
Hunyadi 
 
Előszó    
 

Hosszú évtizedeken keresztül  történelemhamisítás folyt és folyik ma is. Ennek iránya minden esetben 
olyan, hogy hamisan rossz színben tüntetik fel a régi korok népeit, embereit  Tagadják, lebecsülik  
lekicsinyítik  érdemeiket,  a tagadhatatlanokat pedig elhallgatják. Sok esetben pedig hamis dolgokat 
kennek rájuk. Sok vonatkozásban mindezeket még súlyosbítja tudásuk mellőzése. (Ez már egy másik 
mise lenne) Sokkal inkább tisztelnünk és becsülnünk kell őseinket. Nélkülük ma nem léteznénk és 
nem is tudnánk fenntartani magunkat. (Elég ha csak a háziasításra gondolunk.)  
Így az állítólagos „heroizálás” inkább a dolgok helyretétele, reális értékelése és a hamisítás ellensúlyo-
zása.   
A történelemhamisítást enyhítő és csúnya szóval „deheroizálásnak” becézik a hamisítók. E szónál 
álljunk meg egy pillanatra. Ugyanis gyakran még a szavak értelmét is meghamisítják. S a hamis 
szavak aztán részét képezik a „bevett szóhasználatnak” és a „releváns” (meghatározó) szakszókincs-
nek, amely így meghatározza, rögzíti is a hamisságot, a hamisítást   
Ilyen szót, hogy „deheroizál” vagy ennek megfelelőt nem találunk sem a latin, sem a görög szótárak-
ban, de még olyat sem, hogy „heroizál”. E szók „modern” korunk termékei. A szó alapjául a görög 
hérosz „hős” jelentése szolgált, melyből képződött a heroizál, mely annyi mint hősiesít. Végül a de- 
fosztóképzővel a  deheroizál, amely hőstelenít, hősiességétől megfoszt. Ezzel szemben az Idegen sza-
vak szavak szótárában olyan jelentést – a „dicsfény”-t – ruháztak a hérosz szóra, amit az nem jelent. 
Egy pillanatra fogadjuk el, hogy ez a jelentés a használat során tapadt hozzá (tapasztották hozzá). 
Ezzel 
 

 deheroizál = dicsfénytelenít, dicsfényétől megfoszt. 
 
Azonban a szótárban az áll, hogy „hamis dicsfényétől megfoszt”!  De „hamis dicsfény”-t végképp 
nem jelenti a szó. Ezzel lényegében azt mondják, azt sütik rá, hogy minden dicsfény hamis. Így áll a 
szótárban: 
 
deheroizál  hősi jellegétől, hamis dicsfényétől megfoszt, azt tagadja; 
 
Megjegyzendő az is, hogy a hérosz „hősi jelleget” sem jelent. Azonban van itt egy súlyosabb hiba is. 
Nevezetesen, a „hamis dicsfényétől megfoszt, azt tagadja”. Helyesen: dicsfényétől megfoszt, azt 
tagadja. Ugyanis a „dicsfényt” szándékozták tagadni, nem pedig a „hamis dicsfényt”!. Azaz a 
szótárbeli megfogalmazás pont az ellenkezőjét jelenti. A meghatározást úgy tehetjük helyessé 
(nyelvileg, azaz logikailag), hogy a „hamis” szót kihagyjuk: 
 
deheroizál  hősi jellegétől, dicsfényétől megfoszt, azt (v. azokat) tagadja; 
 
Úgy tűnik a nyelvészet hadilábon áll a logikával. Hogy is mondták a hellének?  A logika maga a 
nyelv.  
 
Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai 
 

A szocialista kor általános- és középiskoláiban Hunyadinak három csatáját tanították, a Rigó-mezei 
csatát, a Várnai-csatát és a Nándorfehérvári-csatát. Ezek közül kettő vereséggel végződött. Tehát, 
három csata és abból kettő vereség a „válogatás” eredménye. (A Nándorfehérvári diadal híres volt, ezt 
nem lehetett kihagyni.)  
Ha jobban megnézzük, Hunyadi sok-sok csatája közül csak e kettőt vesztette el. Nem véletlenül nevez-
ték törökverőnek, törökverő Hunyadi Jánosnak, mert az volt, a legnagyobb történelmi hűség szerint is! 
Nézzünk főbb dicső tetteit: 
 
– 1437-ben megverte és elűzte a Szendrőt az ostromló török hadat. Zsigmond király ekkor nagy 
birtokot adományozott neki és a királyi tanácsban is helyet adott neki. Az egyre  fenyegetőbben 
fellépő törökök elleni védelem Hunyadi János vállaira nehezedett, ki a belé helyezett reményeknek 
dicsőségesen megfelelt.  
– 1441. megzabolázta a Rácországban dúló törököket és Szendrőnél megverte Iszhák béget. 
   [nyilván több kisebb csatája is volt ebben az évben is] 



– 1442. szembeszállt Maroszentimrénél Mezid bég túlerőben lévő roppant hatalmas seregével. Az 
első összecsapásnál kénytelen volt visszavonulni. De másodszor is megütközve, nem messze 
Szebentől diadalmaskodott rajtuk.  
– Majd bevonul Oláhországba, hol az oláh és moldovai vajdákat meghódolásra kényszeríti.  
– 1443. A II. Murád szultán parancsából megtorlásra siető ruméliai beglerbéget Seadeddint a 
vaskapui szorosnál tökéletesen megveri. 
– Nyomban ismét Oláhországba ütött, elűzte a törökhöz szító Drakul vajdát, helyébe téve Dánt.  
– Ugyanebben az évben (1443) már támadó hadjáratra indult az ún. hosszú vagy bolgár hadjáratra, 
mellyel megnyerte egész Európa bámulatát. E hadjárat során Hunyadi:  
 elfoglalta Nisszát,  
 bevette Szófiát és  
 legyőzte Murád szultán hadát Snaim Balkán-szoros mellett.  
E diadalmas hadjárat megrendítette a török hatalmát az egész Balkánon, hiszen Hunyadi gyakorlatilag 
kiverte a onnan a törököt. Ezért II. Murád szultán 10 évre békét ajánlott  I. Ulászló magyar királynak. 
Melyet meg is kötöttek 1444. júniusában (Drinápolyi béke) Azonban Ulászló engedve Cesarini Julián 
bíboros és pápai követ izgatásának, megszegte az egyezményt és már három hónap múlva hadat 
indított a törökök ellen Várnába. A csata elveszett, Ulászlót a török elfogta és mint hitszegőt felné-
gyeltette és kopjákra tűzette.* 
– 1445. Oláhországba ütött, hol a hűtlen Drakult fiával együtt elűzve, helyébe az időközben meghalt 
III. Dán ugyanilyen nevű fiát tette meg vajdának  
– 1446 nov. közepén pedig Frigyes császár ellen indított hadat, aki a kis V. Lászlót és több 
magyarországi várat nem akarta kiadni kezéből. Hunyadi már Bécset támadta, amikor Frigyes 
fegyverszünetet kért [és sajnos kapott; Mellesleg, Hunyadi fia Mátyás, királyként el is foglalta 
Bécset, sőt egy időre székhelyét is áttette oda. Ezt is „kiválogatták” az iskolai történelemtanításból] 
– 1450. Giskra János felvidéki huszitái ellen lépett fel eredményesen. 
– 1454. Hunyadi Szendrőnél legyőzte Firuz béget.  
– 1456. Nándorfehérvárnál fényes diadalt aratott.** 
 
*Érdemes egy pillanatra megállni a Várnai csatánál. 
 

