A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG, MAGYARORSZÁG ÉS A TÖRÖK
HATALOM A XV. SZÁZADBAN.

A XIV. század második felében támadó török Európában hanyatló,
töredező egységet talál. A nyugati-keresztényközösség, mely a közép
kor delén egy nagy egységben foglalta össze Nyugateurópa népeit1
bomladozóban volt. A régi vallásos hit, az egymásiránti kötelesség ér
zete, a felebaráti szeretet eltűnt; kifejlődik az Utilitarismus és a nem
zeti egoizmus. A régi érzések gyöngülésével megszűnik az az erő is,
amely a keresztény világ népeit az egyház fejének vezérlete alatt
összetartotta. Egységes megmozdulásról, egyöntetű állásfoglalásról
mind ritkábban beszélhetünk: az „ecclesia“ fogalma már nem jel
képezi az egész nyugati egyházat.23
Európa népeinek minden figyelmét lekötik a százéves háború vál
tozó sikerű csatái, a németrómai császárság belső küzdelmei, s az egy
ház is saját kebelében fellépő eretnekekkel van elfoglalva. A belső vi
szályok, zavarok közben külső, keletről támadó veszélyre senki sem
gondol.
A török észrevétlenül, lassan nyomul előre. A század közepén már
Philippopolist ostromolja s rabló csapatai a Marica folyóig járnak,*
de Európa nem törődik vele, meg sem látja, arról pedig, h o g y a ve
szélyt felismerje még hosszú ideig szó sincsen.
A pápa, mint a közösség lelkiismerete, említi ugyan őket, de jelen
tőséget nem tulajdonít nekik. 1366-ban először panaszkodik a saevissimorum hostium christiani nominis kegyetlenkedéseiről, kik dühöngve

1 L. Richard Wallach: Das abendländische Gemeinschaftsbewusstsein im Mittelalter. Leipzig, 1928.
2 L. Theodor Steinbüchel: Christliches Mittelalter. 1935. — Heinrich Günther:
Der*mittelalt. Mensch. Hist. Jahrbch. 44. (1924.) — J. Huizinga: Herbst des Mittel
alters. München 1928.
3 Joseph Hammer: Geschichte des Osmanischen Reiches. Pest. 1827. 1., 169— 171.
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irtják keleten a keresztényeket.4 Az egész kérdést az egyházon át látja
s a törököt mint valami apró szektát kezeli, együtt a szaracénokkal,
eretnekekkel és más hitetlenekkel, — valamennyien „a római egyház
lázadói“ .5 Még a század végén is mindazokat részesíti indulgentiában,
akik a keresztény név különféle ellenségeivel, a törökökkel, manicheusokkal, eretnekekkel, vagy a Boszniában lakó szkizmatikusokkal har
colnak.6 Török, szerb, oláh és a Balkán apró szektái között nem tesz
különbséget, egy csoportot alkotnak: ők „a hit ellenségei“ .78XI. Gergely
már sürgeti a fejedelmeket, vonuljanak hadba a hit támadói ellen;6
nagy keresztény szövetség létrehozásán fáradozik,9 sőt a dominicanus
rendi professzorral, Joannes de Eugebioval kereszteshadjáratot tervez,10
de mindezt csak azért, hogy Pióma tekintélye csorbítatlan maradjon.
A török nem veszélyes ellenfél még, alig is tudnak róla valamit; meszsziről jött utazók, kereskedők mesélnek ugyan mindenfélét, de a
pápák maguk sem tudják mit higyjenek, mit ne s leveleikben gyakran
olvashatjuk a törökkel kapcsolatban: úgy hallottuk, — egyesek azt
állítják.11 Még állandó nevük sincsen, infideles, quos vulgus Turchos
apellat, — Turci seu Teucri-ként szerepelnek, a későbbi gazdag jelzőgyűjteménynek pedig nyomát sem találjuk.
A császár birodalmi ügyei közepette nem ér rá a törökkel gondolni,
nem vesz róla tudomást. A török harcok híre a keresztény világot nem
zaklatja még, a Balkánon folyó apróbb csetepatékkal nem törődik, —
s egészen Zsigmondig komoly ellenállásra nem is gondol.
Először a rigómezei csata rázza fel a Nyugat lelkiismeretét, a po
gány győzelem hírére az emberekben mégegyszer fellobban a középkor
lelke. Mert bármennyire más úton halad is a századvég közössége, mint
a kereszteshadjáratoké, most egy emberként fordul szembe a törökkel
s gondolkozása még annyira a régi, hogy első gondolata a kereszteshadjárat. A veszedelem a Balkánt fenyegeti s Európa politikája még
sem tud szabadulni a szentföldi hadjáratok eszmevilágától. A török

4 Theiner: Yetera Mon. Hist. Hung. Sacr. Illustr. 2., 74— 81.
6 Mon. Yat. Hung. 1/4., 535. Saracenos, Turchos aliis infideles, haereticis et
Romanae ecclesiae rebelles.
s U. ott.
128. immanissimi Turchis nec non manicheis ac haereticis et plerisque aliis christiani nominis hostibus. . .
et etiam scismaticis in partibus Bosnensibus commorantibus.
7 U. ott. Yt., 229., 460.
8 Theiner 2., 215.
9 Theiner 2., 130.
10 Mon. Yat. y,., 269— 276.
11 U. ott.
229.
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kérdést csak mint a nagy szent feladat egy részét látja, — amelyiknek
megoldása az ősöknek nem sikerült — s ez Jeruzsálem felszabadítása.12
A „dicsőséges küzdelem“ vezetőjét természetesen a császárban látja, —
ő az athleta Christi, a kereszténység sújtó kardja, — középkori köte
lességeinek ezt a legfontosabbikát még mindenki elismeri.
Zsigmond kereszteshadra hívó felszólítása nagy lelkesedést idéz
elő mindenütt.13 Követe — Kanizsai Miklós — a francia udvarban teljes
sikert ér el s a király fiát bízza meg a sereg vezetésével. Bécsben csat
lakozik a német sereg Ruprecht pfalci gróf, a johanniták Hohenzollern
János nagy per jel vezetésével, Augsburg, Nürnberg város csapatai, majd
a magyarokkal együtt vonulnak Nikápolyhoz. (1396.)
Talán a vesztett csata vagy az utána következő egyházi zavarok
is okai annak, hogy a török ellen többé egyetemes kereszteshadjárat nem
jön létre. Zsigmond ugyan élete végéig hisz egy török elleni koalíció
lehetőségében,14 s a pápaság sem szűnik meg a fejedelmeket belső bé
kére és kereszteshadjáratra buzdítani, — de minden eredmény nélkül.
A közösség bomlása lavinaszerűen indul meg, éppen a legválságosabb
időkben. Nyíltan senki sem szegül még ellen a pápai felszólításnak, —
egymást követik a nagy tanácskozások, ígéretet-ígéretre halmoznak, de
már eleve azzal a gondolattal, hogy úgysem tartják meg, — aztán egy
mást vádolják, a felelősséget mind a másikra tolja, — amint azt Aeneas
Sylvius később is szemükbe vágta.15
A bécsi egyetem kiküldöttje, Petrus von Pulka, már a konstanci
zsinaton panaszolja, hogy azt a reformot, amit az egyik nemzet akar,
a másik gyalázza.16 Közös cél alig merül föl többé s az országok, ha
nem is ellenségként, de már mint ellenfelek állnak egymással szemben.
A baseli zsinaton Tours püspöke kijelenti: vagy kivesszük az apostoli
széket az itáliaiak kezéből, vagy annyira jelentéktelenné kell tennünk,
12 A gondolat egészen a X Y . század közepéig elő-elő bukkan, egyházi körökben
még később is. Pl. Aeneas Sylvius levele Frigyes császárhoz 1452-ben: A császárnak
kötelessége terram sanctam ex manibus impurorum vindicare, monstrumque illud
et abominabüe idolum Machumetis exteminare. Raynaldus: Annales Ecclesiastici.
28., 575. — III. Calixtus esküje 1455-ben: quod si oblitum fuero tűi Jerusalem,
oblivioni detur dextera mea et adhaereat lingua mea faucibus meis, si non meminero tűi et si non proposuero te, Jerusalem, in principio leticie meae. Raynaldus
29., 27.
13 Bárczay Oszkár: Nikápoly. Hadtört. Közi. 7. (1894.). — G. Köhler: Die
Schlachten von Nikopoli und Warna. Breslau 1882.
14 Gustav Beckmann: Der Kampf Kaiser Sigmunds gegen die werdende W elt
macht der Osmanen. 1902. 106.
16 Font. Rer. Austriac. (F. R. A.) 2/68., 488.
16 Archiv f. Österreichische Gesch. 15., 57.
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hogy aztán már mindegy legyen, hol van.17 A XY. század közepén
pedig már bizonyos szomorúsággal állapítja meg Aeneas Sylvius: saját
királya van minden államnak, ahány a ház, annyi a fejedelem. A ke
reszténységnek nincsen már feje, akinek mindenki engedelmeskednék,
sem a pápának, sem a császárnak nincsen semmi tekintélye, mint festett
képet vagy költött nevet tekinti őket mindenki.18 A kereszténység ki
fejezés mint az egység fogalma mind ritkábban fordul elő, Európa
nemzetállamokra szakadozik s beáll a bellum omnium contra omnes.
A keresztény universalismus haldoklik, — a törökkel szemben még
feléled, de tettekig már nem jut el. Érzésben egységes a Nyugat. Végig
az egész XV. századon a törökkel minden őszinte, végleges kibékülést
mereven visszautasít és elítéli azt, aki mégis megkísérli. A törököt
megveti, idegen vallását, barbár erkölcseit kicsúfolja, a magáénál ala
csonyabb rendűnek tartja, — úgyszintén államának tirranisztikus vol
tát és a rabszolgaságot is.19 Ravaszok és jellemtelenek, esküjüket, adott
szavukat soha meg nem tartják, — a keresztény harcosnak nem szabad
bennük bíznia.20 Török és keresztény között csak örök harc lehetséges,
fegyverszünetre még léphet vele „Krisztus katonája“ , de minden szö
vetség, béke lehetetlen, megalázása lenne a keresztény méltóságnak. Ez
a küzdelem dicsőség, de kötelesség is, a Krisztuson és vallásán esett
sérelmek megbosszulására.21 A török, mint betolakodott bitorló él kép
zeletében, — hódításait véglegesnek sohasem ismeri el, s végig a XV.

