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Hunyadi Jánosnak és Szilágyi Erzsébetnek két fia volt, László és Mátyás. A 
nagy törökverő hadvezér halála után, a népszerűségére féltékeny király és a 
cselszövő főurak elfogták és halálra ítélték Hunyadi Lászlót, Mátyást is fogságra 
vetették.  
1458 elején Szilágyi Mihály sereggel ment Budára, a királyválasztásra, ahová 

összegyűlt a nemesség nagy része is. A városbeliek és a Hunyadi László halálában 
bűnös urak attól tartottak, hogy Szilágyi bosszút fog rajtuk állni. Nem ezt akarta, 
hanem Hunyadi Mátyást szerette volna megválasztatni királynak, mert a trón 
megürült V. László király halálával. 
Szilágyi Mihály serege a Duna bal partján, Pesten táborozott, az urak pedig 

Budán sorakoztak fel, a folyó jobb partján. Nagyon hideg január volt, s a Duna 
egyetlen éjszaka alatt befagyott, akadálytalanul át lehetett kelni rajta Pestről 
Budára. A főurak előbb tárgyalni akartak a királyválasztásról Szilágyi Mihállyal, 
de amikor látták, hogy a Duna jegén összegyűlt negyvenezer ember egyöntetűen 
Mátyást akarta megtenni Magyarország királyának, nem mertek ellenkezni.  
Még be sem fejeződött a királyválasztás, a nagytemplomban már megkez-

dődött a hálaadó istentisztelet, amiért a trónt végre hosszú idő után ismét 
magyar király foglalja el. (Az előző királyok idegenek voltak, cseh, osztrák vagy 
olasz, esetleg német származásúak.) Amikor a főváros és az ország lakossága 
megtudta, hogy Hunyadi Mátyást királlyá választották, mindenhol ünnepeltek, 
megszólaltak a harangok és örömtüzek gyúltak.  
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Szilágyi Mihály levélben tudatta az erdélyiekkel és a kolozsváriakkal, hogy Mátyást, 
aki Kolozsváron született, királlyá választották. Levélben tudatta a cseh királlyal is a 
hírt, és követelte, hogy engedje szabadon Mátyást. A cseh király azzal a feltétellel 
engedte szabadon a fogva tartott ifjú Mátyást, ha elveszi feleségül a cseh királylányt. 
Így foglalta el trónját Hunyadi Mátyás, a magyarok legnagyobb királya. 
 

Mátyás visszaszerzi a koronátMátyás visszaszerzi a koronátMátyás visszaszerzi a koronátMátyás visszaszerzi a koronát    
(Vitéz János Bécsbe megy Frigyes császárhoz) 

 

Mátyás király trónra lépésekor a magyar szent korona zálogban volt Frigyes 
császárnál, aki rengeteg sok pénzt kért érte cserébe. Még Mátyás megválasztása 
előtt szerezte meg a koronát, amikor ő is magyar király akart lenni.  
Mátyás elküldte Bécsbe tudós püspökét, Vitéz Jánost, hogy tárgyaljon a 

korona visszaszerzéséről. Hosszas tárgyalások és alkudozás után megállapodtak 
abban, hogy Frigyes hetvenezer arany ellenében kiadja a koronát a magyaroknak. 
Mikor Vitéz János hazatért ezzel a hírrel, az urak a királyi tanácsban ellenezték 

a korona visszavásárlását, de Mátyás meggyőzte őket, hogy a koronának Ma-
gyarországon a helye. Kijelöltek a püspök mellé hét tekintélyes főurat, hogy azok 
hozzák el a koronát. Melléjük háromezer vitézt is adtak díszkíséretnek.  
Amikor Bécshez közeledtek, Frigyes meglátta, hogy a magyarok milyen sokan 

jönnek és félve attól, hogy el akarják foglalni a várost, bezárkózott a hatalmas 
falak mögé és kiüzente, hogy a városba csak kétszáz főt enged be közülük, a 
többi maradjon a falakon kívül. Hiába magyarázták a magyarok, hogy csak azért 
vannak ennyien, mert ez a koronának kijáró tisztesség, Frigyes csak Vitéz János 
püspököt engedte be kétszáz emberrel. Megállapodtak, hogy a császár emberei 
kihozzák a koronát a városkapu elé, s a magyarok odaviszik a cserébe hozott 
aranyakat. Ott megszámolják a pénzt és kicserélik a koronára az aranyat.  
Így is történt. Ezután a magyar küldöttség és a népes kíséret megindult haza 

Magyarországra. Első város, ahová megérkeztek, Sopron volt és ott kiállították 
közszemlére a magyar szent koronát, hogy bárki emberfia megtekinthesse a 
magyarok legdrágább kincsét, a koronát. 
A szent koronával megkoronázták Mátyást, akit nyugati szomszédok, az 

osztrákok és németek is királyként tiszteltek azontúl. 
 

