. Várjál 
csak. . .

A nádor jegyzeteibe nézett, keresgélt valamit, 
aztán bólintott.

— Igen, mondd meg nekem, hol voltál március 
tizedikén délután hat órakor.

Mátyás gondolkozott. Majd vállat vont.
— Nem tudom. Valószínűleg a versenytéren vol

tam, mert az utóbbi időben a nap túlnyomó részét 
ott töltöttem. *

— Gondolkozz csak. Nem vettél-e részt vala
milyen összejövetelen?
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— Nem. Az egészen bizonyos, hogy nem. Mióta 
Budára feljöttem, semmiféle összejövetelen nem 
vettem részt.

Buzlai, a főpohárnok, türelmét vesztve az asz
talra vágott.

— Ügy hazudik, mintha könyvből olvasná.
Mátyás hirtelen kardjához akart kapni. De csak

hátrakötött keze rándult meg. Arcát elfutotta a 
pirosság.

— Szerencséd, hogy a kezem hátra vau kötve.
A nádor felemelte hangját. Rárivalt Mátyásra.
— Hogyan beszélsz te egy zászlós úrral, kölyök?
— Én nem kölyök vagyok, jegyezd meg, nádor, 

hanem Hunyadi Jánosnak, mindnyájatok megmen
tő j ének, a fia.

Most Czernin szólt közbe, cseh kiejtésű latin 
szóval.

— Hunyadi János a király alkalmazottja volt s 
amit csinált, a király erejével csinálta.

— És a király pénzével, — fűzte hozzá a nádor, 
— és ezekről a pénzekről is sokat lehet beszélni.

Mátyás fejét elfutotta a vér. Hiába tette fel ma
gában, hogy okos lesz és nyugodt, most elvesztette 
indulatai felett az uralmat. Odarohant az asztal 
közvetlen közelébe és mialatt a dulakodóhoz ha
sonlóan rángatta hátrakötött kezét, a nádor arcába 
kiáltott:

— Gyáva fráter vagy, nádorispán! A hatalma
tokban vagyok, meg is ölhettek, de a képedbe kiál
tom, hogy gyáva fráter vagy! Oldasd le a bilincsei
met, úgy mondd, amit mondtál! Esküszöm, hogy 
puszta kézzel a torkodnak esem!

De akkor már a két poroszló, akiknek Gara 
László könnyű fejmozdulattal intett, nyersen meg
ragadták és visszaráncigálták előbbi helyére. Hosszú 
csend következett. Mátyás melle úgy lihegett, mint 
a fújtató. És remegett a térde.

— A nádori méltóság megsértéséért — szólt
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végre a nádor, — külön meg foglak büntetni. Most 
térjünk vissza a tárgyra. Mióta Budára jöttél, vol
tál-e a Kanizsai László uram házánál? És kikkel ta
lálkoztál ott?

— Egyszer voltam ...
A bírák mozgolódtak. Aha, aha, — lehetett hal

lani egyiknél is, másiknál is. Mátyás, még mindig 
remegő hangon, folytatta:

— . . .  de nem találtam otthon. Két lovát akar
tam megnézni a verseny miatt. Összesen egy percig 
tartózkodtam a házában és szolgáin kívül senkit 
sem láttam ott. Szóval, ha oda akarsz kilyukadni, 
nádor, hogy ott valami titkos összejövetel lett volna 
s én azon részt vettem volna, akkor tévedsz. Kijelen
tem kereken, hogy semmiféle összeesküvésről nem 
tudok, semmiféle titkos összejövetelről nem tudok, 
bátyám uramnak a király ellen való semmi tervé
ről nem tudok, sőt, mikor őt mendemondákra figyel
meztettem, ő nekem négyszemközt határozottan ki
jelentette, hogy a király ellen semmi terve nincsen. 
A főkapitányi állásról is azért mondott le, mert a 
ti célozgatásaitok büszkeségét sértették. Ez a tiszta 
igazság, erre meg is esküszöm az evangéliumra tett 
kézzel, akár csak... akár csak szeretett testvérem, 
V. László őfelsége.

— Őfelsége személyét, — szólt szigorúan Újlaki 
Miklós —, ne vonjuk ide.

— De csak vonjuk. Én azt kívánom, hogy a ki
rály szemtől-szembe vádoljon engem. Ne ti vádol
jatok. Tőle akarom hallani, hogy én összeesküdtem 
ellene és hogy ő ezt komolyan hiszi.

Gara legyintett.
— A vizsgálat útjait nem te fogod megszabni. 

Jobb lesz, ha ilyen szemtelen viselkedés helyett vi
gyázol a bőrödre és védekezel, ahogyan tudsz.

— Én nem védekezem, nádor. Én nem fogadom 
el a vádat. Már mondtam, hogy visszautasítom. Ez
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a vád, amely nem származhatik a királytól, van 
olyan szemtelen, mint az én viselkedésem.

Jödokus, a véglesi várnagy, félhangon meg
szólalt:

— Van esze a fiúnak.
— És a nyelve is fel van vágva, — mondta 

Bánfi Pál.
— Csendet kérek, urak, — intette őket kedvet

lenül Gara —, így nem tárgyalhatunk. Ide hallgass, 
Mátyás gróf. Ha mindent töredelmesen megvallasz, 
az a büntetés kiszabásánál nagy hasznodra lesz. Bá
tyád el van veszve, ne vesszél te is utána. Gondolj 
édesanyátokra...

— Anyám személyét hagyd békén. Bátyám 
pedig nem lehet elveszve, mert ártatlan.

— Ártatlan? Ez jó. És Ulrik grófot ki ölte meg?
— Nem tudom. A király megesküdött, hogy ezt 

elfelejti. Én is elfelejtettem.
Gara tehetetlen haraggal pillantott a vádlottra. 

Gondolkozott, hogy mit feleljen, de aztán jobbnak 
látta nem válaszolni. Odafordult jobb és bal szom
szédjához, halkan néhány szót váltott velők, aztán 
így szólt:

— Magadra vess, ha nem viselkedtél bűnbánóan 
és töredelmesen. Végeztünk. Visszamégy a börtönbe.

Majd intett a porkoláboknak. Mátyás sarkonfor- 
dult és kiment a két fegyveres között. Még hallotta 
a nádor hangját, aki a következő vádlott nevét mon
dotta. És a kancellista a nyíló ajtóban kikiáltott 
mögötte:

— Joannes episcopus váradiensis!
Csodálkozva nézett Vitéz Jánosra, aki jött szem

közt őreivel és nyájasan rámosolygott. Nem látszott 
kétségbeesettnek. Hát ezt is lefogták? Garáék nyil
ván alaposan dolgoztak. Még visszanézett bátyjára, 
aki ott ült a lócán és nem nézett fel. Dacosan a 
padlóra szegezte tekintetét. Mátyás legalább egy 
testvéri pillantást szeretett volna váltani vele. De
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rászólni nem akart, mert nem tette ki magát annak, 
hogy a szolganép rendreutasítsa. László tovább 
nézte a padlót, ő pedig visszament börtönébe, ott 
megint ráverték a vasat. Édeskevés új anyaga volt 
gondolkozni, azt tudta meg mindössze, hogy a 
Hunyadi-csoport ellen összeesküvési vádat kovácsol
tak. Bizonyára azért, hogy mindnyáj okát ezen a 
címen ítélhessék el, s a király ne legyen kénytelen 
a temesvári esküt megszegni.

Lassan teltek az órák, változatosságot nem 
hozott semmi. A déli harangszó volt az első esemény. 
Az a harangszó, amelyet a pápa rendelt az egész 
világra, hogy millió és millió keresztény lélek imád
kozzék annak a magyar vezérnek győzelméért, aki
nek fia most tömlőében hallgatja ezt a harangszót. 
A zengés aztán elveszett a levegőben, a néma bör
tönőr megint kenyeret és levest hozott, aztán megint 
órákig nem történt semmi. Késő délután azonban 
látogató jött: Carvajal, a pápai nuncius. Nem egye
dül: segédpapja kísérte, ellenőrzés céljából pedig 
Bánffi Pál is velők jött.

— Az egyház vigasztalását hozom, kedves fiam.
— Nem kell engem vigasztalni, atyám, hanem 

békíteni. Én nem bánatos vagyok, hanem haragos.
— A békítés nem az én dolgom. Amit tehetek, 

megteszek érted, mert az anyaszentegyház nem 
felejtheti el, mivel tartozik Hunyadi Jánosnak. Még 
ma gyors futárt küldök Kómába, hogy őszentsége 
közbenjárását kérjem. De a király őfelségét magam 
is fel fogom keresni. Van-e valami kérésed, amelyet 
tolmácsolhatok nála?

— Van, atyám. A vasat vegyék le rólam. Nem 
vagyok lótolvaj. íme, nehéz felállanom, hogy meg’ 
tisztelhesselek. Azonkívül kérlek, írjál sürgős leve* 
let anyámnak és vigasztald.

— Meglesz. Azonkívül...
Itt a főajtónálló közbeszólt:
— Bocsánat, atyám, a nádor csak ennyi időt
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engedélyezett. A foglyot láttad, most mennünk kell, 
ka nem veszed rossz néven...

Carvajal csókra nyújtotta a melléről függő ék
köves feszületet, aztán megáldotta a foglyot. Lát
szott rajta, kogy nincs ínyére ilyen gyorsan 
távoznia. De a kivatalos katalommal nem akart 
vitába szállani. Eltávoztak. Az órák megint ese
ménytelenül múltak. Míg végre este, már vaksötét
ben, megint megszólalt a kulcs rozsdás lármája. 
Fáklyafény öntötte el celláját, lándzsás őrök jöttek 
érte. Levették bilincseit, vitték.

Az előteremben valóságos sokaságot talált. Most 
látta, kogy vádlott-társai kicsodák. Valamennyi két- 
két lándzsás között ült a lócán. Sorban megismerte 
bátyján kívül, aki most is komoran nézte a padlót, 
valamint Vitéz Jánoson kívül a Hunyadi-család leg
bensőbb embereit: Kozgonyi Sebestyént, Kanizsai
Lászlót, Bodó Gáspárt, Modrár Pált, Horváth Pált 
és a Hunyadi-hadak egyik kitűnő német alvezérét, 
Frodnacher Eusztákot. Senki sem szólhatott a má
sikhoz, csak szempillantásaik üdvözölték egymást. 
Hunyadi László volt az egyetlen, aki nem nézett sem 
jobbra, sem balra, hanem mélyen gondolataiba 
merült.

Kisvártatva megnyílt az ajtó és a kancellista 
kiszólt:

— A vádlottak! László, besztercei gróf! Mátyás, 
besztercei gróf! János, váradi püspök!...

Bevonűltak valamennyien, nevök olvasása sor
rendjében. Egész kis hadicsapatnak tetszettek a 
lándzsák között. Felálltak egymás mellé, szemközt a 
bírák állva várakoztak az asztal mentén. Mikor 
mind elhelyezkedtek, a nádor megszólalt:

— Az atya, fiú és szentlélek nevében. A bíróság 
valamennyi vádlottat bűnösnek találta a király 
őfelsége élete ellen szőtt összeesküvés bűnében, s 
ezért valamennyi vádlottat fejének és jószágainak
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elvesztésére ítéli. Az ítélet jogerős. Isten legyen 
nekik irgalmas.

Hunyadi László tajtékzó haraggal kiáltott fel:
— Bitangok! Esküszegők! Tiltakozom az ítélet 

ellen! Gyilkos gazemberek! Ti, ak ik ...
De két őre már megragadta, egyik erőszakkal 

befogta a száját. Dulakodtak. Senki sem mehetett 
László segítségére, kezök hátra volt kötve. És őreik 
már taszították, terelték is őket kifelé. Gara ón
fehéren nézte a dulakodást, Újlaki lesütötte a 
szemét, Bánffi Pál írásokat markolászott és reme
gett a keze. Az ajtóban Mátyás volt az első, aki ki
ment. Keményen összeszörította a száját. Nem 
nézett a többiekre. Kihúzta magát és mellét meg
feszítette. És mialatt lépkedett a kövezett folyosón, 
elhatározta, hogy utolsó kívánságül beszélgetést fog 
kérni bátyjával. Meg fogja kérni, hogy kivégzéskor 
ne heveskedjék. Haljanak meg illő, néma, előkelő 
méltósággal.

Ettől fogva minden percben várta a papot és a 
poroszlókat, akik érte jönnek. Már hozzászokott a 
gondolathoz, hogy meg fog halni. Másnap késő éjjeli 
órán csakugyan jöttek érte. Levették bilincseit.

— Utolsó kívánságom, — mondta a német por
koláboknak nyugodtan —, hogy bátyámmal szót 
válthassak.

— Az már nehéz lesz, — felelt az egyik.
— Mi történt bátyámmal? — kérdezte.
— Lenyakazták, uram, ma este, a Friss-palota 

előtt.
— A többiekkel együtt?
— ö volt az egyetlen, akit kivégeztek. A püspö

köt a hercegprímás őrzi. Modrár külön helyen van, 
a többi megszökött.

— És én? Engem most kivégezni visztek?
— Nem, uram, más parancsot kaptunk. De 

bocsáss meg, ennyit sem lett volna szabad mon
danom.
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Indultak kifelé. Az udvaron keszkenővel be
kötötték a szemét. Aztán az utcára támogatták 
kézenfogva s a kapu előtt kocsiba tuszkolták. Mi
után jó darabig zörgött a kocsi és érezni lehetett, 
hogy a meredek utakon leszállnak a vár tövébe, 
egy helyen kiszállították. Mikor a kendőt levették 
szeméről, bebútorozott szobában nézett körül. Bör
tön volt ez is, de tisztes börtön. Bilincseit nem rak
ták vissza. Magára hagyták.

Imazsámoly is volt a szobában. Azonnal oda
térdelt, hogy László lelkiüdvösségéért imádkozzék. 
De csak szórakozottan tudott imádkozni. Egész 
kicsiny kora jutott eszébe, mikor Vajdahunyadon a 
szőnyegen hancurozott bátyjával. Mint medvék 
ijesztgették egymást és nagyokat kacagtak. Egy
szerre elsírta magát és az imát nem tudta tovább 
folytatni.

XII.

Tisztességesebb fogságban őrizték most, de nem 
kisebb gonddal. Uj börtönének másnapján udvari 
tisztviselő jelent meg nála. Noha jól ismerték egy
mást és sokat lovagoltak együtt a tornán, a kancel
lista most hivatalos merevséggel állott meg előtte és 
mialatt elmondta mondókáját, mindenhová nézett 
zavarában, csak éppen Mátyás arcába nem.

— Parancsom van tudatni a gróffal, — mondta 
hivatalos latinsággal — hogy őfelsége a király, 
kegyelmének különös jeleképpen, a halálos ítéletet 
életfogytiglan való fogságra változtatta. Magnifi- 
centiád a bilincsek viselése alól felmentetik, saját 
költségén élelmezheti és ruházhatja magát. Azonban 
leveleit, úgy a küldött, mint a kapott leveleket, szi
gorú ellenőrzés fogja figyelni, óvakodjék tehát 
magnificentiád más úton, mint a porkolábon keresz
tül hírt adni, vagy kapni. Dicsértessék a Jézus.

— Hó, hó, Godofréd, megállj csak.
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— Bocsánatot kérek, de szigorú tilalmat kap
tam: magnificentiáddal társalkodnom nem szabad.

— Hivatalos ügyben sem?
A kancellista habozott. Nem felelt, csak állt.
— No ugye. Tehát kéréseim a következők. Elő

ször is naponta alkalmat kérek valami testgyakor
lásra a szabad levegőn. Fegyverrel szeretném, de 
miután ez aligha lesz lehetséges, fegyver nélkül is 
jó lesz. Másodszor könyveket kérnék, mindenekelőtt 
Sallustiust, Tacitust és Xenophont, a többi autoro- 
kat majd felírom. Harmadszor kérem egy gyóntató 
lelkiatya kirendelését, még pedig Carvajal pápai 
követ útján. A gyóntató magyar legyen.

A kancellista meghajtotta magát.
— A kéréseket jelenteni fogom a királyi kancel

lárián. Dícsértessék.
És iszkolt kifelé. Rettenetes zavara nagyon meg

látszott rajta. Mátyás még mindig nem engedte.
— Hó, hó. Ne szaladj, én terád nem harag

szom. Valahogyan meg kell hogy beszéljük a ruház
kodást, meg az élelmet, nem?

A kancellista zavart meghatottsággal vissza* 
fordult.

— Igenis.
— Nos tehát. Költségemre sürgős futár indul

jon Temesvárra. Értesítsék anyámat, hogy küldjön 
bizalmi embert, aki megtárgyalja az illetékes ható 
Sággal a mosatást, az ételküldést, a letétbe helye
zendő összegeket, egyszóval amit kell. írószerszámra 
is szükségem van. A várpalotában heverő fehér
neműimet kérem ideküldeni, tisztálkodó felszerelé
semmel együtt. Három napja nincs fésűm, szájmosó 
alkalmatosságom és borotvám. Végül pedig felső
ruhákat is sürgősen kérek, mindenekelőtt valaki ke
resse ki fekete köntösömet, fekete nadrágot és fekete 
csizmát. Ügy tudom, hogy bátyámat kivégeztétek. A 
király talán meg fogja engedni, hogy gyászoljam.
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Jó, jó tudom, hogy nem te ölted meg. Jól vésd 
eszedbe mindazt, amit kértem. Most menj.

Kéréseit, a testgyakorlás engedelmét kivéve, teL 
jesítették. A szobát nem volt szabad elhagynia, dö 
különben mindent megkapott. Még aznap megérkezt 
tek fehérneműi, ruhái, könyvei, írószerszáma, öltöz
ködő holmija. A porkoláb közölte vele, hogy élelmét 
a porkolábnó fogja főzni a fogoly szabad választása 
szerint. És még aznap egy fiatal pap jelent meg 
nála, ösztövér, aszkéta-arcú minorita. Bemutatkozott 
és Carvajal bíborosra hivatkozott. Mátyás kutató 
szemmel nézett a szeme közé.

— Barát gyanánt jössz, vagy ellenség gyanánt?
A pap halkra fordította a hangot.
— Vigyázz, Mátyás gróf, hallhatnak. Híved va- 

gyök. Tödd, mintha gyónnál. Szólj deákul, kit por
kolábod nem ért.

Mátyás letérdelt és így kezdtek beszélgetni. A 
pap mindenekelőtt elmondta mindazt, ami elfogat 
tása körül történt. Mikor a király Hunyadi László
val és Giskrával hármasban maradt, tovább halad
tak a király magántermei felé. I tt  egy adott pil
lanatban a király csehül szólt valamit Giskrának és 
elsietett. Giskra megragadta Lászlót s mindenünnen 
alabárdosok rohantak elé. Ugyanezen időben előre 
megbeszélt terv szerint összefogdosták a többieket is. 
A várkaput felhúzták. A budai dombtetőn, a város
ban, ahonnan a várral megszakadt az érintkezés, egy 
pillanat alatt az a hír terjedt el, hogy a királyt meg
ölték. Ezért verték félre a harangokat is. A Hunyadi
hadakat a vár alól szétkergették, azok teljesen tájé
kozatlanok lévén, elvonultak Temesvár felé. Lászlót 
harmadnap végezték ki, szokatlan időben és szokat
lan helyen. Nyilván féltek, hogy ha a vesztőhelyen 
s a kivégzések szokott reggeli óráján végeznek vele, 
az ilyenkor összegyülekező nagy tömeg zavargásban 
tör ki. Ezért sebtiben a Zsigmond új palotája előtti 
téren állították fel a tönköt és Lászlót este hatkor
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vitték oda. A népet így sem lehetett egészen elzárni, 
jókora sokaság verődött össze az arra menőkből, 
László előtt a rendes szokás szerint fekete zászlót 
vittek. Keze bátra volt kötve. Nyugodtan és dere
kasan viselkedett. Igen szép, arannyal hímzett kön
tös volt rajta, állítólag éppen az, amelyet Temes
várod kapott a királytól. Magától térdelt a tönk elé 
és ellenkezés nélkül fektette fejét a pallos alá. A ki
rály jelen volt a kivégzésnél, egyik palota ablaká
ban állott Gara nádorral. A bakó első csapásánál a 
pallos éle elcsúszott a László vállig érő sűrű. baján. 
Másodszor is vágott a bakó, de ez a csapás is csak a 
sűrű hajat metszette el és a tarkón csak könnyebb 
sebet ejtett. A harmadik csapás sem tudta a csigo
lyát elmetszeni, bár ez már súlyos sebet vágott. 
László ekkor talpra ugrott, a király felé fordult és 
felkiáltott az ablakba, hogy a magyar törvényes ha
gyomány szerint az olyan elítéltnek, akivel három 
csapásra nem tud végezni a hóhér, mindig kegyel
met adnak, ő tehát tiltakozik kivégeztetése ellen. Do 
a király intett a bakónak, hogy vágjon. A bakó 
utána eredt a vértől már teljesen elborított és inga
dozó lovagnak és feltaszította. László a földre 
esett. A hóhér ekkor igen nagy lendülettel negyed
szer vágott oda és a fejet teljesen elválasztotta a 
törzstől. A király erre azonnal becsukta az ablakot. 
A sokaság felháborodva zúgolódott. Sok helyen tün
tetett a nép. Egyik budai templom papja vakmerő 
prédikációban célzott a vérengző zsarnokságra.

— Mi van a többi fogollyal? Igaz, hogy meg
szöktek?

— Jó részök megszökött. Vitéz Jánost a Szécsi 
prímás őrizetére bízták, az mindjárt Esztergomba 
vitette. De a többiek segítséget tudtak kapni, a nép 
mellettük volt, kötélhágcsót szereztek és egy kifeszí
tett ablakon mind leereszkedtek. Nyomuk veszett. 
Nagy szerencséjük volt, hogy ugyanegy börtönben 
őrizték valamennyit, s így mind meg tudtak me-
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nekülni. Csak Modrárt őrizték külön, az most is 
fogva van.

— Modrárt? Miért?
— Mert az a leggazdagabb köztük és rokonai is 

nagyon gazdagok. Az udvar azt reméli, hogy javai
nak elkobzásán felül még nagy váltságdíjat lehet 
kicsikarni a rokonoktól. De most megyek, mert fel
tűnik, hogy ilyen soká itt vagyok. Megyek és meg
gyónom a perjelemnek, hogy nem gyóntattalak meg. 
De ° jövő héten megint itt leszek. Hetenként egy
szer szabad jönnöm.

— Várjál. Hajlandó vagy levelet kivinni és el
küldeni anyámnak?

— Nem tehetem. Szigorúan átkutatnak. Még a 
számat is ki kellett nyitnom, mielőtt bejöttem, és 
megmutatnom, hogy nyelvem alatt nem hoztam le
velet.

Elbúcsúztak, a pap elment. Ettől fogva napi 
élete rendszeres mederbe terelődött. Sokat olvasott 
és ahogy tudott, tornászott a négy fal között, kibá
mult az egyetlen ablakon a néptelen udvarra, fi
gyelte a verebeket, esténként mécsvilágot gyújtott, 
sokáig imádkozott, mindig különös áhítattal emlé
kezvén meg Kapisztrán papról, és szüntelenül várta 
a hét leteltét, mikor megint jön a gyóntató. Az gyor
san elmondott neki gyónás örve alatt minden el
mondhatót.

Hétről-hétre így tudta meg a világ folyását. 
Megtudta, hogy a király László kivégeztetése után 
oklevelet bocsátott ki, amelyben az ország és a vi
lág előtt igazolni igyekezett eljárását. Az oklevél
ben mindenekelőtt ellenségesen emlékezett meg Hu
nyadi Jánosról, bűnös hatalmi törekvésekkel és hűt
len pénzkezeléssel vádolta. Aztán elmondta, hogyan 
ölték meg a Hunyadi-hívek Ulrik grófot, s őt hogyan 
vitték akarata ellenére Temesvárra, hogyan csikar
ták itt ki belőle erőszakkal a királyi bocsánatot, 
hogyan esküdtek össze utóbb élete ellen, s ha a bű*

Harsány! Zsolt: Mathias Rex I,
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nősöket le nem fogatja, azok őt három nap múlva 
megölték volna. A királyi deklaráció végül magasz
talta a bíróság tagjait és mindenki ellen oltalmáról 
biztosította őket. „Mindenki ellen", ez Szilágyi Mi
hályt jelentette. Szilágyi a vagyonkobzásra vonat
kozó ítéletet, amely például Besztercét is vissza 
akarta venni a családtól, egyszerűen nem vette tu
domásul és mivel a besztercei szászok boldogan 
nyilvánították ki a szigorú Hunyadi-uralom alól 
való felszabadulásukat, haddal támadt rájok, ke
gyetlenül megrendszabályozta őket, sok embert le- 
nyakaztatott, sőt egész Erdélyországot meghódol- 
tatta. Újlaki Miklós, a hivatalos erdélyi vajda, tehe
tetlen haraggal vette az Erdélyből érkezett híreket. 
Nem tudott mit tenni: katonákkal nem rendelkezett. 
Ami rendelkezésére állhatott a hivatalos hatalom
nak, azt a fenyegető török ellen kellett tartogatni. 
S az udvarnál rettegve gondoltak arra a lehetőségre, 
hogy Szilágyi hirtelen fordulattal a szultán szövet
ségesévé válik. Hunyadi özvegye sem maradt tét
len. A vagyonkobzást ő sem vette tudomásul, to
vább uralkodott roppant birtokai felett és minden 
ereje megfeszítésével hadat toborzott. Azonkívül 
szövetséget kötött azzal a Szentmiklósi Pongrác- 
esaláddal, amely a legutóbbi időkben igen nagy ha
talomra tett szert a felföldön. Az egész ország han
gulata szenvedélyesen a király ellen fordult, s ha a 
Hunyadi név eddig is népszerű volt a kisemberek 
százezrei körében, ez a népszerűség most egyszerre 
kétszeressé szökkent. Szerteszéjjel népdalokat éne
keltek Hunyadi László, a deli levente, vértanúhalá
láról és Hunyadi Mátyás neve máról-holnapra va
rázslatosan népszerű nemzeti eszmény-névvé válto
zott. S az eszmény nem volt festett kép csupán, nem
csak népdalok állottak mögötte, hanem óriás va
gyon és a királyéval vetekedő katonaság. Mátyás, 
aki két hónappal ezelőtt még vakmerő ábrándnak 
gondolhatta, hogy valaha uralkodni fog, most hir-
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télén a trón közvetlen közelében látta magát. Akár 
rögtön belé is ülhetett volna, ha nem ült volna ott 
valaki.

Mindezt jól tudta az a valaki is, aki ült benne. 
Mátyást egyre szigorúbb gonddal őrizték. S a fo
goly tisztában volt vele, hogy életét csak az ország 
közhangulatának köszönheti. Ha Garáék nem féltek 
volna attól, hogy az ország elemi erővel felzúdul az 
udvar ellen, már rég eltették volna láb alól.

Két hónapja vesztegelt már új börtönében, a 
Gellérthegy tövén, mikor a kancellista megint fel
kereste.

— Először is azt kell tudomására hoznom mag- 
nificentiádnak, hogy édesanyja, a grófné asszony, 
semmiképpen nem hajlandó a levélírási engedelmet 
igénybe venni. A grófné asszony biztosítékot köve
telt, hogy levelei fölbontatlanul fognak a címzett 
kezébe érkezni. Az udvar ezt természetesen meg
tagadta. A grófné asszony erre kijelentette, hogy 
ilyen körülmények között lemond a levelezésről. A 
kancellária súlyt helyez rá, hogy ez a körülmény 
helyes világításban jusson magnificentiád tudomá
sára.

— Tudomásul veszem, Godofréd. Én sem írok 
anyámnak. Megértjük mi egymást levél nélkül is. 
Még mi újság?

— Küldetésem másik célja felszólítani magni- 
fieentiádat, hogy minden szükséges holmiját még 
ma csomagolja össze, mert holnap Bécsbe fog szál
líttatni.

— Értem. A király Bécsbe megy és engem ma
gával visz. Helyes, készen leszek.

Másnap kora hajnalban felköltött ék. Gyorsan 
öltözködött, a kocsi várt rá. Mikor kilépett az ut
cára, a régóta nélkülözött szabad levegő kissé meg
szédítette. De nem volt módjában soká örülni az 
utca fal nélkül való nagy tágasságának. Sürgették,

14*
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hogy beszálljon. Nagy meglepetésére a kocsiban 
már ült valaki.

— Te vagy az, Pali!
Modrár Pál volt a bentülő, a gazdag fogoly, aki 

nem tudott megszökni. Az udvar még mindig busás 
váltságdíjat remélt érette nyilván. Azért vitték ér
tékes poggyász gyanánt a király menetével Bécsbe 
őt is.

— Én vagyok, gróf uram. Hogy élőt látlak, nem 
kicsinység.

A kocsi külön fogolyszállításra készült kocsi 
volt, magas ablakú, fedett. Ablakain vasrács. Ajta
ján kívül erős lakat. A két fogoly rögtön élénk be
szélgetésbe merült. És Mátyás azonnal megkérdezte, 
ami hosszú hetek óta kétségekkel mardosta belülről:

— Pali, vallj igaz lelködre nékem: összeeskü- 
dél-e Lackó bátyámmal?

Nem.
— Vala néki terve király ellen, akármellyes?
— Nem tudom. Hiszen esmerted bátyámot, 

uram. Kit fejében forgata, senkinek arrúl nem 
monda egyetlen jótát is.

— Készüle királyt megölni, vagy nem készülő, 
eztet mondd.

— Csak az Mindenható tudja, senki egyéb.
— Te mit alitsz tennenmagadba?
— Nem tudom, gróf uram. Forgatóm én eztet 

fejembe éjszakáknak éjszakáin által. De nem tudom.
És most elkezdték a halott titkait kutatni. Igye

keztek halála után benézni keménycsontú homloka 
mögé. Annyi bizonyos volt, hogy Hunyadi László 
király akart lenni Magyarországon. Hiszen kicsiny 
kora óta élete, nevelése, szüleinek alig is titkolt 
szándéka ebbe az irányba terelte. Sőt ezenfelül 
meggyőződése is. A két fiú készen kapta az apától 
azt a politikai hitvallást, hogy Magyarországot 
nem szabad tucatországnak beengedni a német
római hűbéres államok nyájába. Magyarországnak
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szabadnak és önállónak kell lenni a sajátmaga 
magyar királya alatt. Népszerű, gazdag úr kell a 
magyar trónra, olyan, aki győzi katonával és ki
felé mutatott erővel, befelé pedig országának léleg
zetét lélegzi és szívdobogását lükteti. És köznemesi 
sorból való ember kell oda, aki nem külföldiesedett 
el fajtájától, aki nem a keveseknek, hanem a mil
lióknak királya, aki féken tudja tartani a kapzsi 
hatalmasokat és igazságot hoz a szegénységnek. 
Hunyadi László apai örökségképpen vallotta ezt és 
a trónra való embert önmagában látta: rengeteg 
vagyonában, származásában, gyökeres magyarságá
ban, a kisemberek óriás táborából való jöttében. 
Természetes, hogy Magyarország királya akart 
lenni. Csak az a kérdés, hogyan akart azzá lenni? 
Megfordult-e csakugyan fejében az a gondolat, hogy 
míg a trón zsámolyára hághat, előbb Ulrik gróf 
után még egy veres holttestet kell átlépnie? Mátyás 
és Modrár Pál hosszan tanakodtak ezen, de nem 
tudtak dűlőre jutni. Az egyetlen, aki kérdéseikre 
felelhetett volna, ott nyugodott a nyakához vissza
illesztett fejjel a Mária Magdolna-egyház úrnapi 
kápolnájának földjében. Egyházi szertartás nélkül 
ásták el oda, a Zsigmond által kivégeztetett Hé- 
dervári Kont és harminc köznemes társa mellé. S 
ha igaz volt Hunyadi János származásának titka, 
akkor Zsigmond egyik unokája ásatta oda a 
másikat.

