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550 évvel ezelott, 1456. április 7-én Budán a magyar rendek 
hírt szereznek arról, hogy II. Mehmed Magyarország ellen 
hadjáratot tervez. Igaz, hogy ez a hadjárat majd csak május 
elején indul el Isztambulból, de a magyar rendek ennek 
ellenére augusztus 1-jét tuzik ki a had felállítása 
határidejének. Várták, hogy a külföldi segélyhadak is 
megérkeznek. A munkába a Nándorfehér- várig terjedo 
idoben három Jánosnak: Karvajal bíborosnak, Kapisztránnak 
és Hunyadinak van nagy szerepe – állítja Németh Péter 
történész. A bíboros a nemzetközi mozgósítást vette kezébe, 
több tízezer külföldit gyujtött a kereszt alá, mégpedig azzal, 
hogy akik ebben a hadjáratban részt vesznek teljes 
bunbocsánatot nyernek. Sot, Magyarországon minden pap 
számára kötelezové tette a serkentést. Sajnos meg kell 
mondani, hogy ennek a magyarországi szervezésnek, illetve 
a bíboros szervezésének a magyar urak alig tettek eleget – 
állapítja meg a történész. Maga a bíboros azonban 
félreismerte a helyzetet, Kapisztránt Bécsbe szerette volna 
küldeni, hogy nagy nemzetközi tekintélye révén a külföldi 
segélycsapatokat szervezze, azonban ezt Hunyadi János nem 
engedi. Gondok voltak, mert a már összegyult kereszteseket 
nem tudták élelmezni. 1456-ban egyébként is rossz volt a 
termés, és ezért az élelmezési gondok miatt még mielott a 
török ideérkezett volna, a felesküdt keresztesek egy jó részét 

hazaküldték. Hogy mi történik ezután, s hogyan zajlik az ütközet, arról C. Tóth Norbert történész számol 
be. 

A nándorfehérvári csatáról mindenkinek eszébe juthat Wanger Sándor 1859-es festménye, amelyet a 
Magyar Nemzeti Galériában láthatunk. Dugovits Titusz a lófarkas zászlóval és a másik török vitézzel a 
mélybe zuhannak. Bonfini szerint Dugovits Titusz Vas megyei vitéz volt, Vas megyei falu szülöttje, a 
nagysimonyiak úgy tartják, hogy ott született. Nehéz dolga is lett volna Wánger Sándornak, hogyha az 
egész várat meg akarta volna festni képére, hiszen Nándorfehérvár, az egyik legnagyobb magyarországi 
végvár volt. Azt minden résztvevo tudta, a magyarok és a törökök is, hogy Nándorfehérvár mindkét 
oldal számára rendkívül fontos. A déli harangszó innen veszi eredetét. Június 29-én III. Calixtus pápa 
elrendelte a déli harangozást, hogy minden országban a hívok imájukkal támogassák a magyarokat a 
török támadás kivédésére. Abban az idoben lassan jártak a hírek, ezért a pápai rendelet sok városba a 
gyozelem hírével egyidejuleg érkezett. Sokan hitték, és ma is úgy hiszik, hogy a déli harangszó a 
nándorfehérvári gyozelmet jelezte, ám vitathatatlan, hogy annak emlékét orzi. 

Visszatérve most már a csatamezore, tehát június 4-én feltunnek az elso török csapatok, akik rögtön 
állást is foglalnak a vár alatt. Maga a vár egy háromszög alakú platón helyezkedett el, amelynek két 
hosszanti szárát a Száva, illetve a Duna alkotta, míg harmadik oldalról a vár a falai voltak. 
Természetesen a török a szárazföldi oldalról fogta ostrom alá a várat, de hogy a magyar seregeknek a 
felmento támadásait megakadályozzák a Dunára hajóból egy falat húztak, parttól partig összekötött 
hajókat állítottak. 

II. Mehmed szultán 
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A várban a Szilágyi Mihály vezetése alatt álló 
harcosok száma körülbelül olyan hat-nyolcezer 
fore teheto, míg a támadó töröké körülbelül 
hatvan-hetvenezer fo volt. Hadtörténészek azt 
szokták mondani, hogy az ostromlónak 
legalább tízszeres túleroben kell lennie az 
ostromlotthoz képest, akkor várható eredmény. 
Hát ez itt megvolt. Nándorfehérvár a legjobban 
felszerelt végvári hely volt. A török oldalon 
hasonlóképpen egy jól felszerelt sereg állt, 
illetve a tüzérség, amely ekkor Európában a 
legfejlettebb. Az elso szakasza a 
nándorfehérvári csatának július 14-ig tartott, 
amikor is Hunyadinak sikerült áttörnie a török 
flotta védozárát és bejuttatni magát, illetve a 
magával hozott katonákat a várba. Hunyadi 
kettos tervhez folyamadott, egyrészt 
összegyujtötte a parancsnoksága alá tartozó 
sajkásokat, illetve bejuttatott egy hírnököt a 
várba, hogy itt van, mármint o, Hunyadi, és 
július 14-én küldjék fel a Nándorfehérváron 
állomásozó fl ottát a török hátába, és így két 
tuz közé szorítva oket szétzúzzák azt. Valóban 
így is történt, sikerült bejuttatni a hírnököt, aki 
mindezt közölte Szilágyival, és július 14-én, ha 

kisebb-nagyobb nehézségek árán is, de sikerült megsemmisíteni a török flottát. 

Ezzel megnyílt a vízi út a várba, ahová így Hunyadi János katonáival beszállásolhatta magát. Most már a 
Hunyadi által hozott katonákkal, illetve a védoseregbol megmaradtakkal együtt körülbelül olyan 
húszezer fore tehetjük a védosereg létszámát. Hunyadi várba érkezésével alapvetoen megváltozik a 
helyzet, hiszen ekkor már az ostromlók csak háromszor annyian vannak, mint az ostromlottak, ezt a 
szultán is észrevételezte. A szultáni haditanács elhatározta, hogy ideje a dönto rohamot elindítani, annál 
is inkább, mert a vár eléggé lyukas 
állapotban nézett le prank, hiszen az 
ostromágyuk megtették hatásukat. Ez azt 
jelentette, hogy nagyjából egy napon 
keresztül nem is volt nagyobb csatazaj, a 
törökök a nagy dönto rohamukra készültek, 
illetve ennek nyomán valószínuleg a 
magyarok is bent a várban elvégezték az 
ilyenkor szokásos liturgikus és más lelket 
edzo tevékenységeket, valószínuleg jó 
néhányan végrendelkeztek is, és mindenki 
várta a dönto rohamot, amelyre 21-én éjjel 
került sor. Egész éjjel folyt a csata, a török 
többször is betört a várba, a védok többször 
is kiszorították onnan, Dugovits Titusz ezek 
egyikében lelte halálát, amikor az egyik török 
vitéz kituzte a lófarkas zászlót a várra, és o 
ezt megakadályozandó, mivel a zászlót nem 
tudta kivetni a vár falából, a törökkel együtt a 
mélybe zuhanva akadályozta meg a zászló 

Dugovics Titusz önfeláldozása  
(Wagner Sándor festménye)  

Piheno törökök a sátorban 
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kituzését. Ennek lélektani eredménye volt, hiszen látták a védok, 
hogy nem sikerült a töröknek kituzni a lófarkas zászlót, illetve erot 
meríthettek társuk a vitéz cselekedetébol. A másik oldalon viszont 
azt látták, hogy akár a saját élete árán is megakadályozza az ellenfél 
azt, hogy egy zászlót kituzzenek a várfalra. 

A török szultán mindig azt mondta, hogy ahova egyszer a lófarkas 
zászlót kituzték, az attól fogva török földnek számít. Lehet, hogy 
éppen nincs az uralmuk alatt, de az az övék, most aki rajta ül, az 
csak bitorolja. Július 22-én reggelre miután nem sikerült a várat 
bevenni, a törökök visszavonultak. Az egyik oldalon egy 
demoralizált seregrol volt szó, a másik oldalon pedig egy éppen 
gyozelmét kivívó seregrol, magyarán a janicsárság két tuz közé 
szorul. Mehmednek sok választása nem volt, vissza kellett vonulnia 
a táborba. Hunyadi belátván azt, hogy a janicsárok azért kemény 
falat, tanulva a korábbi csatáiból is, nem annyira szorgalmazta, hogy 
továbbra is üldözzék a törököket, inkább megpróbálta visszaterelni 
az embereket a várba. Július 22-én este azokat a török ágyukat, 

amelyek még használható állapotban voltak, tönkretették a Magyar seregek. Hunyadi a még július 14-én 
szétkergetett török fl ottának a maradványait, azt a harminchat hajót el akarta foglalni, de ez nem sikerült, mert a 
törökök látva, hogy jön, inkább felgyújtották a hajókat és elmenekültek. Ezek után estére a magyarok 
visszavonultak a várba, hiszen még nem volt biztos, hogy a csata eldolt. Hunyadinak sok olyan csatája volt, ami 
többnapos volt, tehát tudta, hogy egy csata nem feltétlenül fog egy nap alatt befejezodni. Gondoljunk csak a 
rigómezeire, amely három napon keresztül tartott. Viszont 23-án reggel, mikor felébredtek, kisütött a nap, azt 
látták, hogy a törökök sehol nincsenek, mindent hátrahagytak és elvonultak. 

Július 23. egy csendes nap volt Nándorfehérvár falai alatt. Azonnal gondoskodni kellett azonban a halottak 
elhantolásáról, három tömegsírba helyezték el a keresztény 
halottakat, meg is számolták oket, pontosan 3043 embert 
temettek el. A törökökkel nem éppen keresztényi módon bántak, 
mert a török halottakat levetkoztették és meztelen hulláikat, mint 
ahogy a forrás elmeséli, négy napon keresztül a Dunába dobálták, 
sot: a csata közben elhunytakat, azokat, akiket még a törököknek 
volt idejük eltemetni, kiásták, a ruhát, az ékszereket, ha találtak, 
levették róluk. Ez azonban majd a késobbiekben bosszulja meg 
magát, mert lehetové tette a járvány elterjedését. Annak a 
járványnak az elterjedését, amibe Hunyadi János is belehal. 

Kapisztrán a csatatérre érkezo bíboros elé lép, és arra kéri, hogy a 
dühöngo járvány miatt (ez egy héten belül bekövetkezett), 
oszlassa fel a keresztes hadakat. Maguk a keresztesek pedig a 
törököt üldözni akarták, de errol Hunyadi beszélte le magát 
Kapisztránt is, hiszen a lovon menekülo törökök után a gyalogos 
keresztes hadjárat úgyse ért volna semmit. A két nagy ember 
(Kapisztrán és Hunyadi) leveleibol kitunik, hogy egyben 
egyetértettek: most itt az alkalom a török kiuzésére Európából! 

A török hódítást megállító host, Mátyás király apját egyébként 
három nemzet is magáénak vallja: a szerbek Sibinjanin Janko, a 
románok Iancu de Hunedoara néven tisztelik, ami lefordítva 
mind Hunyadi Jánost jelent. 

(Ágoston I.–C.Tóth N.–Németh P. nyomán) Hunyadi rohama a törökök ellen 
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1410.  Zsigmondot német-római királlyá választják. 
1412.  Zálogjogon lengyel kézre kerül a 13 szepesi város 
1414-1418.  A konstanzi zsinat 
1419.  Zsigmondra száll a cseh királyság, de új alattvalói ellene szegülnek. 

1419-1434.  A huszita háborúk 
1420.  Török csapatok elpusztítják Szászvárost 
1421.  Török portyázók felégetik Brassót 
1426.  Brankovics György szerb despota, magyarországi birtokok fejében Zsigmondnak adja át 

várait, köztük Belgrádot ( régi magyar nevén: Nándorfehérvárt. ) 
1427.  Galambóc vára török kézre kerül  
1428.  Zsigmond veresége Galambóc alatt 

1428-1433.  Huszita betörések a Felvidékre, foleg a mai Szlovákiába 
1431-1433. Hunyadi János a király kiséretében Olaszországba megy, majd 2 évig ott 

zsoldoskapitánykodik 
1432.  Ali bég román segédcsapatokkal elfoglalja Szörény várát, majd Nagyszebent és Brassót 

ostromolja  
1437.  Parasztfelkelés Erdélyben, Budai Nagy Antal vezetésével – a Moldvába menekült husziták 

magyar bibliafordítása.- A törökök Szendrot ostromolják, a felmento seregek egyik 
vezére: Hunyadi János. 

1438-1439.  Albert király, az elso Habsburg trónon 
1438.  Ali bég és Vlad Dracul – Havaselve román vajdája – Erdélyt pusztítja, s 70 000 embert 

hajt el 
1439.  Szendro is elesik. Albert seregét járványos betegség kergeti szét, o maga is meghal.  
1440.  Nándorfehérvár elso nagy ostroma. A törökök elfoglalják egész Szerbiát. – Erzsébet, 

Albert özvegye Jiskra cseh zsoldosvezérnek adja át a Felvidéket.  
1440-1444.  Elso (Jagello) Ulászló király 
1442.  Hunyadi János gyozelmei a törökön: tavasszal Erdélyben, Nagyszebennél, osszel a 

Kárpátoktól délre, a Jalomica folyó mellett.  
1444.  A várnai vereség, Ulászló halála  
1444-1457.  V. László, Habsburg Albert utószülött fia a névleges király 
1445.  Hét fokapitány, öttagú királyi tanács 
1446-1452.  Hunyadi János Magyarország kormányzója  
1448.  A második rigómezei csata. A törökök gyoznek, Hunyadi alig menekülhet. A Balkán 

népeinek sorsa századokra megpecsételodik. 

