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HUNYADI ÉS KAPISZTRÁN
Nándorfejérvárnak ötszáz esztendövei ezelőtt, 1456. július 21

22-én végbement felmentése világraszóló esemény volt. Jelentőség dol
gában talán csak Bécs 1683. évi felmentése fogható hozzá. A váratla
nul jött fényes győzelem híre gyorsan szétfutott a világba: magánle
velek és hivatalos jelentések, a korviszonyokhoz képest, meglepően

rövid idő alatt mindenüvé elvitték. A keresztény világ megkönnyeb
bülten lélegzett fel, és rnintha csak most eszmélt volna a veszély
nagyságának tudatára, melynek elhárítására jóformán a kisújját sem
mozdította, nem tudott betelni a győzelem ünneplésével. Mindenütt,
még a távoli Angliában, Oxfordban is harangzúgás,ünnepélyes isten
tisztelet és lelkesítő szónoklatok hirdették a keresztény fegyverek di
csőségét. Természetesen még zajosabb és kitöröbb volt az ünneplés
a közvetlenül érdekelt olasz államokban: Velencében, Firenzében és
főleg az egyliázi államban. AJ:. agg III. Kalixtus pápa (1455-1458),
aki trónralépése első pillanatától annyi nemes buzgalommal és ki
tartással munkált egy nagyszabású keresztes hadjárat eszméjének va
lóra váltásán, országa minden városában pazar pompájú ünnepségek
kel és fényes körmenetekkel fejezte ki örömét "élete legszerencsésebb
eseménye fölött." Bolognában például három napig váltogatták egy
mást a fényesnél-fényesebb körmenetek. Majd, amikor az első benyo
mások elveszítették közvetlen hatásukat, a krónikások és évkönyv
írók siettek feljegyezni a dicső tettet, hogy a későbbi nemzedékekre .
is átszármaztassák emlékét. Alig találunk e korban valamire való
krónikást, aki, ha még oly távol esett is az esemény színhelyétől, kö
telességének ne érezte volna, hogy legalább futólag megemlékezzék
róla.

De bár így Nándorfejérvár felmentése a század legjobban doku
mentált eseményei közé tartozik, mégis nehéz világos és áttekinthető

képet alkotnunk róla. Zinkeisen német történetíró találó megjegyzése
szerint az ostrom lefolyása azok közé a történeti események közé tar
tozik, malyeknél a jó források nagy száma ellenére is szinte lehetet
len az egésznek menetébe bepillantást nyernünk, mivel a szemtanúk
előadását csaknem áthidalhatatlan szakadékok választják el egymás
tól. És itt nem annyira arra a többé-kevésbé érthető ellentétre gondo
lunk, mely a keleti, török (Nesní, Turszun bég, Szeád-eddin) és gö
rög történetírók (Chalkokondylas, Dukas, Kristobulos) előadását a.
nyugatiakétól elválasztja, mint inkább azokra a szembetűnő ellen
mondásokra, melyek a nyugati, jórészben szemtanú írók elbeszélésé
ben mutatkoznak. És hozzá ezek az ellenmondások nem holmi mellék
epizódokra. hanem egészen alapvető kérdésekre, így mindenekelőtt a
győzelem személyi érdemének kérdésére vonatkoznak.

Régebben a legkisebb kétség sem merült fel a tekintetben, hogy
a győzelem kivívásában Hunyadi Jánosnak volt döntő része. Ö volt
a fővezér; mindenki természetesnek találta tehát, hogy a győzelmi ba-
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bérból is őt illesse a legnagyobb rész. A magyar 'Turóezi János krő

nikája és a magyar hagyományokból merítő olasz Bonfini Antal és
Ranzano Péter elbeszélése minden tekintetben megerősítette ezt a
felfogást. Annál is inkább, mivel az ellenkező nézetet valló Tagliacoz
zói János ferences atyának, Kapisztránői Szerit János hűséges kísé
rőjének és krónikásának kimerítő beszámolója a nagy esemény min
den parányi részletéről egészen 1906-ig csak Wadding Lukács (Anna
les Minorum, XII. 340-362), illetve nálunk Katona István (Historia
critica, XIII. 1047. s kk. 11.) csonka és hibáktól hemzsegő kiadásában
forgott közkézen. Érthető tehát, hogy történetíróink könnyedén elsik
lottak fölötte; idézték - bár inkább másod- és harmadkézböl, mint ere
detiből, - de nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. Az is
baj volt, hogy az ostrom történetével foglalkozó hazai és külföldi
történetírók egyike sem vett magának annyi fáradságot, hogy kime
rítő alapossággal és teljességgel utána nézett volna az egész forrás
anyagnak, hanem megelégedett az elődeinél található adatok variálá
sával. Innét van, hogy az ütközet lefolyására vonatkozó hagyományos
előadás az utolsó száz esztendő alatt jóformán semmit sem változott.