De itt volt még a harmadik unoka, a Gönyű felé 
döcögő kocsiban. Ez maga elé bámult a rabszállító 
alkalmatosság homályába és így szólt:

— Haszontalan ügyekezet itt az hibást keres
néd. Ha ketten rettegnek egy az mástúl és mend 
ketteinek markába kard vagyon, az közös rettegés 
elébb-utóbb valamék kardot az másik mejjbe tolja 
Nem űk gyilkoltak, hanem az hatalom, kit csak 
egyikök bírhat. Vagy pláné az harmadik.
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Modrár Pál feléje fordult, bár arcát a homály
ban alig láthatta.

— Te?
— Én.
— Király lész?
— Az. Noha Méhbenhagyott László ellen bizony 

nem forralok semmit is. Hogyan jövend, miképpen, 
nem tudom. De az csillagokban írva így vagyon. 
Szentül hiszem ezt. Mert lássad: hogy ennyi viszon
tagság, hogy ellenkező iparkodásoknak illy tigris 
dühei közt még elevent látsz engöm, csudának csu
dája. Isten tészi ez csudát, mert reám szüksége 
vagyon.

— Osztán jó király lész?
— Jó. Ezt két okon tudván tudom. Mert igen 

szeretem az magyart. S mert igen szeretem az igazt.
Soká hallgattak, aztán Mátyás nagyot sóhaj

tott:
— Hajhaj. De meddig várjak még, meddig? 

Tizennyócadik évemöt tapodom immár.
Mikor Bécsbe érkeztek, ott közös fogságba zár

ták őket, igen erős felügyelet alatt. Itt már sokkal 
nehezebb volt híreket szerezni, kivált magyar- 
országiakat. De a lelemény segített: Mátyás enge- 
delmet kért, hogy csehül tanulhasson, mert idejét 
nem tudja naphosszat olvasással és szobai tornával 
tölteni. Az udvar pedig, bizonyára azt gondolván, 
hogy jobb egy fogolynak csehül tanúlni, semmint 
meddő óráin mindenféle terveket kieszelni, megadta 
az engedelmet. Egy jámbor cseh szerzetes járt 
tehát mindennap a fogságba, aki csakhamar bő
beszédű hírforrásnak bizonyúlt. Elmondta, hogy 
magyar földön valóságos polgárháború folyik, a 
nép fegyveresen lázadozik, a király Újlakit küldte 
sereggel rendcsinálónak, s ebből szabályos ütköze
tek fejlődtek ki. A királyi sereg nem bír a néppel, 
a király máris békekövetet küldött Hunyadinéhoz. 
Aztán elmondta, hogy László király házasodni ké
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szül, elveszi feleségül VII. Károly francia király 
egyik leányát, a tizennégy esztendős Madeleinet. Az 
esküvőt jövő tavasszal Prágában fogják tartani. 
Elmondta azt is, mennyi bonyodalom kerekedett 
Ulrik gróf öröksége körül. Ezen a király volt gyám
jával, Fridrik császárral marakodott, az özveggyel 
nem igen törődött senki. Király és császár már 
sereget küldtek egymás ellen. És a török is fenye
get. Szóval a király sem alszik rózsalevelekből 
vetett ágyon. Nem csoda, hogy a Hunyadi-párttal 
mindenáron a békét keresi.

Mátyás váltig csodálkozott, bogy vele nem 
tárgyal senki. Csak őrzik lakat alatt, mint leltári 
tárgyat. De egy szép napon megint beállított hozzá 
Godofréd, az udvari tisztviselő.

— Parancsom van, hogy felolvassak magnifi- 
centiádnak egy béketervezetet, amelyet egyrészről 
a király őfelsége, másrészről Hunyadi grófné asszo
nyom már részletesen megtárgyaltak. Mindkét fél 
kívánsága az, hogy ezt a tervezetet magniflcentiád 
is ismerje és hozájárulása jeléül kézjegyével ellássa. 
Olvashatom?

— Hallgatlak, Godofréd. De csak a lényeget ol
vasd, a cifráját hagyjuk. Az okirat úgyis itt 
marad nálam holnapig, hogy alaposan átnézzem.

— Igenis. Hát akkor a négy főpontot olvassom 
csupán. „Először: gróf Hunyadi Jánosnó vissza
adja Beszterce, Déva, Görgény, Hátszeg, Karakó, 
Miháldi, Nándorfehérvár, Szentlászló, Sót, Trankó, 
Szörény, Orsóvá, Kövi, Besztercebánya, Lucsa, 
Oroszlánkő, Léva, Zsolna és Sztrecsen királyi vára
kat, melyeket most hatalmában tart. Másodszor: 
a várak: átadásáig gróf Hunyadi Mátyás Újlaki 
Miklós erdélyi vajda által Esztergomba vitetik, hol 
a vajdának és az esztergomi érseknek felügyelete 
alatt fog tartózkodni, a várak átadása után pedig 
úgy ő, mint a Hunyadi-ház minden fogságban lévő 
híve szabadon bocsáttatik. Harmadszor Szentnuklósi
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Pongrác visszakapja Óvárt és Sztrecsent. Negyed
szer: a Hunyadi-ház háborítatlan úl megmarad a 
Zsigmond és Albert királyoktól nyert birtokaiban, 
valamint azokban, melyeket vétel útján, vagy más 
módon szerzett, sőt ezekre új adománylevelet is 
nyer.“ Ez volna a lényeg.

— Hagyd itt, Godofréd, majd elolvasom. Annyit 
máris mondhatok, hogy tetszik. Sem bosszúról, sem 
esküről, sem efféléről nincs szó benne. Hanem a lé
nyegről. Holnap jöjj el érte.

Alaposan áttanulmányozta, aláírta és várta, 
hogy mikor indúl Újlaki Miklóssal Esztergomba, 
De ezt hiába várta. Türelmetlen hangulatban múl
tak a hetek. Végre megint jött az udvari ember. 
A király nevében tudtúl adta a fogolynak, hogy a 
szerződést a két országban már nyilvánosan ki is 
hirdették, végrehajtására mégsem kerülhet a sor, 
mert Szilágyi Mihály megtagadta hozzájárulását, 
Semmiesetre sem hajlandó példáúl Nándorfehérvárt 
átadni. A király ezt nagyon sajnálja és minden 
felelősséget elhárít magától.

Az üzenetben rejlett némi fenyegetés is, de 
Mátyás már nem féltette életét. Már tudta, hogy 
az ő élete igen becses lett a királynak. Ha Hunyadi 
Mátyásnak valami baja esik, a király magyar- 
országi uralma azonnal felfordúl. Jól tudta ezt 
Szilágyi Mihály is, azért merészkedik szembeszállni 
a királlyal, noha öccsét a király kezei közt tudja. 
A békekötés tehát felborúit, nincs más hátra, mint 
Várni, mig a megszorúlt király őt mégis csak kiadja.

De más következett be, mint amit várt: egy 
napon váratlanúl tudtára adták, hogy gyorsan 
készülnie kell, mert utazik, a király új helyet jelölt 
ki fogságáúl, még pedig Csehországban, a kutten- 
bergi várban. Odaszállítják Modrár Pállal együtt.

A Prágába utazó király menetéhez csatlakozott 
a fogolyszállító kocsi, azzal tette meg az utat derűs 
őszi időben Kuttenbergig. Ott a király tovább foly-
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t a t t á , útját egész menetével, a két rabot vissza
tartották. Tisztességes, de megint csak igen szigo
rúan őrzött szállást kaptak, melynek falai közül 
egy lépést sem tehettek. Hírek nem érték el őket, 
tépelődő egyhangúságban teltek el a napok és a 
hetek. Már beköszöntött a novemberi fagy, mikor 
új rendelkezés jött: a király úgy döntött, hogy mégis 
inkább Prágában szeretné tudni foglyait. Össze
csomagoltak, vitték őket Prágába. Most már nyolca
dik hónapját töltötte fogságának Mátyás. Arca meg
sápadt, de a jövőben kalandozó álmai annál színe
sebbek voltak. Életét biztonságosnak érezte. Várta 
a fordulatot. Hogy ez a fordulat mi lesz, nem tudta. 
De mintha Kapisztrán pap látnoki sejtelmei ihlet
ték volna meg, olyan öntudatlan bizonyossággal 
ment elébe annak az ismeretlenül várakozó nagy 
dolognak, hogy ezen a bizonyosságon még maga is 
meglepődött. És rendületlenül hitt tovább.

November huszonharmadikán érkeztek Prágába. 
A Hradsin egy vár folyosóján jelölték ki szobáikat. 
Ezek már lakószobák voltak, előkelő urakhoz mél
tók, gyönyörű kilátással a mélyen alant elterülő 
völgyre s a hídszalaggal ékített folyóra. Az ajtaik 
elé állított fegyveres őröket akár díszőrségnek is 
nézhette volna az avatatlan. Valami rendkívüli 
dolog történhetett a városban, mert izgatott lótás- 
futást észleltek. Velők nem törődött senki. Kényel
mesen csomagolták ki holmijokat, berendezkedtek 
negyedik fogságuk hétköznapi életére. Kint vala
miért erősen kongtak a város összes harangjai.

Már elköltötték estebédjöket, amelynek külön
leges cseh ételsorában nagy kedvöket lelték, mikor 
egy udvari embernek látszó cseh úr lépett be és 
Mátyást tudakolta, ö elébe lépett és hogy élvezze 
újonnan szerzett nyelvtudását, csehül válaszolt.

— Én vagyok.
— Kövess, uram, a kormányzó úr óhajt beszélni 

veled. Ne öltözködj most, maradj, ahogy vagy.
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Indultak. Az ajtó előtt két fegyveres csatla
kozott hozzájok és kisérte őket jobbról-balról. Nem 
messzire mentek. Egy kisebb teremben ott várt 
Csehország kormányzója, pogyebrádi Bocsek György, 
vagy mint általában nevezték: Girzsik. Köpcös
ember volt, kicsiny termetű, pókhasú, fehér és puf
fá dt arcában éles vonást adott igen hegyes és hosszú 
orra. Negyvenedik évéhez közelgő, java erejebeli 
embernek tetszett, agyafúrtság és élénkség volt 
tekintetébe írva. Két kezét előre nyújtva sietett 
Mátyás elé. Fejét kissé negédesen oldalt fordította, 
hogy fájdalmas kifejezése még jobban hasson.

— Milyen fájdalmas dolog, hogy ilyen meg
rendítő hírrel fogadlak: a mi szép és kegyes fiatal 
királyunk meghalt.

Mátyást ez nem is lepte meg. Holott a királyt 
makkegészségesnek tudta. De ennek így kellett 
lenni.

— Meghalt? Mikor?
— Két órával ezelőtt. Ott voltam utolsó pillana

tánál. Járvány van most Prágában, illetve csak volt, 
hiszen már majdnem teljesen elmúlt. Őfelsége a 
legutolsó áldozat. De talán foglalj helyet, Mátyás 
gróf, magam is szívesebben ülök, a nagy izgalom 
igen elfárasztott.

Leültek. A kormányzó intett az udvari úrnak, 
aki azonnal kiment.

— Kérlek, három nappal ezelőtt, vasárnap, 
őfelsége még igen jókedvű volt, egy vidéki kereszte
lőn együtt* vettünk részt, ő tartotta Stemberg Zdenkó 
úr újszülött fiát a keresztvíz alá. Mert mint tudod...

— Zdenkó úr nem kelyhes, — bólintott Mátyás, 
— hanem római hitű. Tudom. Sőt ő a római hitűek 
vezére itten.

— Ügy van. A keresztelőről még együtt jöttünk 
haza Prágába. Útközben már panaszolta, hogy fáj a 
feje. Hétfőn, mint ennél a pestisnél szokott kezdődni, 
két nagy daganat támadt a testén. Hivatott is orvoso



MATHIAS REX 219

kát, de meztelen testét szégyelte nekik megmutatni, 
mert restelte, hogy szépsége így el van éktelenítve. 
Csak a tenyerét volt hajlandó megmutatni az orvo
soknak. Azok nem jót jósoltak a tenyeréből és 
izzasztót rendeltek neki. De ő nem hitte, hogy 
komolyan beteg. Kérve kértem, ne vegyen részt a 
kamarai bíróság ülésen, ő mégis csak eljött elnö
kölni. Ugyanis Kunstatti Procek úr és Lichten- 
hergi Hynek úr a bírósághoz fordultak, melyik a 
rangban előbbvaló, s ő ezt fontos kérdésnek tartotta. 
De már felöltözni restellt, csak prémes bundát vett 
hálóinge fölé, úgy ült közöttünk. Igen rossz kedvű 
volt. Ülés után együtt vacsoráztunk, alig szólt vala
mit. Éjszaka valamivel jobban lett, sárgarépát hoza
tott és sört ivott rá. Elég vidáman beszélgetett 
kamarásaival. De hajnalban már nagyon fájt a 
gyomra. Tegnap az orvosok erős hánytatókat és 
hashajtókat adtak neki, ő folyton csak rosszabbul 
lett. Ma délelőtt eret vágtak rajta, az sem használt. 
Délután, mikor beléptem hozzá, már láttam, hogy 
baj van. A feleségem állandóan mellette volt, ő is 
lemondott már róla. De őfelsége maga is tudta, hogy 
meg fog halni. Megfogta a kezemet és szorongatta. 
Engem ugyanis nagyon szeretett. Rám bizta Cseh
országot és kérve-kért, hogy vigyázzak a rendre. 
Aztán bejöttek a papok, feladták neki az utolsó 
kenetet. Akkor még azt parancsolta, hogy vágjuk le 
tövig a haját, mert semmi földi hiúságot nem akar 
a koporsóba vinni. De mi ezt mindenféle ürügyekkel 
halogattuk. Szentelt gyertyát kért a kezébe végül 
és nézte a feszületet, amelyet a pap elébe tartott. 
Már nagyon nehezen lihegett. Akkor elkezdte mon
dani a Miatyánkot. De az áment már nem tudta ki
mondani, meghalt.

— Szóval utolsó szava...
— Utolsó szava ez volt: „Szabadíts meg a go

nosztól .. .  “
— Szegény. Szívből sajnálom,
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Hallgattak. Akkor a kormányzó megköszörülte 
torkát.

— Nézd csak, Mátyás gróf, a király rámbízta 
Csehország rendjét. Ehhez nekem szükséges, hogy a 
szomszéd Magyarországon s© legyen rendetlenség. 
Ehhez viszont az szükséges, hogy téged, aki most 
Magyarország legfontosabb személye vagy, bizton
ságban tudjalak. Már pedig sehol sem lehetsz na
gyobb biztonságban, mint itt, az én közelemben. 
Szóval...

— Szóval fogva tartasz. Erre el voltam készülve 
abban a pillanatban, mikor kimondtad, hogy a ki
rály meghalt.

— Hogy fogva tartalak, az nem helyes kifejezés. 
Én csak nem akarom az események szálait kiengedni 
a kezemből. Szabadon fogsz itt járni-kelni a Hrad- 
sinban és mindenki úgy fog tisztelni, mint családom 
tagját. De a Hradsint nem fogod elhagyni. Szeret
ném, ha ezt bizonyos szövetségi viszonynak tekinte
néd köztünk, amelyet én vezetek, hiszen én vagyok 
az idősebb és tapasztaltabb. Ha rám hallgasz, minda- 
ketten el fogjuk érni, amit akarunk.

Mátyás rápillantott pogyebrádi. Girzsik arcára. 
Kutató pillantással nyugodtan.

— Cseh király akarsz lenni?
— Ügy van, — bólintott Girzsik, — a magyar, 

trón a tiéd, ott te vagy a természetes jelölt. Újlaki 
nekem sógorom és király szeretne lenni. Mégis mel
léd fogok állni, mert a magyarok melletted vannak. 
Akarod?

Mátyás beletette kezét az elébe tartott kézbe. 
Röviden kezet szorítottak. Felálltak.

— A teendőket részletesen megbeszéljük a te
metés után, addig sok lesz a dolog. Fő, hogy elvben 
rendbejöttünk. Természetesen a legszigorúbb titok 
terhe alatt. Most elnézésedet kérem, de vissza kell 
sietnem a ravatalhoz. Te bizonyára visszavonulsz az 
utazás u tán . . .
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— Nem. A levegőre akarok menni. Nyolc hó
napja nem vettem rendes lélegzetet.

— Ahogy parancsolod. Most sietek.
A folyosón elváltak. Mátyás visszament lakosz

tályába, hogy bekecset vegyen. Benyitott Modrár- 
hoz, hadd hallja a nagy hírt és aztán ő is járkáljon 
egyet. De Modrár aludt.

Girzsik gyorsan intézkedett. Mert mikor Mátyás 
kilépett a folyosóra, a két fegyverest nrár nem látta 
sehol. Kintről szünetlenül kongtak Prága összes 
harangjai.

X f f l ,

A cseh főváros nagy pompájú gyásszal búcsúz
tatta a fiatalon elment királyt. Míg élt, nem nagyon 
lelkesedtek érte, mert türelmetlen pápista volt és 
idegenkedett a terhesektől, de most, hogy meghalt, 
rengeteg fekete zászló lengett a házakon. A mulat
ságokat a hatóság megtiltotta. Mátyás mindezt csak 
a Hradsin magaslatáról szemlélte, a várat nem 
hagyhatta el. De a váron belül mindenkin meglát
szott, aki csak útjába került, hogy Girzsik a legtel
jesebb tisztességadást parancsolta számára.

A király holtteste három napon át feküdt a ra
vatalon. E három nap alatt a kormányzónak igen 
sok dolga volt, de legbokrosabb teendői közepette 
sem feledkezett meg vendégéről, napjában háromszor 
is felkereste. Már első reggel azzal kopogtatott be 
hozzá, meg van-e elégedve szállásával, élelmével, ki
szolgálásával és nincs-e valami különös kívánsága. 
Mátyásnak csak egy kívánsága volt: Modrár enged
tessék szabadon.

— Már mehet, — felelte Girzsik szolgálatkészen 
—, valami nagyobbat kérj.

De Mátyásnak nem volt semmi kérnivalója. 
Modrár majd a mennyezetig ugrott örömében, mert 
majd belebetegedett már a honvágyba. Azonnal cső-
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magolt és még aznap elhagyta Prágát. Levelet vitt 
magával, pecséteset, Hunyadi Jánosnó elmére. 
Ebben Mátyás megírta Girzsikkel folytatott beszél
getését és miután most már szabadon levelezhetett, 
sürgős híreket kért. Különben szíves udvariasság
gal és a szeretet előírt formuláival köszöntötte édes
anyját. Érzelmes és forró kitörések nem voltak a 
levélben.

Ugyancsak már az első napon megismerkedett 
Girzsik családjával. Népes család volt ez: feleség és 
öt gyerek. Johanna asszony, a kormányzóné, fel
tűnően fiatalnak tetszett. Magas növésű asszony volt 
és ösztövér, egész tenyérnyivel felülmúlta férjét. 
Kis emberek az ilyen jól megtermett asszonyokat 
szokták szeretni. Három suhanc fia közül Viktorin 
volt az idősebbik, Hinkó és Henrik a másik kettő, a 
lányok közül a legidősebbnek, olyan tízéves formá
nak, Kunigunda volt a neve. De egyik gyereket sem 
így nevezték családi körben, hanem cseh módon be
cézve: Viktorint Vicéknek, Henriket Jinzsiknek, 
Kunigundát Csunkának. Volt még két kisebb 
leányka, de azokat még nem eresztették a vendégek 
elejbe. Köpcös, gömbölyded gyerekek voltak mind, 
fakó hajuk és hegyes orruk az apjókéra ütött. Mátyás 
mindjárt összebarátkozott velők és döcögve ugyan, 
de kedélyesen eltársalkodott velők csehül.

Volt ezeken kívül még egy leányka a kor
mányzó gyerekei között. Mátyás otthon már hal
lott róla: Újlaki Miklós leánya volt ez, akit Hinkó- 
nak szántak feleségül és itt élt Prágában, ezzel 
szemben Hinkó már töltött néhány évet Újlaki há
zánál és magyarul is tudott valamit. A kis Újlaki 
Hiexonyma, becéző nevén Nimcsa, vékony, hosszú 
arcú, feketehajú gyerek volt és kitűnt a többiek 
közül azzal, hogy roppant tartózkodóan és illedelme
sen viselkedett s minden negyedórában meg volt 
sértve, mert a többi gyerek annál pajkosabb volt 
és jókedvű hancúrozásaik közben a Nimcsa varko-
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csat is megrángatták. Mátyás jelenléte, mivel ő már 
felnőttnek számított, eleinte elfogadottá tette a gye
rekcsoportot, csak Viktorin, Mátyás korabeli, tár
salgóit és barátkozott vele bátran, a többiek meg
szeppenve húzódtak Johanna asszony szoknyája 
mögé. De csakhamar nekibátorodtak és rövidesen 
olyan kergetődzésben és sikongásban törtek ki, hogy 
anyjok szigorúan rendreutasította őket.

— Nem mondtam már, hogy most gyász van, 
mert meghalt a király és nem szabad nevetgélni, 
haszontalan kölykei?

Mátyás azt gondolta magában, hogy akár egy 
falusi cseh köznemes családjának körébe képzel
hetné magát. Az estebédet is velők költötte el. Nagy
étkű és bőséges jómód alatt roskadoztak a tálak 
pompa nélkül, de annál kiadósabban. Háromféle 
módon készített heringet kaptak, vaddisznópecse
nyét és gombócot. A fiúk rengeteget ettek, jófajta 
cseh sert ittak hozzá és étkezés után szuszogni is 
alig tudtak. A családfő maga nem volt jelen, orszá
gos dolgokban lótott-futott egész nap. De mikor Má
tyás már visszavonult, késő este bekopogtatott 
hozzá, ébren van-e még. Ébren volt még, ágyában 
olvasgatta Lucanus Pharsaliáját.

— Ne zavartasd magad, — mondta Girzsik, 
és leült az ágy szélére —, ha nincs ellenedre, kifú
jom magamat kissé. Rengeteget futkostam egész nap.

— Mit csináltál, uram, mondd el, hadd tanuljak 
tőled.

Girzsik elmosolyodott.
— Óvatosan fogtam hozzá. Már tegnap este in

tézkedtem, hogy mára az ország legfőbb közjogi 
méltóságai összejöjjenek. Ma össze is jöttek. Kinyil
vánítottam előttük, hogy az én kormányzói állásom 
a király halálával nem szűnt meg, hanem az okirat 
szerint jövő pünkösdig tart. Senki sem emelt szót ez 
ellen, mert a királynak nem maradt örököse, a hely
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zet kényes és mind örültek, hogy van valaki, aki 
zökkenő nélkül rendet tart.

— Nálunk is erre lesz szükség, — S20lt közbe 
Mátyás —, az országgyűlés majd választ valakit. 
Mert a nádor kezére nem szabad hagyni a dolgot.

— Ügy van. Szóval a trón jelöltjeiről egy szót 
sem beszéltem, hanem bejelentettem nekik, hogy 
össze fogom hívni a cseh országgyűlést, mint amely 
a főhatalom egyetlen jogforrása maradt, össze is hí
vom, de nem a zapovjedni sznyemet, hanem...  de ez 
neked idegen dolog.

— Nem, nem, ez nagyon érdekes, légy szíves el
magyarázni.

Girzsik hosszú közjogi magyarázatott tartott, 
Mátyás élénken figyelt. A tárgyat is figyelte, de azt 
az éles elmét is, amely a tárgyat neki előadta. És 
megállapította magában, hogy ez a pogyebrádi köz
nemes nem ok nélkül jutott hazája élére. Pályája 
hasonlított a Hunyadi Jánoséhoz. Két országban, 
amelynek eddig mágnások voltak az urai, elindult 
egy-egy kurtanemes úr és most mindakettőnek a 
családja ott tart, hogy dinasztia lesz belőle, ha min
den jól megy. A cseh közjogi magyarázatot Mátyás 
magyar közjogi előadással viszonozta. így fejteget
ték országaik politikai szövevényeit, s végül azon 
vették észre magokat, hogy a gyertyák tövig égtek. 
Girzsik felkelt az ágy széléről, s az ágy nagyot nyö
gött örömében, hogy a pocakos ember terhétől meg- 
szabadúlt.

— Mit szólsz gyermekeimhez? Ugye kedvesek? 
Különösen felhívom figyelmedet a kis Csunkára. Jó
ságos indúlatú, szeretetreméltó leányka, anyja 
nagyszerűen neveli. Egész helyes királykisasszony 
lesz belőle. De most már aludjunk, mert holnap sok 
a dolog.

Mátyás elfújta a tövig égett lángot, aztán a sö
tétben még elgondolkozott. Hogy Girzsik a kis 
Csunkára hívta fel figyelmét, annak elég nyílván
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való volt az értelme. Ha Hinkó nőül veszi az Újlaki 
leányát, akkor a magyar király számára elég céh 
szerű nőül venni a cseh király másik gyermekét. 
Újlaki talán megelégszik azzal, hogy az új dinasz
tiával is szoros atyafiságba kerüljön. De mi lesz a 
többiekkel? Például Gara nádorral? Nem lenne jobb 
Gara Annát feleségül venni? Akkor viszont mi lesz 
Újlakival, aki most kétségkívül maga is a koronára 
gondol? Sokáig tépelődött így, míg elnyomta az 
álom. De utolsó gondolata, amellyel átment az éb
renlét határán, a tiltakozás gondolata volt: "Gara 
Annát, a László gyilkosának leányát, nem lehet el
vennie soha, akármilyen érdekek parancsolnák.

A királyt negyednap temették. Mátyás ez alka
lommal udvarias meghívást kapott Girzsiktől, hogy 
a ceremóniát egy városbeli ház ablakából nézze vé
gig. Illő kíséret címén természetesen két udvari em
bert rendelt melléje.

A menetet a prágai céhek mesterei nyitották 
meg, rengeteg feketeruhás férfi, valamennyinek égő 
gyertya a kezében. Utánok a szerzetek jöttek, sere
genként különböző viseletben, gyertya ezeknek is a 
kezében. Aztán az egyetem tanácsa következett, mél- 
tóságos papi emberek díszes jelvényeikkel, tudomá
nyuk illő büszkeségével. A tudósok után a király 
hátaslovait vezették, tíz paripát összesen, mind gyá
szos posztóval letakarva, kantárszárok fekete apró- 
dok kezében. Aztán a világi papok következtek, 
mind karingben, utolsónak közöttük Rokycana, a 
huszita főpap. Most a lovagok serege következett, 
mind fekete díszruhában és mindeniknek fekete 
gyertya a kezében, élőkön Girzsik. Ekkor jött nagy 
kárpit alatt a halott király. Ravatalon hozták, 
a ravatal keresztrúdjai az óvárosi tanácsurak vál- 
lain nyugodtak. Aztán katonaság következett, a 
gyászfátyolos dobok tompa pergésével.

Mikor a menet vége is elhaladt, Mátyás és kísé
rői lesiettek az utcára, befordultak a tömegen át

lóHarsány! Zsolt: M&thias Rex I,
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vergődve egy oldalközbe, ahol kocsi várta őket. Ez 
kerülő úton vágtatva rohant a Moldova hídjához, 
hogy a menetet megelőzze. Mert a szertartás rendje 
szerint a hídnál a király ravatalát a lovagok vették 
a vállokra és ők vitték fel a Hradsinba, hogy ott a 
yitus-templomban eltemessék. Mire a menet a 
templomba érkezett, Mátyás már régóta ott várt kí
sérőivel. Az orgonán megharsant a „Dies irae", s a 
halott királyt, akit most már a káptalan papjai kör
nyeztek, behozták. Mátyás egészen közelről láthatta. 
Nyugtalanság és valami kaján gúny látszott a halott 
arcon, amelyet fedetlenül hagytak. „Nem mindig 
győz az, — futott a Mátyás fején keresztül, — aki 
győztesnek képzeli magát". De megrótta magát a 
gondolatért és imádkozni kezdett a halott lelki üd
vösségéért.

A misét kelyhes szertartás szerint mondták, sok 
részletben másképpen, mint a pápistáknál szokták. 
Egyszerre félbeszakadt az orgonaszó és a szakállas 
Rokycana a ravatalhoz állott, hogy búcsúztató pré
dikációt mondjon. De alig hangzott el az első pár 
cseh mondat, a káptalan papjai között felegyenese
dett a dékán. Kinyújtotta karját Rokycana felé és 
latin nyelven hangosan kiáltott:

— Tiltakozom, hogy ezt az igaz katolikus halot
tat eretnek beszéddel megfertőztessék. Felszólítalak, 
hogy hallgass!

Megdöbbent csend támadt a templomban. Roky
cana rápillantott Girzsikre, aki vállat vont és intett 
neki, hogy hagyja abba. A kelyhes főpap sápadtan el
hallgatott és visszavonult a ravataltól. A jelenlévők 
izgatottan súgtak össze. Mátyáshoz odahajlott egyik 
kísérője és csehül ezt súgta neki:

— Ezért nem lesz kedve Fridrik császárnak a cseh 
koronához. Utálja a vallási veszekedéseket.

A cseh koronát, illetve annak utánzóit mását, az 
ősi cseh szokás szerint éppen most törte össze Gir- 
zsik. Két kezébe fogta az utánzatot, kettétörte és
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.visszatette a gyászruhás apród fekete bársonypárná
jára. Majd a jogar másáért nyúlt, azt is eltörte. A 
királyi pecsétnyomó mását is. A királyi zászló nyelét 
is, szövetét pedig kettéhasította. Mindezt mozdulatla- 
núl tűrte immár a halott. Aztán rátették a koporsó
fedelet, hogy miképpen árva és magányos ifjú volt, 
világéletében, most már magányos maradjon örökre.

— Még mindig nem tudni, miben halt meg, — 
súgta a másik kísérő.

