
                                             Mátyás királlyá választása
                               (egy íródeák emlékirataiból)

Az úr 1458. évében egy hideg téli nappalon történt az úr első havának 24. 
napján. Hangsúlyoznám, hogy csak kevés ember bír olyan tudással, eme 
korban, mint a szám-és betűvetés. Én is íródeák volnék, még egy atyától 
tanultam eme tudományokat. Apám tehetős ember lévén nekem ezt lehetővé 
tette. Erdélyországból Jöttem, ahonnan a Hunyadiak is származnak.  Láttam 
Mátyást megszületni a szemem előtt nevelkedett. Csak néhány évvel voltam 
idősebb nála, de ő sokkal fejlettebb gondolkodású, és testalkatú volt koránál. 
Láttam mikor a kardvívást tanulta, hallottam, amikor a nyelveket magolta, a 
szomszéd asszonyunk mondta, hogy a nagy törökverő Hunyadi János fiai 
igen művelt, hazaszerető fiatal diákokká cseperedtek.

 Mint tudjátok, V. László még halála előtt magával hurcolta a szintén halálra 
ítélt kisebbik Hunyadi-fiút, Mátyást, akit a politikai helyzet miatt szintén 
halálra ítéltek, mint a bátyát. Ezt az ítéletet rajta nem hajtották végre, és így 
túszként Cseh országba került.
Csakhogy V. László meghalt így a trón üresen maradt. A Hunyadi-párt és a 
köznemesség Hunyadi Mátyást akarta királynak, aki éppen Prágai rabságban 
sínylődött. Podjebrád György Cseh kormányzó már fogsága idején is király 
jelöltként bánt vele. A trónra több jelölt várakozott Garai László nádor, III. 
Frigyes a Habsburg házból és még mások ... Mátyás mellett ott állt a Hunyadi 
párt, mögötte álltak a Szilágyiak továbbá Vitéz János a főpap és a Szentszék 
is őt támogatta. A főrendek nagy része és a köznemesség ekkor még főleg 
csak a nádorfehérvári győzedelmi hős fiát látták benne, de még is 
rászavaztak.

Ez a nap boldog ritka történelmi nap volt hazánk csodálatos történelmében. 
Én is csak véletlenül lettem tanúja mikor átutazóban voltam szép 
Erdélyországból Pannóniába, a Rákosi országgyűlésre. Mikor felértem Pestre 
elcsodálkoztam milyen pompásan korstílushoz illően voltak megépítve a 
gótikus épületek magasan tornyosultak az ég felé. A templom ahol éppen 
Istentisztelet zajlott, is csodásan magasodott a házak felé.
Az idő rendkívül hideg volt, különleges módon a szép Duna folyó mely 
keresztül folyik Pesten és Budán és az egész szép Pannónián teljesen 
befagyott. Ha körülnézett az ember, láthatta, hogy több ezres tömeg 



