
„Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen 

kevés, avagy senki keresztyén királyok közül, kik utána vol-

tak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsúdik 

érdeme Mátyás mellet s elvész tündöklősége, mint csilla-

goknak nap támadásán.”  

Zrinyi Miklós, a költő és hadvezér Mátyás király éle-

téről való elmélkedések 

 

 

Mesélnek a fák  

Mátyás királyról 
 

 

Mátyás arcképe egy corvina miniatúráján 

 

Nemrég hívta fel kedves feleségem figyel-

memet Ajsa lányunk gimnáziumi történe-

lem könyvére. Felháborította, amit az érett-

ségire készülő diákoknak tanítanak. Ez még 

időszerűbbé tette ennek a régóta tervezge-

tett mesének a lejegyzését, melyet a fák, 

vagy pontosabban a néphagyomány Má-

tyásról megőrzött. 

Ha a történelem tudománya és a népi böl-

csesség egymásnak veselkedik, a küzde-

lemre úgy tekintünk, mintha  az időjárás 

szakavatott tudósa és a nyers paraszt szállna 

vitába. Nem lehet az igazságot rögvest a 

meteorológusnak kiosztani. Távol áll tőlem 

a tudomány lebecsülése. Sőt igyekszem ala-

posan tájékozódni benne és természetesen 

ugyanúgy igazítanak el megállapításai a 

mindennapokban, mint másokat. De nem 

kerülheti el figyelmünket, hogy állításaikat 

időről időre újabbak követik és az utódok 

megcáfolják az elődöket. Igy éli életét a te-

remtést vizsgáló természettudomány és még 

„ígyebbűl” az emberiség jelenségeit vizs-

gáló társadalomtudomány, benne a történe-

lem is. Az én életemben a történelem két-

szer borította fel megállapításait. Egyszer 

azt, hogy Magyarországot a Szovjetunió 

szabadította fel 1945 szelek havának negye-

dik napján, másodszor pedig azt, hogy 

1956-ban ellenforradalmárok dúlták fel az 

országot. A felszabadulás napja nemzeti ün-

nep volt akkor, ma már tudjuk, hogy a szov-

jetek maguk is a hadműveletet megszállás-

nak hívták, melynek túlkapásaiért elnézést 

kért Borisz Jelcin a nagy nyilvánosság előtt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Corviniana


A második pedig most lett nemzeti ünnep! 

Hát ennyit a történelemtudományról. Vizs-

gálgassa csak az eseményeket, de azt min-

dig a nemzet oldaláról kell megítélni! Úgy, 

ahogy Vörösmarty, vagy pontosabban Vö-

rösmartyék látták történelmünket. Például, 

ha a Himnuszt nemzeti imánknak választot-

tuk, akkor miért nem vagyunk mégsem 

Bendegúznak vére, ahogy az ott írva va-

gyon?  

És éppen itt válik el a hivatalos történetírás 

és a nép tudata. A történelemtudósok min-

dig a hatalmat szolgálják. Ha beismerik, ha 

nem. Az eseménytörténetet mindig az ural-

kodó íratja. Ezzel szemben a néptudat soha 

nem árulja el magát!  És éppen ezért lesznek 

izgalmasak a Mátyás mesék, mert Mátyás 

halála után idegenek uralkodnak felettünk. 

A nép nyelvén megfogalmazva oda lett az 

igazság, a történész pedig ugyanezt úgy 

mondja, hogy megszűnt a nemzet önrendel-

kezése. Márpedig ettől fogva történelmün-

ket idegenek írták, Mátyás történetét is. 

Tehát bölcsen tesszük, ha a történelem-

könyvek olvasása mellett felkeressük a 

Mátyás emlékét őrző fákat és meghallgat-

juk meséiket! 

 

Bajmóci hárs 

 

A Bajmóci hárs 1910-ben 

Bajmócra induljunk elsőnek! Hiába keres-

sük, Magyarország térképéről 1920-ban le-

vette és Csehszlovákiájéra helyezte a ma-

gyarok rossz sorsa. De ott sem volt mara-

dása, mert aztán Szlovákiába került úgy, 

hogy egy jottányit sem moccant. Át is ke-

resztelték a tótok Bojnicére. A térképeken 

így keresd, de Mátyás öreg hársának lakhe-

lyét Bajmócnak szeresd! A Felvidéket kell 

megcéloznunk, át kell kelnünk a Dunán, 

majd a Nyitra mentén a Galgóci-hegyek lá-

bánál, Privigye város előtt találjuk Bajmóc 

fürdőhelyet. Jól megkopott, öreg országút 

ez. Ugyanis a keleti és nyugati tájékokat 

összekötő Kárpátok útját állják az északra 

vagy délre igyekvőknek. Csak az ilyen irá-

nyú folyók partja ad lehetőséget az átjá-

rásra.  

 

Bajmóc Google térképen 

 

Aki pedig ezt hatalmába akarja keríteni, az 

éppen az ilyen folyók partján épít erődít-

ményt. Így gondolta ezt Csák Máté is, aki a 

most is álló várkastély helyén már meglévő 



erődítményt megerősítette. Ahogy én Gabá-

nyi János 1925-ben kiadott „Magyar várak 

legendái” című könyvéből tudom az első 

várat Árpád vezér honfoglalása előtt egy 

Bojnik nevű rablólovag emelte. Az biztos, 

hogy az önállósodott kiskirály, Csák Máté, 

itt rendezte be hadiszállását, mi több, a le-

genda szerint ő ültette a vár bejárata elé a 

hársfát is. De még azt is tudni vélik, hogy 

éppen az utolsó Árpád-házi királyunk halá-

lának évében, 1301-ben.  

 

 

A Bajmóci hárs 2010-ben 

 

Ha így van, akkor a fa ma, 2019-ben éppen 

718 éves. Hogy a Bajmóci hárs virágzott-e 

hétszázszor? Talán csak egy valaki tudja, at-

tól pedig halandónak nehéz megtudakolni. 

Öregnek elég öreg. És úgy tartják, hogy a 

hársak elélnek akár kétezer esztendeig is. 

Igen ám, de a természettudomány katonái 

nem készítettek jegyzeteket kétezer, de még 

ezer, sőt még ötszáz évvel ezelőtt sem, mik-

ből könnyen kiolvasható lenne a hársak 

kora. Annyit tudunk, hogy a németországi 

Heedenben élő testvérének korát 500-600 

évre becsülik. De az is legalább száz évvel 

fiatalabb. Még egy dolog megfontolandó. A 

hársnak nagy hajlama van a megújulásra. 

Igen nagy kedve van tősarjakat növeszteni. 

Ez meg a városi kertészeket boldogtalanítja. 

Évente le kell nyesniük a tősarjakat. Egyéb-

ként kár haragudni a folyton sarjadzó hár-

sakra, mert szerintem csak ki akarják zsa-

rolni a gondoskodást. A sarj fiatal, de gyö-

kere öreg. Tehát a sarjból fejlődött hárs föld 

feletti része lehet, hogy csak félezer éves, de 

a föld alatti gyökérzete akár többezer esz-

tendős is lehet! Milyen jó volna egyszer 

majd kideríteni a fák pontos korát!  

Nahát, ha hárs lehet ilyen öreg akkor hall-

gassuk meg történeteit. Hanusz István „A 

fák birodalmából” című könyvében adta 

közre 1903-ban: „Ez alatt a hársa fa alatt 

tartott országgyűlésen mondott le Mária ki-

rálynő a koronájáról férje, Zsigmond ja-

vára. V. László idejében a cseh husziták szó-

noklatai visszhangoztak lombjai alatt. Má-

tyás, az igazságos fényes lakomát rendezett 

alatta.” És sorolja még Bocskay István, II. 

Rákóczi Ferenc hárshoz kötődő történeteit 

is. De minket egyelőre Mátyás történetei ér-

dekelnek.  

De van egy még korábbi és ráadásul nagyon 

részletes forrásunk, sőt még fényképeink is 

Lengyel Bálintnak köszönhetően. A Termé-

szettudományi Közlöny 1897. évben ki-

adott számában „Hazánk néhány nevezetes 

nagy fája” címen közöl cikket. Micsoda 

szerencse érte azokat a fákat, amiket írása 

megemlít!  Lengyel fájáról ezt írja: „A szé-

les levélű hárs (Tilia platyphyllos Scop.) tí-

pusából való nyári hársfa (Tilia grandifo-

lia). Mérete 1888.-ban: magassága 20,85 

méter, törzs kerülete 8,4 méter, legnagyobb 

átmérője 2,72 méter.” Lengyel a fa szerke-

zetéről is példát ritkító pontos leírást ad: „A 

törzs első elágazása 1 m. 60 cm-re van a ta-

laj felszíne felett, s hét ágában indul olykép, 



hogy az ágak mind a törzs egy magasságá-

ban, majdnem részarányosan s többé ke-

vésbé vízszintes irányban nőttek. Az első ág 

kerülete az elágazásnál délnyugoti  

 

 

A Bajmóci hárs 1897-ben, Lengyel Bálint cikkéből 

 

irányban nőve 3 m. 10 cm. A második kettős 

ágnak délkeleti ága 2 m. 90 cm. kerületű, a 

másik ág pedig 1. m 70 cm. A harmadik ág 

1 m. 50 cm. kerülettel keleti irányba nőtt. Az 

északkeletre haladó negyedik ág szintén 

kettős ág, az egyiknek kerülete 2 m., a má-

siké pedig 1 m. 40 cm. Az ötödik ág az el-

ágazásnál északi irányban nőve 1 méter 95 

cm.; a hatodik északnyugatra fekvő ágé 2 m. 