— Dehogy nem, — felelte Mátyás, — abban a ra
gályban, amelyet Nándorfehérvárról hurcoltak haza 
Prágába az itt toborzott keresztesek. Nándorfehér
vár ölte meg apámat is, Kapisztrán papot is, Ulrik 
grófot is, Györgye királyt is, egyik nagybátyámat 
is, bátyámat is, a királyt is.

Majd kisvártatva, inkább a maga számára, hoz
zátette:

— De ón élek.
A temetésnek zúgó orgonaszó közepette vége 

lett, a gyászolók elszéledtek. Mátyás és Girzsik 
együtt tértek haza. A kormányzó megcsóválta a fejét.

— Azon tűnődöm, — mondta Mátyás kérdő pil
lantására, — milyen furcsa az élet. Az a követség, 
amely Madeleine hercegnőért, a király menyasszo
nyáért ment Párizsba, már régebben elindult és nem 
tudja, hogy a király meghalt. Ebben a pillanatban 
úton vannak, viszik a sok ajándékot és a szerelmes 
levelet. A hercegnő pedig várja őket Tours várában 
és izgatottan rakosgatja kelengyéjét. Egyik sem 
tudja, amit mi tudunk: hogy akiért a követség megy, 
az egy halottnak a menyasszonya. Nem furcsa ez?

— Nem, uram, ez nem furcsa. Az egész világon 
mindnyájan így vagyunk vele. Megyünk valamiért 
valahova és nem tudjuk, amit a csillagok már tud
nak rólunk. De azért csak megyünk.

— És miért megyünk?
— Mert képességek vannak bennünk. És azt ta

pasztaltam, hogy a képességek éppen úgy enni kér
15*
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nek, mint a gyomor. Tékát képességeinknek enni kell 
adnunk. A hatalomért éppen úgy ölik egymást az 
emberek, mint falat kenyérért az éhesek.

Girzsik karonfogta Mátyást.
— Már hallottam nagyeszű híredet. Nem akarok 

hízelegni, de a hír jogos. Olyan bölcs vagy, mintha 
nem tizennyolcéves volnál.

— Nem is vagyok, csak éveim szerint. De való
jában sokkal több vagyok.

— Mennyi? — mosolygott a gyászruhás Girzsik.
— Annyi, mint te, uram.
Ezen már hangosan nevetnie kellett Girzsiknek. 

De észrevette magát és gyorsan körülpillantott, nem 
okozott-e botránkozást. Mikor hazaértek, leültek es
hetőségekről tárgyalni. S ettől kezdve nem múlt el 
nap, hogy négy-öt órát ne tárgyaltak volna. Számba 
vették mindkét trón lehetséges jelöltjeit. Mindenek
előtt a megholt király két testvérnénjére kellett gon
dolni. Az idősebbik Vilmos szász hercegnek volt a 
felesége, a fiatalabbik a lengyel királyé. Bizonyosra 
lehetett venni, hogy ezek igényelni fogják a cseh 
trónt is, a magyar trónt is. A brandenburgi őrgróf 
a cseh trónra számít, Fridrik császár a magyarra. A 
cseheknél nemzeti jelölt nem lesz más a kormányzón 
kívül, a magyar koronáért azonban Újlaki is, Gara 
is biztosan ki fogja nyújtani a kezét. Valamennyi 
név egy-egy kemény diót jelentett. A legkeményeb
bet cseh részen a nagyon népszerű és szláv földön 
nevelkedett szász herceg, magyar részen pedig a 
szenvedélyesen nagyravágyó Újlaki. De mennél to
vább latolgatták az eshetőségeket, annál jobban lát
ták, hogy mindkettejük ügye igen reményteljes.

A temetés után két héttel válasz érkezett Hu
nyadi Jánosnétól. A válasz kevés beszédű volt, de 
annál bőbeszédűbb, aki hozta: maga Vitéz János, a 
váradi püspök. Nyilvánosan a Hunyadi-párt köve-, 
teként jött Prágába. Előbb természetesen Girzsiket 
kereste fel, a foglyot forma szerint nem kereshette.
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A foglyot nem is találta volna börtönében, mert az 
Vicék és Hinkó, a kormányzó fiai, társaságában va
dászni ment és csak késő délután tért haza. Addigra 
már Girzsikkel megbeszélt mindent, álmélkodván, 
hogy küldetését ilyen könnyen tudja elvégezni.

Mátyás hangos örömmel esett a püspök nyakába.
— János bácsi! Ez csudát nem vártam, meg

higgye. Hoza le veit néköm? Ide tüstint, ide!
Feltépte és átfutotta anyja levelét. Azok addig 

.vártak. Mikor pedig Mátyás feltekintett, Girzsik 
nevetve megszólalt. Latinul, a főpapi vendégre való 
tekintettel:

— Tudod-e, mivel toppant be hozzám a püspöki 
Hogy fogódzzam a székbe, olyan nagy dolgot akar 
mondani. Erre én nyugodtan feleltem: jó, jó, Mátyás 
lesz a magyar király, újabb hírt mondjon. Láttad 
.volna a püspököt, hogy leesett az álla.

Mátyás nevetett.
— Megegyeztetek mindenben?
— Körülbelül. Csak a váltságdíjat sokallja ez a 

derék püspök.
— Váltságdíjat, — csodálkozott Mátyás, — mi

féle váltságdíjat?
— Hogyhogy, miféle váltságdíjat? Amit ti fizet

tek nekem azért, hogy szabadon bocsátalak. Mihelyt 
a király az én tanácsomra cseh területre hozatott, 
cseh közigazgatás alá tartoztál. A király meghalt, a 
kormányzó én vagyok, tehát Csehország nevében én 
rendelkezem felőled. Ha gonosz ember volnék, meg is 
tagadhatnám, hogy hazaeresszelek. De ezt csak tréfá
ból mondom, természetesen, hazaeresztelek s az ilyen
kor szokásos váltságdíjban szépen meg fogunk álla
podni. Eddig ott tartunk, hogy én nyolcvanezer ara
nyat kérek, a püspök pedig már felment harminc
ezerig.

Mátyás ránézett az édesdeden mosolygó Girzsik 
ravasz, pufók arcára és maga is elnevette magát.

— Nagy szamár vagyok én mégis, — mondta
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derűsen, — mert mikor a dúsgazdag Modrár Palit első 
szavamra elengedted, azt mondtam magamban: nini, 
milyen gavallér ember ez a kormányzó. Most látom, 
hogy elsiettem a dolgot.

— Látod, édes fiam, — mondta Girzsik és fél
szemével kacsintott hozzá, — én mégis valamivel 
idősebb vagyok. Ne tartsál te engem gavallérnak, 
inkább tartsál okos embernek.

János püspök türelmetlenül beleszólt a két ne
vető fél társalgásába:

— Gondoljátok meg, uraim, hogy én ebből egy
szót sem értek. És harmincezer aranynál többet le- 
lehetetlen adnunk. <

— Ugyan, ugyan, — alkudozott Girzsik, — ne 
nevettesd ki magad. Európában minden gyerek 
tudja, hogy mi az a Hunyadi-vagyon. Mondjunk 
hetvenezret, ne beszéljünk annyit. Áll?

— Haminckettőig elmegyek, de grófné asszo
nyom rettenetesen le fog szidni.

így alkudoztak még jó ideig, mintha kupec vett 
volna lovat, nem pedig királyt egy nemzet. De 
mind a hárman vidáman csinálták ezt az ember
vásárt. Végre Mátyás felemelte a kezét. Azok el
hallgattak.

—- Halljad utolsó szavamat, Girzsik uram. Ezen
nel megkérem feleségül Csunka leányodat. S ha ne
kem adod, akkor leányod mátkájáért elégedj meg 
negyvenezer arannyal.

Vitéz János megdermedve nézte őket. Mátyás 
mosolygott. Girzsik borostás állát dörzsölgette, 
mintha haboznék. De szemében megvillant az áruló 
és boldog öröm.

— Mit csináljak, — szólt végül mímelt tehetet
lenséggel, — apa vagyok, aki gyermekét jó házban 
akarta tudni. Megfogtál. Eljegyzés és negyvenezer. 
De az eljegyzést még ma megtartjuk.

— Az eljegyzést akkor tartjuk meg, — mondta 
Mátyás, — ha a szerződést szépen írásba foglaltuk
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és mind a ketten aláírtuk. És ez csak előzetes szer
ződés lesz, a véglegeset majd akkor cseréljük ki* 
lia elbúcsúzom embereidtől, akik a magyar határig 
fognak kísérni. A negyvenezer arany a határon lesz 
esedékes.

— Embereimtől? Magam kísérlek a határig, fiú, 
ez csak természetes. Tudd meg, püspök, hogy úgy 
megszerettem jövendő királyodat, mintha a saját 
fiam volna.

Vitéz János figyelmesen szemlélte Mátyást. 
Lassan mondta, bizonyos meglepetéssel a hangjá
ban:

— Én pedig, ha elnézem és hallgatom, akkor is 
vállalnám királyomnak, ha nem az én szent gazdám
nak, Hunyadi Jánosnak, de akárkinek a fia volna. 
Hiába, nagy dolog a sikerült gyermek. Mindig 
vágytam arra, hogy fiam legyen, de az egyházhoz 
állottam, nem lehet. Meg kell elégednem azzal, hogy 
egyik öcsémben lelem örömömet. Pompás üú, aján
lom figyelmedbe, kedves gróf uram.

Mátyás bólintott. Szívén könnyed kis remegés 
futott végig. Ez volt az első jele a még be sem kö
vetkezett királyságnak. Már pártfogolnak nála va
lakit. Az ügyes püspök gyorsan elhelyezi öccsét a 
leendő király kegyeibe.

— Ki az az öccs? — kérdezte.
— Nagyszerű fiatalember, Jánosnak hívják, 

mint engem. Testvérem fia, Csezmiczei Jánosnak 
neveztetik, de Ferrara városában taníttattam a 
világhírű Guarino mellett. Azóta Janus Pannonius- 
nak nevezi magát. Huszonegy esztendős fiatalember, 
hihetetlen esze van. Hosszú költeményeket elég egy
szer végigolvasni előtte, egyszeri hallásra hibátlanul 
elmondja az egészet. Kanonoki helye van a váraői 
káptalanban. Most Pádovában él és dolgozik. A 
pápa megbízásából fordítja latin nyelvre az Iliászt. 
Már küldött mutatót belőle. Mondhatom, hogy bá

mulatos . . .
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— Jól van, — szólt kegyesen a leendő király, — 
ha csakugyan olyan kitűnő az a fiatalember, majd 
csinálunk vele valamit...

Vitéz János azzal utazott el Prágából, hogy ha 
otthon valahogyan sikerül Gara nádor kétségtelen 
trónigényeit leszerelni, akkor Mátyás királysága 
majdnem biztosnak teldnthető. Újlakit magára vál
lalta Girzsik, Fridrik császárt elfoglalta Ausztria 
igénye és az Ulrik-féle örökség, a néhai király nő
vérei nem jöhettek komolyan számba. Drezdából 
ugyan hír jött, hogy az egyik nővér, Anna szász her
cegné, már fel is vette a „Magyarország született 
királynéja" címet, de ettől nem kellett félni. A tel
jesen idegen szász herceg semmiféle pártra nem szá
míthatott Magyarországon, s a cím maga nem jelen
tett semmit, hiszen a nápolyi király most is állan
dóan hordta a „Magyarország királya" címet, csak 
azért, mert Albert idején Hunyadi János titokban 
ezt a dinasztiát meghívta a magyar trónra.

Most tehát azon múlt minden, hogy Hunyadiné 
és Szilágyi mit tudnak otthon Garával kezdeni. Gir
zsik külön irodát rendezett be a maga, s egy másik 
külön irodát a Mátyás szervezkedése számára. Mind 
a kettőben reggeltől estig leveleket diktáltak és le
veleket vártak. A cseh dolgok jól alakultak, Girzsik 
egyelőre nem dobta be a maga nevét a cseh rendek 
tanakodásának feszültségébe, hanem keményen tar
totta a kezében a főhatalmat és csak arra vigyázott, 
hogy minden lehetséges ellenjelölt eshetőségeit csök
kentse. Lovas futárai óránként indultak és érkeztek 
levelekkel, amelyeknek ravasz szövevénye kitünően 
elgondolt politikai terv épületévé kerekedett. Ha
zája középpontjában lakott, a szálakat a kezében 
tartottá, munkája úgy ment, mint a karikacsapás. 
De Mátyás nélkülözte a magyar híreket. Szokatla
nul kemény hideg volt ezen a télen. Az öregek sem 
emlékeztek, hogy ilyen kegyetlen hideget valaha is 
megértek volna. A gyümölcsfák úgy megfagytak,
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hogy több termést nem lehetett várni tőlük. A ki
sebb patakok fenékig jéggé váltak, a meder aljára 
szorult halak is belepusztultak a hidegbe. Az erdők 
vadjai kínjukban bemerészkedtek emberlakta terü
letekre, nem egy helyen bekötötték az istállóba a 
szarvasokat, amelyek a majorokba vánszorogtak, 
hogy táplálék és hajlék kedvéért kényre-kegyre 
megadják magokat. Ebben a rettenetes időben nem 
volt könnyű levelezést folytatni Prága és Buda, 
vagy Prága és Temesvár között. Két hónapon át kel
lett a késlekedőén érkező híreket várni, olykor 
hiába, mert a hírhozó elfagyott útközben, vagy meg
ették a farkasok.

De ami hír mégis jött, az élesztette a reménye
ket. Az első nagy hír a országgyűlés felől érkezett, 
amelyet Budán újév napján tartottak a rendek. Itt 
Gara nádor vitte a szót, de látván a közhangulatot, 
a maga jelöltségét mégsem merte felvetni. Hogy időt 
nyerjen, azt határoztatta a rendekkel, hogy előbb 
hallgassák meg a korona igénylőit, aztán majd 
bölcs megfontolással megválasztják a legmegfelelőb
bet. így időt nyert arra, hogy érintkezésbe léphes
sen a tárgyalásokat indítványozó Hunyadi-párttal.

Mátyás ebben az időben keveset aludt. Nyo
masztó volt tudnia, hogy sorsa minden pillanatban 
eldőlhet, s ő erről a nagy távolság miatt csak hosszú 
napok múlva fog megtudni valamit. Nagy erőfeszí
tésébe került, hogy gondolatait fegyelmezze. Egész 
nap irgalmatlanul szorította rá az álmatlanságtól 
feszült agyát, hogy a helyzet minden részletét foly
ton egybefogóan tekintse át. De mikor éjszakára 
egyedül maradt, fáradt eszméletével az imádkozás 
jótékony varázsába menekült. És minduntalan maga 
elé idézte a Kapisztrán földöntúli alakját. Buzgón 
kérte az Istennél való közbenjárását, mintha Ka
pisztrán az egyház hivatalos szentje lett volna. 
Imáiban emlékeztette a papot hajdani jóslatára, 
mintegy felelőssé tette ezért a jóslatért és valóság
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gal követelte tőle töprengéshez hasonló imáiban, 
hogy most álljon helyt azért, amit jövendölt.

Még januárban megkapta a hírét annak, hogy 
az utolsó komoly akadályt sikerült legyőzni: csa
ládja Szegeden összejött a nádorral. Az özvegy és 
Szilágyi Mihály le tudták venni a nádort a lábáról. 
Titkos szerződést kötöttek, amelynek lemásolt pél
dányát azonnal lóhalálában küldték Prágába. Mint 
fontos leveleknél szokták: három példányt küldtek 
három küldönccel, érhesse bármi viszontagság a 
küldöncök kettejét, a harmadik majd csak célhoz 
ér. És Mátyás egy januári délután dobogó szívvel 
olvasta a szerződést. Amelyről csak neki és Gir- 
zsiknek volt szabad tudnia, a cseh uraknak nem.

Az izgalmas okirat azzal kezdődött, hogy egy
felől özvegy Hunyadiné és Szilágyi Mihály, más
felől a nádor és felesége, Alexandrina tescheni her
cegnő, az Ulrik gróf és Hunyadi László halála által 
keltett érzéseket elényesztetik lelkökből. A két véres 
eset kiegyenlíti egymást, a halottak nyugodjanak 
békével. A nádor és neje kötelezik magokat, hogy 
Hunyadi Mátyásnak a magyar trónra való emel
tetését nem fogják gátolni, sőt minden erejük
kel segítik, és lekötik párthíveik: Szécsi Dénes
prímás, Bánfi Pál és a pécsi püspök teljes erővel 
érvényesítendő segítségét is. A nádor a választás 
számára megnyitja a budai várat, amely most az 
ő kezén van, a Hunyadi-pártnak szabad járása lesz 
a várban. A nádor állása és minden birtoka sértet
len marad. Viszont Mátyás feleségül fogja venni 
Gara Annát. Erre Mátyás nevében úgy anyja, mint 
nagybátyja esküvel kötelezik magokat. Valamennyi 
szerződő fél kötelezte magát, hogy ezt az esküt a 
pápai követ és az esztergomi érsek előtt megújítja. 
És valamennyien kötelezték az oklevélben Mátyást, 
hogy hazajövetele után huszonöt napon belül ő is 
megesküdjék az okirat összes pontjaira.

Mátyás azonnal megmutatta a szerződést Gir-
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zsiknek. Annak nem tetszett a dolog. Homlokát 
ráncolta.

— Nos? — kérdezte gyanakvó, kutató pillan
tással.

— Nem veszem el Gara Annát. Csunkát fogom 
elvenni.

— S ezt megírod haza?
— Dehogy írom. Garáék csak dolgozzanak ne

kem. Ráérnek megtudni a királyválasztás után, 
hogy ez a szerződés csak anyámat és nagybátyámat 
köti. Engem nem. Én nem esküdtem semmire.

— Nem féltelek, Mátyás. Van eszed. De ki biz
tosít engem arról, hogyha mint király hazajutottál, 
nem gondolod meg magadat? Ha anyád sír, majd 
meglágyulsz. És ha nagybátyád jön a katonasággal, 
majd megijedsz.

— Ne félj. Anyám soha nem sír, és én soha 
sem ijedek meg. A biztosításodról gondoskodha
tunk. A határon szerződést adok neked, amelyben 
el jegyzem Csunkát. Addig nem engedsz át a hatá
ron, míg meg nem kapod ezt a szerződést.

— És a negyvenezer aranyat. Azt ne felejtsük.
Megállapodtak és nem válaszoltak a szegedi

levélre. Vártak. Végre megjött a hír: Mátyást a 
magyar országgyűlés királlyá választotta. Girzsik 
hamarabb tudta meg a nagy hírt, mint maga 
Mátyás. Mert a lilává fagyott, holtfáradt követet 
először hozzá vezették. Mátyás az uzsonna-asztalnál 
sakkozni tanította a kis Csunkát, mikor Girzsik viha
rosan berontott a terembe, odarohant Mátyáshoz és 
megölelte, megcsókolta. A sakktábla felborúit, a 
csontfigurák szanaszéjjel gurúltak. Mátyás fel
ugrott. De Girzsik mindjárt leültette. Egy másik 
helyre. A főhelyre.

— Mit fizetsz, ha jó hírt mondok?
— Előbb halljuk a jó hírt.
— Boldog vagyok, — mondta Girzsik szélesen 

mosolygó arccal, — hogy mint legelső üdvözölhe
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tem felségedet. Csunka, csókolj kezet őfelségének. 
Mindenki csókoljon kezet őfelségének.

A gyerekek mind engedelmeskedtek a parancs
nak. Csak Nimcsa nem. Mátyás rávillant a daco
san elforduló Újlaki-leánykára. Nem törődött vele. 
A küldönchöz fordúlt, aki ott topogott Girzsik 
mögött.

— Mi hírt hoztál?
A küldönc térdre ereszkedett Mátyás előtt és ő 

is kezet csókolt.
— Grófné asszonyom kűde felségödhöz, monda

nám el mend az dógokot.
— Tudol-i csehül?
— Tudok, felségös király. Azér kűde anyád- 

asszony éngöm ippen.
—Akkor szólj csehül. Kezdetvitül kezdjed.

A küldönc megreszelte a torkát. Elkezdte. Buda 
is, Pest is már hetek óta zajgott, rengeteg sokaság 
jött fel vidékről a kegyetlen hideg ellenére is. 
Szilágyi Mihály húszezer katonával érkezett, ebből 
hétezer volt a cseh és lengyel zsoldos, tizenhárom- 
ezer a magyar. A pesti oldalon maradt a tábor és 
Szilágyi átizent a nádorhoz Budára, hogy jöjjön át 
tárgyalni. A nádor visszaizent, hogy nem megyen, 
hanem várja írásban a megtárgyalni valókat. Át 
is küldték neki az írást. Erre még aznap megjött 
a válasz: a nádor valamennyi pontra tagadó választ 
adott.

— Micsoda? — kiáltottak fel egyszerre Mátyás 
és Girzsik.

— Nem csodálhatod ezt, felséges király, hiszen 
tudtuk kezdettől, hogy Gara ellened van.

Ezek egymásra néztek. Értették mindjárt: ez a 
legény nem tud a titkos szegedi szerződésről, és nem 
tudhatja, hogy Gara ellenséges válasza milyen meg
hökkenést kelthetett a Hunyadi-párton.

— Jól van, folytasd.
A legény folytatta. Aznap éjszaka olyan hideg
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következett, amilyenre Magyarországon senki sem 
emlékezett. A Duna, amelynek már addig is csak a 
közepén zajlott egy keskeny csík, éjfélre teljesen 
beállott. A katonák kezdték próbálgatni, megbírja-e 
őket a jég. Eleinte csak tízével-húszával mentek a 
Dunára, de később már százával, fáklyr' t is vittek. 
Erre azok, odaát Budán látván, hogy a Hunyadiak 
serege át tud jönni, megszeppentek. A nádor átizent 
Pestre, hogy mégis hajlandó tárgyalni, csak egy 
kikötése van. Szilágyi Mihály adjon írást arról, 
hogy a királyválasztás teljes szabadságát fenn
tartja. Szilágyi az írást azonnal. kiadta. Azt írta 
bele, hogy ő nem erőszak céljából hozta a sereget, 
hanem éppen a végből, hogy a választáson senki se 
merjen erőszakoskodni. Erre a nádor és a budai 
párt urai másnap reggel csakugyan átjöttek, hogy 
tanácskozást tartsanak: hogy s mint folyjék le az 
országgyűlés. A tanácskozás igen lassan folyt, mert 
a nádor azt követelte, hogy ősi szokás szerint mind
azok jelenjenek meg a rendek előtt, akik a koronára 
igényt tartanak. Viszont Szilágyi Mihály azt köve
telte, hogy azonnal válasszanak, a jelöltekkel min
denki tisztában van. És pedig magyar embert 
válasszanak, az idegenekből már elég volt. Szenve
délyes beszédében főként a magyar anyanyelv fontos
ságát hangoztatta. Egyik úr a másik után szólalt fel, 
beszéltek, beszéltek és civakodásukkal alkonyaiig 
eltelt az idő. Ekkor már Szilágyi húszezer embere 
mind ott volt a Duna jegén, a két város polgárai is 
odaözönlöttek. A várakozó tömeg fázott már a 
gyilkos hidegben. Elkezdték Mátyást éljenezni. 
Az éljenzés pillanatok alatt általános viharrá vált. 
A katonazene elkezdett játszani, az alvezérek be
vezényelték a katonaságot Pest utcáira. Zeneszóval 
járták be az utcákat és viharosan éljeneztek. Valaki 
megkondította az első harangot, erre kisvártatva 
Pest és Buda valamennyi harangja megszólalt. 
A leírhatatlan lárma behallatszott abba a terembe
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is, ahol a rendek tanácskoztak. Nagy nyugtalanság 
keletkezett, a rendek azt hitték, hogy odakint zen
dülés ütött ki és fegyveres jelenetek következnek. 
Ekkor Szilágyi Miháy, aki mindvégig elnökölt a 
tárgyaláson, röviden és kemény hangon feltette a 
kérdést: akarják-e a rendek Hunyadi Mátyás grófot 
az ország királyáúl? Most már a rendek is éljenez
tek, ki lelkesedésében, ki féltében. Szilágyi Mihály 
Mátyást törvényesen megválasztott magyar király
nak jelentette ki. Aztán ismét röviden feltette a 
kérdést, hogy mivel a király még fiatal, öt eszten
dőre akarnak-e melléje kormányzót rendelni és ki 
legyen az? Egy Hunyadi-párti rögtön közbekiáltotta 
a Szilágyi nevét, a rendek éljeneztek, Szilágyi pedig 
anélkül, hogy az elnökséget egy percre is másnak 
adta volna át, önmagát öt évre törvényesen meg
választott kormányzónak jelentette ki. így történt.

— Grófné asszonyom sebtiben lóra ültete és vág
tatnom parancsolá két más társastul. De íme azok 
elmaradának.

Ezt már magyarúl mondta a legény. Szemében 
fáradtan csillogott a boldogság. Alig tudott már 
állni a lábán. Ügy támogatták ki a szolgák, hogy 
enni-inni kapjon és lefektessék.

— Egy percig sem várunk, — kiáltott Mátyás, — 
haza, haza azonnal!

Erre az útra már mindent előkészítettek. A ha
táron innen is, túlfelől is. A csomagok már napok 
óta szekerekre rakva várakoztak, a kíséret minden 
kijelölt tagja útra készen várta otthonában a hívó 
szót. Maga Girzsik volt az egyetlen, aki nem indul
hatott rögtön. Neki a maga ügyében olyan fontos 
értekezletei voltak másnap, amelyeket nem halaszt
hatott el. Mátyás azonban nem volt hajlandó várni. 
Még aznap elindúlt.

Girzsik helyett Viktorin kisérte a fiatal királyt, 
a cseh előkelőségek közül pedig Sztrazsnicki György, 
Zicsinszki János, Pernstein János, Krieg-Landsteini
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Farkas, Kosztka Zdenkó, meg még sokan, csupa 
válogatott előkelőség. Mátyás még utoljára elbúcsú
zott a pogyebrádi családtól, megköszönte a vendég
látást és a kis Csunka orcáját külön jobbról-balról 
megcsókolta. Aztán beszállt a lent várakozó szán
kóba, a bundák és lábzsákok tömege közé. Elindúlt 
a hosszú szánsor a csengős lovakkal, mellette és 
mögötte lovas katonák kísérete nyargalt.

Olyan volt ez az út, mintha álmodta volna. 
Gyerekkora karácsonyaira emlékeztette a csengők 
hangja, a prémek szaga, a szán lágy és sebes siklása 
és a csontkemény úton csattogó paták zaja. Vajda- 
hunyad határában szoktak így szánkázni téli időn. 
De akkor néha apja és bátyja is vele voltak. S a 
csattogó paták várbeli Hunyadi-emberek lovaihoz 
tartoztak. Ezek a lovak csak katonákat vittek 
hátokon. Kiséretnek nevezett börtönőröket. Fogoly 
volt még mindig. Amig át nem lép Sztrasznicnál, a 
találkozás megbeszélt helyénél, a Morva túlsó part
jára, addig fogoly, nem király igazában.

Február ötödikén érkezett Sztrasznicra. A ful
lajtárok trombitaszóval jelezték a végtelen fehér
ségben láthatatlan helységet. De lassanként fáklya
pontok csillantak fel a távolban. Aztán házak bon
takoztak ki. Aztán befordúltak egy kicsiny várszerű 
kastély kapujának boltíve alatt. Egész sereg fáklyás 
ember álldogált ott. S egy sötétruhás, nehézbundás 
asszonyalak. Mátyás türelmetlenül rugdosta le ma
gáról a lábzsákokat és bundákat. Leugrott és azt az 
alakot forrón átölelte.

— Anyámasszony! — mondta a boldogságtól el- 
csukló hangon.

Az anya forró szorítással viszonozta az ölelést. 
De aztán mindjárt hátrább is lépett és mély udvari 
bókkal így szólt:

— Isten hozta felségödet, király!
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XIV.

Olyan édes volt a viszontlátás első perce, mint 
a csurrantott méz. A második percben már üröm 
vegyült beléje.

— Itt vagyon az nádor lánya? — kérdezte máso
dik szavával Mátyás.

— Nincs, fiam.
— Az biza idves dolog. Bajban vónék láttán. 

Mert el nem vehetőm.
így határozta el már régen: nem sokat teketó* 

riázik, közli rögtön, jó az ilyesmin hamar túlesni. 
Anyja megdöbbenve hőkölt vissza.

— Melly trufa ez, te? Dehogy sem vöhetöd.
— Nem. Girzsik lányát mátkámul immár eD 

jegyöztem.
Mentek be a házba. Jött elébök Szilágyi 

Mihály. Jókedvűen kiáltotta recsegő hangján:
— No, fiú, királlyá töttelek. Itt az üdő, hogy 

köszönjed. Mert magambul is csinálhattam vóna 
királyt, ha akarom.

Mátyás nyájasan válaszolt, megölelve nagy
bátyját.

— Mit értünk tött, királyi lölkünk meleg indú- 
lattyával köszönjük szeretőit bátyánknak.

De az anya nem hagyta sokat üdvözölködni 
őket. Sietett előre, mígnem négy fal között lehettek. 
Ott elkezdte hevesen:

— Jót töttél királlyá, Mihály, szentigaz. Immár 
viszontag bennünköt eskünk szegőivé tészen. Szép 
dolog ez. Hogy ű nádor Annát nem vöszi. De vöszi 
Girzsik lányát.

— Így vagyon, — szólt Mátyás nyugodtan, — s 
így lészen.

Valaki bekopogtatott, parancsokat kérve, ven- 
déglátóan érdeklődve. Azzal hamar végeztek: egye
dül akarnak maradni. És egy szót sem ejtve a csa
ládot ért hallatlan dicsőséges dologról, a szegedi
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szerződés pontjairól vitatkoztak. Az anya nem sírt 
ugyan, de Szilágyi Mihály tombolva fenyegetődzött 
és csapkodta az asztalt. Mátyás nyugodt maradt, 
nem akart már az első órában hálátlannak mutat
kozni. S mialatt a nagybácsi elfúló haraggal ma
gyarázott, ő neo  a szavakat figyelte, amelyek el
határozásán nem változtathattak, hanem azon gon
dolkozott, hogy okkal-móddal le fogja szoktatni 
Mihály bácsit a tombolásról és asztalverdesésről. A 
király asztalát nem verdesheti senki ezen a világon. 
Még a pápa maga sem. Eredménytelenül vitatkoz
tak két és fél órát. Akkor úgy határoztak, hogy át
küldenék a Moldva túlsó partján várakozó Vitéz 
Jánosért, az okos ember, jöjjön és szóljon hozzá. 
Amíg jött, addig Mátyás arra használta az időt, 
hogy megismertette anyjával és nagybátyjával 
Vicékét és a cseh nemeseket. Hunyadiné komoly 
méltósággal társalgott velők. De Szilágyi Mihály 
rájok sem nézett, csak járt le-fel és fújt, mint a 
bika.

