
17.
Zsig mond ko rá nak 

bel po li ti kai vi szo nyai

Zsig mond fé lév szá za dos ural ma a 
ma gyar tör té ne lem ben fon tos kor sza kot 
jelent. A fej lő dés nek új moz za na tai tűn
tek fel, olyan té nye zők, ame lyek a jö vő 
eu ró pai fej lő dés út ját je löl ték ki: az 
állam elszemélytelenedése, az in téz mé
nyek kor sze rű sö dé se, a gaz da sá gi élet 
mo der ni zá ló dá sa és a tár sa da lom ta go
zó dá sá nak fi no mo dá sa.

I. Zsig mond nak a ha ta lo mért igen 
szí vó san meg kel lett küz de ni. 

Csa lád ja, a Lu xem burg-csa lád ke mény 
har cot foly ta tott az eu ró pai ér vé nye-
sü lé sért, és en nek egyik ál lo má sa volt a 
Nagy La jos sal va ló meg ál la po dás. 
En nek ér tel mé ben az „if jú le gény” Már
iá nak lett je gye se, és mint a ma gyar trón 
vá ro má nyo sa Ma gyar or szá gon, Nagy 
La jos ud va rá ban ne vel ke dett. Ez meg
ha tá ro zó lett egész éle té re, mert szár-
ma zá sa Né met or szág hoz, de leg al ap
ve tőbb gyer mek ko ri él mé nyei Ma gyar-
or szág hoz kö töt ték. La jos halá la után 
rö vid idő re igen ke gyet len párt har cok 
rob ban tak ki. Zsig mond házas sá ga lét re
jött, de a ha tal mat nem tud ta meg sze rez
ni. A párt har cok ban a köz ben 
megválasztott An jou II.         Ká rolyt 
meg gyil kol ták. La jos öz ve gyét meg-
foj tot ták, és Má ria is fog ság ban volt. 
Vé gül Zsig mon dot 1387ben meg ko ro
náz ták, fe le sé gét ki sza ba dí tot ta, és meg
kezd te el szánt har cát ha tal ma meg szi
lár dí tá sá ra. Az el ső lé pés a ve le szem be
for du ló Hor vá ti-csa lád le győ zé se és az 

egész ér dek kö zös ség fel szá mo lá sa volt.

Fe la dat: A Hor vá ti cso port egyik tag
ja volt Hédervári Kont, aki ről iro dal
munk is meg em lé ke zik. Ke res sük meg a 
Kont vi téz ről szó ló ver set, és ha son lít
suk össze a köl tő ál lás fog la lá sát a tör té
ne ti va ló ság gal!

A kö vet ke ző cso port leg ki emel ke
dőbb alak ja Kanizsai Já nos ér sek és 
Lackfi Ist ván ná dor volt. (Lackfi ne vét 
a Tol di ból min den ma gyar em ber is me
ri!) Ami kor azon ban Lackfi Zsig mond
dal szem ben a meg gyil kolt II. Ká roly 
csa lád já val ke re sett kap cso la tot, Zsig
mond le csa pott er re a cso port ra is. A 
család vezetőit kivégezték, párt hí ve it 
fog ság ba ve tet ték. Zsig mond ud va rá ban 
eb ben az idő ben ide ge nek is je len tős 
be fo lyás ra tet tek szert, és ez nagy el len
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ér zést vál tott ki a ma gyar bá rók ból,  
annyi ra, hogy 1401ben Zsig mon dot 
el fog ták, és Sik lós vá rá ban tar tot ták 
őrizet alatt. Így si ke rült az ide ge ne ket 
hát tér be szo rí ta ni, majd a köz ben 

meg öz ve gyült ki rályt Cillei Bor bá lá val 
össze há za sí ta ni. Az ud var leg is mer tebb 
sze mé lye pe dig Garai Mik lós lett. Zsig
mond utol só nagy erőp ró bá ja      Ná po lyi 
Lász ló (II. Ká roly fia) 1403ban be kö
vet ke ző tá ma dá sa volt. Ezt Kanizsai 
Já nos ér sek is tá mo gat ta, de Zsig mond 
vé gül fe lül ke re ke dett és    Ná po lyi Lász
ló vég leg le mon dott ma gyar trón igé nyé
ről. Kanizsai egy idő re még kegy vesz
tett is lett, de utóbb új ra a leg bi zal ma
sabb kör be emel ke dett, sőt 1411 után ő 
lett a német bi ro da lom fő kan cel lár ja 
Bu da szék hellyel.

II. Zsig mond a ha ta lom meg szi
lár dí tá sá ért foly ta tott küz de

lem ben ren ge teg ta nul sá got sze rez he tett. 
Időn ként a leg hű sé ge sebb nek lát szó 
em be rek for dul tak ve le szem be és al kot
tak el len zé ki szö vet sé get, az úgy ne ve
zett li gá kat. Zsig mond az egyi ket a 
má sik után szá mol ta föl ke mény kéz zel, 
de be le kel lett nyu god nia, hogy nem tud 
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a bá rók fö lé ke re ked ni. Meg kel lett         
el éged ni az el ső az egyen lők kö zött ál la
pot tal (la ti nul: primus inter pares). Ezt 
jel zi, hogy 1408ban for má li san is lét re
jött az or szá got kor mány zó elő ke lők 
szer ve ze te, a Sár ká nyos-rend. A vi tás 
kér dé sek ben ők dön töt tek, és a ki rály 
tá vol lé té ben ők kor má nyoz ták az or szá
got. Nem for dult töb bé sen ki szem be a 
ki rállyal, de en nek meg volt a mél tó ára: 
a bá rók egyé ni ha tal ma és fő leg bir to ka 
je len tő sen meg nőtt. A XIV. szá zad vé gé
ig Zsig mond a 100 ki rá lyi vár ból    53at 
adományozott el! A nagy bir tok ha tal-
mát fo ko za to san ki ter jesz tet te az egy-
ház, a vá ro sok és a ne mes ség fe lé is. 
Ez zel ter mé sze te sen eze ket is szer         vez
ke dés re és el len ál lás ra szo rí tot ták.
A nagy úri bir tok szer zés nek egyik köz
ked velt mód ja volt az úgy ne ve zett zá lo
go lás. Az a bir to kos, aki nek meg fe le lő 
mennyi sé gű pén ze volt, ha meg tud ta, 
hogy a ki rály pénz hi ánnyal küzd – mi kor 
nem küz dött! –, az zal a ja vas lat tal for
dult hozzá, hogy szí ve sen ad na ne ki köl
csön, de en nek fe jé ben egy bir to kot kér 
zá log ba, ami azt je len ti, hogy amíg a 
ki rály nem fi ze ti vissza a köl csönt, ad dig 
a bir tok jö ve del me a hi te le zőé. A ki rály 
ter mé sze te sen a leg rit kább eset ben volt 
ké pes az adós sá got vissza fi zet ni, így 
né hány év el tel té vel a hi te le ző azt aján
lot ta a ki rály nak, hogy egy újabb összeg 
fe jé ben ado má nyoz za ne ki vég le ge sen a 
ná la zá log ban le vő bir to kot. A fel aján
lott összeg az elő ző kölcsön összeg gel 
együtt lé nye ge sen ki sebb volt, mint a 
bir tok va ló di ér té ke, de a ki rály örült az 
újabb pénz nek és így a bir to ka it va ló já
ban el kó tya ve tyél te. Ilyen zá lo go lá si 
üz le tek ter mé sze te sen ma gá no sok kö zött 
is létre jöt tek. 