Természetes azonban, hogy ez a felemás, egyrészt tudományos'
ságot mimelő, másrészt állandóan egy helyben topogó álláspont nem
jelenthette az utolsó szót a kérdés megítélésében. A régi, felszínes
megállapításokon nyugvó kérődzés helyébe előbb-utóbb az összes ren
delkezésre álló adatok kritikai megrostálásának kellett lépnie. A ha
laszthatatlanul szűkségessé vált átértékelésre az első komoly kísérletet
Kapisztránói Szent János legujabb és legalaposabb életírója, Hofer
János osztrák redemptorista atya' tette. (Johannes v. Capestrano.
lnsbruck-Wien-München, 1936.) Ez a kitűnő tudós - egyébként a
híres tiroli szabadsághős egyeneságú leszármazottja (tl939. január 1.)
- úgyszólván egész életét a világhírű népszónok életviszonyainak
felderítésére szeritelte. Monumentális nagy művének megírása előtt a
részlettanulmányok hosszú sorával iparkodott fényt deríteni hőse élet
pályájának különböző szakaszaira. Igy természetesen a nándorfejérvári
ütközet történetével is behatóan kellett foglalkoznia. Idevágó tanul
mánya a Görres-társaság nagytekintélyű történeti folyóiratában látott
napvilágot "A nándorfejérvári győző" címen. (Der Sieger von Belgrád
1456. Hist. Jahrbuch, 1931. 163-212. l.)

Hofer atya hosszú éveken át folytatott Kapisztrán-tanulmányai
során jutott el a nándorfejérvári csatához. Érthető tehát, hogy huza
mos foglalkozása révén egészen közel került höséhez; megszokta, hogy
áhitattal tekintsen fel rája és olyan eseményekben is kizárólagos sze
repet tulajdonítson neki, melyekben igazság szerint legfeljebb csak
mint társszereplöröl beszélhetnénk róla. A július 2l-i és 22-i esemé
nyek ismertetésénél kűlönősen szembetűnően nyilvánul részrehajlása:
a győzelem minden érdemét Kapisztrán javára könyveli el, Hunyadi
rovására ellenben csak hibákat és mulasztásokat tud feljegyezni. Fő

forrása, Tagliacozzói János már említett beszámolója (Relatio de vic
toria Belgradensi 1456) alapján a következő hat pontban foglalja
össze a kritikus két nap alatt elkövetett hibáit és ballépéseit:
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1. Július 20-án, mikor biztos értesülést nyert a török támadás köz
vetlen küszőbönállásáről, abbahagyta az erődítési munkálatokat és
Kapisztránt is mindenképpen meg akarta győzni a további ellenállás
kilátástalanságáról.

2. EZIután a beszélgetés után nem tért többé vissza a városba.
3. Csak a nagy támadás visszaverése után, 22-én kora reggel ment

fel újból a várba, de csak egészen rövid időre.

1. Távozása előtt erősen lelkére kötötte a várparancsnoknak, Szi
lágyí Mihálynak, hogy szorgos gonddal vigyázzon a várra. Őmaga

ellenben azonnal páncélba öltözött és két vitéze kíséretében hajóra
szállott és a harc egész tartama alatt fel és alá cirkált a Dunán, il
Ietve a Száván és úgy várta a dolgok kimenetelét. Még szerencse volt,
hogy a keresztesek nem tudták ezt; ők végig abban a hitben éltek,
hogy Hunyadi továbbra is a városból irányítja a védelmet.

5. A legforróbb harc napján, július 21-én a vezérek közűl egyedül
Szilágyi tartózkodott a várban; Hunyadi Korőgyí János macsói bán
társaságában egész nap a Dunán, ilIetve a Száván hajókázott.

6. Kapisztrán, mikor 22-én este, a török űtegek elfoglalása után,
azzal a szándékkal tért vissza a városba, hogy Hunyadit rábeszéli az
általános támadás elrendelésére. még nem találta őt bent. Kénytelen
volt· tehát egy lengyel pap tolmácsolásával Szilágyitól kérni enge
délyt. Hunyadi csak jóval ezután tért meg a városba.

