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A törökök helyzete a Balkán-
félszigeten megszilárdult, 
miután 1453-ban elfoglal-

ták Konstantinápolyt, „Európa kul-
csát”. A város elestének híre a törö-
kök irányába fordította Európa ál-
lamainak figyelmét. II. Mohamed 
török szultán közben Nándorfehér-
vár meghódítását tervezte.

A pápai székben beállt változás 
kedvezett a törökök elleni háború 
ügyének. V. Miklóst a pápai trónon 
III. Callixtus pápa váltotta, aki lel-
kesen támogatta a keresztes hábo-
rú ügyét. Megválasztása után fel-
esküdött: addig nem nyugszik, míg 
a törököket ki nem űzi Európából, 
s erre az egyház minden kincsét, 
sőt, ha kell, az életét is feláldozza. 
A törökök kiűzése céljából az új pá-
pa keresztes hadjáratot hirdetett, 
s a háború költségének fedezésére 
tizedadót vetett ki. Ezt követően V. 
László király is kivetette az egyfon-
tos hadiadót. A hadjárat szervező-
je Hunyadi János mellett egy feren-
ces rendi szerzetes, Kapisztrán Já-
nos volt, kinek lelkesedése, szug-
gesztív jellegű szónoklatai tömege-
sen mozgósították a társadalom al-
sóbb rétegeit. 

Egy Isten az égben, egy úr a földön

II. Mohamed szultán tudta, hogy 
csak akkor lehetnek biztonságban 
a törökök észak-balkáni hódításai, 
ha Nándorfehérvár erődítményét 
is uralma alá helyezi, amellyel Ma-
gyarországgal szemben is biztos 
támaszpontra tehet szert. A török 
szultán Magyarország és az egész 

Európa elfoglalására készült. Azt 
hirdette, hogy „amint csak egy Is-
ten van az égben, úgy a földön is 
csak egy úr lehet, és az Mohamed, 
a törökök szultánja.”

 Miután Európa államaiban ér-
tesültek II. Mohamed elhatáro-
zásáról, hamarosan megkezdőd-
tek a törökök elleni előkészüle-
tek. III. Callixtus pápa hatalmas 
flottát szereltetett fel, és felszó-
lította a keresztény fejedelme-
ket, hogy 1456 tavaszán támogas-
sák a muzulmánok kiszorításá-
ra szervezett keresztes hadjára-
tot. A keresztes háború iránti buz-
galom felkeltésére a pápa új dé-

li imát rendelt el, amit a keresz-
tény fegyverek győzelméért kel-
lett délben elmondani, s amelyre 
minden délben harangszó figyel-
meztette a híveket.

 Carvajal pápai legátus III. Fri-
gyes német-római császárt is meg 
akarta győzni a keresztes hadjá-
ratban való részvételének szük-
ségességéről. A császári ígére-
tet azonban nem követték tettek. 
V. László magyar király összehív-
ta az országgyűlést, amelyen sze-
mélyesen is megjelent. Kíséreté-
ben volt Carvajal pápai legátus és 
Kapisztrán János is. Itt kijelölték a 
hadiutat, a vezéreket, a hadba szál-
lás időpontját. A király elrendelte 
az általános nemesi felkelést, azu-
tán Bécsbe távozott.

Budára 1456. április 7-én érke-
zett a hír: II. Mohamed Nándor-
fehérvár ostromára készül, s en-
nek megszerzése után Magyaror-
szág elfoglalását tervezi. Moha-
med minden eddiginél nagyobb 
hadjáratra készült: ágyúkat önte-
tett, hadigályákat, ostromgépeket 
építtetett, s élelmiszert gyűjtött.

A csata előkészületei

A török veszély a magyarokat 
gyors hadikészületekre serken-
tette. Hozzáláttak Nándorfehér-
vár s a körülötte elterülő többi vég-
vár és a dunai átkelők megerősíté-
séhez. Carvajal arra kérte a pápát, 
hogy rendelje el a pápai flotta és 
Alfonz hajóhadának támadását a 
törökök ellen. Az egyházfő felszó-
lította Kasztrióta Györgyöt, hogy 
Albániából induljon hadba. Kérte 
az olasz városok – Velence, Milá-

nó, Génua, Firenze – segítségét is, 
mert úgy vélte, Magyarország ha-
di ereje nem elég a törökök feltar-
tóztatására, miközben a német-ró-
mai birodalom császára és a többi 
keresztény fejedelem nem küldött 
segítséget. 

 Mohamed szultán 1456 júni-
usának végén indult el Driná-
poly mellől az egész birodalom-
ból együvé parancsolt hatalmas 
török hadsereggel, amely körül-
zárta az ország legfontosabb dé-
li végvárát, Nándorfehérvárt. A 
csatába indulás előtt II. Moha-
med kijelentette: „ha elesik a vár, 
további két hónap alatt az övé 

lesz Magyarország”. Konstanti-
nápoly meghódítója nemcsak ki-
váló hadvezér volt, hanem az 
Oszmán Birodalom újkori meg-
szervezése is az ő nevéhez kö-
tődött. A hadsereg átszervezésé-
vel létrehozta a török tüzérséget: 
ennek a tökéletesített haderőnek 
köszönhette Konstantinápoly be-
vételét, s ettől remélte Nándorfe-
hérvár elfoglalását is. 