20 cm.; és végre a hetedik nyugati ágé 2 m. 

60 cm.  

Az elágazás fölött közvetetlen a törzs két fő 

ágra oszlik, melyek majdnem egymás mel-

lett függőlegesen nőttek. Ez ágak egykét 

azonban, a déli irányút, 5 méternyire az el-

ágazástól a szél letörte.  

A két felső ág s az oldalágak elseje alkotja 

a felső koronát. E második elágazásból 

növő ágak egyikének, a déli irányúnak 3 m. 

75 cm. kerülete van, a másik északra fekvő-

nek pedig 3 m. 60 cm. 

A fa teljes lombozatával leírt kör átmérője 

északról délnek 25 m. 10 cm., keletről  

 

 

A Bajmóci hárs 1897-ben, Lengyel Bálint cikkéből 

 

nyugotnak 26 m. A lombozat, illetőleg a ko-

rona kerülete 81 m. 60 cm.” 

Lengyel a fa korát fejtegeti: 

„Visszamenő adatok szerint a fának kora a 

600 évet minden esetre meghaladja, a mit 

bizonyt az is, hogy törzse a fentebbi adatok 

szerint azért olyan alacsony. A lombozat le-

hullása, a porladás és humuszképződés 

ugyanis, mely néhány méternyi, csak több 

száz évben emelkedhetett olyan magasra, 

hogy a törzs jelenleg a föld felszinétől az 

első főágakig annyira alacsony méretű.” 

Lengyel megemlíti Thaly Rákóczi levéltá-

rában meglelt, 1704 július 12-én, Bercsényi 

Miklósnak írt oklevelet, melynek címzése: 

„Datum sub tilia nostra Bajmocensis” (kelt 

a bajmóci hársfánk alatt) Valamelyik doku-

mentum még arról is tanúskodik, hogy a vár 

akkori gazdája, Pálffy János gróf a fáról 



gondoskodott, meggallyaztatta, megtrá-

gyáztatta és a korona megerősítésére abron-

csos fémszerkezetet szereltetett fel.  

Ez alkalommal is köszönjük Lengyel Bá-

lintnak a pontos leírást és a képeket! 

Nézzük miről árulkodnak a hírek! Tehát a fa 

faja nagylevelű hárs, tudományos nevén 

Tilia platyphyllos, melynek Lengyel által 

említett alfajáról nem tudok. Persze fajáról 

mi is megbizonyosodhatunk és a két másik 

Kárpát-medencei fajtól, a kislevélű hárstól, 

vagy az ezüsthárstól nem nehéz megkülön-

böztetni. A három hárs különböző igényű, 

különböző élettereket választ. A nagylevelű 

hárs nagy levele nem takarékoskodik a pá-

rologtatással, nedves, vízben bővelkedő he-

lyeket kedvel. Éppen olyat, mint a Nyitra 

partja.  

A lombtalan koronáról készített kép arról 

tanúskodik, hogy a hárs ágait kikötözték. 

Kedves faápoló barátaim, íme egy korai fa-

ápolás, korona megerősítése fémszerkezet-

tel! Ma már nem így csinálnánk. Nemcsak a 

fémszerkezetet cserélnénk kötélre, de a kö-

tözés irányát sem vennénk ferdére. Talán 

még feljebb, súlypont fölött és vízszintesen 

kötöttünk volna. Talán azért a ferde kötés, 

mert a fémszerkezetnek hely kell. A víz-

szintes irányú kötés nem lett volna elég 

hosszú?  

 

De még az 1897. évi forrásnál is van ré-

gebbi! Harmincötévvel korábban, 1862-ben 

Dörre Tivadar készített metszetet a hársfá-

ról. A festőművész vagy illusztrátor talán 

végig rajzolta az egész Kárpát-medencét. 

Részt vett Az Osztrák-Magyar Monarchia 

írásban és képben című sorozat illusztrálá-

sában és hosszú ideig a Vasárnapi Újság ké-

pes tudósítója volt.   

Brodszky Sándor, az 1819-ben született fes-

tőművész élete derekán, 1856-ban megfes-

tette a bajmóci hársfát. Sok szép képét végig 

néztem, de mindeddig a Bajmóci hársról 

festettet nem leletem, nem tudok hírt adni 

róla. Alszik valahol. De felhívom a kedves 

olvasó figyelmét a festőre, képeire. A kalan-

dozásokba ez a kis kitérő is belefér. A festő 

képeit a Kieselbach galéria kínálja egy-két-

millió forintért. De a „Védett természeti ér-

tékeink a magyar képzőművészetben” című 

kiadvány, mely a teremett és képzőművé-

szeti alkotásokat állítja párhuzamba, 

Brodszky Sándor „Kilátás a Balatonra” 

című képét említésre méltónak találta. 

 



  

Az általam ismert, könyvben megjelent leg-

utolsó képet Kapocsy György adta közre 

2000-ben, „A magyarság nevezetes fái” 

szép kiállású könyvben.  

 

A Bajmóci hárs 2000-ben, Kapocsy György könyvében 

 

A képen már a koronától elesett vénség lát-

ható. Tehát mindaz a korona, amiről Len-

gyel Bálint olyan pontosan számot adott 

már elkorhadt. Látni, hogy a vázágak tetejét 

sapkával fedték, hogy a korhadásnak ked-

vező eső ne érje az odút. Azt már csak fa-

ápoló társaimnak említem meg, hogy a váz-

ágak éppen abban a magasságban vannak 

eltörve, ahová a Pálffy-féle abroncsok ke-

rültek. No de semmi vád, az ápolást a leg-

jobb szándék vezette! És látszanak a képen 

a sarjak is, melyek nem tőről, hanem törzs-

ről fakadtak. Jobban örülnénk a tősarjak-

nak, mert nem kellene bizonytalan törzsre 

támaszkodni, de ne legyünk telhetetlenek!     

A Szlovák Tudományos Akadémia fákkal 

foglalkozó munkatársa, Juhászova Zsu-

zsanna jó barátja volt a magyar faápolók-

nak. Hetvenedik születésnapjára Nyitrára 

hívtak ünnepelni, olyan tudományos módra, 

előadásokkal. Zsuzsanna természetesen 

életművéről számolt be és nagy örömömre 

ennek része volt a Bajmóci hárs ápolása is.  

Tehát a hárs  jó kezekben van! Ami néki ki-

mérettetett, azt biztosan elérheti, annál töb-

bet adni pedig nincs hatalmunk.  

De azért azt tanácsolom mindenkinek, hogy 

igyekezzen, ha tőle akarja hallani a mesét! 

 

Sajógömör, Mátyás király kapálós 

tölgyfája 



 

 

Mátyás szobra Sajógömörben 

 

„Egyszer Mátyás király Gömörben vendé-

geskedett. A helybéli nemesekkel mulato-

zott, vacsorázott. Itták a jó gömöri borokat. 

Emelgették az ékes-fényes aranykupákat. 

Éltették a királyt, ittak az ország boldogulá-

sára, ittak egymás egészségére. Áldották a 

hegyet, amelyik ilyen felséges levet eresz-

tett. Csak egyről feledkeztek meg, a szegény 

emberről, aki a jó bort megtermelte. Meg-

szólalt Mátyás király: - Jó uraim, valakiről 

nem feledkeztünk meg a nagy áldomásban? 

Törték a fejüket az urak, de semmi nem ju-

tott eszükbe, amit, vagy akit éltetniük kel-

lene. - Hát a szegény szőlőmunkást nem áld-

juk, akinek a jó bort köszönhetjük? - kér-

dezte a király. - Arra nem gondolunk, aki a 

szőlőt megkapálta? Összenéztek az urak. Az 

egyik megszólalt: - Semmi az! Ahhoz nem 

kell ész. - No, ha semmi, akkor holnap reg-

gel kimegyünk valamennyien a hegyre ka-

pálni! - mondta a király kemény hangon. Az 

urak nem mertek ellenkezni. Másnap reggel 

Mátyás kivitte az urakat a szőlőbe, a hegyre. 

A parasztok éppen reggeliztek a fák alatt. 