III. A bá rói li gák nagy ha tal ma 
ar ra kény sze rí tet te a köz-

ne mes sé get, hogy sa ját ér de ke i ért 
szer ve zett har cot kezd jen. Ezt elő se gí
tet te az a té nye ző is, hogy a köz ne mes
ség kö ré ből egy re töb ben emel ked tek a 
vi lá gi ér tel mi ség so ra i ba, így a ki épü lő 
ál lam szer ve zet ben szak em ber ként sze
rez het tek po zí ci ó kat. Rész ben a köz pon
ti bí ró sá go kon, rész ben a me gyé ben 
kap tak le he tő sé get az ér vé nye sü lés re. 
Be te tőz te ezt a fo lya ma tot, hogy Zsig
mond 1435. évi dek ré tu ma a köz ne mes
sé get már az or szág tes té nek a kép vi se
lő i ként sze re pel tet te. A köz ne mes ség 
mel lett Zsig mond a vá ro sok ra is igye
ke zett tá masz kod ni. 1405-ben (Ná po lyi 
Lász ló moz gal má nak vég le ges fel szá
mo lá sa után!) tűz te na pi rend re a vá ro
sok kér dé sé nek ren de zé sét. A vá ro si 
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kül döt tek meg hall ga tá sa után hoz ta meg 
a ki rá lyi ta nács az új ren del ke zé se ket. 
Ezek sza bá lyoz ták a vá ro sok jog ál lá-
sát, biz to sí tot ták a sza bad köl töz kö-
dést, hogy a vá ro sok mi nél ol csóbb 
mun ka erő höz is jut has sa nak. Fon tos 
ren del ke zés volt a bu dai mér ték egy sé-
gek nek az egész or szág ra va ló ki ter-
jesz té se. Ez azt mu tat ta, hogy a belső
ke res ke de lem fel len dült, s hogy Bu da 
köz pont tal megin dult a ma gyar pi ac 
egy sé ge se dé se. A vá ro si fej lő dés egyéb
ként a pa rasz ti pol gá ro so dás nak a vég ső 
ál lo má sa volt. A sza bad köz sé gek elő
ször mezővárosi ki vált sá go kat sze rez
tek, majd egye sek ki rá lyi vá ro si rang ra 
emel ked tek. Eb ben a kor szak ban gyor
sult fel a re gi o ná lis városszövetségek 
ki ala ku lá sa is. Az er dé lyi szá szok után 
két bá nya vá ros szö vet ség is lét rejött a 
Fel vi dé ken. A pol gá ro so dás szem pont
já ból a leg je len tő sebb a me ző vá ro sok 
szá má nak gyors emel ke dé se. A mező
vá ros kül ső ké pét te kint ve nagy fa lu nak 
lát szott, de fon tos jo go kat szer zett; ma ga 
vá lasz tot ta a bí rót és az es küd te ket, és a 
föl des úr ral meg ál la pod tak ab ban, hogy 
egy meg ha tá ro zott fix össze get ma guk 
szed nek be és jut tat ják el a föl des úr hoz. 

Ed dig a bí ró a föl des úr ki je lölt em be
re volt, aki ar ra az év re, amíg a tisz tet 
visel te, adó men tes sé get él ve zett. En nek 
fe jé ben a föl des úr el vár ta, hogy az ő 
ér de ke it kép vi sel je. Most a me ző vá ro si 
pol gá rok ál tal vá lasz tott bí ró ter mé sze
te sen a pa rasz tok ér de ke i nek volt kép vi
se lő je. Az egy összegben fi ze tett adó nak 
is nagy a je len tő sé ge. Ezt sem a föl des úr 
em be re szed te be, ha nem a vá ro si al kal
ma zot tak. Más részt az összeg nem vál
to zott ak kor sem, ha a la kos ság száma 
nőtt. A mezővárosi piac és a vá ro si 

ki vált sá gok vonz erőt je len tet tek a kör
nye ző pa raszt ság ra, és épp az ügye sebb, 
élel me sebb em be rek igye kez tek oda köl
töz ni. Más köz sé gek a me ző vá ro si jo go
kat igye kez tek meg sze rez ni. Az 1440ig 
ter je dő 50 év alatt az ad di gi 50 me ző vá
ros mel lé kb. 250 új me ző vá ros jött lét
re. Ez a fej lő dés ter mé sze te sen a pa rasz
ti ön tu dat nö ve ke dé sét is je len tet te.

IV. Ez az ön tu dat mu tat ko zott 
meg az 1437-ben ki tört 

er dé lyi pa raszt há bo rú ban is. Lé pes 
György ek kor a tö rök tá ma dá sá ra szá
mít va, az el ma radt egy há zi ti zed eket 
igye ke zett be szed ni. (Há rom évig 
ugyan is nem szed tek ren de sen ti zed et, 
mi vel az ak ko ri pénz ér té ke rossz volt.) 
Most vi szont a vész hely zet ben, és mert 
ek kor már ér té kes pénz ke rült for ga lom
ba, igye kez tek mi nél töb bet be haj ta ni. 
Ez rob ban tot ta ki a fel ke lést. A Bábolna-
he gyen (Bel ső Szol nok me gyé ben) 
Alparét mel lett volt a fő ha di szál lás, 
majd a szem ben ál ló fe lek a 
kolozsmonostori hi te leshe lyen megál
la po dást kö töt tek. Bu dai Nagy An tal 
volt a pa rasz tok szó szó ló ja (4 ma gyar és 
egy ro mán kép vi se lő vett részt az egyez
ség meg kö té sé ben). A meg ál la po dás 
sza bá lyoz ta a ti zed fi ze té sét, a pa rasz tok 
sza bad köl tö zé sét, de volt két rend ha gyó 
ren del ke zés is: el töröl te a föl des úri 
ki len ce det, és ki mond ta, hogy éven ként 
egy pa raszt gyű lés fog ja el len őriz ni az 
egyes ség meg tar tá sát. Ez utób bi azt 
mu tat ja, hogy a paraszt ság kö ré ben 
fölébredt a renddé szerveződés igé
nye. A ki len ced eltör lé se vi szont ir re á lis 
kö ve te lés volt, hi szen ez a föl de su rak 
gaz da sá gi meg él he té sét érin tet te. Így 
vi lá gos, hogy csak a kény szer hely zet 
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mi att fo gad ták el ezt a pon tot. Nem sok
kal utóbb a ma gyar me gyei ve ze tők, a 
szé kely szé kek ve ze tői és a szász elő ke
lők Ká pol nán uni ó ra lép tek: a há rom 
nem zet meg ál la po dott egy más meg se gí
té sé ben. Egy újabb, a pa rasz tok szá má ra 
már sok kal előny te le nebb meg ál la po dás 
után (eb ből a ki len ced el tör lé se és az 
éven kén ti pa raszt gyű lés ki ma radt) a har
cok foly ta tód tak, végül a pa raszt moz ga
lom ke mény fel szá mo lá sa következett: 
ki lenc ve ze tőt vé gez tek ki. A Ká pol nai
unió vi szont ké sőbb el vi alap ja lett az 
er dé lyi ál lam önál ló fej lő dé sé nek, noha 
ere de ti leg csak a fel ke lés    fel szá mo lá
sá ra jött lét re.
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18.
A vi lág po li ti ka sod rá ban

Ma gyar or szág már az An jo uk ide jén 
fel emel ke dett a nagy ha tal mi po li ti ka 
szint jé re. Ez a fo lya mat Zsig mond alatt 
to vább foly ta tó dott, mert dip lo má ci á ja 
Lon don tól Mezopotámiáig, a ka to li kus 
egy házfe je de lem től a po gány és mo ha
me dán ural ko dó kig ter jedt ki. Meg sze
rez te a né met csá szá ri trónt, de bi ro
dalma kö zép pont ja to vább ra is ha zánk 
ma radt!