közlekedik eme jeges folyón. A leheletük látszódott a nagy hidegben, szinte 
ködöt képezve körülöttük. A kezünket egymáshoz dörzsölve, folyamatosan 
mozogva próbáltuk magunkat felmelegíteni.
Ahogy átvonultam a Duna jegén még napfelkeltében, egyszer csak 
meghallottam az embertömeg morajlását. A város népe Mátyást éltette. A 
bárók nem mertek szembeszállni az egységesen megnyilatkozó 
közhangulattal. A nemesség tömege is fenyegetően nyomult a budai vár felé 
ahol a bárók tanácskoztak. Valaki azt kiáltotta: Hatalmas sereg vonul Buda 
városa felé! Sok nemes ember félelemtől remegő hangon kiabálni kezdett, 
ahogy meghallották Szilágyi zsoldos seregének közeledését. Féltek a 
bosszújától. Sokan hallották már Hunyadi László halálhírét (lefejezését) és 
néhányan úgy vélték, hogy nagybátya bosszút forral ellenük. Rövidesen a 
seregtől követek érkeztek a városba. Kihirdették, hogy a bosszútól tartaniuk 
nem kell a Garai- párt tagjainak. Nem lesz megtorolva Hunyadi László halála, 
hanem szeretne tárgyalni Szilágyi a főurakkal, mivel raboskodó 
unokaöccsének Hunyadi Mátyásnak szeretné megszerezni a koronát.
Erre a nép felbátorodva éljenezni kezdett, és egy emberként követelte Mátyás 
trónra jutását. Az utcákról beáramlottak az emberek a bárókra félelmet 
keltve, nyomást gyakoroltak. Csodálkozó tekintettel fordultam körbe. Ekkor 
láttam meg én is mekkora a tömeg, a sokaság lélekszáma úgy negyven-ezer 
ember lehetett, amelyet Szilágyi Mihály zsoldos hadserege egészítette ki. A 
katonákon díszes ruházat és hosszú éles szablya volt. Mintha csatára 
felkészülve vonulnának oly bátran, magabiztosan, tekintélyt parancsolóan 
masíroztak előttünk. Vezetőjük Szilágyi Mihály Mátyás nagybátya kitűnt 
közöttük, nemes tekintetével vörös bársonyruhájában és kalapjában 
Hunyadiak hollós címerét viselve ügetett fekete paripán be a városba a sereg 
élén. Amerre mentek mindenki kitért az útjukból, vagy csatlakozott 
hozzájuk. Rövidesen az egész város megtelt az emberek zsibongó hangjával 
és az örömkiáltásokkal. 

A katonáknak és Szilágyinak, mint kiderült, nem volt szándéka a bárók és 
főnemesek ellen támadni. A sereg kint várta, még ő belépett a palotába. Míg 
a politikusok a várban, addig a bárók a fenyegető közhangulat miatt 
Mátyásra adták szavazatukat. Az országgyűlés az alig 16 esztendős Mátyás 
mellé nagybátyát állította kormányzónak. Mikor Szilágyi kijött a választásról 
fennhangon szólt a magyar néphez. Elmondta, hogy Mátyás került a trónra . 
És ezután a magyar vezetők ezután küldöttséget menesztettek Podjebrád 



Györgyhöz és III. Frigyeshez, a Habsburghoz. Az előbbitől magát Mátyást 
követelték, az utóbbitól pedig a Magyar koronát.
A nép ujjongva tört ki. A hideg ellenére az emberek nem fáztak megtelt a 
szívük melegséggel.  Ölelték, csókolták egymást, a  örömtáncot lejtettek.

A gyerekek, pedig ezt a dalt énekelték a pesti utcákon:

                              Mátyást mostan választotta
                              Mind ez ország királyságra 
                              Mert ezt Isten adta nekünk
                              Mennyországból oltalmunkra.

                              
A választás hírére a pesti nagytemplomban már felhangzott a hálaadó ének. 
Minden templomban meghúzták a harangokat. Harsogtak a kürtök, szóltak a 
sípok, és olyan nagy hangon énekelt, ujjongott mindenki, hogy megtelt azzal 
a levegőég. A választás éjszakáját annyi máglyarakás világította meg, hogy 
az emberek azt hitték a csillagok szálltak le az égboltról. Úgy soha azelőtt 
még királyválasztás ennyi örömmel, ennyi dicsőséggel nem történt. Mikor 
hazaértem, láttam, hogy otthon sokkal nagyobb volt az öröm, hiszen Mátyást 
kolozsvári lévén a mi szülöttünk. Hálát adtunk a jóságos Istennek azért a 
boldogságért, amelyben a magyar nemzet részesült. 

Mint megtudtam Mátyást rá két hétre Február 8.-án szabadon, bocsátották. 
Fogsága alatt eljegyezte a leendő Cseh király lányát Podjebrád Katalint. III. 
Frigyes viszont ekkor még nem adta vissza a koronát éppen ezért Mátyás 
uralkodásának kezdeti évei bizonytalanul teltek. A korona nélkül nem igazán 
volt hivatalos Magyar uralkodó. De Istennek hála minden megoldódott.
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