Vitéz János bevonásával újabb két órát tár
gyaltak. Hiába. Mátyás ragaszkodott ahhoz, hogy 
ő már király, helyette ne gondolkozzék senki. Any
jáért a csillagokat lehozná az égről, de amit országa 
szempontjából helytelennek tart, azt még anyja 
kedvéért sem teszi. S még,ha hasznosabbnak tar
taná is a Gara-házasságot, mint a másikat, meg
gondolná nagyon, hogy elvegye-e László gyilkosá
nak gőgös és kőből való leányát. Vitéz dolgavéga- 
zetlen ment vissza a túlsó oldalra. Sőt Mátyás iga
zától meggyőzve.

Az egész másnap eltelt ezzel a meddő vitával. 
Mátyás jobban győzte szívós türelemmel, mint ők 
a rábeszélés és vita fegyvereivel. Makacsul meg
maradt álláspontja mellett. Harmadnap pedig meg
érkezett Girzsik. Akkor már nem lehetett többé 
vitatkozni. A szerződések szövegezése következett. 
Ezeken két álló napig dolgoztak. Temérdek részlet-

16Harsányi Zsolt: Mathias Rex I.
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kérdést vettek bele, azonkívül külön szerződést kel
lett kötni Giskrával, a belföldi cseh rablóhadak 
nagyurával, aki maga ugyan nem tett eleget a meg
hívásnak, de emberét ideküldte. Mikor pedig min
denki más kifáradt, Mátyás lefekvéskor még tanul
mányozta a két hét előtt lefolyt pesti országgyűlés 
iratait. Egyet ezek között tízszer is átolvasott: az 
a hitlevél volt az, amelyet nagybátyja az ő nevében 
királyválasztáskor aláírt. Ebben az új király köte
lezte magát, hogy az ország hadi védelmére álta
lában saját pénzén fog zsoldosokat tartani, a dan
dárokat csak különös alkalmakkor hívja be, a fel
kelést pedig éppenséggel csak végső szükség esetén, 
A nemességet természetesen semmi adó alá nem 
fogja vetni, minden pünkösdkor megtartja az or
szággyűlést és a pénzt értékállónak fogja megtar
tani, rokonait a törvény felett állóknak nem tekinti, 
egyházi hivatalokra idegeneket nem alkalmaz. Eze
ken a pontokon törte fejét, míg el nem aludt.

Másnap, ahogy felébredt, azonnal rendelkezett. 
Kitűzte a szerződések aláírásának óráját és annak 
ünnepélyes végrehajtását: már ami az ő cseh föld
ről való távozását illette. Ezt megüzente anyjának, 
nagybátyjának és Girzsiknek. Aztán elment anyját 
felkeresni, hogy reggeli üdvözletét átadja neki. 
El volt rá készülve, hogy anyja újra fogja kezdeni 
a házasági terv megmásítását. De nem ez történt.

— Jól aluvál, király?
— Jól, kedves asszonyanyám. Jövék szeretett 

szülém kézit megapolni. Melly szivvel vagyon ma 
hozzám?

— Sokat tűnődék dógainkon, fiam. Igazadban 
tudlak. Kit akarsz eszöd szerént, aztat tödd. Ne 
hallgass senkire is. Még én reám se. Király légy. 
Ha majd vádolnak, hogy eskemet szegtem, kenjed 
reám, én elviselhetem.

— Mihály bátyám is bár így gondolkozna. Ha- 
ragos-i nagyon?
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— Csak légyen. Csinnyán csináljad, nem köii 
bosszontnod, de magad eszi, ne üvó után menj.

Mátyás szerette volna viharosan megölelni és 
százszor egymásután megcsókolni anyját. De tar
tózkodó maradt, csak szemében látszott meg annak 
büszkesége és boldogsága, hogy ilyen anyja van. 
Beszélgetni kezdett. S az anyának mindjárt volt 
egy kérése is: későbben szerette volna az átkelési 
ceremóniát kezdeni. Mátyás hajlott a kérésre, el
végre nem volt számos, hogy egy órával később 
lépi át országa határát. Ekkor lépett be Szilágyi 
Mihály. Mátyás mozdulatlanul várta, feléje for
dulva, a köszöntést. S mikor nagybátyja kimondta 
a jó reggelt, akkor vidáman és tréfásan felelt:

— Köszönjük szeretett hívünk, Szilágyi Mihály 
idvezlésit.

— Az trufához nem sok kedvem vagyon, el
higgyed. Szörnyő dolog ez, kit Garáékval akarsz 
tönni.

— Sajnálom, bátyám, az Írások immár készen 
vágynak, változtatnom nem lehető többé. Izenetö- 
met kapta-if

— Kaptam, de korállom. Egy órányival ké
sőbbre tösszük az egészet.

Mátyás ránézett, nem felelt semmit. De kisvár
tatva dolgaira hivatkozván elsietett. S a kitűzött 
eredeti óra előtt néhány perccel megint üzent any
jának, nagybátyjának is, hogy mindenféle új 
teendőkkel szaporodván napirendje, az aláírást 
nagy sajnálatára nem halaszthatja. Ö maga el
kezdi a tanácskozást Girzsikkel az előre kijelölt 
időpontban és nagyon fájlalná, ha anyja és nagy
bátyja ennél a nevezetes aktusnál nem lennének 
jelen.

Girzsik tudomásul vette a kitűzött időt és ren
desen meg is jelent Viktorinnal együtt az aláírásra 
kijelölt teremben. Ott vígan sistergett és csattogott 
a nedves, hatalmas fahasábok tüze a kandallóban.

16*
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Barátságos meleg terjengett, ők leültek a nagy, ke
rek asztalhoz és a foglalatoskodó, rakosgató cseh 
kancellisták egyike elkezdte a megegyezés végleges 
szövegét olvasni.

— A grófné és a kormányzó nem jönnek! — 
kérdezte Girzsik.

— Talán később. De nem fontos. Olvassuk.
Terjedelmes szerződés volt ez. Mátyásnak azzal

a nyilatkozatával végződött, hogy pogyebrádi György 
a fogság egész ideje alatt illendően és jól bánt vele, 
k*^állyá választása körül kiváló érdemeket szerzett, 
s őzért közöttük már régebben baráti megállapodás 
jött létre, amelyet most ezennel írásban megerősíte
nek. Eszerint I. Mátyás magyar király nőül kéri 
Csehország kormányzójának Kunigunda leányát, s 
kötelezi magát, hogy jegyesét, akit az apa egy esz
tendő múlva Pozsonyba fog hozni, ott átveszi s a 
leány tizenkettedik születésnapjának leteltével meg
tartja az esküvőt, azután pedig mihelyt lehetséges, 
Magyarország királynéjává koronáztatja.. .

Ekkor léptek be Hunyadi Jánosné és Szilágyi 
Mihály. Mátyás azonnal felpattant és elébök sietett.

— Hálásan köszönjük, — mondta latinul, kissé 
szertartásosan, de igen melegen, — hogy jelenlétek 
nagy örömét elfoglaltságuk ellenére nekünk meg
szerezték. Büszke lehet az a király, akit fontos dol
gaiban ilyen anya és ilyen nagybátya segít.

Anyjának maga tolt oda széket. Keze már moz
dult, hogy nagybátyjának is üléssel szolgáljon, de 
meggondolta. Intett a kancellistáknak.

— Széket kérek Magyarország kormányzójának. 
Közvetlen mellém, mert ez a hely illeti.

Szilágyi Mihály, aki nyers házsártosságra ké
szen jött be, megenyhült és megnémult. A kezdet 
ideje dolgában öccse akarata érvényesült. Mégsem 
tudott most már haragudni. Méltósága tudatában 
ült le Mátyás balja felől. Anya és fia titkon ino-
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solygó pillantása találkozott. Csak egy villanás
nyira.

— Folytassuk, — mondta Mátyás.
A kancellista folytatta: amennyiben Magyar-

ország királya ezt a megállapodást megszegné és 
Csehország kormányzójának Kunigunda leányát nem 
volna hajlandó nőül venni, százezer arany kötbért 
fizet. Szilágyi felszisszent a hatalmas összeg halla
tára, de Mátyás a szisszenést eleresztette a füle 
mellett.

— A másikat kérem.
A kancellista másik okiratot vett elő. Ebben 

Girzsik kötelezte magát, hosszasan és részletesen, 
hogy a barátságot és szövetséget, amelyet Mátyás
sal már előbb megkötött élőszó szerint, most a ma
gyar királlyal szemben írással is fogadja. Mikor a 
felolvasásnak vége lett, Mátyás és Girzsik egy
másra néztek és mindaketten bólintottak. Akkor 
Girzsik átvette a feléje nyújtott lúdtollat, bemár
totta és a maga okmányát aláírta. Két kancellista 
pecsétviasszal és gyertyával bajlódott. Az olvadozó 
viaszt rámázolták az okmányra, Girzsik fogta a 
pecsétnyomót, megnyálazta és belenyomta. Most 
Mátyás aláírása következett. Odaillesztette a lúd- 
toll hegyét a hártyapapír kellő helyére, aztán hatá
rozottan, keményen odaírta: „Mathias Rex.“ Először 
életében. Szíve dobogott, mikor megnézte a kész 
aláírást. A látvány annyira gyönyörködtette, hogy 
szerette volna hosszasan nézegetni. De tekintélyére 
gondolt és felnézett.

— Anyám és nagybátyám ezt az okmányt nem 
írhatják alá, mert egy ellenkező tartalmút Szegeden 
már esküvel megerősítettek volt. De nem fog ár
tani, ha pecsétjük rajta lesz. Ez azt jelenti majd, 
hogy tanúi voltak azon elhatározásomnak, amely
nek megmásítására hiába igyekeztek rábírni.

Hunyadiné és Szilágyi Mihály tűnődtek egy 
pillanatig. Egymásra néztek*
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— Bölcs gondolat, úgy vélem, — szólt Hu- 
nyadiné.

— Ejszen vagyon sütni valója az fejibe, — szólt 
Szilágyi, — aztat tudván tudjuk.

Hunyadiné lehúzta címeres pecsétgyűrűjét, Szi
lágyi pedig megfogta a kardját, mert annak mar
kolatába vésve hordta pecsétnyomásra alkalmas 
címerét. A kancellisták odapottyantották az erős 
szagú viaszt az okiratra.

— Az marha itt vagyon? — kérdezte Mátyás.
Szilágyi válasz helyett felkelt és az ajtóhoz

menvén kiszólt. Nagyszakállú papi férfiú lépett be 
rajta. Ez Szilasi Vince volt, a váci püspök. A küszö
bön megállt és nagyot kiáltott:

— Éljen Mátyás király!
Mátyás nyájasan elébe sietett. Kezet fogott 

vele. Bemutatta Girzsiknek. De Girzsik alig nézett 
a főtisztelendő férfiúra. Letagadhatatlan mohóság
gal tekintett a nyitva maradt ajtóba. Ott két füles 
vasládát hozott négy katona. A ládák nem voltak 
túlnagyok, mégis látszott a cipelők testtartásán, 
hogy valami nagyon nehéz van bennök. Szilágyi in
tésére a két ládát feltették az asztalra. Vince 
püspök kulcsokat vett elé és a két láda lakatait fel
nyitotta.

— Tessék, — mondta latinul a püspök, — húsz- 
húszezer darab arany, összesen negyvenezer.

Grizsik benyúlt az egyik ládába és kivett be
lőle egy aranyhengert, ötven darab magyar arany 
alkotta ezt a hengert, az aranyakat vékony fém
huzal tartotta össze. Kétszáz ilyen henger sorako
zott egymás mellé a ládában, de a kiemelt henger 
helyén látszott, hogy a felső réteg alatt még egy 
ilyen réteg foglal helyet. Összesen húszezer arany. 
Girzsik elpirult a látvány örömétől. Mátyás csak 
futólag pillantott oda, Hunyadiné és Szilágyi egy
általában nem. Ök már megnézték volt alaposan 
odahaza. De Viktorin és a kancellisták kíváncsian
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hajoltak a láda fölé. Egyik még meg is érintette 
ujja hegyeivel a sárga körökből álló, szabályos 
aranytömeget.

— Olvassátok meg, — szólt Mátyás.
— Nem, nem szükséges, — tiltakozott udvaria

san Girzsik, — majd odakint megolvassák.
Visszatette a szép aranyhengert, amely odakoc

cant szomszédaihoz. A püspök lezárta a ládákat, be
csukta a lakatokat, aztán a kulcsokat odanyújtotta 
a cseh kormányzónak:

— Tessék negyvenezer arany.
— Helyes, — mondta Girzsik, zsebretette a kul

csokat, majd mosolyogva Mátyás felé fordult:
— Fiamuram őfelségét szabadnak nyilvánítom.
— Köszönöm a szíves vendéglátást. Most még 

olvassuk el a Giskra-féle okiratot.
A kancellista megint olvasni kezdett: Giskra el

ismeri Mátyás magyar királyságát, Kassa, Lőcse, 
Bártfa, Eperjes városát és más kezén lévő városokat 
mint Mátyás kapitánya tartja csupán tovább és 
pénzt veretni ezentúl nem fog. Az okmány hosszú 
volt és bonyolódott. Giskra megbízottai már aláírták, 
Szilágyi magához vette az elintézett okmányokat.

— Akkor hát induljunk, — szólt most Mátyás.
Nyugodtnak akart látszani, de hangja kissé re

megett.
— Odakint minden készen van, felséges uram. A 

küldöttség már várakozik a túlsó parton.
Girzsik odalépett Mátyáshoz.
— Isten veled, Mátyás király. Teljes szívemből 

kívánok szerencsét neked és általad hazádnak. S a 
ti szerencsétek által a hozzátok hűséges Csehor- 
szágnak.

Megölelte, magához szorította. Majd Vicék ölelte 
meg a magyar királyt. De Mátyás már alig bírta tü
relemmel. Míg a többiek általános búcsúzkodásba 
kezdtek, kisietett, hogy szállásán bundát öltsön. Egy 
perc múlva már lent volt az udvaron. Lova ott várta
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igen díszes szerszámmal, drága takaróval. A esek 
urak is várakoztak már topogva a hóban, most lóra 
ültek. Szilágyi, Girzsik és fia sietve jöttek szintén, 
őket is nyergeit ló várta. A váci püspök szánkóba 
ült, egy másikba Hunyadinét segítették. Végre ki
mentek a kapun. Odakint rengeteg cseh katona várta 
őket. Híre járt ugyanis, hogy valami támadás készül 
ismeretlen ellenfél részéről a fiatal király ellen, ezért 
Girzsik kilencszáz lovasból álló kísérettel jött le 
Prágából.

Hosszú, nagy menetet alkottak, díszeset. Legelői 
egy csapat cseh katona lovagolt, utánok két herold 
következett, egyik Magyarország, másik Csehország 
címerpajzsát vitte. Majd Girzsik és Mátyás egymás 
mellett, utánok Szilágyi és Vicék egymás mellett. 
Ezután Hunyadiné, majd a váci püspök szánja kö
vetkezett, mindkettőt lovas katonák sora kísérte két 
oldalt. Aztán hivatalnokok, tisztek és a málhás szá
nok zsúfolásig rakott hosszú sora. Végül a menetzáró 
katonacsapat. A kis morva város kapuiba kiállott a 
nép. Integettek, kiabáltak, bámészkodtak. Sokat le
hetett a Mátyás nevét hallani, de közben itt-ott a 
Girzsikét is.

— A te dolgod sem lesz nagyon nehéz, — mondta 
Mátyás.

— Eddig minden jól megy, — felelte Girzsik, — 
Istennek legyen hála.

Sűrű nagy pelybekben hullott a hó, a kopasz 
jegenyefákról varjak fekete raja röppent fel. ők 
csak mentek lépésben, pedig Mátyás alig tudta 
visszatartani magát, hogy sarkantyút adjon a ló ol
dalának. Végre elérték a hidat, amelynek behavazott 
korlátján túl a Moldva jege fehérlett. S azon túl 
a magyar tábor tüzei füstölögtek a széles, fehér me
zőn. A tábor felől ugyanígy közelgett egy lovas
csapat a híd felé. Azok már magyarok voltak.

A híd közepén már eltűnt Mátyás elől a cseh 
szakasz, azok felfejlődtek két oldalra és megálltak.
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A közelgő magyar lovasok harsány sípjelt adtak. 
Zászlótartójuk a magyar zászlót hozta, mélyen le
hajtva a föld felé. Most mindnyájan megálltak. A 
magyar katonák tisztelegtek és kiabáltak:

— Éljen Mátyás királyi
A cseh trombiták válaszoltak a jelre. Girzsik 

katonásan tisztelgett. Viktorin katonásan tisztelgett. 
A cseh urak is tisztelegtek. S ekkor Mátyás intésére 
a magyar csapat megfordult. Hangos vezényszó hal
latszott, a lovak ügetni kezdtek. Mátyás torka elszo- 
rúlt. A lovak patái magyar földön csattogtak. Az ő 
országában. Ez a térség, ez a havas táj már az övó 
volt, Mátyás királyé. Felállott a kengyelvasban, hogy 
meglássa az előtte lovaglók feje felett azokat, akik 
várják. Piros díszsátor tűnt fel a havas csíkon, erős, 
boldogan kiáltó színfolt a nagy fehérség kellős köze
pén. Már meg lehetett ismerni a sátor előtt álló ura
kat is. Ott várt a középen Vitéz János, ő kapott meg
bízást, hogy a királyt a magyar nemzet nevében, üd
vözölje. A beszédet már ismerte Mátyás. A püspök 
odaadta neki elolvasni. És tudta azt is, hogy mit fog 
rá felelni.

Pár perc telt bele csupán és már oda is értek. 
Kürtszó és dobpergés hallatszott, majd harsány zene
szó. Mátyás megismerte a zenedarabot. Király
választó kortesnóta volt ez. Szövegét is mesélték 
neki még Sztrasznic városában és dallamát is eldú
dolták. így hangzott a nóta:

Mátyást mastan választotta 
Mend ez ország királyságra,
Met őt Isten adta nekünk 
Menyországbul ótalmunkra.
Azért is mi választottuk 
Mint Istennek ajándékját,
Kibül Isten dicsirtessék 
És örökké mondjuk: ámen.

Már a második sornál énekelni kezdett egy-két 
katona, a harmadik sornál tíz, végül valamennyien
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a zenével harsogták, mint egy himnuszt. Ez alatt a 
menet odaért a sátorhoz. Mátyás megállóit és le
ugrott a lóról. Mellette Girzsik és Viktorin. Mögötte 
Szilágyi* Riadó, hatalmas éljenzés hallatszott. Vitéz 
János előlépett, de a király intett neki, hogy vár
jon. Előbb hátranézett, ott van-e már édesanyja. S 
mikor a díszmentés urak, csörgő katonák között a 
hátsók tolakodva utat csináltak Hunyadinénak, ak
kor végre intett a püspöknek: lehet. Ugyanekkor 
Szilágyi odaállott az urak sorába. Ő vezette elvben 
az ország küldöttségét.

Vitéz János előlépett és rákezdte a klasszikus 
fogalmazási! mintaszónoklatot, amely arra volt hi
vatva, hogy a latin orációk példájaképpen ország
szerte terjesszék.

— Üdvözlégy, Mátyás, Pannónia királya, akit 
senki másnak eddig ki nem jutott módon, nyilvános 
szavazás által teljesen egyhangúlag választott kirá
lyává a magyar országgyűlés és a nép, üdvözlégy te 
magyar nemzetnek egyetlen reménysége . . .

Szép szónoklat volt, Ciceró ismeretéhez nem 
méltatlan. De Mátyás ismerte már fennenszárnyaló 
mondatait. Nem figyelt oda, figyelmét kétfelé osz
totta* Egyik felével a maga szónoklata gondola
tait futotta végig, másik felével a püspök mögött 
felsorakozott urak arcát. Ott volt Rozgonyi János, 
erdélyi vajda. Mellette Rozgonyi Sebestyén, íőlo- 
vászmester. Majd Guthi Ország Mihály főajtónálló- 
mester, Báthori István tárnokmester. S a többiek. 
A magyarság nagyurai. A nádor nem volt itt. Ú j
laki nem volt itt. Azokkal még sok dolog lesz . . .

Arra rezzent fel gondolataiból, hogy megint 
hatalmas éljenzés harsog. A püspök beszéde véget 
ért. ő felemelte a kezét, egy pillanat alatt halálos 
csend lett.

— Magyarországunk urainak királyi üdvözle
tünket! Halhatatlan hálámat nyilvánítom a magyar 
nemzetnek, hogy bennünket, ma még méltatlan és
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gyenge ifjút, a legnagyobb és Isten után következő 
állással tisztelt meg. Ha így halljuk nevünket élje
nezve emlegetni, úgy véljük, hogy a hazának igen 
sokkal vagyunk adósai. ígérjük, hogy a legkemé
nyebb munkát, a legsúlyosabb veszedelmeket sem 
fogjuk kerülni, sőt életünket sem késünk szükség 
esetén kockára tenni, mert ha a nemzet bennünket 
ekkora méltósággal ékesített fel, nem akarjuk, hogy 
ez majdan meggondolatlan választásnak lássék. 
Tudtotokra adjuk, hogy Csehország kormányzójával 
szövetséget kötöttünk, melyet szentnek és sérthe
tetlennek fogunk tartani. Kérjük a magyar és cseh 
nemzetet egyaránt, hogy munkánk elé jó remény
ségekkel nézzen. ígérjük, hogy országunkban min
denkit egyenlőnek tekintünk életünk minden ide
jében, hogy semmire sem fogunk jobban törekedni, 
mint hogy beváltsuk a hozzánk fűzött reményeket...

Itt már megremegett a hangja. Kezdett félni, 
hogy baj lesz.

— . . .  a várakozásnak eleget tegyünk, boldog 
emlékezetű atyánk méltó fiának bizonyuljunk...

A baj megtörtént: a király elsírta magát. Köny- 
nyek törtek elő szeméből, szája remegett. Amit még 
mondott, a sírástól alig érthetően mondta:

— . . .  és senki bennünket hálátlannak ne 
tartson!

Mialatt egetverő éljenzés dördült meg, a zene 
megint harsogni kezdett, ő átengedte magát hozzá
forduló anyja ölelő karjainak. Rettentően szégyelte 
magát. De a sírást édesnek érezte.

Aztán összeszedte magát. Bementek a sátorba. 
Ott lakoma várta őket. Kint is húst sütöttek és 
boroshordót csapoltak a magyar és cseh katonák
nak. Idebent a cseh urak ismerkedtek a magyarok
kal, kocintottak, untalanul a királyt s olykor Gir- 
zsiket éltették. Vígan voltak. Csak Mátyás volt szó* 
rongóan ideges és nyugtalan. Mindenáron ment 
volna már Buda várába.
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Végre a cseh. urak kormányzójukkal együtt bú
csúzni kezdtek. Nagy parolázás és fogadkozás köz
ben hangoztatták a két nemzet barátságát. Aztán 
Girzsik, Viktorin és kiséretök a katonasággal együtt 
eltűnt a híd mögött. Mátyás sátorszedést és indulót 
fuvatott. Nemsokára elindultak a holicsi ország
úton.

Véget nem érő ünneplés volt ez a négy nap a 
határtól Budáig. Zengő éljenzés, mámoros öröm 
szegélyezte az utat mindvégig. Mátyás kipirult bol
dogsággal lovagolt nagybátyja mellett. Keveset 
beszélgettek a farkasordító hidegben s ő sokat gon
dolkozott. Egész élete végigfutott a fejében vissza
felé: a bécsi fogság, a budai tárgyalás, a temes
vári királyeskű, Ulrik gróf levágott fejének szörnyű 
látványa a nándori várban, szegény gyermeklány 
felesége, Kapisztrán, apja, játékai Vajdahunyadon, 
gyermekkori emlékei. És egyszer önkéntelenül dú
dolni kezdett magában valamit. De nem tudott rá
jönni, hogy a dallam micsoda.

Ötödnapra megpillantotta a budai vár tornyait. 
Ekkor jutott eszébe, hogy mi az a dallam: a Kőmí
ves Kelemenről szóló éneké.

A menet gyorsan közeledett Buda falaihoz, az 
ő uralmának, leendő királyságának lakóhelyéhez. 
Hunyadi László vére volt benne azokban a falak
ban, hogy nagyon erősek legyenek.

XV.

Az esztergomi kapunál olyan szoros volt a to
longás, hogy a vastag láncokat tartó cölöpök, ame
lyeket Buda előrelátó tanácsa veretett a fagyos 
földbe, nem egy helyen kiszakadtak, mintha csak
csemetefák lettek volna, s a boldog lelkesedés él
jenző orkánja tépte volna ki őket tövestül. A dárdás 
katonák minden erejük megfeszítésével sem tudták
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visszaszorítani az elül állókat, akiket a hátul állók 
tömege nyomott. Ahogy a menet a kapuhoz közele
dett, úgyszólván percenként meg kellett állnia a be
vonuló királynak, míg előcsapata utat csinálhatott 
neki. így is minduntalan emberek férkőztek hozzá, 
arcuk a lelkesedés mámorától a részegéhez hasonló. 
Csizmáját csókolta némelyik és nem bánta, hogy ke
mény öklök taszigáliák vissza.

— Te magyaroknak reménysége! — kiáltotta 
egy kucsmalengető öregember.

— Világnak gyönyörősége te! — csuklotta egy 
asszony, aki zokogott az izgatott örömtől.

A lárma már fülsiketítővé vált, egyikféle hang
zsivajtól a másikat nem lehetett hallani. Csak sej
teni lehetett, hogy valami ének szól egyszerre a 
riadalmas éljenzéssel. Mikor végre az előcsapat 
ketté vált előtte, hirtelen megerősödve zendült meg 
az énekszó: a kapu előtt ott várt a magyar papság, 
azok énekeltek. Elül állott a bíboros esztergomi ér* 
sek, a vén Szécsi Dénes, a Hunyadi-háznak nem na* 
gyón lelkes barátja, de most már kénytelen-kellet
len alattvalója. Mellette Várdai István, a kalocsai 
érsek. Mögöttük tizenkét püspök, a királyi prépostok 
valamennyien, az apátok is mind-mind, s a kisebb
rangú papok egész serege. Ezek énekelték a szent 
karéneket, a dalra nyitott szájak párája mindmeg
annyi füstfelhőt alkotott.

A király és a kormányzó leszállottak a lóról, 
mögöttük hasonlóképpen az egész kíséret. Az egyház 
üdvözlését nem lett volna illendő lóháton hallgatni. 
A prímás reszketeg és alig érthető hangon mondta 
az üdvözletét. Rövid volt az üdvözlet és formaszerű. 
Mátyás végighallgatta, aztán megköszörülvén a tor
kát, jó erős hangon válaszolt, mintegy az ifjúság 
zengő kiáltásával tüntetve az agg motyogással 
szemközt. Latinál beszélt ő is.

— Magyarország szent egyházának főpapjait 
királyi szívünk minden melegével köszöntjük. Elha-
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tároztuk, hogy uralkodásunk egyetlen perce alatt 
sem szűnünk meg Istent szolgálni és bárminő vesze
delem fenyegesse az ő szent hitét, a veszedelem eltá
voz tatására kardunkat kirántani, mint Istennek hű 
lovagja, késlekedni nem fogunk.

A primás ezüstfeszületet nyújtott a király felé 
s ő megcsókolta a Jézus testét rajta.

— Éljen Vajdafia Mátyás!
— Éljen az mi királyunk!
— Magyaroknak királyok éljen!
A kitörő riadalommal megint versenyre kelt a 

papok felzendülő zsolozsmája. S mint a hajó orra 
előtt ketté válnak a hullámok, úgy oszlott jobbra és 
balra a zengő papok serege. A király ismét lóra 
ült. Csak néhány lépést tett előre lóháton, ott volt 
már a kapuban, melynek nyílásában Buda város 
tanácsa állott. Élén a bíró, a középső vár tisztjeitől 
környezetten. A tanács tagjai díszes bundákban vá
rakoztak, nyakokban méltóságuk jelvényeivel. A bíró 
egyet lépett előre, felnézett a lovon ülő királyra és 
levette kucsmáját. Németül szólalt meg:

— Felséges király, Buda város tanácsa hódolat
tal üdvözöl, hogy miután ősi szokás szerint esküvel 
megigéred szabadságaink és dicső elődeidtől nyert 
mindenféle előjogaink épségben tartását, a város 
kulcsait neked ünnepélyesen felajánljuk.

A város kulcsai azonban nem voltak sehol lát
hatók. A király felemelte jobbkezo két ujját. Néme
tül esküdött.

— Esküszünk, hogy Buda városának szabadsá
gait tiszteletben fogjuk tartani és azokat semmiben 
nem korlátozzuk. Isten minket úgy segéljen.

Ekkor a bíró hátraintett és elékerültek a kul
csok. Díszruhás vártiszt hozta őket piros bársony- 
vánkoson. A király lenyúlt és megérintette őket. 
Megint folytathatta útját a rengeteg nép között. 
Szinte csodálkozni kellett, hogy ennyi nép akad Bu
dán. Még a havas háztetők is kiváncsiakkal voltak
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tele. A menet egyenest a főszékesegyházba tartott. 
Ott ünnepélyes Tedeumot celebrált a prímás. Az ol
tár mellett gazdag aranyozású baldacbin alatt állott 
a trónszék, mellette alacsonyabb zsöllye a kor
mányzó számára. Szemközt a királlyal, az oltár má
sik oldalán foglalt helyet egyedül Hunyadiné. Az 
első sorokban az ország nagyjai. Kivéve kettőt: Gara 
László nádort és Újlaki Miklós erdélyi vajdát. A ki
rály kívánságára az ünnepi misének kurta sorát 
ejtették. Még sok minden volt bátra.

Abogy kiléptek a templomból, ott már új kül
döttség várta a királyt, olyan, amely a templomba 
nem mehetett: a budai zsidóké. Élükön bibliai kül
sejű kis aggastyán, övig érő szakálla hófehér, fekete 
selyemsapkája prémszegésű. Mellette templomszol
gák tartották a két kőtáblát, a rájok vésett tíz pa
rancsolat héber betűivel. Ezek is szónokoltak, de nem 
németül, hanem deákul. A szónok hódolattal üdvö
zölte a felséges királyt, célzást tett az Európában 
sokhelyütt előforduló zsidóüldözésekre és kifejezvén 
a budai zsidóság nagy bizalmát az uralkodó jogsze- 
retetéhez, kérte a zsidók szabadalmainak megerősí
tését. Mátyás néhány szóval jóindulatáról biztosí
totta őket és megígérte, hogy szabadalmaikat kirá
lyi okirattal fogja megerősíteni. És megint megin
dult a menet a szűk utcákon át, szűnni nem akaró 
viharos éljenzés közepette, mígnem odaértek a leg
belső övhöz, a várpalota hidas bejáratához. Ahonnan 
börtönbe hurcolták annakidején, majdnem egy esz
tendeje, a most királyként visszatérőt.