i) Ulászló a Drinápolyi békét Hunyadi tanácsára kötötte meg. A béke igen előnyös feltételeket 
tartalmazott Magyarországra nézve. (Szerbia, Moldova és Oláhország visszaadása, várak átadása, 
stb.) Továbbá ez 10 évnyi lélegzetvételhez és megerősödéshez segítette (volna) az országot. (Ha 
nem szegi meg azt Ulászló) 
 

ii) A Várnai-csata nem Hunyadi és nem is a magyar sereg miatt veszett el, hanem a Hunyadihoz 
csatlakozott francia és pápai csapatok miatt.  Akik a török felett aratandó „végső győzelem” dicsősé-
géből részesülni kivánván és "felbuzdulván" – bár nem lévén tapasztalatuk a török elleni hadviselés-
ben – nem voltak hajlandók követni Hunyadi utasításait, vezénylését. Ezen  csapatok önfejüen teljesen 
felborították a hadirendet, majd fejveszett gyáva menekülésükkel (védekező visszavonulás helyett) 
még a magyar sereg felfejlődését  és rohamát is feltartották. 
 

iii) Felmerül a kérdés, miért négyelték fel a törökök Ulászlót? S Hunyadit miért nem fogták el?  
Nos, a válasz a békekötés felrúgása. Ulászló hitszegő volt.  
Nem tudni, hogy a király kikérte-e Hunyadi véleményét a békeszerződés megszegéséről. Valószínű-
leg igen, hiszen a béke megkötése előtt is kikérte. Mivel ekkor Hunyadi a békekötést javasolta, igen 
valószínűtlen, hogy egy vagy két hónap múlva meg annak az ellenkezőjét. Azonban a király 
Hunyadi véleménye ellenére is kiadhatta az utasítást a támadásra. A középkorban általánosan ismert 
volt (a törökök előtt is) az uralkodók háborúindítási joga. Ez előtt Hunyadinak is meg kellett 
hajolnia. A történtekből nyilvánvaló, hogy a török nem Hunyadit hibáztatta a szerződésszegésért, 
hanem Ulászlót. Sőt, Hunyadit tisztelte és csak csatában akarta legyőzni. A török ennek máskor is 
tanújelét adta  A Dán oláh vajda csapatainak árulása miatt elveszett Rigómezei csata (1448) után a 
török elfogta Hunyadit, de nemsokára elengedte! Tehát, a hadibecsület igen magas színvonalon állt 
a „hitetlen” törököknél is. A fentiekből úgy tűnik, a  keresztény „hiteseknél” pedig a hitszegés (meg 
az arra való buzdítás, felbujtás) állt magas szinten.  



Hogy a korabeli felfogás szerint az eskü megszegése ilyen súlyosan minősült, az is igazolja, hogy 
szükségesnek tartották, hogy a pápa feloldozza Ulászlót a békére tett esküje alól (Cesarini bíboros 
által), mielőtt Várnához vonult a sereg. 
A török krónikák szerint a végső történés: Ulászló fejét levágták és kitették közszemlére. (Ez is a meg-
becstelenítés és az elrettentés jele volt.) 
Nos, a történelemoktatásban Ulászló szinte hős áldozatként van beállítva. S ennek megfelelően utcák 
vannak elnevezve róla kies hazánkban, továbbá Lengyelföldön és a Bolgárok országában is. 
Ulászló nemcsak esküszegő volt, de ostoba is, mert nem nézte az ország (és a saját) érdekeit. (Lega-
lábbis a bölcsesség hiányzott belőle.)  
 
Megjegyzendő, utólag próbálják mentegetni Ulászlót és a háttérben meghúzódó pápai tanácsadóit azzal, hogy 
állítólag teljesíthetetlen feltételt tettek a szerződésbe. Nevezetesen, hogy a szerződésben megjelölt, a török által 
még megszállt magyar várakat 8 napon belül kell kiüríteniük. Azonban teljesíthetetlen feltételt senki nem ír alá, 
mert ez olyan, mintha nem is szerződtek volna. Az pedig teljességgel kizárt, hogy a török ne tudta volna, hogy 
mennyi idő alatt lehet egy várat kiüríteni. Elég sok várba költöztek be és ki már. Meg ennek semmi értelme, 
hiszen a békét 10 évre kötötték, így teljesen mindegy, hogy egy vagy két hét alatt, vagy egy hónap alatt ürítik ki 
a várakat. Ha ilyen formai dologban kötik az ebet a karóhoz, abból láthatta volna a török, hogy a másik félnek 
nem áll szándékában békét kötni. Így is, úgy is támadni fog. Akkor meg mi értelme szerződni? Ennek hamissá-
gát igazolja az is, hogy a pápa feloldozta Ulászlót esküje alól. Ha igaz lenne a teljesíthetetlen  feltétel históriája, 
akkor erre a feloldozásra semmi szükség nem lett volna. Ugyanis hivatkozhattak volna arra, hogy a török meg-
szegte a szerződést, mert megtagadta vagy nem teljesítette az abban foglalt feltételeket, ezért mi sem tartjuk be. .  
 