17 Aeneas S.: Commentarius. ed. Fea. 62.
18 Aeneas S.: Opera quae extant omnia. Epist. 127. 656. suum quaeque civitas
regein habet. Tot sunt principes, quot sunt dom us. . . Christianitas nullum habet
caput, cui parere omnes velint. . . Tamquam ficta nomina, picta capita sint, ita pá
pám, imperatoremque respicimus.
18 A XY. században is gyakran előforduló gran Tűre, gran Turcho, magnus
Turchus, gross Türk kifejezés nem vonatkozik az egész népre, tehát nem is fejezhet
ki nagyrabecsülést, méltánylást. Nagy török, nagy úr, mindig a szultánra vonat
kozik. Pl.: II. Lajos trónraléptekor a magnus Turchus jókívánságait küldi neki.
(Ragusai okit. 432. sz.) Epistolae filii magni Turchi. (u. ott.) Per Solimanum magni
Turchi filium (u. ott 433. sz.).
20 Tubero: Commentariorum libri YI. Schwandtner 2., 24. Turcae enim cum
christianis nulla alia causa amititia iunguntur, nisi ut demum opprimant incautos;
unde qui illorum fidei minime credunt, maximé tuti sunt.
21 Poggius Florentinus Hunyadihoz (1448); quid enim gloriosius esse potest,
quam bellum suscipere adversus hostes fidei, pro fidelium defensione? Quid laudabilius, quam vexillo crucis, in qua salvati et liberati sumus, propagare, fidem et
Dei populum a pharaonis faucibus liberare. Spicilegium Romanum 10., 247—250. —
A pápa Mátyás kir.-hoz: nihil gloriosus sit, quam bene mereri de fide catholica
et pugnare pro nomine salvatoris nostris. Kelcz: Epist. Matthiae Corvini. 5., 7— 10.

6

századon fenntartja hitét: Isten vele van s segíteni fogja őt a török
kiverésében.22
Ez a törökkel szembenéző, mindenekelőtt is vallási és világnézeti
egység csorbítatlanul fennáll az egész XY. század folyamán, sőt hatá
rait kiterjeszti túl a középkori kereteken. A török támadás Keleten
most elsősorban olyan népeket ér, amelyek eddig a közösségnek nem
voltak tagjai, a középkor nyugati egysége keleti vallásuk, késői meg
térésük vagy kulturális fejlődésük miatt nem fogadta be őket. Most a
közös törökveszedelem minden keresztény hitűt egy nagy egységbe fog
lal, a mindannyiukra egyformán nehezedő külső nyomás ráébreszti
őket együvétartozásukra.
Ez az új közösség azonban már nem ismeri el vezetőjének a római
egyházat, az „ecclesiat“ . A kereszténység megjelölés mint az egység
fogalmának kifejezője ugyan tovább él, de már nem fedi korábbi jelen
tését, — mögötte egy új Európa-közösség homályos körvonalai bonta
koznak ki.23 A középkori keresztényközösséggel szemben, amelyik csak
a nyugaton lakó román-germán népeket számította tagjai közé, — ez
területileg egybeesik Európával. A törökvész terjedésével feltámadó
közösségbe egymásután jutnak be az északi államok, a keleti keresz
ténység, Magyarország, a Balkán, Lengyelország és Litvánia, — bár
mint Aeneas Sylvius a két utolsónál megjegyzi: az egyik még szegény
és műveletlen, a másik pedig vad.24
Ez az Európa-közösség mindenekelőtt is expansiv. Vallási ellen
téteken szemethunyva tárja ki kapuit minden irányban és saját tetszé
sére bízza minden népnek, belép-e vagy inkább kívül marad. Belső
ereje, összetartása természetesen nem versenyezhet a középkori közös
ségével, — a hirtelen expansio az intenzitás rovására kell, hogy menjen.
A közösség Oroszország előtt záródik be, határai itt megállanak, — de
ennek oka nemcsak a keleti keresztény vallás, hiszen akkor Byzáncot
is ki kellett volna rekesztenie, ez pedig nem történt meg. Oroszország
az európai életben mindeddig nem vett részt. Török-tatár hordák vál
tozó uralma alatt állott, a nyugati műveltségnek még visszhangja sem
jutott el hozzá. Nem is vágyott a közösségbe, primitív, elmaradt kultú
22 Miksa császár beszéde a freiburgi birodalmi gyűlésen: Isten mindig meg
akasztotta a török diadalútját, most egy Hunyadit, majd egy Skanderbéget állított
elébe, damit ihr drauss spüret und merchet, dass Gott seiner Kirche annehme. A
kereszténységnek győznie kell, Gott ist mit uns. I. R. v. Löwenberg: Auserlesene,
Christliche und überauß schöne Erm ahnungen... vor dem Türcken Krieg: Frankfourt am Main. 1597. 1., 71— 82.
23 Aeneas Sylvius már európai és ázsiai népekről beszél. Opera. 931.
24 Europa. Cap. 26., 27.

rája s állami élete sokkal inkább kapcsolták a Kelethez, mint a kon
tinens bármely államához. Oroszország határa a választóvonal, a fal.
A falon innen kezdődik Európa, rajta túl Ázsia. 25 Ez az Európa még
nem zárt kultúrközösség, az egyes államok még nem nőttek össze élő
egységgé, tagjai nem véglegesek, közöttük változás, cserélődés állhat
be; de majd hivatva van ez az Európa átvenni a középkor keresztényközösségének helyét . 26
Ez a XY. század fordulóján meginduló közösség minden bizalmát
Konstantinápolyba veti. Bár a XIY. század közepén a Paleologok békét
kötöttek a törökkel s Gallipoli elvesztése részben az ő bűnük,27 a
mintegy húsz éves baráti viszony helyébe újra ellenségeskedés lép.
Egymásután érkeznek Rómába a török rablóhadjáratok hírei s a közös
veszély felébreszti az évszázados gyűlölet mögött lappangó együvétartozás érzését. A helyzetet még nem tartják veszélyesnek s a pápa
is csak a várost állandóan nyugtalanító törökről ír,28 de a század végén
hirtelen komolyra fordul a pápai levelek hangja. íme, — írja Bonifác
pápa 1400-ban — számtalan faltörővei már a keresztény hit alapjait
döngeti a hitetlen. Pedig ha Konstantinápoly, a kereszténységnek ez a
védőbástyája Bajazid kezébe kerül, nagy bajba jut az egész keresz
ténység.29 A nyugati közösség a keleti kereszténységet magához tarto
zónak jelenti ki. Beveszi a török elleni érzelmi egységbe, sőt katonai
hatalmát túlbecsülve, illetve belső gyöngeségeit nem ismerve — ki
magasló szerepet szán neki, a kereszténység védelmét.
A görög császárság erre a hirtelen rokonszenvre nem mutatkozik
méltónak. Európával nem érez semmi szolidaritást, — a Róma elleni
ősi gyűlöletet most átviszi az új közösségre is. Vad fanatizmusában
sokszor inkább és szívesebben csatlakozik a törökhöz, mint a Nyu
gathoz, 30 s csak természetes, hogy a propugnator szerepet sem érzi hiva
tásának vagy kötelességének. A törökkel való összeütközést lehetőleg
kerüli és ha a támadás közvetlenül nem őt éri, meg sem mozdul. I. Mo
hamed szultánnal a császár jóbarátságot tart, az meg is látogatja őt
Konstantinápolyban s a nép örömrivalgása közben mennek együtt esti