Szerzőnk azonban nem áll meg itt; nem éri be a tények egyszerű

Ielsorolásával, hanem a többi egykorú forrás adataival való egybeve
tés útján nyomatékozni is igyekszik azokat. És mivel eleve Kapisztrán
egyedüli vezérségének feltevéséböl indul ki, tehát eleve bizonyos el
fogultsággal nyúl adataihoz, felületes szemléletre sikerül is célt ér
nie. Aki kritika nélkül olvassa kitűnő logikával felépített fejtegeté
seit, az azzal az érzéssel fejezi be cikkének olvasását, hogy mindez
nem is történhetett másként. Látszólagos tárgyilagossága csak fokozza
előadásának meggyőző erejét. Hunyadi magatartását egyetlen szóval
sem kárhoztatja, sőt ellenkezőleg mentegetí és iparkodik lélektani
magyarázátot találni rája. Ez a körülmény még valószínűbb színben
tünteti fel előadását, mert lám, nem mások rovására próbálja hőse
babérait gazdagítani. .

Mindez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy a derék
tanulmány eredményei homlokegyenest ellenkeznek eddigi tudásunk
kal és Hunyadit olyan szánalmas szerepre kárhoztatja, mely nem hogy
a törökellenes harcok Európaszerte ünnepelt hőséhez, de még egy
közőnséges csapatvezérhez sem illik. Szerzőnk beállítása szerint az
ősz hadvezér egy pillanatig sem bízott Nándorfejérvár megvédhető

ségében. és ha csak rajta múlott volna, legszívesebben feladta volna
a várat és békét kötött volna Mohamed szultánnal. Ami keveset tett
a vár megmentésére, azt is kizárólag Kapisztrán ösztönzésére tette.
Igy már a július 14-i dunai csatáért. mely a vár részleges felmenté
sét eredményezte és még inkább a megrongált várfalak kijavításáért
inkább Kapisztránt, mint őt illeti az elismerés. Még szánalmasabb az
a szerep, melyet a döntö roham visszaverésében juttat neki szerzőnk.
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Igazi kuvikmadár módjára míndegyre a vár tarthatatlanságát hangoz
tatja és feladásat sürgett. Szent barátja nem győzi .igasztalni és
lelket verni beléje. A dunai sétahajózást is nem annyira a maga sze
mélyes biztonságának megóvásáért, mint inkább azért választja, hogy
kéznél legyen arra az esetre, ha a várőrség és a polgárság kivonása
csakugyan elkerülhetetlenné válnék.

Mint látjuk, Hofer atya olyan képet rajzol legnagyobb törökverő
hősünk nándorfejérvári szerepléséröl, mely sem egészében, sem rész
leteiben nem felel meg a hagyományos felfogásnak. Előadásában Hu
nyadi inkább kerékkötője, mint céltudatos irányítój a a védelemnek;
inkább síránkozó vénember, mint győzelmi akarástól áthatott és sem
mi akadálytól vissza nem riadó hadvezér benyomását kelti, aki élete
legdicsőbb. tettét készül véghez vinni. Még szomorúbb a dologban.
hogy a magyar történetírás mindezideíg még csak kísérletet sem tett
ennek a méltatlan, nemcsak Hunyadi emlékét, hanem nemzeti önér
zetünket is mélyen sértő felfogásnak megcáfolására. Bár e sorok író
ja mindjárt a cikk megjelenése után legilletékesebb helyen, a Ma
gyar Történelmi Társulat hivatalos folyóiratában hívta fel rá tör
ténetíróink figyeImét (Századok, 1932. 97-98. l.), semmi jel nem mu
tatja, hogy történetírásunk egyáltalában tudomást szerzett volna róla.
Még a legujabb összefoglaló munka, Hóman-SzekfűMagyar Története
is megemlítés nélkül halad el mellette, (7. kiad. Budapest, 1942. II.
k. 457. s. k. L, 640. 1.) Még csak célzást sem tesz rája, sema szöveg
ben, sem a jegyzetekben. Ugyanezt kell mondanunk a legujabb, Teleki
József monumentális nagy műve óta (A Hunyadiak kora Magyarcr
szagon. I-IV., x, XI. k, Pest, 1852-1855.) legterjedelmesebb Hu
nyadi-monográíiáről. (Elekes L.: Hunyadi. .Budapest, 1952. 509 l.)
Az utalások teljes hiányából szintén arra lehet következtetnünk, hogy
szerzőjének sem Hofer atya cikkének, sem Kapisztrán-bíografiájának
megjelenéséről nincsen tudomása.