I. A ha ta lom meg szer zé sé nek és 
meg szi lár dí tá sá nak kor sza ká

ban ter mé sze te sen az itá li ai ese mé nyek, 
kö ze lebb ről a ná po lyi An jo uk kö töt ték 
le fi gyel mét és rész ben ere jét. Bo nyo lí
tot ta a hely ze tet, hogy a ná po lyi ügy 

szo ro san kap cso ló dott a pá pai po li ti ká-
hoz. Eb ben az idő ben két pá pa volt 
(Ró má ban és Avignonban), sőt 1409től 
kezd ve egy har ma dik is mű kö dött (Pi sá
ban). Zsig mond ki tar tott a ró mai pá pa 
mel lett, an nak el le né re, hogy a pá pa 
rend sze re sen Ná po lyi Lász lót tá mo gat
ta. Az ellen je lölt bu ká sa után Zsig mond 
el ér ke zett nek lát ta az időt, hogy elégtételt 
szerezzen.

II. A pápák ebben az időbenmeglehetősenvilágiéletmó
dot foly tat tak, ren ge tek erőt pa za rol tak 
az egy más el le ni po zí cióharc ra, és a 
hí vek pász to ro lá sa igencsak hát tér be 
szo rult. Ez je len tős elé ge det len sé get 
vál tott ki az egy há zon be lül is, és so kan 
kö ve tel tek re for mo kat. Ron tot ta a 
hely ze tet a kü lön bö ző – igen sok szor 
nagy jö ve del met biz to sí tó – pa pi po zí ci-
ók be töl té sé nek ügye. A sze mé lyek 
ki vá lasz tá sá nál nem a rá ter mett ség, 
ha nem a po li ti kai szem pon tok győz tek. 
A pá pa is, de a vi lá gi ural ko dók is hí ve ik 
ju tal ma zá sá ra hasz nál ták fel a pa pi ál lá
so kat, ami nem egy szer össze csa pá sok
hoz ve ze tett a pá pák és a vi lá gi ha tal mak 
kö zött. Az is elő for dult, hogy ugyan azt 
az ál lást töb ben és több sze mély nek is 
ki utal ták. A pá pa be fo lyá sá nak vissza
szo rí tá sá ra 1404-ben ke rült sor (Ná po
lyi Lász ló bu ká sa és a tö rök an ka rai 
ve re sé ge után). Ek kor ad ta ki Zsig mond 
a ki rá lyi tetsz vény jog (placetum 
regium) meg fo gal ma zá sát tar tal ma zó 
ren de le tét. Eb ben meg til tot ta, hogy 
pá pai ítéletlevelet vagy más bul lát az ő 
en ge dé lye nél kül ki hir des se nek. Ugyan
csak meg til tot ta, hogy pa pi hi va talt vagy 
bir to kot így le hes sen sze rez ni és ki kö
töt te, hogy a meg üre se dő egy há zi ja va
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dal mak az ő ál tal ki je lölt sze mély bir to
ká ba ke rül je nek. Ez a ren de let ko moly 
mér ték ben gyön gí tet te a pá pai be fo lyást. 
Egyéb ként ké sőbb a konstanzi zsi na ton 
en nek igen ko moly sze re pe volt. A zsi
nat há rom nagy fe la da tá ból az egy ház 
egy sé gé nek a hely re ál lí tá sát meg ol dot
ta, de a hit kér dé sek ren de zé se nem 
si ke rült, sőt Husz Já nost, majd Prá gai        
Je ro most mág lya ha lál ra jut tat ták. 
Ha son ló kép pen ered mény te len volt az 
egyház szer ve zet re for mjára irá nyu ló 
terv. Zsig mond sze mé lyes si ke re volt 
vi szont, hogy a zsi nat a ma gyar ki rá-
lyokfőkegyúrijogátel is mer te: ezen túl 
a pá pa csak a ma gyar ki rály ál tal ja va
solt sze mélyt emel he tte fő pa pi hi va tal
ra.

III. Ko ránt sem volt ilyen si ke
res a Ve len cé vel foly ta tott 

har ca. Közben a Nagy La jos sze rez te 

po zí ci ók sor ra el vesz tek, az ad ri ai 
ma gyar flot tát föl szá mol ta, sőt a dal mát 
vá ro sok nagy ré sze is Ve len ce fenn ha tó
sá ga alá ke rült. Fi gyel mét sok kal in kább 
le kö töt te ap ja örö ké nek a meg szer zé se. 
Mint hogy IV. Ká roly fia volt, mert ri vá
li sa meg halt, így lé nye gé ben 1410től 
ró mai ki rály lett. Ez volt a csá szá ri trón 
vá ro má nyo sa i nak a rang ja, de a gya kor
lat ban már et től fog va élt a csá szá ri hata
lom mal is, an nak el le né re, hogy csak 
1433-ban ko ro náz ták csá szár rá. 
Zsigmond így az eu ró pai po li ti ka fő irá
nyí tó já vá vált. A bi ro da lom kor mány zá
sá ban elsősorbanmagyartanácsosaira
tá masz ko dott, akik így igen szé les lá tó
kör re tet tek szert. Más részt ren ge teg 
kül föl di út ja alatt a ha zai ta nács in téz te 
az or szág ügye it, ami vi szont a ma gyar 
bá rók önál lóságát fokozta. Ezek a té nye
zők a ma gyar szel le mi élet re és a 
magyar művészetre is nagy hatással

109

 18. A világpolitika sodrában

Kassa. A Szent Erzsébettemplom szárnyasoltára nyitva.



vol tak. Zsig mond a ki rá lyi  köz pon to kat, 
Vi seg rá dot majd Bu dát va ló ban eu ró pai 
mű vé sze ti köz pon ttá épí ttet te ki. A bu dai 
ki rá lyi pa lo ta leg fon to sabb erő dít mé nyei 
és leg cso dá la to sabb épü le tei az ő kez de
mé nye zé sé re ké szül tek el. Saj nos nagy 
ré szük a tö rök alatt, il let ve a tö rök el le ni 
há bo rú ban el pusz tult, és csak a vi dé ki 
em lé kek mű vé szi alkotásaiból kö vet
kez tet he tünk az egy ko ri fény re és nagy
ság ra, amit a kor társ uta zók nem győz
tek elég gé cso dál ni. A né met csá szár
ság nak vol tak azon ban árny ol da lai is. 
1420ban a cseh trónt is örö köl te, de ez 
ki vál tot ta a hu szi ták el len ál lá sát, mert 
nem tud ták ne ki meg bo csá ta ni Husz 

Já nos ha lá lát. A har cok el hú zód tak, és a 
ma gyar Fel vi dék re is ki ter jed tek. A cseh 
hu szi ták tá ma dá sa it majd csak Má tyás 
ki rály nak si ke rült vég le ge sen fel szá mol
ni. Ugyan ak kor azon ban a hu szi tiz mus 
szel le mi leg is ha tott, mert ná lunk is 
je lent kez tek reformmozgalmak, sőt 
en nek ha tá sá ra szü let tek meg az el ső 
ma gyar bib lia for dí tá sok.