Vöröshagyma, kenyér és szalonna volt az 

eledelük. - Pfuj! De nagy szaggal vannak - 

fintorgott az egyik úr. Mátyás király úgy 

tett, mintha nem hallotta volna, de nem 

eresztette el a füle mellett. Az urak elvették 

a munkások kapáit, s felkaptattak a meredek 

hegyoldalban. Mátyás úgy rendelkezett, 

hogy felülről lefelé kapáljanak. Természete-

sen ő is beállt a sorba.  A nagypotrohos 

urak majd orra buktak a meredek lejtőkön, 

csorgott róluk a verejték. Kiguvadt a sze-

mük a nagy igyekezetben. A király nem ir-

galmazott, délig hajtotta őket megállás nél-

kül. Délben végre letelepedhettek ők is egy 

kicsit az árnyékba. Meg is éheztek, meg is 

szomjaztak rettenetesen. Ki-ki elővette a ta-

risznyáját, amibe otthon a szolgák isten 

tudja miféle finomságokat csomagoltak. 

Mátyás király nem hagyta, hogy az urak a 

hazai sültekből, főttekből falatozzanak. 

Hagymát, kenyeret, szalonnát adott nekik. 

Amilyen éhesek voltak, még az is nagyon jó-

lesett. Vizet ittak rá, s aztán újra kapálniuk 

kellett. Úgy érezték, soha nem jön el az este, 

hogy végre hazamehessenek. Ölte őket a 

szomjúság is, mert a vöröshagyma meg a 

szalonna kívánja a vizet. Na, valahogy csak 

eljött az este. A fáradt, izzadt urak alig bír-

tak hazavánszorogni. - Semmi-e a kapálás? 

- kérdezte Mátyás király a tegnapi urat. - Ó, 

uram, sose gondoltam volna, hogy ennyire 

nehéz munka ez, de ők bizonyára megszok-

ták. Mátyás keserűen elmosolyodott. Kutyá-

ból nem lesz szalonna. Az urak soha nem 

fogják megérteni a szegények életét. Azok 

pedig fogadkoztak, hogy ezután gondolni 

fognak a föld népére is. Addig legalábbis 

gondoltak, míg Mátyás volt a király, de az-

tán hamarosan elfelejtették a gömöri lec-

két.” 

Így szól a mese. Ki ne ismerte volna ezt, 

vagy valamely másik változatát? Akár ez, 

akár másik a lényegre, a tanulságra mind-



egyik rávezet, mert a sokféle változatok kö-

zött kicsinykék az eltérések. Tudós emberek 

erről arra következtetnek, hogy valamiféle 

monda lehet a mese alapja.  

A fa, mely alatt az egyszeri és az úri kapá-

sok megpihentek, szalonnáztak, ott ál Gö-

mör határában, így tudja a nép. Induljunk is, 

tarisznyánkba ne feledjünk jóféle szalonnát, 

hagymát csomagolni, kulacsba vizet, mert 

ha nem tudnánk. a hagyma is és a szalonna 

is igen kívánja!    

Sajógömör, régen csak Gömör, tótok nyel-

vén Gumur, a róla elnevezett vármegye köz-

pontja volt.  

 

 

Sajógömör a Google térképen 

Mátyás kori történetét így meséli magáról: 

„A várat egy okmány 1390-ből mint 

„castrum Gumur”, máskép „Ghemerum” 

néven emlegeti; uradalmi központ volt s a 

jobbágyok portáinak száma 1427-ben száz-

ötvenre szaporodott. A híres történetíró 

Bonfini nem tünteti fel pontosan, vajjon vár 

volt-e Gömör, vagy megerősített város; 

azonban hogy a vármegye székhelye volt az 

egész időszak alatt, az szinte kétségtelen. 

A husziták a XV. században vonultak Gö-

mörbe, Zsigmond király a várost pelsőczi 

Nagy János, volt tárnok-mesternek zálogo-

sította el, s a város hét év mulva a Perényi 

birtokába jutott; öt évvel hamarabb, mint a 

hogy Mátyás király a Giskra zsebrákjait ki-

űzte belőle. Mátyás király szívesen és sok-

szor vadászott Gömör rengetegeiben; külö-

nösen 1460 után, mikor a várat Rozgonyi 

Sebestyénnek, majd Szapolyai Imrének ado-

mányozta. A város ez időtájban annyira né-

pes volt, hogy lakossága a vármegyében a 

második helyet foglalta el.” 

Miért vonnánk kétségbe a falu történetét, 

miért ne higgyük el, hogy Mátyás gyakran 

járt itt, a vármegye székhelyén, ilyen nagy 

urak birtokán, ilyen csodás vadászhelyen? 

A falu határában könnyen megtaláljuk a fát. 

 

 

Mátyás király kapálós tölgyfája Katona Csaba képén  

 

Katona Csaba 2010-ben megjelent Erdé-

szeti Lapok negyedik havi számában így 

írja le a fát: „A fa robosztus méreteiből, 

mellmagassági törzskerülete 680 cm, ma-

gassága 21 méter, még az is elképzelhető, 

hogy eme igazságos királyunk valóban lát-

hatta ezt a fát. Régen biztos, hogy szabad 

állásban, ma erdőszélen áll, egy méter ma-

gas hordószerű teste több óriás ágra bom-

lik. A fa az öregedés miatt már teljesen el-

vesztette eredeti koronájának alakját. A fa 

északi része a gyökfőtől fel teljesen a tete-

jéig hatalmas mohatelepnek ad helyet. A fa 



csúcsvégi ágai dárdaszerűen állnak ki a fa-

torzó testéből. A hordószerű alsó törzse hát 

nagy ágra bomlik, melyből három már tel-

jesen kiszáradt. Az egyik ága helyéről be le-

het látni az üres, de még mindig élő hordó-

szerű testbe. A kikorhadt belső részben mé-

hek tanyáznak.” 

Ha pedig már itt vagyunk, telepedjünk le a 

a tölgy egyre fogyatkozó árnyékába, nyis-

suk ki tarisznyánkat, szeljünk egy jókora 

darabot bicskánkkal a szalonnából, hagy-

mából, törjünk egy darabot a kenyérből, és 

így, nyelvünkön a történelem ízével  hall-

gassuk meg azt a történetet, mikor Mátyás 

állruhában járt Gömörön, hogy megtuda-

kolja a nép gondját-baját! Tehát a gömöri fa 

őrzi az álruhás király emlékét! Ami a nép 

ajkán a király személyes igazságszolgáltatá-

sának eszköze, az álruhás kémkedés, az 

egyébként Mátyás rendkívül hatékony hír-

szerzési módja volt. Mátyást kiváló hadve-

zérnek tartották kortársai. Ennek része a tel-

jes hírszerző hálózat, mely többször segí-

tette győzelemre. De maga is kémkedett. 

Álruhában ténfergett a török hadvezér sátra 

előtt, és meglátogatta III. Frigyes bécsi ud-

varát is. Tehette ezt többek között azért, 

mert kiválóan beszélte az ellenség nyelvét.  

És hogy mi okból védi így a jobbágyok ér-

dekeit az urakkal szemben?  Csánky Dezső 

a nagy háború előtt tevékenykedő történész, 

levéltáros így jellemezi az állapotokat: 

„Tudjuk, hogy a kiváltságos osztály, a ne-

messég, a paraszt-nép birtokának, gyakran 

életének és halálának ura volt. Aztán a kü-

lönben is hézagos törvényeket a birói ro-

szakarat könynyen elferdíthette, szóval a 

köznépben a hatalmasabb parancsolt.” 

Mátyásról köztudott, hogy rendkívül sok 

adót szedett. Azt pedig nemes ember nem 

fizethetett, csak jobbágy. Azok adófizető 

képességének fenntartása pedig az ország 

érdeke volt. Tehát, ha a parasztot a földesúr 

nem nyúzza, ha meg nyúzza is, igazságát 

gyorsan kiszolgáltatja, no meg ha szabadon 

választhatja meg urát, akkor, ha nem is vi-

dáman, de megfizeti az adót. Az adóztatás 

vádja egyébként megállja a helyét, uralko-

dása alatt 43 alkalommal vetett ki külön-

adót. 

A sajógömöri Mátyás király kapálós tölgy-

fáját a tótok is megsüvegelik. Igaz ők más-

hogy, Nevezetes tölgynek, Pamätny dub-

nak szólítják, védelmükbe vették, és turista 

útvonalat vezettek hozzá, zöld jelzéssel. 

És még a történelem és néptudat vitájához 

is hozzászól a kapálós tölgy! Mikor Gömör 

és Mátyást népe közé a világ urai fájdalmas 

határt vontak, akkor a nép nemes egyszerű-

séggel a történetet Putnokra helyezte át. Ott 

is van szőlő, ott is járhatott Mátyás, álruhá-

ban is. Igaz ott már fát nem nevezett ki a 

történet tanújának.  

Tehát a néphagyomány nem követel tárgyi 

bizonyítékokat, sokkal fontosabb a történet 

és ami még ennél is fontosabb, a tanulsága. 

Ja meg a haza! Mert, ha azt idegenek bito-

rolják, akkor még a történeteit is magával 

viszi. 

