
 

Corvin János herceg 

(Buda, 1473. ápr. 2. - Krapina, 1504. okt. 12.) 

Hunyadi Mátyás és Edelpöck Borbála 

törvénytelen (házasságon kívül született), de a 

király által elismert és trónörököseként is 

megjelölt fia. 

Édesanyja egy szász nő volt, akivel Mátyás 

még özvegysége (Podjebrád Katalin halála 

után) I. lépett viszonyba, fiát pedig a Hunyadi-

családból való származás bizonyságául 

vezetéknevét a Hunyadi család címerének 

főszereplőjéről, a hollóról (Holló=Corvin), 

keresztnevét pedig nagyapjáról, a törökverő 

Hunyadiról kapta. Mátyás figyelemmel kísérte, 

folyamatosan támogatta a nevelését. Amikor 

egyértelművé vált, hogy második feleségével, 

Beatrix-szal kötött házassága meddő marad, 

utódjának is őt választotta, törvényesítette. A Hunyadi grófi és Liptai hercegi címet 

adományozta neki. (Az adománylevélben így említette őt: "méltóságos János, liptai 

herceg és hunyadi gróf, a mi egyetlen szülöttünk".) A pápai szék hozzájárulásával a 

püspökség adminisztrátorává nevezve ki, neki adta a győri püspökség jövedelmét is. 

A III. Frigyessel 1462-benkötött szerződés szerint, ha Mátyás törvényes utód 

hátrahagyása nélkül hal meg Magyarország királysága Frigyes utódaira száll. 

Feltehető, hogy Bécs Mátyás által történt elfoglalása is a Habsburg trónigény 

megsemmisítését szolgálta. A hadjáratban Korvin János is vele volt, sőt bécsi 

bevonulásakor a fiát még előre is küldte. Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet ráhagyta a 

birtokait, így unokája az ország egyik leggazdagabb főurává lett. Az ifjú herceg 

számára Mátyás Sziléziában még megszerezte a ratibori, troppaui, beutheni 

hercegséget, valamint a sagani hercegség örökösödési jogát. Azért, hogy a magyar 

rendek egy részében a fia ellen táplált vonakodást legyőzze, még életében királlyá 

akarta tenni. Ebben azonban a váratlan és hirtelen halál megakadályozta. Korvin 

János tizenhét éves volt, amikor atyja elhunyt. Mátyás egykori emberei, köztük 

Bakócz Tamás, akkori egri püspök, cserbenhagyták. Szerződést írattak alá vele, hogy 

ha nem választanák királlyá, Bosznia királyává és Szlavonia fejedelmévé teszi az új 

uralkodó. 

Ez voltaképpen lemondás volt a magyar trónról, amit Korvin János csakhamar meg 

is bánt, de akkor az Ulászló pártjára állt Báthori István és Kinizsi Pál 

Dunaföldvárnál, illetve Kölesd mellett megverték a seregét, s a Budáról magával vitt 

kincseit is elszedték. Korvin János. kénytelen volt meghódolni Ulászlónak, aki 

meghagyta fejedelmi birtokait, de Bosznia királyává sem tette, csak Szlavónia 

fejedelmévé. 1495-ben erről is lemondott, hogy helyette Horvátország és Szlavónia 

örökös bánja lehessen. (Ettől függetlenül 1495-1499 között hivatalosan a bosnyák 

királyi és szlavón hercegi címet is viselte.) Amíg esélye volt a trónra az itáliai Sforza 

fejedelmi család lányát, Sforza Blanka Mária hercegnőt szánták neki feleségül, de 



leendő házassága, helyzete változása miatt végül füstbe ment. 1496-ban Frangepán 

Beatrixot, egy délvidéki főnemesi család leányát vette nőül, akitől két gyermeke is 

(egy lány és egy fiú) született. Maga is az ország és Európa jeles védelmezője volt. 

1491 után ő újíttatta fel, és az állandó török veszély miatt erődtemplommá alakíttatta 

a lepoglavai pálos kolostort. 1501-ben sikerült hadaival felmentenie a törökök által 

ostromlott Jajcát. Sikeresen védelmezte a török ellen Boszniát, s teljes jogosultsággal 

pályázott 1503. a nádori méltóságra, miután Geréb Péter nádor, családjának utolsó 

sarja, szintén őt tette örökösévé. Nem ért azonban célt, mert a rendek Perényi Imrét 

választották meg. Ezután nem sokkal a horvátországi Krapinán meghalt . A 

lepoglavai kolostorban temették el. Egyetlen fiú, Korvin Kristóf maradt utána. 

Corvin János herceg is többször részt vehetett bátai zarándoklaton. Az 1526. évi 

leltár tanúsága szerint négy bársony casulát adományozott a kegyhely templomának, 

melynek összértékét 200 forintra becsülték. 

 

 