Mellesleg láthattuk, Hunyadi két vesztes csatájának egyike sem az ő hibájából vagy hadserege miatt 
veszett el. A Rigómezei csata Dán oláh vajda és csapata miatt, a Várnai csata pedig a francia és pá-
pai csapatok miatt. 
 
**Egy-két dolgot Kapisztránról. 
 

Néhány éve valamilyen évfordulón az újságok azt írták, hogy Nándorfehérvárnál Kapisztrán könyör-
gött, szitkozódott és kardlappal ütötte-verte a katonákat, mert nem akartak harcolni!?.... Micsoda 
hamis beállítás, micsoda ellentmondás ez a nagy törökverő vezér katonáinak korábbi harci tetteinek 
ismeretében! Hogy lelkesített, buzdított, "lelket öntött" az hihető, de ez egyáltalán nem. Különösen 
meghökkentő ilyet kiemelni az összes Nándorfehérvári történés közül, ami ráadásul nagy diadal volt. 
S, a győzelemről egy szót sem ejteni…  Ezt hívják – csúnya (és enyhítő) szóval – deheroizálásnak,. 
valójában meg durva hamisításnak. Érdekességként nézzünk néhány dolgot a „híres” Kapisztránról. 
 
Kapisztrán János (Capistrano), Ferenc-rendi szerzetes, 1386 jún. 24. született a calabriai tartomány 
Capistrano nevű városkájában. Meghalt 1456 okt. 23.-án. [Azaz egy 70 éves öreg csatázott Nándor-
fehérvárnál!] Perugiában elvégezvén a jogot, törvényszéki bíró lett; de összeütközött a törvénnyel, 
ezért börtönbe került. 30 éves volt, mikor kiszabadult, s a világgal meghasonolva a szt. Ferenciek 
szerzetébe lépett. Izzó szenvedélye az egyház érdekeinek előmozdítására irányult. 1426-tól fogva 30 
esztendőn át üldözte, mint legátus és inkvizítor a szerzete kebelében eretnekségre hajló ún. fratri-
cellieket, [s még sokkal többeket!] főként a nápolyi tartományban és az egyházi államban. 1450-ben 
V. Miklós pápa Németországba küldte, hogy a husziták és a törökök ellen keresztes háborút prédi-
káljon. Ékesszólása bár csak latin nyelven érvényesülhetett, mindamellett nagy sikert ért el. [???] 
Csehországban számos huszitát térített meg, Sziléziában a szent ostya meggyalázása címén számos 
zsidót vonatott kínpadra s égettetett meg, míg végre Podjebrád György parancsára el kellett hagynia 
az országot. Szenvedélyes lelke csakhamar új működési teret talált Magyarországon. Midőn III. 
Kalixtus pápa a török ellen keresztes háborút hirdetett, Magyarországra Carvajal bíbornokot és 
Kapisztránt küldte az ügy elősegítése végett.  
1724-ben XIII. Benedek pápa szentté avatta, s tisztelete emléknapjául okt. 23-át rendelte.  
 

Kérdem tisztelettel, ugyan miért lett volna szent? Hogyan lehet szent egy inkvizítor (tömeggyilkos) és 
börtöntöltelék? S miért méltatjuk oly nagyon a Nándorfehérvár-megemlékezéseken és egyáltalán? 
(Javasolnám az Ulászlóról és Kapisztránról elnevezett közterületek átnevezését)  
 
A történetben jó ezer évvel a „Nagy” Theodosius után vagyunk, kinek nevéhez fűződnek az első 
pogányüldözések.  