  

Sajógömöri Mátyás szobor felirata 

 



Kékmező, Mátyás tölgy 

 

Kisgyőr, köszöntő tábla 

 

Szánom-bánom, de nem tudom, hogy hol 

leltem erre a rövid kis hírre: „Ugyancsak 

természeti emlékként gondozzák ott a Kék-

mező mellett álló és Mátyás király fája né-

ven ismert tölgyfát. Mellmagassági átmé-

rője 1,25 m. Körmérete 3,95. Magassága 23 

m. Koronája vetületének átmérője 28 m.” 

Bárhonnan is, a lényeg, hogy eljutott hoz-

zánk. Ha Kékmezőre eljutunk, akkor már az 

adatok alapján a fát is megtaláljuk, ha töb-

ben is vannak tölgyek a Kékmezőn. 

 

 

 

Kékmező 2014-ben 

 

Irány a Bükk! Kocsi út Kisgyőrig vezet. On-

nan tovább a sárga turista jelzés mentén 

Miskolctapolca irányába. Két-három fer-

tályóra az apostolok lován és már ott is ta-

láljuk magunkat a célban.  

 

eligazító tábla 

 

Jó volna tudni, hogy miért keresztelték kék-

nek ezt a mezőt? Magam feje után azt gon-

dolnám, hogy a kékes színű csenkeszek a 

névadók, melyek látogatásomkor elég 

szomjasan sápadtnak mutatkoztak. De lehet 

névadó a lilában pompázó őszi kikerics is, 

mely éppen akkor virított, mikor jó sorsom  

 

Kékmező 2014-ben 



 

a Kékmezőre vetett. De mindegy is, mert te-

kintetünket úgy is felemeljük a fák koroná-

jára. Na és ekkor kerülünk igazán bajba! 

Mindenütt tölgyek. Nem úgy szorosan egy-

más mellett állva, hogy koronájuk egymás-

sal vetélkedjen. De még csak úgy sem, hogy 

zöld karjaikkal összekapaszkodhassanak. 

Hanem úgy, hogy még a leghosszabb árnyé-

kaik sem érnek össze. Minden fa teljes pom-

pájában. Mint egy szoborparkban. Mind-

egyik körbejárható, megcsodálható. Sza-

ladsz az egyikhez, köszönsz és már sietsz is 

a másokhoz, megöleled, de csak egy pilla-

natra, mert száz társa hív még. Aztán jól el-

felejted, hogy Mátyás emléke hívott ide. 

Megkeresed a leírásban szereplő tölgyet. 

Valóban nagy, talán a legnagyobb? Meglá-

tod, hogy kocsányos tölgy, a mezőn 

mindaz. Itthon vannak. És leülsz alá. Kitá-

rulkozol a végtelen térbe, gondolataid visz-

szarepülnek az időben. Éppen Mátyás korá-

ban járnak. Vadászat távoli zajait egyre kö-

zelebbről hallod. Majd a lovon közeledő va-

dászokat egyre élesebben látod, akik itt pi-

hennek meg, talán itt terítik ki a gazdag 

zsákmányt katonás rendbe, és talán falatoz-

nak is a tölgy árnyékában.  Aztán egy újabb 

képben, rögtön, miután a vadászok elmen-

tek, a közeli Szent Lélek Pálos kolostor 

szerzeteseinek kíséretében megjelenik  Má-

tyás, a Diósgyőri várba igyekszik Beatrix-

hez. Hát így mesél a Kékmező a régi idők-

ről. 

Tanácsom ide is kirándulást tenni. Nem kell 

olyan sietőset, mint a Nyitra völgyébe. In-

kább csak magad miatt igyekezzél! 

 

Kéked, Mátyás király tölgyfái 

 

Kéked Google térképen 

 

Kéked, a Hernád-völgyében fekvő kis falu 

valószínű, hogy az ország egyik legkisebb 

települése. Nem lakja kétszáz lélek. Ha a 

szállodává alakított Melczer-kastély, és a 

számunkra fontosabb továbbképző intézet-

ben is vannak lakók, akkor bizonyára a ven-

dégek száma meghaladja az állandó lakó-

két.  

Bennünket a Kékedi Továbbképző Intézet 2 

ha-os kertje érdekel. 1977-ben védetté nyil-

vánították növényállománya, idős fái miatt. 

Ha Mátyás fáit keressük, akkor a kert három 

legöregebb, legnagyobb kocsányos tölgyét 

fogjuk gyanúba. Törzskörméretük 520 és 

460 cm között van. Vannak, akik azt tartják, 

hogy nem öregebbek háromszáz esztendő-

nél, vannak, akik azt mondják, hogy a fákat 

maga Mátyás ültette.  Ezzel büszkélkedik 

Kéked hivatala is. Végül is, ha Mátyás Gö-

mörben kapált, akkor miért ne ültethetett 

volna Kékeden tölgyfát?  

Vadászni járt ide, tartja a néphagyomány. 

És ha vadászat közben megpihent, akkor 

vett egy jó kis fürdőt a Kékeden fakadó for-

rásvízből, ami azóta nevét viseli.  

Hogy mi milyen gazdagok vagyunk! Itt, 

Kékeden, egy 180 lelkes településen, az or-

szág szélén egy 600 éve áldását adó gyógy-

forrás és mellesleg Mátyás emléke, nyoma. 

Mit kezdnének nálunknál szegényebb or-

szágok gyógyvizekkel, nagy királyuk emlé-

kével?  



 

 Tiszaigar, Mátyás tölgy 

 

Tiszaigar, Mátyás tölgy 2006-ban 

 

Kapocsy György említette meg könyvében, 

a 2000. esztendőben. Hat évvel később ép-

pen Tiszaigaron adódott dolgom. Így hát a 

szántó közepén álló fát is meglátogattam. 

Könnyű megtalálni Igar határában, a végte-

len pusztaságban.  

A fa védett, erre két tábla is felhívta a fi-

gyelmet, de nem gondozott. Akkor, ott azt 

tapasztaltam, hogy két hatalmas vázágából 

ez egyik letört. Tehát a fél fa megsemmisült.  

 

 

Tiszaigar, Mátyás tölgy 2006-ban 

 

A letört ágon a száraz levelek azt súgták, 

hogy a veszteség a fát még abban az évben 

érte.  

Nemcsak Kapocsy, hanem a tábla tanúsága 

szerint is Mátyás fa. Igen ám, de nem tudni 

mi végre? Ígérem utána járok. Az biztos, 

hogy valamikor a Tisza erre kacskaringó-

zott, míg útját ki nem 

 

Tiszaigar, Mátyás tölgy 2006-ban 

 

egyenesítették, az egyenest meg nem itt 

húzták meg. Vélelmezni lehet, hogy Igarnál 

volt átkelő a Tiszán. Mátyás meg annyit 

járt-kelt az országban, hogy abban biztosak 

lehetünk, hogy minden tiszai átkelőn meg-

fordult, legalább egy alkalommal. 

 

Zselickisfalud, Mátyás király 

bükkfája 



 

 

Detrich Miklós, Somogyi famatuzsálemek cikkében köz-

ölt kép 

 

Hogy mi okból tartja a néphiedelem Mátyás 

király fájának a somogy megyei Zselickis-

falud határában lévő, 512 cm törzskörmé-

retű bükköt? Nem tudom. 

Meséje, története talán még alszik valahol. 

Aztán majd, ha eljön az ideje szárnyra kell. 

Addig is mi csak annyit tehetünk, hogy nem 

hagyjuk ki Mátyás király emlékfáinak sorá-

ból. 

Mivel az erdőben álló fákra nehéz rátalálni,  

segítségünkre sietett Detrich Miklós, aki a 

somogyi famatuzsálemeket vette számba. 

Ezeket a tájékozódási pontokat adja meg: 

északi szélesség 46,248333, keleti hosszú-

ság 17,735278. Ennek segítségével járha-

tunk utána. 

 

 

Zselickisfalud Google térképen 

 

Mad, Mátyásfa 

 

Nagymad Google térképen 

 

Hanusz István jegyezte le a közszájon forgó 

történetet és adta közre fákról írott szép 

munkájában. Megérdemli, hogy betű szerint 

idézzem: „A madi hársfa a Csallóközben 

kedves volt Mátyás királynak, örömest pi-

hent, sőt ebédelt is alatta több alkalommal, 

de mivel a királyi kiséret sok alkalmatlansá-

got szerzett a madiaknak, jónak látták eltün-

tetni onnan a nagy fát, hogy a nyoma se lá-

tassék, hol volt. Mikor a király ismét arra 

járt, kereste a szép hársat, de azt vallották 

neki, hogy villám vágta szét, - mikor meg-

tudta pedig az igazat, bosszúsan mondta ki, 

hogy a csiribiri rossz madi emberekből 



többé senki tisztességre emelekedni nem 

fog. Ugy írja Bél Mátyás, hogy be is teljese-

dett rajtok.” 

Aztán a történetet mások is megtoldják az-

zal, hogy annak, aki Madon a „csiribiri” 

szót száján kiejtette gyors és kitartó futónak 

kellet lenni, hogy elillanjon a madiak ha-

ragja elől. 