25 U. ott. C : 33.
26 Werner Fritzemeyer: Christenheit und Europa. Berlin 1932. 18—29.
27 Hammer i. m. 1., C.: 3— 4.
28 Mon. Yat. H. M., 98.
29 Civitas, quae propugnaculum Christianitatis existit, in manus ipsius veniat
Bajazetis,. . . in quanto periculo fórét universitas Christiani constituta. Raynaldus 27., 69.
50 Pastor:
Geschichte der Päpste. 1., 570— 609.
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csónakázásra.31 A hosszú török harcokból egyetlenegy adatunk sincsen
arra, hogy a császárság valamely államot vagy népet akár pénzzel, akár
katonával, titkon vagy nyiltan valaha is segített volna. Gyáván mindig
békét könyörög a töröktől, ez pedig szigorúbb és szigorúbb feltételeket
szabva hajlandó csak megadni. János császár a XV. század elején már
kénytelen Konstantinápolyon kívül minden birtokáról lemondani és
évi adót fizetni.32
De az idegen kézen lévő város így is útjában van a töröknek, s
pór évi szünet után újra támad. A császárság — most már mindenfelől
ellenségtől övezve, végső kétségbeesésében Rómához menekül s a török
elleni segélyben reménykedő keleti egyház engedékenységével meg
kötik Firenzében az egyházi uniót, 1439-ben.33 A pápa segítségadásra
szólítja fel a keresztény fejedelmeket, — hiszen mindnyájuk köteles
sége a kereszténység keleti várát és erősségét megvédeni.34 A felületes
szemlélő előtt csak a barátság, az egyetértés jelei mutatkoznak, a két
egyház szolidaritása. Mintha Konstantinápoly, feledve minden eddigit,
hirtelen ráébredne Nyugathoz tartozására, — s mintha egy török elleni
egységes arcvonal kialakulásának immár többé semmi akadálya nem
volna. De a felszín alatt tovább él az ősi gyűlölet és bizalmatlanság.
Megtaláljuk ezt a Nyugaton most és később is,35 de főképpen Keleten,
ahol egyideig lappangva éppen a legválságosabb órákban nyílt török
barátságban és nyugatgyűlöletben tör ki.
A török pedig szinte gát nélkül halad előre. A görög császárság
nem jelentett számottevő akadályt, a kis Balkánállamok pedig nem
tudták — sokszor nem is akarták — feltartani. A félsziget népei még
sohasem tartoztak a nyugati kultúrkörbe. A szektákra szakadozott apró
néptörzsek között a római vallást is csak állandó hadjáratokkal, erő
szakos térítésekkel lehetett névleg fenntartani. Ezek a népek nem érez
hették magukat a törökkel szemben magasabb műveltségfokon, közöt
tük nem állottak legyőzhetetlen erkölcsi és világnézeti különbségek.
A török nem halálos ellenségük, vele kiegyezni, barátságra lépni, kö
zöttük nem megalázkodás, sőt belviszályáikban mint állandó értékes
pártfogó és szövetséges szerepel.
31 Hammer i. m. 1., 384— 387.
32 J. W . Zinkeisen: Geschichte des Osmanisches Reiches in Europa. 1., 525— 529.
33 Pastor i. m. i., 333.
34 Civitatem illám Constantinopolitanam, in Oriente Christianorum arx et
munimentum. Raynaldus 28., 402.
35 Elég megemlíteni, hogy Aeneas S. meséli: Mohamed vallását Heraklius csá
szár rábeszélésére alapította. Klagschrift über den hochschädlichen Verlust der
Christenheit vor dem laidigen Turcken. 1615.
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Bosznia patarénusai kezdettől fogva a törökkel barátkoznak, bár
fejedelmük trónját és önállóságát féltve, dinasztikus érdekből, mindent
megtenne a török ellen és aláveti magát a pápának.36
A szerb deszpota is állandóan panaszkodik alattvalóira, akik török
elleni harcaiban nem hogy segítenék, de még elgáncsolják s mint bogumilek inkább húznak a törökhöz, mintsem a kereszténységhez.37 A rigó
mezei csatában elbukik a szerb állam. A nép ugyan keresztény ma
rad,38 de érdekből törökkel, magyarral egyaránt jóbarátságot tart fenn.
A Rigómezőn elesett Lázár herceg leánya, Milieva, a szultán háremébe
kerül s ugyanide jut később Brankovics G yörgy leánya is. Állandó
pártviszályaikban a pártok vetekednek a török segítségért,39 s a po
gány szövetségében harcolót senki sem tekinti árulónak, nem veti meg
senki és egyikőjük érzése sem lázad föl az ellen, hogy egyik keresz
tény pogány seregekkel támad a másikra. Évente adót fizetnek s a ké
sőbbi ütközetekben — Nikápolynál, Ankaránál (1402.) — a szerb csa
patok már török oldalon harcolnak. Mint irreguláris csapatok, martalócok, végigkísérnek minden török rablóhadjáratot, gyilkolják és
rabolják a keresztényeket.40 A szerb dinasztia és nemzet kilépett tehát
a keresztény Európa-közösség védői és tagjai közül.
Bulgária csak pár évvel éli túl Szerbiát s állandó viszályai a görög
császársággal amúgy is lekötötték minden erejét, — sohasem jelentett
számbavehető ellenállást a töröknek.41
Moldva és Havasalföld lakossága szintén nem érzett a Nyugattal
semmi közösséget. Az akkori Európának talán legprimitívebb művelt
ségű népétől senki sem várhat etikai megkülönböztetéseket. Ha érdekük
azt kívánta, lelkiismeretfurdalás nélkül hagyták cserben a kereszténysé
get és állandó megbízhatatlanságukkal, átpártolásaikkal éppen a leg
döntőbb percekben végzetesen hátráltatták a keresztények ügyét.42
Amikor I. Mohamed 1413-ban trónra lép, már az egész Balkán
hódolatát fogadja. Egymásután érkeznek udvarába a görög császár,
36 Raynaldus 28., 136.
37 Thallóczy Lajos: Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmányok.
Budapest, 1909.
38 A szerbség vezetőinek és nagyratörő tagjainak mohamedán hitre való na
gyobb áttérése csak a XV. század második felében következik be. L. Thallóczy i. m.
39 Thallóczy i. m. 8— 10.
40 Hammer i. m. 1., C. S— 12.
41 Jirecek: A bolgárok története. C. 3.
42 Elég az 1448-i rigómezei csatára hivatkozni, amikor Dános vajda emberei,
attól való féltükben, hogy esetleges török győzelemnél a szultán rajtuk fogja bosszú
ját kitölteni, átpártoltak a törökhöz, és ezzel a csata sorsát megfordították. Hóman—
Szekfű: Magyar Történet. 3., 295. — Hunfalvy Pál: Az oláhok. 1894. 2., 113— 114.
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Mánuel, követe, a szerbek, oláhok, bulgárok küldöttsége, majd a janinai herceg és a lacedaemoni deszpota . 43 Közülük egyik-másik látszatra
még önálló, de a török hatalomnak akadályt többé egyik sem jelent.
A Balkánfélsziget népei nem fogadták el a Nyugat baráti jobbját,
nem vállalták vele a sorsközösséget. Helyzetük is kényszerítette őket,
— kis államok voltak, ha szembeszállnak a törökkel, az szétmorzsolja
őket, — de ez a szükségszerűség nem ütközött érzésükben semmiféle
ellenszenvbe. A XV. század folyamán a pápák még gyakran meg
próbálják legalább érzésben visszahódítani a Balkánt, egyremásra írják
leveleiket fejedelmeihez s azokat gyakran nevezik Christianae religionis
propugnacula-nak. De ezt csak a pápák írják, azok is csak politikából,
diplomáciából, mint előleget, buzdítást adják, minden komoly alap
nélkül.
A török elleni egységes front máris megbomlott, a Balkán kivált
belőle. A nyugati műveltség teljes hiánya, a görög vallás, az inkább
kelet felé hajló szekták eleve valószerűtlenné tették az egyesülést. A
földrajzi, történeti és műveltségbeli tényezők egyaránt elválasztották
Európát a keleti félszigettől, az mindvégig megmarad külön kultúr
körnek, Konstantinápoly központtal. Hiába igyekszik a Nyugat egye
sülést, sorsközösséget létrehozni, a Kelet ennek nem érzi szükségét, —
visszautasítja.
Egy hőst mégis kitermelt a Balkánfélsziget, hogy annál jobban
előtűnjék körülötte mint fénylő pont körül a sötétség: az albán Castriota Györgyöt, másnéven Skanderbéget. Ha csak kis területen is, de
évtizedeken át feltartotta a török előnyomulását s bámulatos katonai
tehetségével egyik győzelmet a másik után aratta. Első sikerei után44
neve Európában mindenütt ismertté lesz. V. Miklós pápa Krisztus vitéz
katonájának, a kereszténység pajzsának és falának nevezi45 s nagy
győzelmek reményében mostan is segítséget kér Európa hatalmassá
gaitól. Alfonso, Nápoly királya az egyetlen, aki pár zsoldost küld, de
ő sem a szent ügyért való lelkesedésből, hanem hogy régi tervét — a
Balkánnak saját uralma alá szorítását — végrehajthassa. 46 Skanderbég
egyedül harcol tovább, élete végéig eredményesen. Sikereiben kétség
43 Hammer i. m. 1., 362.
44 14 4 3 -ig kezes volt a szultánnál, ekkor hazaszökik és első győzelme, Dibránál,
éppen a várnai vereséggel esik egyidőbe.
45 Strenuissimus athleta Christi. Raynaldus 28., 385. — Tu verő tanquam
fortis athleta et verus propugnator fidei Christiani, u. ott. 29., 108. — D eu s. . . te
quasi obieem et murum firmissimum ad resistendum opposuerit. u. ott. 29., 144.
40 Pastor i. m. 1., 721.
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telenül segítette a földrajzi környezet nyújtotta előny is,4T — de talán
még senki akkora lelkesedéssel és elkeseredéssel a török ellen nem
harcolt, mint ő. Hajtotta a végső kétségbeesés, a borzasztó jövő, mely
nemzetére az első török győzelem után vár . 4748 Halála után, a század má
sodik felében, Albánia sorsa is megpecsételtetett, — a hős letűnése
után népe követte a szomszédok példáját, de Skanderbég neve végig
a török-idők századain visszhangzik egész Európában. Tetteiről mon
dák. legendák keringenek, — a török remeg tőle, s ő mint „Istentől
küldött szabadító“ széttöri nemzetének bilincseit. 49
De a nyugati nemzeteknél sem látunk valami nagy harci kedvet.
Velence és Genova azt vélik, nem a tengeri hatalmak kötelessége a
sereg-állítás. Különben is, ők megférnek a törökkel, harcoljon az, aki
nem tud vele kiegyezni.50 Velence leghamarabb túlteszi magát minden
„előítéleten“ , szövetségre lép a törökkel s 1418-ban Zsigmond ellen már
török segédcsapatokat használ.51
A pápa reményét a lengyel királyba veti, azt lelkesíti a török
elleni harcra, mint a „hit előharcosát“ , 52 utána a lovagrendek felé
fordul, Cyprustól, 53 majd Rhodostól54* vár mindent. Sorba veszi a ke
resztény fejedelmeket, buzdítja, lelkesíti őket, előre szabadítónak és
védőnek nevezi mindet, — de még ő is csak keresi azt, aki valóban
hajlandó lenne a védelmet magára vállalni. Most még üres, tartalom
nélküli szóvirágok ezek a kifejezések, — éppenúgy, mint az, amelyek47 Bartholomeus Salignac írja 1522-ben: Albánia egy részét senki sem tudja meg
hódítani, mert természeti viszonyai ezt lehetetlenné teszik. Biblioth. des liter. Ve
reins. Stuttgart 4., 96.
48 Skanderbég Ulászló királyhoz: velut piacula fumarent. . . Epirotico sanguine
omnis Macedóniáé angulus. Raynaldus 28., 407.
49 Barletius Marinus: História de vita et rebus gestis Scanderbegi. . . 1505. —
Még 1665-ben is mint: l’Espée et Bouclier de la Chrestienté ünnepeltetik. Vincent
de Stochove: L’Othoman ou l’abregé des vies des empereurs Tűre. Amsterdam. 1665.
35— 38.
60 Max Silberschmidt: Das orientalische Problem . . . nach orientalischen Quellen.
Leipzig, 1923. 59.
61 L. Kupelwieser: Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen, b i s . . . 1526. Leipzig,
1895. 36.
52 IX. Bonifác pápa I. Ulászló lengyel királyról: ad defensionem et exaltationem Catholicae fidei, ipsius athleta promptissimi et pugilis indefessi ducitur
incessanter. Raynaldus 27., 44.
53 Cyprus, quod superioribus temporibus propugnaculum fidei catholicae erat. . .
nagy veszélyben van. (1443.) Raynaldus 27., 402.
64 Pápai bulla (1444): religio ipse longo iám tempore tenuit in partibus orientis,
unde privatus fuisset populus Christianus maximo firmissimoque praesidio adversus Christi hostes. Raynaldus 28., 424.
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Len a királyok magukat athleta Christinek, Christi miles-nek nevezik,
— a keresztesháborúk elkoptatott maradványai. Nincsen, aki a ki
fejezésnek tartalmat adjon, nem veszi senki magára. Lengyelország a
német lovagrenddel van megbénítva, a lovagrendek pedig déli szige
teikről semmiképen sem tudják megakadályozni a balkáni bomlást.
Most ötlik az aggodalmaskodó nyugati közvélemény szemébe
Magyarország.
A magyarsággal és országával az egész középkoron át mint mos
tohagyermekkel, úgy bántak, — a Nyugat népei nem tartották maguk
kal egyenrangúnak, a közösségből kirekesztették. Hosszú időre a ka
landozó magyarság arca rögződött meg és bennük évszázadokon át
csak a kereszténység egykori támadóját látták, aki ellen annakidején
Isten nevében védekeztek és akire csak gyűlölséggel tudtak gondolni.
A közeledést nehezítette az is, hogy olyan nép került közéjük, melynek
műveltsége és állami berendezkedése az eddigi román-germán-szláv
népekével szöges ellentétben állott s amelynek fejlődése megtérése
után is, — minden nyugatisága ellenére — bizonyos külön szint kép
viselt. Az egyszer kimondott vélemények sokáig tartják magukat s
még évszázadok múlva is idézik a régi krónikákat, anélkül, hogy egy
pillantást is vetnének a magyarságra, bár az közben óriási útat tett
meg. Ez az oka annak, hogy nem számították őket a Kelethez, de
a „latinokhoz“ sem, még kevésbbé a nyugati népek közösségéhez.
Magyarország az egész középkoron át ködbeburkoltan jelenik meg
előttünk, mint homályos, meseszerű háttér. Hol pogány, hol keresz
tény, de mindig exotikus, — a mesebeli szörnyek, az elképzelhetetlen
lehetetlenségek és csodák hazája.55
A magyarokkal legtöbbet érintkező németek, csehek és olaszok
még a XIV—XV. században is érzik a különbséget sajátmaguk és a
magyarok között. Freisingi Ottó, mint szörnyetegeket említi őket, akik
országukat, ezt a valóságos Kánaánt, nem érdemlik meg.56 Otokar IV.
Béla ellen még mindig a „hit és kereszténység zászlaját“ vitte s a
magyarokról mint pogányokról, félvadakról történik említés.57 A
morvamezei csata leírásánál a pogány kánokkal szemben félpogányoknak nevezik őket58 s még 1328-ban is megvetően nyilatkoznak róluk,6
0
60 Győry János: A kereszténység védőbástyája. Magyarország képe a XV.
századi francia irodalomban. Budapest, 1932. — Túróczi-Trostler: Ungarns Eintritt
in das literarische Bewusstsein Deutschlands. Deutsch—Ungar. Heimatsbl. 1930.
66 Gesta Friderici I. Imp. 1., C : 32.
67 Continuatio Lambacensis. Pertz: Monum. Germ. Hist. 9., 560, 13.
68 Continuatio Vindobonensis. u. ott. 9., 790, 40.

