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Hunyadi János, a hadvezér
Melyek voltak a török elleni harc legjelentősebb sikerei és kudarcai?

Habsburg Albert � át, a csecsemő V. (Utószülött) László személyét 
a bárók egy része nem fogadta el, a korona körüli viszályok belháború-
hoz vezettek. Az udvari párt (Garai–Cillei) V. Lászlót támogatta, míg 
a rendek a � atal lengyel királyt, Jagelló Ulászlót hívták meg a trónra. 
(Ulászló 1434-ben lépett a lengyel trónra, apja az a litván nagyfejede-
lem volt, aki feleségül vette Nagy Lajos lányát, Hedviget.) I. Ulászlót 
elsősorban két országnagy, Hunyadi János (szörényi bán) és Újlaki 
Miklós (macsói bán) támogatta. Hunyadi János még Habsburg Albert 
uralkodása alatt kapott országos méltóságot, és fegyveres támogatása 
segítségével I. Ulászló megszerezte a trónt. V. Lászlót édesanyja és hívei 
a Szent Koronával együtt Bécsbe menekítették, III. Frigyes udvarába.

Hunyadi János politikai és katonai pályafutása I. Ulászló uralkodása 
idején meredeken felívelt. A király a kitűnő hadvezérre – aki hírnevét 
a törökellenes harcokban szerezte meg – a Tiszától keletre eső ország-
rész irányítását bízta (erdélyi vajda, temesi ispán és nándor fehérvári 
főkapitány). 

Hunyadi János első nagyobb katonai sikereit az Erdélybe betörő tö-
rök csapatok felett aratta, majd ellentámadásba lendülve győztes csa-
tát vívott Havasalföldön (1442). Feléledt a remény a török kiűzésé-
re. A pápa keresztes hadjáratot hirdetett, és a kibontakozó támadás, 
a hosszú hadjárat (1443–44) újabb sikereket hozott. 

Hunyadi János hadjáratai

47. Hunyadi János török elleni harcai
Miért gyengült meg a királyi hatalom a 15. század közepén? Mikor volt korábban jelentős a bárók politi-
kai és társadalmi befolyása? Vázoljuk fel az Oszmán Birodalom a 15. század közepéig tartó hódításának 
főbb állomásait! Mit tudtunk meg korábban már a huszita harcmodorról?

A Hunyadi-család Havasalföldről származott, János atyja 
Zsigmondtól kapta az erdélyi Hunyadvár-birtokot. Hu-
nyadi János familiárisként főúri családoknál nevelkedett, 
majd a király udvari vitézeként megfordult Csehországban 
és Itáliában. Zsigmond lovagjaként megismerte a kor had-
művészeti újításait

Mi jellemezte Hunyadi János stratégiáját? Tanulmányozzuk a térképen 
a hadjáratok irányait! Milyen katonai megfontolások határozták meg 
a hadmozdulatokat? Hogyan változtak meg időközben az erőviszonyok 
a térségben?
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Habsburg Albert Erzsébet

Hunyadi a seregével mélyen behatolt Szerbiába, és a bolgár terüle-
tek felé (Drinápoly) előretörve többször szétszórta a török csapatokat. 
A téli időjárás azonban visszafordulásra kényszerítette, de a hadjárat 
után a török békét kért. A béketárgyalások dacára a keresztény világ 
újabb támadásra biztatta az I. Ulászlót. 1444 őszén a királyi sereg Hu-
nyadi vezetésével megint betört az Oszmán Birodalomba, de a létszá-
mát tekintve feleakkora magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett 
a várnai csatában. Az ütközetben meghalt I. Ulászló, és Hunyadi János 
is csak nagy nehezen tudott visszatérni Magyarországra.

Belpolitikai helyzet Habsburg Albert halála után

Milyen belpolitikai konfliktus bontakozott ki az 
1440-es években? Hogyan stabilizálódott átmene-
tileg a helyzet? Kiknek kedvezett a belviszály? Mi-
lyen veszély fenyegette az országot?