1453.  Bizánc bukása 
1456.  Nándorfehérvár felmentése, Hunyadi János halála  
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Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 
1453-ban az oszmán törökök elfoglalták Bizáncot, 
a "városok királynojét", ahol Kelet és Nyugat 
kultúrája, gazdagsága találkozott egymással, s 
amely az egyházszakadás ellenére is a 
kereszténység egyik legfontosabb védobástyája 
volt. A Boszporusz partjára épült város nemcsak a 
gazdagsága miatt volt kívánatos zsákmány Allah 
katonáinak, hanem Ázsia és Európa közötti átjárót 
ellenorzo helyzete miatt is. Az egyre növekvo 
Török Birodalom ekkor már két földrészre 
terjesztette ki hatalmát, de a hódító hadjáratok 
idején örökös problémát jelentett a seregek 
összevonása a két földrészrol. 
Bizánc a maga százezer lakójával az akkori világ 
legnagyobb városa volt, de ebben a hatalmas 
embertömegben csak 4790-en mutattak hajlandóságot a város fegyveres védelmére. Mintegy 3.000 
itáliai zsoldos erosítette ezt a csapatot, közöttük Giovanni Giustiniani, akit Konstantin császár a védelem 
foparancsnokának nevezett ki. Velük szemben egy 150.000 fosre becsült, kiválóan képzett hadsereg állt, 
de a védok mégsem voltak esélytelenek, hiszen a város eros védmuvei már többször kudarcra ítélték a 

hódító seregeket. Természetesen a törökök is felkészültek az ostromra. 
Hadmérnököket és az ostromlásban jártas szakembereket toboroztak 
idegen országokból. Az Erdélybol származó Orbán mester irányításával 
pedig létrehozták az akkori világ leghatékonyabb ostromtüzérségét. 
(Orbán eloször a bizánci császárnak ajánlotta fel tudását és ágyúit, de 
Konstantin dölyfösen elküldte ot, miszerint; nincs szüksége tüzérségre, 
hiszen a világ legerosebb falai veszik körül a várost. A törökök viszont 
pénzzel meggyozték a magyar mestert, hogy nekik öntsön ágyúkat.) A 
tenger felol 300 hajó támogatta az ostromot, de a bizánci flotta állandó 
fenyegetést jelentett számukra, mely az Aranyszarv-öbölben horgonyzott, 
ahova idegen hajó nem tudott behatolni a bejáratot lezáró eros lánc miatt. 
A védoknek 7 km hosszú védovonalon kellett helytállniuk. Orbán mester 
ágyúi óriási kogolyókkal törtek réseket a falakon, de o még azoknál is 
hatalmasabb ágyút öntött. Ez már a második lövésnél szétrobbant, és a 
készítojét is széttépte. Ettol függetlenül a török tüzérség hatékonyan 
muködött az ostrom során. A támadók alagútásással is próbálkoztak, de 
sikertelenül. Amikor az ostrom holtpontra jutott, a kiköto elfoglalását 
tuzték ki célul, ám az a vaslánc miatt a tenger felol védve volt. Ekkor 

(Azoknak akik többet szeretnének tudni) 

Janicsár katona 

Konstantinápoly ostroma 
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mintegy 7 km hosszú gerenda-utat építettek, melyet vastagon 
bekentek zsírral, faggyúval, és ezen csúsztattak egy éjszaka alatt 
72 hajót az öböl elzárt részébe. Ez komoly elonyhöz juttatta a 
törököket, hiszen a védoknek meg kellett osztaniuk eroiket. A 
város vesztét azonban egy szerencsétlen véletlen okozta. A május 
29-i nagy támadás idején a törökök felfedezték, hogy a város 
egyik kapuja orizetlen. Ezen keresztül tömegesen hatoltak be. 
Tovább növelte a bajt, hogy Giustiniani ekkor súlyosan 
megsebesült, így képtelen volt tovább irányítania védelmet. A 
város elesett, és a török szultánok székhelye lett Isztambul néven. 

Hunyadi János törökellenes harcai: 
A keresztény világot szinte sokkolta a veszteség. V. Miklós pápa 
keresztes hadjáratra szólította fel Európa fejedelmeit. A nyugati 
kultúra védovonala immár a Dunánál húzódott, és 
Magyarországnak jutott a feladat, hogy feltartóztassa a török 
terjeszkedést. Hunyadi Jánosra várt a fegyveres védelem 
megszervezése és irányítása. 
Hunyadi származásáról hosszú idon át viták folytak. A legenda 
egyenesen Zsigmond királyt tette meg apjának, valójában egy bevándorolt havasalföldi román bojár, 
Vajk volt az apja. Tény, hogy Zsigmond király mindvégig nagy figyelmet fordított az ifjú Hunyadi 
elorejutására. Ifjúkorát a Délvidéken, a török elleni harcban töltötte. Késobb bejárta Itáliát, két évig 
szolgált Milánóban, s 1434-ben már jelentos kölcsönnel segítette ki urát, Zsigmondot. Miután a király 
nem tudta megadni a kölcsönt, Temes megyében birtokadományban részesítette. Hunyadi részt vett a 
csehországi huszita háborúkban, megismerkedett a legkorszerubb harceljárásokkal. 1439 után 
testvérével, az ifjabb Jánossal szörényi bánként legfontosabb feladata a mind gyakoribb török betörések 
visszaverése volt. 1441 januárjában Újlaki Miklós macsói bánnal együtt Bátaszéknél legyozték Erzsébet 
csapatait. A gyozelem meghozta Hunyadinak és Újlakinak az erdélyi vajdai, a temesi ispáni és a 
nándorfehérvári kapitányi tisztet. (A Magyarország kulcsát jelento várat a törökök 1440-ben hónapokig 
ostromolták, de bevenni nem tudták.) Ezek után Hunyadi és Újlaki nem csupán a kormányzatukra bízott 
területeket tisztították meg Erzsébet híveitol, hanem Hunyadi Szerbiába is behatolt, s Nándorfehérvár 
k ö r n y é k é n  m e g v e r t e  I s z a  b é g  h a d a i t . 
1442-ben e támadás megbosszulására Mezid bég vezetésével hatalmas török had tört be Erdélybe. 
Hunyadi hirtelen összeszedte a rendelkezésére álló eroket, és március 18-án Marosszentimrénél 
megtámadta Mezid hadát. A török túlero azonban legyurte a hosiesen védekezo magyar sereget. 

Hunyadit a kudarc nem törte le, a 
tartomány távolabbi pontjairól 
beérkezo erosítések birtokában 
újabb támadásra határozta el 
magát, s március 22-én a 
Vaskapunál vívott csatában 
szétverte a magát gyoztesnek hívo 
török hadat. Több ezer török 
harcos holtteste borította a 
harcteret, és a menekülés közben 
elesett maga Mezid bég is. 
1443-ban Hunyadi rábeszélésére a 
magyar, lengyel, szerb és bosnyák 
csapatokból álló, 35.000 fonyi 
hadero megindult, hogy kiuzze a 
Balkánról az oszmánokat. A 

Hunyadi János 
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hadjáratban csak Ulászló király országainak és a Balkán érintett államainak haderoi vettek részt; a 
nyugati keresztény országok csapatai távol maradtak. Már az is eredménynek számított, hogy III. 
Frigyes semlegességét sikerült biztosítani. A haditerv lényege az volt, hogy a velencei flotta 
megakadályozza a szultán vezette ázsiai erok visszatérését Európába, s ezalatt a keresztény csapatok 
leszámolnak az európai török erokkel. A hadjárat jelentos sikereket hozott: az elonyomuló keresztény 
csapatok a "hosszú hadjáratban" több ütközetben legyozték a szemben álló oszmán csapatokat, s egészen 
a Balkán hágóig törtek elore. Ám a velencei flotta nem akadályozta meg Murád szultán visszatérését 
Európába, s aki a Zlaticai-szorosnál feltartóztatta a keresztény haderot. A tél beálltával a hadjárat 
folytatására nem volt lehetoség, mire a szövetséges csapatok visszavonulásba kezdtek, de az üldözésükre 
küldött törököket két ízben is megverték. 

Erösödö török nyomás: 
A hadjáratot követoen Murád szultán békeajánlatot tett 
Ulászlónak, amit o el is fogadott. Brankovics György szerb 
despota visszakapta országát, s azzal nyerte meg Hunyadit a 
béke ügyének, hogy magyarországi birtokainak nagy részét 
átengedte az erdélyi vajdának. Hunyadi is ráállt a békekötésre, 
de közben Ulászlóval együtt folytatták az újabb hadjárat 
elokészületeit. Noha esküt tettek a békeszerzodésre, a 
Magyarországra küldött pápai legátus, Giuliano Cesarini 
bíboros felmentette oket ez alól, mondván, hogy pogányoknak 
tett eskü nem érvényes. Az újabb hadjárat 1444. szeptember 
22-én indult meg, nem a legjobb elojelekkel. Brankovics nem 
akarta kockáztatni visszaszerzett országát, s a keresztény 
sereggel egyesülni törekvo albán csapatokat sem engedte át 
Szerbián. Murád ezúttal is gyorsan visszatért Európába, s 
1444. november 10-én Várnánál került szembe az alig 20.000 
fonyi keresztény hadsereggel. A csata ennek ellenére jól 
kezdodött: a Hunyadi vezette lovasság szétverte a török szárnyakat. Ám ekkor az Ulászló vezette 
középhad meggondolatlanul rohamot indított a félelmetes török gyalogság, a janicsárok ellen, s az 
összecsapásban maga a király is elesett. Halálának hírére a keresztény sereg felbomlott, s elmenekült. A 
török veszteségek is súlyosak voltak. 
Hunyadi továbbra sem adta fel nagy tervét, a török Európából történo kiuzését. 1445-ben és 1447-ben 
újabb hadjáratokat vezetett az Al-Dunához, illetve Havasalföldre, s biztosította az utóbbi feletti magyar 
fennhatóságot. Az 1443-44. évi hosszú és az 1444. évi várnai hadjárathoz hasonló újabb támadás 1448-
ban volt. A Hunyadi vezette csapatok ezúttal Rigómezoig törtek elore. Az október 18-19-i csatában 
ismét gyozött az ellenséges túlero. A két vereség megmutatta: nemzetközi segítség nélkül nem érdemes 
kísérletezni a török Európából való kiuzésével. Míg a szultáni hadero több tízezres veszteséget sem 
érzett meg, a Magyar Királyság számára ezek a vereségek sokkal súlyosabb következménnyel jártak. Ezt 
Hunyadi is felismerte, s a továbbiakban a támadás helyett az aktív védelem stratégiáját választotta. 1454 
oszén Krusevacnál érzékeny csapást mért a Szerbiában állomásozó török csapatokra, amivel sikerült idot 
nyernie. 

Egy útban lévö vár, a stratégiai cél: Buda felé vezetö úton 

1455 nyarán az országba érkezett Kapisztrán János (Giovanni da Capestrano) ferences-rendi 
szerzetes, Carvajal pápai követ segítségével, keresztes had toborzásába kezdett. Hunyadi támogatta 
ebben, mert tudta, hogy a hatalmas török sereggel szemben minden fegyverforgató kézre szükség lesz. 
1456 tavaszán egyre gyakrabban érkeztek hírek a szultán újabb hódító terveirol, melynek célpontja 
ezúttal Buda volt, de ide az út Nándorfehérváron keresztül vezetett. A Duna és a Száva összefolyásánál 
épült vár volt az ország déli kapuja. 
[Kitéro:] Ha rápillantunk a Kárpát-medence térképére, déli irányból látszólag korlátlan választási 
lehetosége van a támadó seregnek a felvonulási utak között. Ez azonban csak részben igaz. Minél kisebb 
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a csapat létszáma, annál könnyebben mozog, de a 
nagy seregek felvonulása a nagy embertömeg 
mozgatása miatt bonyolult vezetési, szállítási és 
ellátási feladatokat is jelent. A katonák csoportjait 
úgy kell mozgatni, hogy ne keveredjenek össze, 
folyamatosan vezethetok legyenek. Az embereknek 
legalább naponta egyszer táplálékot, az állatoknak 
takarmányt kell biztosítani, de ami még ennél is 
fontosabb, elegendo mennyiségu egészséges 
ivóvizet. Egy ló napi szükséglete átlagosan 50 liter 
víz, és a seregben nemcsak katonalovak, hanem 
még nagyobb számú igásjószág is volt. Egy több 
tízezres sereg esetében már az itatás megszervezése 
és végrehajtása is komoly feladat volt. A sereg 
felvonulásának egyik legkritikusabb pontja az 
anyagszállítás, hiszen egy hadra kelt sereg rengeteg 
anyagot kénytelen magával vinni: fegyvert, loszert, 
élelmiszert, sátrakat, muszaki anyagokat, 

