Tények és találgatások a Veréb-Wereb-VerebVerebi –Verebei - Mátraverebélyről elszármazott,
Verebi Péter Erdélyi alvajdáról és János nevű fiáról

Szentborbála története 2.rész
Mottó: ’’ ... amiket Heltai Hunyadi Jánosnak származása felől terjeszt el,’s Benkő
elébb hamisnak ismert, tovább szerencsétlen megtévedéssel, valónak
vétetni erőlködött, nem egyéb mint mese. Aranka a jó ügy mellett kele
fel, s való, a mit állít; de gondolatjait sem szépen nem adá elő, sem
világosan és jó renddel, itt pedig a bizonyitás csonka is azonfelül.
Felkapám okait, s a kérdést a’ szerint igyekeztem felfejteni, hogy olvasóm
az előadásban legalább csonkaságot ne találjon.
Bár a szennyet, melly a’ tiszteletes hős születésén századok óta ül,
teljesen láthassuk valaha eltörölve.’’
Kazinczy Ferenc Eredeti munkái: II. kötet, 1839.

’’ A nándorfehérvári küzdelem emlékére, a mai napig, Belgrád
jelképe és védelmező talizmánja a veréb.’’
Nándorfehérvár 1456 Július 3-22.
’’Simbol i maskota Beograda je vrabac.’’
’’Vrabac je simbol Beogradskog duha, sposoban da leti mnogo više i
dalje od mnogo većih ptica.’’- tartja a történelmi hagyomány Belgrádban.
Magyarul ez körülbelül igy hangzik: ’’A Belgrád lelkében jelképként
fészkelő tehetséges kicsiny veréb , számos nagyméretű madarat téren és
távon messzire túlszárnyal . ’’
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Mátyás királyról is szólnak olyan találó jelzők, hogy sas volt ő a verebek
között. Talán csak többet kellene ezekről, a sorok között is olvasnunk.

Belgrád sikátoros , ódon falakkal védett utcái alatt, a ködbeveszett korok
kezdetének idejétől milliónyi tőrrel, buzogánnyal, lándzsával, ijjal és
karddal vívódott a történelem. Nándorfehérvár szívében, a török idők
Kalemegdánjában ( ’’kale’’ – város , ’’megdan’’- harcmező ) , magyar
hősök emléke fölött is süvít a jeges kosava és a magyar haza
védelmezőjének sokszor elvitatott, gondos kezek által kőbe vésett áldott
nevét, símogatja Pannónia napsugaras hajnala.
Belgrád jelképe és védelmező talizmánja a Veréb.
(....’’ ennek a városnak jelképe, az 1456-os ütközet után
három nyillal átlőve talált veréb ’’ )

Maskota i simbol Beograda je VRABAC
( ...’’ simbol ovog grada je vrabac pronaden nakon jedne opsade 1456 godine koji je
bio proboden sa tri strele’’ )

Induljunk azonban Mátraverebélyről.
A valamennyiünk számára elérhető és folyamatosan bővülő adatokból ,
ma már széleskörűen tájékozódhatunk, a Zagyva folyó balpartján, a
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Mátra hegység aljában épült ősi Verebélyről. A Mátra hegység lett
végülis Verebély elő-név-adója . Mátyás király és családjának
összekuszált adatainak számbavétele közben, külön figyelmet szentelünk
innen néhány adatra:
- XI-XII században Verebély királyi birtok.
- 1091 körül Szent László király komoly harcokat vívott a
területre betörő moldvai kunok ellen.
- A térséget 600 éven át birtokló Veréb család első tagja
Zachariás de Vereb , valószinűleg 1180 előtt született.
- XIII században, oklevél Verebélyt mint Wereb jegyezte.
- A térség barlangjaiban Pálos remeték éltek. A Veréb család
olasz mesterekkel készittetett egy lourdi barlangot Szentkúton.
- 1205-ben Veréb Henche comes, várispán.
- 1210 körül épült Verebély községben az első kegytemplom,
Nagyboldogasszony tiszteletére.
- 1227 Veréb Henche ispán lett.