Ez bizony súlyos mulasztás, melyet történetírásunknak minél
előbb reparálnia kellene. A becsületmentő munkából mi is szerétnők

kivenni a részűnket. Mivel azonban a hely és a körülmények nem al
kalmasak a kérdés egész komplexumának felvetésére és kiteregetésé-·
re, szerényen beérjük azzal, hogy néhány alapvető szempont kieme
lésével megkísérel jük megkönnyíteni a helyes megoldás útjának meg
találasát. Természetesen nem azért, hogy Kapisztrán babéraiból csak
egy ágat is Ietörjűnk, - ez rút hálátlanság volna részünkről ~ ha
nem hogy Hunyadi szerepét az igazságnak megfelelőbb megvilágítás
ba helyezzük. Itt persze a legegyszerűbb és regrövidebb út a két fő

szereplő tanúságára való hivatkozás volna. Hiszen Hunyaditól is (jú~

lius 23-ról Széchy Dénes esztergomi érsekhez, 24-ről V. László ki
rályhoz és Garai László nádorhoz) és Kapisztrántól is három-három
levelet birunk ezekből a mozgalmas napokból. (Július 22-ről, 23~ról
és augusztus 17-ről, mind a három III. Kalixtus pápához.)

Mindjárt hozzá kell azonban tennünk, hogy ez az út, az egymást
kiegészítő dokumentumok szembesítésének útja teljességgel járhatat
lan számunkra; és pedig eléggé különös okból: tudniillik Hunyadi is,
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meg Kapisztrán is csak a maga viselt dolgairól szól leveleiben, vezér
társaról mindkettő mélyen hallgat. Mi rejlik e mögött a kűlőnős ma
gatartás mögött. nem tudjuk megmondani. De semmiesetre sem az,
aminek vádját annakidején l\eneas Sylvius vétkes könnyelműséggel

beledobta a világba; mintha tudniillik Kapisztránt kizárólag a hír
vágy és a dicsöségszomj indította volna Hunyadi érdemeinek elhall
gatására. Ez a felfogás egészen méltatlan egy sírja szélén álló szent
aggastyánhoz. aki már régesrégen leszámolt az élet hiúságaival és
aki nem ismert más feladatot. mint Isten dicsőségének és embertársa
javának keresését. . '

Mivel így a levelek tél jesen egyoldalú információkkal szolgál
nak, nincs számunkra más választás, mint hogy kűlön-külön vegyük
öket szemügyre. Kapisztrán július 22-én, tehát még az ostrom napján
kelt levelének döntő szakasza igy hangzik: "Olyan erős küzdelemben
és olyan élethalálharcban voltunk, hogy mindnyájan azt hittük, nem
tudunk tovább ellenállni a török erejének. Még maga a vezér, Hunyadi
is, a törökök igazi réme és a kereszténység legvitézebb harcosa, azt
hitte, hogy fel kell adnunk Nándorfejérvárt. A vad törökök olyan
vitézül és ellenállhatatlanul ostromolták a várat és olyan rettenetesen
harcoltak a mieink ellen, hogy már erőink hanyatlottak és legvitézebb
harcosaink is kétségbeestek. De a nagy azorongatás közepett életben
tartott bennünket" az Úr:' Mint látjuk a levél fogalmazása rendkívül
-övatos. Nincs benne semmi, amiből Hunyadi lelkiösszeroppanására
és a védélemből való önkéntes kikapcsolódására lehetne következtet
nünk. Ha azonban valaki nagyon akarja, megfelelő adag elfogultság
gal Tagliacozzőí atya állításait is beleolvashatja.

Sokkal határozottabban hangzik Hunyadi jelentése. A királyhoz
intézett levelében ezt olvassuk: "gn ugyanis a megszállás kezdetétől

az ostrom egész tartama alatt bent voltam a várban és most is itt
vagyok. " A török császár személyes vezetésével kézi tusát, másszó
val rohamot indított a vár ellen, mely szerda estétől egész éjszakán
át csütörtök reggelig tartott. A várfalak elfoglalása és lerombolása
következtében kétízben. mintha csak nvílt mezőn lettünk volna, a
vár belsejében szemtől-szembe harcoltunk a törökök ellen, de lsten
segítségével mindkét ízben győztünk. Végre lsten kegyelméből kiron
tottunk a várból és oly elszánt támadást intéztünk, hogy a török csá
szárt a vár alól és a mezőről is legyőzve elűztük és lsten segítségével
ágyúit is elfoglaltuk."