nyersanyagokat és alkatrészeket a különbözo eszközök javításához, és még sok más egyebet. A saját 
holmiját általában maga a katona vitte, a többi anyag szállításához teherhordó állatok és szekerek álltak 
rendelkezésre. Ez a megoldás persze magával hozott egy újabb problémát, ugyanis a teherhordó és 
igavonó állatok takarmányát is szállítani kellett és ez elfoglalta a szállító kapacitás egy részét. Minél 
hosszabb volt a hadjárat, annál kevesebb hasznos terhet tudtak szállítani. Nem véletlen, hogy a legtöbb 
háború a nyári idoszakban zajlott, amikor a takarmány egy részét a helyszínen be lehetett szerezni. 
Ennek ellenére a nagy létszámú seregek utánpótlása a vízi szállítás igénybevétele nélkül nem lett volna 
megoldható. Egy-egy bárkában több szekérnyi anyagot lehetett elhelyezni. Ha árral lefelé hajóztak, 
nagyobb távolságot tudtak megtenni, mint a szekerek, hiszen a hajónak nem kellett pihenni, szemben az 
igavonó jószágokkal. Ár ellen általában vontatták vagy evezokkel hajtották a hajókat, de még így is 
gazdaságosabbak voltak a szekereknél. A 15. században a török hadihajókkal kapcsolatban említik a 
vitorla használatát is, ezek azonban tengeri hajózásra is alkalmas hadigályák lehettek. 
Természetesen a hajózásnak is voltak korlátai. Míg a szekerek megfelelo minoségu utakat, addig a hajók 
vontatóutakat igényeltek, azonban ezek a nagyobb áradások idején a víz alá kerültek. A flotta fenntartása 
kikötoket, javítómuhelyeket, a muködtetése pedig kiképzett állományt követelt. 
Új igényként jelentkezett a nagy tömegu ostromlövegek szállítása, melyre szintén a hajózás kínált 
elfogadható megoldást. 1456-ban 64 hajó szállította a Dunán a török ostromlövegeket a várhoz. 
Szárazföldön a nagy tömegu eszközöket rendkívül erosre épített, vasalt szekereken szállították, melyek 
elé egy kisebb csorda ökröt fogtak. Persze egy ilyen jármu szilárd és egyenletes utat kívánt, a hidakat 
pedig elozoleg meg kellett erosíteni, 
és így is csak lépésben haladhattak. 
A gyakorlat az volt, hogy amíg 
lehetett, addig vízen szállították, és 
csak azután szárazföldön. 
Ha most ismét a térképre pillantunk, 
érthetové válik Nándorfehérvár 
stratégiai jelentosége. A Duna volt a 
Buda és Bécs felé  vezeto 
legfontosabb vízi út, a Száva pedig a 
déli határvidéken biztosított 
mozgásszabadságot .  Néhány 
kilométerrel feljebb találjuk a Tisza 
torkolatát, mely az ország keleti 
vidékei felé nyitott utat. Emellett a 
legfontosabb kereskedelmi utak is itt 
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keresztezték egymást, közöttük a Duna mellett vezeto egykori római hadi út is, mely évszázadokon 
keresztül szolgálta a hadra kelt seregek felvonulását. 
Nándorfehérvár vára 1427-ben került a Magyar Királysághoz, amikor Lazarevics István szerb fejedelem 
átadta Zsigmond császárnak. Ma már nehezen rekonstruálható a 15. századi állapot, hiszen az 
erosségettöbb ostrom sújtotta, elpusztítva a régebbi korok erodítményeit. Emellett a hely stratégiai 
szerepe miatt védelmi rendszerét folyamatosan korszerusítették, és ez szintén a régi építmények 
eltunéséhez vezetett.  
Szerencsére rendelkezésünkre áll néhány korabeli leírás a várról, melyek alapján felvázolhatjuk annak 
1456-os képét. Eloször nézzük egy francia utazó 1432. oszi leírását: "Nándorfehérvár 5-6.000 lovas 
befogadására alkalmas vár. A falak mellett az egyik oldalon a Boszniából jövo Száva, a másik oldalon 
pedig a vár van, melynek közelében a Duna folyik. Ez utóbbiba ömlik a Száva. A két folyó által képzett 
csúcsban vagy szögletben terül el a város. Körfala körül a talaj némileg emelkedett, kivéve a szárazföld 
felé eso oldalát, hol annyira egyenes, hogy szépen, simán egész az árok partjáig lehet haladni. Ezen az 
oldalon a Szávától a Dunáig terjedo és a várost mintegy nyíllövésnyire körülvevo falu van. A fekvésénél 
fogva rendkívül eros várat árok és kettos fal veszi körül, mely pontosan követi a talaj vázlatát. Öt 
erosségbol áll, közülük három az említett magaslaton, ketto pedig a víz mellett emelkedik. A két alsó is 
jól meg van erosítve, azonban a három elso uralkodik fölöttük. A mintegy 15-20 gálya befogadására 
képes kis kikötot két torony védi, az egyik toronytól a másikig húzódó lánccal az egész könnyen 
elzárható." 
Az események egyik szemtanújának, Giovanni de Tagliacozzónak a leírása szerint: "Nándorfehérvár 
vára három részre oszlik: az elso vár körülzárt egy nagy teret és síkságot; itt volt igen sok nemesnek a 
háza (.) ezen várból vezetett le az út a városba s a bejárat a két belso várba (...) A második vár kisebb 
volt, de nagyon jól el volt zárva az elso vártól, és mély sáncokkal, tornyokkal és eros bástyákkal van 
megerosítve: az elso várból ide csak egyetlen kapun és felvonóhídon lehet jönni. A második várból van 
átjárás a harmadik várba, mely sokkal kisebb, de a legjobban meg van erosítve. Ebben van az a torony 
is, melynek >Ne félj< a neve (...) itt volt a királyi lakosztály is (...) itt van a hátsó ajtó, melyen le lehetett 
menni a városba és a Dunához." 

A fentiek alapján és a jelenlegi topográfiai 
v i s z o n y o k a t  f i g y e l e m b e  v é v e  
Nándorfehérvár 1456-ban az alábbi képet 
mutathatta: 
A vár és a város a Duna és a Száva 
összefolyásánál, az itt emelkedo 50-55 
méter magas hegyen és körülötte terült el. A 
hegy folyók feloli oldalai meredeken 
szakadtak le, míg a déli oldala enyhébben 
ereszkedett a síkság felé. A fellegvár a 
hegycsúcs 320x 175 méteres fennsíkára 
épült. Három részbol állt. A belso várat a 
nyugati és északi oldalon meredek 
hegyoldal szegélyére épült várfal, a keleti 
oldalon pedig a magas vastag fal - elotte 

mély árokkal - határolta. A vízivár feloli oldalán állt a "Ne félj - Nebojsza" (valójában magyarul: Ko les) 
nevu torony, mely az 1521-es ostrom idején a védok utolsó menedéke volt. Mivel az ostromlók a déli 
oldalról közelíthették meg a legkönnyebben a falakat, ezen az oldalon egymás mögött két eros fal 
húzódott, mindketto elott mély árokkal. A dupla fal elott volt az alsóvár, egy eros fallal lezárt terület. 
Ennek közepén tágas nyílt térség volt, a vár piactere. Ezt a várrészt a fellegvárral felvonóhíd kötötte 
össze. A vár másik kapuja a hegy lankás déli lejtojén húzódó, fallal körülvett városra nyílott, mely a 
Száva és a Duna partján fekvo két vízivárosra és a közöttük húzódó belsovárosra oszlott. A várost eros 
fal és árok övezte, de az egyes városrészeket is fal választotta el egymástól. A déli városfal elott apró 
házakból álló település terült el. A fellegvár alatt a Száva és a Duna összefolyásánál húzódó lapályra 
épült a vízivár. Keleti és nyugati falai a hegyoldalon kúsztak a fellegvárig, északról a folyók felé vastag, 
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tornyokkal és lorésekkel ellátott falak húzódtak, melyek lábazata a ritka száraz idoszakoktól eltekintve 
vízben állt. A vízivár fontos része volt a belso hadikiköto, melynek bejáratát két eros torony biztosította, 
közöttük eros kovácsoltvas láncot feszítettek ki, hogy megakadályozzák az ellenség bejutását.  

Egy korabeli várostrom:  
A várostrom mindenkor komoly próbatétel elé állította a hadvezért és seregét. A vastag falak, az eros 
bástyák, a mély árkok, az ágyúk, a puskák, a harcedzett védok az ostromló jelentos veszteségeit 
vetítették elore, a vár feltöltött raktárai pedig hosszú ostromot jósoltak. 
Az elso fontos feladat a vár elszigetelése volt a külvilágtól, ami Nándorfehérvár esetében a folyók miatt 
különösen nehéz volt. Ezután következett a tulajdonképpeni ostrom. Ez esetenként több rohamot foglalt 
magában, amit hosszas munkával készítettek elo. A cél az volt, hogy a gyalogságot - és esetleg a 
lovasságot is - bejuttassák a várba, azok pedig legyozzék a védoket. Ezt persze a védok lövései és a falak 
akadályozták. A legegyszerubb eljárás volt, amikor a kaput úgy próbálták megnyitni, hogy egy nehéz 
gerendával betörték. Hosszas ostromnál ez nem sikerült, mivel a védok eltorlaszolták és megerosítették a 

bejáratot. Az ostromlók azzal is próbálkoztak, hogy az árkot betöltve létrákkal és hágcsókkal feljussanak 
egy falszakaszra vagy bástyára, és azt elfoglalva nyissanak utat a sereg többi részének. Az igazán 
célravezeto ostromtechnika azonban a fal egy szakaszának lerombolása és elfoglalása volt, mivel ezen 
keresztül nagy létszámú csapat juthatott a vár belsejébe. 
A fal lerombolásának egyik módja az aknázás volt. Egy föld alatti folyosót ástak a fal alapjáig, majd 
megtöltötték puskaporral, és felrobbantották. A védok, ha idoben észlelték a munkálatokat, ellenaknát 
áshattak, és azt felrobbantva beomlasztották az ostromlók járatát. Ez történt Nándorfehérvár 1440. évi 
ostrománál is, amikor a törökök egy domb védelmében hatalmas méretu folyosót ástak. A leírások 
szerint a járatban akár lovasok is képesek lettek volna a várba jutni. A védok azonban idoben 
felfedezték, és ellenaknával megsemmisítették. 
Kevesebb kockázattal járt az ágyúkkal történo réslövés. A várostromoknál ebben az idoben kezdtek 
elterjedni az ágyúk, de a mechanikus kohajító gépeket még nem tudták kiszorítani. Az ágyúk anyaga 
leggyakrabban kovácsoltvas volt, de már készültek lövegcsövek rézbol és bronzból is, melyek 
rugalmasságuknál fogva több lövésre és nagyobb loportöltetre voltak képesek. Nándorfehérvár 
ostrománál mindkét oldalon találhatunk bronzágyúkat. 1432-ben a már idézett francia utazó 
megjegyezte, hogy Nándorfehérváron "mind az öt erod jól föl van szerelve tüzérséggel. Leginkább a 
három bronzágyú tunt fel, melyek egyike olyan óriási volt, minot még soha nem láttam, csövének belseje 
ugyanis 42 hüvelyk széles volt, azonban vastagságához képest rövidnek találtam." Ez utóbbi megjegyzés 

nem az ágyúk silányságát, sokkal inkább a tüzérség látványos fejlodését jelzi. Kialakult ugyanis a 
lövegek két különbözo típusa, az ágyú és a mozsár. A hosszú csövu ágyúk 20-50 kg-os ko-, kovácsoltvas 
vagy bronzgolyókat lottek ki közvetlenül a várfalra irányozva. A hatalmas, több mázsa súlyú 
ágyúcsöveket többnyire gerendák közé ékelve irányozták a fal rombolásra kijelölt pontjára. Addig nem 
mozdították el, amíg nem sikerült rést loni a falon.  
Naponta átlagosan 5-10 lövést voltak képesek leadni velük. A nagy méretu ostromlövegek mellé kisebb 
urméretu ágyúkat is telepítettek. Ezek közül a nagyobb hatótávolságúak - melyek 5-15 kg-os golyókat 
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lottek ki - lerombolták a falakat, és megölték a várvédoket, amikor azok a leomlott falrészek kijavítását 
végezték. A kisebb urméretu ágyúkat az ostromlövegek közvetlen védelmére, a várból kirohanó katonák 
ellen alkalmazták. Ezeket többnyire kerekeken mozgatható ágyazatra (lafettára) helyezték, hogy a 
veszélyeztetett szakaszra összpontosíthassák a tüzüket. Külön érdekessége a kor tüzérségének, hogy 
foleg a kisebb urméretu ágyúknál, eloszeretettel alkalmazták az osztott csövet, mely a hátultölto ágyúk 
osének tekintheto. Az ágyúcso és a loporkamra két külön részt alkotott. Töltésnél az ágyú nyitott 
csofarába helyezték a golyót, majd mögé helyezték, és ékekkel rögzítették a megtöltött loporkamrát. 
Ennek a megoldásnak az volt a hátránya, hogy a tökéletlen illesztés miatt a loporgázok egy része 
elszökött - kifújt -, ezáltal csökkentve a lövés erejét. Viszont elonye volt, hogy a lövés következtében 
felhevült vascsövet csak így lehetett gyorsan újratölteni. Az elöltölto lövegeknél az újratöltés elott meg 
kellett várni, hogy a cso annyira lehuljön, hogy ne kelljen tartani a lopor ido elotti belobbanásától. 
Az ostromlövegek másik típusa a mozsár volt. Valószínuleg erre utalt a francia utazó, amikor rövid, de 
vastag csövu ágyúról írt. A mozsárágyú nagy átméroju kogolyó kivetésére volt alkalmas. A lövedéket 

meredek szögben fölfelé irányozva lotték ki, és a visszahulló golyó hatalmas kinetikus energiája fejtette 
ki a romboló hatást. Míg a nagy ostromágyúk a falakat, a mozsarak az épületeket, a tornyokat és a falak 
tetejére épített védofolyosókat rombolták. 
Az ágyúk mellett a hagyományos hadigépek is részt vettek az ostromokban. A nagyobbak 2-3 mázsás 
kotömböket vetettek a falakra. Általában a helyszínen, az odaszállított gerendaanyagból állították össze 
oket. Üzemeltetésük olcsóbb volt a lövegeknél, mivel nem igényeltek drága puskaport. Nándorfehérvár 
ostrománál a törökök hét roppant nagyságú hajítógépet is alkalmaztak, melyek magas ívben repítették a 
becsapódáskor mélyen a földbe fúródó hatalmas kogolyókat. Giovanni de Tagliacozzo megemlíti, hogy 
a törököknek három különösen nagy méretu ágyújuk volt, melyeket különbözo helyeken állítottak fel. 
Ebbol arra következtethetünk, hogy három rést próbáltak loni, tehát a gyalogság a tervek szerint három 
oszlopban rohamozott volna. Ez is mutatja a szultáni sereg nagyságát, hiszen a kor nyugati ostromaiban 
általában egy oszlopban alkalmazták az eroket. Egy-egy nagy ágyú, "folöveg" közelébe, a sáncok 
védelmében telepítették az ostromütegeket, melyeket valószínuleg középen, a város falával szemközt, 
egymástól nem túl nagy távolságra állítottak fel. A három ágyútelep az adott falszakaszra koncentrálta a 

tüzét, és elokészítette az ostromot. 1456-ban az ostromlók összesen 
mintegy 300 különbözo urméretu löveggel rendelkeztek, ezek közül 
22 különösen nagy méretu volt. 
Az ostrom elso szakasza nagyobbrészt muszaki munkákkal telt el. 
Tábort, utakat, sáncokat kellett építeni, árkokat ásni és betemetni. Az 
ostromgépek és ágyúk eloreszállítása és felállítása nehéz és komoly 
szervezést igénylo munka volt. Az is nehezítette a munkát, hogy 
közben a védok ágyúinak, puskáinak tüzével is számolni kellett. Ha 
sikerült egy eros csapatnak kirohanni a várból és meglepni a muszaki 
munkákkal elfoglalt ellenséget, nagy pusztítást végezhettek, és 
jelentosen hátráltathatták az elokészületeket.  
Nemcsak a védok kirohanásai, hanem a kívülrol érkezo felmento 
sereg is veszélyt jelentett az ostromlóra. Ennek kivédésére 
folyamatosan lovascsapatok cirkáltak a környéken, hogy idoben 
felfedjék a közeledésüket. Ha már közel voltak a felmentok, az 
ostromló seregbol kikülönített csapat eléjük ment, és megütközött 
velük. Ha erre nem volt elég az erejük, akkor a vár körül elsáncolták 
magukat, és miközben ok a várat, a felmento sereg pedig az 
ostromlókat támadta.  