Akkor igen könnyen csapódott fel mögötte a 
híd, most nehezebben nyílt meg. Előbb le kellett köt
nie magát az ősi magyar alkotmány mellett. Haj
dani elődei koronázáskor tették ezt. De a magyar 
nemzet most nem rendelkezett Szent István koroná
jával, hogy azt választottjának fejére tehette volna, 
A koronát Fridrik őrizte odaát Ausztriában. És Má
tyás, az Árpádok óta első nemzeti király, ezzel a be
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vonulással helyettesítette a koronázást. Leszállt 
a lóról s a baldachin alá állott.

Szilágyi Mihály odalépett lovával a várárok 
szélére, mellette egy kürtös. A kürt háromszoros 
jelet adott. A várkapu mögül egy láthatatlan ember 
hangja kiáltott:

— Quis vult intrare?
Szilágyi visszakiáltott:
— Mathias, Hungáriáé eleetus rex!
Belülről ismét a hang kiáltott:
— Megesküszik-e a király az ország ősi törvé

nyeire?
A mennyezet alatt aranyszövésű, nehéz abrosz- 

szal leterített asztalon feszület állott. A feszület 
mögött a prímás. Mintha Istentől küldött ellenőr 
lett volna az eskünél a komor öreg. Köröskörül szo
rongó tömegben országnagyok, főpapok. Az eskü- 
mintát a kalocsai érsek olvasta.

— Nos, Mathias, dei gratia Hungáriáé rex ...
A király a feszületre tette kezét és megesküdött, 

hogy Magyarország ősi alkotmányát tiszteletben 
tartja, törvényeit megtartja és megtartatja. Az eskü 
utolsó szava elhangzott. Szilágyi Mihály lova hátá- 
ról ismét bekiáltott:

— A király megesküdött. Várnagy, engedelmes
kedjél!

Bentről azonnal zeneszó felelt a kiáltásra. A híd 
lassan ereszkedni kezdett. Mátyás könnyedén felsó
hajtott. A sóhaj ezt jelentette: végre. Zászlósurak 
segítették, mikor a következő pár lépés méltósága 
kedvéért megint nyergébe ült. És izmai úgy feszül
tek meg, mintha valami roppant próbát kellene ten
nie testi erejével. Orrlyukai erősen kitágultak, szá
ját vékonyra szorította. S mialatt haladt lova hátán 
befelé, hirtelen az villant gondolatain keresztül, 
hogy arca most nagyon hasonlatos lehet testvér
bátyja akkori arcához, mikor az a nándorfehérvári 
bástyán nagy terveiről vallott neki,.•



MATHIAS REX 25?

A megnyíló kapuban ott állott Czobor Mihály, 
a Hunyadi-család közeli rokona, akit Szilágyi 
mindjárt kormányzósága első napján budai vár
naggyá nevezett ki. Mögötte díszruhás őrség, pán
célosán, dárdásan, ragyogó szerszámokkal. A zeuo 
harsányan szólott. Czobor keményen tisztelgett. 
A várkápolnában megcsendült a harang, Mátyás 
király bevonult a budai királyi palotába, Zsigmond 
király székhelyére. A várudvar falai között úgy né
zett körül, mintha soha nem látott épületet venne 
szemügyre. Mintha most tekintené meg először tit
kolt nagyapjának reá hagyott örökségét. Mintha 
most ütné helyre a vérség jogának eddig félrebillent 
mérlegét: mint Zsigmond titkos, de igazi fiának fia 
veszi át ősi otthonát, ez országban a legelső otthont, 
amelyben Zsigmond leánya és ivadékai eddig csak 
fecsérelték az időt, a pénzt, a magyarság erejét, éle
tét és képességeit. De most már másképpen lesz. És 
mielőtt az országnagyok sorfala között belépett az 
egyik ajtó boltíve alatt, utolsó pillantása még meg
örvendett azon, hogy az épületrész egyik csúcsán a 
fekete hollós zászlót látta lengeni.

A trónteremben biztos, erős lépésekkel indult az 
emelvény felé, az aranyozott oroszlánlábakon álíó 
magányos trónszékhez. Ahol nem olyan rég még ő 
álldogált a kamarások és apródoK soraiban, ott most 
díszruhás fiatal leventék álltak feszes tartással, mel- 
lökön az ő címerével. S ahol V. László ült, a szép fiú, 
ott most üres volt a hely. Szíve beledöbbent a nagy 
pillanatba: felhaladt a piros takaróval fedett három 
lépcsőfokon, megfogta kemény kézzel a trónszék két 
aranyozott oroszláufejű karfáját és leült, szemközt 
fordulva az ország nagyjainak társaságával. Olyan 
heves mozdulattal ült le, hogy a trón belereccsent. 
És összeszorítván fogait, mintha valamely szilaj 
ösztön támadni késztetné, kissé előrehajlott felső 
testtel, még mindig markolva a két támasztékot, 
szembenézett azokkal, akik ott álltak előtte.

Harsán* * Zsolt: Mathias Eex I. 17
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Félkaréjban sorakoztak fel azok, országbíró, 
főajtónálló, bán, érsek, tárnokmester, püspök, megint 
bán, megint püspök, csupa meglett ember, sőt na
gyobbrészt öregek. A félkaréj előtt nagybátyja, a 
vékony, ideges, szenvedélyes, cigányarcú férfi, a 
királyi ország kormányzója, szénfekete bajszában 
immár deres szálakkal. Neki pedig még kilenc napja 
hiányzott ahhoz, hogy tizennyolc esztendős legyen.

Szilágyi Mihály megszólalt:
— Magyarország zászlós urai, egyháznagyjai és 

főtiszteinek viselői kérik felségedet, fogadja el hó
dolatukat.

Majd kirántotta kardját és elmondta az ősi 
mondatot:

— Életünket és vérünket királyunkért!
A félkörben állók is kardot rántottak, ha kard

juk volt. A főpapok csak úgy ismételték a nagy igét, 
kardlendítés nélkül.

— Életünket és vérünket királyunkért!
Mátyás ülve maradt. Egyenesen nagybátyja

szeme közé nézett, úgy felelte:
— Országunk egyházi és világi nagyjainak hódo

latát elfogadjuk.
Szilágyi Mihály visszatolta kardját hüvelyébe. 

De mindjárt meglepetten kapta fel tekintetét. Mert a 
király még egyebet is mondott ezen az előre megál
lapított, forma szerint való mondaton kivül:

— Szeretett nagybátyánkat, Szilágyi Mihályt, 
az ország kormányzói méltóságában királyi hatal
munkkal megerősítjük. Egyébiránt mindnyájokhoz 
királyi kegyelmünkkel hajlandók maradunk.

Felállott, biccentett fejével és gyors lépésekkel 
kisietett a trónteremből, a kamarások és apródok 
serege követte. Jól ismerte a járást, magánlakosz
tálya felé igyekezett.

— Nem kelletök, — szólt hátra a díszruhás 
ifjaknak.

Azok tétova lassítással elmaradtak, ö csak
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ment teremről-teremre. Az ajtóknál katonás tisz
telgő állásba toppantak a címeres ruhájú, fényes 
alabárdú királyi ajtónállók. Nógrádi rutének mind: 
százados hagyomány szerint Oroszi községből való 
legények. És a volt kamarásnak mind régi ismerősei. 
Még olyan is akadt köztük, aki látta, mikor most 
egy esztendeje ugyanezen a folyosón Giskra katonái 
elhurcolták.

Végül benyitott az V. László volt lakosztályába. 
Ott nagy élénkséget talált, egész sereg szolga rakos
gatta a király hazatérő menetével most érkezett 
személypoggyászt. A bútorzatra is alig lehetett rá
ismerni, azaz hogy a régi berendezést nem lehetett 
újralelni benne, ráismerni annál inkább: Mátyás
vajdahunyadi és temesvári bútorainak jórésze ke
rült ide. Most már csak Prágából magával hozott 
poggyászát kellett szétosztani ládákba, ágyba, fió
kokba, fegyverszobába. Különben teljesen kész ki
rályi otthon várta, és a sürgő-forgó személyzet kö
zött az, aki mindezt eddig is intézte: édesanyja.

— Miként tetszik? — kérdezte Hunyadiné.
— Ékes, igazán.
De éppen csak hogy körülpillantott és udvarias 

hálával mosolygott. Arcára más volt írva.
— Mit forgatói fejődben, király?
— Az mesterségön jár gondolatom, asszony* 

anyám. Tüstint láttatni fog, értöm-i, vagy se;
Intett a cselédségnek, hogy a rakosgatást hagy

ják abba. Azok engedelmesen kisurrantak.
— Nem értölek, Matykó. Töttél valamit magad 

fejitiil?
— Töttem, — felelt a király idegesen moso

lyogva.
Az anya figyelmesen ránézett.
— Mihály bátyádval?
— Vele.
— Mingyán alitám. Csak osztán kit mivelsz*

17*
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csinyján tödd. Nehéz természeti vagyon, fölibe ko- 
reködnöd nem lészen gyerekjáték.

Mátyás nem felelt. Anyja aggodalmasan nézege
tett rá, ő pedig untalan az ajtót nézegette, mint a 
gyerek, aki valami merész csínyjének eredményét 
lesi. S az ajtón csakugyan belépett Szilágyi Mihály. 
Még be sem tette maga után, már kiabált1.

— Hallod-i, te fiú, mit erősitgetöl te kormányzó 
vóltómba? Nem szólottunk errül eleve egy árva szót 
is, noha mend az egész dógot által beszéltük. Minek 
járatád az szádat, mit

A király szelíd és odaadó arcot vágott.
— Első királyi szavamval szeretőit bátyámnak 

iigyekszöttem kedvire tönni. Baj vót?
— Baj vót, baj vót, nem az számos, hogy baj 

vót-i. Azonban éngöm az ország választott vala kor
mányzóul, mit erősitgetöl? Ha nem erősítői, akkort 
nem vagyok tám kormányzó? Semmi szükség erre 
nem vót. Még ugyan fura lészen, ha országos 
dogokba kit előztebb határzottunk vóna, csácsogni 
kezdői s egyebet mondsz helyötte.

Mátyás sértett arccal, duzzogó hangon fordult 
anyjához:

— No itt vagyon, asszonyanyám, hát mondja. 
Én atyafíságos szerelmemöt s hálámat az nagyok 
előtt mutatom néki, ű meg korhol. Rendjin va
gyon, Mihály bátyám. Ha visszaszoktat arrul, hogy 
szeressem, hát rendjin vagyon.

Elfordult. Szilágyi Mihály egy darabig hallga
tott. Aztán zavartan köhécselt. Végül meg juh á- 
szodva morogta:

— Jó, jó. Nem azér mondám, te oktondi.
De Mátyás nem felelt neki. Az ablaknál állott 

háttal és nézett le a Dunára. Szilágyi még várt, 
aztán odalépett hozzá és a vállára ütött.

— No. Semmi baj.
— De iza vagyon baj, hogyne vóna, — felelt Má

tyás visszafordulva, — mert melly szépen kieszeltem
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én az okiratot, kiben ez szeretetet s hálát mend az 
az országnak tudtul adom, oszt mastan királysá
gomnak legelső kedvit elrontja.

— Okiratot? — kérdezte Szilágyi, nem kellemet
len meglepetéssel.

— Azt. Gyönyörő okiratot.
— Adjad ki, mindegy immár, egye fene. Mastan 

az kancelláriára mék. Hogy mi esött újság, megnéz
zem. Ha kedved vagyon, odanézhetöl, tanúljad az 
országlást.

Vállára ütött még egyszer, már nevetett. Aztán 
ment kifelé, az ajtóból visszaszólt még:

— Nagy bolond ez te fiad, Örzse.
Hunyadiné nem értett az egészből semmit. Kí

váncsian nézett a fiára. Ez pedig, amint becsukódott 
az ajtó, kiegyenesedett. Egyszerre magasabbnak lát
szott. Arca is megváltozott. Sok esztendővel idősebb 
lett hirtelen a duzzogó fiatalember helyett.

— Nem érti, asszonyanyám? Okiratban adom 
az országnak, hogy Szilágyi Mihály az hatalmat leg
felső fokon az királyiul kapta. Kormányzó, de a ki  ̂
rály akaratábul. Köll, hogy látván lássák ezt. Ü is, 
az nemzet is.

Hunyadiné arca ragyogott. Szólhatott volna, de 
nem szólt. Tett-vett és olykor oldalvást, lopva pillan
tott a fiára. Hallgatása azt mondta, hogy nem kell 
sokat beszélni ezzel a fiúval, rá lehet bízni a maga 
dolgát nyugodtan.

— Hát mastan, — mondta Mátyás, — lássuk az 
kancelláriát. Mék országlást tanúlnom. Félórácskát, 
vagy egyet, ottan töltendők, utánna pedig öhetném, 
asszonyanyám, mert ez nagy parádék ugyan meg- 
nevelék étvágyamat. De csak kettesbe ögyünk, itten, 
jó? Az királyi asztalt eleg hónap kezdenöm.

Megérintette anyja kezét, aztán ment. Az ala- 
bárdosok úgy álltak útja mentén, mint az eleven 
szobrok. A kancellária szobáiban keményen pattan
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tak fel a tisztviselők, mikor belépett és végigment 
köztük. Csupa régi ismerős dolgozott itt.

— Adjon Isten, Kosztolányi. Adjon Isten, Vetési. 
Hogyan szógál egésségtök?

De válaszukat nem várta, csak bólintgatott nyá
jasan. Ment a legbelső szobába. Ott hárman ültek: 
Szilágyi, Vitéz püspök és egy fiatal íródeák. Be- 
léptekor a püspök és a deák felpattantak.

— Maradjatok öve. Mihály bátyám nemkü
lönben.

Szilágyi Mihály észrevette magát és gyors moz
dulattal jelezte utólag az elmaradt felkelési szán
dékot.

— Én csak hallgatom, ki dolog ippen intéztetik. 
Folytassátok.

Nem is szólt semmit. Azok folytatták. Terjedel
mes iratot diktáltak a kolozsvári tanácshoz. A püs
pök diktálta, Szilágyi olykor beleszólt és módosítá
sokat kívánt. Ha a püspök ellenvetést tett, még ha
tározottabban kívánta. A püspök eleinte segítség
kérőén fordult a királyhoz néma pillantásaival, de 
Mátyás makacsul hallgatott. A kancellista sebesen 
rótta a betűket. A kormányzó „a körülötte lévő fő
rendekkel, főpapokkal, zászlósurakkal és nemesek
kel egyetértőén** úgy határozott, hogy a kolozsvári 
tisztviselők választását ezentúl a magyarok és szá
szok új rendszerrel intézzék. A külső tanácsot al
kossa ötven magyar és ötven szász szabadon válasz
tott polgár, ezek felváltva válasszanak egyik évben 
magyar, másik évben szász bírót, s a bíró mellé min
dig hat magyar és hat szász tanácsost belső tanács
nak, minden egyéb eddigi rendelet semmis, aki pe
dig ezt az új rendet nem tartja meg, az becsületét 
és állását veszti.

— Következik? — kérdezte Szilágyi, mialatt a 
kancellista porzóval öntötte le az írást.

— Marasóci ördög János panasza.
Szilágyi zordonul felnevetett.
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— Hun vagyon immár Ulrik gróf! No halljuk.
A püspök ismertetése szerint ördög János azt

panaszolta, hogy marasóc-szentgyörgyi és egyéb 
birtokait Ulrik cillii gróf erőszakkal elragadta volt 
tőle, és ez ügyben most nem tud igazságos ítéletet 
kapni, mert Turóczi Benedek, a varasdi főispán, 
nem érdektelen bíró.

— Ismerjük ez dógot, János, — legyintett Szi
lágyi, — eleg az beszéd. Csináljuk, inikint megegyez
tünk vót.

Vitéz János mindjárt diktálta a választ. Vitovec 
János horvát bánnak és Varasdmegye szolgabirái- 
nak meghagyatik, hogy menjenek ki a helyszinére 
kormányzói emberrel és a zágrábi káptalan hites 
bizonyságával állapitsák meg, jogos-e ördög János 
panasza. Ha igaz, ördög Jánost helyezzék vissza 
birtokaiba, a jelenlegi bitorlókat és Ulrik gróf özve
gyét pedig idézzék a kormányzó elé ...

— Nem lészen alkalmatos, — nevetett a kor
mányzó, — férjének fejit ki lemetéltem, elejbem ne 
késztessük. x

— A király elejbe! — szólt rögtön Vitéz, a kézzel 
írott naptárra pillantva.

És nem várván választ, folytatta a diktálást: 
Ulrik gróf özvegyét idézzék Szent György napja 
után nyolcadnapra a király elé.

— Tovább.
Következett Komori Benedek három fiának pa

nasza. Turóczi Benedek, az előbb is említett főispán, 
betört az ő noszernói udvarházokba fegyvereseivel, 
megölte anyjókat és nővéreiket, a házat kirabolta, 
néhai apjokat s a fiúk közül Benedeket elfogta és ki
lenc hónap börtönben sinyeltette.

— Vizsgálat, idézés — rendelkezett röviden a 
kormányzó.

Vitéz János diktált. A bán, aki ebben az ügyben 
saját főispánja miatt érdekelt fél, a panaszt vizs
gálja meg és Turóczi Benedeket cinkosaival együtt
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idézze Szent György napja után nyolcadnapra. . .  Itt 
LVitéz János megállt.

— Elejbem, — szólt a kormányzó.
De Mátyás fejét rázta.
— Ez szégyent ne tégye vélem saját kancellá

riám. Azonegy törvénynapon egyik dologra méltó 
király vagyok itilközni, másikra nemi Mihály bá
tyám mindétig úgy mond, hogy szeret éngöm. Mas- 
tan ime országnak szine előtt megszégyentet. Hát 
jól vagyon, tőgye. De ez csúfságot nem érdemlöttem.

Szilágyi Mihály kicsit gondolkozott. Aztán meg
csóválta a fejét.

— Nem, Matykó. Ez Turóczira rég üdő óta fáj 
az fogam. Eztet körmön közéje kévánom.

— S ha akkort nem lészen Budán az kormányzó?
— Mi? Mér ne?
— Mer nagy dologban instálná királya az kor

mányzót.
Szilágyi olyan arcot vágott, mint aki gyana

kodva rossz szagot érez.
— No?
— Minekutánna Mihály bátyámval az atyafísá- 

gos szövet ériztöttem, második dógom, hogy szegéi? y 
László bátyámot isten orozzon felednem. Hamvait 
Lackónknak az Magdolna-kápolnábul kiásatom és az 
mi sírboltunkba vinni rendeléndem Gyulafehér
várrá, országos nagy illendő diszvel. Magam késér- 
ném szegény bátyámot, de miféle király, ki székhe
lyit legott elhagyja? Az vóna az szép nagy öröm 
nékörn, esmég anyámasszonynak, ha Mihály bátyám 
mönne király képibe. Királyi késéretvel persze, ki
rály zászlajával, mikint csak királynak dukál. De 
ha kedve nincsen, elkűdöm Bánfi Pált.

— Kit? Azt a nyavalyást? Még mit nem. Oda 
én menéndek, senki egyéb.

— Nagy hálával köszönöm Mihály bátyámnak 
kegyes gráciáját.

Vitéz rávillant a királyra, aztán diktált: Turóczi
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Benedek a jelzett napon jelenjék meg a király előtt, 
aki majd maga lát törvényt. Mátyás felállott.

— Néköm elég vót. Az kormányzó úgyis jobban 
érti, az többit nem hallgatom.

Nyájasan köszönt és vidáman sietett vissza 
lakosztályába. Ott két személyre terített asztal 
várta. Anyja azonnal csengetett. Keresztet vetettek, 
elmondták a fohászt, leültGk. A fal mellett két-két 
inas. Az ötödik bejött a tállal. Mátyás nagyot 
kiáltott:

— Turus puliszka? Asszony anyám az világnak 
legelsőbb angyala. Másfél esztendei, hogy turus 
puliszkát nem öttem. Asszonyanyámnak alig 
hagyok egyetlen hitvány harapást is, mind az egé
szet befalom.

— Csak ögyél, fiam, királynak is kölletik önnie. 
Jó ét vágyód van?

— Elhigyje. Ippen most kezdők béfalni valakit.
Az anya értette. Mosolygott. Magyarország ki

rálya pedig úgy esett neki a jó hazai ételnek, mint 
a farkas.

XVI.

Kalixtus pápa örömében elárasztotta Budát le
velekkel. Irt Hunyadinénak, Szilágyinak, a prímás
nak, Vitéz Jánosnak és magának a királynak is. 
Hogy régi hívének és hősének, Hunyadi Jánosnak 
a fia lett király Magyarországon, annak igen sok 
oka volt örvendenie. A pápai udvar tekintélye kissé 
megcsorbult az utóbbi időben. Az európai keresz
tény fejedelmek lassanként elfordultak a szent 
atyától, mert sok mendemonda járta arról, hogy a 
törökök elleni háborúra beszedett tizedeket meg
dézsmálja és rokonai gyarapítására fordítja. Azt 
mindenki tudta, hogy a spanyol Borgia-családnalc 
két tagja egy napon kapta meg a bíborosi kalapot, 
bár életmódjukkal erre nem nagyon szolgáltak ráj
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egy harmadik unokaöccs Spoleto hercege lett a pápa 
jóvoltából. A mainzi érsek már zsinat összehívását 
követelte, hogy ott a pápát be lehessen vádolni, a 
francia papság is felháborodottan ellene fordult. 
Ezt az egyházi forradalmat le tudta ugyan csillapí
tani, de a keresztény fejedelmek előtt elvesztette 
tekintélyét. Azok az uralkodók, akikhez a keresztes 
háború folytatásáért fordult, csak legyintettek. 
Örvendtek az ürügynek, hogy az áldozatot meg
tagadhatják: azt felelték, hogy semmi kedvök szent 
háború címén a Borgia-rokonság zsebét tömni. 
A kereszténység fejedelme már nem tudott egy fia 
zsoldost megmozgatni a fenyegető török ellen. 
Ekkor lett magyar király a Hunyadi-fiú, akinek 
családja Európaszerte nevezetes volt arról, hogy 
önzetlenül, sőt vagyonát és vérét bőven áldozva áll 
ki a vallásért, ha kell. És még másért is nagyon 
örült a szent atya: Girzsik miatt. Mivel Mátyás 
szoros barátságban állott Girzsikkel, remélni lehe
tett, hogy a cseh kelyhesek vezérét, ha az is király 
lesz, Mátyás vissza tudja majd téríteni a pápa 
bárányai közé.

„Választásod hírére, — írta a pápa a fiatal 
királynak, — szívünk annyi örömmel telt el, 
hogy sokáig nem is tudtuk elhatározni, miként 
írjunk felségednek, minő szavakkal fejezzük ki 
boldogságunkat, melynek kifejezésére a nyelv 
elégtelen. Hálát adunk a halhatatlan Istennek, 
ki bennünket ebben az örömben részesített és 
téged szent hatalmával arra a királyi polcra 
emelt, amelyen a veszni kezdő ügyet megsegít
heted. Kitűnő tehetségeid már ifjúkorodban 
mindenkit a legszebb reményekkel töltöttek el, 
légy most mint király azon, hogy szerencsés 
országiásod megfeleljen az emberek várakozá
sának... Meg vagyunk győződve, hogy fel- 
magasztaltatásod a mi áhítatos imádságunk
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gyümölcse és mintegy mennyei ajándékunk. 
A Mindenható nemcsak Magyarországnak adta 
benned az ő kijelölt emberét, hanem az egész 
keresztény világnak, hogy hazádban a pártos
kodás lelkét lecsendesítvén és az országot új 
fénybe emelvén, egész erővel Mahomet feleke
zetinek kiirtására fordíthasd figyelmedet/*

Mátyás mélyen elgondolkozott, mikor a pápa 
leveleit elolvasta. És miután aludt egyet a dologra, 
másnap felkereste nagybátyját.

— Nagy kérésöm vóna, Mihály bátyám. Ország
nak nem is kormányzójához, hanem legnagyobb 
vitézihöz, ki atyám holtátul immáron az ű nyom
dokába lépe.

Szilágyi arca sugárzott. Roppantul szerette, ha 
hadi tetteiről volt szó. Nagy katonának tartotta 
magát és soká ólt világhírű sógora árnyékában. De 
nem akarta a bók felett való örömét mutatni.

— Mit akarsz, te veszödelmös fickó?
— Vezért.
— Mit?
— Vezért. Atyámnak helyibe. A török ellen mi 

köll, hogy helyt álljunk, Magyarország. Pápának is 
kedvire tönnünk szükséges, meg minmagunk bűri- 
rül is szó vagyon. Szultán immár újfent készülődik. 
Sereg köll az Dunához odale, de olly vezérvei, kivel 
hogy szégyönt nem vallunk, bizonyos legyen. Én ez 
vezér nem vagyok, magamat ennek nem esméröm. 
Atyám az sírban. Hát én aztat gondolám, hogy 
Mihály bátyám lemegyen Gyulafehérvárrá Lackó 
temetése mián. Ha egyször lent vagyon, szoríjja 
meg az beste pogányt, legyék Magyarországnak 
hadvezére, az jó Istenre kérőm.

S a tehetetlen gyermek könyörgő pillantásával 
nézett nagybátyjára. Az habozott.

— S az országlást itt hagynám? Mi lészen nél
külem?
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— Itt vagyon János pispek, jól esmeri az 
Mihály bátyám véleködésit az dógokru). Mend az 
országos ügyekben Mihály bátyám szájaizire teénd. 
Ha mi dolog vagyon, rendre meghagyándja Mihály 
bátyám az közönséges direkciót, mink el nem térren
dünk altul. De ha nem akaródzik mennie, mondjon 
mást, ki mend Európa előtt Magyarország vezére 
lehessen.

Szilágyi Mihály gondolkozott. A kormányzói 
munkakört igen szerette, a hadvezetés dicsősége 
azonban éppen úgy csiklandozta. Hosszú beszélgetés 
származott ebből, amelybe Vitéz Jánost és Hunyadi- 
nét is bevonták. Három álló napig habozott Szilágyi 
Mihály. De végre is meggondolta, hogy kormányzói 
hatalmat nem kell senkinek átadnia, a folyó ügye
ket majd intézni fogja Vitéz János, az neki nem 
vetélytársa, míg a hadvezérségbe mást beengednie 
nem lenne ajánlatos. Mert az a más vagy vereséget 
szenved, s az a kormányzó bajait szaporítja, vagy 
győz, s akkor a kormányzó nyakára nőhet. Úgy, 
döntött tehát, hogy leviszi Hunyadi László ham
vait Erdélybe, vissza sem jön és hadat vezet a török 
ellen. Mikor az elhatározó szót kimondta, Mátyás 
átnyújtott neki egy írást, amelyet titokban előre 
elkészített volt.

— Sok lészen költsége Mihály bátyámnak, 
fogadja jó szüvvel ez kis adományt hálás királyátul.

Szilágyi Mihály kibontotta az okiratot. Nagy 
dónációs oklevél volt az: Mátyás király, magasztal
ván a kormányzó örökre felejthetetlen érdemeit, 
neki az örökös besztercei grófságot adományozza. 
Tehát Hunyadi Jánosnak magának mágnási rang
ját. S hozzá Beszterce nagy vagyont jelentő bir
tokát. És még néhány Hunyadi-birtokot. Szilágyi 
Mihály nem tudta boldogságát palástolni.

— Hinnye, te gyerek, be megörvendeztetél!
— Használja egészségvei, Mihály gróf. Csekély 

hála trónomért, kit senki másnak nem köszönök.
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A kormányzóval madarat lehetett volna fogatni. 
Rohant elmondani feleségének a nagy újságot. 
Aztán még aznap elkezdte seregét szervezni. A szer
vező munka semmi részletébe bele nem vonta öccsét, 
de ez nem tett erre semmi megjegyzést. Türelmesen 
várta a napot, mikor nagybátyja elutazik Budáról 
s ő hosszú időre egyedül maradt a hatalommal. És 
minden módon legyezgette nagybátyja hatalmi hiú
ságát. Minduntalan tanácsot kért tőle, számtalan 
kérdésben megkérdezte a követendő irányelveket. 
Megállapodtak, hogy országgyűlést majd csak akkor 
hívnak össze, ha Szilágyi visszatért, vagy ha ő ide
jében nem jöhetne vissza, főbenjáró dolgokat ezen 
az országgyűlésen nem fognak tárgyaltatni. Meg
állapodtak, hogy a felföldön békétlenkedő Giskrát 
egyelőre nem bántják, azt majd elintézi a kor
mányzó, ha visszatér. Akármit mondott, a kor
mányzó, a király és a kencellár engedelmesen bólo
gattak rá. A nagybácsi nagy lelki nyugodalommal 
készült utazására, ügy érezte, hogy ő ugyanazt a 
szerepet játssza Mátyás mellett, amelyet valaha 
sógora töltött be V. László mellett.

A készülődések közepette jött a hír, hogy Gir- 
zsiket megválasztották cseh királynak. Nem volt 
meglepetés; a Prágából érkező tudósítások nyomról- 
nyomra mutatták az elmúlt hetekben, hogy Girzsik 
kitűnően átgondolt terve zökkenő nélkül halad a 
megvalósulás felé. A cseh köznemes is trónra került 
a magyar után. A cseh—magyar szövetséges vi
szony mindjárt a koronázásnál megmutatkozott. 
Girzsik nem tétethette kelyhes főpappal a fejére 
Szent Vencel koronáját, mert akkor a pápa nem 
ismerhette volna el királynak. Ezért Magyarország
tól kért kölcsön koronázó püspököket. Budáról a 
váci és győri püspököt küldték Prágába, még pedig 
azzal az utasítással, hogy előbb eskessék meg Gir- 
zsiket: igyekezni fog az összes kelyhesekkel együtt 
maga is a pápa hűségére térni.. Girzsik habozás nól-
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kül megesküdött az ígéretre, amivel édeskeveset 
kockáztatott. A magyar püspökök meg is koronáz
ták. Őt is, feleségét is. A kis Csunka, Mátyás meny
asszonya, királykisasszony lett.

A prágai koronázáson Mátyás is képviseltette 
magát. Két előkelőséggel. Az egyik Eozgonyi Osvát 
székely ispán volt. A másik nem más, mint Újlaki 
Miklós.