Mint látjuk, Hunyadi éppen az ellenkezőjét állítja annak, amit
'Tagliacozzói János mond: nemcsak hogy míndvégíg bent tartózko
dott a várban, hanem a támadás visszaveréséből is alaposan kivette a
részét. Világos, hogy két merőben ellentétes állítás nem fér meg egy
mással. Természetesen Hofer atya is tudatában van ennek. A nehéz
ség megkerülésére azonban olyan utat választott, mely szükségképpen
zsákutcába vezette őt. Különösképpen éppen abban hibázott, ami
egyébként Iöerőssége: a forrásanyag hiánytalan teljességében. Egyik
jegyzetében ugyanis azt az állítást kockáztatja, hogy Hunyadi nem
értett latinul s következésképpen nem tudta a nevében kiállított dip-
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lomáciai iratok tartaimát ellenőrizni. Tehát nem szerzett tudomást
arról, hogy a halhatatlan érdemü M;y biboros (l. Vigilia, 1955. 99
101. 1.) már több, mint 100 évvel, a magyar Abel Jenő pedig közel
80 esztendővel ezelőtt közölte a hires olasz humanista tudósnak, Pog
gio Bracciolininak Hunyadihoz intézett két levelét, melyből nemcsak
az derül ki, hogy a kormányzó, legalább élete utolsó szakában, jól
tudott latinul, hanem az is, hogy alkalomadtán olvasgatta is a régi és
új klasszikusok műveit. (Mai A.: Specilegium Romanum. X., Róma,
1844. 247-50. 1. Abel J.: Adalékok a humanismus történetéhez Ma
gyarországon. Budapest, 1880. 158-59. 1.) Igaz, ennek az állításnak
látszatra ellene mond az országtanácsnak egy 1449-50. évi birtokper
rel kapcsolatban tett megállapítása, mely szerint Hunyadi, nem tud
ván latinul (illiteratus existens), nem tudta egy általa is megerősített

oklevél tartaimát ellenőrizni. (Elekes i. m. 85. s k, 1.) Ez a megállapí
tás azonban nyilván csak az adott időpontra vonatkozik és egyálta
lában nem zárja ki annak lehetöségét, hogy a kormányzó humanista
barátainak, elsősorban Vitéz Jánosnak ösztönzésére később mégis pó
tolta ifjúkori tanultságának hiányait. Hiszen józanul nehéz elképzel
ni, hogy Poggio merőben a kisujjából szopta volna állítását; már csak
azért is nehéz, mivel semmi érdeke nem fűződött hozzá. Ebből ön
ként következik, hogy anagy hadvezér a neve alatt kelt okmányokért
nemcsak formailag, hanem tartalmilag is viselte a' felelősséget.

Ha tehát nem akarjuk kora legnagyobb és legünnepeltebb hősét

az igazság szándékos meghamisításával gyanúsítani, nincs számunkra
más járható út, mint a- források újabb revizió alá vonása. Itt elsősor

ban Hofer atya föforrására, Tagliacozzói János beszámolójára gon
dolunk. A kérdést röviden így fogalmazhat juk: megérdemli-e János
atya azt a feltétlen bizalmat, mellyel szerzőnk minden állítását.
azokat is, melyek homlokegyenest ellenkeznek Hunyadi állításaival.
fogadja? Kinek higgyünk inkább: Hunyadinak vagy Tagliacozeónak ?'

A kérdésre nem könnyű felelnünk. Annyi bizonyos, hogy az
igazság meghamisításának legközönségesebb és Iegmindennapibb mód
ját eleve ki kell rekesztenünk. János atya tudatosan semmiesetre sem
állított hamisat. Tudjuk azonban, hogy az igazság átszínezésének a
hazugságnál sokkal finomabb és szellemibb eszközei is vannak. Gon
doljunk csak arra, hogy János atya és társai nem mint egyszerű tör
téneti szereplőre tekintettek fel Kapisztrán alakj ára, hanem ezen '
messze túlmenőleg rajongó ezeretettel övezett atyjukat, vezérüket, az
obszervancia megtestesülését. mindenekfölött pedig a leendő szentet
látták benne, akinek alakját már életében a csodák fénye ragyogta
be és akinek tetteit azzal a nem is titkolt szándékkal jegyezgették,
hogy adatokat szolgáltassanak majdan megindítandó szenttéavatási
peréhez. Igy a történelem észrevétlenül a legendába hajolt át náluk.