IV. Szá munk ra még is a tö rök 
po li ti ka volt a leg lé nye ge

sebb kér dés. Zsig mond tisztá ban volt a 
tö rök ter jesz ke dés je len tő sé gé vel, és éle-
te főcéljánakatörökBalkánrólvaló
kiűzéséttartotta.En nek ér de ké ben dip-
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lo ma tái ke let fe lé ta tár, per zsa és me zo
po tá mi ai kap cso la to kat épí tet tek ki, míg 
nyu ga ton ha tal mas dip lo má ci ai ap pa rá
tus szol gál ta a ke resz tes há bo rú meg
szer ve zé sét. Murad szul tán (1359–89) 
meg hó dí tot ta Trákiát, egész KisÁzsiát. 
Szék he lyét Drinápolyba he lyez te és az I. 
ri gó me zei csa tá ban döntő ve re sé get mért 
a szer bek re, noha ma ga el esett a csa tá
ban. Szer bia össze om lá sa in dí tot ta Zsig
mon dot a ke resz tes had szer ve zé sé re, 
más részt föl is mer te a had rend szer ben 
szük sé ges vál toz tatáso kat.

A tö rök had ban kö zép ne héz lo vas ság 
volt, és e mel lett a ja ni csá rok jól fel sze
relt és jól ki kép zett, fa na ti kus val lá si 
szel lem től tü zelt gya log sá ga volt je len
tős. Ezt egé szí tet te ki a vi szony lag nagy
szá mú könnyű lo vas ság. Ez kö ve telt 
változ ta tá so kat a ma gyar had rend ben is, 
mert ná lunk is szük sé ges sé vált a könnyű 
lo vas ság al kal ma zá sa. Saj nos ez a fel is
me rés már a ke resz tes há bo rú el vesz té se 
után bon ta ko zott ki tel je sen, ami kor a 
temes vá ri or szág gyű lé sen meg szer vez
ték a te lek ka to na sá got. Esze rint min den 
20 job bágy te lek után ki kel lett ál lí ta ni 
egy könnyű lo vas íjászt.

Az 1396ban össze gyűlt nagy szá mú 
ke resz tes had mintegy fe le nyu ga ti 
lovagok ból állt, akik azon ban nem 
is mer ték a tö rök harc mo dort, és így a 
ma gyar had ve ze tés el kép ze lé se it sem mi 

bevé ve kezd tek csa tát Bajazid szul tán     
ha da i val. A nyu ga ti ak bom lá sán már 
nem le he tett se gí te ni. Ma ga Zsig mond is 
csak nagy sze ren csé vel me ne kült meg.   
Kons tan ti ná poly ból az tán ha jón tért 
vissza. Sze ren csé re Bajazid nem hasz
nál hat ta ki győ zel mét, mert 1402-ben 
An ka ra  mel lett Timur Lenk ta tár 
seregeitől megsemmisítő vereséget
szen ve dett, majd a fog ság ban meg is 
halt. Vá rat la nul úgy tűnt, hogy a tö rök 
ve szély meg szűnt, mert a párt har cok 
szét szag gat ták a bi ro dal mat. Mo ha med 
szul tán nak (1403–21) csak nagy har cok  
árán test vé rei föl szá mo lá sa után si ke rült 
új ra meg kez de ni a tö rök erők új já szer
ve zé sét. Ek kor Zsig mond – bár a nyu ga
ti po li ti ka min den fi gyel mét le kö töt te – 
is mét a diplomá ci ai esz kö zök höz nyúlt, 
majd 1427ben a szer bek től meg sze rez-
te Nándorfehérvárt és Galam-bócot, a 
tö rö kök el len ki épí ten dő vé del mi vo nal 
két fon tos vá rát. Galambócot azonban a 
tö rök csel lel meg sze rez te. Zsig mond a 
kö vet ke ző év ben, 1428ban vissza akar
ta hó dí ta ni, de  a had mű ve let nem járt 
siker rel, így Nándorfehérvár lett a 
magyarvédelmivonallegfőbberődít
ménye. Havasalföld és Szer bia fe je del
mei vég leg török adó fi ze tők let tek, ez 
azt je len tet te, hogy a tö rök ve szély elér-
te a ma gyar hatá ro kat is.
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19.
Rendifejlődésésatörök

ve szély nö ve ke dé se

Zsig mond hosszú ural ma, amely 
azon ban kül ső és bel ső el len té tek től nem 
volt men tes,  bi zo nyos szem pont ból 
meg gyor sí tot ta a ma gyar tár sa da lom fej
lő dé sét. NyugatEurópában a hosszú 
hű bé ri kor szak után a XIII–XIV. szá zad 
hoz ta meg a ren di fej lő dést. Ez lé nye gé
ben azt je len tet te, hogy a ki rá lyi ta nács 
ad di gi mű kö dé se ki bő vült, mert a nagy
já ból azo nos gaz da sá gi és tár sa dal mi 
szin ten ál ló ré te gek – a ren dek – föl is
mer ték közös ér de ke i ket, és azt a ki rá lyi 
ta náccsal szem ben vagy vele együtt mű
köd ve ér vény re is jut tat ták.

I. Ma gyar or szá gon a fej lő dés ké sőbb 
in dult meg. Így a hű bé ri vi szo nyok 

lé nye gé ben a XIII. szá zad ra hó dí tot tak 
tért, de ugyan ak kor már olyan je len sé
gek kel is ta lál ko zunk, ame lyek a ren di
ség elő je lé nek te kint he tők. Így a két 
kor szak ná lunk nem vá lik el éle sen, kis
sé össze csú szik. Vizs gál juk meg az aláb
bi sze mel vé nye ket ab ból a szem pont ból, 
hogy mi lyen vi szony tük rö ző dik benne 
a ki rály, a ki rá lyi ta nács és a tár sa da lom 
egyéb ré te gei kö zött!

,,ki rá lyuk ud va rá ban úgy gyűl nek 
össze, hogy elő ke lő ik kö zül kiki vi szi 
ma gá val a szé két, és nem mu lasz ta nák 
el, hogy ál la muk hely ze té ről ta nács koz
za nak és tár gyal ja nak.... Fe je del mük kel 
szem ben azon ban annyi ra en ge del me
sek, hogy bár me lyi kük hal lat lan bűn nek 
gon dol ná őt nem hogy nyílt el lent mon

dás sal in ge rel ni, ha nem akár csak ti tok
ban súg vabúg va be le mar dos ni... a 
fe je de lem pusz ta aka ra tát min den ki 
tör vény nek tart ja. ”

(Ot tó freisingeni püs pök tör té ne ti mű ve 
a XII. sz. kö ze pén)

Ol vas suk el II. And rás Arany bul lá já-
nak be ve ze té sét és l. pont ját! (II. kötet)

,,Mi Bé la, Is ten ke gyel mé ből Ma gyar
or szág ki rá lya és Ist ván ugyan azon 
ke gye lem ál tal a ma gya rok if jabb ki rá
lya és er dé lyi her ceg és Bé la egész 
Szlavónia if jabb her ce ge tud tul ad juk, 
hogy Ma gyar or szág összes ne me sei, 
aki ket ki rá lyi servienseknek mon da nak, 
hoz zánk járulván, tő lünk alá za to san azt 
kér ték, hogy őket a Szent Ist ván ki rály
tól meg ál la pí tott és el nyert sza bad sá
guk ban meg tar ta ni ke gyes ked jünk... 
Mi vel úgy ta lál tuk, hogy ké ré se ik és 
kö ve te lé se ik jo go sak és tör vé nye sek, 
ta ná csot tartván bá ró ink kal s az ő hoz
zá já ru lá suk kal azo kat tel je sí ten dők nek 
vél tük. Fi gye lem mel tartván azt, hogy 
ez ál tal az or szág jobb ál la po tá ról kell 
gon dos kod nunk.”

