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NÉV: 

Szövegértés 3. osztály 

 

HUNYADI JÁNOS 

 

A török világhódító céljait szokatlan tömegű hadsereggel akarta megvalósítani. Ebben a 

csatadöntő fegyvernemet a könnyűlovas szpáhik tették ki, akik katonai szolgálatukért birtokot 

kaptak a szultántól. A híres janicsárok a szultán, vagy a fővezér védelmét ellátó gyalogosok 

voltak. A meghódított területekről elhurcolt gyerekekből nevelték ki őket. A janicsár otthona 

a kaszárnya volt, mestersége a harc. 

 

Hunyadi János kisnemesi családja a Havasalföldről származott, ahol apja Zsigmond király 

udvari vitéze volt, s Vajdahunyad várát kapta birtokul. Hunyadi kora ifjúságától katonának 

készült, alaposan megismerte a különböző harcmodorokat. 

 

A király Délvidékre küldte, hogy néhány erősen veszélyeztetett, a török torkában fekvő, 

végvár parancsnoka legyen. Életének ez az igazi fordulópontja. Miközben egymást váltják a 

királyok ( Habsburg Albert, Jagelló Ulászló) és bent az országban egymással viaskodnak a 

főurak Hunyadi seregei tartják vissza a szultáni seregeket. 

 

Így a törökök egyetlen félelme, s közben szörényi bán, temesi főispán, erdélyi vajda, 

négymillió holdnál is nagyobb birtok ura, az ország legnagyobb földesura. 

Egyben azonban különbözött a többi főúrtól, míg azok önző céljaikat hajszolták, Hunyadi 

minden vagyonát csak eszköznek tekintette a török elleni küzdelemhez. 

 

Hunyadi hadvezetésének alapelve a támadással való védekezés, az úgynevezett aktív védelem 

volt. 

 

1442-ben Mezid bég betört a Maros völgyébe. Hunyadi a túlerőtől sem rettent meg, s amikor 

vereséget szenvedett akkor se csüggedt. A parasztokat is fegyverbe szólította, s ötödnapra 

Gyulafehérvár mellett megsemmisítette az ellenséget. 

 

Amikor a bosszús szultán összes európai haderejét ellene küldte, bátran elébe ment a 

töröknek, s megverte a sokszoros túlerőben lévő ellenséget. 

 

1443 őszén Ulászló királlyal együttesen nagy támadást indított kb.30ezer főnyi sereggel, 

melyben a legkülönbözőbb balkáni népek képviselve voltak. Elfoglalták Nist, Szófiát, és csak 

a kemény tél mentette meg a szultánt attól, hogy Hunyadi átkeljen a Balkán hegységen és meg 

se álljon Drinápolyig, az akkori török fővárosig. 

1448-ban kicsi, de kiválóan felszerelt sereggel indult Rigómező ellen. Azt tervezte, hogy 

egyesül Szkander bég albán szabadsághős seregével. Tervét azonban elárulták, s csatát 

vesztett. Csak hónapok múltán sikerült kalandos körülmények között hazajutnia. 

 

1456-ban II. Mohamed 200ezer fős csapattal indult Nándorfehérvár ellen. 
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Hunyadi 40ezres sereggel érkezett a vár felmentésére. Ekkor már a török ágyúk tüze hatalmas 

falrészeket rombolt le. Hunyadinak sikerült elfoglalni a török ágyúkat. A két tűz közé került 

ellenség a menekülést választotta. 

 

 

A győzelem után pestisjárvány tört ki a táborban, amely elragadta a híres törökverőt. Hunyadi 

fiát Lászlót hamarosan lefejezték, Mátyás azonban Magyarország királyává koronázták. 

 

 

1.Mi volt a török célja? 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Mit tudtál meg a török könnyűlovasságról? 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Kik váltak janicsárokká? 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

2. Húzd alá a szövegben! 

 

- Honnan származott a Hunyadi család? 

- Miért volt nehéz a délvidéki várak védelme? 

- Milyen tisztségeket kapott sorozatos győzelmei jutalmául? 

- Mikor tört be az országba Mezid bég? 

- Hogyan sikerült legyőzni Mezid bég csapatait? 

 

 

3. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

 

..................................-ban Ulászló királlyal együtt  ............................................................  

 .............................................................................................................................................  

Csak  ....................................................................................................................................  

őket abban, hogy átkeljenek. ...............................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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4. Húzd alá a helyes választ! 

Miért vesztette el Hunyadi a rigómezei csatát? 

- Mert nem sikerült egyesülnie Szkander bég csapataival. 

- Mert árulók voltak a csapatban. 

-A magyar haderők csekély létszáma miatt. 

 

Hányszoros túlerővel ostromolta a török Nándorfehérvárt? 

- ötszörös 

- négyszeres 

- kétszeres 

 

 

5. Fejezd ki másképpen! 

 

pestisjárvány ragadta el  .....................................................................................................  

 

viaskodtak  ..........................................................................................................................  

 

küzdelem  ...........................................................................................................................  

 

rettent meg  .........................................................................................................................  

 

csüggedt  .............................................................................................................................  

 

 

 

6. Kösd össze az alábbi szólásokat jelentésükkel! 

 

Úgy bánik vele, mint török a rabjával Rossz szomszédja van. 

 

Megverte a törökök átka Durva, kegyetlen 

 

Törököt fogott Megszerzett valamit, de rájött, hogy jó  

 lenne megszabadulni tőle 

 

 

7. Gyűjts Hunyadi Jánosra jellemző tulajdonságokat! Indokolj! 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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