mint barbárokról.51’ Merészségüket, harcban való vitézségüket min
denki elismeri. A nyilazást és kardforgatást olyan pompásan értik,
hogy ellenállni nekik lehetetlen, 60 — de harcközben fogukat
vicsorgatják, vadul üvöltöznek, ami a lovagi harcmodorral legkevésbbé sem fér össze, 61 s egy alkalommal Admonti Henrik
újonc-zsoldosai már ordításuktól megszaladtak.“ Igénytelenségüket
megcsodálják , 63 de >a keleties viseletét kinevetik és kicsúfolják . 64 Egyéb
ként általánosan jellemteleneknek, esküszegőknek tartották őket és
mint örök bizonyítékot idézgették Gertrud királyné meggyilkolását,
sőt később Kis Károly esetét is. 65 A magyarokról ugyanazon a hangon
beszélnek, mint a kis galiciai, lodomériai fejedelemségekről, amelyekkel
láthatólag egyszintre is helyezik őket. Ezek éppenúgy mostohagyer
mekei a közösségnek s minden bizalmukat a magyarságba vetve, egyet
lenek, kik már a XII. századtól „édes keresztény testvérnek“ nevezik
és lépten-nyomon hangsúlyozzák odaadó barátságukat. 66
Ezen az ellenséges hangulaton nem sokat változtatnak az elvétve
Magyarországra vetődő vándorköltők dicshimnuszai. Mint a közvéle
mény kifejezői számításba nem jöhetnek, őszinteségük legalább is két
séges, — vtersírás volt a kenyerük s verseikért rendesen búsás jutal
mat kaptak. A Nagy In jós udvarát magasztaló osztrák címerköltő
Suchenwirt Péter, Zsigmond alatt Teichner, később a magyar tudá
sával büszkélkedő Wolkenstein Oswald és mint utolsó V. László ko
rában Beheim Mihály, — sem nem jellemzők a közvéleményre, sem
annak irányításában sok szerepük nem volt.
Nem változtatja meg a Nyugat állásfoglalását az sem, hogy a pápa
mindig elismeri és kiemeli a magyarság igaz, tántoríthatatlan keresz
ténységét, hogy uralkodóit a nyugatiakkal egyenrangúnak ismeri el,
sőt különleges feladatokat bíz rájuk.
A magyarok megtérésük óta mindig hű fiai voltak a keresztény
ségnek, keletről jövő pogány támadásokkal, bessenyővel, kúnnal és
tatárral szembeszálltak és krónikáikban róluk ugyanazon a hangon
szólnak, mint előbb őróluk a Nyugat. Királyaik nyugati niagy orszá-6
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69 Benis v. Weitmil. Petzel et Dobrowsky: Scriptrs. Rer. Bohemic. 2., 336.
60 Villani Matteo Croniche 6., C : 54.
61 Peter v. Zittau. Dobner: Mon. Hist. Bohemic. 5., 336.
62 Rimes Krónika C .: 285.
63 U. ott. C : 59.
64 U. ott. C : 67.
65 Bertrandon de la Brocquiére. Brüsseli okmt. 4., 314.
66 Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. 151. — Dlugoss:
Hist. Polonicae libri XII. (ed. van Huyssen) 1., 10. 302. — L. még Wallach i. m. 46.
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gok dinasztiáiból házasodtak. — A magyarság benn élt a nyugati mű
veltségben, a közösség tagjának érezte magát és mégis mindezek elle
nére nyugati szomszédai idegennek tekintették. A messziről jött hívat
lan vendégeit látták benne, aki nem akar alkalmazkodni és akit meg
érteni ők nem tudnak. Magyarország a valóságban hozzátartozott a
Nyugathoz, a látszat azonban azt mutatta, hogy azon kívül áll.
A török veszély meghozza most Magyarországnak a formai be
fogadást is, az egyenjogúságot. A XV. és méginkább a XYI. században
Európa Magyarországot és a magyarságot a törökkérdésen át látja,
minden róla szóló vélemény a törökkel kapcsolatos. Magyar részről
vesztett vagy nyert csatiák, szerencsés vagy szerencsétlen hadjáratok
egyik végletből a másikba lendítik a közvéleményt. Ahhoz, hogy a
Nyugat a magyarságot végképen magához számítsa, hogy benne többé
ne idegeneket lásson, ne tekintse őt ellenségének, — hogy tehát a régi
krónikák megrögződött képe összetörjön, — először meg kellett a ma
gyarságot ismernie. Addig pedig még el kellett hullania minden vélt
vagy igazi törökelleni védőnek, Európának látnia kellett a török kér
désben való teljes nemtörődömségét minden más nemzetnek és csak
akkor hajlandó figyelmét a magyarság felé fordítani.
A nikápolyi csatában a franciák és a németek semmiképen nem
akarnak beleegyezni abba, hogy a támadást a magyarok kezdjék,
hiába állítja Zsigmond, hogy azok náluk jobban ismerik a török harc
módját.67 A saint-denysi apát pedig a csatáról szóló följegyzéseiben a
magyarok galádságáról beszél, akik, mikor látták, hogy a franciákat
a török erősen szorongatja, ahelyett, hogy segítségükre siettek volna,
gyáván és hűtlenül megfutottak.68 Bertrandon de la Brocquiére, IY.
Eülöp burgundi herceg udvari tanácsosa, 1433-ban Belgrádon át uta
zik és feljegyzi, hogy a vár őrsége teljesen német. Ugyanis — mondja
— a szerbektől óvakodni kell, mert a töröknek adófizetői, a magyarok
pedig annyira félnek és remegnek, hogyha a török megjelennék, nem
mernék ellene védeni a várat, legyen az bármilyen erős is.69 A „mindig
hlazudozó magyarok“ rovására írták70 Zsigmond és Albert vesztett csa
67 Hungaros praemittere, qui mores Turcarum melius nossent. Fejér: Cod. Dipl
10/8., 679.
68 Szószerint idézi: Bárczay: Nikápoly. Hadt. Közi. 8. (1894.) 593. A többi for
rások minderről mit sem tudnak, sőt egyik másik elismerő szót is ejt a magyarok
ról. U. ott.
69 Les Hongres craignent et doubtent tant, que si le tűre venott devant, ilz
noseroient garder ladicte place contre lui a tout sa puissance. Brüsseli okmt. 4., 304.
70 Aeneas: in Hungária multi fuerunt, quibus mendacia erant usui. F. R. A.
2/61., 506.
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táit s csak a magyarok árulása akadályozta őket abban, hogy a
törököt Európából kiűzzék . 71 Bertrandon de la Brocquiére csak az álta
lános bizalmatlanságot túlozta, mikor azt mondotta: bevallom, hogy
azok után, amiket hallottam és láttam, sokkal kevésbbé bíznék a mia
gyarban, mint a törökben . 72
Zsigmond pugil et athleta invictissimus orthodoxae fidei, adversus barbaras infidelium nationes, aki tanquam scutum atque murum
inexpugnabilem nostraeque et christianae fidei fortitudinis brachium
áll ellen a töröknek.73 Úgy tudják, Albertiben is! minden erény meg
van ad propugnandam fidem catholicam.74 De mindezek nem a ma
gyar királyra vonatkoznak, hanem a német császárra és továbbmenve
Zsigmond és Albert személyére, akik előttük csak mellesleg magyar
királyok is. A magyar király hitvédő küldetését, — amit a pápaság
a középkorban mindig elismert és kiemelt — a Nyugat még aláren
deli a császárénak — mint minden más fejedelmét is. Egy 1438-ból való
levél oktatja Albertet, hogy a birodalom ügye az első és különben is,
ha a birodalom nem segítené állandóan a magyarokat, azok már régen
nem tudnának a töröknek ellenállni.75 A magyarokat sokszor rossz
indulatúan szembeállítják a császárral. A magyarok gyűlölik a néme
teket, nem hajlandók a török ellen vonulni, a velük való örökös harc
leköti a császár minden erejét s nem tudja keresztényi kötelességét
teljesíteni.76
A Balkán a török felvonulásoknak nem akadályozója többé, —
a török támadásait most már Magyarország határán, sokszor az ország
belsejében verik vissza. Albert szinte egész uralkodását török harcok
között tölti el, — a közeb török harcok Európát állandó idegességben
tartják. Magyarországról, a magyar és török seregek küzdelméről, a
császár — magyar királyról szólnak a hírek. Nem tudják, mennyire
bízhatnak az ellenállásban s itt-ott felvetődik a gondolat: mi lesz, ha
a magyarság elbukik, vagy ha a törökhöz csatlakozik ? 77 A magyar
ságon fordul meg — úgy érzik — az ő sorsuk, azon, hajlandó-e királya
a népet csatába Vezetni s e nép követi e mindig — Vagy pedig békére
lépnek az „ellenséggel“ . A Zsigmondra és Albertra, mint császárra ru
71 Fejér 11., 390.
72 J’avoue que d’aprés, l’idée que m’ ont donnáé d’eux ceux que j ’ai hantés je
me fierois moins ä un Hongrois qu’a un Tűre. Brüsseli okmt. 4., 313.
73 Raynaldus 28., 37.
74 Raynaldus 28., 274.
70 Fejér 11., 48.
76 F. R. A. 2/61 186. — Fejér 11., 389.
77 Frigyes császár egy ismeretlenhez. F. R. A. 2/42. 7. sz.
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házott keresztényvédő hivatás a magyar királyra száll s az első
adandó alkalommal, mikor a császári és a magyar korona neon ugyan
azon a fejen lesz, azonnal elszakad a magyar király hitvédő köteles
sége a császári tisztségtől.
Ulászló megválasztásának hírére a Nyugat örömmel és bizalom
mal fordul felé. Isten küldöttjeként üdvözlik s remélik, mint christianae reipulblicae: propugnaculum, új Nagy Sándorként a Gangosén
is túl űzi a pogányokat.78 Ez a hivatás azonban már a magyar királyé.
Ulászló mint magyar király praedestinálva van a dicső küzdelemre.
Egyéni kiválóságai, — általánosan ismert vágya a pogányok elleni
híarcra, legfeljebb alkalmasabbá teszik rá, de a magyar korona nél
kül semmire sem kötelezik, — mintahagy 1440 előtt senki sem várja
Ulászlótól a török kiűzését. Többé már nem a császár kötelessége a
kereszténységet védeni a pogány ellen, a középkor hitvédő szerepét
mindenki szemében a magyar király veszi át.
Az Ulászló alatti évek sikerei, Hunyadi hosszúhadjárata, egyszerre
ismertté teszik Magyarország nevét mindenütt. Európa azon való örö
mében, hogy végre valaki hajlandó komolyan felvenni lat küzdelmet
a törökkel és sikereket is ér el, hirtelen reménykedő hangulatba esik.
Szinte pótolni akarja eddigi mulasztását a magyarsággal szemben s
minden dicsérő jelzővel elhalmozza. Még 1439-ben, mikor a magyarok
azt állították: egyedül is ellen tudnak ők állni a töröknek, csak ve
zérre és belső rendre lenne szükségük, a szemükbe nevettek.79 Most
pedig ugyanazok hatalmas országnak nevezik,80 a kereszténység paj
zsának és falának, amelyiknek „fennállása biztosítja minden ország
nyugalmát, míg bukása általános romlást idéz elő.81 Ulászlót minden
felől szerencsekivánatokkal árasztják el, további küzdelemre buzdít
ják ;82 a pápa pedig a szentelt hadvezéri főveget és kardot küldi el neki,
78 Fr. Filelfus: Epistolae. Brixiae 1485. 1. sz. Ulászlóhoz.
79 Exinde dicunt (t. i. a magyarok) Hungari satum esse virium . . . Teucris
resistendere,. . . séd solum ordinem et caput deesse. Fejér 11., 389.
80 Schlick Gáspár Julian bibornokhoz: magna res Hungarie est, multos viros
habet, multasque vires. F. R. A. 2/62. 149.
81 Schlick Hédervári L. nádorhoz, regnum illud (Magyarország) Christianitatis
clipeus et murus adversus fidei hostes existat. . . ex quo sicut cum bene habet, omnia
Christianorum regna fructum percipiunt, sic cum opprimitur, detrimentum eius
commune esse videtur. F. R. A. 2/62., 9. — 1. még u. ott; 51.
82 Alfonso, Arragónia királya: victoriam et immortalem glorie triumphum. . .
audiveremus. . . summo stúdió gratulamur. Thallóczy i. m. 419. — Skanderbég:
utinam vellet Deus opt. max., Wladislae, ut non iaceret diutius. . . in eo squalore
Europa ab impio opressa Amurate, non velut piacula fumarent toties Hungarico
cruore Basilenses ac Yarnenses campi. Raynaldus 28., 407. stb.
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mint a római szentszék protektorának és védőjének . 83 A dicsőség orosz
lánrésze Hunyadié, az Európa szemében cslatk most feltűnő magyar
vezéré, akinek az egész hadjárat sikere köszönhető. IY. Jenő pápa bul
lájában Isten követének és kedves gyermekének nevezi. 84 Benne lát
ják megtestesülve a magyar vitézséget s a török kiverésének; gondo
lata haláláig elválaszthatatlan nevétől.
Az általános európai lelkesedés új keresztes hadjárat eszméjét
dobja fel. Nagy tervek még nagyobb zavarokat okoznak, Ulászló —
joggal vagy jogtalanul — megszegi az esküvel megpecsételt törökb ék ét;— a külföldi segély nagyrészt elmarad, Várnánál a magyar se
reg csatát veszít s Ulászló is elesik a küzdelemben.
Az előbb még oly egységes közvélemény meghasad. Vannak akik
az egész vereséget a magyaroknak tulajdonítják. Egyesek úgy tudják,
hogy a magyarok ölték meg a szentszék legátusát, Julián bíbornokot
is, mert pénzt gyanítottak nála. Sebesülten menekült a csatából s míg
lovát egy tónál itatta, orvul leszúrták, — aztán a meztelen holttestet
a madaraknak hagyták a mezőn . 8586 Zsófia lengyel királyné nyíltan vá
dolja a magyarokat árulással és gyávasággal: Ulászló királyt cserben
hagyták, megfutottak s az lengyel lovagjaival magára maradva hiába
kísérelte meg átvágni a roppant török sereget. Pedig ők hívták Ulászlót
Magyarország trónjára, hogy segítse őket a török ellen, mert ma
guk már nem bírnak vele, — és mostan mégis így jártak el vele szem
ben. A vádat nem kisebb ember, mint Aeneas utasítja vissza s meg
írja a királynénak: a magyarok a török elől még sohasem hátráltak
meg és különben pedig Magyarország Lengyelországot minden téren
messze fölülmúlja és soha lengyel segítségre nem szorult. 88
Magyarország Várna utáni belső küzdelmeit Európa aggódó szem
mel figyeli, mert „ezekből helyrehozhatatlan kára származhlatik az
egész kereszténységnek “ . 87 IV. Jenő pápa attól fél, hogy a török „a
viszálykodó magyarokat“ könnyen legyőzi, megrohanja la szomszédos
államokat, felégeti, kirabolja azokat s a keresztényeket rabságba hur
colja . 88 Később V. Miklós legalább a császárral akarja a magyarok
83 Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi
szentszékkel. Budapest, 1901. 2., 55.
84 Raynaldus 28., 401— 402.
85 Raynaldus 28., 423.
86 F. R. A . 2/61., 508— 522.
87 III. Frigyes császár: ipsius regni, quod
nis existit, ex cuiusque ampliori dilaceratione
bilia dampna atque pericula possent imminere.
88 Raynaldus 28., 451.
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és politikai összeköttetései a római