- 1231 Veréb Imre pálos remete lett Szentkúton.
- 1258 Szentkút az apostoli Szentszéktől búcsús engedélyt kapott.
- 1290 körül élt Egyházasverebi János.
- 1290 A ’’verebi forrás’’ okmányban szerepelt ’’ad fontem
Vereb’’ azaz Vereb kútja elnevezésel.
- 1290 Szentkút búcsújáró hely volt.
- XIV század elején Mátraverebély Veréb néven szerepelt.
- 1331 Veréb Pál váci kanonok. Veréb-ben volt már pap, Veréb
Demeter Szentkúton élt.
- 1332-37 között Verebély egy pápai összeirásban egyházas
helyként volt feltüntetve.
- 1360 a feljegyzett évszám amikor Veréb Péter – Péter mesterErdély alvajdája lett. -(...hol van a Veréb név bizonyítva?...)
- 1368 Péter erdélyi alvajda aki a Bazarád László (Vlajko oláh
vajda) elleni harcban megsebesült. ( hol van idézett hivatalos
adat erre ?...az alvajda neve Vereb előnévvel jelölve? )
- Sebesülésének helyszínéül a - Jalomica - mint Iloncsa nevű
folyó van feltüntetve !?......Itt gond van...
Hazatért Erdélyből a szentkúti forrásoknál meggyógyult. Ekkor
épittette meg a második templomot. Valahol 1370 és 1380 körülről
szólnak erről az irások.
- 1370 után Pálos kolostort alapitott , és az egyetlen fehér
ruhás, magyar eredetű remetékből alakult, Pálos Rend
megalapitója .
- 1398-ban Zsigmond királytól engedélyt kapott országos vásárok
tartására, valamint ezzel együtt Verebélynek
a
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Nagyboldogasszonyi búcsú tartását is 1398-ban engedélyezte
Zsigmond király.
- ’’1403-ban Verebi György fiát, Verebi Péter erdélyi alvajdát
a mátraverebélyi templomban helyezték örök nyugalomra.
Sírkövén a család sokat vitatott címere és a nem elvitatható,
érdemeit igazoló latin feliratú szöveg őrzi igazát, a gondos
utókor számára.’’
A fentiek figyelembevétele után:
Figyelmesen kell újraolvasnunk Virág Benedek a Századokban,
1816-ban közzétett irását. Itt az áll, hogy ’’Bazarád László Oláh
vajda pártot ütött…a harcban…..elesett Péter vicevajda….’’ Ami
annyit jelent, hogy nem sebesült, hanem elesett.
Tehát innen ez a Péter vicevajda nem térhetett vissza sehova.
Igazán kár, hogy a jelenkori irások nem jelölnek semmi hiteles
dokumentum forrást ezen állitásukra miszerint: ’’Verebi Péter
alvajda 1368-ban az Illoncsa folyónál, a Bazarád Vlajkó elleni
harcban sebesült, 1370. vagy 1380. körül visszatért Verebélyre
ahol csodás gyógyulása után rendezte a térséget...’’ . Marad a
kérdés, hol és ki dokumentálta ezen állitást?
Dokumentált viszont a Magyar Akadémia Rendes Tagja,
PESTY FRIGYES (Temesvár 1823 – Budapest 1889) , 1878ban Budapesten kiadott SZÖRÉNYI BÁNSÁG történetét
feldolgozó munkájának második kötetében.
Innen:
’’Nagy Lajos király, 1366. év nyarának végnapjaiban – mint
Szalay irja – Erdélyből Oláhországon át, hol Vlajkó vajda is hozzá
csatlakozott, a nyolcvanezer törökkel és bolgárral Widdin előtt
táborozó Ziszmán ellen indult, s nehéz tusa után legyőzte. – Ezen
hadjárata alkalmával a nagy király szept. 12-én Orsován is
tartózkodott 1) és itt megparancsolta Péter erdélyi alvajdának,
hogy mielőtt hozzá jönne a hadsereghez bizonyos pörös jószágok
határait igazitsa…..Idő folytán Widdin és Orsova Bajazid szultán
hatalmába esett….