Kinizsi PálKinizsi PálKinizsi PálKinizsi Pál    
(Palkó vitéz, Mátyás hű embere) 

 

Mátyás király vadászni volt és a nyári nagy melegben megszomjazott. Beüzent 
a közeli kolostorba, hogy küldenének neki valami innivalót. A szerzetesek finom 
bort hoztak a királynak drága arany serlegben, aranytálcán. De Mátyás nem ivott 
a borból, mondván, hogy nagy melegben ő bort nem szokott inni.  
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Meghallotta ezt a közelben tartózkodó molnárlegény, Kinizsi Pál, rögtön 
elszaladt a kúthoz és egy korsót megtöltött friss vízzel, majd felajánlta a szomjas 
királynak. Ezt látva a barátok rosszallóan jegyezték meg, hogy tálca is jár a 
királynak. Kinizsi felragadott ekkor egy nagy malomkövet, azt tette a vizeskorsó 
alá tálca gyanánt és úgy szolgálta fel a vizet. 
A királynak megtetszett az erős és találékony molnárlegény. Azonnal szolgálatába 

fogadta és megajándékozta Palkót. Mátyás király egyik legjobb hadvezére lett Kinizsi 
Pálból, aki sokszor vezette győzelemre a király seregét a törökök ellen.  
Történt egyszer, hogy Mátyás király Kinizsit akarta elküldeni követségbe a 

török szultánhoz. Kinizsi szívesen harcolt a pogányok ellen, de a követi tiszt-
séget nem akarta vállalni, mert tudta, hogy a törökök alig várják, hogy le-
csapjanak rá, s nem lesznek tekintettel arra, hogy a követeket nem szabad 
bántalmazni, biztosan lenyakaznák. 
Mátyás, hogy vezérét megnyugtassa, megígérte, hogy amennyiben a török 

levágatná a Kinizsi fejét, ő rájuk támad és harmincezer török fejét üttetné le. Kinizsi 
elhárította ezt a szívességet, mondván, hogy ez őt kevéssé vigasztalná, mert a 
harmincezer török fő közül egyik sem illene olyan jól a nyakára, mint a sajátja.  
Mátyás király nem erőltette többé, hogy Kinizsit küldje a törökhöz követ-

ségbe. Palkó vitéz pedig Mátyás haláláig a király hűséges hadvezére maradt. 
 

Az álruhás király és a kolozsvári bíróAz álruhás király és a kolozsvári bíróAz álruhás király és a kolozsvári bíróAz álruhás király és a kolozsvári bíró    
(A népnyúzó bíró megleckéztetése) 

 

Mátyás király, az igazságos uralkodó gyakran járt-kelt az országban és ilyenkor 
álruhát viselt: személyesen győződött meg arról, hogy népe elégedett-e s hogy a 
hivatalnokok miként tartják be a törvényt s az urak sanyargatják-e a szegény népet.  
Hallotta, hogy a kolozsvári bíró rosszul bánik a szegényekkel, mintha azok 

mindannyian az ő szolgái, alattvalói lennének. Gondolta, elmegy álruhában, hogy 
személyesen győződjön meg a valóságról, s egyúttal felkeresse szülővárosát, mert 
már rég volt szülővárosában, Kolozsváron. 
Egyszerű paraszti ruhát öltött magára Mátyás és begyalogolt Kolozsvárra. Ott, 

mint fáradt utas, leült a bíró házával szembeni mészárszék elé, s látta, hogy a bíró 
udvarába seregnyi ember hordta be a fát, mások meg vágták és rakták nagy 
halmokba, s vitték be a bíró pincéjébe. A városi hajdúk meg pálcákkal biztatták a 
munkára fogott embereket. Egy hajdú hamarosan észrevette az üldögélőt, vagyis 
Mátyást, és ráförmedt, hogy ne henyéljen, hanem dolgozzon. Hogy nyomatéko-
sabb legyen az utasítása, még rá is sózott az álruhás király hátára. 
Felállt Mátyás és megkérdezte, hogy mi lenne a fizetség a fahordásért, mire a hajdú 