A Csallóköz kedves helye volt Mátyásnak. 

Ennek nyomát lelni úton-útfélen. Valószínű 

a kétágra szakadt nagy folyó ölelésében, vé-

delmében, a sok víztől kényeztetve sűrű er-

dőt és az erdőben gazdag vadállományt tar-

tott a vidék. Tehát eszerint járhatott Mátyás 

király Madon.  

A történet szerint a hárs alatt pihent, sőt ebé-

delt. Ehhez csak annyit teszek, hogy bátran 

kövessük példáját, sokat fog tenni boldog-

ságunkhoz, no meg a fák tiszteletéhez.  

A madiaknak meg terhére volt a király rend-

szeres látogatása. A kor szokása szerint meg 

kellett vendégelni a királyt teljes kíséretével 

együtt. Nocsak-nocsak, nem mindenki az 

igazságos uralkodót látta Mátyásban? 

Akár mekkora teher is Madnak a király ven-

déglátása, a fa csak arról tehet, hogy Mátyás 

ragaszkodott hozzá. Mégis csak kapzsiság 

vetette a falu kezébe a fejszét.  

És végül a büntetést sem mondhatjuk igaz-

ságtalannak, és ami még figyelemre méltó, 

hogy az egész közösségnek kell elszen-

vedni.  

Hanusz István a végén még oda írja ezt az 

egy mondatot, hogy úgy írja Bél Mátyás, 

hogy be is teljesedett rajtok. Már, hogy az 

ítélet. Egyféle pecsét a nagy tudós említése, 

aki az ezerhétszázas évek közepén öt kötet-

ben adta ki Magyarország történeti földraj-

zát.  

Mivel a madiak a fát kivágták, hiába igyek-

szünk Nagymadra, csak a helyét találnánk, 

ha megőrizte volna az emlékezet. Na de ki 

szereti a rossz emlékeket dédelgetni?  

De vigyázzunk, el ne tévedjünk, nehogy 

Mádot vegyük irányba, mert akkor a Hegy-

alján, Szerencstől nem messze kötünk ki, az 

alig több, mint kétezer lelket számláló kis 

településen. Ott meg nem Mátyás, hanem II. 

Rákóczi Ferenc nyomába járhatunk. És ha 

figyelmeztetés ellenére mégis ott kötnénk 

ki, akkor látogassuk meg a Rákóczi-Aspre-

mont kastélyt. 

 

Nagyszombat, Mátyás király fája 

 

Nagyszombat Google térképen 

 

Hanusz István a már említett „A fák biro-

dalmában” című könyvében található ez a 

leírás:  

„1901 tavaszig állott Nagyszombatban Má-

tyás király fája, melynek lombjai alatt a 

nagy király a hagyomány szerint megpihent. 

Ezt az életerős fát azon czímen vágta ki 

suttyomban egy városi tanácsos, mivel állí-

tólag útjában állott egy kálvária-építésnek 

és két ága már életveszélylyel fenyegette a 

közelébe menőt. Az „Uj Idők 1901. évi 16-

ik száma hozza a fának téli képét és méltán 

rója meg a fa és a nemzeti kegyelet ellen el-

https://web.archive.org/web/20081207133917/http:/wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=R%C3%A1k%C3%B3czi-Aspremont_k%C3%BAria_%28M%C3%A1d%29
https://web.archive.org/web/20081207133917/http:/wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=R%C3%A1k%C3%B3czi-Aspremont_k%C3%BAria_%28M%C3%A1d%29


követett vandalizmust; de nem jelzi a tudó-

sítás, hogy micsoda fa volt az; a képe hársra 

mutat és nyilván az a hatszáz évet meghala-

dott hárs lehet, mely ott a Lazarethum- te-

mető mellett 8,2 méter derékkerületű volt 

alul, 3,8 méter fölül és nyolcz ága egyenkint 

emberderék vastag.” 

Tehát ezt a fát is hiába keressük, még hűlt 

helyét sem találjuk. De azért a leírásban 

lévő útmutatás a Lazarethum-temetőbe ve-

zet bennünket. A temető történetét Marton 

József mutatja be: „A templom körül volt a 

legrégibb idő óta a város egyetlen temetője, 

de sokkal nagyobb területű volt, mint a mai 

szabad tér, mert a plébános lakása azelőtt 

másutt volt. Annak a helyén is, egész a kon-

viktusi kertig, kőfallal körülvett temető volt, 

s éppen az új, modern konviktus alapkövé-

nek 1747-ben történt letételekor mozgalom 

indult meg a barátságtalan belső temető el-

len. Attólfogva a Lazaretum mellett jelölt ki 

a város temető-helyet, s ez az u. n. régi te-

mető; a másik a megszüntetett trinitárius-

szerzet egyik kertjének a helyén alapíttatott 

1790-ben, s ez az új temető. A templom kö-

rüli temető-falat 1770 után le is bontották s 

az egész területet már 1758-ban kikövezték. 

Ekkor épült itt a mai plébániai lakás.” 

Itt pedig megtaláljuk a kálváriát. De ennél 

pontosabbat egyelőre nem tudunk. Házi fel-

adat még az említett Uj Idők 1901. évi 16. 

szám megkeresése. Lehet, hogy az ott lát-

ható fénykép segít megtalálni a fa helyét.  

 

Nagyszombat, 1905-ben 

 

De még mielőtt elbúcsúznánk Nagyszom-

battól vesézzük ki Hanusz István tudósítá-

sát! Először is felhívnám a figyelmet nyel-

vünk ízére, pontosabban két szép kifeje-

zésre, melyet az író használt: derékméretű, 

emberderék vastag. De nyelvünk szabályai-

nak érdekes változása is tetten érhető. A 

kettős hangzók külön írása akkor szabályos 

volt, pár éve még helytelen, ma pedig az 

életveszélylyel szót ismét így kell helyesen 

írni. Kíváncsian várom mi lesz az utcza és 

nyolcz c betűjének a sorsa? 

De kedves fabarátaim, a Nagyszombati Má-

tyás fáról szóló cikk egy korabeli favédelmi 

dokumentum. A fát a város egyik előljárója, 

tanácsosa vágatta ki. A fa építkezésnek, a 

kálvária építésének volt útban. A múlt szá-

zad fordulóján kálváriákat építettek, most a 

plázáknak vannak útban a fák. A hársat 

suttyomban, pontosabban sutytyomban 

vágták ki. És kerestek valami kis hivatko-

zási alapot is: „két ága már életveszélylyel 

fenyegette a közelébe menőt”. De a cseleke-

det megítélésére használt jelző is figye-

lemre méltó: „a fa és a nemzeti kegyelet el-

len elkövetett vandalizmus”. 

És mindez történt Nagyszombatban, az 

1635. május 12-én Pázmány Péter eszter-

gomi érsek által alapított egyetem vá-

rosában, ahol Winterl Jakab, a vegytan és a 

botanika professzora 1771-ben  megalapí-

totta Magyarország első botanikus kertjét! 

 

Kismaros, Mátyás tölgy 

Egyszer volt, hol nem volt egy ifjúsági tábor 

Verőcén vagy Kismaroson vagy Nógrád-

verőcén, de talán ahogy legtöbben emlege-

tik Verőcemaroson. Expressz tábor, ahol 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_P%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_%C3%A9rsekek_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_%C3%A9rsekek_list%C3%A1ja


német, lengyel, cseh, szlovák fiatalok élvez-

hették a magyar fiatalok társaságát nyári 

szünetben, és ahol egyébként megalakult az 

Illés együttes is. A fiatalok jól érezték ma-

gukat az erdőbe épített, kényelmes tábor-

ban. Esténként tábortüzet raktak és annak 

fénye mellett váltották meg a világot vagy 

inkább hódították meg a tűzzel együtt lán-

goló szíveket. Valami oknál fogva a tábor 

bejáratát őrző, Török-, vagy Morgó-patak 

partján álló vénséges kocsányos tölgy od-

vába is tüzet raktak a fiatalok. A tölgy már 

vagy 600 évet megélt, a tüzet már nem bírta 

ki. Így lett vége 1996-ban annak a tölgynek, 

mely Mátyás király emlékét őrizte. Egyesek 

szerint csak látták egymást, a fa meg a ki-

rály, de Kismaros, aki ma még a tölgy tor-

zójával is büszkélkedik, azt állítja, hogy a 

fát maga a király ültette. 