…..Zsigmond király Nagy-Váradról kiindulva, Orsovát és Widdint
1396. évben könnyű szerrel bevette…’’.(394-395 old.)
Tovább (525-526 old) ’’…Basaraba utódjának, Sándornak fia
Wlaiko - Vlajkó (Wladiszláv) 1366. évben segédhaddal támogatta
Nagy Lajos királyt, midőn Sismánt - Ziszmánt, az utolsó trnovai
bolgár czárt megverte.
A következő évben maga Wlaiko - Vlajkó lázadt fel Nagy Lajos
ellen, a miért 1367. évben Bolgárország felől Garai Miklós
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macsói bán Oláhországba tört, és Wlaikotól a szörényi várat rögtön
elvette….’’.
Na most, itt a kérdés mikor birta Wlaiko Szörény várát?
Természetesen, korabeli térkép nélkül mit sem ér ezen időszaknak
a puszta olvasása . Pesty Frigyes itt pontos feleletet dokumentál:
’’….Tudva van ugyanis, hogy László erdélyi vajda, ki Wlajko oláh
vajda megfenyitésére kiindult, nem oly szerencsésen harcolt, mint
Garai Miklós bán, mert László erdélyi vajda a felső Jalomica
folyó vidékeire érvén, az ottani erdőségekben és mocsarakban
megsemmisíttetett, és ez időtől fogva, egész 1376. évig a
szörényi bánság az oláhok birtokában maradt. Wlajko a báni
czimet csakugyan fölvette, és 1368. 1369. és 1372. évi
oklevelekben szörényi bánnak nevezi magát - ám ezzel még
nincs bizonyitva, hogy Szörény várát is birta volna…’’.
Amit innen még tudnunk kell és Pesty Frigyes dokumentál: ..a
konstantinápolyi patriarcha egy új püspökséget alapitott
Szörényben, amelynek metropolitájává Anthimot nevezte ki 1370.
évben. 1246-ban viszont már állt katholikus püspökség amelynek
helyébe jött a keleti vallású . (ütközik a keleti és nyugati egyház ?).
A Jalomica folyót Pesty Frigyes egyértelműen Jalomica folyónak
nevezi. Ne feledjük, az 1368-as évek térképéről van szó. Itt nincs
szó Illoncsa folyóról.
Pesty Frigyes ezen munkája komoly tanulmányként úgy tűnik, a
hitelesség tisztázásához mellőzve lett.
Témánkhoz , SZILÁGYI SÁNDOR történész : A magyar
nemzet története c. művéből kapunk további adatokat.
Az adott történelmi korokban alkotó értelmiségiek és
történészek adatkezelési lehetőségeinek és a rájuk kiszabott
feltételeknek ismeretei nélkül, egyszerűen, manipulált és egyéni
érdekeket propagáló irodalomhalmazzal állunk szemben.
Ha ezekre nem figyelünk kellőképpen oda, történelmi
ismereteink is manipuláltak lesznek és a számunkra idegen
hamisitások labirintjainak, másokat szórakoztató, tévelygő kóborlói
leszünk.
Szilágyi Sándor apja, Szilágyi Ferenc: (1797-1876)
kolozsvári történész . Szilágyi Ferenc a kolozsvári református
kollégiumban történet és filológia tanár. 1848-ban elveszti állását,
Pestre költözik ahol a szabadságharc leverése után az akkori
császári-királyi teljhatalmi polgári biztos báró Gehringer Károly
fölszólitására, elvállalta a Habsburg kormány közléseire szolgáló
Magyar Hirlap politikai napilap szerkesztését. A Magyar Hirlap az
Osztrák kormány közléseire szolgáló lap, a Habsburgok érdekeit
képviselte. 1852-ben megszűnt, ennek folytatása a Budapesti
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Hírlap. Szilágyi Ferenc a lapot 1849 novemberétől 1852 december
végéig szerkesztette.
Ennyi előzetesel tisztábban látjuk a történelmünket írók
helyzetét...
