
Dózsa György-féle parasztfelkelés, 1514. ápr-júl. 
 

 
Előzmény:  

Hunyadi Mátyás 1490-ben bekövetkezett halála után II. Ulászló került a magyar trónra. A 
rendi országgyűléseken a bárók elérték, hogy a jobbágyok terhei növekedjenek.  

1512-ben I. Szelim lett a török szultán. Ugyanebben az évben a törökök elfoglalták 
a szreberniki bánságot, amit a magyaroknak nem sikerül visszaszerezniük.  

 

Hadsereg:  

Bakócz Tamás, esztergomi érsek minden egyházmegyében helynököket nevezett ki a 
kereszteshad szervezésére. A hadsereg fővezérének kiválasztása nehéz feladat volt. 
Olyan férfira volt ugyanis szükség, aki a harc terén már sikereket ért el, és képes a 
tömegekben bizalmat, ragaszkodást, lelkesedést kelteni, valamint fegyelmezni azt. Ezért 
választása Dózsa Györgyre, székely hadnagyra esett, ki egy török kapitánnyal vívott 
győztes párbajával dicsőségre és népszerűségre tett szert, szerény köznemes 
származásánál fogva pedig közel állt azokhoz, akiket vezetnie kellett. 

A toborozottak többsége az akkori dél-magyarországi területekről, a Délvidékről jött, de 
a Tiszántúlról, a Dunántúlról, a Felvidékről és Erdélyből is szép számmal képviselték 
magukat. A kereszteshadsereg tagjai közé a jobbágyok mellett a fekete sereg megmaradt 
zsoldosait, szökött jobbágyokat, munka nélküli marhahajcsárokat, elbocsátott katonákat, 
illetve kisnemeseket is toboroztak.     A 
sereg  - 40000 fős paraszti had - nem kizárólag csak magyar nemzetiségű parasztokból 
állt. A sereg egy hányadát, nagyjából 40%-át felvidéki szlovákok, Erdélyből jött románok, 
valamint délvidéki szerbek és ruszinok alkották. 

 

Harcok 

Néhány győztes csata után a parasztok elvetik a sulykot, mert brutálisan kivégeznek pár 
országosan elismert nemest (püspököt, kincstartót, alispánt). Emiatt a főnemesek 
komolyabb ellenállást szerveznek, és az erdélyi vajdához, Szapolyai Jánoshoz fordultak 
segítségért, aki 20.000 fős sereggel beszállt a harcba. Temesváron ezért a nemesek 
végső csapást mértek a felkelők seregére. 

 

A megtorlás 
A Dózsa György-féle parasztháború megtorlása nem nagyon véres, mert a nemességnek 
is érdeke a termelőerők megtartása, így csak a fővezéreket végzik ki. Dózsát korabeli 
írások szerint a következő módon végezték ki: "először is tüzes vassal megkoronázták, 
aztán még élve, meztelenül, lábainál fogva megkötözve saját katonái, akiket 
közönségesen hajdúknak neveznek, s akiknek cselekedetei annyi sok szörnyűséget 
hoztak…, fogaikkal széttépték és felfalták." Ezután a testet négyfelé vágták és bitófára 
függesztették. 1514 októberében az országgyűlés néhány jobbágyokat sújtó törvényt hoz 
a parasztháború következményeképpen, például akkor szűnik meg a szabad jobbágyi 
státusz.  
 
Forrás: http://igazmagyarok.uw.hu/ 
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