singulare scutum christianae religiototi fere christianitaü irrecuperaF. R. A . 2/42. 7. sz.

békéjét megszilárdítani, „nehogy a római egyházhoz és a keresztény
hithez mindig oly hű ország, — amely a hitetlenekkel már annyit
harcolt, pusztulva és romolva, — a török csapásai alatt összetörjön,
az egész kereszténység nagy kárára“ .89 Aeneas megrázó erővel vázolja
az ország belső züllését, — cui olim vix simile sol vidít. A régi magya
rok, ha feltámadnának, rá sem ismernének úgylehet hazájukra; fel
morzsolódott, összetört s egyes részei is alig tartanak össze.90
Segítség sehonnan sem várható. Aggódnak, latolgatják a jövőt, —
de Magyarország sorsa mögött sajátmaigukat féltik. Magyarországgal
igazán csak a pápa törődik, egyremásra írja leveleit a fejedelmekhez,
— de semmit sem tud elérni, már „elvesztette a vezetést“ .91 A keresz
ténység a közös ügyért nem hajlandó semmit sem áldozni, s nem
akarja a török kiverésére kedvező pillanatot észrevenni.92 Hiába a
pápa, hiába Aeneas Sylvius minden fáradozása, hiába hangoztatják
állandóan: „a kereszténység őrtállója szorul segítségre, a magyarok,
akik értünk ontják vérükét, akiknek melle a mi erős falunk“ .93 Kese
regnek Magyarország közeli romlásán, szép szavlakkal buzdítják „hi
tük megingathatatlan erősségét“ ,94 — de a szóbeli elismerésen túl sem
mit sem adnak. Vereségek egyidőre nagy felindulásokat okoznak, az
elesett hősöket megsirlaltják,95 fogadalmakat tesznek, — aztán marad
minden a régiben.
Konstantinápoly közben gyáva semmittevésben él és ezzel csak
növeli a Nyugat közömbösségét.96 Mind kevesebb szó esik róla, Magyar
89 Nos igitur considerantes, quod si regnum praedictum, (Magyarország) quod
semper devotum Romanae Ecclesiae et Apostolicae Sedi et tamquam fidei scutum
immobile se praebuit contra infideles, et pro Christianorum defensione pugnavit
múlta dampna et detrimenta in defensione huismodi sustinendo, mutuis bellis et
dissensionibus debilitaretur, múlta et gravia scandala possent verisimiliter provenire,
et ex eorum intestinis bellis et ealamitatibus Teucri confisi, facilius suas vires
extenderent in detrimentum et oppressionem populi christiani.

Raynaldns

28., 499.

90 Szécsi D. esztergomi érsekhez írt levél. F. R. A. 2/61., 548— 558.
91 Aeneas Prokop v. Rabsternhez. F. R. A . 2/68., 242.
92 Aeneas Senftleben Henrikhez: dormiunt nostri principes, de salute communi
nemo cogitat. F. R. A. 2/68., 242.
93 Ungari. . . qui dum nostrum servant, sanguinem fundunt suum . . .

quorum

pectora nostri sunt muri. Freher: Rer. Germ. Scirpts. 2., 26.
94 Murus christianae religionis et nostrae fidei solidus paries. F. R. A . 2/64., 24.
96 Pl. a rigómezei csatában elesetteket (1448), mint martyrokat siratják, kik
égi koronát nyernek. F. R. A. 2/67., 73.
96 Fr. Kayser: Papst Nikolaus und das Vordringen der Türken. Hist. Jahrbuch.
6. (1885) 208.
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ország kerül a dolgok középpontjába. A XV. század közepén mind
jobban és jobban begyökerezik la közfelfogásba, hogy nem a görög
császárság, nem is a Balkán vagy a lovagrendek, egyedül Magyarország a kereszténység védőbástyája, a propugnaculum et antemurale christianitatis.
Veszélyes hírek érkeznek közben. II. Mohamed megesküdött, nem
fog addig nyugodni, míg Konstantinápolyi el nem foglalta. Amint
Kritobulosz erősen túlozva megjegyzi, bosszantotta őt, hogy a görögök
sohasem hagytak fel az ellene való harccal és lázrtással.97 A keresztény
világ kétkedve fogadja a hírt. Többször jött már ehhez hasonló hír
adás s mindig valótlannak bizonyult. De még ha támad is a török, ugyan
mit érhet, el. A török sereget a Nyugat még mindig valami csordának
képzeli el, mely minden rend, fegyelem nélkül, kezdetleges fegyverek
kel rendelkezik, — Konstantinápoly pedig hatalmas, erős államként
él szemében s úgy gondolja, egymagában is könnyűszerrel veri vissza
a török támadásait. „Bizonyosan megint pénzre van szüksége a vá
rosnak — s a veszély túlzásával akarnak zsarolni.“ 98
Konstantinápoly elestének híre nyugodt, mitsemsejtő hangulatba
vágott bele. Frigyes császár könnyekben tört ki a „gyászhír“ hallatára
és napokon át imazsámolyán térdelt, buzgón imádkozva.99 Aeneas re
megő kézzel írja meg a pápának a borzalmas eseményt, és nem képes
fájdalmát szavakkal kifejezni. A város elestével kitépték a keresz
ténység félszemét, levágták a félkarját.100 A pápa és a bíbornokok
kollégiuma érzik, világesemény mellett haladnak, „elesett a keresz
ténység legkeletibb bástyája“ .101 A pápa bullát ad ki, a török szultánt
az Antikrisztus előfutárjának nevezi és nagy kereszteshadjáratra hív
föl minden keresztényt.102 Egész Európa kétségbe van esve, a félelem,
az elkeseredés különösen az első időkben igen nagy. A török hirtelen
veszedelmes alakot ölt képzeletében — bár az első sajnálkozások után
kiújult ősi gyűlölködés mindenért a görögséget okolja. Vannak akik
mint biztosat állítják, hogy a görögök nem is bánták a török jövetelét,
mert inkább húztak hozzá, mint a latin egyházhoz. Egyesek szerint ők
maguk buzdították és hívták, hogy így az uniós törekvéseknek egy -