 

Zseliz, fakastély 

Minden elpusztult fa után nagyokat sóhajto-

zunk, de a fakastély elmúlása nekem egye-

nesen fáj! Lengyel Bálint ad hírt és képet a 

hatalmas, több mint nyolc méter törzskör-

méretű fáról. Korát 1897-ben 700 évesnek 

becsülték.  A fa belsejében keletkezett üre-

get kitisztították és az Esterházyak, nem 

tudni, hogy a sok közül melyikek, kastély-

nak rendezték   be! Csak faápoló barátaim-

nak jegyzem meg, hogy milyen szerencse,  

 

 

Fakastély Lengyel Bálint cikkében 

 

hogy ezzel megtörtént az üreg szakszerű ke-

zelése is. Lehet, hogy évtizedekre hosszab-

bította meg a fa életét. Gondolhatjuk, ha az 

Esterházyak kastélyépítésbe fognak, akkor 

ott csodák teremhetnek. A törzsre nyílást 

vágtak, a nyílásba tölgyfa ajtót faragtak. Az 

ajtó kezelésénél még Pásztor Ferenc erdész 

nevét is megőrizte az emlékezet. Az üreg 

belső falát kifestették! Majd berendezték a 

fakastélyt. Középre kerek asztalt helyeze-

tek, köré székeket, melyeken több mint egy 

tucat vendég is helyet foglalhatott. 

Lengyel Bálint egyébként a fa faját Quercus 

pedunculatanak írja. 1897-ben már csak a 

kopott bútorokat és a festés nyomait látta. 

Kaán Károly 1931-ben a fa védelmére sie-

tett, védetté nyilvánítását szorgalmazta.  

Egy évvel később, 1932 május 27 villám 

pusztította el fát.  

Még két évig csendesen feküdt teteme, majd 

valaki felgyújtotta és elégette a tűnt idők ne-

mes emlékét. Ja, hogy kinek az emlékét? 

Többet között Mátyás királyét, mert az a 

szóbeszéd járja, hogy a fa odva nagy kirá-

lyunknak is nyújtott menedéket.   

A zselizi fakastély helye ma Szlovákia, Ze-

liezove városka, a Mátraendrőd legnyuga-

tibb része, a Garam-folyó alsó folyása, 

Árok-major melletti Nagyberki erdő széle.  

 



Kishuta, Mátyás fa 

 

Kishuta Google térképen 

 

Nem mondom, hogy minden nevezetes fát 

ismerek, de azt igen, hogy eléggé kihegye-

zem fülemet a híreikre. És ha időm engedi 

utánuk is járok. A Mátyás király emlékét 

őrző fák pedig nem lapulnak meg a köztudat 

mélyén, inkább hegyként tornyosulnak. És 

mégis itt van ez a kishutai fa, melynek hí-

rére akkor leltem rá, mikor a Mátyás fákat 

vettem sorra.  

Azért bújhatott meg, mert a nevezetes fákat 

lejegyző nagyjaink nem említették. De sze-

rencsére Katona Csaba az Erdészeti Lapok 

2010. év, negyedik hónapjában megjelent, 

CXLV. évfolyamának 4. számában „Má-

tyás király fái”-val foglalkozik. A kishutai 

kocsánytalan tölgy megtalálásának kalan-

dos történetét érdekesen írja le. Ajánlom 

mindenkinek. Tőle tudhatjuk, hogy a nem-

rég kiszáradt fa Gilevár oldalában, az erdő-

ben található. Átmérője 540 cm. Mellette áll 

egy közel akkora, még élő, de haldokló 

társa, melyet Kishuta, illetve Mála Huta tót 

lakói II. Rákóczi Ferenc emlékfájának tart-

ják. Katona Csaba is felhívja a figyelmet 

arra, hogy a szlovákok milyen hűségesen 

őrzik nagy királyaink emlékét! Két fát is 

strázsára állítottak Mála Huta határában. 

Lehet, ha rajtuk múlna, akkor Mátyásnak is 

volna sírja? Mert hiába keressük, Mátyás 

királynak nincsen méltó nyughelye! 

 

Hunyadi Mátyás származása 

 

Hunyadi János 

 

Most miután végig kirándultuk a fákat, azt 

kérdezzük, hogy mit hallottunk Mátyás ki-

rályról? Pedig a történelem és néptudat 

megannyi vitájában kellene eligazodni, va-

lamelyik mellet bizonyságot nyerni! Mátyás 

király körül a származásától haláláig, szinte 

minden vita tárgya. 



Talán, amiben mindkét fél megegyezik, 

hogy édesapja Hunyadi János erdélyi vajda, 

az ország kormányzója. A Mátyás kolozs-

vári születésekor, 1443. február 23-án, há-

roméves V. László király után, az ország 

első embere. És azt sem vitatja senki, hogy 

édesanyja a Szilágyi középnemesi család 

Erzsébet lánya. Hogyan is vitatná? De szár-

mazásában már nem ily nagy ám az egyet-

értés! Talán nem furcsa, hogy minden kör-

nyező nemzet, kinek egyébként uralkodója 

volt, magától származtatja. De itt van Liszi 

János, veszprémi püspök Mátyás utáni szá-

zadban írt története, mi szerint apja Zsig-

mond király fia, anyja pedig a Hunyad me-

gyei Morsinai Erzsébet. Bonfini a romai 

Valerianus családot tartja ősöknek. Mátyás 

pedig előszeretettel írja neve alá oklevelei-

ben: a szkíták nagy királya.   

 

Mátyás neveltetése 

Vitán felül áll, hogy édesapja nándorfehér-

vári haláláig, 1456-ig, tehát Mátyás 14 éves 

koráig e lehető legjobb nevelést biztosítja 

fiainak. Mátyás legkedvesebb meséje a Ro-

land lovagról szóló énekek, kedvenc játéka 

a katonásdi, edzésként gyakran ússza át a 

Dunát, Lászlóval Kapisztrán Jánosnak mi-

nistrálnak, Vitéz János pedig  deákul tanítja. 

 

 

  Vitéz János 

 

 Nincs még tizennégy éves mikor édesapja 

és a pápai nagykövet között tolmácsol.  Sze-

retett Nagy Sándorról, Hannibalról és Cae-

sarról olvasni. Megtanult cseh, román, né-

met nyelven is.  

Tizenkét évesen eljegyzik édesapja legna-

gyobb vetélytársának lányával, Cillei Er-

zsébettel. A kor szokása szerint a két gyer-

mek helyet cserélt. Mátyás a Cillei, Erzsé-

bet a Hunyadi családban nevelkedik, vagy 

tölti be túsz szerepét? Menyasszonya azon-

ban a  megállapodást követő évben meghalt, 

a házassági terv így kudarcba fulladt. 

Tizennégy éves mikor a harangzúgatós nán-

dorfehérvári diadalt követően elveszíti 

édesapját, és nem   sokkal később nevelőjét, 

atyai barátját Kapisztrán Jánost is. Egyéb-

ként a nándorfehérvári győzelem jelentősé-

gét érdemes annak ismeretében megítélni, 

hogy Hunyadi azt a Mohamed szultánt 

győzte le, aki három évvel az előtt Konstan-

tinápolyból Isztanbult csinált. 

A tehetetlen, tizenhatéves V. László mö-

götti hatalmi harcban Hunyadi László le-

szúrja Cillei Ulrichot. A cillei párt hívei 

meggyőzik a királyt, hogy ezek után végez-

zen a Hunyadi családdal. 1457. március 16-

án a király a Budai várban Hunyadi Lászlót 

lefejezteti, Mátyást pedig fogságba veti. 

Előbb Bécsújhely, majd Prága börtönének 



lakója. Tehát 15 éves korára már sokat el-

szenvedett Mátyás. Elvesztette menyasszo-

nyát, édesapját, végig nézte, hogy súlyt le 

kétszer is a bakó bátyja fejére, és akkor a 

prágai börtön fogja.  

 

Mátyás királlyá választása 

V. László, a magyarok egyik leghitványabb 

királya 17 évesen, 1457. november 23-án, 

meghal Prágában. A magyar nagyurak kö-

zött újra fellángol a küzdelem a hatalomért.  

 

Szilágyi Mihály 

 

A Hunyadi-Szilágyi párttal nem számol 

senki. Öreg hiba. A birtokaiban hagyott csa-

ládok készülnek a hatalomátvételre. Ügyes-

kedve és erőszakosan a 1458. január 24-én 

megtartott királyválasztó országgyűlésen a 

törökverő Hunyadi egyetlen fiát, a Podjeb-

rád fogságában lévő, 15 éves Mátyást vá-

lasztották meg királynak. Próbáltak volna 

mást tenni? A nép még a megválasztás előtt, 

Pesten hálaadó istentisztelet tart. Számukra 

már Mátyás a király. Szilágyi Mihály pedig 

hatalmas sereggel vonul fel az országgyű-

lésre oda, ahova még kardot sem szabadott 

vinni. Így lett az országnak hosszú idő után 

ismét nemzeti királya. 

Eddig a nép is és a történelem is egyformán 

látja és ítéli meg az eseményeket. De a Pod-

jebráddal történő alkuról már különféle tör-

ténetek keringenek.  

A ravasz cseh kormányzó, Podjebrád 

György értesül a királyválasztásról. A fog-

ságában tartott fiút magához rendeli és sza-

badságot ígér neki, annak fejében, ha 9 éves 

lányát, Podjebrád Katalint később feleségül 

veszi. Ígéretét egyébként 1463. május 1-én 

be is váltja, de Katalin egy évvel később, 

még 1464. tavaszán, 15 éves korában meg-

halt gyermekszülésben.  