ordibálással és további pálcaütésekkel fizetett. A bíró a tornácról személyesen fel-
ügyelte a munkát. Őt is megkérdezte Mátyás, hogy mi lenne a fizetség, amire a bíró 
megparancsolta a hajdúnak, hogy pálcájával adjon még némi ráadást a „parasztnak”. 
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Többet már Mátyás sem kíváncsiskodott, hanem beállt a sorba, és hordta a fát 
szaporán a bíró pincéjébe. Közben, amikor senki sem látta, vörös krétával ráírta a 
nevét három fahasábra, amelyeket berakott a farakás közepébe. 
Másnap Mátyás király ismét megjelent Kolozsváron, de ezúttal fényes királyi 

ruhában és díszes kísérettel. Magához hívatta a bírót és a város többi vezetőjét, hogy 
megérdeklődje, miként zajlik az élet a városban és hogyan élnek az emberek. 
Sanyargatja-e valaki a népet errefelé? Csak jót és szépet mondottak a vezetőemberek. 
Mátyás ekkor elindult körülnézni a városban, de magával vitte a bírót is.  
Amikor a bíró háza elé értek, Mátyás megcsodálta a nagy halom farakást, és 

megkérdezte, hogy ki hordta és vágta össze a fát. A bíró válasza az volt, hogy az 
emberek jószántukból, a bíró iránti szeretetből hordták össze a sok tűzifát. 
Mátyás ekkor megparancsolta embereinek, hogy szedjék szét a nagy halom fát, és 
abban megtalálták a piros krétával megjelölt hasábokat. A király megparancsolta 
a bírónak, hogy olvassa csak el, mi van írva a hasábokra. A bíró alig akart hinni a 
szemének, amikor kibetűzte a Mátyás nevét. 
Mátyás ekkor felvilágosította, hogy ő volt a hajdú által háromszor is 

megbotozott paraszt, mert nem akarta fizetség nélkül hordani a fát. A népnyúzó 
bíró hiába esedezett kegyelemért, csupán annyit enyhített sorsán, hogy a király 
nem felakasztatta, hanem lefejeztette. A hajdúnak megbocsátott, mert ő 
parancsra cselekedett. A kolozsváriak megéljenezték a király igazságos ítéletét. 
Ez a történet is azt igazolja, hogy igazságos, bölcs uralkodó volt Mátyás. Úgy 

is emlegették még életében, hogy „Mátyás, az igazságos”. Halála után született a 
mondás: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság...”        

 
Név- és szómagyarázat 

 

Frigyes — III. Frigyes (1438–1492) osztrák főherceg, majd német-római császár, a 
Habsburg-dinasztia tagja. 
Kinizsi Pál — (kb. 1430–1494) híres törökverő hadvezér, aki hatalmas testi erejével 

és vitézségével tűnt ki. 
László király — V. László magyar király (1444–1457) négy évesen került a trónra; 

gyámjai, a főurak uralkodtak nevében. Hatalmát féltve megölette Hunyadi János na-
gyobbik fiát, Hunyadi Lászlót. A közfelháborodás elől Prágába menekült — ahová 
Mátyást magával hurcolta fogolyként —, és rövidesen ott meg is halt. 
Mátyás király — Hunyadi vagy Corvin Mátyás (1443–1490), Hunyadi János és 

Szilágyi Erzsébet fia, 1458-tól magyar király. Hadvezérként és diplomataként kiváló 
eredményeket ért el a törökök, másrészt a Habsburgok és a Jagellók féken tartása terén. 
1485-ben Bécset is bevette. Támogatta a tudományt és a művészetet. A középkori 
magyar állam Mátyás idejében élte fénykorát. 
Szilágyi Mihály — (kb. 1410–1461) erdélyi nemes, hadvezér és kormányzó, Hunyadi 

János sógora, Mátyás király nagybátyja és legfőbb támogatója a trón megszerzésében. 
Vitéz János — a Hunyadiak távoli rokona, tudós, magas rangú királyi hivatalnok és 

főpap (1408–1472). Két évtizedig volt váradi püspök. 