Magáról Nándorfehérvár ostromáról már olvashatok a füzet többi oldalain is. 
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II. Mehmed  
(1432. március 30 - 1481. május 3) született: el-Fatih, a Hódító: 
az Oszmán Birodalom szultánja  volt eloször csak 1444 és 1446 
között, majd 1451 és 1481 között hosszabb idore. 
II. Mehmed nevéhez fuzodik a Bizánci Birodalom bukása 1453-
ban (lásd: Konstantinápoly eleste) és a bizánci utódállamok 
meghódítása Anatóliában és a Balkán-félszigeten. 
Konstantinápoly sikeres elfoglalása nagy hírnevet szerzett neki és 
az Oszmán Birodalomnak, ekkor kezdték világszerte elismerni 
nagyhatalmi voltát. Mehmed európai eloretörését a 
nándorfehérvári csata elvesztése állította meg 1456-ban. 
Uralkodása, amely foleg Konstantinápoly meghódításáról ismert, 
ugyancsak híres arról a türelmességrol, amivel az alattvalókkal 

bánt, foleg a meghódított bizánciakkal. A feldúlt várost újra benépesítette, a pátriárkát a város 
kormányzójává nevezte ki. Mehmed kezdte el Konstantinápoly átalakítását, míg végül is török fovárossá 
növekedett egészen az 1920-as évekig , amikor a fováros Ankara lett. 
Annyira sikeres volt a hódításaiban, hogy az olasz csizma sarkán is partra szállt és már Rómát 
fenyegette; ekkor felvette a Cézár címet is (Kayser-i-Rüm), valószínuleg a Római Birodalmat próbálta 
felvirágoztatni újra. 
Ugyancsak o volt az elso szultán, aki törvényeket hozott és megalkotta az elso alkotmányt jóval Nagy 
Szulejmán, a törvényhozó elott, így megalapozta a klasszikus alkotmányos szultán (padisah) képét. 
Konstantinápoly eleste után sok egyetemet építtetett, amelyek közül néhány ma is muködik. 
 
Kapisztrán Szent János (olaszul Giovanni da Capistrano 1386 – 1456) 

Ifjúkora 
Dél itáliában a mai Abruzzi tartományban található Capistrano faluban 
született. Apja német származású zsoldoskapitány - akit hat éves 
korában elvesztett - az akkor Nápolyban uralkodó Anjouk udvarával 
került Itáliába. János ifjúkorában világi életet élt, jogot tanult, a perugiai 
egyetemen a jogtudós Pietro de Ubaldis tanítványa volt és sikeres bíró 
lett. Csakhamar a nápolyi törvényszék elnöke lett. 1412-ben Nápolyi 
László Perugia kormányzójává nevezte ki. Mivel a város az idegen 
uralom elleni zavargások helyszíne volt, János azt kapta feladatul, hogy 
kemény kézzel állítsa helyre a rendet, amit sikerrel teljesített is. 1416-
ban azonban a szomszéd tartományi központ, Rimini ura elfogta és 
börtönbe vetette. A fogság alatt János kétségbeesésében elvetette egész 
korábbi életét, és amikor sikerült kiváltani a fogságból magát, 1416 
belépett a ferences rendbe. 
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A hitszónok 
A rend csak nagyon nehezen, nyilvános vezeklés után fogadta el belépését. A rend szabályait magáévá 
téve azonnal a legszigorúbb önmegtagadó életnek vetette alá magát és rendtársa Sziénai Szent Bernardin 
tanítványa lett. Ot követve pappá szentelésétol 1420tól kezdve nagy hatással tartotta prédikációit számos 
városban. Nevének hallatán akkora tömeg gyult össze, hogy a templomok nem tudták befogadni az 
embereket, így aztán többnyire a tereken tartotta prédikációit. Amikor nem prédikált az eretnekséget 
ostorozó muveket írt. Az igehirdetés közben tevékenyen támogatta Szent Bernardin reformjait, melyek 
foként a renden belüli szigorúbb hierarchikus fegyelmet irányozták elo. Sziénai Bernardinhoz hasonlóan 
különös tiszteletet tulajdonított Jézus Szent Nevének, ami miatt ot is eretnekséggel vádolták meg. 1429-
ben Jánost más obszerváns szerzetesekkel együtt Rómába rendelték, és társai mint kiváló szónokot ot 
bízták meg, hogy tisztázza oket a vádak alól, ami a bíborosi testület elott sikerült is neki. Hamarosan 
már az inkvizíció fo vezetojeként tevékenykedett Ferrarában, Velencében, majd Szicíliában. 

Halála és emlékezete  
Kapisztrán János nem sokkal a diadal után a táborban dúló pestis áldozata lett. Betegágyán a Szerém 
vármegyei Újlakon maga V. László király is meglátogatta. Kívánságára a pápától küldött kereszttel 
ékesített ruhában temették el. 
A pápa a keresztesek gyozelmének örömhírére rendelte el az Urunk színeváltozása új ünnep bevezetését 
a katolikus egyházban, és a gyozelem emlékét orzi a déli harangszó is. Kapisztrán Jánost 1690-ben VIII. 
Sándor pápa szentté avatta. Bár holtteste a török uralom zavaros éveiben örökre eltunt, a magyar 
katolikus egyház ma is saját szentjeként emlékezik rá. Szobrát 1921-ben a budai várban a helyorségi 
templom elott állították fel. Emléknapja egyben halálának napja október 23. 

Hunyadi János 
A legendás híru törökvero hadvezér 1407. körül született. Családja a 
Havasalföldrol származott. Felemelkedésüket az 1490 Luxemburgi 
Zsigmondtól kapott erdélyi vajdahunyadi birtok tette lehetové. Hunyadi 
1431-ben Zsigmond király kiséretébe lépett. Részt vett több hadjáratban, 
ahol boséges tapasztalatokat szerzett a török és huszita harcmodorról. 
Hadi sikereiért 1439-ben Szörényi báni címet kapott. Az 1440-es 
években I. Ulászló bizalmas tanácsadója lett, aki rábízta a déli határok 
védelmét. 1443-ban indította meg a hosszú hadjáratát, melynek fo célja 
Drinápoly elfoglalása volt, de a nyugati segítség elmaradása miatt csak 
kisebb eredményeket értek el. A kezdeti sikerek után Várnánál a 
pogányok serege elsöpro gyozelmet aratott a magyar csapatok felett. A 
király meghalt, Hunyadi pedig menekülni kényszerült a csatatérrol. 
1445-ben az országgyulés a hét fokapitány egyikévé Hunyadit 
választotta, 1446-ban pedig kormányzói címet kapott. A kinevezése V. 
László kiskorúságának idejére szólt. 1448-ban újabb hadjáratott indított 
dél felé, de a rigómezei ütközetben megint vereséget szenvedett. 1453-
ban V. László foglalta el a magyar trónt, s ezzel befejezodött Hunyadi 

kormányzói szerepe, de továbbra is fokapitány maradt. 1456-ban II. Mehmed Magyarország ellen indult, 
és az egyik legerosebb déli végvárat, Nándorfehérvárat vette ostrom alá. Hunyadi a túlerovel szemben 
megvédte a várat, ahol pestis járvány tört ki, melynek maga Hunyadi is áldozatául esett. 

Szilágyi Mihály  
I. Mátyás nagybátyja volt, Hunyadi Jánossal együtt harcolt a török ellen a várnai és a rigómezei 
csatában. 1456-ban, a nándorfehérvári diadal idején a vár kapitánya, majd a csata után újjáépítoje. 1457-
58-ban és 1460-ban macsói bán. Eközben, 1458-ban Magyarország kormányzója . 1460-tól erdélyi vajda 
és az alsó részek fokapitánya lett. 
Eroszakos, féktelen egyéniség, valóságos «renaissance-ember». V.László, mint az igen nagy birtokú, 
fényes család vitézségérol híres tagját, temesi foispánná és macsói bánná nevezte ki. 
1456-ban, amikor Mohamed szultán Nándorfehérvár (akkor Landorfejérvár, azaz Bolgárfehérvár ; ma 
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Belgrád felé sietett, sógora, Hunyadi János a 
legfontosabb magyar végvár kapitányságát orá bízta. 
A vár védelmében erélyt és vakmero elszántságot 
tanúsított. 
Testvérének, Erzsébetnek Hunyadi Jánossal kötött 
házassága óta egész lélekkel vitte elore a Hunyadiak, 
s azokéval együtt a maga ügyét. Hunyadi János 
halála után o lett a Hunyadi-párt feje, és azokban az 
ádáz pártharcokban, amelyek a Hunyadi-ház ifjú 
sarjai és Cillei Ulrik közt kitörtek, foszerepet játszott. 
Amikor Nándorfehérvárott - végre valahára - 
kelepcébe csalhatta régi, magához hasonló vad erélyu 
és vasakaratú, elvetemült ellenfelét Cilleit, orgyilkos 
módra való lemészárlásában maga is részt vett. 
1457-ben Hunyadi László lefejezése után, Szilágyi 
Mihály Erdélyt szemelte ki a fohatalomért való élet-
halál harca kiinduló pontjául, mert ott és az azzal 
határos magyar Részeken (Partium) volt a legerosebb 
a Hunyadiak pártja. A vármegyék és a székelység tárt 
karokkal fogadták, a várak kapui megnyíltak elotte, 
csak a királypárti szászok szegültek ellene. Maga 
Beszterce, a Hunyadiak birtokának egyik központja, fel akarván e zavarokat függetlensége 
visszaszerzésére használni, Szilágyi ostromát visszaverte. O másutt mindenütt teljes sikerrel muködött.  
Mátyás trónraerülése után, nagybatyával többször összetuzésbe került de 1459. szeptember 9-én 
kibékültek. Mátyás ismét rábízta Erdély kormányzását és a Délvidék fokapitányságát. Ez utóbbi a török 
elleni fovezérséget is jelentette. 
Szilágyi ismeretes erélyével látott feladata teljesítéséhez. Elobb az aldunai várakat erosíttette meg, aztán 
az Ali bég vezetése alatt a Száván át Futakig hatolt törököt Szokolyi Péterrel karöltve, tönkreverte. 
1460-ban, Mátyással, békességük újabb megpecsételésére ismét egyezkedett: Mátyás a nagybátyja ellen 
szüntelen agyarkodó 12 foembert eltávolítani kényszerült udvarából. 
Még ebben az évben Szilágyi Szerbiában, Szendro táján Posasin mellett ismét megütközött Ali béggel. 
Csekély számú seregét azonban bekerítette az ellenség, s ot magát is - kétségbeesett hosi küzdelem - 
után foglyul ejtették. Konstantinápolyba hurcolták, ahol a szultán lefejeztette. 

Dugovics Titusz 
Bonfini olasz történetíró szerint Vas megyei származású volt a magyar vitéz, aki Nándorfehérvár 
ostromakor egy törököt magával rántott a mélybe, hogy megakadályozza a török zászló kituzését. 
Nagysimonyiban szilárdan tartja magát az a hiedelem, hogy Dugovics Titusz a falu szülötte. 
A Dugovicsok családi kapcsolatainak legendája Döbrentey Gábortól ered. Döbrentey elmarasztalja 
Bonfinit, mert az krónikája megírásakor nem járt utána annak, hogy ki is volt név szerint a 
nándorfehérvári toronynál magát "magyar módra" feláldozó vitéz. Döbrentey leírja, hogy 1821-ben a 
Nemesdömölkön élo Dugovich Imre vármegyei esküdt átadta neki Mátyás király adománylevelét, 
melynek tartalma szerint Mátyás Dugovich Bertalannak – atyja hostettéért – "Teu", azaz Tejfalu 
(Pozsony vármegye) birtokot adományozta 1459-ben. Az oklevél szerint a család nemesei eredetu 
(Mátyás adománylevelében "egregii Titi Dugovitz" olvasható) nem csupán I. Lipót adományozott nekik 
Sárkúti elonévvel nemesi kiváltságot és címert (1674). 
Sárkúton született, amely falu akkoriban a nagykanizsai vár tartozéka volt, valószínuleg innen vonult be 
Hunyadi János seregébe. A helység egyébként már az 1450-es években prédium, pusztahely volt. 
Dugovics Mihály a nándorfehérvári diadal 410. évfordulóján (1866) emlékkokeresztet állíttatott 
Nagysimonyiban, ami ma is áll az általános iskolával szemben – amely Dugovics Titusz nevét viseli. 

Vajdahunyad vára 
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Ritka vendég Rácországban 
Zsigmond a király, a császár: 

Jól fogadja István vajda, 
István, kinek apja Lázár: 

Hét egész nap látja dúsan, 
Becsülettel, emberséggel; 
Nem felejti, ki a gazda, 

S nem felejti, kit vendégel. 
 

Majd vigasság: zene, tánc, bor 
Tartja ébren a fölházat, 

Majd ÚJUDVAR, öklelés áll – 
Hangos erdon nagy vadászat: 

Száz tülök szól, hajt az eb s pór, 
Nyomja össze a vad berket, 

Szorul a rés, a lovag lés, 
Íja pendül, ménje kerget. 

 
Áll a hajsza, vége-hossza 

Nincs vetélgo hetyke dicsnek: 
„MAGYAR a magyar” Zsigmondnak, 

„SZERB a szerb” Lazárevicsnek; 
„Ámbár – mond ez- udvaromnál 

Van egy apród, csak parányi: 
Az  MAGYAR lesz!… Erdély szülte, 

Neve Janko Szibinyáni. 
 

Hallod –e Jánk…!”Ím azonban 
Zörömöl a gaz,  reng a surü: 

Nagy csikasz vad ugrik föl, de 
Visszaperdül,  mint a gyurü – 

„Hallod – e Jánk! Ím KIRÁLYOD 
Szembe látja – s ez jutalma, 
Hogy te nékem azt a farkast 

Megkeríted élve, halva.” 
 

Rövid a szó – gyorsan hangzó 
Kíséroje büszke jelnek: 

De sokallja, meg se hallja, 
Már nyomul a hosi gyermek. 

Hol királya, még a tájra 
Szeme egyszer visszalobban, 
Sa vad állat meg sem állhat: 
Mind szorítja, uzi jobban. 

 
S majd a róna sorompója  

Nyílik, amint hajtja ménjén, 
Majd eltunnek a sürunek 

Lombos, ágas szövevényén. 

Itt gyalog száll – paripája  
Fel s alá nyerít gazdátlan; 

Szóla Zsigmond: „Kár volt, mégis!…” 
Szól a vajda: „Semmi! Bátran! „ 

 
Jank azonban mind nyomon van: 

Le, a völgynek, fel, a hegyre, 
Vadcsapáson, vízomláson 

Veri, vágja, uzi egyre. 
A vad olykor hátra horkol, 
Foga csattog, szája résnyi, 

Majd, mint vert eb, kit hevertebb 
Ostor üldöz, szuköl és nyí. 

 
Már az állat piheg, fárad, 

Nem az ifju, noha gyermek: 
Martalékát addig uzi 

Míg ledobban s vár kegyelmet. 
A királyhoz és urához 

Rabul vonja, szégyenszemre; 
Szól a vajda: ez nem elso! 