János atya beszámolója klasszikus példája az önkéntelen és ön
tudatlan legendaszövésnek: anélkül, hogy csak egy pillanatra is az
igazság megmásításéra gondolna, a legtermészetesebb magától értető

döttséggel mindenütt hősét állítja az események középpontjába és a
dicsőség minden sugarát az ő alakjára vetíti. Még érdekesebb ered-
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ményre jutunk, ha a beszámolót összevetjük a derék atya korábban,
1456. július 28-án és 1457. szeptember IS-én kelt leveleiveL Az össze
hasonlításból kiderül, hogy még ezen rövid időn belül is jelentékeny
előremozdulás történt a legendaképződés irányában. A boIlandista
Leehat Róbert egyik tanulmányában néhány finom megjegyzéssel utal
erre. (Letteres de Jean de Tagliacozzo sur le siege de Belgrade d
la morte de S. Jean de Capistran. Analecta Bollandiana, 192L HL
skk. IL)

János atya tehát Kapisztránhoz való viszonyából kifolyólag nem
rendelkezett és nem is rendelkezhetett a tárgyilagosságnak azzal a
mértékével, melyet az események higgadt és megbízható előadása meg
kívánt volna. Hőse babáraínak növelése fontosabb volt számára, mint
a történelmi hűség megőrzése. Hiszékenységét és gyermekes csoda
keresését még Hofer atya is kénytelen elismerni. Ez a körülmény arra
int bennünket, hogy állításait, különösen olyan kérdésekben, melyek
ben pozitiv ellenállításokat szegezhetünk ellenük, óvatosan és erős

fenntartással fogadjuk. Már csak azért is, mert János atya beszámo
lója ma két, egymástól meglehelősen eltérő változatban forog köz
kézen. Az első, rövidebb szőveget még a nagyérdemű Wedding Lukács
közölte Évkönyveinek XII. kötetében. (Annales Minorum. 3. kiad.
Quaracchi. 1932. 340-374.), rníg az újabban előkerült nápolyi szöveg
kiadásáért Lemmens Lénárt atyát illeti az elismerés. (Ouaracchi,
1906.) A két kiadás közt meglehetősen nagy eltérések mutatkoznak,
éspedig nemcsak terjedelem, hanem tartalom tekintetében is. Wad
ding szövege általában kiegyensúlyozottabb és Hunyadi megítélésé
ben kevésbé elfogult. Az említett hat kifogás kőzűl a másodikról egy
általában nem szól, a negyediket pedig úgy fogalmazza, hogy a Du
nán és a Szaván való hajókázást inkább Szilágyira, mint Hunyadira
érthetjük.

Mivel Wadding nem jelzi a kiadása alapjául szolgáló kéziratot.
az eltérések okát nem tudjuk kideríteni. Nem ismerjük a két kiadás
szövegének időbeli viszonyát sem. Leehat atya lehetségesnek tartja,
hogy Wadding szővege közelebb áll az eredetihez, mint Lemmensé
és feltételezi, hogy a Hunyadi-ellenes kitételek csak később és ide
gen kéz betoldásaként kerültek hozzája. Ez azonban már részletkér
dés. Bennünket most csak az érdekel, hogy János atya beszámolója
sem tartalmánál. sem szerkezeténél fogva nem igényelheti, hogy min
den szavát szentírásként vegyük; külőnösen olyan kérdésekben, me
lyekben pozitiv bizonyítékek szólnak szavahihetösége ellen.

Ezt annál nagyobb nyomatékkal kell hangsúlyoznunk, mivel írott
dokumentumokon kívül nyomós lélektani okok is szólnak az ellen a
szánalmas szerep ellen, melyet Hofer atya li beszámoló nyomán nem
zeti történelmünk egyik legnagyobb hősének juttat. Hunyadiról min
denki tudja, hogy nem ijedt meg a maga árnyékától. úgyszólván
egész életét hadakozásban töltötte és minden valamire való csatájat
óriási túlerőben levő ellenséggel vívta. A harcban az utolsó pilla
natig kitartott és hátrálásra csak akkor gondolt, mikor a győzelem
kivívásának utolsó reménye is elenyészett. Kitűnő példa erre a várnai
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(1444. november 10.) és a rigómezeí csatában (1448. október 18-19.)
tanúsított magatartása.