Gara, aki megmaradt nádornak, s Újlaki, aki 
megmaradt erdélyi vajdának és horvát bánnak, 
mindeddig vonakodtak az új királynak hódolni és 
közjogi állásuk munkája végett Budára jönni. Szi
lágyi elve az volt, hogy csinján kell bánni velők, 
majd szép lassan megjuhászodnak. Több levelet ír
tak nékik, de egyik sem válaszolt. A második, har
madik levélben már felvetették a kérdést, hogy 
vájjon nem személyök biztonságát féltik-e a nádor 
és a vajda. Mert ha igen, minden elképzelhető biz
tosítékot megkaphatnak, csak békéljenek meg végre 
és jöjjenek Budára. Nem feleltek. Miután most bi
zonyos volt, hogy Újlaki ott lesz a sógora prágai 
koronázásán, levelet írtak neki, hogy képviselje ott 
a magyar királyt. Újlaki nem felelt. A visszatérő 
püspökök és Eozgonyi elmondták, hogy Újlaki uram 
ugyancsak díszelgett odakint a király helyettese
ként és nagyon pompázott a szövetséges fejedelem
nek járó tiszteletadások közepette. Igen hiú ember 
volt s ennek a kísértésnek nem tudott ellentállni. 
De makacs és kérlelhetetlen is volt s a budai leve
lekre még mindig nem felelt.

Ennek a két nagy ellenségnek a dolgában is 
hadakozott Szilágyi, mielőtt útnak indult: hagyni 
kell őket duzzogni, nem kell ellenséges lépést tenni 
ellenök. Majd megszelídülnek, s akkor minden jó 
lesz.

Alig múlt el öt hete, hogy Mátyás király és 
Szilágyi Mihály kormányzó bevonultak Budára, a 
király máris egyedül maradt. A lefejezett testvér
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földi maradványait nagy gyászszertartás közepette 
kiásatták a kápolna földjéből. Csak csontvázát fedte 
már a ruha. Drága koporsóba rakták a díszes ru
hájú csontvázat s a melléje ásott koponyát, aztán 
ünnepélyes egyházi pompával a város határáig kí
sérték az Erdélybe induló koporsót. A határnál a 
király búcsút vett nagybátyjától és visszafordult. 
Megsarkantyúzta lovát. Sietett vissza a várba. 
Hatalmasat, megkönnyebbültét lélegzett: indult
uralkodni. Március húszadika van, — gondolta ma
gában, — ezen a napon kezdődik végre igazi király
sága.

— János pispek, — mondta a kancellárnak, akit 
már nem bácsizott többé, — számolhatok rád?

— Felségedé vagyok testestül-lelkestül.
— Jól vagyon. Kezdjük. Elsőbb Giskra. Azután 

az korona mián Fridrik. Azután Garáék. Azután az 
országgyűlés. Azután az többi dolog, valaménnyi.

Eávágott az asztalra vaskesztyűs kezével, hogy 
csak úgy táncolt a kalamáris. Vidáman, mohón 
kiáltotta:

— Kezdődik.
És kezdték. Szilágyi Mihály összes vezérelvei 

öt perc alatt nem voltak sehol. Mátyásnak minden
ről megvolt a maga saját felfogása, amelyet eddig 
nem fejtett ki, mert fölöslegesnek vélte hosszadal
mas és céltalan vitákat folytatni nagybátyjával. Az 
konok ember volt és indulatos. És ha eszesnek lehe
tett is nevezni, okosnak nem, mert inkább a hely
telent választotta, ha helytelennek tudta is, csak
hogy másnak igaza ne legyen. De Vitéz János más 
ember volt. Rendkívül éles eszű, művelt, világlátott, 
nyugodt, meggyőzhető. Most szolgálta a negyedik 
királyt, még Albert alatt kezdte a szolgálatot, apró
lékosan ismerte a diplomácia és a belső politika 
minden csinyját-binját. Király és tanácsosa egy
másra találtak. Még Szilágyi pár heti kormányzása 
alatt sokszor megtörtént, hogy beszélgetés közben
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egy-egy szónál hirtelen egymásra pillantottak. 
Mindaketten beleláttak egymás gondolataiba. Mind 
a kettő pillantásában benne ült az örvendetes meg
lepetés: ez az én emberem. S már nem is volt meg
lepetés. Vitéz János néma elragadtatással figyelte, 
hogy a fiatal király, tizennyolc éves mindösze, mi
lyen mesteri módon távolítja el a terhes és kényel
metlen nagybácsit, akivel ő sem tudott dolgozni. 
Mátyás pedig minden órában megláthatta, hogy ez 
a bölcs és nyugodt ember pontosan átlátja taktiká
ját és alig várja, hogy már meg lehessen fogni a 
dolog végét. Nem sugdostak a Szilágyi háta mögött, 
nem szövetkeztek, nem beszéltek meg semmit, de 
mikor most ketten maradtak, a lelkes fegyvertársak 
mély bizalmával mosolyogtak össze.

Giskra volt az első. A cseh nagyúr, akinek köve
tei még Sztrasznicban aláírták az egyességet, most 
fütyölt erre az egyességre és kijelentette, hogy ezt 
emberei felhatalmazás nélkül kötötték. Tovább csi
nálta, amit addig csinált: bitorolta az egész felföl
det, hatalmában tartotta a szepesi várakat, adókat 
vetett ki, koronként még külön is megzsarolta a 
lakosságot, alvezéreit és azok fosztogató, gyújtogató 
rablócsapatait szabadon engedte garázdálkodni, 
valóságos fejedelemként uralkodott és a Budáról 
érkező királyi leveleket olvasatlanul dobta el.

Mátyás ezt nem akarta tovább tűrni. Nagy
bátyja azt szerette volna, ha a leszámolást addig 
lehet odázni, míg ő maga vezet sereget a felföldre. 
De ő nem várt. Valósággal toporzékolt benne a 
vágy, hogy önmaga királyi erejét azonnal meg
mutassa. Giskra éppen nem is volt otthon, elkalan
dozott külföldre, hogy zsoldosaival hasznot húzzon 
a német lovagrend s a lengyelek közt támadt csete
patéból. Most kellett várain és otthonmaradt embe
rein rajtaütni. Szilágyi menete, amely az eszter
gomi rév feló haladt, talán még odalátszott volna 
a várba, ha lenéznek; ők már a felföldi hadjárat
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szervezéséről tanácskoztak. Már ki volt jelölve a 
büntetősereg vezére: Eozgonyi Sebestyén, a fő-
lovászmester. Már elhatározták, hogy Girzsiktől 
kémek segédcsapatokat, hadd menjenek a Giskra- 
népre a cseh zsoldosok északról, mialatt Eozgonyi 
katonái délről ütnek rájok.

Aztán rátértek a szent korona dolgára. Szilágyi 
ezt is maga akarta intézni. Mátyás nem várt. Kö
vetséget szándékozott küldeni Fridrik németrómai 
császárhoz, hogy adja ki a koronát, amelyet jogta
lanul tart magánál. Hogy ez a követség mit mond
jon, milyen hangon mondja és esetleg bejelentse-e 
a kérés nem teljesítése esetére a fegyveres táma
dást, azt apróra meg kellett beszélni.

Gara és Újlaki dolgában is külön álláspontja 
volt Mátyásnak, ő úgy Ítélte, hogy ennek a két ősi 
ellenségnek megbékülésére nem számíthat. Ha pedig 
nem számíthat, akkor nem szabad a királyi tekin
télyt minden untalan megsértetni velők, hanem le 
kell számolni. Lehetetlen, hogy olyan nádora és 
horvát bánja legyen az országnak, akik a törvénye
sen választott királyt egyszerűen nem veszik tudo
másul és leveleit úgy hagyják válaszoiatlanul, mint 
az utcán lépkedő gazdag és dölyfös polgár, aki nem 
felel a kéregető köszöntésére. Fel kell őket szólítani 
még egyszer és utoljára, a kemény király hangján, 
hogy azonnal jelentkezzenek kötelességeik teljesíté
sére. Ha nem jelentkeznek, akkor semmi teketória: 
el velők.

El kell csapatni őket az országgyűléssel, amely 
szintén nem halogatható és szintén nem a Szilágyi 
elképzelése szerint fog lefolyni. Hanem ezen az 
országgyűlésen, a király első országgyűlésén meg 
kell mutatni, hogy nem idős nevelők tartják kezűk
ben a gyeplőszárat, hanem a király, akit senkise 
nézzen gyermeknek. És mindjárt el kell kezdeni a 
király természetes küzdelmét a rendekkel. Mert ő 
sem csinálhat egyebet, mint amit minden alkotmá-

18Harsányi Zsolt: Mathias Rex I.*
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nyos ország királya mindig csinált a történelem 
emlékezete óta: a formák óvatos és szívós megtartá
sával mennél kisebbre szorítani az országgyűlés 
hatalmát és lassan, céltudatosan mennél nagyobbra 
nevelni a magáét. Mert az alkotmány szent és fen- 
költ dolog, ha alattvaló valaki, ősi fegyver a zsar
noki törekvések ellen. De ha királlyá lesz az alatt
való, akkor egyszerre megfordul a világ: látván 
látja, hogy azt az alkotmányt éppen az ő hatalma 
ellen építették ki a századok. Vezetni pedig csak az 
tud, akinek hatalma van.

És attól a pillanattól kezdve, hogy Szilágyi 
Mihály kitette a lábát Budáról, a király és kancel
lárja éppen csak hogy evésre és alvásra hagytak 
időt magoknak, különben hatalmas lendülettel dol
goztak. Az eltelt öt hét arra volt jó a királynak, 
hogy számba vegye, milyen állapotban kapta kézbe 
az országot. És meg kellett vallania magának, hogy 
Magyarország, ahogy a kezébe adták, felfordult, 
lerongyolt, elzüllött, minden oldalról életveszedel
mesen fenyegetett ország. Északon Giskra bitorolta 
a felföld jórészét, nyugatra Fridrik állott lesben, 
délnyugaton a forrongó és zavargó Szerbia volt a 
kellemetlen szomszéd, délen részint a velencei köz
társaság nyúlt a dalmata partok után, részint a 
török szörnyű hatalma fenyegetett, keleten a mold
vai és havasalföldi ellenséges indulattal kellett far
kasszemet nézni. A jogszolgáltatás teljesen elkor
hadt, a bíróságok négy esztendeje nem működtek. 
A királyi jövedelmek Hunyadi halála óta megcsap
pantak és szétfolytak, a katonaság csekély volt és 
fegyelmezetlen, a jobbágyság, amelyet cseh rablók, 
átvonuló idegen keresztesek és saját földesuraik 
facsartak és sanyargattak, sok helyütt lázadozott. 
Az ország két leghatalmasabb főura nyiltan vona
kodott a királyt tudomásul venni. S mindezeken 
felül a királyi hatalomnak nem volt pénze. Életé
ben először anyagi gondok szakadtak Mátyásra.
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'A legendás magánvagyon is megakadt. A roppant 
Hunyadi-földeket súlyosan kizsarolták az utóbbi 
esztendők. Teméntelen pénz kellett azokra a zsoldo
sokra, amelyeket a család maga tartott fegyverben 
hol a török, hol az Ulrik-párt, hol a lázadozó szászok 
ellen. Most aztán a Girzsik-féle váltságdíj, a rossz 
termés, a kínzó drágaság megadta a kegyelemdöfést 
a nagy vagyon mozgékonyságának. Kincsesládái 
üresen állottak. Mátyás dúsgazdag fiatalember volt, 
nábobi kincseinek nagy híre járt egész Európában, 
de pénze nem volt semmi. Pedig éppen most renge
teg pénzre lett volna szüksége.

ők tehát ketten dolgoztak rogyásig. Egy tizen
nyolcéves fiatalember tanakodott naphosszat egy 
ötvenéves főpappal. De a fiatalember ült az asztal
nál és az érett ember állott előtte meglepett tiszte
lettel és egyre növekedő elismeréssel. A munka 
égett a kezök alatt. Ment a levél Girzsikhez, hogy 
Giskra ellen adjon kölcsön ötszáz lovast. Ment a 
levél Fridrikhez, hogy készüljön a török ellen szük
séges segítségre, mert a török már mozog. Ment 
a levél a nádornak, hogy vagy jelenjék meg azonnal 
a király színe előtt, vagy magára vessen asért, ami 
következik. Mentek a rendekhez az országgyűlési 
meghívók. Ment a parancs Bártfának, hogy Giskra 
ellen teljes erejével segítse Rozgonyi Sebestyént. 
S a nagy ügyek mellett buzgó hévvel intéződtek a 
tolyó ügyek, azok is, amelyek hosszú idő óta 
elhanyagoltan porosodtak a királyi kancellária asz
talain, azok is, amelyeket most azon frissiben ter
melt a hétköznapi élet. Rendelet az erdélyi kápta
lannak, hogy Unger Jánost, Pétert és Sándort 
Nádasd birtokába iktassa be. Okirat a budai zsidók
nak, mely őket a IV. Bélától kapott szabadalmak
ban megerősíti. Elmakacsolása Palóczi Simonnak, 
aki hatalmaskodásokat követett el a leleszi monostor 
birtokain, de az idézésekre nem jelent meg. A vesz- 
prémvölgyi apácák felmentése a katonai kvártély

ig*
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kötelezettség alól. Az ügyek végtelen sora hosszú 
éjszakai órákon gyertya világnál, hol traf áradt kan
cellistákkal, a sötét folyosón állva szundikáló ala- 
bárdosokkal. Néha siető pillantás a holdfényes 
Dunára.

— Melly világosság az ottan, nézzed csak, Já 
nos pispek!

A király valami vöröses derengést látott meg 
a szemközti síkon, messze, messze, Pesten túl. Vitéz 
János kipillantott:

— Giskra emberei. Délután jelöntém felséged
nek, hogy immár alfődi falvakat gyútogatnak.

— Jézus, — hökkent meg a király — olly közel, 
hogy idáig inegláttatik? Mi vagyon Eozgonyival?

— Hónap indúl Egerbül. A pispek is vele.
— Úgy az munkát mastan bérekesztjük, János. 

Megyünk imádni az kápolnába.
Éjszakai órán a kápolnába mentek, király és 

kancellár. Mélységes csend ült a folyosókon a sötét 
várpalotában, csak itt-ott csörrent meg a vért és 
koppant a földhöz a tisztelgő alabárd, ha őr mellett 
mentek el. A kápolnába világot gyújtottak és letér
deltek az oltár elé imádkozni. A király legelső had
járatának sikeréért. Soká és buzgón imádkoztak, 
kiki magában, hangtalanúl. Aztán elbúcsúztak, 
hogy pár órát aludjanak és másnap reggel újra 
kezdjék a munkát. Levél a pápának. Levél a sze- 
beni szászokhoz. Hosszú tárgyalás Carvajal pápai 
követtel. Eészvétlevól a nápolyi udvarhoz, mert az 
öreg bölcs Alfonz, ugyanaz, akit valaha Hunyadi 
János titokban meghívott a magyar trónra, most 
meghalt, és természetes fia, I. Ferrante, vette át az 
uralmat. De főként feszült és izgatott várakozás a 
nap minden percében: jön-e és milyen híradás jön 
a Griskra ellen küldött Eozgonyi Sebestyén sere
gétől.

És jöttek a hírek nemsokára. Az első azt adta 
tudtul, hogy a magyar sereg megtámadta Vadnát, a
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csehek egyik fellegvárát. Az ostrom tart. S ettől 
kezdve gyors egymásutánban jöttek a híradások, 
alig múlt nap futár nélkül. Hedervári László, a vi
tézkedni igen szerető egri püspök, aki maga kéredz- 
kedett Eozgonyi mellé, körülfogta a várat, Eoz- 
gonyi pedig rajtaütött a vár alatt tanyázó cseh 
rablóseregre. Szétverte őket, a csehek Galgóc alá 
menekültek, hogy ott egyesüljenek más rablócsapa
tokkal. Vadnát Eozgonyiék elfoglalták és üldözőbe 
vették a cseheket. Egyszersmind sürgős erősítést 
kértek Budáról, hogy a megvert rablókat teljeseb
ben üldözhessék.

A levelet lóhalálában vágtató legény hozta. 
Mátyás boldog izgalommal kérdezte Yitóz Jánost:

— Kit kűdünk, János?
— Tám Magyar Balázst.
— Az jó lészen. Hé, Kosztolányi! Kűdjetök tüs- 

tint Magyar Balázsért.
A Hunyadi-hadakban növekedett, sok vereke

dést látott Magyar Balázs egy óra múlva már ott 
állott a király előtt. És két óra múlva már nyergek 
tetett. Mire indúlt, már megjött az új hír: Szécsnél 
a magyarok teljesen megverték Giskra embereit, 
rengeteget összevagdaltak, néhány száz foglyot is 
ejtettek, köztük Galgatát, a Giskra nevezetes alve
zérét. Igen sok ellenséges katonát a föld népe vert 
agyon. Sőt a parasztság lelkesen fölbuzdúlt, mint
egy ötezren kaszát és fustélyt ragadva a sereghez 
csatlakoztak és tombolva éltetik Mátyás királyt.

Nemsokára már arról jött tudósítás, hogy Ma
gyar Balázs csatlakozott Eozgonyihoz. Elfoglalták 
a mistyei várat, a védőket kivétel nélkül mind meg
ölték. Egyetlen asszony volt a várban, azt futni 
hagyták. Aztán Gálszécs következett, elfoglalták. 
Most került sor a döntő csatára. Giskra két másik 
alvezére, Talafúz és Akszaméta, Sárospatak mellett 
várták a fősereggel a támadást. Az ütközet hosszú 
és véres volt, a magyarok győztek. Akszaméta el
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esett. Talafúz fejvesztetten menekült Jászó várába. 
Azt is elfoglalták, Talafúz tovább szaladt Berzevi
cére. Azt is elfoglalták, utána Jászó várát. Ami 
cseh rabló még maradt, az elbújdosott hazája felé, 
vagy agyonverték a parasztok. Mátyás megverte 
Giskrát. Ő verte meg, nem a kormányzó.

Mire ezek az izgalmas napok leteltek, éppen el
érkezett az országgyűlés ideje. A rendek már érkez- 
gettek az ország minden tájáról. Hol ennek, hol an
nak a nemesnek jöttét jelentették a kancellárián. S 
egy reggelen, mikor Mátyás megjött rendes lovag
lásáról és kiüzent, hogy Vitéz püspök bejöhet, a 
kancellár olyan arccal lépett be hozzá, amely igen 
érdekes hírt ígért.

— No mi az, János!
— Nagy újság vagyon, felség, Újlaki megjőve.
— Micsoda?
— Miként mondom: Újlaki tennap este óta Bu

dán vagyon. Hogy viszontag nádor nem jövend, 
immáron azt is tudom. így mondá Újlaki valakinek.

— És hódolatával mi s hogyan lészen? Nem jő 
élőnkbe Újlaki uram?

Vitéz vállat vont. Erre nem tudott felelni. Ta
lán a nap folyamán jelentkezik. Ha nem teszi, fel
szólítani nem lesz ajánlatos. Ne lássa önmaga túl
ságos fontosságát. Garával pedig végezni kell, egy
szer s mindenkorra.

Ezekben a napokban Mátyás és Vitéz János alig 
aludtak valamit. Állandó tanácskozásokat folytat
tak a Hunyadi-ház főembereivel, püspökökkel, köz
jogi méltóságokkal. Az országgyűlés törvényjavas
latait kellett előkészíteni. A politikai rend úgy 
szabta meg, hogy az országgyűlésnek a király jelen
létében kellett tárgyalás alá venni azt a hitlevelet, 
amelyre királyválasztáskor Szilágyi Mihály a tá
vollevő király nevében megesküdött. Vitéz János, 
mikor erről beszéltek, fogta a hitlevél előtte fekvő 
szövegét és mint elintézett kérdést, áttette az asztal
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másik oldalára. Üj tárgyat akart elővenni. De a ki
rály felemelte a kezét.

— Várhassunk, János. Az éjjel kigondoltam va
lamit.

Megállt, Olyan arcot vágott, mint akinek igen 
sikerült tréfa jutott az eszébe. Felvette az okmányt.

— Ez nem így kerülend az magyar törvénybe. 
Veleje persze ez marad. De mássá irom.

Vitéz ránézett a királyra és elmosolyodott. Fe
jét csóválta, mint akinek nagyon tetszik valami. 
Értette azonnal az egészet. A király átstilizálja a 
hitlevél szövegét. így el fogja érni, hogy esküje 
gyanánt nem az kerül a törvénykönyvbe, amit tá
vollétében a kormányzó írt elő neki. Hanem a sa
ját szövege.

— Készen is vagyon, — mondta a király — éj
szaka felkőttem, mingyán megcsinálám. Nézzed.

És saját írásai közül átadott egy saját kezével 
írt szöveget a püspöknek. Az kíváncsian kezdte ol
vasni És már az első mondatoknál elragadtatva bó- 
lo<f ' '>it. A király munkáját nagyon tehetségesnek 
találta még a királytól is meglepőnek. Mert a hit
levél az új szövegezésben sokkal súlyosabbnak tet
szett a Szilágyi szövegénél. A király a maga okira
tában sokkal többre kötelezte magát. De csak lát
szólag. Mert a latin szövegben rejtett hurkok gya
nánt olyan kifejezések bujkáltak, mint „lehetőleg" 
és „szükséghez képest". Végeredményben az egyes 
pontok lényege mégis azonosnak tetszett.

— Ez jobb lészen, — mondta a király.
— De hátha valamely szemfüles bolhászni 

kezdi?
— Kezdje. Vagyon rá válaszunk. Amaz hitlevél 

alapján szerkesztöttük ezt, kire Albert király es
küve harminckilenc május huszonhétedikén. Kike- 
resém az levéltárbul. S egyetmást még közibe töttem. 
Ha ezt az törvények közibe béiktatta az ország- 
gyűlés, az kedvezésöket külön fogjuk megbeszélleni.
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Ezekről a kedvezésekről kellett hosszú órákon 
át tanácskozniok. Mert ezek azt jelentették, hogy a 
hitlevél megtartásán túl mi a király jogköre. A. 
hitlevél megmondta, hogy mit nem szabad a király
nak. Most az első országgyűlés volt kimondandó, 
hogy viszont mit szabad a királynak. Tárnokmes
tertől kezdve főlovászmesterig minden hű ember 
véget nem érő vitákban mondta meg a véleményét 
arról, hogy mit kell kérni az országgyűléstől, mit 
lehet kérni és mit nem tanácsos kérni.

Aprólékos megvitatás után nyolc főpontot állí
tottak fel.

Először: mondassák ki, hogy minden hivatal be
töltése a rendek tanácsa és befolyása nélkül csak a 
királytól függ.

Másodszor: a rablott jószágok visszaadását csak 
a király, nádor, vagy az országbíró ítélheti meg.

Harmadszor: a jogtalan kézre jutott királyi jó
szágokat és jövedelmeket záros határnapig vissza 
kell adni.

Negyedszer: akik a király ellen pártot ütöttek, 
azok ellen eljárás indul. Vád alá helyezendők, men
levelet nem kaphatnak.

ötödször: az országgyűlés mondja ki, hogy az 
egyházak fölött a magyar király pártfogói joga sér
tetlen. Ha ennek a jognak sérelmére adományok' 
történtek, azok semmisek.

Hatodszor: az Albert óta épített várakat le kell 
rombolni, hacsak a király egyiket-másikat megtar- 
tandónak nem ítéli.

Hetedszer: ha ellenséges kézre jutott várakat 
sikerül visszavenni, azok előbbi tulajdonosuk kezére 
adandók. De ha igazolni lehet, hogy az ilyen vár 
azért jutott az ellenség kezére, mert tulajdonosa ön
ként adta át, vagy rosszúl őrizte, a vár a királyé.

Nyolcadszor: az országgyűlés felhívja a királyt, 
hogy a megüresedett apáti és préposti állásokat 
töltse be.
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írásba foglaltak még igen sok kisebb jelentő
ségű törvényjavaslatot. De amire Mátyás a legköze
lebbi lépéseket alapítani akarta, az ebben a nyolo 
pontban foglaltatott. Garát most már vád alá he
lyeztette és nádorrá azt nevezte ki, akit ő akart. A 
Gara-párt újabb építésű várait lerombolhatta. Bir
tokcserékben döntő szót mondhatott, vitázó urakat 
gazdaggá, vagy szegénnyé tehetett. Az ellenséges 
kézre jutott várakat, ha visszakerülnek, mind birto
kába vehette, hiszen nem nehéz igazolni, hogy a 
vár azért esett el, mert rosszul őrizték.

Az országgyűlés kitűzött határnapja előtti es
tén csak úgy nyüzsgött a sokaság a budai utcákon. 
Aki csak nem volt ágyban fekvő beteg, az mind fel
jött Budára királyt látni. A nádor kivételével. Az 
tovább dacolt a királlyal simontornyai várában. 
Újlaki Budán volt, de nem jelent meg a király 
előtt, tüntetvén azzal, hogy a hagyományos hódo- 
lást elmulasztja. Mátyás most már tisztában volt 
vele, hogy mit fog tenni. Késő este magához hivatta 
Guti Ország Mihályt, a főajtónállót. Nála volt Vitéz 
János is, mikor fogadta.

— Valami baj vagyon, felség? — kérdezte a 
régi, hű ember.

— Nincs. Csak tudakolni kévánnánk, akarsz-e 
nádorispánunk lenni?

A főajtónálló elpirult és visszahőkölt a hirtelen 
boldogságtól.

— D e...  de hát Gara?
— Garát elcsapjuk, miként rossz cselédet szo

kás. Akarsz, nem akarsz?
— Akarok, — rebegte a zászlósúr és szeme ned

ves lett az örömtől.
— Jól vagyon. Többirül beszélj János pispek- 

vel.4Mi alunni megyünk.
És másnap Mátyás király megnyitotta az első 

országgyűlést. Hagyományos pompával vonult be, 
pazar díszruhát viselt, gyémántos, rubintos kardja
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falvakat megért. Fején vékony aranykorona, amely 
Szent Istvánéhoz szándékosan nem hasonlított. 
Gyors léptekkel hágott fel a díszes emelvényre. Fer
geteges éljenzés és dobogás fogadta. Ő szembe nézett 
az élénk színekben pompázó sokasággal. Szembe né
zett a magyar nemzettel. Pillantása Újlakira esett, 
aki összeszorított szájjal, dacos némasággal, sápad
tan állott a tomboló éljenzők között. De nézése el
futott felette. Aztán rákezdte a hagyományos latin 
mondatot:

— Magyarországunk itt egybegyűlt zászlós
urainak és rendéinek királyi üdvözletünket. . .

Nem folytathatta, mert az éljenzés és dobogás 
nem hagyta beszélni. A nemzet nem tudott betelni 
a fiatal nemzeti király ünneplésével. Tovább har
sogott és zúgott a terem, sőt a vihar még erősbödött. 
ő várt türelmesen, de odasúgott Vitéz Jánosnak, 
aki mellette állott, hogy a trónbeszéd szövegét 
nyújtsa neki:

— Tyű be mérges lészen Mihály bátyám az 
nándori várban.. .

A nagy lármában ezt csak Vitéz János hallotta. 
És sietett elnyomni a kisértő mosolygást.

XVII.

Az országgyűlés tizenkét napig tanácskozott. A 
kedvezéseket mind pontosan megszavazták. A ná
dort megfosztották állásától és egyetlen hang nem 
emelkedett mellette. Guti Ország Mihály elfogadta 
a nádori széket. Újlaki erre azonnal elutazott Budá
ról. Felháborodva hangoztatta, hogy ő a zászlós
urak rangsorában előbb állott, mint Ország, tehát 
a nádori méltóság, ha már Garát letették, neki járt 
volna.

— Sirálynak megmondjátok, hogy ezt meg- 
keserűül
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A királynak megmondták a fenyegetést, ő csak 
vállát vonta és nevetett. Igen jó kedve volt, az or
szággyűlés kitűnően sikerült. Egyetlen egy terve 
nem sikerült: szeretett volna a rendekkel egy kis 
rendkívüli adót megszavaztatni. De már a puszta 
kísérlet is olyan heves ellenállást keltett, hogy jobb
nak látta egyelőre nem erőszakolni a dolgot. És 
most már csak azt várta, mikor és hogyan fog fel
horkanni Szilágyi Mihály.

Először kerülő úton hallott róla, mégpedig édes
anyjától. Hunyadi Jánosné nem akart a királyi pa
lotában lakni. Csak a legelső napokat töltötte a fia 
mellett, míg annak magánlakosztályát, konyháját 
és közvetlen személyzetét rendben tudta. Akkor vi
dékre költözött, bár nem messzire, csak a főváros 
közelébe, Óbudára. Volt itt egy nagy majorja, ab
ban tetszetős és kellemes udvarház. Mátyás udva
riasan kérlelte ugyan, hogy foglaljon magának lak
osztályt a várpalotában, de az özvegy csak fejét in
gatta.

— Nem, fiam, maradj magad ura. Hogy még 
gyermek vagy, mondanák, kit dajkálni kell, ha mel- 
lettöd marannék.

A király nem is marasztotta tovább. Nagyon 
is egyet értett anyja érvével, meg aztán ismerte 
anyja természetét: az nem érzi jól magát, ha nem 
uralkodhatik. Az óbudai udvarházban ezt korlát
lanul teheti, Budán sok minden tekintet zavarná 
szabadságát. így történt, hogy Hunyadi Jánosné 
külön otthont alapított magának. A király, ahány
szor szerét ejthette, kikocsizott hozzá, hogy megnézze 
virágoskertje és baromfiudvara fejlődését.

Most már, az országgyűlés előkészítése és le
folyása miatt, szinte három hétig nem mehetett ki 
hozzá. De ahogy a rendek eloszlottak, rögtön meg
látogatta. Ott üldögéltek a kertben a nagy diófa 
alatt és gyönyörködtek a sárgacsőrű fekete rigók-
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bán, amelyek a gyepen egészen közelökbe merész
kedtek. I

— Mondjad mán, fiam, mi vagyon odale Szerb
országba?

Mátyás azonnal magyarázni kezdte a szerb 
helyzetet. A boldogult Györgye király családja ne
vezetes volt arról, hogy abban a legközelebbi roko
nok is folyton egymás életére törtek. Három fia 
volt neki, Lázár, Gergely és István. Továbbá két 
leánya: Katalin, az Ulrik gróf özvegye és Mara, a 
Murád szultán özvegye. Murád szultán, mikor még 
élt, két sógorának, Gergelynek és Istvánnak kito
latta a szemét. Györgye belehalt azokba a sebekbe, 
amelyeket Szilágyi Mihály embereitől kapott és 
végrendelete szerint Gergely követte a trónon, de 
agg anyja gyámságával. Lázár, aki nem volt vak, 
mindenáron uralkodni akart és mérget hintett 
anyja salátájára egy étkezés alkalmával. Az öreg
asszony meghalt, a másik két fiú rémületében elme
nekült. Lázár egyedül maradt a hatalommal, de 
nem sokáig örülhetett neki, mert meghalt. Most az 
uralmat özvegye, Ilona királyné vette át és miután 
leányát már előbb a bosnyák trónörökössel jegyezte 
el, annak kezére akarta játszani Szerbiát is. A pápá
nál keresett támogatást és felajánlotta neki, hogy 
görög vallású népét áttéríti a katolikus hitre. Ezért 
a szerbek fellázadtak ellene és egy török basát hív
tak meg királynak. Ezt Abigaics basának hívták.