Szilágyi Ferenc fia Szilágyi Sándor (Kolozsvár 1827 –
Budapest 1899), szintén történész a MTA levelező tagja. Erős
kortárs munkatársi történészkört létesitett maga körül akik közül
csak néhányan: Arany János, Mentovich Ferenc, Szabó Károly,
Károlyi Árpád, Thallóczy Lajos, Fejérpataki László, SzádeczkyKardoss Lajos, Acsádi Ignácz, Schönherr Gyula, Barabás Samu,
Áldásy Antal.
Szilágyi Sándor munkásságának legismertebb műve az
1895-ben indult tiz kötetes, A magyar nemzet története c. kiváló
alkotás. Szerzőtársai: Acsádi Ignác, Angyal Dávid, Ballagi Géza,
Beksics Gusztáv, Dézsi Lajos, Fraknói Vilmos, Frölich Róbert,
Kuzsinszky Bálint, Marczali Henrik, Márki Sándor, Nagy Géza,
Schönherr Gyula.
A Magyar nemzet története, Havaselvét és Lajk - Vlajkó
vajdát tárgyaló sorokból:
’’...1369-ben Lajos király két sereget inditott Havaselve
ellen, melynek vajdája az ő királyi hatalma ellen föllázadt. Az
egyik sereget maga vezette, hogy Bolgárországon keresztül
támadjon Havaselvére, a másik seregnek mely erdélyiekből,
nemesekből és székelyekből állott, vezére Döbröközi Laczkfi
Miklós erdélyi vajda...Miklós vajda átkelt az Ilonca (Jalomica)
folyón...megütközött ...aztán minden elővigyázatról letett.....a sok
oláh keményen megtámadta. Ott veszett akkor Járai Péter
erdélyi vitéz alvajda, Vas Dezső a Vass grófok őse, Vörös Péter a
küküllei várnagy....Az elesettek közt volt maga a vezér, Miklós
erdélyi vajda....A másik sereg szerencsésebben végzett. Gara
Miklós, az ifjú macsói bán, a királyi sereget Lajk- Vlajkó
oláhjainak nyilvetései ellenére is, mellvédekkel és tornyokkal
ellátott hajókon átszállitotta a Dunán, mire az oláhok mint a füst,
szétoszlottak...A király pedig behatolt a szörényi bánságba, azt
elfoglalta és Szörény várát azonnal megerősitette.....’’
A mi első gondunk itt a Jalomica folyó helyes nevének
kifürkészése. Ilonca lehetett-e a Jalomica 1370 körül? Aligha.
Második gondunk, az Ilonca?-Jalomica területen harcoló
’’Péter alvajda’’, aki Szilágyi szerint is, ottveszett és Járai
Péternek hivták. Ez komoly gond mivel nincs bizonyitva, hogy itt
a mátraverebélyi Verebi Péter alvajdáról lenne szó. Sőt, arról sincs
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bizonyiték, hogy esetleg a verebélyi Péter erdélyi alvajda Járai
előnevet jegyzetelt volna.
A közreadott állitás, miszerint az ’’Iloncsa-Ilonca’’ folyónál
Verebi Péter erdélyi alvajda sebesült 1368-ban , nem közöl
bizonyitékot ezen állitás dokumentált forrásáról.

A mai olvasó számára , tisztább szemléltetés érdekében, nem lehet eléggé értékelni a
fenti térképet. A Jalomica folyó, Havasalföld területével nem tartozott
Magyarországhoz. (térkép: Hunyadi János törökök elleni harcairól)

Kutatási beszámolók adattárában, Kiegészitések a Székelyföld leírásához
cimmel mindenki számára elérhető: 56. oldal. 2 hasáb, alulról 10.sor:
...vezethetett csapat, stb. 1358. jú. 28-án Nagy Lajos Budáról Brassó
kereskedőinek szabadalmat ad, hogy a Bodza és Prahova folyóktól (inter
Bozzam et Prahovi) az Vz-ig(igy!) és odáig, hol az Iloncha folyó
beszakad és a Szeret (Zereth) a Dunába ömlik, szabadon és vámmentesen
járhassanak árúikkal. Az ezen adományban felhozott Vz alig lehetne más
a kászonszéki Uz folyónál, az Iloncha, ha nem a Jalomica, akkor az Uzba
ömlő Ilonka-pataka, s mivel Lajos szabadalomlevele a Bodza .....stb.