Szóla Zsigmond: „Istenemre…! 
 

TARTOM a just e fiúhoz! 
Enyim a fa, az gyümölcse; 

Visszakérem. Te kegyelmed 
Ebben most már kedvem töltse.” 
Nem oly hangon volt ez mondva, 

Hogy sokáig, vagy hiába… 
Így került Jank Szibinyáni, 
Zsigmond király udvarába. 

 
Ott idovel karral s fovel 
Isten után vitte sokra; 

Másszor is még , többször is még 
Járt vadászni  FARKASOKRA: 

Mint védoje a keresztnek, 
Megrontója büszke tarnak, 
IDEGEN nép hose is lett 
Derék hose a magyarnak. 

 
Most is vallják, egyre dallják 

Szerbhon ifjai, leányi, 
Guzlicájok hangja mellett: 
Ki volt Janko Szibinyáni. 

De a magyar ajkon is 
Neve, híre általános: 

Mert hisz él még … él örökké 
 A dicso HUNYADI JÁNOS. 

Arany János 
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Fut Mohamed földön, vízen; 
Védve immár a vég Nándor; 
Homlokát letörli a hos 
Hunyadi és Kapisztránó. 
 
Borulának buzgó szívvel 
Boldogasszony zsámolyához, 
Te – Deumot, Téged – istend 
Tart az osz Hunyadi János. 
 
Minden oszlop olyan zászlós, 
Mintha mennybe szállna szárnyon; 
Diadalmi dícsérettol 
Dagadnak a bolthajtások. 
 
És Kapisztrán így könyörge: 
Oh, kegyes szuz, méhben áldott! 
Hála néked; mert te véded 
Hullámhányta hajócskádat! 
 
 

Mert karomba vén koromban 
Küldsz erot és gyorsaságot: 
Paizsodank fénye elott 
Porba hulltak a pogányok. 
 
Oh, fedezzed a keresztet, 
Hogyha már én sírba szállok; 
Végso harcom megharcoltam, 
Nincs több hátra e világon. – 
 
Ám leoldja olvasóját 
Hunyadi vitéz, a jámbor; 
Fon füzérbe, koszorúba, 
Szép könyörgést, szép virágot. 
 
S mind ezt mondja, míg levonja  
Olvasóján a gyémántot: 
„Védje Isten a magyar hont, 
És te szent Szuz, méhben áldott. „ 
 
És midon a rózsát vonja--- 

A déli harangszó hallatán 1456. július 22- ére emlékezünk, amikor Hunyadi János vezetésével 
Nándorfehérvár (ma Belgrád) alatt a magyar sereg döntõ vereséget mért a világuralomra törõ II. 
Mohamed szultán hadaira.  
 
A fenti valóság ismerete ellenére felmerül bennünk a kérdés: valóban a nándorfehérvári diadalra 
emlékeztet a déli harangszó? Ugyanis azt, hogy a harangokat délidõben megkongatják, már hetekkel az 
ostrom kezdete elõtt, 1456. június 29-én elrendelte III. Calixtus pápa.  
 
Ezzel buzdította a híveket, hogy ha nem is mennek harcolni a félelmetes törökkel, legalább mondjanak 
imát az egek urához a keresztény fegyverek gyõzelméért. Csakhogy akkor nagyon lassan terjedtek a 
hírek: a Rómához közeli Bolognában például csak augusztus 22-én hirdették ki a pápai bullát, viszont 
már nyolcadikán tudtak Hunyadi gyõzelmérõl, s harangszóval köszöntötték a diadalt.  
A pápa augusztus elsõ napjaiban értesült anándorfehérvári csata végkifejletérõl, hatodikán újabb bullát 
bocsátott ki, s ekkor valóban a gyõzelem ünneplésére rendelte el a harangszót. Tehát 
végül is a nándorfehérvári gyõzelemre emlékeztet az egész világon a déli harangszó, még akkor is, ha 
azt csak mi, magyarok tartjuk számon.  
 

Arany János 
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Egyszer Zsigmond király Erdélyben táborba szállott, ott az özvegységet erosen elunta, ezért szolgáktól 
kérdezosködni kezdett: 
-Milyen nép él itt, ezen a földön? Vannak-e itt a környéken szép lányok vagy asszonyok? 
-Mondta erre az egyik inas: 
-Felséges uram, egy gazdag bojárnak olyan szép lánya van, hogy annak a mását én  még nem láttak. 
Tetszett a szó a királynak, és mindjárt azt mondta az inasának: 

-No, ha mását még nem láttad, tüstén a szemem elé állítsd ezt a szép lányt! 
Nem kellett ezt kétszer mondani. Estére a király színe elott állott a szép lány. Morzsinai bojor lánya. Azt 
mondta a királynak: 
-Felséges uram! Én nemes lány vagyok, a híres Morzsinai nemzetbol való. Ha velem szerelmeskedni 
akarsz, mi lesz az én sorsom? Hogy lesz az én magzatomnak dolga? Erre legyen eloször felségednek 
gondja! 
Mondta erre Zsigmond király: 

-Ha gyereked lesz tolem, gondom lesz rád, szép 
jószágot adok tenéked és magzatodnak. Még a 
nemzetségedet is fölemelem, és nagyobb méltóságra 
viszem. 
A király ezt hit alatt ígérte a lánynak, és a szavát még a 
keze adásával is megerosítette. 
Zsigmond király néhány nap múlva elindította seregét, 
és bevonult a Havasföldre. Ott megvívott a törökökkel, 

le is gyozte oket. Ezután Nikápolyt megostromolta és elpusztította. 
Amikor onnan visszatért, ismét átvonult Erdélyen, és az elobbi helyen, az Isztrigy folyó partján 
megszállott. 
A szállásról mindjárt elküldte az inasokat, hogy a szépséges Morzsinai leányzót elébe állítsák. Jött is a 
lány mindjárt, és azt mondta a királynak: 
-Felséges uram! Amitol féltem, az megesett rajtam, mert gyermeket várok toled. Az Istenért kérem 
feleségedet, ne hagyj immár, mert igen nagy bajban leszek. 
A király kivonta az ujjáról az egyik gyurut, átadta a lánynak, és azt mondta neki: 
-Semmit ne félj, ezt tartsad jegyül. Ezzel megoltalmazhatod magadat minden ellen. Cédulát is adok. 
Azonközben várj Istentol. 
Abban az idoben élt Erdélyben egy havasföldi bojár, akit Vojk Buthinak hívtak. Azzal közölte a szép 
lány baját, Vojk pedig, látva szépségét és gazdagságát, elvette feleségül. 
Nem sok ido múlva a szép asszony egy igen eros fiút szült Buthinak. A fiút megkeresztelték, és 
Jankulának nevezték. 
Jankulára nagy gondot viselt az anyja, ahogy a király neki meghagyta. 
Amikor Zsigmond király ismét arra vonult hadával, hogy a törökkel megvívjon, a szép Morzsinai 

Hunyadi János nemzetségérol 
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fölvette a kis Jankulát, bement a királyhoz, elébe tette a gyermeket és a cédulával a gyurut. 
A király nagyon megörült a kis Jankulának. Meghagyta az asszonynak, hogy egy kis ido múlva a 
gyermeket vigye fel Budára, mert ott majd gondoskodik róluk. 
Idovel a szép Morzsinai ura meghalt, o pedig kisfiával a bátyjához költözött. Nem sokára azt mondta 
bátyjának, Morzsinai Gáspárnak: 
-Szereto bátyám! Ezzel a gyermekkel Budára kell mennem. Kérlek, édes bátyám, jöjj velem, te sem 
bánod meg. 
Kérdi tole a bátyja: 
-Jó húgom, mi a patvart járnál te Budán? Nagyon messze van az. 
-Vagy messze, vagy nem messze, de énnékem fel kell mennem. Ha eljössz velem, nagy hasznot teszel a 
kis Jankulának, sot az egész nemzetségünknek. 

Elálmélkodott ezen Morzsinai Gáspár, de csak azt mondta: 
-Hadd haladjon a dolog valamennyire, ím, gondolkodom felole. Majd meglássuk. 
Egynéhány nap múlva az asszony mosni készült. A kis Jankulát a földre letette, hogy a porban 
játszódjon. De a gyermek erosen sírt. 
Akkor az asszony odament, és Zsigmond király gyurujét Jankula kezébe adta, hogy azzal játszódjon, és 
veszteg hallgasson. 
Jankula jó ideig játszódott a gyuruvel, hát egyszer egy holló meglátta a fáról a gyurut, odarepült, kikapta 
a gyermek kezébol, és felrepült vele a fára. Erre Jankula erosen kiáltozni kezdett. 
Megijedt az anyja, abbahagyja a szappanozást, fut a gyermekhez, föltekint a fára, hát a gyuru ott fénylik 
a holló csorében. Mindjárt fut a bátyjához, és nagy zokogással elbeszéli, hogy mi történt: 

-Szerelmes bátyám! Mit tegyünk? Az átkozott holló minden 
szerencsénket elveszti! Mert a csorében van Zsigmond király 
gyuruje, amelyet jegyül adott nekem. Ha az a gonosz holló elviszi a 
gyurut, a király nem állja meg az ígéretét, melyet nekem tett. 
Bizony gyuru nélkül soha nem merek a király elébe kerülni, nem 
merem szegény Jankula dolgát elotte említeni. Jaj! Jaj! Hova 
legyek? 
Morzsinai Gáspár is elijedt, megragadta íját és tegzét, azzal 
megindult a húga után. 
Íme, hát a holló ott van a fán, és csorével forgatja a gyurut. 
Morzsinai egy nyílvesszovel hozzá lott, de a nagy hitetlenkedésben 
hibát tett, és nem találta el a hollót. Mindjárt másik nyílvesszot vett 
elo, és azzal úgy mellbe lotte a hollót, hogy az a gyuruvel együtt a 
fáról leesett. Most már nagy örömben voltak mind a ketten. 
Morzsinai Gáspár is megértette húgától Zsigmond királynak minden 
dolgát, ezért felvitte oket Budára. 

Az egyik napon, amikor a király ebéd után a vár piacára kiment, a szép Morzsinai a kis Jankulával elébe 
járult, és odanyújtotta a királynak a cédulát meg a gyurut. 
-Felséges uram! Lásd meg ezeket, kérlek. Felséges uram, megemlékezzél az ígéretedrol, és ne utáld meg 
szegény fejemet és fiadat. Könyörülj, felséges uram, szegény nemzetségemen is! 
Zsigmond király elpirult egy kevéssé, de mindjárt rámosolygott Jankulára. Aztán visszaadta a gyurut, és 
azt mondta: 
-Jól tetted, hogy feljöttél, és felhoztad a gyermeket. Ahogy ígértem, gondodat viselem, Jankulát úrrá 
teszem, és nemzetségedet is fölemelem. 
A király mindjárt szólította Bán Ferencet, és meghagyta neki: 
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-Ezeket vidd jó szállásra, és viselj gondot rájuk! Mindenbol elegük legyen, s nekem meg juttasd 
eszembe, hogy késobb örömmel bocsássam oket haza Erdélybe. 
Bán Ferenc kiment velük, átvitte oket Pestre, és egy polgár házában jó szállást csinált nekik. Ott 
mindennap jóltartották oket, mintha mindig lakodalomban volnának. 
A király pedig gyakran átvitte a kis Jankulát Budára, és ott játszadozott vele. Amikor visszabocsátotta, 
szép gyuruket fuzött a nyakára, és aranyláncokkal övezte fel, meg nagy aranyforintokat függesztett a 
nyakába. 
Egy hónap múlva bán Ferenc úgy látta, hogy nagyon jókedvu a király, ezért azt mondta neki: 
-Felséges uram, ideje volna a kis Jankulát jó válasszal visszabocsátani. Meghiggye felséged, Jankulából 
igen nagy ember lesz! 
A király megajándékozta oket Hunyaddal és a körülötte fekvo szép, gazdag jószágokkal. Parancsolatot is 
írt az erdélyi vajdának, hogy megoltalmazza oket minden veszedelem ellen. Jankulának és az egész 
Morzsinai nemzetnek címert is adott, a címeren egy holló aranygyurut tartott a csorében. Ezenfelül a 
király szép jószágot adott nekik Hátszegben, s az asszonyt egy hatlovú hintóval is megajándékozta. 
Amellett még útiköltséget is boven adatott nekik. Így bocsátotta oket nagy örömmel vissza Erdélybe. 
Attól fogva a szép Morzsinai ott lakott fiával Hunyadon, azért nevezték Jankulát Hunyadi Jánosnak. 
Amikor Jankula már szép ifjúvá serdült, eloször a Csákiakat szolgálta, és ezeknél kezdte az o 
emberségét megmutatni. 
Amikor pedig Zsigmond király Németországba ment, Hunyadi János is igen szépen fölékesítette magát 
nagy szép, drága öltözetekkel, és a királlyal együtt Németországba elment. Ott jelesen vitézkedett, aztán 
dicséretes névvel visszajött Magyarországra. Itt hadban és békességben olyan eszesen és jámborul 
viselte magát, hogy mindenütt és mindenkinél nagy becsületet szerzett. 

Hunyadi János ifjúsága 
 

A mi Hunyadi Jánosunk édesapját Vajknak hívták. Családja valahonnan Havaselvérol telepedett át 
magyar földre. Elokelo család lehetett, mert Vajkhoz feleségül adták Morsinay Erzsébet erdélyi magyar 
nemes kisasszonyt. Vajk Zsigmond király udvari vitézeként szolgált. Tetteiért – ezekrol semmit sem 
tudunk – Zsigmond kegyeibe fogadta, és 1940-ben neki adományozta Hunyad várát, a hozzá tartozó 
földekkel és falvakkal együtt. Azontúl így nevezték a családot: a Hunyadiak. 
Vajk fia, János 1407 táján születet. 1420-ban a betöro török hadak elpusztították Szászvárost és a 
környezo falvakat. Talán ez tett olyan hatást a kamasszá serdülo Hunyadi Jánosra, hogy elhatározta: 

életét a pogány török elleni harcnak 
szenteli. 
Vajk vitéz nem csak jó katona, de okos 
ember is lehetett. Korán megkezdte fia 
katonai nevelését. János gyermekfejjel 
kezdte a katonáskodást Csáki György 
székely vajda mellett. Ahogy a 
historikusok feljegyezték: „korán 
megszokta, hogy hideget, meleget egyaránt 
turjön, s ezt a képességét késobb is állandó 
gyakorlással fejlesztette.” A székelyektol a 
szerbekhez került. A török ellen harcoló 
Lázárevics, szerb despota apródja lett. Itt 
tanult meg szerbül. Magyar volt az 
anyanyelve, de a Hunyadi birtokon élo 
román jobbágyoktól megtanult románul is. 