— Tudja-i asszony anyám, hol vagyon ez Abi
gaics basa? A budai vár börtönében. Ilona királyné 
tőrbe csalá, lefogatván, ellmdé neköm ajándokul, 
bilincsbe verve. De az népében teljes fejetlenség 
kerekedék. Mindenki uralkodik ott és senki. Ország- 
jókat elárasztá az török.

Hunyadinó mindezt mozdulatlan arccal hall
gatta. Most megszólalt:

— Bevégzéd? Jó. Mastan hogy ki alkudozik 
mindnyájokkal, Ilonával, Marával, vakokval, nép



vei az koronáért, azt mondjad meg. Mert ha 
nem tudnád, én megmondom. Mihály bátyád.

— Micsoda, — álmélkodott Mátyás, — Mihály 
bácsi Szerbiában király kéván lenni?

— Az. Nem tudhatod, mert suttyómba végzi aa 
alkut. De én tudom. Mert hogy segéljem ebben, kö
nyörögve kére levelben. Yálaszolék is neki.

— Mit?
— Nemcsak hogy nem segéllem, de tiltom alku

doznia. Még én életben vagyok, bele ez dologba nem 
mék. Ü csak nyughasson. Mi családunkban csak egy 
király vagyon. Ha az rác korona kapható, tiéd lé* 
gyen, ne üvé.

Mátyás fejét rázta.
*— Nem köll. Török és ennenmagam között jó 

néköm ottan amaz idegen ország. Török szomszéd
ságot nem kévánok, immár eltűnődtem én ez fölött. 
De hogy Mihály bátyám áhíjja az Györgye koroná
ját, soha eszömbe meg sem fordúlt vóna. Néköm, 
királyának, semmit ez áhitatárul nem szóla. Ki
csinyég furcsállom.

— Nono, — mosolygott Hunyadiné — egysmás 
dógot te is jöttél kormányzónak tudta nélkül.

— Az más. Én király vagyok. Mondja csak, 
asszony anyám: kűde hát levelet neki, hogy nyug
hasson, ügyi?

— Kűdtem. Mastan rettenetest haragszik reám. 
iVén bolond, Az teméntelen hívság, ez vala mán 
baja pendelyes gyerekkorába is.

— Hajjaj. így hát dupla szerrel haragszik. Túl 
lűttünk az tárcsán. De oda se neki. Ha belekezdék, 
végig csinálom. Ha könyökit fogdozzák, dógozni 
nem bírhat senki. Se varga, se király. Ha bűribe 
meg nem fér Mihály bátyám, iza bécsukatom, asz- 
szonyanyám meglássa. Tudom, hálátlant fog mon
dani éngöm az világ, hogy íélrébb taszítom, ki aa 
trónra tött. De nem bánom egy csöppet is. Mert ha 
trónra tött, haggyon dógoznom. Ha meg nem ízlik
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néki, hogy dógozom, ne tött véna oda. Lelki ösmé- 
retöm jobban sajog olly bibátul, ha kit országunk 
ellen vétők, mint kit ű ellene. S tudja asszony
anyám, mi az furcsa? Hogy lelköm mélyibe roppan
tul szeretőm. Mikort dühös szóval káromol, az asz
talt csapdossa, bajsza rezeg, bizony mondom, szivem 
szerint magamhoz ölelném. Mert ollyannyira ma
gyar. Még mend az hibái, azok is magyarok.

— Én is ugyan kedveltem világéletömbe. Vén 
taknyos, roppant kedves bír lönni néha.

Mosolyogva néztek maguk elé mindaketten. 
Mintha, két komoly felnőtt valami szeretetreméltó, 
haszontalan, vásott kölyökről beszélgettek volna. 
Aztán még elbeszélgettek egyről-másról, főként a 
nyúlszigeti apácák dolgáról, akiknek nagy perök 
volt a pesti és budai vámszedőkkel. Az apácákat 
Hunyadiné nagyon pártfogolta és a király támoga
tását kérte számukra.

— Bocsásson ki okiratot, asszonyanyám, — vá
laszolta Mátyás — király anyja, joga vagyon. Ár
pádok alatt is sok Ízben tötték.

— Én? Okiratot?
— Azt ám. Felhatalmazom. Asszonyanyámtul 

nem tartok.
— Még bécsukatsz, félek.
Nevettek. Elbúcsúztak. Mátyás ment vissza az 

udvari hintón Budára. Ott elmondta Vitéz János
nak, amit anyjától hallott. A püspök soká elgondol
kozott róla. Ügy vélekedett, hogy Szilágyi Mihály 
megbánta önzetlenségét: most már jobb szeretné, ha 
nem öccséből, hanem saját magából csinált volna 
királyt. Ha most bosszankodik, hogy még szerb ki
rály sem lehet és ha ebben a bosszús lelkiállapotban 
tudja meg az országgyűlés eredményeit, kétségtele
nül éktelen indulatra fog gerjedni. Fel kell készülni 
arra, hogy sok baj lesz vele.

Így is lett. Tőle magától sem jött hír, de köz
vetett újság annál több. A délvidékről jövő hírhozók
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egyre sűrűbben emlegették, hogy Szilágyi Mihály 
meghallotta az országgyűlés lefolyását és tombol 
haragjában. Igen mosdatlan szavakkal becsmérli a 
királyt, lázadással fenyegetődzik és egyelőre inga
dozik, hogy otthagyjon-e csapot-papot Nándor fehér- 
várott és menjen Budára botrányt csinálni, vagy 
éppenséggel ott maradjon és tagadja meg öccsét. A 
sokféle mende-monda között nem lehetett eliga
zodni. Mátyás úgy határozott, hogy ezeket a híreket 
elereszti füle mellett és megvárja, míg nagybátyja 
megszólal.

Az szólt, de nem neki. Egy szép napon az a meg
hökkentő hír jött, hogy Szilágyi Mihály felkereke
dett, elment Tolnába, ott felkereste simontornyai 
várkastélyában az elcsapott nádort, odahivatták 
ugyanakkor Újlaki Miklóst is, és hárman szövetsé
get kötöttek. A király ellen. Nem is titkolták a meg
állapodás pontjait. A szerződés szerint kötelezték 
magokat, hogy egymást egész életökben „akárki 
ellen és akármilyen körülmények között" híven és 
teljes erejükből segíteni fogják, kötésöket kiterjesz
tik minden hívökre. Aki a kötést megszegi azt 
megátkozzák: necsak becsületének vesztével bűn
hődjék, hanem „egyházi átok alá vetettnek tekin
tessék, s ez alól még maga az apostoli szék se bont
hassa fel". Annyi szerződésre esküdtek meg már az 
utóbbi években a nagyurak és annyiszor szegték 
meg esküjüket, hogy már nem tudtak milyen szer
ződési formákat kieszelni.

Július huszonhatodikán kötötték az egy ességet 
Garánál és július harmincadikán már részletesen 
ismerte Mátyás a kötés tartalmát. Mikor megtudta, 
csak ennyit mondott:

— Fele sem tréfa.
Aztán elhatározta, hogy azonnal nem határoz, 

megvárja, míg tisztán gondolkozik a kérdésről. 
Aludni fog rá egyet, az ilyenkor nagyon ajánlatos.



288 HARSÁNYI ZSOLT

Vitéz is aludt rá egyet. S másnap azt határozták, 
hogy mindenekelőtt megpróbálják a békés utat. 
Vitéz, mint Mátyás bizalmas követe, lemegy Nádor
fehérvárra, ott lelkére beszél a kormányzónak és 
elébe tárja, milyen végzetes dologba ment bele. Ha 
lecsillapodik, talán meg lehet kísérelni valami 
módot, hogy a szerződés alól mentesítse magát. Ha 
másként nem, a pápa közbelépésével.

A püspök azonnal indult Nádorfehérvárra. 
Mátyás pedig végezte tovább a királyi kancellária 
folyó ügyeit. Elég felelősségteljes és nehéz dolgok 
kerültek eléje. Olyan területre kellett lépnie, ame
lyet kevéssé ismert: a nemzetközi pénzügyek terére. 
Hunyadi János halála óta nagyon leromlott a ma
gyar pénz, s az ő trónraléptekor érezhetően javult 
ugyan, de a külföldi pénzekhez képest még mindig 
elég gyengén állott. Már hetek óta jöttek a pana
szok a különböző céhektől, kincstári tisztviselőktől, 
kereskedőktől, hogy a nép nem akarja a magyar 
váltópénzt elfogadni, mindenki olasz aranyat haj- 
hász, vagy egyéb külföldi pénzt. Mátyás minden 
napjának egy-két órája ráment ennek a kéídésnek 
tanulmányozására. Mindenféle fajta olyan embert 
rendelt magához, akinek a pénzforgalomhoz valami 
köze volt: meghallgatta a céheket, hivatott magához 
pénzváltó zsidót, lócsiszárt, szőlősgazdát, tárnok- 
mestert, olasz kereskedőt. Élesen figyelte mindenki
nek a magyarázatát és töprengve igyekezett a sok
féle beszédből kihámozni, hogy mi a lényege annak 
a titokzatos valaminek, amit pénznek nevezünk, és 
milyen intézkedés lehet hasznos az országnak. Még 
éjszaka is azon tanakodott magában, ha nem tudott 
elaludni, hogy a pénz is olyan, mint az ember: meg 
tud betegedni és lázában le tud soványodni, inger
lékennyé és érzékennyé tud válni. Végül úgy dön
tött, hogy szigorú rendeletben tiltotta meg bár
milyen külföldi pénz vételét és eladását, és meg
parancsolta, hogy bármit vesz valaki, az eladónak
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szigorú büntetés terhe alatt magyar pénzzel tartozik 
fizetni.

Vitéz gyorsan járt. Mivel Szilágyi igen nyersen 
fogadta és szóba sem akart állni vele, felszólította 
a kormányzót, hogy találkozzék személyesen a 
királlyal, aki bizonyos félreértéseket akar eloszlatni 
és bizonyos dolgokért rokoni szeretettel elnézését 
akarja kérni. Olyan ügyesen beszélt, hogy Szilágyi 
azonnal felkerekedett. Együtt jöttek Budának. 
Augusztus nyolcadikán Vitéz már jelentkezett a 
királynál. Alig állott a lábán az erőltetett gyorsa
ságú utazástól. Beszámoló helyett lemutatott a 
pesti síkra. Ott valami nyüzsgő sokaságot lehetett 
látni a falakon kívüli zónán, amely sátrakat vert.

— Az ottan kormányzó uram, nem más. Holmi 
pispekkel nem áll szóba, úgymond, de királynak 
szeme közé néz.

Mátyás gyorsan kikérdezte a püspököt, de az 
többet nem igen tudott mondani. Legfeljebb amit 
kézen-közön hallott Nándorfehérvárott: milyen
válogatott káromkodásba fűzte a kormányzó a 
király nevét egész nyilvánosan, az egész várnép 
füle hallatára.

— Siess asszonyanyámhoz, János, tüstént jöj
jön ide. Ki zászlósúr Budán vagyon, mend jöjjön 
az is. Egy-kettő.

A püspök megcsóválta a fejét.
— Nem jó lészen, felség. íme öszverogyok az 

testi próbáltatástul. Inkább alusznom parancsolja 
felséged, mert bölcs dolog vóna pihentetnünk agya- 
mot, kire szükségöd eshetik még.

— Ó szegény János, jól vagyon, nem kínozlak. 
Mit kérsz jutalmul?

János püspökön látszott, hogy a jutalomra szá
mított már, és régen tudja, mit fog kérni.

— Vögyük ide az kancelláriára említő ttem 
öcsémet, Janus Pannoniust. Nem bánja meg felsé- 
göd, fogadom.

19Harsány! Zsolt', Mai Mas Rex I.
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— Jól vagyon, hozasd Budára. Most alhatsz.
Mátyás még aznap délután kíséretet állított

össze, királyi díszt öltött és a vár alá rendelt sajká
kon átment a pesti oldalra. Ott már lovak és hin- 
tók várták. Hunyadiné beült a hintóba, a király 
és kísérete lóra ültek. Csakhamar odaértek Szilágyi 
táborához. A pompás csapat érkezése itt nagy 
lótást-futást keltett, kürtjelek harsantak és dob 
pergett. Szilágyi seregnek is beillő kísérettel jött. 
Nem nagyon bízott öccse szándékaiban.

A díszsátor előtt Mátyás leszállt a lóról. Édes
anyját maga mellé állította, a zászlósurak mögötte 
sorakoztak fel. De még rá sem ért beizenni, Szilágyi 
megjelent a sátornyílásban. Cigányarca sápadt volt 
a felindulástól, ajka reszketett. És kiáltozni kez
dett, szikrázó szemmel pillantva öccsére:

— Hát itt vagy, te nyavalyás kölyök, te hálát- 
* lanok hálátlanja, hát ide merészeltél jönni, te hit

vány, hát nem félsz, hogy botot fogok és az fene
kedre verek, te beste fattyú, k i . . .

Itt egyszerre megállt, mert Hunyadiné közvet
lenül elébe lépett és felemelte a kezét.

— Fogd be szádot, Mihály, mert istenuccse ké
pen teremtlek!

Szilágyi nyelt egyet, hevesen lélegzett kitáguló 
orrlyukain keresztül, fújtatva, mint a kazán. Má
tyás mögött a zászlósurak zavartan álltak egyik 
lábokról a másikra. Hunyadiné várta fenyegetése 
hatását és látszott rajta, hogy szavának akar állani. 
Már pedig Szilágyi Mihály senkitől a világon nem 
félt, csak nővérétől. Megint nyelt egyet és így 
szólt:

— Gyertek bé.
Mátyás intett a kíséretnek, hogy maradjanak 

kint. Ő anyjával együtt bement a sátorba. Szilágyi 
bent újra kezdte:

— Király ez? Zsebrákoknál rosszabb ez, akasztó
fára való, szószegő fickó!
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Hunyadiné leült a török szőnyeggel borított 
kerevetre. Mátyás melléje ült, kardját térdei közé 
fogta. Nem szólt. Szilágyi vadul járkált lesfel, majd 
felrobbant. Aztán hirtelen megállt és Mátyásra 
meredt.

— Mért nem beszélsz, he?
— Még az kormányzó olly állapotban lészen, 

hogy királlyal országos dolgokrul tanácskozhatna, 
megvárom. Ha mi könyv akadna itten, jó vóna. 
Olvashatnék addig.

Szilágyi csikorgatta a fogát. Megint járkált 
sebes léptekkel lesfel. Ők hallgattak.

— Mi vagyon Giskrával? — kérdezte Szilágyi 
megint megállva.

— Meggyőztem. Fegyverszünetet adék néki. 
Észak felől nyughatunk.

A kormányzó hümmögött. Végre széket fogott 
és leült maga is, de a sátor talaját nem döngölték 
elég simára a katonák, a szék megbillent és a kor
mányzó hajszál hijján elnyúlt a földön. Ez súlyos 
csorbát ejtett méltóságán. Majd megütötte a guta 
mérgében. Rettenetes káromkodásba kezdett, de nő
vérére pilantott és a folytatást lenyelte. A széket 
megigazította és most már kissé nyugodtabban le
ült. Hunyadiné jól ismerte bátyját. Most már itt 
merte hagyni. Felállott.

— Jobb, ha ketten szóltok egymással. Asszony 
nem köll ide.

Azzal kiment. Ezek kettesben maradtak. Mátyás 
megszólalt.

— Király szemibe akar nézni, Mihály bácsi, 
úgy mondta. Hát nézzen mastan. S ha tud, hara
gudjék. De nem tud. Én reám nem tud.

— Eriggy. Utállak, mikint az varangyot.
— Hát persze. Utóbb iidő óta az mágnásokba 

szerelmesedett. Hogy ezt megérendjük, nem hittem. 
Szilágyi Mihály, az magyar nemesség büszkesége, 
kincse,-címerpajzsa elment hajlongani Simontor-

• 19*
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nyára, ékesen, alázatosan. Az nagyurakhoz. Vállát 
legalább meg veregeti ék? Mert ha úgy, akkor meg
érte. Nem kis dolog komázni egy Garával. Meg egy 
Újlakival. Nagy tisztösség jutott így az bides, ala
csony köznemességnek. Boldog lészen az egész or
szág. De nini, hogy immár Mihály bátyám is mág
nás, feledtem. Beszterce örökös grófja. Ejnye, 
ejnye, hun jár az eszem. Mágnás, persze. Az köz
nemesi pereputtynak ejszen immár nem tudja nevit 
is. Mondja, asztalokhoz ültették? Vélök egy asztal
nál öhetött? Fene nagy eset. Uramatyám ha az ég- 
fcül lenéz, úgymond: hinnye, be sokra vívó  Mihály 
sógor. Néköm, úgymond, kormányzó koromban ez 
dücsőség nem jutott. Bezzeg Mihály sógornak sza
bad hajbókolni amaz nagyuraknak kegyes szemé
lyük előtt, kik is Lackó fiamnak fejit vötték.

Szilágyi hallgatott, fogát csikorgatta. Öklével 
ütötte a térdét. Mátyás könyörtelenül folytatta.

— Lackó is lenéz az mennyekbül. Derék dolog 
ez, úgymond, hogy Mihály bátyám parolázik 
gyilkosomvaL De nem szólhatok, ha szüve oda- 
húzá. Az mágnásokkal komázni, ez gyengéjét 
esmerjük. Mastan leeriszködtek hozzá, hát ne 
vádoljuk, ha azokat nálunknál jobb szereti. 
Noha mink mindétig szívünkbül, forrón szerettük. 
De hát azok mágnások. Németvei, cseh vei atyafiak' 
azonfejül. Mink csak azfajta semmiházi magyarok 
vagyunk.. .

Szilágyi most már felhördült.
— Ne piszkálj, kölyök, mert megrúglak.
De ez csak folytatta.
— Nem is érdemölünk egyebet, magyarok'. Az 

mi szeretve szeretett Mihály bátyánk tött róla, hogy 
az mi magzatunk kerüljön az árpádi trónra. Hogy 
az nemzeti király az magyarokat maga eszi szerint 
gyarapíjja, felmagasztajja. Halhatatlan, gyönyörő 
dolog vót ez, száz, meg száz évekig hirdetendi nevit 
az magyar história. De ime, jőve valaki, kormányzó
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vagy mifene, ki mingyán pártot ütött az magyar 
király ellen s legott felboríta országlást, békességet, 
jövendőt, magyaroknak egyességit.. Mér tött ilyet? 
Mer az mágnások köntösihez hozzádörgölteté 
m agát.. .

— Utálom őköt, — ordított fel egyszerre Szi
lágyi, — értötted? Utálom mendkettejit, akar az 
rihes kutyát. De haragomba töttem. Az bélpoklos- 
ság vágja izekre fertelmes tetemöket, hogy az a . . .

— Ki haragszik, az mingyán hazájának ártal
mára törjön?

— Nem az haza ellen, te ellenöd. Én tötteleK 
meg királynak.

— Nem tött. Csak az király, ki országolhat. 
Ilyennek nem tött. No lássa.

Már ott állt előtte, szemközt vele. Vállára tette 
a kezét. Az a földet nézte s vállált nem vonta el.

— Pedig szeret. Hogy tiszta szívbül szeret, mi
ként Lackót is szerette, bizonyosan tudom. Asszony- 
anyámat is szereti, kinek fia megölőjétül jön. 
S mégis.

Élesen figyelte a földre sütött szemű embert. 
Lélekjelenléttel, tettre kész aggyal. S most hirtelen 
megölelte, mindakét karjával magához szorította. 
Az egy pillanat ezredrészéig viszonozta az ölelést, 
De hirtelen mégis ellökte magától.

— Eriggy fenébe. Nem köllesz.
Mátyás mosolygott Leült.
— Jól vagyon. Ügy is szeret, hiába tagadja. Mas- 

tan szépen elmondja néköm, miért haragos?
— Még kérded? Hallatlan dolog ez. Még ű kérdi. 

Hát legelsőbb például. . .
Már ömlött is belőle a szó. Mátyás figyelmesen 

hallgatta. Már tudta, hogy ezt a csatát is meg
nyerte.
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XVIII.

Három álló napig tárgyaltak’, még pedig itt 
lent a táborban. Mátyás szállást csináltatott magá
nak, ott hált és másnap reggel újra kezdte. Terve 
készen volt, de nagyon óvatosan vitte keresztül. 
Eleinte maga hangoztatta, hogy nagybátyja helyre
hozhatatlan lépést követett el: a Garáékkal kötött 
szövetség olyan súlyos, hogy abból most már a kor
mányzó nem léphet ki. Második nap már kezdte 
pedzeni, hogy mivel nagybátyja az ellenpárthoz 
állott, kénytelen lesz vád alá helyeztetni és legna
gyobb fájdalmára elkoboztatni tőle a besztercei 
grófságot, amit annál jobban sajnál, mert éppen 
most akarta a Hunyadi-vagyon újabb részét doná- 
ció gyanánt a vitéz kormányzónak adományozni, 
most azonban ez már lehetetlen. Az is lehetetlen, 
hogy Szilágyi Mihály ezek után vezér maradjon. 
Harmadnap célozgatni kezdett arra, hogy Szilágyi 
mint kormányzó szövetkezett Garáékkal, ha tehát 
Szilágyi valamely okból megszűnnék kormányzó 
lenni, ki lehetne magyarázni, hogy a szerződés őt 
nem köti többé. És a harmadik nap délutánján Szi
lágyi Mihály maga vetette fel azt az ötletet, amely
ről nem vette észre, hogy fortélyos öccse rágta a 
szájába: lemond a kormányzói állásról, megtartja a 
vezérséget és az összes királyi várak legfelsőbb fel
ügyeletét, Mátyás írást ad neki a vád elejtéséről, 
megerősíti a beszercei grófságban és a Hunyadi
vagy on újabb részét neki adományozza. A Garáék
kal kötött szerződést semmisnek tekintik, az egy
házi átok kérdését Mátyás magára vállalja: majd 
elintézi Carvajol pápai követtel.

A különböző okiratokat már Budán szövegez- 
ték meg. Mátyásnak gondja volt rá, hogy a kor
mányzó ünnepélyes lemondásának okmánya legelső
nek készüljön el. Szilágyi viszont a besztercei gróf
ság megerősítését sürgette. Erre komoly oka volt.
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A beszterceiek nem szerették őt, parancsait nem tar
tották tiszteletben, tisztviselőit semmibe sem vették. 
Besztercén rendet kellett csinálnia, hogyha a köze
ledő török veszedelem a mezőbe szólítja, ne kelljen 
birtokainak zavaros állapota miatt aggódnia. A bé
kesség teljesen helyreállott király és nagybátyja 
között. Egyetlen ürömesepp vegyült Szilágyi meg- 
konnyebbedett kedélyhangulatába: hogy Vitéz János 
kancellár marad. Mert Vitéz Jánosban látta az 
okát annak, hogy a király őt nélkülözni tudja. Fene
ketlenül meggyűlölte a püspököt. Mivel öccsének 
eljárását most már maga is igyekezett menteni, 
bukásának teljes felelősségét a püspökre tolta.

— Még ugyan mérges ellenséget szerze nekörn 
felséged, — mondta Vitéz a királynak.

— Lenyeljed, — nevetett Mátyás, — szolgála
toddal véle jár az illyes.

Szent István napjára készen voltak a meg
egyezés minden pontjával. Szilágyi Mihály ezen a 
napon egész kíséretével hivatalos bevonulást tar
tott Buda várába. Ahogy kívánta: Mátyás nagy 
ceremóniával iktatta be az örökös besztercei gróf' 
ságba. A bukott kormányzó teljesen kibékült az 
élettel. Várta a török háborút, a szerb koronáról 
lelke mélyén még nem mondott le, sokkal gazda
gabb ember lett, nagy reménységekkel nézett a 
jövőbe. Mátyás pedig az ünnepélyes beiktatásról 
visszatért aktáinak és Vitéz Jánosnak társaságába.

Már jó ideje nagy dologban törte a fejét. Min
dig visszaemlékezett apja hadügyi terveire, ame
lyek annakidején mély benyomást tettek rá. Mikor 
most Giskrával kellett hadakoznia, kedvetlenül ta
pasztalta, hogy még egy kicsiny seregrész hadba 
szólítása is lassú és nehézkes. Ez az állapot nem sok 
jóval bíztatott, ha arra gondolt, hogy nem cseh 
rablócsapatok, hanem a félelmetes nagyságú török 
katonatenger erejével kell rövidesen szembeszáll- 
nia. Azonkívül az a követség, amelyet Fridrikhez kül
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dött a szent koronáért, dolgavégezetlen tért vissza, 
Fridrik mindenféle köntörfalazások után korona 
nélkül küldte vissza a követséget. Előrelátható 
volt, hogy a koronát fegyverrel kell visszaszereznie. 
Mindehhez arra lett volna szükség, hogy olyan had
erő álljon rendelkezésére, amely bármikor harcba 
dobható. A legegyszerűbb megoldása ennek az lett 
volna, hogy minden eshetőségre folyton-folyvást 
fegyverben tartson bizonyos számú zsoldost. De 
erre most nem volt pénze, adót pedig az ország- 
gyűlés nem szavazott meg. Töprengett, tanakodott, 
Vitéz társaságában hangosan gondolkodott. És las
sanként egy ötlet szikráját csiholta ki erősen dol
gozó gondolataiból: az eddigi rendszerben egy se
bezhető pontot talált, amelybe kihúzhatatlan szi
gony gyanánt akarta nagy szándékát beledöfni. A 
törvény bizonyos időn túl nem kötelezte a katonás
kodó nemeseket, hogy fegyverben maradjanak. S 
az ország határán túl sem. Ezt kellett valahogy ki- 
igazíttatnia az országgyűléssel. Mert ha olyan tör
vényt tud hozatni, amely szerint a bevonultak kö
telesek a hadi veszedelem fennálltáig fegyvérben 
maradni, akármeddig tartson is az, kötelesek to
vábbá a határokon túl is szolgálni szükség esetén, 
— akkor nyert ügye van.

Szilágyi mitsem tudott arról, hogy öccse mi
lyen terveket forgat a fejében. De most már nem 
is gondolt sokat öccse terveivel. Várva-várta a kö
zelinek ígérkező hadakozás gyönyörű idejét.

Az ünnepélyes megbékélés után negyednapra, 
augusztus huszonnegyedikén éjszaka, legmélyebb 
álmából költötték fel a királyt. Szigorúan meg
hagyta volt, hogy ha a déli végekről török meg
mozdulást jelentenek, bármilyen éjszakai órán, 
azonnal költsék fel. Felült az ágyon és álma egy pil
lanat alatt elröppent. A hírhozót maga elé paran
csolta. Az mindössze két szót hozott:

— Galambóc elesett.
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Ez a török háború kitörését jelentette. Galambóo 
fontos stratégiai pont volt, eleget hallotta emle
getni gyerekkorában. Percek alatt magára kapkodta 
ruháit, közben parancsokat osztogatott. Azonnal 
egy-egy ember menjen a nádorért, a pápai követért, 
Szilágyi Mihály ért, a kincstartó Laki Túsz Jánosért, 
Vitéz püspökért, ezért is, amazért is. Verjék fel ál
mából valamennyit, a király azonnal haditanácsot 
akar tartani. Lovasember száguldj on Óbudára, 
anyja is jöjjön azonnal.

Egy óra múlva együtt ült a tanács. A király 
közölte az egybegyűltekkel, hogy a hadjáratban 
személyesen óhajt részt venni, mert ez bizonyára 
kedvező hangulatot fog kelteni a bevonulandók kö
rében. A jelenlévők olyan lelkesen helyeseltek erre, 
hogy Szilágyi Mihály, aki ellent akart mondani, le
nyelte kifogásait. Megtárgyalták a bandériumok 
behívását, zsoldosok toborzását, a király távolléte 
alatt elintézendő folyó ügyek irányelveit, az egybe
hívandó országgyűlés szükségét, a hadjárat vezeté
sének előrelátható fővonalait, számot vetettek a fel
hajszolható pénzzel és a haderő várható lélekszá- 
mával. A tanácskozást a király vezette, minden
kinek beszédébe belevágott, a tárgytól elkószálni 
senkit sem engedett, gyorsan döntött. Hajnaltájt 
megérkezett Hunyadiné. Előtte röviden összefog
lalta, amit eddig végeztek, aztán így szólt:

— Élelemnek, lónak, bornak vásárlása asszony
anyámra várakozik. Jobbra nem bizhatnám.

Hunyadiné bólintott, felkelt, aztán intett báty
jának és a kincstárnoknak.

— Gyertek más szobába. Két kancellista is köll. 
Király végezhesse egyéb dógát az urakval. Mikort 
indúlsz, király?

— Reggel.
— Jól vagyon. Az Jézus vigyázza éltedet.
Mátyás kezet csókolt. Ez volt minden búcsúzá

suk. Hunyadiné átment tárgyalni. Ezalatt kint már
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elevenedett az élet. Izgalmasan szólt a riadó, paták 
csattogása hallatszott. Idebenn a tanácskozás folyt 
reggelig. Akkor a király bevégezte az ülést, sietett 
lakosztályába, végigmosta magát fagyos vízzel, át
öltözött és nemsokára már nyeregben ült. Mellette 
Szilágyi. Gyors ügetéssel igyekezett kifelé a várból. 
A kora reggeli járókelők csodálkozva süvegeit ék 
meg a lovasokat, a nép még nem tudott semmit, 
nem értették, hova vonúl a sereg.

Már a vár alatt ketté váltak. A király Szeged 
felé indúlt kíséretével, Szilágyi más úton vágott 
neki az Alföldnek. Amint ezt már előre felosztották 
egymás között. Mátyás dolga volt Szegeden kije
lölni jelenlétével a főhadiszállást és előkészíteni ott 
az országgyűlést. Szilágyi dolga volt sietni az alsó 
Duna felé, hogy onnan a török be ne törhessen.

A király nagyon élvezte a hadbavonulást. Csak 
lassan lehetett haladni, mert a közbeeső állomásokon 
meg kellett várnia a csatlakozó seregrészeket. Oly
kor megvillant képzeletében az a játék, hogy apja 
hajdani elindulásait idézze emlékezetébe és dicsó 
apja helyébe most saját magát gondolja, mint a vi
lághírű hős természetes folytatását. De képzeletének 
okosságot parancsolt. Még otthon feltette magában, 
hogy a személyes hadi tettekből nem kér még részt 
magának. Nagybátyja vezéri hiúságát sem akarta 
ingerelni, de főként túlságosan kockázatosnak tar
totta, hogy féléves király korában kitegye magát 
valami döntő kudarcnak, amely a harcmezőben min
dig bekövetkezhetik. Magára kényszerítette tehát az 
okos tűrtőztetést. Legyen csak Szilágyi a csaták 
hőse, neki elég dolga lesz az országgyűlés megpuhí- 
tásával. Nem tudni, mi nagyobb győzelem: megverni 
egy török sereget, vagy meggyőzni egy sok évszáza
dos hagyományain konokul őrködő magyar ország- 
gyűlés urait.