(Az 1267. évi tör vény)

,,And rás, Is ten ke gyel mé ből Ma gyar or
szág... ki rá lya...  min den ki nek... tud tá ra 
akar juk ad ni, hogy az Úr 1290. esz ten de jé
ben a tisz te len dő ér sek és püs pök atyák nak, 
or szá gunk bá ró i nak, elő ke lő i nek és összes 
ne me se i nek ta ná csá val és hoz zá já ru lá sá
val or szá gos gyű lést tartván, erős hit tel 
meg fo gad tuk, hogy or szá gunk ne me se i nek 
a mi szent elő de ink ál tal adott jo ga it és 
ki vált sá ga it... sér tet le nül meg fog juk tar ta
ni.”

(Az 1290/91. évi tör vény)
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Ol vas suk el Nagy La jos 1351. évi tör vé
nyé nek a be ve ze té sét! (91. oldal)

,,or szá gunk min den me gyé jé ből és ke rü
le té ből a kö ve te ket és a jog ha tó sá gunk alá 
tar to zó vá ro sok, me ző vá ro sok és sza bad 
köz sé gek küldötteit össze hív tuk, s mind
nyá juk nak és min de ni kük nek ké ré se it, 
kí ván sá ga it, elő adá sa it, vé le mé nyét és 
pa na sza it meg hall gat tuk és pon to san meg
ér tet tük: or szá gunk fő pap ja i nak, bá ró i nak 
és te kin té lye sebb elő ke lő i nek, va la mint 
ama kö ve tek nek ta ná csá ra, s az e részben 
tör tént érett meg be szé lés után az egész 
or szág ja vá ra és bé kes sé ges ál la po ta ked
vé ért an nak nyil ván va ló hasz ná ra vé gez
tük, ha tá roz tuk és ren del tük, hogy né mely 
váro so kat véd fa lak kal kell kö rül ven ni, 
né mely sza bad köz sé ge ket vagy me ző vá ro
so kat a vá ro sok rang já ra kell emel ni, 
né mely in kább vissza élés nek lát szó  szo ká

so kat el kell tö röl ni, má so kat mér sé kel ni 
kell és meg kell ja ví ta ni, né me lye ket újon
nan is meg kell ál la pí ta ni.”

(Zsig mond 1405. évi vá ro si cik ke lyei)

,,Egy be gyü le ke zé sük után, fő pap ja ink
nak, bá ró ink nak, va la mint az or szág egész 
tes tét a tá vol le vők ha tal má val kép vi se lő 
or szá gos ne me sek egy ér tel mű ta ná csá ra, 
kö zös meg be szé lés sel és be le egye zé sük kel 
el ha tá roz tuk, el tö kél tük és jó nak lát tuk, 
hogy a kel lő, ren de zett és egyen lő igaz ság
szol gál ta tás ér de ké ben, amely ben egyéb
iránt az or szág min den la kó ját egya ránt 
kell ré sze sí te ni...  az alább kö vet ke ző, örök 
idők re szó ló és sért he tet le nül meg tar tan dó 
ren de le te ket, statutumokat és tör vé nye ket 
hoz zuk, nyil vá nít juk ki, és ál la pít juk  
meg.”

(Zsig mond 1435. évi II. tör vé nye)
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II. Zsig mond ha lá lá tól egé szen 
Má tyás ki rály trónralépéséig 

rendkívül zűrzavaros korszakkövet
ke zett. A fe u dá lis szét hú zás hal lat lan 
mér ték ben meg nőtt, de ugyan ak kor a 
köz ne mes ség össze fo gá sa meg aka dá
lyoz ta, hogy az or szág tar to má nyok ra 
es sen szét. Ez te hát a rendierőkmeg
erősödéséhez ve ze tett. A hely zet azért 
volt kü lö nö sen ve szé lyes, mert ugyan
eb ben az idő szak ban a tö rök ha ta lom 
je len tő sen meg erő sö dött, sőt Kons tan ti
ná poly eles té vel 1453ban Ma gyar or
szág ra ne he ze dett a leg na gyobb nyo más. 
Zsig mond nak nem lé vén fia, úgy vég
ren del ke zett, hogy Erzsébet le á nyá nak 
fér je, Habs burg Al bert örö köl je a 
ma gyar trónt. Al bert ki rállyá vá lasz tá sa 
újabb lö kést adott a köz ne mes ség ren di 
ér vé nye sü lé sé nek, mert Bu dán kelt ok le
ve lé ben a ne me si ki vált sá go kat ki bő ví

tet te és meg erő sí tet te. Köz ben a tö rök 
újabb tá ma dást kez dett, és ost rom alá 
vet te Szendrővá rát. Al bert had ba hív ta 
az or szág ha de re jét, de a las san gyü le ke
ző se reg ben jár vány tört ki. A vérhas
járvány utóbb ma gát a ki rályt is meg-
be te gí tet te,  és így fi a ta lon 1439-ben 
meg halt. Nem sok kal ha lá la után szü le
tett meg kis fia, Lász ló.

III. Al bert, az el ső Habs burg 
ural ko dó ha lá lá val a párt

har cok hal lat lan mér ték ben föl lán gol tak. 
Lé nye gé ben két párt ala kult ki: Garai 
Lász ló mel lett Cillei Ulrik – aki mel les
leg a cse cse mő ki rály gyám ja is lett – 
ve zet te a Habs burgpár tot, akik a cse
cse mő Lász ló ki rály sá ga mel lett kar dos
kod tak, azon egy sze rű meg gon do lás ból, 
hogy ha nincs fel nőtt ki rály, ak kor ők 
ren del kez nek az or szág gal. Ez a cso port 
Lász lót 12 he tes ko rá ban ki rállyá ko ro
náz ta, majd az ud var Bécs be me ne kült, 
ma gá val vit te a Szent Ko ro nát is. A 
má sik párt élén egy most fel emel ke dett 
és rö vi den eu ró pai hír re tett had ve zér, 
Hunyadi Já nos állt, aki mö gött jó val 
na gyobb cso port, szin te úgy mond hat
juk, hogy az or szág ren dei áll tak. Ők 
ér vé nytelení tet ték V. Lász ló ki rály sá gát, 
és Jagelló Ulászlót vá lasz tot ták ki rállyá. 
A 16 éves if jú lo va got egy pótko ro ná val 
ko ro náz ták meg. Rö vi de sen ki tört a 
pol gár há bo rú a két párt kö zött, de ez 
más kül ső ha tal mak be avat ko zá sát is 
ma ga után von ta. A Hunyadipárt ugyan 
győ zel met ara tott, de a né met és cseh 
erők utóbb be tör tek az or szág ba. Sze
ren csé re a nö vek vő tö rök ve szély ide jén 
si ke rült a fegy ve res harc nak vé get vet ni, 
és úgy lát szott, hogy Ulászló ki rály sá ga 
meg szi lár dul.
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20.
Hunyadi Já nos és a tö rök

 el le ni harc

A vál sá gos kor szak leg ve sze del me
sebb vo ná sa az volt, hogy egyidejüleg 
bon ta ko zott ki ha zánk ban egy rend kí vü
li mé re tű fe u dá lis anar chia, és ugyan ak
kor éle ző dött ki a tö rök tá ma dás. A 
feudá lis anar chia azt je len tet te, hogy az 
or szág bá rói el szánt küz del met foly tat
tak a po li ti kai és gaz da sá gi po zí ci ó kért 
és köz ben meg fe led kez tek leg fon to sabb 
kö te les sé gük ről, ki vált sá ga ik el vi alap
já ról, a hon vé de lem ről. Míg ez a kö te
les ség a leg több bá ró nál hát tér be szo rult, 
a Hunyadicsa lád ép pen az zal tűnt ki, 

hogy te het sé gét, va gyo nát és ka to nai 
ere jét a tö rök vissza szo rí tá sá ra hasz nál
ta fel, és ez zel meg ala poz ta ha zai és 
európai hír ne vét.