Igaz, Nándorfejérvárnál még hasonlíthatatlanul nehezebb feladat
tal találta magát szemben, mint akár Várnánál. akár Rigőmezőn,Mert
most mindenki cserben hagyta. A király és az udvar gyalázatosan
Bécsbe futott, az urak pedig Geszthy János várkapitány, Korégyi Já
nos macsói bán és Székely Tamás várnai perjel kivételével a fülük
botját se mozdították. Igy jóformán csak arra a hétezer emberre szá
míthatott, akiket saját költségén állított fegyverbe. Igaz, ezenfelül ott
volt még Kapisztrán és rendtársai által toborzott keresztesek napról
napra I!varapodó, utoljára legalább hatvanezerre növekedett tábora.
De ennek harci értékét egyelőre senki sem tudta Ielmérni. Maga Hu
nyadi semmiesetre sem fűzött hozzá vérmes reményeket. Mint vér
beli katona nem látott benne többet véletlenül összeverödőtt, fegyel
mezetlen és hiányosan felfegyverzett tarka népegyvelegnél, mely a
sorkatonasággal szemben teljességgel használhatatlan. A kimenetel
azonban megmutatta, hogy a tapasztalt hadvezér ezúttal rosszul itélte
meg a helyzetet. Nem ismerte eléggé szent barátja ékesszólásának va
rázsos erejét, mely a kövekből is tudott Abrahámnak fiakat támaszta
ni. (Mt. 3, 9.) Szavára és még inkább a lényéből kisugárzó lelkesedés
gyújtó hatására a botokkal, dorongokkal, nyilakkal, parittyákkal, leg
iobb esetben kardokkal és kovás puskákkal Ielszerelt keresztesek a
döntő roham idején egy egész éjszakán át rendületlenül állották a
harcot és végül szégyenszemre megfutamították az akkori világ leg
jobban megszervezett és legtöbb hadi tapasztalattal rendelkező se
regét. Ez azonban nem az ember műve, hanem a szent csodája volt.

De ha még oly hősies magatartást tanúsítottak is a keresztesek
a támadások visszaverésében, csak az egyoldalú elfogultság tüntet
heti lel úgy a dolgot, mintha mellettük a rendes katonaságnak semmi
része nem lett volna a győzelem kivívásában. Hiába, merő lelkese
déssel, még ha mindjárt égig csapott is a lángja, akkor sem lehetett
győzni. Ahhoz okvetlenül szükség volt némi hadi ismeretre, gyakor
latra, fegyelemre, mindenekíölött pedig használható fegyverekre. Eze
ket pedig az adott körülmények közt csak a helyőrségtől és Hunyadi
harcedzett katonáitól szerezhették. Tőlük kellett elsajátítaniok a har
colásnak. a fegyverek forgatásának és a támadások visszaverésének
kipróbált módszereit is.

Ez másszóval azt jelenti, hogy: a rendes katonaságnak legalább
olyan mértékben ki kellett vennie részét a haroból, mint a kereszte
seknek. Sőt voltak kritikus helyzetek, melyekben egyenesen neki kel
lett példát mutatnia a hősies önIeláldozásra. Legbeszédesebb bizonyí
téka ennek a vasmegvei törzsökös magyar Dugovics Titusz ismert
halálugrása. Dugovicsról ma már nyilván tudjuk, hogy nem keresztes
vitéz, hanem rendes katona volt. Mátyás királynak a hős Bertalan
nevű fia számára 1459. június IS-én kiállitottadományleveléből azt
is megtudjuk. hogy Titusz már a várnai csatában is Hunyadi zászlója
alatt vitézkedett. (Tudományos Gyűjtemény, 1824. VIII. 18. s kk.
ll.) A rendes katonaság nagyobb arányú részvételére enged következ-

400



'tetni Hunyadi július 2i-én kelt levelének ez akitétele 'is: "A mi em
bereink és katonáink közvl is sokan megsebesültek, mások meghal
tak,"

A katonaság mellett nem szabad említés nélkül hagynunk a szo
rongatott polgárságot sem, mely bátor kitartásával szintén jelenté
keny ráértékben hozzáj árult a győzelem kivívásához. Bizonyos, hogy
a július 1i-i dunai csata megnyerésében nem kis része volt a nándor
fejérvári hajósoknak és halászoknak. akik Hunyadi utasítására negy
ven csónakkal váratlanul hátba támadták a török flottát. Ugyanezt
kell mondanunk a július 21-22-i éjjeli harc kimenetelét eldöntő "tűz

csatáról". Ebben viszont a helyi viszonyokat kitűnöen ismerő városi
polgárok jártak elűl. ök árasztották el szurokba, kénbe mártott rő

.zse- és venyigekötegekkel és más könnyen tüzet fogó anyagokkal a
várárkokat és sáncokat és ily módon szóról-szóra kipörkölték a be
tolakodott törököket. Tagliacozzói János állitása szerint még az asz
.szonyok is kivették részüket az idegtépő harcból. "Egyedül a keresz
tesek maradtak vissza és néhány asszony, akik oroszlán módjára
harcoltak" - olvassuk július 28-án kelt levelében. Anélkül tehát,
hogy csak egy szemernvit is le akarnánk vonni a keresztesek érdemé
ből, meg kell állapítanunk, hogy kívülük mások is teljesítették kö
telességüket.

