
Cselekmény 
 

Első felvonás 

1. kép: Hunyadi László és hívei a király és kísérete fogadására várakoznak. A katonák 

morgolódnak, nem bíznak az idegen királyban, azt akarják, hogy László ne engedje be a várba V. 

Lászlót és zsoldosait. Ezt vezérüknek is elmondják, de Hunyadi bízik királyában. Közben jelentik, 

hogy elfogtak egy kémet, aki Brankovics György szerb despotához igyekezett. Egy levél volt nála, 

amiben Cillei a fejedelemnek ígéri a két Hunyadi fiú fejét. A kórus bosszúénekre zendít rá, amit a 

király érkezését jelző trombitaszólók szakítanak félbe.  

Miután bevonult V. László és díszes kísérete, Cillei máris árulással vádolja meg a Hunyadiakat. 

László azonban tanúságot tesz királya iránti hűségéről, amikor átnyújtja neki vára kulcsait. A 

király elhárítja a gesztust azzal, hogy a kulcsok a várkapitánynál vannak a legjobb kezekben. A 

vendégsereg és a vendéglátók elvonulnak. Ezután érkeznek meg a király német zsoldosai, akiket 

a várvédők nem engednek be, hiszen ők is meg tudják védeni a királyt.  

2. kép: Amikor V. László megtudja mi történt, megriad. Cilleinek ezután már nem nehéz 

behálóznia és rávennie, hogy adja át neki a hatalmat jelképező gyűrűt. Ezután László lép színre, 

aki szerelméről álmodozik, édes álomképeit Rozgonyi zavarja meg azzal, hogy Cillei be akarta 

vonni az ellene tervezett összeesküvésbe. László azonnal értesíti híveit, akik elrejtőznek a 

teremben. Ezután jelenik meg Cillei, aki jelenti a király vacsorameghívását. A várkapitány feltárja 

előtte, hogy tudomása van az összeesküvésről, ezért Cillei tőrt ránt és rátámad. A zajra 

berohannak Hunyadi hívei és lemészárolják a kormányzót. A király is felébredt és a helyszínre 

sietett. Megrémül Cillei véres holttestétől, és szorult helyzetében megbocsátást hirdet. A 

Hunyadiak hívei ünnepelnek. 

  

Második felvonás 

Szilágyi Erzsébet temesvári rezidenciáján várja a király érkezését. Kétségek gyötrik afelől, hogy 

V. László valóban megbocsátott híveinek, ezért idősebb fia véres haláláról vizionál. Az 

izgatottság hevében elveszti erejét és elájul. Udvarhölgyei térítik magához. Nem sokkal ezután 

jelentik a király érkezését. Erzsébet térdre veti magát előtte és kegyelmet könyörög fiának. V. 

László Hunyadi János hőstetteire hivatkozva megbocsát. Közben észreveszi Gara Máriát, és 

mindjobban felkelti az érdeklődését annak szépsége. Gara Miklós figyelmét nem kerüli el a király 

vonzalma, és máris cselszövést eszel ki a Hunyadiak ellen: lánya kezét nem Lászlónak, hanem a 

királynak fogja adni, így kívánja megerősíteni hatalmi pozícióit. Ezután a király a Hunyadi fiúkat 

kéreti. Erzsébetet ismét balsejtelmek gyötrik, csak akkor nyugszik meg, amikor Mátyás meghozza 

a hírt, hogy a király nyilvánosan is megbocsátott nekik. Ezután V. László esküt tesz a vár nép 

előtt, hogy nem áll bosszút Cillei haláláért, Mátyást és Lászlót pedig fiaivá fogadja.  

 



Harmadik felvonás 

Első kép: A magányos király Gara Mária után sóvárog. Megjelenik Gara, aki a királynak ígéri 

lánya kezét, ha az hozzájárul Hunyadi László kivégzéséhez, akit felségárulással vádol. A király 

eleinte ellenkezik, de végül beleegyezik a tervbe.  

Második kép: Mária és László lakodalma. Az ifjú menyasszony olaszos cabalettát énekel 

boldogságáról, a vendégsereg palotást jár. A vidám mulatság hamar félbe szakad: Gara beront 

fegyvereseivel és letartóztatja a vőlegényt. 

Harmadik kép: A börtönben László szabadsága és kedvese után vágyakozik. Hirtelen kinyílik a 

cella ajtaja és Mária lép be rajta, aki megvesztegette az őröket. Rá akarja venni szerelmét, hogy 

szökjenek el együtt, de László bízik királya esküjében, és nem akar szökni. Közben Gara érkezik, 

aki dühösen látja, hogy valakit beengedtek a rabhoz. Mikor megtudja, hogy az a valaki saját 

lánya, megtagadja Máriát. A kétségbeesett lány könyörögve fordul apjához, aki hajthatatlan. 

Végül megérkezik a kivégzésre kísérő menet.  

Negyedik kép: A vesztőhelyen hatalmas vihar tombol, Erzsébet az éghez könyörög, hogy Isten 

mentse meg gyermekét. De minden hiába, most valóra válnak véres víziói. Hunyadit felvezetik a 

vérpadra, a bakó háromszor is lecsap, de a hős sértetlen marad. A szokásjog szerint, ha a 

harmadik csapás sem halálos, akkor az elítéltet kegyelem illeti, de Gara parancsára a hóhér 

negyedszer is lesújt. Ekkor már mindennek vége, Hunyadi László feje a porba hullik.  

Megjegyzés: az opera eredetileg négyfelvonásos volt, de az utolsó két felvonás annyira rövidre 

sikeredett, hogy Radnaiék, majd a rekonstruálás során Németh Amadé is eggyé vonta össze. 

Németh Amadé verziójában az eredeti zenei anyag így sem szenvedett csorbát. Ennek 

köszönhető, hogy ma mindenki háromfelvonásosnak ismeri az operát.  

 