Hazajövetele diadalmenet. A csehek a 

Morva partjáig kísérik, ott csónakkal kel át 

egyedül a folyón. A túlparton Szilágyi Mi-

hályék várják. Budára igyekeznek, az utat 

az ünneplő nép szegélyezi. A reményt, 

gondjaik elűzőjét látják a tizenötéves fiú-

ban.  

 

A hatalom átvétele 

 

  III. Frigyes 

 

Mátyás kezébe veszi az ország ügyeit. Per-

sze Szilágyi Mihály más terveket szőtt. Úgy 

számolt, hogy a jogilag is még kiskorú ki-

rályt kénye-kedve szerint irányíthatja. Té-

vedett. Hogy Mátyásnak ki adhatott taná-

csot és ki adhatott erőt a nép belé vetett bi-

zalmán kívül? Nem tudjuk. De nagykorúsí-

tását 1458. kikelet havában,, 15 éves korá-



ban zseniálisan megoldotta. A családi örök-

séget, Besztercét és örökös grófi címet ado-

mányozott nagybátyjának. És abban pilla-

natban, mikor Szilágyi Mihály ezt elfo-

gadta, amit csak nagykorú király tehetett  

meg, elismerte Mátyást jogaiban. Szilágyi 

Mihály, Garai László nádor és Újlaki Mik-

lós 1458. nyarán összeesküvést szőtt a ki-

rály ellen. Az összeesküvést a király leverte. 

A magyar főnemesek nem nézik jó szemmel 

hatalmuk folyamatos csorbítást és a közép-

nemesek megerősödését. Garai és Újlaki 

nem nyughatnak, 1459. elején újra összees-

küdtek Mátyás ellen. Németújváron magyar 

királlyá választották III. Frigyest. Mátyás 

ezt a második összesesküvést is leveri, de a 

nemzet sokáig fizeti az árát. III. Frigyes 

élete végéig magyar királynak tartotta ma-

gát, sőt később a Habsburgok innen vezet-

ték le magyar trónigényüket. 

1462-ben a 19 éves a király, amikor leveri a 

felvidéket kezében tartó Jiskrát, a volt hu-

szita vezért. A harcoló seregeket a király ve-

zeti. Jiskra vezérletével megszervezi a kor 

legerősebb zsoldos hatseregét, mellyel tel-

jesen függetleníti magát a főnemesek ban-

dériumaitól. 

 

Koronázása 

Mivel Mária királyné III. Frigyesnek elzá-

logosította a koronát, ezért a szigorú szabá-

lyok szerinti koronázási szertartással nem 

tudták királlyá koronázni Mátyást. A sokat 

próbált király még csak húsz esztendős, mi-

kor visszaszerzi a koronát. És ha ő nem tette 

volna meg, akkor … Bécsújhelyen állapod-

nak meg, 80 000 arany és ha utód nélkül 

marad, akkor a trón az ára! III. Frigyes  

 

Magyar Szent Korona 

 

cserébe örökbe fogadta, tehát örökösévé 

tette Mátyást. 

A fényes koronázási ünnepségre 1464. már-

cius 29-én került sor Székesfehérvárváron. 

Három évvel később, 1467. tavaszán Erdély 

lázad fel a király ellen a magas adók miatt. 

A szabad székelyektől soha nem volt köny-

nyű adót szedni. Ezt a lázadást is és aztán 

1471-ben Vitéz János, egykori nevelőjének 

és annak unokaöccsének, Janus Pannonius-

nak a lázadását is. Kázmér kiskorú lengyel 

herceget hívják be az országba. 

Tervük, hogy az összehívott országgyűlé-

sen Mátyást leváltják és Kázmért kiáltják ki 

magyar királynak. Mátyás kémhálózata 

azonban felfedi a tervet. A királyválasztó 

országgyűlésen maga a király is megjelenik 

és birtokok elvételével, adományozásával 

maga mellé állítja a nemességet. Még ekkor 

sem mondható idősnek, 29 éves. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Garai_L%C3%A1szl%C3%B3_(n%C3%A1dor)
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met%C3%BAjv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Frigyes_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r


Megszületik Corvin János 

 

 

Corvin János egy corvina ábrázolásán 

 

Mátyás jó barátságot ápol a szebbik nem-

mel.  

„Bölcs a király, ha a harc mezején se felejt 

el ölelni, 

Vénusz a csóknak örül s megnyeri Mars ke-

gyeit.”  

Így szedi versbe Janus Pannonius Mátyás itt 

is, ott is győzelemre vezető tetteit. Bonfini 

pedig ezt írta: „néha a kis nők szerelme irá-

nyában engedékenynek mutatkozott, de a 

tisztes asszonyoktól távol tartotta magát”. 

A néphagyomány szerint pedig végzetes 

szerelme Szép Ilonka, az egyszerű ember 

gyermeke. Az biztos, hogy  1470-ben is-

merkedett meg Bécsben Edelpeck Borbálá-

val, egy gazdag, de nem nemesi származású 

lánnyal. Az asszony 1473. április 2-án há-

zasságon kívül fiút szült, Corvin Jánost, aki-

ről akkor még senki sem tudta, hogy egye-

düli utódja marad a nagy királynak. Márpe-

dig a III. Frigyessel kötött megállapodás ér-

telmében  a királyi örökség, a magyar trón 

törvényes utód hiányába a császárra száll.   

 

A boroszlói kaland  

1475-ben 32 éves Mátyás, mikor a sors úgy 

hozta, hogy újra bizonyítania kellett erejét, 

hatalmát.  

Kázmér lengyel és Ulászló cseh király ösz-

szefogtak ellene, mikor Csehországban ha-

dakozott 8-10 0000 fős seregével. 

Mátyás a boroszlói Szent Vince kolostort 

erőddé alakítja, oda veszi be magát. A kör-

nyéket kiüríti, a kis várakat lerombolja, a la-

kosságot védett várakba tereli és az ellensé-

get állandóan támadja. Közben csapatokat 

küld Lengyelországba, ellenségeinek után-

pótlását megsemmisíti. Tehát a többszörös 

túlerőben lévő ellenfelet otthonában veri el. 

Lányom történelem tanárának az egyik 

vádja éppen az, hogy Mátyás soha nem küz-

dött meg nyílt ütközetben, mindig csak úgy 

támadgatta az ellenséget. Az állításban su-

gallva gyávaságát, tehetségtelenségét. A 

történészek szerint az állítás igaz, de a hoz-

záfűzött érékítélet a sértődött vesztesek 

hangja: „Jó-jó, hogy mindig győz, de a nyílt 

csatatéren nem mer kiállni ellenem.” Ezzel 

szemben gyermekeink egy zseniális hadve-

zért tisztelhetnek Mátyásban. Erőssége a 

várharc, a várak védelme vagy megvívása. 

Kiépít egy tökéletes végvárrendszert, felál-

lít a leszerelt huszitákból egy 20 000 köny-

nyű lovasból, huszárokból álló, félelmetes 

hadsereget, maga vezeti katonát, nem veszí-

tett háborút. Van mire büszkék lennünk!   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Edelpeck_Borb%C3%A1la
https://hu.wikipedia.org/wiki/Edelpeck_Borb%C3%A1la
https://hu.wikipedia.org/wiki/Corvin_J%C3%A1nos


Saját bevallása szerint nem szereti a véron-

tást, inkább a fortélyt. 

„Mi egyáltalán nem kívánjuk a háborút, 

mégsem tudjuk visszautasítani, ezt népünk 

becsülete, azt jogaink sérelme, amazt pedig 

rosszakaróinknak szándéka parancsolja.”  

Ezt írja Rómába egy tudós barátjához, Pom-

ponius Laetushoz 1471. szeptember 13-án.  

Szerintem ez Mátyás igazi arca, hát ezt ta-

nítom inkább lányomnak.  

  

Aragóniai Beatrix  

 

Beatrix korabeli arcképe 

 

Mátyás 1476. december 22-én köt házassá-

got Budán, az akkor 19 éves nápolyi herceg-

nővel. Ekkor egyébként a király 33 éves. 

Tehát a korkülönbség 14 év. 

Beatrix az egyik legvitatottabb személy 

Mátyás körül. Kezdjük azzal, hogy házas-

sága előtt gyilkossággal vádolják. Egy 

Beatrix által kedvelt fiatalembert egy 

lanthúrral megfojtva találtak Beatrix ágyá-

ban. A gyilkosságot soha nem bizonyítják 

rá.  

Szép, okos, tehetséges. Így jellemzik kortár-

sai. A király minden hír szerint, vagy elle-

nére szereti. Megtanul magyarul, kiválóan 

sakkozik, élénk udvari életet szervez, és fér-

jét a legtöbb alkalommal útjaira elkíséri.  

Az biztos, hogy Beatrix színre lépését köve-

tően megváltozik az udvari élet. Az addig 

mindenki számára nyitott udvarban a ki-

rályné „rendet teremt”. 