Tehát 1358-ban Iloncha = Ilonka-pataka ? Ezt komolyabban kellene
ellenőrizni. Annál inkább, mivel további hivatalos tudományos adatok
7

kezelőinek tájékoztatásából tudjuk, hogy a szóban forgó terület, a XIV.
században nem élt magyar elnevezésekkel. Igy a Jalomica-Jalomica.
Találkozunk viszont kun Iloncsuk nemzetség névvel már 1279. körül az
Aranka folyó völgyében, (ennek jeletősége is bizonytalan).
Hunyadi János, mármint apja és fia viszont nem mellőzendő szereplői
történelmünknek.
Az adott történelmi eseményt világosabb képben vázolják a továbbiak:
Erdélyi Adatbank, Nyolcadik korszak - Nagy Lajos király
’’...Erdély szomszédában, azon különös viszony fejlett ki, hogy Bogdán
és fia Drágos, azon oláhság főnökei Máramarosban, kiket Kún László
hozott volt be, felkelnek, s oláhaikat a pusztává tett eddigi Kumániába
vezérlik, s a mai Moldvának alapját megvetik.
Lajos király belátva, hogy az alakulni indult két oláhország egykor a
szintén oláhoktól is lakott Erdélytől mennyi véráldozatot fog kivánni:
azon szándékkal, hogy ha meg nem akadályoztathatja, legalább a
magyarokkal egy hitre téritse, 1359. végén Erdélybe jő, decemberben
Fejérvárrt, 1360. január 25-én Vásárhelytt látjuk, papokat, téritőket küld
be, minek Moldvában ideiglenesen eredménye is volt....
Késő volt minden, mert a török Drinápolyt 1361-ben bevette, s mig
Lajos Rudolf ausztriai herczeg érdekében IV. Károly császárral csatázik a
szultán ottan magát meg is fészkelte. A pápa is , ki eddig a görög valláson
levő keleti királyok segélléséről hallani sem akart, csak most ébredt fel, s
Lajost mindenképp ösztönzé, hogy a török nyomuló árjának gátot vessen.
Ily czélból 1365. máj. Bulgáriába rontott, fejedelmét, ki a törökkel
cimborált, török segitségével együtt megverte, főerőditményét Widdint
vagy Bodonvárát elfoglalá, s vajdánkat, D é n e s t , a hóditmányok felett
parancsnokképp hagyja. A vajda helytartója addig Erdélyben Járai Péter.
( Kovácsóczi, Árpádia III. 68.) ............
.......A pápa kedveért kezdett erőszakos térités csakhamar megtermé
keserű gyümölcsét. Oláhhonban 1369-ben beküldött minoritákat a nép
leöldösé, s a vajda a római hit miatt a magyar koronátóli függést is
megszakitá. Azonban Nagy Lajos király nem az az ember volt, ki terveit
azonnal feladja: a mult évben fellépett (Apor) M i k l ó s v a j d á t
(Andr. Huszti, Vajvodae. Ms. 1368.) , a székely föld felől Oláhországra
küldi: a magyar és székely had nem gyanítva a vész nagyságát, majdnem
készületlenül megy , s a lett belőle, hogy egy szorosban Dragomer Vlajkó
vezére őket megtámadja, s majd nem egy lábig elpusztitja. Az elesettek
közt emlitik (Gara) P é t e r alvajdát (Petrus de Gara alvajda ez időben.
Fejér, IX. III. 567.). Vas Dezsőt , Veres Pétert küküllővári várnagyot, a
székelyek közül Pétert és Lászlót kikkel együtt M i k l ó s v a j d a is
elesett. Nem volt elég, mert Vlajkó vajda a Verestoronynál Erdélybe is
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becsapatott, s a talmácsi hegyen feküdt, Szt.Miklós tiszteletére épült
klastromot bevétetvén, felégeté. Mindazonáltal a vérszemre kapott
vajdának a kiábrándulás órája rögtön ütött, mert a Duna mellett lehaladt
királyi tábor szerencsésebb volt, Gara Miklós, a kis nemes emberből
emelkedett macsói bán, s később hires nádor, Vlajkót tökéletesen
megverte , s mint a római hit, mint a magyar korona előtt meghajtá.