De nem folytatj uk tovább a részletek boncolgatását. A lényeg
megéreztetésére - gondoljuk - ennyi is elegendő. A lényeg pedig
röviden ez: magyar önérzetünk tiltja, hogy napirendre térjünk Hefer
atya egyoldalú verdikt je fölött és belenyugodjunk egyik legnagyobb
nemzeti hősünk emlékének lekicsinylésébe. A· mi szemléletünkben
Nándorfejérvár felmentése nemzeti történelmünk egyik legkiemelke
dőbb eseménye; azzá pedig éppen Hunyadi személyével való kapcso
lódása avatta. Nem egyszerűen a törökellenes harcok egyik epizódja,
hanem Hunyadi fényes hadi pályájának zenit je, mely kihatásaiban
két emberöltővel kijebb tólta a mohácsi katasztrófát. Ezt azonban
bizonyítanunk is kell. Szívesen elismer jük, hogy Hofer atya alapos
munkát végzett; minden hozzáférhető adatot felkutatott és értéke
szerint felhasznált. Csak az a baj, hogy eleve bizonyos elfogultsággal
nyult a tárgyhoz és még a Iegkritikusabb kérdések megítélésében is
készpénznek fogadta el Taglíacozzői János ellenőrzésre szoruló állí
tásait. Most tehát a magyar történetírásra vár a feladat, hogy hasonló
alapossággal, de kevesebb elfogultsággal kísérelje meg Hunyadi sze
repenek végleges tisztázását. A munka sürgős. Nem szabad megvár
nunk, hogyezeréves multunk egyik legdicsőbb hadi eseménye teljesen
egyoldalú és reánk nézve megaiázó felfogásban vésődjék bele az
európai történeti köztudatba. Félő, hogy már így is elkéstünk vele.
De legalább az ötszázéves jubileum alkalmát ragadjuk meg régi, be
csületbeli tartozásunk lerovására.

Lljból hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a sürgetett revizió cél
ja tisztán és kizárólag Hunyadi becsületének helyreállitása, nem pedig
Kapisztrán és a keresztesek érdemének kisebbítese. Szerintűnk a
Hunyadi vagy Kapisztrán szembeállítás alapjában elhibázott. A tétel
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helyes fogalmazása csak ez lehet: Hunyadi és Kapisztrán. Nem két-·
séges ugyanis, hogy a két gondviselésszerű nagy ember kőzreműkö

dése kölcsönösen kiegészítette egymást. Kapisztrán mélységes hitére,
izzó lelkesedésére és rendületlen kitartására éppúgy szükség volt,
mint Hunyadi hadi tudományára, szervező képességére és tömérdek
hadi tapasztalatára. Külön-külön egyik sem lett volna elegendŐ a győ

zelem kivívására. Méltó és igazságos tehát, hogyafélezredes évfor
dulón a szentnek és a nagy hadvezérnek ~gyformán lerójuk hódola
tunk adóját, mert Nándorfejérvár egyformán hirdeti mindkettőjük

dicsőségét. A, magyar történetírás bizonyára azzal fejezi ki legmél
tóbban háláját, ha: szelid és megcáfolhatatlan adatokkal bizonyítja
be, hogy a világraszóló győzelem kivivása nem az egyik vagy másik
főszereplő érdeme, hanem mindkettöjüknek örök időkre egybeforrott,.
.szétszakíthatatlan nagy tette.

HARSÁNYI LAJOS VERSEI

ANGYALI üDVÖZLET

Leáldozóban most a nap,
a csillagok is mosdanak.

A csillagok azt kérdezik,
mért nem megyek a bércekic.

A bércekig nem megyek én,
itt járok a Liget gyepén.

A hársfa ontja illatát,
a fák kiizt fácán villan át.

Sötétedik, az est hűvös,

a fűben tücsök esküdöz.

Sirig hűségről hegedül,
megyek a fák közt egyedül.

Fejemet búnak engedem:
neved hárfáját penqetem,

A TÁVOZO KEDVESHEZ

Szetessenek a madarak,
kivált a vadgalambok,
amerre jársz, fogadjanak
ujjongó nagyharangok.

Szeressenek a csillagok,
kivált az enyhekék hold,
gyengéden tartsa sátorát
fejed felett az égbolt.

Szeressen a földgömb maqa,
az ég szeressen szintén;
ha összefog a nagy világ,
az sem szeret úgy, mint én.
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