Magyarország egész népe pártokra szakadt, min-
den szeretet felbomlott és mindenki a másik vesz-
tére tört. […] Egyetlen egyházi vagy világi méltóság 
sem hagyta nyugodni a fegyvereket, és egyetlen 
életkor sem részesítette kíméletben más életko-
rát, mihelyt ártani tudott. A meghasonlott ország 
nemesei valamennyien a viszálykodás szellemétől 
űzve harcra keltek, csupán azért, mert bizonytalan 
volt, kit illet a királyi cím. Egyesek Ulászló királyt kö-
vették, mások Erzsébet királynét és annak � át igye-
keztek előtérbe tolni. És akiknek a hazai haderő nem 
volt elég, hogy leszámoljanak ellenfelükkel, idegen 
népből pénzen fogadtak fel – ellenséget. Ez a kö-
rülmény aztán nem kis lángot vetett az országban.

(Részlet Thuróczy János A magyarok krónikája 
című munkájából; 1488)

Itt is, ott is törnek a lándzsák, és lándzsatörés közben sokan lebuknak 
a lovukról; keményen kavarog a küzdelem. Mindkét részen sokan esnek 
el, de sokkal többen a törökök oldalán. Egyetlen csapatuk sem tudta fel-
tartóztatni a magyar vitézi bátorság lendületét, sőt hirtelen hátat fordí-
tottak, és megfutottak. […] Ulászló király, látva, hogy az ellenséges lovas-
ság fut, s hogy Murád császár és tábora reszket a félelemtől, a személyé-
nek védelmére rendelt csapatot harcba indította, és miközben a vajda úr 
és a többiek vad küzdelemben csatáztak, megrohanta a császár táborát, 
teljesen meg akarta semmisíteni. A gyalogosok sűrű csapatai közé ért, 
azoknak a nagy sokasága rárohant, elnyomta őt csapataival együtt: ele-
sett. És ez nem remélt győzelemhez juttatta a már legyőzött és levert el-
lenséget, amely már egyáltalán nem reménykedett a győzelemben. 

(Részlet Thuróczy János A magyarok krónikája című munkájából)

  Érveljünk az egyik, illetve a másik király mellett!
  Mi határozhatta meg a nemesek politikai állás-
foglalását?
  Mikor volt korábban hasonló zűrzavaros helyzet?

Állapítsuk meg a forrás alapján, az ütközet mely pillanatait örökítette 
meg a festő!

A sok fényes viadalnak és híres győzelemnek [hosz-
szú hadjárat] az volt a következménye, hogy a tö-
rökök császára követeket küldött a királyhoz meg 
a vajda úrhoz [Hunyadihoz], és a fegyverszünet 
megkötésén fáradozott. Meg is állapodtak tízévi 
fegyvernyugvásban. A török császár Szendrő várát 
és Rácország [Szerbia] többi erődítményét, ahányat 
csak elvett, visszaadta. A fegyvernyugvást esküvel 
erősítették meg. Bár sohase tették volna meg! Mert 
utóbb a fegyverszünetet a király és a vajda úr – Ju-
lianus bíboros úr [Giuliano Cesarini], a pápai követ 
ösztönzésére – megszegte, és emiatt Ulászló király 
és a vajda úr hadiszerencséje balszerencsére for-
dult. [Julianus bíboros úr] Azt ígérte ugyanis, hogy 
a keresztények számos uralkodója siet majd segít-
ségükre […] de ugyanezt ígérgették az uralkodók 
és az említett országok lakosai is.

(Részlet Thuróczy János A magyarok krónikája 
című munkájából)

  Milyen eredménnyel zárult a hosszú hadjárat?
  Milyen engedményekre kényszerült az Oszmán 
Birodalom?
  Miért lendültek újra támadásba a magyar csapa-
tok?

Jan Matejko I. Ulászló a várnai csatában. A festmény 1879-ben készült