Az ostrom

Hunyadi János elszántan készü-
lődött a törökök visszaszorításá-
ra. A török szultán július 3-án fe-
jezte be az ostrom előkészítését. 
Kétszáz török hadigálya Zimony 
felé elzárta a Dunát, majd júli-
us 4-én megkezdte a vár ágyú-
zását. Nándorfehérvárt mindösz-
sze néhány ezren védelmezték, 
a Dunán pedig egymáshoz lán-
colt török hadigályák próbálták 
megakadályozni az erőd védői-
nek külső megsegítését. A várka-
pitányi tisztséget Hunyadi János 
sógora, Szilágyi Mihály látta el. A 
török ágyúk, ostromgépek szaka-
datlanul ontották a kő- és vasgo-
lyókat Nándorfehérvár külső fa-
laira, a védők azonban helytáll-
tak.  Egy szemtanú szerint „az el-
ső, nagyobbik vár falai majdnem 
a földdel lettek egyenlővé, bár né-
hány toronyból itt-ott még állva 
maradt valami. A többi vár tor-
nyai – noha az ágyúgolyók súlyo-
san megrongálták – még nem dől-
tek össze”. Miután a török gályák 
a Duna felől ostromgyűrűvel vet-

ték körül az erődítményt, a védők 
teljesen magukra maradtak, így 
a folyó északi partján hiába gyűl-
tek a felmentő hadak, nem juthat-
tak át az erődítményhez. Hunya-
di János ekkor kétszáz sajkáját 
rakta meg fegyveresekkel és rá-
úsztatta a török hadihajókra. A 
törököket felkészületlenül érte 
a támadás, mert arra számítot-
tak, hogy az ellenük induló saj-
kák gyönge kis tákolmányok az ő 
gályáikhoz képest. Hunyadi saj-
kái és a várőrség a török hajóha-
dat ötórai küzdelemben győzte le, 
és ezzel helyreállították Nándor-
fehérvárnak a magyarokkal való 
összeköttetését. Hunyadi katonái 
áttörték a blokádot, és ezzel kato-
nai utánpótlást juttattak a várba. 

A csatát eldöntő kirohanás

A törökök általános nagy roha-
ma 1456. július 21-én kezdődött. 
Az oszmán hadsereg már a bel-
ső vár falait ostromolta, s a győ-
zelem jeléül csaknem kitűzték 
a lófarkas zászlót, amikor egy 
Dugovics Titusz nevű katona 
megragadta a török zászlótartót, 
s magával rántotta a mélybe. Haj-
naltájban már a magyar védők 
újabb elszánt támadása szorítot-
ta ki a törököket a várból.

 A Száván túlról időközben több 
ezres török utánpótlás érkezett. 
Hunyadi János megtiltotta, hogy 
bárki is kitörjön a várból, mert 
újabb török rohamra számított. A 
hadi helyzet azonban másképpen 
alakult: a keresztesek közül már 

egyre többen tódultak ki a várból. 
Kapisztrán János, a ferences ba-
rát kétezer katonával indult el a 
török ágyúállások felé. Szilágyi 
Mihály hiába kiabált utána: „ne 
menjetek, atyám, ne menjetek, 
mindnyájan elvesztek!” Azonban 
a török ágyúk nem voltak készek 
a tüzelésre, kezelőik megfuta-
modtak. Az első kétezer keresz-
tes után újabb ezrek tódultak a tö-
rök tábor felé. Hosszas, válságos, 
ide-oda ingadozó küzdelem után 
a várból kirohanó Hunyadi János 
a keresztények javára döntötte el 
a csata sorsát. A várkapun kiron-
tó védősereg a keresztes sereg 
támogatásával teljesen megsem-
misítette a hatalmas török hadat. 
A véres küzdelem belenyúlt az 
éjszakába, s mire megvirradt, az 
oszmán sereg táborát hátrahagy-
va elmenekült. Hunyadi János 
egyik levelében az eseménnyel 
kapcsolatban ezt írta: „végül ki-
rontottunk rájuk a váron kívül és 
estig harcoltunk velük. (...) A törö-
kök császárának minden ágyúját 
és hadieszközét elnyertük, ő pe-
dig azokkal, akik megmaradtak, 
elmenekült”.

 A legyőzött, demoralizált tö-
rök sereg ágyúit, felszerelését 
hátrahagyva menekült II. Moha-
med szultánnal együtt Szófia fe-
lé. Negyvenezer török holttest ma-
radt a Nándorfehérvár körüli csa-
tatéren.

 (folytatjuk)
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II. Mohamed török szultán a magyar végvár, Nán-

dorfehérvár elfoglalására, majd Magyarország 

meghódítására készült, a török elleni európai ösz-

szefogást sürgető pápa elképzelése pedig nem jött 

össze. A magyar hadak élén Hunyadi János viszont 

fényes győzelmet aratott a törökök fölött. 

A legyőzött, demoralizált török sereg ágyúit, 
felszerelését hátrahagyva menekült II. Mohamed 
szultánnal együtt Szófia felé. Negyvenezer török 
holttest maradt a Nándorfehérvár körüli csatatéren.

Hunyadi János kiváló harci taktikájának volt köszönhető az Európa-szerte elismert győzelem

A nándorfehérvári diadal

A nándorfehérvári győzelem legkorábbi (1468-as) ábrázolása az olmützi Immaculata-templom freskóján