Az is igaz, hogy az igényes, művelt és Má-

tyás mellett tehetséges asszony élénk kultu-

rális életet szervez. De például Mátyás híres 

könyvtárát még házassága előtt alapította. 

Szilágyi Erzsébet Beatrixot rövid pórázon 

tartja. A királynéi birtokai az anyós kezén 

maradtak. Beatrix nem tudott, vagy nem 

akart utódot szülni, Corvin János törvénye-

sítésének, de még házasságának is útjába 

állt.  

És hogy a magyar történelemben van-e ösz-

szefüggés egy nápolyi lanthúr és egy bécsi 

füge között? Annak majd a király halálánál 

járunk utána.   

 

Mátyás gazdálkodása 

 



Mátyás arany forintja 

 

Édesapám sokszor mondta, nyilván mikor 

éppen a pazarlás kapujában álltam, hogy 

még a királyok sem költhetnek többet, mint 

amekkora a jövedelmük. És ez az egyszerű 

gazdasági törvény még Mátyásra is igaz.  

Mátyás kiadásait jövedelméhez igazította. 

Saját birtokainak bevételei, az adók, a só-

ból, az arany- és ezüstbányákból származó 

jövedelem, a nemesek „önkéntes” adomá-

nyai, a török ellenes háborúra kapott pápai 

támogatás tették ki a kincstár bevételeit. Ki-

számolták, hogy évi átlagos bevétele 

628000 dukát lehetett, míg a francia királyé 

1365000, Velencei köztársaságé 1020800 

és a török szultáné 1800000. 

A kincstár legnagyobb kiadását a fekete se-

reg fenntartása tette ki.  

Pénzügyeinek irányításával a zseniális Er-

nuszt Jánost bízta meg, akinek szerintem 

szobrot illene állítani, ha már Mujkónak, az 

udvari bohócnak jutott.   

 

Védelmező vagy hódító? 

Mátyást azzal vádolják, hogy a déli határok 

védelme helyett inkább a cseh és az osztrák 

háborúra pazarolta erejét. 

Ez a vád már életében is többször elhang-

zott, leginkább III. Frigyes vagy Podjebrád 

udvarából, akik nyilván jobban örültek, 

volna, ha Mátyás nem ellenük, hanem a tö-

rökre támad. Még a pápánál is többször be-

árulták Mátyást, hogy a török védelmére 

küldött pápai segélyből ellenük hadakozik.  

Egyrészt a két ellenfélnek más esélye nem 

volt a győzelemre, mert Mátyás mindig el-

verte őket, másrészt a török a Hunyadiak 

alatt jelentős erővel nem fenyegetett. 

 déli határainkat.  

 

III. Mehmed, oszmán szultán 

 

Mátyás gondolata az volt, hogy a császári 

trónon megerősödve, a török császársággal 

felérő, központosított európai erő tudja csak 

az oszmánokat legyőzni. A cseh és osztrák 

háborúk a császári cím megszerzését céloz-

ták. A törököt határainknál megállította, le-

győzni már nem volt ideje. 

 

Igazságos vagy népnyúzó? 

Mátyás sok adót szedett, megadóztatta Er-

délyt, és Vitéz János sem örült mikor az esz-

tergomi kincstárból önkétes adományt kel-

let küldeni a királynak. És a kivetetett adó-

kat elődjeivel ellentétben be is hajtotta. 

Ennek ellenére a néphagyományban, a fák 

meséiben az igazságos király maradt fenn. 

A Dózsa-féle parasztháború idején még az 

volt a közhangulatban, hogy akár három-

szor annyi adót is szívesen fizetnének a job-

bágyok, csak lenne rend és biztonság az or-

szágban. 



Mellette persze az álruhában igazságot 

osztó király, vagy a gömöri lecke is segít a 

mérleg nyelvét a szeretett király irányába 

billenteni. 

De talán a legfontosabb az 1486-os ország-

gyűlésen elfogadott, örök érvényű törvény, 

mely korlátozza a főnemesek, és növeli a 

köznemesek és jobbágyok jogait. Például a 

jobbágyoknak megerősítette a szabad köl-

tözködés jogát, melyet Mátyás halálával 

hosszú időre elveszítenek, melyért majd 

1836-ban a pozsonyi reformkori országgyű-

lésen megy a küzdelem, mely az 1848-as 

forradalom tizenkét pontban megfogalma-

zott követelés egyike! Mátyás törvényei 

négyszáz évvel haladták meg korukat.   

Az álruhás vagy gömöri leckét adó király 

inkább a törvények betartásának a jelképe.    

 

Baleset vagy gyilkosság? 

Még mindig keresik a kérdésre a válasz. Ke-

reste Korányi Frigyes orvos, keresték kül-

földiek, keresték neves nyomozók. Ki ezt 

válaszolta, ki azt. Mintha III Frigyes, Pod-

jebrád és III. Mehmed utódai ismernék a 

néplélektant, mi szerint jobb a kellemetlen 

biztost tudni, mint bizonytalanságban ma-

radni.  

De mit tehetünk hozzá ehhez a súlyos vitá-

hoz? Nem sokat. Az eseménytörténetet 

Bonfini pontosan leírta. Mátyás nem öreg, 

de erősen gyötri a köszvény. Nem saját lá-

bán, hordszéken közlekedik. 1490. szelek 

havának első napjaiban Budáról Bécsbe 

utazik, a 6-án kezdődő virágvasárnapi ünne-

pekre. Elutazása előtt végrendelkezik és bé-

csi háza eladásáról is intézkedik! Napköz-

ben elfárad, szállására viteti magát. Az 

ebéddel megvárja Beatrixet, aki még az ün-

nepségen időzik. A várakozásban megéhe-

zik, étvágya csillapítására fügét hozat. Ágy-

nak esik és a romlott füge harmadnapra, 

1490. szelek havának 9. napján végez vele. 

Hát ismereteim szerint ez a bécsi füge volt 

a világban az első és utolsó, mely emberéle-

tet volt képes kioltani. A két gyilkos vadkan 

közé befurakodott a magyar történelembe a 

füge. Halála pillanatában az Al-Duna kiön-

tött, a velencei nagykövettől kapott, Budán 

őrzött oroszlánjai meghaltak és a hollók ha-

talmas rajokban szálltak Fehérvárra.  

Bonfini leírja kik vannak három napig a hal-

dokló Mátyás ágya mellett. Sokat megtu-

dunk, ha követjük sorsukat. 

Természetesen Beatrix, ki még a király 

szenvedései közepette a beteg ajkait szétfe-

szítve belé erőltet valamit. Beatrix hat hó-

nappal később, 1490. október 4-én, 33 éves 

korában, titokban, Bakócz Tamás segedel-

mével, aki egyébként szintén a haldokló ki-

rálya mellet állt őrt, feleségül megy Mátyás 

ellenségéhez, királyutódjához, II. Ulászló-

hoz. Lehet, hogy Beatrix a hatalomért el-

árulta férjét? Számításai nem jöttek be. 

Ulászló nem ismeri el a házasságot, még a 

nászéjszaka előtt elillant és később is csak 

tanúk előtt volt hajlandó találkozni vele. A 



pápa tíz év múlva felbontja a házasságot, 

mivel Bakócz Tamás szándékosan formai 

hibát vétett, meg egyébként sem hálták el. 

Beatrix szegényen, megszégyenülve hagyja 

el az ekkor már megviselt országot.  

Bakócz Tamás is megkapja jutalmát Dob-

zse Lászlótól, kancellárja lesz. Geréb Péter, 

aki szintén a társaság tagja, országbíró, Zá-

polya István nádor, Báthori István pedig 

Corvin János hadainak szétverését vállalja. 

Más nem volt ott! 

Hát tessék a kérdést bátran eldönteni, van-e 

összefüggés a nápolyi lanthúr és a bécsi 

füge között?  

 

Mátyás király sírja   

 

Mátyás halotti pajzsa 

 

Nincsen! Nagy királyunk csontjai azonosí-

tatlanul Székesfehérváron nyugtalankod-

nak, szégyenletes tömegsírban!  

Hogy mit mesélnek a fák Mátyás királyról, 

a középnemesi származású, jó nevelést ka-

pott, művelt, nép által megválasztott, kiváló 

hadvezér, erős kezű, de igazságos meggyil-

kolt királyunkról? Hogy miért őrzi a népem-

lékezet még a több mint száz éve kiszáradt 

Mátyás fáknak is az emlékét? És hogy miért 

fontos még a Male Hutai tótoknak is hogy 

legyen egy Mátyás fájuk? Nem tudom. 

Ahogy azt sem, hogy gyermekeink Mátyás-

ról miért nem ezt tanulják, Fehérváron, Bél 

Mátyás, Virág Benedek és Vörösmarty Mi-

hály iskolájában? Ahogy azt sem tudom, 

hogy miért nem jutott neki sír? 

 

Lukács Zoltán, 2018 