97
98
99
109
101
102
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II. Mehemed élete. Fordította: Szabó Károly, i., 69.
Aeneas: Epistolae 162.
U. ott. 131, 679.
F. R. A. 2/68., 199. — O p e r a ... 679.
Pastor i. m. 1., 599— 609.
Kayser i. m. 227— 231.

szersmindenkorra vég átvessenek.103 Nem is harcoltak rendesen, csak
úgy asszonyok módjára, — megérdemelték sorsukat, Isten büntetése
volt ez megszámlálhatatlan bűneikért, — olvashatjuk az egykorú le
velekben.104
A török most kezd középponti kérdésévé lenni egész Európának.
A félelem hatására akaratlanul is felé fordul minden szem s ettől
kezdve mindig nagyobb figyelmet szentelnek neki. Csak most fedezik
majd föl a török sereg egységes vezérletében és a mohamedánizmus
fegyelmezett, morális egységében rejlő erőt, — amikor már késő, a tö
rök, mint a bizánci birodalom és hatalom örököse, félelmetes tagja lesz
az európai politikának.
A még a századelején megvetett, manicheusokkal, bogumilekkel
párhuzamba állított vilissimi, barbari, félelmes ellenséggé lesznek.
Bertrandon de la Brocquiére még nagy szégyennek tartotta, hogy a
keresztényeket ilyen „ocsmány és aljas“ emberek leigázhat ják. Fegy
verzetük silány, tíznek ha van egy íj ja és kardja. Nem kellene csak
egy 15—20.000 íjjászból meg fegyveresekből álló csapat, — ennyi em
bert pedig Franciaországból, Angliából és Németországból játszva
össze lehet szedni, — aztán még pár ezer martalóc s ez a sereg minden
megerőltetés nélkül
elvezethető
Nándorfehérvártól
Konstantiná
poly ig.105 — Most korántsem látják ilyen’ könnyűnek a dolgot s a tö
rök kiűzését legfeljebb általános nagy európai összefogástól remélik.
Talán minden nemzet teljes ereje együttesen megbir vele.
A törökök természettől fogva kemények, edzettek, — az éhséget,
fáradtságot bámulatosan tűrik. Alakjuk robusztus, a harcot nagysze
rűen értik s örömük határtalan, ha csatába vonulhatnak. A seregben
csak egy parancsol és annak mindenki feltétlenül engedelmeskedik.
Minden veszélyre, a halálra is állandóan készen állnak, a vitézi be
csületért és császárjukért pedig semmi áldozattól sem riadnak vissza.
Közöttük a szegénység nem szégyen, — aki pedig bátor, becsületes és
szorgalmas, a legmagasabb méltóságokat is elérheti. De kegyetlenek,
mint Nero volt, aggokat, nőket és gyermekeket gyilkolnak, foglyaikat
válogatott szenvedésekkel kínozzák, mindenfelé rabolnak, gyújtogat
nak. Keresztény vérre szomjúhoznak állandóan és nem nyugszanak
addig, míg minden keresztényt ki nem irtottak. Kéjvágyuk kielégíthe
tetlen, — az asszonyt férje, a leányt apja szemeláttára gyalázzák meg.
103 Pastor i. m. 570—609.
104 N. Jorga: Notes et extraits pour servir a l’histoire des croisades au X V e siécle.
Bucarest, 1915. 4., 118. sz. — 5., 29. sz.
105 Brüsseli okmt. 4., 314— 316.
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Gyalázatosak, jellemtelenek, esküszegők, szavukat sohasem tartják
meg, sem Istenük, sem hitük nincsen.106
Mohamed, a szultán, a megtestesült ördög. Arda ijesztő, szeme oesmány, hangja borzalmas. A szava káromkodás; — most ezt, majd azt
gyilkoltatja, ahogy éppen kedve jön, — keresztény vérben moslakodik.
Mindent bemocskol és meggyaláz s vágya csak egy: minden keresz
tényt kiirtani a föld színéről.107
A török, az impudissimus canis, a christiani nominis immanissimus persecutor, saevissimus barbarus, az ördög szolgája. Isten küldte
büntetésül a kereszténység bűneiért, a vallási széthúzásokért, a feje
delmek nemtörődömségéért. A szultán maga az Antikrisztus. Isten még
egy utolsó próbát tesz — ha ez az intése sem használ, ha a fejedelmek
most sem békülnek ki egymással, — az utolsó pusztulást zúdítja az
egész kereszténységre.108
Mindezideig a veszély nem volt közvetlen, — amíg Konstantiná
poly fennállt, — de mostan a török előnyomulása magyar- vagy olasz
földön csak az idő kérdésének látszik előttük. Félelem fog el minden
kit, senki nem érzi magát elég erősnek vele szembeszállni. A levelek
ből valóságos pánik hangzik felénk s ezt még csak növeli az, hogy a
török előhaladásról semmi biztos adatuk nincsen.
Ezt a hangulatot igyekszik a pápa kereszteshadjáratra felhasználni.
A pápai politika két sarkpontja végig a XV. századon az általános
európai béke és az egyetemes kereszteshadjárat. Ehhez a végsőkig ragasz
kodnak, akkor is, mikor azok már régen anakronisztikusak.109 IV. Jenő,
V. Miklós, III. Calixtus ugyanazt az útat járják mind s az eredmény
telenség okát mind a fejedelmekben látják, de új tervet, korszerűbb
elgondolást kitalálni nem tudnak. Kapisztrán az egyetlen, ki gyakor
lati oldalán ragadja meg a kérdést, — a többi elméleti harcos. Az
106 L. Laurus Quirinus: De Turci potencia. Jorga 4., 217— 221. — Tubero:
Commentarius libri YI. Schwandtner 2., 211. — Kelcz i. m. 5, 9. — Ragusai okit.
265. sz. — Henricus Almani. Jorga 4., 287— 289.
107 Raynaldus 29., 3. — Jorga 4., 284.
108 Maumeth sit verus Antichristus. Jorga 5., 77. — Jean de C affa: Oratio.
Jorga 4., 60. — Got hat gesant seyn Geysel über uns und über dy heyligen Stat
Constantinopel. . . Wann das ist geschechen durch unser Sund willen, was Gott
hat gebben den Hayden über uns zu herschen. . . Jorga 4., 65. — u. o. 4., 47— 48. —
avertit oculos suos dominus Deus noster et cum inimicis suis ulciscetur peccata
nostra Jorga 5., 348. sz. — Rodrique d’Arevalo: peccatis populi ch ristiani... a
truculentissimo et perfidissimo Turcho occupata est. (Konstantinápoly), 4., 198. —
Raynaldus 28., 401—402.
109 j
Zinkeisen: Drei Denkschriften über die orientalische Frage. Gotha
1854.
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egyetlen dinamikus egyéniség, Aeneas Sylvius, összetörik s mint pápa
már csak a régi hagyományok folytatója. Nagy terveit Európával már
ekkor feladja.110 A keresztény hitegység szolidaritására építeni ekkor
már nem lehet, mint érzés megvan, de tettekre nem képes. A királyok
nem hajlandók nemzetállamuk érdekét semmi másnak alávetni.
Aeneas már Várna után közös veszélyt emleget, s azt közös mun
kával akarja elhárítani.111 A török csalárd, csak azt lesi, mikor tör ki
újabb viszály a fejedelmek között, hogy abból kivegye a maga hasz
nát. Lássák ezt be a királyok is, béküljenek ki egymással.112 A görögök
szerencsétlenségét is az egyenetlenkedés okozta, tanuljunk példájuk
ból — írja Bessarion.113 Ereje nagy, kapzsisága végnélküli, uralomvágya mérhetetlen, — eredményt csak közös vállalkozás hozhat. De
mindegyik tervező más nemzetnek szánja a vezérszerepet. Bessarion
az olaszoknak, Filelfus a franciáknak,114 a Gutenberg-féle Türkenkalender pedig a németeknek.115 Mind azt reméli, a törököt kifogják
teljesen pusztítani s bíztatják a keresztényeket, nehogy egy mohame
dánt is élve hagyjanak.110 A németek nagy tervet készítenek, melyben
minden nemzetnek kijelölt és megbatározott szerepet szánnak és ame
lyet ha véghezvisznek, három év alatt biztosan kiszorítják a törököt
Európából.117 De ez a terv csak terv maradt, éppenúgy, mint a másik,
amelyet a regensburgi gyűlésen terjesztettek elő, s amelyik szintén
minden európai nemzet részvételére számított.118
Magyarországra különösebiben nem építenek, — belső zavarai is
bizonyára közrejátszanak ebben, — a Nyugat pillanatnyi fellángolá
sában maga akar mindent véghezvinni, a nagy nemzetek megalázás
nak tartanák elismerni a magyarság vezérségét. A tanácskozások pedig
végetérnek, Ígéreteivel mindenki hazamegy, — és marad minden a
régiben; nem érkezik új veszély híre, — segítséget nem adnak.
Velence első kétségbeesésében háborúra szánja magát, de aztán
n ° Waddingus: Annales Minorum. 12., 240.
111 Catholice fidei maius imminet periculum, nisi religiosissimi principes
in unum convenientes de modis resistendi sancte crucis inimicis et hostibus Christi
cogitarint. F. R. A. 2/61., 488.
112 Jorga 2., 81.
113 Orationes de bello Turcis inferendo. Paris 1471. Credité experto, credité
passo: nihil aliud miseram extinxit Graeciam, nisi discordia.
114 Filelfus levele Károly francia királyhoz. 1451.
115 Eyn manung de’ Christenhait widd’ die durken. 1455. Rekonstruierter
Typendruck d. Gutenberg-Gesellschaft. No 9a.
116 U. ott. und dass sie ihr keinen lebendig lassen bleiben.
117 Jorga 4., 92— 98.
118 F. R. A. 2/68., 488.
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a békét hasznosabbnak találja. Kötelezi magát, hogy soha sem
milyen törökellenes koalícióba nem lép, a török ellen segítséget nem
ad.119 Az olasz államok véd és dacszövetségre lépnek egymással török
támadás esetére, de a félszigeten kívül senkinek segítséget nem adnak.
Ebbe a szövetségbe később a pápa is belép. Alfonz portugál király az
egyetlen, aki komoly lépést is hajlandó tenni, — nyugaton akarja a
pogányt leverni.120 A középkori gondolkozás egész Európában leha
nyatlott ekkorra, de Portugáliában a pápai szó egy fiatal, feltörekvő
népnek legszentebb érzéseit érinti. Példáját azonban senki sem követi.
„Ugyan ki tudná az angolokat s a franciákat kiengesztelni, vagy
Genova és Arragónia között a békét létrehozni — írja Aeneas Sylvius
mindjárt a diéta után121 — és ki tudná a németek haragját csillapítani
a csehek és magylarok iránt. Velence csak ígéri a segítséget, Anglia és
Franciaország egymástól fél és egyik sem meri országát szabadon
hagyni. Németországot belviszályok emésztik, Ausztria Svájccal van
ellenségeskedésben, skót, dán, svéd, norvég messze van és semmiért
nem hajlandó otthonról kimozdulni. A cseh király harcban áll Bur
gundia fejedelmével, Lengyelországot a német lovagrend köti le,
Magyarországon pedig anarchia uralkodik, belső ziláltság és az ország
legnagyobb része Giskra kezén van“ .
„Második esztendeje már, hogy Konstantinápoly elesett, — pa
naszkodik egy névtelen122 — és még mindig nem történt semmi. Ha
nyagság ez, vakság vagy őrültség, amit a bosszúállás bocsájtott
eszünkre?“ III. Frigyes császár büszke fenyegetése II. Mohamedhez
még a város ostroma alatt: ha fel nem hlagy a támadással, magára
vonja az egész kereszténység bosszúját,123 nevetségessé vált, senki sem
akart bosszút állni. Lassan elhal az első idők tettvágya is, „a nagy csa
pás“ csak tehetetlenül síró, jajveszékelő panaszkodásokat hagy maga
után.1241
8
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Erre s a köv.-re lásd: Zinkeisen i. m. 2, 18— 23. — Pastor i. m. 1., 599— 309.
Raynaldus 29., 7.
Opera 657.
Jorga 4., 121.
Jorga 2., 481.