Késobbi harcaiban nagy hasznát vette háromnyelvuségének: anyanyelvükön szólhatott katonáihoz. 
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1430-ban Budára került, Zsigmond udvarába. Elkísérte a királyt olasz hadjáratába, s királyi parancsra 
zsoldosként szolgálta a milánói herceget. Ez is a hasznára vált. Itt sajátította el a nyugati hadseregvezetés 
muvészetét. 
Késobb Zsigmond a cseh husziták ellen küldte. Ezektol is volt mit tanulnia. Aztán visszakerül Dál-
Magyarországra, ahol egyre nagyobb volt a török veszély. 
A Balkán népeit sorra legyozte a török. Nem kellet különös jóstehetség ahhoz, hogy elore lássák: a szegény 
balkáni népek után a török a gazdag Magyarországot akarja ligázni és kifosztani. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ezekben a délvidéki harcokban Hunyadi János már mint seregvezér vett részt. 1439-ben száz páncélos 
lovagot és kétszáz könnyu lovast fogadott zsoldjába, és ezekkel védelmezte négy végvárát. Hos tetteinek 
híre elterjedt az egész országban. Hadi szolgálatait a király birtokadományokkal jutalmazta, sot hamarosan 
szörényi bánná nevezte ki. Sokasodott vagyona, nott a hatalma, tekintélye. Birtokai jövedelmét arra 
használta fel, hogy egyre erosebb sereget gyujtsön. Ekkor már a nemzet hose volt. Kortársai így írták le 
alakját: „Középtermetu, vastagnyakú, nagy szemu, komoly tekintetu, piros arcú ember. Minden tagja olyan 
ékes és összeillo, hogy alakját ezer ember közül is fel lehet ismerni. Nagy híve a vallásnak és az igazságnak, 
ugyanúgy a szabadságnak és a bokezuségnek. Szerette a tisztességet és ápolta a barátságot. Férfiúi lelke 
kemény és emelkedett volt, tanácsa okos.” 
Röviden szólva: kivételes ember volt. 
A Duna-menti harcok után elso nagy háborúját a törökkel Erdélyben vívta meg. Mezid bég nagy sereggel 
tört be Erdélybe. Hunyadi János akkor Gyulafehérváron tartózkodott. 
A török támadás hírére összetrombitált egy sereget. A Maros völgyében vonult elore, de Mezid csapdába 
csalta, hátulról támadt reá, és szétverte a magyar sereget. 
Csakhogy Hunyadit nem olyan fából faragták, hogy feladta volna a harcot. Négy nap elegendo volt, hogy 
újjászervezze seregét, sot újabb csapatokat is toborozzon. Marosszentimrénél rátámadt a török seregre. 
Kiszabadította négy nappal azelott fogságba esett négyezer katonáját. Ezek felkapták az elesettek fegyvereit, 
s akinek nem jutott, az dorongot ragadott vagy követ. Hátulról a foglyok, két oldalról a felfrissített csapatok 
támadtak Mezid bég katonáira. Nagyszeru hadvezetéssel, bekeríto hadmozdulataival Hunyadi 
megsemmisítette az ellenséget. Aki a törökök közül életben maradt, A Kárpátok rengetegein át próbált 
menekülni. Legtöbbjüket azonban utolérték és levágták. Mezid bég és fia is elesett. 
-Gyozött Hunyadi! – Futótuzként terjedt el a hír és ujjongott a nép: a török nem legyozhetetlen. 
-Gyozött Hunyadi! – Riadtak meg az örökös diadalokhoz szokott törökök. 
Azokban az esztendokben- írják a régi krónikák – rosszalkodó gyermekeiket így ijesztgették a török anyák: 
„Vigyázz, mert érted jön Hunyadi!” 
De az igazi nagy harcok s hosi idok, mikor Hunyadi János, mint bölcs és igazságos kormányzó vezette az 
országot, csak ezután következtek. 
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Tótumfaktum 
 

Áron mester játszópajtása volt Hunyadi Jánosnak, felnott korában pedig a tótumfaktuma, ami magyarul 
annyit jelent, hogy mindennemu ügyének intézoje. Hivatalos címe nem volt, de kellet-e magasabb rang, 
mint a magyarok hadvezérének bizalmasa. O intézkedett a gazdaságban, és számon tartotta az egyre 
gyarapodó Hunyadi-birtokok jövedelmét. 
Áron mester mint az árnyék járt Hunyadi János nyomában. O rendezte a hadvezér titkos ügyeit is. Az 
Újlakiak, Garaiak, Cilleiek, Báthoryak tudták, hogy az üzenet, amit Áron közvetít, Hunyaditól érkezik. 
Egyszer Hunyadi beszólította a vártoronyban lévo szobába Áront. 

-Húzd fel a létrát. 
Így biztosak lehettek, hogy élo lélek 
nem hallgathatja ki, amit beszélnek. 

-Rámegyünk a pogányra, Áron. 
-De hiszen most kínált békét a török. 
-Miféle béke ez, Áron? Hóhérkötél. 
Fizessünk adót, adjuk át 
Nándorfehérvárt, akkor békén hagy. 
Meddig? Csak addig, Áron, amíg 
Mohamed beveszi Bizáncot, mert az 
már csak roskadozó sírhelye az 
egykori görög birodalomnak. A török 
máris áttette fovárosát Ázsiából 
Drinápolyba, az egykori görög 
földre, és sorra igázza le a balkáni 
népeket. Tudom, hogy beszéled a 

szomszéd népek nyelvét. 
-Folyékonyan beszélek törökül, szerbül, galagyolok albánul, bolgárul. 
-Lóra ülsz, és bejárod a balkáni tartományokat. Nemrégen taposott reájuk a török. Hadsereggel megyünk 
a segítségükre. Biztos, hogy mellénk állnak. Fürkészd ki, mit beszélnek az emberek. Meg sem állunk 
Drinápolyig. Tudd meg, melyik vajdában, melyik vezérben bízhatunk. Tudom, egy kicsit mindenkiben, 
egészen egyikben sem. Ezek mindig a gyoztesek oldalán állnak. 
-Akkor hát tavasszal rámegyünk a törökre. 
-Nem várunk tavaszig. A hideg nekünk kedvez. A török csak rügyfakadás után kezdene háborút. Meleg 
vidékrol származó katonái rühellik a telet. A mieink meg hozzászoktak a fagyhoz, hóviharhoz. 
Útnak is indult Áron. Csakhát a töröknek is voltak kémei. Elébe vágtak Hunyadinak. Török sereg tört a 
magyarokkal szövetséges Havaselvére. Hunyadi, amint megkapta a román fejedelme üzenetét, máris 
indult tizenötezer harcossal. Nem messzire a Vaskaputól, a Jalomicca folyó mentén szállt szembe 
Hunyadi Sehabeddin beglerbég jóval nagyobb seregével. Órákon át folyt a kegyetlen küzdelem. Végül 
Hunyadi katonákkal megrakott harci szekerei legázolták az ellenséget. A törökök az erdobe menekültek. 
Jó helyre! Ott helyezte el Hunyadi a román csapatokat, s azok mind egy szálig levágták a törököt. 
Nagy diadal volt ez. A gyozhetetlen Hunyadi János híre-neve szájról-szájra járt, és reménységgel töltötte 
el a leigázott balkáni népeket. Van még szabadulás a török iga alól! 
Hunyadi hozzá is látott a készülodéshez. Egy kerek esztendobe telt, míg fölszerelte csapatait. A 
Hunyadi-birtokok óriási jövedelmébol fegyvert, élelmet, lovakat, szekereket vásároltak, zsoldosokat 
toboroztak. 

1443 oszén Hunyadi seregével átkelt a Dunán. 
A törökök nyomban lecsaptak rájuk, de Hunyadi jól számított. A törökök által leigázott népek sorra 

Elfogott keresztény foglyok 
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föllázadtak. Ezrével özönlöttek a férfiak Hunyadi 
zászlaja alá: szerbek, bosnyákok, albánok. A nép hordta 
nekik az élelmet, és ahol elkaptak egy menekülo 
törököt, azt nyomban felkoncolták. 
Hunyadi gyozedelmes serege eljutott Szófiáig, Nisig. 
Még a Balkán-hegység szorosain kellett volna 
áttörniök, hogy eljussanak Drinápolyig. Csakhát a török 
is értett a hadviseléshez. Békét kötött ázsiai 
ellenfeleivel, és gyors lovascsapatokkal rakta meg a 
Balkán-hegység szorosait. Áron mester, amulett-
árusnak álcázva magát, végigjárta a hegyláncot, aztán 
jelentette Hunyadinak: 
-Nem törhetünk át. A török császár legjobb 
lovascsapatai védik a hágókat. 
Hunyadi kifelé figyelt. Üvöltött a szélvihar, a jeges szél. 
Méteres hó lepte el a vidéket. 
-Ilyent sem éltünk meg mostanáig, igaz-e, Áron? Mit 
tehetünk? Visszavonulunk. Fogytán az élelem, 
elhullnak a lovak. Itt most csak veszíthetünk. 
Meg is kezdték a visszavonulást. A török lovasság 
nyomban üldözobe vette oket. Hunyadi már-már 
reménytelen helyzetben két oldalra, a dombok mögé 

vezényelte a gyalogságot. Onnan törtek rá a török 
lovasokra. A rajtaütés alaposan szétzilálta az üldözoket. Ekkor támadott Hunyadi, és megsemmisítette a 
maradék török lovasságot. Elesett a török vezér és a szultán sógora. A túlélok hanyatt-homlok 
menekültek. Hunyadi sereg most már háborítatlanul vonulhatott haza. Így kovácsolt Hunyadi a 
visszavonulásból is gyozelmet. 
-Mi lesz most, nagyuram? 
-Mi lenne, Áron? Amint eljön az ideje, újra támadunk. 

Hunyadi fürkészoje 
 

Volt Hunyadi Jánosnak, a törökvero nagy hadvezérnek egy igen ügyes kémje, akit Illésnek neveztek, s 
kincses Kolozsvár városából való ötvösmester képében járta az úttalan utakat; máskor az igazhitu 
Ibrahim képében dicsérte Allahot, hogy aztán kilopózzék a török táborból, s az erdo mélyén egy 
terebélyes tölgyfa odvába rejtse el a turbánt meg a török bugyogót, s az erdobol már Ilie jött elo, a 
juhász. Illés-Ilie-Ibrahim egyformán pergette a szót magyarul, románul, törökül, de ha a szükség úgy 
kívánta, szebeni cserzovarga képében bukkant fel. 
Az már aztán az o titka volt, s ezt nem árulta el senkinek: honnan tudta meg a török vezér terveit, s a 
magyar nagyurak fondorkodását hunyadi János ellen. Mert volt a vajdának ellensége boven. Retteget 
tole a török, mert ahol feltunt a nagy hunyadi hollócímeres lobogója, onnan véres fejjel menekült az 
Erdélyt elözönlo török. Nem csoda, ha máson se járt az esze a török bégeknek meg furfangos basáknak, 
hogyan csalhatnák csapdába Hunyadi Jánost. Nagy ellensége volt János vajdának a hódító török, de 
gyulölte halálos fenekedéssel Hunyadit a stájerföldi Cillei, meg Újlaki és Garai uraságok is, minden 
pereputtyukkal együtt. Ezek a nagyurak egyébre sem gondoltak, csak vagyonuk gyarapítására, s irigyen 
látták, hogy Hunyadi János úrrá lett a fél ország fölött. Mennyi gazdag föld, temérdek jobbágy, s ezt 
mind ok birtokolhatnák, ha nem élne Hunyadi János. 
-Hát akkor ne éljen! – mondta ki Cillei Ulrik, s a többi úr rábólintott. Mit bánták, hogy mialatt ok 
cifrálkodnak, civakodnak, azalatt hunyadi óriási birtokai minden jövedelmét arra költi, hogy sereget 
toborozzon a török ellen. Bezzeg tudta a nép meg a kisnemesek, áldották is védelmezojük, Hunyadi 

Török lovasság 
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János nevét. 
Cillei úr mézeshangú, cifrán kipingált 
levelet küldött János vajdának, hogy 
szívesen látja ot baráti vendégségbe, 
medvevadászatra. Csakhogy ezen a 
vadászaton nem a medvét: Hunyadi 
Jánost terítették volna le. Elvégezték 
egymás közt, hogy Hunyadi élve nem 
hagyhatja el Cillei Ulrik várát. 
Ezt tudta meg Illés mester. Boros fovel 
kifecsegték a titkos szolgáik elott az 
urak, azok továbbadták, s valamelyik 
szolgáló asszonyság egy szép 
fülönfüggoért megsúgta az érdekes hírt 
a derék kolozsvári ötvösnek, Illés 
mesternek, hogy bizony befellegzett 
Hunyadi Jánosnak, hamarosan temetik. 
A fürkészo lóra pattant, s vágtatott 

erdon-mezon keresztül, hogy megjelentse a készülo cselt urának. Amint vágtatott, belezuhant egy 
verembe, medvének vagy farkasnak ásták. Illés mester elvesztette az eszméletét. 
Mikor magához tért. Látta, hogy a ló nyakát szegte. Nagy kínnal kimászott a verembol, de ismét 
elbódult. Arra tért magához, hogy valami gombaszedo, favágó szegényember hajlik föléje, s éppen 
gombolja le a borzekét. 
-Hát te atyámfia, nem haltál meg? – álmélkodott a favágó. 

-Még nem. Nincs reá érkezésem. 
Megnézte a favágót. Igen becsületes képunek látszott. 
-Te ki vagy? 
-Én a Cillei úr jobbágya. 
-A jóságos Cillei úré? 

-Jó a kutyának, mert o maga is kutyafajzat! 
Ezt akarta hallani a fürkészo. Tudta o jól, hogy gyulölik a jobbágyai Cillei urat, aki gyötri, gyalázza a 
népet. Összekapaszkodva valahogy elsántikáltak az erdei ember kunyhójáig, s még Illés mester 
vigasztalta a favágót, hogy ebcsont beforr. Aztán rábízott egy üzenetet. 