I. A Hunyadi-csa lád az is me ret-
lenségbőltüneményesgyorsa

ság gal emel ke dett ki. 1409ben ado má
nyoz ta Zsig mond ki rály Vajknak és 
testvé re i nek, va la mint Vajk fi á nak, 
János nak Hunyad vá rát és a hoz zá tar-
to zó bir to kot. A Vajk tö rök név (Ist ván 
ki rály nak is ez volt a ma gyar pogány 
ne ve!), és a havasalföldi kun ha gyo má
nyok ra utal, ami az ak ko ri havasalföldi 
ro má nok kö ré ben to vább élt. Hunyadi 
Já nos mint fi a tal ap ród a szé kely 
is pán, majd Lazarevics Ist ván szerb 
des po ta ud va rá ban szol gált.  (Ez utób
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bi kor ra utal Arany Já nos Szibinyáni 
Jank cí mű ver se!) Ko rán fele sé gül vet te 
a va gyo nos Szil ágyi-család ból va ló  
Er zsé be tet. Itá li á ba is el jutott és itt a 
mi lá nói her ceg zsold já ba állt. E kor
szak igen ta nul sá gos volt szá má ra, mert 
köz vet le nül is mer het te meg a fej lett 
zsol dos ha di tech ni kát. A kö vet ke ző 
idő szak ban Zsig mond kö ze li kör nye-
ze té ben ta lál juk, ahol a rend kí vül gyors 
fel emel ke dés és gaz da go dás ré sze se lett. 
Zsig mond kí sé re té ben ment Cseh or-
szág ba, ahol a had vi se lés újabb mód
sze re it, a hu szi ta harc mo dort ismer het
te meg köz vet len ta pasz ta lat ból. Így 
nem csak te het sé ge, ha nem a kép zett sé
ge és a szé les lá tó köre is megvolt a 
hadvezetéshez. Ha za tér ve, bir to ka i nak a 
fek vé se is a tö rök el le ni harcra ren del-
te, és több tö rök be tö rést vert vissza 
si ker rel. En nek el is me ré se ként Al bert 

1439-ben szörényi bánná  nevez te ki, 
va gyis zász lós úr lett, aki az or szág irá
nyí tá sá ba is be le szól ha tott.

II. A tö rökel le nes harc nak 
ko moly nem zet kö zi hát te re 

volt. Nem csak a bal ká ni né pek vol tak 
ér de kel tek a tö rök vissza szo rí tá sá ban, 
ha nem a ró mai pá pa is re mény ke dett 
ab ban, hogyha a tö rö köt si ke rül a 
Balkán ról ki űz ni, ak kor a ke le ti egy ház 
el is me ri Ró ma el sőbb sé gét, és ez zel 
véget le het vet ni az egy ház sza ka dás-
nak. Elő ze te sen a bi zán ci csá szá rok 
szo rult hely ze tük ben több ször tet tek 
ilyen irá nyú ígé re te ket. Ez a té nye ző is 
fon tos sze re pet ját szott ab ban, hogy a 
tö rök el le ni harc nak az egyik leg főbb 
támo ga tó ja épp a pá pa volt – év szá za do
kon ke resz tül. Hunyadi mint szörényi 
bán si ke re ket ért el a tö rök el le ni harcok
ban, így 1441-ben I. Ulászló erdé lyi 
vaj dá vá ne vez te ki Új la ki Miklós sal 
együtt. A tö rök el le ni harc orosz lán ré sze 
azon ban Hunyadira várt, mert Új la ki 
in kább a dip lo má ci ai ügyek kel fog lal
ko zott. Az er dé lyi vaj dá nak rend kí vül 
fon tos sze re pe volt a hon vé de lem ben. 
Ő és a hor vátszla vón bán vol tak fe le lő
sek el ső sor ban a dé li ha tárok vé del mé
ért. Mind ket ten ko moly ka to nai erő vel 
is ren del kez tek, mert ren del ke zé sük re 
áll tak a vaj dai, il let ve a bá ni vá rak a 
hoz zá juk tar to zó bir to kok kal. Ezek jöve
del mé ből kel lett a ha tár vé del met 
ellátniok. Ez volt az alap ja a ma gyar 
had rend szer hár mas ta go ló dá sá nak is: A 
két szár nyat az er dé lyi vaj da és a hor vát 
bán al kot ták, és a ki rá lyi se reg je len tet te 
a köz pon ti erőt.
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III. Hunyadinak mint er dé lyi 
vaj dá nak elő ször 1442-ben 

a tö rök tá ma dá sát kel lett ki vé de nie. 
Me zid bég ve ze té sé vel tört be egy 
pusztí tó és zsák má nyo ló tö rök se reg. 
Marosszentimrénél Hunyadi még alul 
ma radt, de néhány nap múl va Szeben 
mel lett meg sem mi sí tet te a tö rök erő ket. 
(Eb ben a csa tá ban Hunyadi egyik vi té
zé vel pán célt cse rélt, így a tö rö kö ket 
meg tév esz tve, vá rat la nul ront ha tott 
rá juk.) Ősszel a tö rök meg tor ló had mű
ve le tet ter ve zett, de Hunyadi nem vár ta 
meg, hogy be tör jön az or szág ba, ha nem 
át kelt a Dé liKár pá to kon, és a Jalomica 
fo lyó völgyé ben meg ver te őket. Hír ne
ve ezu tán még fé lel me te sebb lett a tö rö
kök sze mé ben. A si ke re ken fel buz dul va 
a kö vet ke ző év re tá ma dó had mű ve le tet 
ter vez tek, an nál is in kább, mert is mert té 
vált, hogy a tö rök erők ke le ten van nak 

le köt ve. A se reg je len tős ré sze zsol do
sok ból ál lott. Ezt a ki rály jö ve del mei, 
Hunyadi sa ját va gyo na, a pá pai tá mo
gatás és a fő úri ban dé ri u mok kö te lé kei 
tet ték le he tő vé. Kül föl di ka to nák (cseh, 
né met, len gyel, fran cia, mold vai és 
szerb) is csat la koz tak, így a lét szá ma 
el ér te a 35 000 főt. A had já rat rend kí vü li 
ne héz sé gek kel járt. El fog lal ták Nist, 
majd Szó fi át és az ak ko ri tö rök fő vá
rost, Drinápolyt akar ták el fog lal ni. 
Ek kor már bol gárok, al bánok és bos-
nyá kok is csat la koz tak Hunyadi se re gé
hez, de a tö rök gyor san átcso por to sí tot ta 
erő it Ázsi á ból a Bal kán ra, és így si ke
rült a fő vá rost meg men te ni. A Hunyadit 
ül dö ző két tö rök se reg vi szont sú lyos 
ve re sé get szen ve dett. A ,,té li hosszú 
had já rat” te hát nagy ke resz tény si kert 
jelentett,ésatörökigenelőnyösbékét
aján lott, és Sze ge den meg is kö töt ték. 
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Ez zel pár hu za mo san vi szont foly tak az 
eu ró pai tár gya lá sok egy nagy sza bá sú 
nemzetközi támadó hadműveletről a
tö rök el len. Fő moz ga tó ja Cezarini 
Julián pá pai kö vet volt, aki azt han goz
tat ta, hogy a po gá nyok nak tett ígé ret 
nem ér vé nyes. A dip lo má ci ai kö tél hú
zás nak a pá pai ud var lett a győz te se, így 
a meg kö tött tö rök bé ke el le né re a had-
já rat megin dí tá sa mel lett dön töt tek.

