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Hunyadi Mátyás lett az új királyunk!

V. László halálával a trónszék üresen állt. Az emberek elkezdtek találgatni arról, vajon 

ki  lesz  a  következő.  Végre  lehetőség  nyílt  arra,  hogy  Hunyadi  Mátyás  fejére  tehessék  a 

koronát.  Azonban  királyjelöltünk  ekkor  még  Prágában  raboskodott.  Összefogásra  volt 

szükség. Mindenki igyekezett minden követ megmozgatni az ügy érdekében. Ám ez koránt 

sem volt ilyen egyszerű.

Vitéz János - humanista, váradi püspök, Mátyás nevelője – személyes utazott Prágába 

1457 decemberében, hogy megegyezzen Podjebrád Györggyel, leendő cseh királlyal. Erre sor 

is került.  A nagy feltétel  azonban az volt,  hogy Mátyás feleségül vegye lányát,  Podjebrád 

Katalint,  így  biztosítva  trónját.  Mind  ehhez  még  egy  kis  váltságdíj  is  hozzájárult.  Így 

kerülhetett az ifjú Hunyadi a magyar küldöttség kezébe.

Sokan támogatták őt. III. Callixtus pápa, a déli harangszó bevezetője, és Szécsi Dénes 

esztergomi érsek is a mindössze 15 éves királyjelöltünk mellé állt. Mindeközben Garai László 

vezette  liga  és  a  Hunyadi-Szilágyi  liga  békét  kötött  egymással.  Egy egyezmény  fejében, 

melyben az állt, hogy Garai László támogatja az uralkodójelöltet, Szilágyi Erzsébet és Mihály 

pedig  nem fognak  bosszút  állni  a  gyilkosság  miatt.  Így  Garai  megtarthatja  tisztségét,  és 

Mátyás  pedig  feleségül  veszi  lányát,  Annát.  Amint  értesült  a  leendő  após  a  Prágai 

eljegyzésről, megtiltotta Mátyás hazatértét mindaddig, míg el nem veszi lányát.

Csakhogy eközben már összeült a királyválasztó országgyűlés Pesten. 1458. január 20-

án a Hunyadi-párt vezetői, Szilágyi Mihály, Kanizsai László és Rozgonyi Sebestyén 15 000 

főnyi katonai kísérettel egyfajta erődemonstrációt tartottak. 

Végre valahára a Budán tanácskozók elfogadták Mátyást. (Köztük Garai Lálszló is.) És 

eljött  a  várva-várt  pillanat:  1458.  január  24-én  a  köznemesek  a  Duna  jegén  királlyá 

választották.



Mi már napokkal előtte jártuk az utcákat, rengetegen gyűltünk össze. Egy szívvel és egy 

lélekkel  kiáltottuk:  „Akarjuk,  hogy  Mátyás  legyen  a  király;  Isten  őt  választotta  a  mi 

oltalmunkra; mi is válasszuk meg!” És hála Istennek megválasztottuk mi is! Mátyás február 

14-én bevonult Budára. Együtt követtük őt. Útja a Nagyboldogasszony-templomba vezetett, 

ahol végre elfoglalhatta a trónt. És ez bizony nagy szó! Mindannyian együtt örültünk. Úgy 

éreztük, mintha az egész nép szíve együtt dobogott ebben a pillanatban. 

A Szent  Korona  csak  később,  hosszas  közbenjárással  kerülhetett  fejére.  Mivel  még 

mindig III.  Frigyes  német-római  császár birtokában volt.  Vitéz János követséget  küldött  a 

császárhoz. Mátyás 12 000 aranyat ajánlott fel. III. Frigyes azonban 45 000 forintot követelt. 

Sőt, hozzátette azt is, hogy ha Sopront is vissza szeretnénk kapni, adjunk hozzá még tízezer 

forintot. Így,  hát  egy  darabig  abbamaradt  a  korona  visszaszerzésének  próbálkozásai.  Sok 

minden történt ez idő tájt.

II.  Pius  pápa  közbenjárásával  1462  áprilisában  végre  megszületett  a  megegyezés. 

Mátyásnak  80 000  aranyat  kell  fizetnie.  Fraknót  és  Kaboldot  pedig  III.  Frigyes  halála 

bekövetkeztével 40 000 forintért cserébe visszaveheti. Sopron a koronával együtt visszakerült 

országunkhoz.  1463.  április  19-én  Bécsújhelyen  a  magyar  küldöttség  aláírta  a  szerződést, 

amelyet Mátyás 26-án Budán, II. Pius október 22-én erősített meg. 

Így kerülhetett Mátyás fejére a Szent Korona, és lett országunk új királya!