-Cillei úr számára? 
-Várd, hogy végigmondjam. Hunyadi János vajdánkhoz. Csak ennyi: el ne fogadja Cillei úr meghívását, 
mert halál vár reá. Eredj, ne velem törodj. Jó ügyben jársz. 
-János vajda katonája voltam – csak ennyit válaszolt a favágó, s neki toronyiránt az erdonek. El is jutott 
a nagy lápig, ott elofüttyentette a surubol csikász-pákász-madarász komáját, bizonyos Mirkovics Pépót, 
s a fülébe súgta az üzenetet. Pépó, aki valamikor a végvári harcokban Galambócnál Hunyadi csapatában 
vitézkedett, csak annyit mondott, hogy érti, s az erdei ember nézhette, amint zsombékról zsombékra 
ugrálva eltunik a nádrengetegben. 
Pépó a láp túlsó szélén felbukkanva egyenesen a csikósok tanyája felé vette útját. Hajnalra oda is ért. 
Mihály bácsinak, a ménesgazdának adta át az üzenetet. Mihály máris legszilajabb paripájára ültette 
keresztfiát, Lackót, s az ördögadta kölyök meztelen sarkával megsarkantyúzta a paripát, elvágtatott, a 
porát is egykettore elfújta a szél. Lackó gyerektol a Vaszilij nevu bányász vette át az üzenetet, s vitte a 
hegyeken keresztül, Brádnak. Harmadnap megállt Vajdahunyad várának kapujában, bebocsátást kérve, 
egy kovácslegény. 

Török kereskedok pihennek  



27 

A kovácsokat már akkoriban is nagy becsben tartották, kellet a kardcsiszár, mesterember minden várba. A 
kovácslegény a kapun belül jutva megjelentette a kapuorzok tizedesének, hogy sürgos hírt hozott János 
vajdának, eresszék elébe. Ez meg is történt minden huzavona nélkül. A nagy Hunyadi katonái tudták, hogy a 
vajda meghallgat mindenkit, sot a szegényembert szívesebben, mint az urakat. 
Hunyadi János éppen fiacskáját, Mátyást oktatta néhány cseles kardvágásra, mikor eleibe állt a kovács az 
üzenettel. 
Hunyadi összevonta ereszes szemöldökét, de csak magában csodálkozott. Most történt meg eloször, hogy 
Illés mester tévedett. Semmiféle üzenet nem érkezett Cillei úrtól. Aztán negyednap kiderült, hogy mégsem 
tévedett. Akkor ért ugyanis a vár alá Cillei Fullajtárja a meghívással, s Hunyadi János gondolt amit gondolt, 
mindenesetre azt üzente, hogy menne szívesen, de nincs érkezése, a török mozgolódik, neki itt a helye. 
Füstbe ment a Cilleiék gyilkos terve. Így mentették meg a szegényemberek a nagy Hunyadi János életét. 

 

Kemény Simon 
Thuróczi János krónikája nyomán 

 
Ha a török prédára éhezett, betört Erdélyországba, és onnan midig sok zsákmánnyal tért vissza. Hiszen 
megtehette, mert a föld népének védelmezoje nem volt, az urak csak a maguk birtokával törodtek. 
Egyedül Hunyadi János szánta meg a szegénységet, csak az o keze szorult ökölbe, amikor a felégetett 
falvakat látta. Nem is várta meg, míg a török betör, sokszor megelozte a támadásban. 
Így járt vele a híres Mezet bég is, aki úgy tanyázott Marosszentimre mellet, mintha a hazájában volna. De 
azért mégsem, mert itt bátrabban rabolt és fosztogatott. 
Hunyadi pedig megelégelte a török vakmeroségét, és váratlanul megrohanta Mezet bég táborát. Az elso 
rohammal elsöpörte a törököt, de aztán a bég mozgósította a tartalékot is. 
Egyszerre Hunyadi azon vette észre magát, hogy a török háromfelöl támad rá. Hirtelen tömött sorokba 
szorította a katonaságát, aztán lassan hátrálni kezdett. Váratlanul átkelt az Ompoly vizén, és visszavonult 
Gyulafehérvárra. Ott várta be a székelyek seregét. 
De ezalatt Mezet bég is fölkészült a csatára. Összehívta legjobb tisztjeit, legbátrabb vitézeit, és azt mondta 
nekik: 
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-Az oroszlánt csak az pusztíthatja el, aki a szívét eltalálja. Ilyen oroszlán a magyar hadsereg is, annak 
pedig Hunyadi János a szíve. Csak úgy gyozhetünk, ha Hunyadit elfogjuk vagy megöljük. 
-Úgy legyen! – kiáltották a tisztek, ezt kiáltották a közvitézek is. 
Az egész török sereg felkészült a harcra, és mindenki Hunyadit akarta levágni. 
De Mezet bég ezzel sem érte be. Azt mondta a vitézeknek: 
-Jól figyeljetek, hogy Hunyadit mással össze ne tévesszétek! Ez a vezér mindig ott jár, ahol a legerosebb 
a küzdelem. Fehér paripája kiragadja a legnagyobb surubol. Hunyadi ezüstsisakot visel, karján címeres 
pajzs van, rajta egy holló, amelynek csorében gyurut láttok. Errol megismeritek. 
-Megismerjük, és maghal – mondták erre a tisztek és a janicsárok. 
Eközben Hunyadi és felkészült a csatára. Feltette ezüstsisakját, felöltötte címeres páncélját, és 
elovezettette hófehér paripáját. 

Ekkor azonban alvezére, Kemény Simon megállította, és azt mondta neki: 
-Uram, a kémek jelentették, hogy az egész török tábor egyedül a vezért keresi, magára Hunyadira támad. 
Cseréljünk fegyvert, páncélt és lovat, mert ha én elesem is, így a gyozelmet biztosítjuk. 
Hunyadi egy percig gondolkodott, aztán szó nélkül intett Kemény Simonnak, hogy vesse le a páncélját. 
Ott mindjárt fegyverzetet és lovat cseréltek. 
Nemsokára szemben állott a két sereg. A magyar sereg élén, hollós címerrel a karján, hófehér paripán 
Kemény Simon állott. 
Amikor a két sereg összeroppant, minden török vitéz a fehér paripán lovagló, hollós címeru lovagra 
támadt. 
De a székelyek nem hagyták a vezért: keményen aprították a janicsárt. Hiszen apríthatták, mert annyian 
voltak, mint a sáska. 
Nemsokára a hollós címeru lovag mellett ott feküdt a török sereg színe-virága, de hiába, mert csak úgy 
özönlött oda a sok török. 
Végre a sok sebtol a vezér már ellankadt, egyszerre a lova is összeroskadt alatta. A székelyek rémülten 
látták, hogy a vezér elesett, a törökök pedig rettenetes hangon üvöltötték: 
-Hunyadi meghalt! Hunyadi meghalt! 
Már-már megzavarodtak a magyar és székely hadsorok, amikor az Ompoly mellol új sereg bontakozott 
ki, és a sereg élén ott vágtatott maga a vezér: Hunyadi János! 
-Itt van Hunyadi! – kiáltotta menydörgo hangon, s bár Kemény Simon páncélját viselte, mindenki 
megismerte hangjáról és kardjának csapásáról. Nyomában ott vágtattak a legjobb vitézek, akik súlyos 
kardcsapással álltak bosszút Kemény Simon haláláért. 
A törökök iszonyúan megrémültek, amikor Hunyadit meglátták. Mintha sírjából kel volna ki, túlvilági 
alaknak látszott. 
Az egész török sereg futásnak eredt, a magyar meg keményen üldözte. Levágták ott magát Mezet béget 
is, de még növendék fiának sem adtak kegyelmet. 
Annyit zsákmányoltak azon a helyen, hogy a török boglárok árából templomot emelhettek a csata 
színhelyén. 
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János vajda úr ütközete a Vaskapunál  
Thuróczy János nyomán 

 
A János vajda úr vezette dicsoséges harcokon kívül is mindenütt balszerencse kísérte a törököket, 
valahányszor egy-egy csapatuk valamilyen rejtekúton belopakodott az országba, hogy a szokásos módon 
zsákmányt szerezzen magának. Ugyanis János vajda úr vitézei, akiket az ország védelmére rendelt, 
mindig megfutamították oket. Így tehát minden út bezárult elottük Magyarország földjének 
megtámadására: az ország határain belül nem is villoghattak lándzsáik a napsugár ragyogásában. 
Amurát, a törökök császára, gondolatokba mélyedve gyakran emlékezetébe idézte övéinek sokszor 
elszenvedett vereségét s népének nagymérvu pusztulását, továbbá azt, hogy Moldva és Havasalföld 
területe és uralkodói elszakadtak tole. Nagyon felháborodott rajta, és elhatározta, hogy bosszút állt 
azokon, akik megsértették. Ezért országa válogatott katonaságából összeszedett nyolcvanezer fonyi 
hadinépet, harci erényekben a legderekabbakat. Vezérüknek a basát tette meg, aki az ország 
hadügyeinek intézésében outána a második ember volt. Megparancsolta neki, hogy minél elobb rohanja 
meg Havasföldet, és dúlja fel, mivel a vajdájuk elszakadt tole. Innét aztán vezesse át csapatait 
Magyarország erdélyi részeire, és a leheto legkeményebb büntetést rója ki tuzzel és karddal, és a 
legkíméletlenebbül álljon bosszút mindazért a gyalázatért, amit János vajda úr elkövetett. 
A császárnak ez a szándéka nem csak a vidék közrendu népét töltötte el rettegéssel, hanem a nemesi 
rend tagjait is súlyos gondokba sodorta. A basa pedig a reá bízott egész hadinéppel Kis-Nikápoly vára 
mellett hajósok segítségével átkelt a Dunán, és csapatai óriási zajjal elöntötték a Havasföld területét. Aki 
nem tudott futva menekülni, zsákmánnyá vagy hullává lett. Ezután nekilátott, hogy átkel a havasokon, és 
végrehajtja a császár parancsolta feladatot. 

János vajda úr pedig inkább kész volt 
meghalni, mint a védelmére bízott nép 
pusztulását elturni. Elobbi gyozelmeibol erot 
merítve, egyesítette a fegyveres orcsapatokat és 
a hadsereget, és mivel inkább azt választotta, 
hogy o támadja meg az ellenséget, mint hogy 
az ot, egészen a vidék széléig üldözte 
ellenfelét, bár seregének létszáma és fegyveres 
ereje nem mérkozhetett a törökökével. Mikor 
aztán ahhoz a helyhez érkezett, amelyet 
Vaskapunak neveznek, veszélyes, nagy és 
minden idokben emlékezetes ütközetet vívott; 
innen is, onnan is harsogva zúgtak a kürtök. Az 
ellenfelek összecsaptak, és mindkét részrol 
férfiasan küzdöttek. A basa hadinépének 

sokaságában bízva, nem is gondolt hátrálásra, János vajda úr pedig el volt szánva rá, hogy vagy gyoz 
vagy meghal, és számításba sem vette a futás lehetoségét. Mindkét oldalon izzik tehát a kemény 
küzdelem; nagy öldöklés támad, sokan esnek el mind a két oldalon, de a törökök közül többen. Ezért a 
basa és a törökök arra kényszerültek, hogy elhagyják a csatateret, és gyors futásnak eredjenek. A 
magyarok uzobe vették oket, és halandó hullává változtatták, akit csak utolértek, úgyhogy a nagy 
küzdelem egész tere a nagy öldökléstol emberek és lovak vérében ázott, a sok hulla elborította, utóbb a 
nap hevétol felmelegedve rohadt buzt lehelt, megfertozte messze vidékek levegojét, és lehetetlen volt 
embernek arrafelé járnia. 
János úr hát szétvert sok ezer ellenséget, sok foembert foglyul ejtett, sok kincset és értékes 
hadifelszerelést zsákmányolt. Emlékezetes gyozelmet aratott ez a nagyszeru és minden idokben 
dicsoségre és magasztalásra méltó férfiú, mert bátran fogott hozzá a háborúhoz, bölcsen vezette, 
szerencsésen vívta meg, és jól fejezte be. Ettol kezdve nem csak az ország lakosai, hanem még az idegen 
nemzetek is kedvelték; olyan ember volt, akit az oszinte szeretet érzésével és teljes szívbol lehet 
szeretni. 
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Nándorfehérvár ostroma 
Thuróczi János krónikája nyomán 