IV. A tö rök há bo rú ha di ter ve 
sze rint a fő cél Kons tan ti ná

poly föl men té se és a tö rök Eu ró pá ból 
va ló ki szo rí tá sa volt. Ez út tal nem a 
he gye ken át szán dé koz tak elő nyo mul ni, 
ha nem a Du na völ gyé ben ha lad va a ten
ger par ton tá mad ni. Az ígé re tek sze rint a 
szö vet sé ges ke resz tény flot ták a ten-
ger szo ro so kat le zár ják, így a tö rök 
nem tud hat fel men tő erő ket be vet ni. 

A va ló ság azon ban egé szen más ként ala
kult. A ma gyar se reg az ígért nél jó val 
ki sebb volt, had tör té né szek 20 000 fő re 
be csü lik. Hunyadi a terv sze rint ha lad-
va el fog lal ta Nikápolyt,  majd Vár na 
fe lé át vá gott a ten ger irá nyá ba, hogy a 
tö rök se re get itt meg sem mi sít se. A ten-
ger szo ro sok le zá rá sa nem si ke rült, 
mert túl ki csi nek bi zo nyult a fel vo nu ló 
flot ta, sőt a ge no va i ak jó pén zért haj-
lan dó nak mu tat koz tak a tö rök sereg 
át szál lí tá sá ra! Így Hunyadit vá rat la nul 
ér te, hogy Vár ná nál kö zel négy sze res 
túlerővelkerültszembe.A csa tát még
is nagy si ker rel ve zet te, a tö rök  se reg 
egy ré szét meg ver ték, de ami kor Ulászló 
ki rály ma ga is harc ba bo csát ko zott a 
ja ni csá rok el len, a tö rö kök föl is mer ve 
őt, kö rül vet ték és meg öl ték. Le vá gott 
fejét lándzsára tűzvemagasba emel
ték, a ma gya rok ezt meg lát va, fu tás ban 
ke res tek me ne dé ket. Az ese mény oly 
vá rat la nul ala kult így, hogy ma ga a tö rök 
sem hit te egy ide ig győ zel mét. A ma gyar 
se reg vesz te sé ge óri á si volt, de kö vet
kez mé nye i ben a ki rály ha lá la volt a 
legjelentősebb,mert ez a for du lat nem 
a po gá nyok el le ni össze fo gást, ha nem a 
belső harcok föllángolását eredmé
nyez te.
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21.
A fe u dá lis anar chia 

tetőzése

Ulászló ha lá lá val a meg ol dan dó kér
dé sek egy re bo nyo lul tab bá vál tak. 
To vább ra is ége tő kér dés volt a tö rök 
há bo rú. Újult erő vel me rült föl a gyer
mek V. Lász ló trón igé nye. Ugyan ez 
le he tő sé get adott III. Fri gyes né metró
mai csá szár nak az or szág be lü gye i be 
va ló be avat ko zás ra, an nál is in kább, 
mert a Szent Koro na az ő ke zei kö zött 
volt. A leg na gyobb bajt azon ban a bel ső 
el len té tek je len tet ték.

I. 1445ben össze hív tak egy 
or szág gyű lést, amely ép pen a 

köz pon ti ha ta lom hi á nyá ban va lójá ban 
rendigyűlésvolt:a fő pa po kon, a bá ró
kon és a me gyei ne mes sé gen kí vül a 
vá ro si köve te ket is meg hív ták, de már 
itt megmu tat ko zott ha zai ren di sé günk 
egyik sajá tos sá ga. Vá ro sa ink ere je nem 
volt je len tős, így a vá ro si kö ve tek sza-
vának az országgyűlésen nem volt
sú lya. Ezért azu tán a köz ne mes ség 
je len tett el len súlyt a fő úri ha ta lom mal 
szem ben. Igaz, hogy tar tós ered ményt 
csak úgy érhe tett el, ha va la mely or szá
gos te kin té lyű bá ró val szö vet ke zett. Az 
or szág gyű lés szá mos ren del ke zést 
ho zott a rend fenn tar tá sá ra, ami nek 
bi zony nem sok fo ga nat ja volt. A ki rály 
ha za té ré sé ig hétfőkapitánytvá lasz tot
tak az or szág élére. Jel lem ző, hogy ezek 
kö zött sze re pelt Giskra cseh zsol dos ve
zér is, aki ide gen ha tal mak szol gá la tá
ban állt és a sa ját gaz da go dá sát helyezte 
előtérbe. A közügyet valóban csak 

Hunyadi és Új la ki Mik lós kép vi sel te. 
Min den eset re a hét fő ka pi tány éve az 
anar chia te tő zé sét je len tet te. Ezt szá 
mo san föl is mer ték, de el le ne iga zá ból 
csak a Hunyadipárt lé pett fel ered
ménnyel.

II. Hunyadi Já nos nak ha tal mas 
köz ne me si tá bo ra volt már a 

sa ját fa mi li á ri sa i ból is, de a köz ne mes
ség, amely leg in kább volt kár val lott ja az 
anar chi á nak, ezen kí vül is tá mo gat ta a 
Hunyadipár tot. Ha son ló kép pen a vá ro-
sok is a rend hely re ál lí tá sá ban lát ták a 
leg al ap ve tőbb ér de kü ket. Ilyen kö rül
mé nyek kö zött az 1446. évi pes ti ország
gyű lé sen a Hunyadipárt tel jes fölé nye 
bon ta ko zott ki, és szá mos ha tá ro za tot 
hoz tak a rend hely re ál lí tá sa érde ké ben:

,,Hogy kor mány zót fog nak vá lasz ta ni és 
ki ren del ni. Hogy az összes fő pa pok és 
bá rók és mind azok, akik e há bo rús idők
ben vá ra kat, kas té lyo kat, erős sé ge ket, 
vá ro so kat, me ző vá ro so kat, bir to ko kat és 
bár mely bir tok jo go kat, nem kü lön ben püs
pök sé ge ket, apát sá go kat fog lal tak el, eze
ket át fog ják en ged ni és vissza fog ják ad ni. 
Hogy ami hi va talt és tiszt sé get a bá ró urak 
vi sel nek, ar ról a je len gyű lés szí ne előtt 
mind annyi an mond ja nak le. És sza ba don, 
el lent mon dás nél kül bo csás sák más fő pap, 
a bá ró urak és az or szág la ko sok ke zé re és 
azok in téz ke dé se és ren del ke zé se elé. Hogy 
min den szer ző dés, szö vet ség és kö tés, 
me lyet akár mely fő pa pok, bá rók és or szág
la ko sok bár mi mó don egy más közt és köl
csö nö sen lé te sí tet tek és meg ál la pí tot tak, 
amely tudnillik az or szág és a ha za ja vát 
gá tol ná, erőt len, sem mis és ha tály ta lan 
le gyen...”
En nek a ha tá ro zat nak az ér tel mé ben 
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választotta meg a rendi gyűlés
Hunyadi Já nost a ki rály kis ko rú sá gá-
nak idej é re kor mány zó vá. Rend kí vül 
szé les jog kört biz to sí tot tak szá má ra, 
lé nye gé ben csak a bir tok ado má nyo zás 
te rén szab tak ne ki kor lá to kat. Hunyadi a 
kor mány zói ha tal mat igye ke zett az 
or szág gyű lés ha tá ro za ta i nak vég re haj tá
sá ra fel hasz nál ni: a gaz da sá gi for rá so kat 
ren dez te, az ide ge ne ket ki szo rí tot ta az 
or szág ból, és a leg főbb erő for rá so kat a 
tö rök el le nes há bo rú ra össz pon to sí tot ta. 
Eb ben se gít sé gé re volt a váradi püs pök, 
a je les ma gyar hu ma nis ta, a Hunyadi 
ház őszin te ba rát ja: Vi téz Já nos, aki 
Hunyadi fi a i nak ne ve lé sé ben is te vé ke
nyen részt vett. Az al ka lom 1448ban 
ér ke zett el, ami kor az al bán Kasztrióta 
György, a hír ne ves Szkander bég szö
vet ség re lé pett Hunyadival, hogy kö zös 
erő vel ver jék meg a tö rö köt. Az al bá
nok kal azon ban nem si ke rült egye sül ni, 
mert a ma gyar ter vek ről értesülvén 
Murad szul tán ha ma rabb kény sze rí tet te 
Hunyadit csa tá ra. A má so dik Ri gó me-
zőn ví vott harc is tö rök győ ze lem mel 
vég ző dött. Eb ben sze re pe le he tett 
Brankovics György ké tes ér té kű te vé
keny sé gé nek is, aki rá adá sul a csa ta után 
me ne kü lő Hunyadit el fog ta, és kis hí ján 
ki ad ta a tö rök nek.