Vonulásának már első napján alkonyaikor hír
hozó érte utói, akit Budáról szalasztottak utána: a
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pápa meghalt. Ez a hír meghökkentette. Kalixtus 
pápa nagy híve volt neki, akire mindig számítha
tott. S hogy a bíboros kollégium kit fog most fel
magasztalni, attól nagyon sok függött. A pápa bekö
vetkezhető halálával már régen számoltak és sokat 
beszéltek az új konklávé eshetőségeiről is. Volt a je
löltek közt egy, aki Magyarország szempontjából 
nem sok jót ígért, és pedig nem más, mint Enea Sil- 
vio Piccolomini, ugyanaz, aki V. Lászlónak aján
lotta a királyfiak neveléséről szóló könyvet s aki az 
utóbbi években Fridrikkel benső barátságot tartott 
fenn. Az egyik királyi kancellista, Kosztolányi 
György, sokat tudott róla mesélni, mert a főpap 
Francesco nevű unokaöccsének volt a nevelője Fer- 
rarában. A Kosztolányi előadása szerint Piccolomini 
bíboros igen vidám ember volt, sok asszonyhistóriát 
suttogtak róla, de zajos magánéletét elnézte a szent
szék, mert rendkívüli műveltségének és diplomáciai 
ügyességének sok hasznát lehetett venni. Gyors 
emelkedését főként Fridrik hathatós pártfogásának 
köszönhette. Ha megkapja a tiarát, vidám életet fog 
élni Rómában, a török elleni keresztes hadjárattal 
édeskeveset fog vesződni, ezzel Magyarország nem
zetközi súlya nagyot esik, Fridrik pedig egyszerre 
rendkívüli súlyt kap a külügyekben. E naptól 
kezdve Mátyás esti imájába belefoglalta a pápa- 
választást. Kapisztrán közbenjárásáért könyörgött, 
hogy Isten világosítsa meg a bíborosok elméjét és 
ne engedje, hogy ezt az embert felmagasztalják a 
keresztény világ urává.

De nem jól imádkozott. Hét napig tartott útja 
az Alföld dús rengetegein át, olykor felcsillanó vad
vizek között. S mikor a hetedik napon Szegedre ér
kezett, ott már várta a hír, hogy a francia párt je
löltje, Estouville bolognai bíboros-érsek, kisebbség
ben maradt. Háromnapi tanácskozás után Piccolo
mini bíborost választották pápává, aki a II. Pius ne
vet vette fel, mikor a trónt elfoglalta. A választás
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menetére Fridrik igen erős nyomás gyakorolt. Most 
joggal várhatta érte a jutalmat.

Mátyás komor hangulatban kezdett neki a sze
gedi munkának. Minden rosszra el volt készülve, ami 
Rómából jöhet. Mivel Fridrik minden jel szerint szí
vósan melengette a magyar korona iránt való re
ményeit, fel lehetett tenni még azt is, hogy az ő be
folyására az új pápa nem fogja I. Mátyást magyar 
királynak elismerni, amiből beláthatatlan bonyodal
mak következhetnek.

S mikor nem minden izgalom nélkül várta Car- 
vajal bíborost, a pápai követet, akivel megbeszélte 
volt a szegedi találkozót, más hírt is kapott, amely 
türelmét próbára tette. A szilaj és nyughatatlan 
Szilágyi megint bajt csinált. Kitűnt, hogy alig vált 
ketté Buda alatt a magyar sereg, Szilágyi hírt kapott 
Erdélyből, hogy Beszterce fellázadt. Ezt nem lehetett 
csodálni, Szilágyi még kormányzó korában ember
telenül elbánt a beszterceiekkel, akik vonakodtak őt 
örökös grófjuknak elismerni. Sok embert lenyakaz- 
tatott és soknak kitolatta a szemét. Most, hogy a 
besztercei grófság megerősítésének híre terjedt, a 
besztercei polgárok feldühödtek és rombolni kezdték 
a besztercei várat. Ez a hír érkezett a hadba induló 
Szilágyihoz, ő egy szempillantás alatt irányt változ
tatott és a török helyett Beszterce felé vette útját 
haragjában. Erőltetett meneteléssel ott termett, 
mint a fergeteg, felgyújtotta a várost, egész sereg 
embert megvakíttatott, másoknak kezét vágatta le, 
kegyetlen rémuralmat teremtett, de olyat, hogy 
ettől Nagyszeben szászai fellázadtak a magyar 
uralom ellen, sőt egész Erdély mozgolódni kezdett.

Ez a hír újabb úton érte a királyt: átment Nán
dorfehérvárra. Ez a lépés is beletartozott még az 
előre megállapított tervbe. Amivel egyéb eshetőségek 
közt számoltak, megtörtént: a török elősereg a ma
gyar haderő közeledtének hírére gyorsan vissza- 
vonúlt. A király megszállta a fontos és dicső emlékű
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Nádoriehérvárt, kisebb portyák pedig utánaeredtek 
a töröknek, hogy a viszavonulókat megcsipkedjék. 
Hoztak is néhány levágott fejet s néhány foglyot.

De Mátyás most közömbösen vette az apró győ
zelmek hírét. Erdély lázadásának hírére nagyon fel
indult. Erőteljes, sőt goromba levelet írt Szilágyinak. 
Rideg hangon korholta erdélyi viselt dolgaiért és rá
parancsolt, hogy azonnal jöjjön Nándorfehérvárra, 
igazolni magát. És elszánt keménységgel várta nagy
bátyját. Feltette magában, hogy most alaposan ren
det fog csinálni. De heves haragját csillapította a 
pápa levele. A keltezésből látszott, hogy II. Pius 
trónraléptének már másnapján sietett levelet írni a 
magyar királynak. A levél klasszikus latinságú mon
dataiban nyoma sem volt Fridrik befolyásának. A 
szent atya ünnepélyesen elismerte Mátyást a magya
rok királyának, biztosította különös jóindulatáról és 
segítségéről. Sajátmagáról is beszélt: alázattal hajtja 
nyakát, úgymond, az apostoli szolgaság járma alá, 
„mely a Szentlélek sugallatára tétetett rá Istennek 
titkos és rá nézve rettentő ítélete által“, A király
nak nagy kő esett le a szívéről. A pápa ellenséges 
fellépésével szembe nézett volna ugyan, de most 
temérdek gondja között nagy áldás volt, hogy leg
alább ezen az oldalon fedve tudta magát. És meg
könnyebbült sóhajjal megenyhülve, most már a bo
csánat készségével várta nagybátyját.

A várakozás ideje sem telt tétlenül. Nagy do
logra határozta el magát. Hetek óta tépelődött már 
ezen a lépésen, megtegye, ne tegye. Égetően és múl
hatatlanul pénzre volt szüksége, ha azt akarta, hogy 
zsoldosai belátható időn belül fel ne lázadjanak. Elő
ször bátortalanul, majd egyre követelőbben fogani- 
zott meg agyában a gondolat, hogy nem várja meg az 
országgyűlést, mert a dolog kezdett körmére égni: 
adót vet ki. Alkotmány ellenére, hitlevele ellenére. 
Esküszegő lesz. Ez a gondolat visszariasztotta. Akár
hány példáját látta is maga előtt annak a könnyed



302 HARSÁNYI ZSOLT

kézlegyintésnek, amellyel politikai eskük felett napi
rendre tértek a magyarok, neki az esküszegés 
fogalma kínosan visszatetszett. Apja szeplőtelen tisz
tessége előtt restelkedett arra a gondolatra, hogy 
megszegi szavát, amelyet lekötött valakinek. Isten
nek is, nemzetnek is. ő, a lovag. Akit apja ütött lo
vaggá. Éppen itt, Nándorfehérvár székesegyházában.

Magához kérette Carvajalt, a nunciust. Elmondta 
neki álmatlan töprengéseit. Hosszú lelkiismereti vi
tára készült fel, de az eskü kérdését váratlan gyor
sasággal el tudta intézni.

— Felséged köteles megvédeni az egyházat is és 
hazáját is. Isten parancsa folytán.

— Ügy van.
— Isten parancsa ellen hiába esküdött felséged. 

Akkor követne el halálos vétket, ha formaságok 
miatt védtelenül hagyná vallását és nemzetét. Vegye 
a pénzt, ahonnan tudja. Ha belpolitikai kellemetlen
ségei lesznek felségednek, számíthat a pápai hatalom 
nyomatékos és teljes erejű támogatására. De ne nyis
son utat annak, hogy a keresztény egyház birodalma 
az Antikrisztus kezére jusson.

— Köszönöm, bíbornok. Én is így gondoltam.
— Akkor miért kétségeskedett felséged?
— Mert nem tudtam, hogy eminenciád van-e 

olyan okos, mint én.
Nevettek. A bíboros megáldotta a királyt, sőt 

megáldotta azt a rendeletet is, amely teljesen kész 
szöveggel csak arra a két szóra várt, hogy „Mathias 
Eex“. Mátyás a bíboros előtt írta alá. Megdöbbentő 
dolog volt benne: az uralkodó önhatalmúan adót ve
tett ki Magyarországra. A főurak és köznemesek 
aranybullás Magyarországára. Legyen, ami lesz. Ha 
győz, a győzelem igazolni fogja az adót és előzményt 
teremt a dolog megismétlésére. Ha nem győz, akkor 
egy bajjal több, vagy kevesebb, az már mindegy. 
Valamikor egyszer Vitéz János mondta neki egyik 
hosszú éjszakai tanácskozásuk alkalmával, hogy a
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királyok igazi tehetsége a szerencse. Ez a tetszetős 
mondat mélyen belevésődött emlékezetébe és gyak
ran eszébe jutott. Most is a szerencsétől várta, hogy 
segítse céljaiban.

S az, mintha megrendelésre jött volna, meg is 
mutatkozott. Mialatt még mindig Szilágyi Mihályt 
várta nagy leszámolásra, egy napon érdekes láto
gató érkezett Nándorfehérvárra: a bosnyák király, 
Tamás.

Mátyás királyi fogadtatást rendezett neki, 
amennyire ezt szerény nándorfehérvári udvartar
tása engedte. Kisgyerek kora óta sokat hallotta 
emlegetni ezt a királyt, aki apjának szövetségese, 
Ulrik grófnak és Györgye királynak pedig esküdt 
ellensége volt. Most a Brankovics-család belső vi
szálykodása jó alkalmul szolgált neki, hogy Györ
gye országát, akivel annyi baja volt, megkaparítsa. 
Mátyás tudta, hogy ehhez jön Tamás király segít
séget kérni tőle.

Csakugyan azért jött. Balkáni egészségű, nap
barnította szép ember volt Tamás, javakorbeli férfi, 
bosnyák módon öltözött, aranyos hímzésű buggyos 
nadrágba, szattyánpapucs a lábán, aranyvarratú la
pos kalap a fején, oldalán görbe kard, övében hand- 
zsár. Szinte csodálkozni kellett rajta, hogy ez a ke
leti ember milyen jól tud latinul. Nyilván a papok 
tanították meg, mikor a trón kedvéért, melyet test
vérbátyjától vett el, a bogumil-hitről áttért a kato
likus vallásra.

Mikor a fogadtatás ceremóniái után a két király 
egyedül maradt, Tamás cikornyás keleti módon 
igen messziről kezdte a beszédtárgyat. De Mátyás 
mindjárt megállította.

— Nem jó lesz így, Tamás király. Beszéljünk 
arról a szerb koronáról. Mit kérsz tőlem és mit 
kínálsz érte?

Tamás király tehát a tárgyra tért ugyan, de 
még mindig bőbeszédűen. Hosszasan magyarázta,
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hogy az Osztoja-dinasztia mindig milyen baráti hű
séggel viseltetett néhai Hunyadi János iránt. Majd 
kifejtette, milyen fontos érdeke Magyarországnak, 
hogy a közéje s a török közé ékelt Szerbiában ren
dezett, katonai ellenállásra képes állami élet fej
lődjék.

— Szóval? Szóval?
-— Szóval segíts nekem, Mátyás király, hogy 

Szerbiában segíthessek neked.
— Igen ám, Tamás király, de hátha én magam 

akarom azt a szerb koronát?
— Azt én már régen meggondoltam. Megtalál

tam a módját, hogy a tied is lehet, az enyém is.
— Hogyan?
— Ügy, hogy elismerem hűbjri hatalmadat. 

Mint hűbéruram adod nekem a szerb koronát. Il
letve majd a fiamnak, aki mint tudod, eljegyezte 
Györgye unokáját, Brankovics Máriát.

Mátyás fejét rázta.
— Sajnálom, ez lehetetlen. Magyarországnak ősi 

hűbérjoga van nemcsak Szerbiára, hanem Boszniára 
is. Ha megerősítenélek szerb királyi állásodban, 
ennek olyan színe volna, mintha boszniai hűbér- 
jogaimról lemondanék.

A bosnyák király hosszasan érvelni kezdett. He- 
tet-havat összehordott s Mátyás most már türelme
sen hallgatta. Amaz már azt kezdte hinni, hogy ér
vei győztek és egyre élénkebben magyarázott. De mi
kor színes, eikornyás okfejtését befejezte, Mátyás 
így válaszolt:

— Ha elismered Boszniát magyar birtoknak és 
velem megerősítteted magad bosnyák királyságod
ban is, akkor jótállók róla, hogy, a szerb koronát 
megkapod. Különben nem. Yálaszolj egyszerűen, 
igennel, vagy nemmel.

— Igen, — felelte Osztója Tamás, — de miért
nevetsz, Mátyás király?

— Mert most két órát elfecséreltünk hiába.
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Mindaketten jói tudtuk, mikor leültünk beszélgetni, 
hogy ebben fogunk megállapodni. Nem kár az 
időért?

— De kérlek, —szólt a balkáni király kissé meg- 
botránkczva, — tárgyalni mégis csak kellett a do
logról. Ez már így illik. Az embereim nagyon fur- 
esálnák, ha öt perc alatt végeznék ilyen fontos kér
déssel. A tieid nem?

— Nem. Az én embereim kezdenek hozzászokni, 
hogy többnyire én beszélek helyettök, ha tanácsot 
kérek tőlük. így rövidebb a dolog. Most együnk va
lamit, ha nincs ellenedre, utána aztán leültetjük 
embereinket is és a megállapodást írásba foglaljuk.

Meg is csinálták az írást aznap és másnap. S 
amikor Tamás Jdrály az uralkodót illető díszes bú
csúztatás után eltávozott, Mátyás azonnal térképet 
tétetett maga elé. És azon a lúdtoll jó vastag voná
sával hozzáhúzta Magyarország területéhez Szerbiát 
és Boszniát. Már sokáig nézte a térképet. Nyugatra 
kalandozott tekintetével, az ausztriai hercegséget 
nézte, Karintiát és Krajnát. És egy kis pirosság 
színezte meg az arcát: a harag és szégyen pirossága 
volt ez. Sőt a gyűlölete is. Fridrikre gondolt, aki 
a magyar szent koronát hatalmában tartja és vona
kodik kiadni.

Hogy a bosnyák király elismerte a magyar ál
lam hűbéri uraságát, ennek hire gyorsan elterjedt. 
A fiatal király még egy féléve is alig ült a trónon 
és máris két olyan sikert mutathatott fel, mint a 
Giskra megfékezését, ami az egész felvidék sze
gény lakosságát lidércnyomás alól szabadította fel, 
s most Bosznia meghódolását, amelyhez egyetlen 
kardcsapásra sem volt szükség. Mátyás nagyon jól 
érezte magát. Érezte, hogy az az erős várakozás, 
amely a királyválasztás lángszerűen felcsapó lelke
sedését követte, mély és szilárd népszerűséggé kezd 
változni. Hacsak az adó-rendelet most egyszerre êl 
nem borítja az egész népszerűséget országszerte.

20Harsáuyi Zsolt: Mathias Rex I.
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Szilágyi végre megjött, de jöttét az a hír előzte 
meg, hogy öccsének nyers levele rettenetesen felbő
szítette. Azonnal érintkezést keresett Garával és Új
lakival, találkozott is és hosszasan tárgyalt velők. 
Hogy mit, azt nem lehetett tudni.

Mikor öccsének bejelentették, olyan erővel lökte 
félre a kamarást, hogy az nekiesett az ajtófélnek. 
Berontott, odalépett Mátyás íróasztalához és meg
állt előtte. Pár pillanatig némán nézte, sötéten lo
bogó tekintettel. Aztán fojtott hangon, mint némely 
barlangok földalatti dörgése, megszólalt:

— Mastan torkodon ragadjalak, te taknyos, vagy 
pofon üsselek jobbrul-balrul?

Mátyás igen erősen feltette magában, hogy nyu
galmát mindenáron meg fogja őrizni. Felemelte az 
asztalán heverő csengőt és megrázta. A belépő ka
maráshoz így szólt:

— Két alabárdos álljon az gróf mellé jobbrul- 
balrul. Támogassák, ha indulatában eszméletit vesz
tené.

Már jött is a két darabant. Odaálltak Szilágyi 
két oldalára. S ez csakugyan közel volt hozzá, hogy 
a fejébe szálló vértől megüsse a szél. Hangja meg
rekedt, alig lehetett érteni dühös szavait, ahogy tá- 
togott és remegett.

— Fegyverest? Mellém? Bátyád mellé? Te hit
vány!

És kardjához kapott. Az alabárdosok nem moz
dultak, de figyelték. Mátyás, aki nagybátyja belSp- 
tekor ülve maradt, most ökölbeszorított kézzel ha
talmasat csapott az asztalra és felállott.

— Tartsad az szádat, alattvaló! Nem tűröm ezt 
tovább egy percig is! Királyoddal szólsz, vödd 
eszödben!

Szilágyi elképpedve, némán meredt rá. Nem, 
tudta elhinni, amit hallott. Kézmozdulata megállt, 
tartva a félig kihúzott kardot. Halálos csend lett.
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Mátyás leült és szokott mozdulatával hátra simí
totta dús, szőke üstökét.

— Amaz kardot vissza lehet tolni hüvelybe. Itt 
az nem hasznos. Százszor jobban forgatom ez fegy
vert, mint Szilágyi Mihály. Ha kiállandunk, nagy 
baj lészen.

Közben a megdöbbenve hüledező embernek meg
jött a szava.

— Az istenödet, hogyan merészelsz bátyádhoz 
szólni? Szétváglak darabokra, te rihes kutya!

— Még egyetlenben egy illetlen szót halljak, 
tüstint megbilincsöltetlek, Szilágyi Mihály gróf. 
Királynak nincs bátyja. Királynak alattvalója va
gyon csupán. Kettő fajta az is: hív, vagy áruló.

— Te vagy az áruló! Adót vetöttél az magya
rokra? Megháborodtál? Az tojásbul mostan költél 
elé s immár zsamokhatnál? Hohó, kölyök! Még 
mink is itt vagyunk! Még Gara is itt vagyon! Még 
Újlaki is itt vagyon!

— Kinek király töttirül panasza vagyon, az or
szággyűlésen szólhat. Mastan nem adórul szólunk. 
Másrul. Erdélyországunk háborog. Ki Isten kegyel- 
mibül, s nem emberébül, vagyunk Magyarország 
királya, megparancsoljuk neköd, Beszterce grófja, 
adjál számot ez háborgásrul. Mentsd magadot, ha 
tudod.

Szilágyi megcsóválta a fejét. Már rikácsolt a 
dühtől.

— Ennek Isten eszit vötte. őrült. De lerúgom 
trón járul. Lerúgom!

Mátyás megint az asztalra vágott és teljes 
hangját kieresztve, kiáltotta:

— Mentsed magadat, ember, azt parancsoltam!
Szilágyi elvesztette uralmát. Mélyet, kínzottat

nyögött és kirántotta kardját. Már a levegőbe len
dült a vágás. De a két alabárdos azonnal karon ra
gadta. ő vak dühvei dulakodni kezdett. Kardja csö
römpölve esett a földre, lába a hüvelyben botlado

20*
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zott. A lármára még két alabárdos rontott be. Né
gyen megfékezték a dühöngő embert, aki valósággal 
szűkölt tehetetlen haragjában és szemét a gyűlölet 
nedvessége futotta el. Az ajtóban megszeppent ka
marások és apródok lestek befelé. Mátyás állott az 
íróasztalnál. Nem szólt, várta, míg a hirtelenül 
benne is feltámadt indulat lecsillapodik. Aztán szín
telen hanghordozással, nyomaték nélkül, mint aki 
szöveget olvas fel, ezt mondta:

— Szilágyi Mihályt, Beszterce örökös grófját, 
ki az királyt fegyverrel megtámadnia vetemödött, 
fejvesztésre és jószágainak vesztésére ítéljük. A 
nyakazás napját írásba fogjuk tönni. Vasat rá. 
Vigyétek.

Aztán leült és mint aki ezzel az üggyel nem 
akar többet foglalkozni, keresgélni kezdett az .aszta
lán felhalmozott írások között. A fegyveresek vitték 
Szilágyi Mihályt kifelé, aki rettenetes káromkodás
ban tört ki. Az ocsmány szavak csak úgy ömlöttek 
belőle. De az ajtó hamarosan bezárult mögötte. 
Mátyás teljesen nyugodt volt. Odaszólt az udvaron
coknak.

— Ki várakozik?
A kamarás, akiben meghűlt a vér a megdöbbe

néstől, csak állt és nem tudott szólni.
— Siket vagy, hé? Ki várakozik?
— Pioravante uram, az bolognai építőmester.
— Béjöhet. Szalajtsaiok Cr.rvajal bíboros uram

hoz, tüstint jöjjön. Szilágyi uram dógárul kiki 
tartsa száját.

A kamarás és a két apród kiment. Majd nyílt 
az ajtó és belépett egy olasz ember, borotvált arcú, 
aki kurta bársonyzekét hordott. Hóna alatt vaskos 
mappa. Hajbókolva jött előbbre, arcán látszott, hogy 
rendkívül izgatott attól, aminek tanúja volt. De 
igyekezett legyőzni felindulását. Latinul köszönt. 
A király azonban olaszra fordította a szót.

— Jártál Budán, ser Fioravante?
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— Jártam, felség. Onnan küldöttek ide.
— Helyes. A várpalotát alaposan megnézted %
— Igenis.
— És beszéltél udvarmester urammal?
— Igenis, felség. Ő már elmondta, miről kell 

terveket csinálnom. De előbb felséged parancsait fo
gom hallani. Felséged engedelmével vázlatokat csi
náltam a várpalota alaprajzáról s az egyes emeletek 
beosztásáról. Így könnyebb beszélni.

— Helyes. Mutasd őket.
Az építész kinyitotta a mappát és odatette a 

király elé.
— Kerülj ide a hátam mögé, ser Fioravante. 

Így ni. Hát lássuk. Először is mondd el részletesen, 
milyennek találtad a várpalota állapotát és mit tar
tasz a legsürgősebb munkálatnak. Előre megmon
dom, hogy egészen modern munkát akarok.

— xlrról is jegyzéket készítettem, felség.
Fioravante elővette a céduláját és az ott feljegy

zett. vezérszavak alapján részletes jelentésbe kez
dett. A király figyelmesen hallgatta. A magyaráza
tot ujjúikkal kísérték a vázlatokon. A jelentés mind
untalan félbeszakadt, mert Mátyás a legkisebb rész
leteket is tudni akarta. Sok mindenre emlékezett az 
építészeti mesterségből, mert Vajdahunyadon apja 
szüntelenül építtetett volt, ott a vár valamelyik 
szárnyán mindig dolgoztak. Fioravante pedig kapott 
rajta, hogy művészetéről olyan valakinek magya
rázhat, akit ez érdekel. Az meg éppen különös bol
dogságára szolgált, hogy ez az előkelő rendelő nem 
fázott a modern építészeti stílustól és nem igyeke
zett mindenben a maradi gótikához ragaszkodni. 
Már egy jó félórája beszélgettek, mikor belépett a 
kamarás és a nunciust jelentette. Mátyás azonnal 
felállott.

— Most elengedlek, ser Fioravante. Holnap 
ugyanebben az időben várlék. Folytatjuk. Ügy lá
tom, meg fogjuk érteni egymást.
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Az építész sietve összenyalábolta rajzait és ki- 
hátrált. Az ajtóból még visszanézett a híres magyar 
királyra, aki nyilván meglepetést és elismerést kel
tett benne. És a következő pillanatban már ott volt 
Carvajal bíboros, az elegáns spanyol főpap. Mátyás 
helyet mutatott neki. A társalgás latinra fordult.

— Azért kérettem eminenciádat, mert jó üzletet 
tudok kínálni.

— Arra igen kíváncsi vagyok.
— Kezdjük azon, hogy nagybátyámat, Szilágyi 

Mihály grófot, aki ma ideérkezett ad audiendum ver
bum regium, az imént halálra ítéltem.

A nuncius felugrott.
— Felség... ez lehetetlen...
— De igen, — nevetett Mátyás — halálra ítél

tem. Fejének és jószágainak elvesztésére. Tessék he
lyet foglalni. Csak eminenciáddal közlöm a nagy tit
kot, de nem szabad elárulni senkinek: Szilágyi Mi
hályt kivégeztetni eszem ágában sincs. A halálos íté
letet még kellő bírósággal is meg fogom erősíttetni, 
de csak azért, hogy az öreget rendre szoktassam és 
hogy Gara és Újlaki is megszeppenjenek kissé. Ke
gyelmet adni ráérek később. Semmiesetre sem árt, 
ha jó hosszú ideig ülni fog kedves nagybátyám. Ezt 
megérdemli bőségesen. Addig sem lesz a lábam alatt, 
és remélem, megjuhászodik, mire szabadon eresztem. 
Egyelőre mindenkinek azt kell hinnie, hogy Szilágyi 
Mihályt lenyakazzák.

— Felséged tudja, hogy nem szoktam fecsegni. 
De hol itt az üzlet?

— Megmondom. Őszentsége, az új pápa, mint 
tudjuk, hosszú ideje szoros vonatkozásokat tart fenn 
Fridrik császárral. Az én érdekeim pedig számos 
ponton nem azonosak a császár érdekeivel. Sőt ha a 
császár tovább is nem restelli az ország koronáját 
jogtalan módon visszatartani, alighanem a kardomra 
kell ütnöm...
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— Bocsánat, felség, őszentsége a világi uralko
dók felett pártatlanúl. . .

— Tudom, tudom. Őszentsége pártatlanságát 
kétségbevonni távol áll tőlem. De mindnyájan, akik 
uralkodunk, értesülések alapján szoktuk meghozni 
döntéseinket. Nekem tehát nem közömbös, hogy 
őszentsége milyen értesítéseket kap budai nunciusá- 
tól olyan ügyekben, amelyek Fridrik császárral is 
összefügghetnek. Amit én eminenciádtól kérek, az 
csak annyi, hogy ha a császárral összefüggő ügyek
ben jelentést küld Rómába, vegye magának a fárad
ságot és mindannyiszor kérdezzen meg és hallgas
son meg engem is. így nem történhetik meg, hogy 
egyes szempontok elkerülték szíves figyelmét. Sígy 
az egyház mindenek felett való érdekeit mindnyá
jan Istennek tetsző módon szolgálhatjuk.

— Értem, felség. De az üzletet még mindig nem 
látom.

— Azonnal. Ha tehát eminenciád mindig meg
hallgatja álláspontomat, sőt esetleg bizalmas ada
taimat a császárra vonatkozólag, azzal nekem 
nagy szolgálatot tesz. Cserébe felajánlom, hogy 
eminenciád legyen az, aki kegyelmet eszközöl ki 
nálam a halálra ítélt Szilágyi Mihály számára, s 
ezzel kimutassa, hogy az egyháznak s jelesül az 
egyház magyarországi követének milyen hatalmas 
befolyása van a magyar királyra.

Carvajal ránézett a királyra és elmosolyodott.
— Kitűnő, — mondotta, — sőt a kitűnőnél is 

több. Felséged királynak született.
— Ez kétségtelen, — bólintott Mátyás, — én 

minden más mesterségben alkalmatlan volnék, de 
ebben alkalmas vagyok. Szóval megegyeztünk.

Kezet nyújtott az íróasztal fölött. A bíbornok 
erősen megrázta a királyi kezet és mosolygott. Az
tán felállottak mindketten. A király az ajtóig kí
sérte a főpapot. Ott még így szólt:

— Megjegyzem, nem lesz könnyű dolga emF
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nenciádnak: azt a kegyelmet igen nehezen fogom 
adni.

A nuneius nevetve bólintott. De aztán, mielőtt 
megnyomta a kilincset, még várt. Arckifejezését 
kellőképpen komorrá és gondterhessé változtatta. 
Ügy ment el a királytól. Rögtön utána Kosztolányi 
lépett be, a kancellária titkára, aki a király mel
lett Vitéz püspököt helyettesítette. Sápadt volt és 
izgatott.

— Szabad béjönnöm, felség?
— No, mi az?
— Felség, — tört ki Kosztolányi hangosan, — 

nem szabad ennek lönni! Iszonyó dolog ez, kit Szi
lágyi urammal tösz felség. Könyörgöm, irgalmaz- 
zon. Ne tőgye ez borzasztóságot, inkább térdre hul
lok, úgy könyörgöm!

A király komoran ingatta fejét.
— Quod dixi, dixi. Bátyámnak feje vétetik. Jór 

hogy béjövél: öszveállítandjuk az bíróságot, ki ha
lálát törvény szerint kimondja. Jegyözzed...

Kosztolányi elhallgatott, füle mellől leesett az 
odatűzött író-ón. Lehajlott érte s mikor felegyene
sedet, könnyes volt a szeme. De nem szólt.

— Hát várjunk csak, — szólt a király, — ki is 
légyön az ... Micsoda? Még siratod? Karddal táma
dott rám! Űtet sajnálod, királyodat nem? Ebadta.

— Felség, — szólt vonagló szájjal Kosztolányi, 
— mit szóland illy dologhoz pápa őszentsége? Az 
keresztes hadjárat vezérit, az nevezetös törökverőt, 
hogy lenyakaztatjuk? Könyörgöm, felséges uram...

— Hallgass. Pápára nincs gondom. Ha okos
kodik, áttérők az kelyhös hitre. Szilágyi uramnak 
meg köll halnia. Istennél az kegyelem.

Kosztolányi szipogó orral készítette jegyzetei
nek a papirost. A király mosolygást fojtott el ma
gában. És az az érzése volt, hogy ebben az órában 
lett igazán király.

VÉGE AZ ELSŐ KÖTETNEK