124
Lamentatio Nigropontis. Euboea ostromakor: „összetört lélekkel, megbomlott
ésszel, könnyes szemmel olvastam leveled újra, meg újra. Heu me miserum, heu me infelicem . . . Exclamabam: O quot parentes orbati filios lugent! O quot coniugati
sine lacrimis filiorum insepulti a bestiis consumuntur! O quot fratres interitum ab
unó exeuncium utero deplorant! O quot puelle amisso pudore fidem amiserunt! O
quot cives exules. . . lacrimant suspirantque! O quot stb. Jorga 4., 291.

24

„Csak tanácskoztunk, — vonja le a tanulságot Aeneas — és míg
egyik diétát a másik után tartjuk, a török újra támad, amint beszélik
először Magyarországra, aztán pedig Németország ellen“ .125 Pedig mos
tan a magyarságtól sem várhatják a török seregek feltartását.
III. Calixtus azt hallotta, hogy „az ország, amelyiket szolgálataiért
annyira szeretett mindig és amelyik eddig a kereszténység pajzsa volt,
fejében és tagjaiban megbomlott, egyenetlenkedések színhelyévé vált,
nagy dolgokat véghezvinni nem tud többé“ .126 Európa pesszimista, —
ugyan mit is várhat a kis Nándorfehérvártól a hatalmas Konstantiná
poly után, és különösen mit most, amikor az országban ekkorfa fejet
lenség van. Pedig csak Magyarország mentheti meg őket, mert ha ezt
az országot leigázza a pogány, senki sincsen többé, aki Európát meg
védje, senkinek annyira nem érdeke vele szembeszállni.127 A pápa leg
alább a császárral akarja mindenáron az ország békéjét helyreállítani
és mikor ez nem sikerül, elkeseredésében az egész kereszténységet vá
dolja.128 Castiliai János V. Lászlót buzdítja, vezesse a harcias ma
gyarokat a török ellen,1291
0 mások utolsó reményüket a „besztercei
3
grófban“ találják, ő „a török egyetlen félelme s a keresztény vallás
legerősebb oszlopa“ .120
A pápa nyíltan kimondja, „vonuljon bár a magyar király minden
hatalmával a török ellen, ugyan mit érhet el annak megszámlálhatat
lan serege ellenében, hu segítséget nem kap“ .131 Carvayial is azt írja:
ha nem segítik Magyarországot, teljes vereséget fog szenvedni, mert
ereje a törökével össze sem hasonlítható. „A veszély nagy és pár órás
vagy napos késése a külföldi segítségnek, akkora pusztulást idézhet
elő, hogy a kereszténység örökké sirathatná“ .132 A félelem és remény
telenség soha nem lévő ajánlatokat, eseményeket vél tudni. Sforza Fe
renc Milánó hercege azt hallotta, a törökök csiak szabad átvonulást
kérnek az országon Itáliába, s ha ezt megkapják, még kezeseket is haj
landók a magyaroknak ladni.133 A németiek pedig attól félnek, hogy a
magyarok a törökkel békére fognak lépni. Megengedik a töröknek,
125 F. R. A. 2/68. 4.88.
126 Theiner 2., 277.
127 Nulla inter christianos gens est, cuius adversus Turchorum rabiem magis
intersit exercitum parari quam Hungari. F. R. A. 2/68. 490.
128 Hermann: Cap. Triumpf. 478.
1211 Jorga 4., 64.
130 Acta Sanct. Okt. 10., 335.
131 Raynaldus 29., 61.
132 Katona: Hist. Crit. 13/2., 1047.
133 El quale dice non vole altro da li Ungari . . . chel transito per venire in
Italia, et se offeriva proinde dare obsides . . . Melléktart. okit. 2., 209.
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hogy országukon át Németországra törjön, „hiszen a magyarok soha
sem törődtek azzal, mi lesz a németséggel“ .134 A nagy keresztény jel
szavak mögött mindenki csak saját magát mentené, — senki a másik
kal nem törődik.
A lehetetlennek hitt feladat mégis sikerül, Hunyadi a hadvezér és
Kapisztrán, a barát vóghezvitték azt, amire senki sem mert gondolni.
— II. Mohamed menekül megvert seregével Nándorfehérvár alól.
Kapisztrán III. Calixtushoz írt jelentésében Isten után Hunyadi
nak tulajdonítja a győzelmet. A török akkora sereggel támadt, mint
még soha, — az első pillanatban még Hunyiadi, a turcarum terror et
fortissimus christianorum propugnator is kétségbe esett. Minden neki
köszönhető, más sohasem mentette volna meg a kereszténységet a biz
tos bukástól.135 Calixtus pápa égi jelet lát a győzelemben, biztatást a
további küzdelemre. Isten mégsem engedi kiirtani népét, „utolsó pil
lanatban elküldte a dicső János vajdát“ , hogy „ő és néhány fegyver
telen keresztes megverje a hatalmas törököt.136
Hunyadi dicsősége hangzik mindenütt. Krisztus katonájának,
védőpajzsnak, legyőzhetetlen hősnek nevezik, — ő áll egyedül ellen
a dühöngő töröknek, más nem is tudná őket feltartani, belé veti bi
zalmát mindenki.137 „Ó dicsőséges vezér, igaz bajnoka a katolikus hit
nek, Magyarország buzgó kormányzója, — kiált fel Tagliacozzo, — ó
nemes, dicső és hű Magyarország, méltó vagy rá, hogy minden ke
resztény tiszteljen és dicséretével elhalmozzon.138
A nándorfehérvári győzelem híre gyorsan terjed, folyton nő s a
végén az sem ismer rá, aki elindította. Széltében-hosszában arról be
szélnek, a török császár is elesett az ostrom közben. Szemtanuk jelent
keznek, kik látták, hogy török renegátok lándzsával általütötték, —
vagy hogy mellövést kapott.139 Goldener János szerint a magyarok
a törököt úgy megverték, hogy ha emberük és merészségük van hozzá,
még Konstantinápolyból is kiűzhetik a pogányt. „Akkora félelem
vett erőt a törökön, hogy közülünk egy tizet is megszalasztana közii134 j orga 4-! 12 3 .
iss Waddingus i. m. 371.
136 Raynaldus 29., 82.
131 A rávonatkozó kifejezések: athleta Dei, fidei nostre defensor, fidei Chri
stiane propugnator, invictissimus christi miles. Jorga 4., 153. — Raynaldus 29., 83. —
Totus enim populus Christianus in te oculos coniecit et praeelegit, qui solus possis
et valeas tanto furori succurrere. Ragusai okit. 332. sz. — Raynaldus 29., 86.
138
Victoriae mirabilis divinutus de Turcis habitae duce vene beato Joanne de
Capistrano.
139 Barbadigo Jeromos Foscari Ferenc dogénak írja. Melléktart. oki. 2., 217— U. ott. 2., 146.
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lük.140 Pár hónap után Itáliában már azt mesélik: Konstantinápolyi
visszafoglalták. A páviai püspök közli a hírt, bár maga nem nagyon
hiszi,141 egy ismeretlen pedig örömújjongáslban tör ki, „ha ez igaz, soha
ennél dicsőbbet nem hallottam“ .142
Az újra fölbukkanó kereszteshadjárlat terveiben már mindenütt
elismerten Magyarországé a vezéri hely.143 Európa végleg a magyar
ságban látja legerősebb bástyáját, — amelyik ha megszokott állhata
tosságától csak egy kicsit is elhajlik, egész Európa meginog.144 A török
kérdés megoldása mindjobban összeforr a magyarság nevével, — hogy
a végén teljes bizalommal és ugyanakkor teljes nemtörődömséggel
magára hagyják.
Hunyadi halálának híre váratlanul dönti halomra a tervezgetéseket, „elragadta a halál a hit legfélelmeselbb védőjét, legkiválóbb da
liáját“ .1451
6
4
Európa visszazökken tétlenségébe, Hunyadival, úgy érzik, a török
elleni tervek is sírba szálltak.148 A pápa egyideig még küzd, rá akarja
venni a császárt a hladjárat vezetésére, elősorolja neki császári hiva
tását — természetesen mindezt hiába.147 A mantuai kongresszus teljes
csőddel végződik.
„Csak a hű magyarok harcolnak még, — írja Aeneas Sylvius,
mostmár II. Pius pápa, megtört, elkeseredett hangon,148 — de ők sem
sokáig bírják, ha segítséget nem kapnak. Ha pedig lerontják ezt a fa
lat is, akkor sem a németek, sem a csehek vagy lengyelek nincsenek
140 Tantus enim pavor hoc conflictu Turcorum et suos invasit, quod unus
nostrum'decem fugaret. Jorga 4., 142.
141 Item se dice ehe li Turchi sono caciati de Constantinopoli: non lo credo
bene. Melléktart. okit. 2., 216.
142 Jorga 4., 144.
143 Minden nemzet vegyen részt, séd ante omnes animosissimos et bellicosissimos Pannonios, vincere Teucros consuetos. Jorga 4., 217.
144 III. Calixtus 1457. Omnes christiani potentatus in illius regni et nationi
Hungarice statu firmum quoddam praesidium fidei catholicae habeant, si paululum
a solita constantia regnum ipsum declinasset, titubassent profecto omnes, et animi
christi fidelium. . . omnino refrixissent. Theiner 2., 289.
145 Fejér: G e n u s ... Joannis C. de Hunyad. 1844. 16. Kapisztránnak Calixtus
pápához írt levele.
146 Nam morte illius spes. quoque nostra interiisse videtur, nil enim reliqui
Christianorum principes cogitare videntur, nemo apponit pro nostra salute manurn.
Aeneas: Epist. 239., 780.
147 Tua Celsitudo, que non ad effundendum, séd ad conservandum sanguinem
christianum, non ad humanas, séd ad Salvatoris nostri ulciscendas iniurias est
profectura. Wien. Staatsarch. Rom. Hofcorresp. Fase. 1.
148 Mansi: Pii II. orationes. Lucáé, 1757. 2., 2. sz.
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biztonságban. Itália nyitva áll akkor a török előtt, remeghetnek a fran
ciák és spanyolok is, még Angliát sem fogja megvédeni a tenger“ .
Európa érzi, minden Magyarországon fordul meg, — de segítségére
mégsem siet. Erősnek is hiszik, nem is törődnek különösebben sorsá
val, őket Magyarország csak addig érdekli, míg hasznuk van belőle.
Maguk vívták ki a győzelmet 1456-ban, küzdjenek tovább is egyedül.
Felismerik, hogy Magyarországot földrajzi helyzete a török elleni örök
harcra kényszeríti, — aki Magyarországot védi, az Európát védi,
Európa sorsa tehát Magyarországon fordul meg.149
Mikor Mátyás trónralép, mindenki örömmel üdvözli. „Isten aján
dékát látják benne, az egész kereszténység tulajdonát s remélik, sőt
elvárják tőle, hogy apja nyomdokába fog lépni.150 A Nyugat bizalma
egységesen rá irányul, benne látják a pogány elleni küzdelem egyet
len vezérét, — a császár és minden más király visszaszorul mellette.
Ettől kezdve a magyar király Istentől küldött feje a küzdelemnek,
tőle várnak minden kezdeményezést és véghezvitelt. „A z egész keresz
ténység rád veti szemét, benned reménykedő szívvel, mindent csak
tőled vár, — írja Mátyásnak a pápla, — neked kötelességed a török
ellen harcolnod. Te vagy az invictissimus fidei athleta, a fortissimus
propugnator, te nemcsak megfékezed a törököt, hanem hisszük meg is
semmisíted.151* „Magyarország érdemei mérhetetlenek, — mondja más
kor — ez a hatalmas és nemes ország hetven éve harcol már a hit ellen
ségeivel és mint scutum fidei christianae szegült ellene a támadások
nak — s győzött vagy legyőzetett az isteni kegyelem szerint.162
A töröktől való félelmet mindig új meg ú j hírek táplálták: a
török Egyiptommal lép szövetségre s úgy támad Magyarországra, — a
szultán megesküdött, hogy minden erejével Magyarországra tör és
nem tér vissza addig, míg azt teljesen el nem pusztította, veszítse bár el
közben egész Ázsiát is.153*Van aki biztosan tudja, hogy száznyolcvanezer
emberrel már Nándorfehérvárnál táborozik,151 Délmagyarországon
149 U. ott. 3., 1. sz.
150 Theiner 2., 311. — Ut saepe audivimus iuvenis sit darus et qui paternis
vestigiis haud dubie inhaerebit. Raynaldus 29., 140. — Tutelamque christiani nominis ea Constantia susciperet, quam ipse (Hunyadi) cum summa glória antea
ineunte aetate suscepisset. Raynaldus 29., 145. — Te celesti munere, quasi divinum
aliquum hominem non solum isti regni, séd universo orbi christiano missum esse.
Mon. Yat. H. 1/6., 2.
161 Mon. Yat. H. 1/6., 50, 51. 1465.
1,2 Mansi i. m. 2., 213.
163 Aeneas: Epist. 266., 791.
ist Jorga 4., 302— 305. 1471.
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egyszerre ötszáz parasztot fejeztetett le.155 És a felcsigázott közvéle
mény mindig megnyugodhatott, a magyarság visszaverte a török tá
madásokat. Mátyás büszke Magyarországának tekintélye pedig ezzel is
napról-napra gyarapodott.
A magyarokat mint a bátorság, vitézség héroszait ünnepelik.
Harcravágyók, s már kisgyermek koruktól fogva a tábori élethez ed
ződnek.156*A törökök rettentően félnek tőlük. Egyszer megtörtént, hogy
a török sereg előőrsei két gyalogos katonára akadtak s mikor kér
désükre azok azt felelték, hogy a magyar király emberei, ijedtükben
visszafutottak a fősereghez.167 A magyarok mögött biztonságban érzi
magát Európa s mikor híre jár, hogy Mátyás békét akar kötni a török
kel, sőt egyesek ezt szövetséggé nagyítják, — ijedt levelek érkeznek
mindenfelől. Könyörögve óvják, ne higyjen a töröknek, ne kössön vele
békét, — az csak őt akarja elpusztítani és mi lesz akkor a keresztény
séggel?158 És ez mint mindig visszatérő, örök refrain olvasható min
denütt, — ha Magyarország eldől, vagy a török karjaiba veti magát,
mi történik akkor Európával, mi lesz a kereszténységgel?
Pedig a magyarokat még most is sokan lenézik. A „szittya ivadékok“
„Attila népe“ kifejezés159 a csak katona nemzet jellemzését rejti maga
mögött, melynek ideáljait Európa soha elismerni nem fogja. Miksa csá
szár barbároknak tartja őket s gyalázatnak mondja, hogy németek
„szittya-igában“ élnek.160 Most mégis ez a vörösfonálként végighúzódó
megvetett „szittya jellem“ emeli őket ki a többi nép közül. A „hún vér“
teszi őket alkalmassá a török elleni harcra, az, hogy a törökkel vitéz
ségben, kegyetlenségben egyaránt megegyeznek, — az, hogy mind
ketten csak a harcban lelik örömüket s minden mást megvetnek. „A
magyarok a törökkel mindenben megegyeznek — írja a XY. század
végén egy francia költő, — de amazoknak mégis nagy ellenségeik ke
155 Jorga 5., 111. sz. 1481.
156 Az apostoli követ jelentése Rómába. 1474. Engel: Geschichte d. Ungrischen
Reiches 2., 7.
167 D y