III. A ri gó me zei csa ta vesz tés 
Hunyadi bel po li ti kai hely

ze tét is meg ne he zí tet te, an nál is in kább, 
mert a Cillei-Garai cso port hoz 
Brankovics György szerb des po ta is 
csat la ko zott. Köz ben V. Lász ló ,,nagy
ko rú” lett, így Hunyadi kor mány zói 
man dá tu ma le járt. Ez azon ban nem 
je len tet te ha tal má nak meg tö ré sét, 
mert a hon vé de lem irá nyí tá sa to vább-

raisazőkezébenmaradt.Cillei Ulrik 
be fo lyá sa vi szont va ló ban lé nye ge sen 
meg nőtt. Hunyadi ka to nai sze re pe fő leg 
a tö rök hely zet ala ku lá sa mi att volt 
rend kí vü li je len tő sé gű. 1453-ban 
ugyan is a tö rök nek si ke rült Bi zán cot 
el fog lal ni. A vá ros vé dői meg vol tak 
győ ződ ve a vá ros be ve he tet len sé gé ről, 
de a mos ta ni ost rom ezt a tév hi tet meg
cá fol ta. A tö rök tüz ér ség nek si ke rült a 
Drinápolyból ve ze tő út ka pu ját (ma 
edirnei ka pu nak ne ve zik) tel je sen le rom
bol ni, és így el özön löt ték a vá rost. 
Bi zánc lett et től fog va Isztambul né ven 
a bi ro da lom fő vá ro sa. A mi szem pon
tunk ból ez azt je len tet te, hogy most már 
az egésztörökerőazészakiterjeszke
dést szol gál hat ta. Meg is in dult a tá ma
dás Szer bia el len, de Hunyadi ve re sé get 
mért ezek re a tö rök erők re. Új ra na pi
rend re ke rült a nagy tö rökel le nes 
ke resz tes há bo rú is, amit ter mé sze te
sen a pá pa ság tá mo ga tott a leg na gyobb 
in ten zi tás sal.

IV. A sors ér de kes já té ka, hogy 
mi a latt a ke resz tény vi lág a 

tö rök ki űzé sé re  ké szült, a tö rök is na pi
rend re tűz te a Ma gyar or szág el le ni 
hadjá ra tot. En nek kulcs kér dé se a dé li 
vé del mi vo nal át tö ré se, va gyis Nándor
fehérvár el fog la lá sa volt (Galambóc 
eles te után ez lett a ma gyar vé del mi 
vo nal leg fon to sabb erő dít mé nye). A 
vá rat Hunyadi só go ra, Szil ágyi Mi hály 
ké szí tet te föl az ost rom ra: meg erő sí tet
ték az erő dít mé nye ket, és meg fe le lő 
kész le te ket hal moz tak fel éle lem ből és 
ha di a nyag ból. Kapisztrán Já nos, egy 
lánglel kű szer ze tes nagy lel ke se dés sel 
to bo roz ta a keresztes vi té ze ket, de a 
ne me si fel ke lést is el ren del ték. A harc 
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si ke re azon mú lott, hogy Szil ágyi meg 
tud jae vé de ni a vá rat ad dig, míg 
Hunyadi az el len csa pást vég re hajt ja. A 
tö rök ost rom jú li us 4én kez dő dött a 
há rom tö rök had se reg: a szul tá ni, az 
ana tó li ai és a ruméliai se reg be ve té sé
vel. Ugyan ak kor a tö rök gá lyák a Du na 
vona lát zár ták el a fel men tő se reg tá vol
tar tá sá ra. Hunyadi te hát elő ször a tö rök 
ha jó zá rat szá mol ta föl és így kap cso la tot 
te rem tett a vár vé dő i vel. A ke resz te sek 
Kapisztrán ve ze té sé vel Szalánkeménnél 

gyü le kez tek. Szá mu kat 18 000re te szik. 
A dön tő pil la nat ban ők is be tud tak avat
koz ni a harc ba. A tö rök jú li us 21-én 
álta lá nos ro ha mot in dí tott, mert elő ze
te sen a tüz ér sé ge meg le he tő sen tönk
relőt te a vár fa la kat. A há rom nagyerejű 
tö rök tá ma dást a vé dők sikeresen vissza
ver ték. Ek kor tör tént, hogy az egyik 
tö rök ja ni csár már fel ju tott a fal ra, és ki 
akar ta tűz ni a ló far kas zász lót, de 
Dugovics Titusz ma gá val rán tot ta őt a 
mély ség be, így ön fel ál do zó ha lá lá val 
meg aka dá lyoz ta a tö rök győ zel mi jel 
ki tű zé sét. Ne vét a kró ni kák fel je gyez ték 
és a ke resz tény utó kor há lá val és el is
me rés sel em lé ke zik meg ró la! Más nap a 
várvédőikitörtek,ésekkoravatkoz
tak a küz de lem be Kapisztrán ke resz-
te sei is. Most a tö rök két tűz kö zé szorult, 
Hunyadi ezt ki hasz nál va el fog lal ta a 
tö rök tüz ér sé get, és azt is ellenük for
dí tot ta. Fej vesz tett me ne kü lés kö vet-
ke zett be a tö rök tá bor ban tö mén te len 
ha lot tal és se be sült tel. Agyőzelemhíre
rö vi de sen be jár ta Euró pát, és Hunyadi 
di cső sé gét vissz han goz ták a hí rek. A lel
ke sí tő ha rang szó győ zel mi jel lé vált, és 
mi ma gya rok az óta is a dé li ha rang szó 
hal la tá ra Hunyadi fé nyes di a da lá ra gon
do lunk. Saj nos nem so ká ig le he tett a 
fé nyes győ ze lem nek za var ta la nul örül
ni, mert gyász hír ér ke zett. Az ost rom 
után pes tis jár vány tört ki, aminek a 
győzelem hősei Hunyadi János és
Kapisztrán Já nos is ál do za tul es tek.

Fe la dat: A tér kép alap ján gon dol juk 
vé gig, hogy Nándorfehérvár ho gyan tel
je sí tet te a jel leg ze tes vég vá ri fe la da to
kat!
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