
 1 

Bonfini* 
 

Szilágyi beszéde a királyválasztó országgyűlésen 
 

Midőn aztán a meghívott főurak is a mezőn voltak, Szilágyi 
Mihály, akinek felállított csapatai az egész gyűlést körülvették, kö-
zépre lépett, és így szólt:  

 
„Királyunk szerencsétlen vége hozott itt össze uraim, hogy új 

fejedelemről tanácskozzunk. (…) mióta Máriában kihalt a szent ki-
rályok törzsöke és idegenből kellett királyokat koldulnunk, jól tud-
játok, mire jutottunk. Most azonban már úgy elárvultunk, hogy for-
dulnunk sincs többé senkihez. (…) Minap a csehek is ugyanígy meg-
szorultak, így bajoskodtak. Gondolták: a maguk fajtája szorgosabban 
és hívebben gondozza országunkat, mint az idegen. Elvették hát ver-
senytársait és Podjebrád Györgyöt választották királyukká. Mások 
veszedelméből hasznukra okulhattunk volna uraim; tudvalévő és 
dicséretes dolog ez. 

Ítéletem szerint, a külországi trónkeresőket mindenképpen 
vissza kell vetnünk. Ha pedig a magyarok javára döntünk, nézetem 
szerint Hunyadi Mátyást kell megválasztanunk. Miképpen atyja sok-
esztendei kormányzásával annyi belső és külső bajtól szabadított 
meg minket, fiának uralkodása szabadítson meg minket ugyanúgy a 
jövőben. Higgyétek el, nem fajzott el atyjától és versenyre fog kelni 
atyja hírnevével is. Hadban születet, vitézi öltözetben gyarapodott, 
vén katonák sátra mellett nevelkedett, gyenge gyermeksége óta 
megtanulta, hogy ne féljen török rivalgásától, hadirendjétől, tudja, 
miként kell kapitány szavát fogadni, lovon és gyalog harcolni, na-
ponta gyakorlatozni, Dunát gyakran átúszni, fagyban, hóban éjt-na-
pot sisakosan tölteni, fáradságot, éhséget tűrni, legkivált az ellenség 
színét keresni. Emellett nyájas természetű ember, jámbor, finom és 
udvarias, buzgó a hitben és bölcs idejének előtte. Atyja módjára válik 
mindnyájunk javára: de ha nem… akkor ugyan kibe vethetnőnk még 
reménységünket! 
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De azt se feledjétek, mire köteleznek dicső atyjának hallatlan 
tettei. Míg élt, virtusán szerzett dicsőségén kívül, mi jutalmat se ka-
pott az ország szolgálatáért, a keresztény közösség örökös védelme-
zéséért, hogy annyiszor vágta, szórta, futamította a törököt. Aljas 
irigység megtagadott tőle mindent. Sőt ha nem vigyáz magamagára, 
vesztét is okozta volna az idegenek gyűlölsége. Ha most szólhatna 
hozzátok, ugyan mit kérne? Mit kérhetne híres hősötök értetek viselt 
hatalmas érdemeiért? Csakis azt, hogy László fiának gaz legyilkolá-
sáért és hogy meg nem gátoltátok ezt az aljas gyalázatot, mossátok le 
magatokról úgy, hogy tisztességgel Mátyást választjátok királlyá.  

Lehet, hogy némelyek, korát tekintve, éretlennek tartják az 
uralkodásra, vagy gyanakodnak, hogy bosszút áll bátyjáért. De ha 
felvetődik ez, már meg is cáfolhatjuk. Nem szólok koraérettségéről, 
istenadta tehetségéről. De támogatni fogja az atyák és főurak tanácsa, 
melyet majd állandóan követ. Tanítványotok lesz, a ti bölcsességetek 
iskoláján növekszik majd szorgos lelke. Ifjúkora tehát vissza ne riasz-
szon titeket. 

Bosszúra se gyullad lelke sohasem! Mint egyebekben, ebben is 
atyja nagy lelkét követi, aki inkább palástolta a sérelmeket, nem hogy 
megtorolta volna. Sőt, ha elfogadjátok javallatomat, ígérem nektek, és 
erre kész vagyok súlyos esküt tenni, hogy sose fogja felhánytorgatni 
sérelmeit, megkímél mindenkit és megbocsát mindenkinek, aki va-
laha is megbántotta őt. 

Meg kell emlékeznetek arról is, mennyi veszedelmet, sérelmet, 
gaztettet, cselvetést viseltek a Hunyadiak azért, hogy német önkény 
zsákmánya nem legyen szegény Magyarország. 

Ezért hát főpapok, főurak, minden megyék rendjei és követei, 
az összes nemességgel egyetemben kérlek, nagyon kérlek, hogy 
Hunyadi János tetteinek emlékezetéért, különbözés nélkül kiáltsátok 
ki mindnyájan az ő fiát Magyarország királyává!” 

 
Mihály szavaira a lelkek megnyugodtak A főurak nagy része 

azt javallotta, hogy őt magát kellene királlyá választani. Ezt azonban 
Szilágyi állhatatosan visszautasította; öccsére volt tekintettel. Sokak 
véleménye megfordult. Részben Szilágyi Mihály szavai győzték meg 
őket, részben féltek, hogy a körülálló seregek kardja élére kerülnek… 
Frigyes császárnak is voltak reményei; még kezében tartotta a szent 
koronát és voltak titkos, ámbár név szerint ismert párthívei. Amikor 
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azonban a fegyveres hadirendek közt már senki se mert ellenkezni, 
mást támogatni és a nagyobb rész már Szilágyi javaslata mellett volt, 
a nádor mégis indítványozta, döntsenek másnap az ügyben: ne haj-
szolják át tüskén-bokron a királyválasztás és a közjó dolgát, mielőtt a 
főurak teljes megállapodásra nem jutottak. Ujlaki Miklós és Lindvai 
Pál is azt mondták, hogy Szilágyi helyesen, jól beszélt, de bizony bi-
zalmasabb értekezésre lenne szükség.  

Másnapra halasztván a dolog, elmúlt a pártoskodás, az egyenet-
lenség. A zendülés is elült. A főpapok 
mindkét féllel tárgyalva, közvetítet-
ték a megegyezést. A nádor és Ujlaki 
s a pártjukon levő többiek, az erőha-
talom és félelem súlya alatt, megígér-
ték, csatlakoznak Szilágyi javaslatá-
hoz, ha erős, szent esküvéssel bizony-
ságot kapnak, hogy Hunyadi László 
megöletését nekik soha fel nem hány-
torgatják, és régi sérelmekért örökre 
félreteszik a gyűlölséget, a bosszúál-
lást. Szilágyi ezt megígérte, állotta is 
szívesen. Így az egyezség meglett. 

Másnap aztán titkos tanácsban 
egy értelemmel mindnyájan Mátyást 
kiáltották ki királynak. 

Szilágyi Mihály 
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