sagten jn es werden d es. . .

ungrischen

königs

Hawptleut.

Der

dy

Turcken sehr erschraken, Hessen dy zwen Fuessknecht ledig und los und eylten
pald wider zu jrem Here. 1483. Jorga 5., 134. sz.
168 IV. Sixtus. 1473. Omnes glóriám, qua inter ceteros reges multum claruisti
accepisti a nomine christiano. . . Erras . . . vehementer, si existimas illud foedus
ab eo tibi servari, qui nullum fidem unquam servare consuevit, quique omnia ex
utilitate et libidine sua metitur. Mon. Vat. H. 1/6., 89. — F.
189 Aeneas: História Rerum Ubique Gestarum . . . 1471.
160 Tubero i. m. Schwandtner 2., 154.
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A. 2/48., 180.

resztény hitük miatt.“ 161 Most még nem hangsúlyozzák ezt a meg
egyezést, de éppen itt az alapja minden későbbi felfogásnak, mikor
rosszindulatból a törökhöz számítják, a törökkel egynek veszik, mint
a kereszténység támadóját.
A rex Ungariae-t dalok, beszédek dicsőítik, könyveket írnak
hozzá.162 Vezetése alatt lefogják győzni végleg a törököt és „akkor a
magyar királyság híre és dicsősége az égig, a legmagasabbra fog fel
haladni.“ A törököt mind ki fogják irtani; „legfeljebb négyezer marad
belőlük élve s akkor majd bárki láthatja, mekkora sietséggel jönnek
megkeresztelkedni. A mohamedán szekta megszűnik, nem lesz többé
aki magát muzulmánnak mondja, — mindenki Krisztust ismeri el
urának.“ 168
Methodius jóslatát átviszik a törökre. A jövendölés szerint a po
gány uralmát egy keresztény fejedelem töri majd meg. Ezt azonban
már nem a császárban találják meg, középkori hitvédő szerepe vissza
szorul, — minden jel a magyar királyban, Mátyásban, találkozik,
„miért is mindenki hiszi, hogy a magyar király fogja bevégezni ezt a
nagy küzdelmet.“ 164
A XV. század utolsó évtizedeiben Magyarország és a török kiűzése
egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A törökkérdés többé nem belső
ügye Magyarországnak, egész Európa sorsa ezen fordul meg és a
magyarság, mint a kereszténység őrsége áll a keleti bástyán. A Nyugat,
mely a pápaságot kivéve, évtizedek óta egyetlen fillért, egyetlen szál
katonát nem hajlandó a török ellen áldozni, elvárja a magyarságtól,
Isten iránti keresztény kötelességként, hogy élete fogytáig szembe
szálljon az ősellenséggel. Magyarország a kereszténység kapuja, ha ezt
védik, Európát védik és aki érte harcol, Európáért harcol. Európa bízik
és hisz a magyarságban, ennek katonai erejét túlbecsüli, mikor a ki
meríthetetlen török hatalommal szembeállítja, talán azért is, hogy saját
nemtörődömségét megokolja. Lelkesedését csodálja, hatalmát tiszteli,
141 Lemaire költeménye: Epistre de Roy a Hector de Troye. Idézi Győry
i. m. 15.
162 Oratio ad regem Ungariae faetam per dom. Wilh. de Reichenau, episc.
Eystetensem. 1481. Jorga 5., 120. — Clypeus Thomistarum in quoscumque adversos:
per venerabilem virum fr. Betrum Nigri. 1481.
iss Prognosticon. Weissagungen und Vortheil von betrübungen und grossen
anfechtungen Europe. D u r c h ... Anthonium Torquatum. írva 1480-ban, kiadva:
Frankfurt a M. 1558. — Johann de Yiterbo: Tractatus de futuris christianorum
triumphis in Saracenos. 1480. Jorga 5., 77. — Nunc videndum érit de morte Machumeti et secta Thurcorum finienda ex plurimis prophetiis. Jorga 4., 260.
184 Incipit tractatus quidam de Turcis. . . Nurenberge 1781.
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de igazi megértést a magyar sors iránt most sem érez, a humanisták
gőgös megvetéssel nyilatkoznak „barbár szittya“ erkölcsükről, a magyar
lélek idegen marad mindvégig. Magyarország többé nem szörnyek or
szága, nem kitaszított, megvetett állam, a közösségnek egyenrangú, sok
ban vezető tagja. Szavakban szolidárisak is vele a Nyugat népei, de
mindent az előtörő nacionalizmus szemével néznek és egoisták. Hi
degen latolgatják a török győzelmek következményeit, hogy Magyarországon megint egész vidékek pusztultak el, hogy a horvátok utolsó
váraikból is kiszorulnak,165 s ha úgy látják, közvetlenül nem veszélyes
rájuk a helyzet, — nem törődnek többé vele.
Magyarország ebben az időben a középkorban soha el nem ért
magasságban áll. A leáldozó egyházi hatalom, a felkelő nemzetállamok
csak benne bíznak, mind csak tőle várnak mindent a törökkel szemben.
Magyarország a bástya, amelyik Európát egyedül védi Kelet felé, a
propugnaculum Christianitatis, az antemurale et scutum fidei. A bás
tyának az őrsége, a védő — a magyarság, a propugnatores, a Christi
milites. Az egész küzdelem feje, a jóslások szerint jövendő dicsőségek
Istentől küldött vezére, a magyar király, az athleta Christi, a defenser
fidei. Ország, nép és király vállalták és állták a harcot, amíg erejük
tartott, s csak befelé keseregtek magányosságukról. Ahogy a pápa írta:
Merítő censetur, quod inclitum et nobilissimuin illud regnum Ungariae
esset propugnaculum fidei incussum et antemurale ac scutum
Christianitatis.166
B en d a K á lm á n.

iss Newzeyten Türckenhalb. 1483. Jorga 5., 131. sz.
166 Theiner 2., 398.

31