 
Amikor Mahomet török császár Görögországot leverte, úgy elbizakodott, hogy azt mondta: 
-Egy az isten az égben, egy fejedelme uralkodjék a földön! 
Így beszélt a császár, a török vajdák, basák és bégek pedig rátörtek a városokra meg falvakra, égették, 
romboltak, pusztítottak, és rabszíjra fuzték a parasztokat. 
Forrt, forrongott a gyulölet a magyar népben, bosszúért kiáltottak az elpusztult falvak és városok, de az 
uraknak más gondjuk volt, nem törodtek a nép bajával. Egyedül Hunyadi János szíve keseredett el a nép 
üldözése miatt. Amikor meghallotta, hogy a török martalócok Erdély földjét pusztítják, fölfegyverezte a 
népet, és szembeszállt a rablókkal.  Tanyák határában, falvak közelében, városok körül folytak a harcok, 
s Hunyadi mindenütt visszaszorította a törököt. 
Amikor Hunyadi csatáinak hírét Izsák vajda meghallotta, mérhetetlenül fölháborodott. Még hogy a dicso 
törökcsapatokat egy hitvány gyaur megtámadja s megveri! Ez a vajda, aki Szendro városának kapitánya 
és egész Rácország birtokosa volt, nagy hadat gyujtött, és a falvakat meg a városokat erosen raboltatta. 
Éppen Nándorfehérvár alá vonult, mert annak kapitánya Hunyadi János volt, s ott pusztított 
legkegyetlenebbül. 
De nem sokáig pusztíthatott! Mert Hunyadi nagy sereget gyujtött, és nyílt mezon szembeszállt az 
ellenséggel. 
Nagy rohammal támadott a török, de a magyar sem engedett. Már az elso ütközetben sokan lefordulta a 
lóról, de az eléesettek helyébe mások léptek: a magyarok egy lépést sem hátráltak. Hunyadi mindig ott 
jelent meg, ahol legnagyobb volt a veszedelem, népét bíztatta, az ellenség szívében pedig félelmet 
keltett. 
Amikor Izsák vajda látta, hogy a magyarok vagy gyozni, vagy halni akarnak, megijedt ettol az 
elszántságtól, hátat fordított, és gyors vágtatással Szendro vára felé fordult. Ahogy ezt a török sereg 
észrevette, mindjárt futásnak eredt. 
Hunyadi pedig üldözobe vette a futókat, és egészen Szendro várának faláig üldözte oket. Végül nagy 
gyozelemmel, sok zsákmánnyal tért vissza Nándorfehérvár várába. 
De már ezt a török császár sem nézte tétlenül. Négyszázezernél több katonát, rengeteg hadigépet 
szállított hajón a vár alá. Addig egyetlen várat sem ostromoltak ilyen nagy elokészülettel. 
Amikor a török császár elokészületének híre járt, Hunyadi János nem volt a várban, hanem arról 
tanácskozott, miképpen szervezzék meg az ország védelmét. Hiszen tanácskozhatott! Mert a többi urak 
mind irigykedtek rá, s azt mondogatták: 
Ki-ki a magáét védelmezze! Ha Nándorfehérvárt rábízták Hunyadira, ám védje meg, ha tudja! 
Ezzel aztán a tanácskozásnak vége lett, Hunyadi pedig elindult, hogy felmento sereget szervezzen. 
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Ezalatt a török császár hozzákezdett az ostromhoz. A hadigépeket a síkságon állították fel, s ezek 
hatalmas köveket hajigáltak a vár falaira. Éjjel-nappal dörögtek a hadigépek, rettenetes menydörgésük 
egészen Szegedig elhallatszott. Úgy okádták a füstöt, hogy a napfényes, tiszta eget suru ködfelho 
borította el, és a lengedezo szello kénbuzzel keveredett. Sem a forró nyári nap, sem a huvös éjszaka 
sötétje nem nyújtott pihenést az ostromlottaknak, mert az ostromlók sem pihentek. 
Egymás után omlottak le a vár magas tornyai, ledoltek a védofalak és bástyák, amelyek eddig az 
embereket oltalmazták. Most már a hatalmas kövek az embereket pusztították. A vár védoi egészen 
kétségbeestek, a halálfélelemtol megdermedtek, és mindnyájan a biztos halál közeledését várták. 
Ekkor jelent meg a Duna partján Hunyadi János, a magyarok reménysége és a török félelme. Csekély 
számú sereget hozott magával, mert nem volt ideje katonák toborzására. Ebben a kicsiny seregben is sok 
volt a paraszt katona, aki fegyverforgatást nem tanult. De Hunyadi bízott ebben a kis seregben, bízott a 
parasztokban, s nem is csalódott. 
Hunyadi eloször arra törekedett, hogy az ellenség hajóit a folyóról eluzze, és a várban lévoknek 
fegyveres segítséget vigyen. Számított ebben a vízi csatában a halászok kis bárkáira, és számításba 
bevált: a mozgékony halászbárkák könnyen elsurrantak a török hajók között, és több oldalról támadva, 
sokat felgyújtottak közülük. A magyarok bátran rohantak rá a törökök hajóira, s egymás után lángra 
lobbantották oket. De sok magyar is elesett a nagy vízi csatában. A rettenetes vérontás miatt a Duna vize 
véres foltokkal kavargott, és a katonák gazdag lakomát adtak a halaknak. 
Lángban álltak a török hajók, s a magyar vitézek büszkén vonultak fel a várba. Ott úgy fogadták oket, 
mint a magyarok szabadítóit. 
Hunyadi János pedig egyenesen a kapitányokhoz ment, és azt mondta nekik: 
-Ugyan mitol féltek? Vagy talán most láttok eloször törököt? Ezek azok, akiket olyan sokszor 
megszalasztottunk! Annyiszor láttátok már oket, miért éppen most zavar ez a látvány titeket? Bízzatok 
Krisztusban, akinek nevéért annyiszor ontottuk vérünket, és ismét gyozni fogunk! 
Ezekkel a szavakkal és még sok hasonlóval Hunyadi ismét bátorságot öntött a kapitányok és a katonák 
szívébe. Ezután megerosítette a várat az új katonasággal, és minthogy ezek a fegyverforgatásban 
járatlanok voltak, megkezdte kiképzésüket. 
Ezalatt a törökök táborában is nagy tanácskozás folyt. Mahometcsászár összehívta a török sereg vezéreit, 
és így szólt hozzájuk: 
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-Mindnyájan emlékeztek arra, hogy atyám, Amurát 
császár éppen hét hónapig ostromolta 
Nándorfehérvárt, s mégsem tudta meghódítani. 
Ezért gyozelem nélkül, szégyenszemre vonult el a 
vár alól. De most másképpen lesz! Mert amit 
Amurát hét hónap alatt nem tudott teljesíteni, 
teljesíti Mahomet tizenöt nap alatt. 
Egymásra néztek a török vezérek, s mind azt 
gondolták, hogy Hunyadi nem adja meg olyan 
könnyen a várat. De szólni egyik se mert; végre az 
anatóliai vajda, a hadjárat fovezére mégis 
megszólalt: 
-Ó, hatalmas császár! Boldog vagyok, hogy 
felséged színe elott megszólalhatok. Félek ugyan 
attól, hogy elvesztem hozzám való kegyességedet, 
mégis meg kell mondanom: a magyarok erosebben 
védik váraikat, mint a görögök. 
Nem tetszett ez a szó a császárnak, de nem felelt rá, csak kiadta a parancsot, hogy az ostromot folytatni 
kell. 
Folyt is az ostrom, rettenetes erovel folyt. Néhány nap múlva minden torony ledolt, és a falak nagy része 
is romokban hevert. Az árkok eltuntek, színig megteltek földdel – most már szabad volt az ostromlók 
útja. 

Az ostrom tizenötödik napján, ahogy a török császár elore 
megígérte, megindult a nagy támadás. 
Hajnalhasadáskor szörnyu dobpergéssel, eros 
trombitaszóval és harsány kiáltozással rohamra indult a 
török. 
Már az elso rohammal betört a vár belsejébe, és elsöpörte a 
gyenge magyar védelmet. 
De a belso várban nagy közelharc folyt, a magyar vitézek 
végso elszántsággal verekedtek, visszaszorították a törököt, 
aztán ismét meghátráltak, majd újra eloretörtek. 
Hunyadi János mindenütt ott volt: buzdított, fenyegetett és 
harcolt; ahol o járt, mindig fellángolt a küzdelem. 
A közvitézek elso soraiban ott harcoltak a vár kapitányai, 
Szilágyi Mihály és Kanizsai László, ott harcoltak a többi 
tisztek is, mind példát mutattak a vitézeknek. 
Ekkor történt, hogy egy torony védelmében az egyik vitéz, 
Dugovics Titusz birokra kelt egy törökkel, aki zászlóját ki 
akarta tuzni a bástyára. Amikor látta, hogy semmiképpen 
sem tudja a törököt leküzdeni, átnyalábolta ellenfelét, és a 
mélybe vetette magát. 
Háromszor kiuzték a törököt a várból, de mindig újra 
visszatért, mert gyozte erovel: sok volt a tartaléka. 
Mint a hullámzó tenger, úgy borította a sok török a várat, a 
védoket visszaszorította, a házakat felgyújtotta, és 
mindenütt kituzte a török zászlót. 
Már felharsant a török táborban az örömkiáltás, a gyozelmi 
zene, már készült az egész sereg a felvonulásra, amikor a 

Nándorfehérvár ostroma 

Hunyadi János pecsétje 
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magyar vitézek még egy kétségbeesett támadásra indultak. Egymáshoz illesztették a pajzsaikat, és ezt 
kiáltották: 
-Uram Jézus, segélj meg! 
Ezzel a kiáltással a törökre vetették magukat. 
A törökök pedig, akik már nem vártak támadást, hirtelen úgy megzavarodtak, hogy futásnak eredtek. 
Erre a magyarok visszanyerték bátorságukat, mindnyájan szívet nyertek, és kardjuk élével üldözni 
kezdték az ellenséget. Lerohantak a hadigépekhez, amelyek orizetlenül maradtak, megrongálták a 
gépeket, és felgyújtották a török tábort. Ezután mezonek fordultak, és üldözobe vették a menekülo 
törököt. Csak a suru éjszaka vetett véget a mészárlásnak. 

A gogös Mahomet, a törökök elbizakodott császára, vágtatva menekült, futott a magyar vitézek elott. 
Minden fölszerelését, összes katonáját elhagyta, már csak a saját életére gondolt. 
De aztán eszébe jutott, hogy még azt a hitvány életet sem érdemes megmenteni, és azt mondta a kíséro 
szolgáknak: 
-Mérget adjatok nekem, rögtön ölo mérget! Haljak meg inkább, semhogy ilyen gyalázattal térjek vissza 
országomba! 
De a szolgáknak volt eszük: nem adtak mérget a török császárnak. Ezért aztán a császár 
elgondolkozhatott azon, hogy elbizakodott elmével az egész földkerekségen uralkodni akart, s íme, 
paraszti kezek gyozték le, amelyek eddig kapát, és nem fegyvert forgattak. 
És aki sok trombita és dob hangja mellett, vidáman érkezett a vár alá, most az éjszaka csöndjében, 
gyalázattal futott el. 

 
 
 
 
 

Gyilkos gyaur  
A nándorfehérvári csata török szemmel  

 
Dicsoséges hadjáratunk harmadik hónapjában hírt kell adnom ama balszerencsés napról, melyen Allah 
elfordította orcáját seregeink felol. A gyaur kutya, kit hitetlen társai Hunyadinak hívnak, ismét harcba 
szállt hosies szultáni seregeinkkel, ellenére annak, hogy már többször vereséget szenvedettA helybeliek 
által Koszovo Poljének nevezett rigómezei csatában is megcsappant katonáinak száma, s o maga is alig 
menekült ép borrel. Most is azt hittük, hogy az igaz hit harcosait a csatában szerzett javakkal és 
gazdagsággal fogja jutalmazni a sors, de a döntés mindenkoron a nagyhatalmú Allah kezében van. A 
gyaurok prófétájának, Jézusnak születésétol számított 1456-ik esztendejében csapataink Nándorfehérvárt 

Zimony vára 
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ostromolták. Eloorsünk megfigyelése szerint a várat mindössze néhány ezer védo tartja, míg a 
magasságos szultán serege százezer harcost számlál. A Dunán egymáshoz láncolt gályáink 
megakadályozták a külso segítség bejutását. Seregeink a várat körülvéve szüntelenül vas-és kogolyókkal 
ágyúzták a falakat. Már-már a gyozelmet ünnepeltük, amikor a magyarok kormányzója gyakorlott 
harcosaival váratlanul a folyóhoz érkezett és a gályák zárját áttörve behatolt a várba. 
Ekkor a hadiszerencse megfordult, mert a gyaur vezér erosen érti a módját, hogy bátorságot öntsön 
embereibe. Rövid idore azonban ismét reménykedhettünk, amikor egyik hos janicsárunk a vár fokára 
érvén megkísérelte kituzni a lófarkas zászlót. Eközben elkeseredett közelharc és kézitusa zajlott a vár 
belso kapujánál. Egy Dugovics nevezetu hitetlen - kinek lelke jusson a pokolra és sírja legyen 
névtelenné és jeltelenné - zászlótartónkat a mélybe rántva megakadályozta, hogy gyozelmünk jelét a vár 
fokára tuzzük. Ez a gaztett a magyarokat még inkább a harcra buzdította, s utolsó erejükkel, valamint a 
Száva túlpartjáról érkezo segítséggel a vár elfoglalását megakadályozták és elvágták seregeink elol a 
visszavonulás útját. A dicsoséges szultán és a gyozhetetlen padisah egyetlen vigasza, hogy a gyaurokra 
is lesújtott Allah haragja és fekete halállal tizedeli oket. Még a kormányzót is elragadta a kór, testét a 
gyulák Fehérvárára vitték eltemetni. A csata hírét krónikások és hírmondók vitték szerte a világba és 
hosiességünk emlékére délben még a keresztény harangok is megkondulnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Magyar uri viselet a XV. században 
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Hunyadi János halála 
Thuróczi János krónikája nyomán 

 

Kora ifjúságától kezdve folyamatosan háborúzott, a 
kormányzás gondja is elfárasztotta – Hunyadi János korán 
megöregedett. Amikor seregét ragályos betegség támadta 
meg, nem hagyta el a vitézeket, és maga is súlyosan 
megbetegedett. Ekkor Zimonyba vitték, és hu társa, 
Kapisztránói János szerzetes attól kezdve mindig az ágya 
mellett ült, és imádkozott érte. 
Amikor Hunyadi János lelkét visszaadta Megváltójának, 
nagy siralom támadt az egész országban. De nemcsak 
Magyarországon siratták: az egész kereszténység 
megrendülten gyászolta legjobb vitézét. Fenn a magas 
égboltozat csillagai elore megjósolták halálát: nem sokkal 
halála elott történt, hogy egy csodálatos üstökös jelent 
meg a magas levegoben. 
Amikor Mahomet császár Hunyadi halálának hírét 
meghallotta, lehajtotta fejét, és sokáig hallgatott. Ezután 
azt mondta: 
-Ellenségem volt, mégis sajnálom halálát, mert 
Hunyadinak nem volt párja a fejedelmek között. 
Hunyadi János testét Gyulafehérvárra szállították, és ott 
illo végtisztességgel eltemették. Kapisztránói János így 
búcsúzott tole: 
-Üdv, mennyei csillag, ország koronája, lehulltál. Hunyadi János sirja 

Vajdahunyad vára 
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Képregény  
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Válaszoljatok a következo kérdésekre: 

1) Mikor kezdodött Nándorfehérvár ostroma? 

2) Kik voltak a magyar seregek parancsnokai? 

3) Ki volt Szilágyi Mihály?  

4) Ki volt Hunyadi János? Mit tudsz róla? 

5) Ki volt Mehmed II?  

6) Milyen volt Magyarország helyzete 1456-ban? 

7) Sorold fel a csata egy pár fontosabb pillanatát? 

8) Mi történt Dugovics Titusszal? 

9) Mondd el röviden az ostrom menetét. 

10) Egészítsd ki a következo részleteket Hunyadi Jánossal kapcsolatosan: 

Hunyadi apja a mondák szerint:              

Szilágyi Mihály milyen rokonságban volt:         

Ki volt a felesége:                  

Családi  birtokának neve:                 

Miben halt meg:                         
 

Ötletek az orsi foglalkozásra: 

1) Meséld el az egyik történetet a füzetbol! 

2) Miért fontos a nándorfehérvári gyozelem?  

3) Mit tanultál a török kor Magyarországáról? 

4) Rajzoljátok le a Nándorfehérvár térképét és mondjátok el az ostrom menetét. 

5) Mit tudsz mondani a nándorfehérvári hosökrol? 

6) Találjátok meg a térképen Nándorfehérvár mai nevét és melyik országban található. 

 
 

Ötletek orsvezetok számára 

 