Ez eset Erdély délkeleti határszéle védelmezésében nagy változást
idézett elő. Nagy lajos belátta, hogy Erdélyen túl két Oláhhon van
alakulóban, melyet többé a magyar birodalom természetes szélének
tekinteni nem tanácsos: mind Magyarhon alsó részein, mind Erdélyben
várakat kezd építtetni. .......
A várak épitése mellett, hogy Oláhhon vajdáit lekötelezze, s a
török vagy más hatalom általi kivettetésök esetére menhelyök legyen, a
Szeben és Brassó vidék közt terülő szép rónát, Fogaras földjét, azon
kiváltsággal adja a legyőzött Vlajkó vajdának, hogy azt betelepíthesse,
honnan Vlajkó magát (1372.) Havasalföld vajdája s Fogaras föld uj
telepitvénye herczegének kezdé czimezni. (Egy okmányban, melyben
Sárkányt eladományozza. Fridvalszki, Reg. Marian 80.I.). ’’
Pór Antal adattárából, Bebek Imre erdélyi vajda után :
Alvajdájául 1394-ben Veres vagy Veresi Györgyfia Péter említtetik, de
nyilván tévesen minthogy ő magát ’’ magister Petrus filius Georgy de
Wereb’’ erdélyi viczevajdának nevezi. (Beke i.m. 216. reg. – Fejér.
CD. X / II, 222. – Hazai Oklt. 323.)
......Alvajdája 1396-ban János, ki magát Váradjai azaz Járai Péter
néhai erdélyi alvajda fiának mondja.... 1400-ban Szörcsei János az
alvajda. (Beke, i. m. 222. 232. reg. – Anjouk. Okmt. III, 263. – Fejér,
CD. X, II, 387. 828. – Turul, II, 154.)
Gróf
Lázár
Miklós
(Nagyszeben1819-Kolozsvár1899)
Kolozsváron tanult, a Székely ispánok és alispánok c. munkája 1881-ben
Budapesten lát napvilágot. Innen: ’’...helyesebb azok állítása akik az
általa Vlajk oláh vajda ellen vezetett háború idejét 1369-re teszik. Ezen
háború 1368. végén vagy 1369. elején történhetett, 1367-ben semmi
esetre sem. Ezen háborúban esett el Laczk Miklós, és alvajdája Járai
Péter is.’’
A fentiek szemléltetése után, a kérdés : Ha Verebi Péter erdélyi
alvajda is részese volt az eseményeknek hogyan lehetett teljesen
mellőzni, ha ténylegesen tevékenykedett ezekben az években? Akárki
volt is a Vlajkóra küldött Péter alvajda, nehezit a kérdésen a tény
miszerint, Péter alvajda nem élte túl az 1368-ban vagy 1369-es év elején
lezajlott, Vlajkó elleni támadást.
Ellenben, széleskörben elérhető Prof. Dr Szilvay Gyula válaszának ,
A VEREB (Hunyadi) család
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leszármazási táblája , Bremenben 1975 április 20-án tartott előadás
és 1977-ig befutott hozzászólásokra kritikákra–okmányok alapján
’’A magyarság és kereszténység egyik legnagyobb hőse volt Hunyadi
János, akinek származása sokáig vitatott volt és kérdésessé tették a
román és szerb ellenbizonyitások. Ezen kérdés tisztázásához kívánok
hozzá szólni a következőkben, részint írott, részint hallott források
szerint Atyámtól, SZILVAY Gyulától...’’
dokumentált adatgyüjteménye, amelyből az idetartozó rész a
következő: ’’.....György fia Péter már Erdélyben született 1330.
körül. Péterről a mátraverebélyi Plébánia Hivatal archívumában a
következő feljegyzés található ( 2. oldal) ’’Vereb György első fiát
Pétert úgy nevelte, hogy alkalmas legyen a királyi udvar
szolgálatára. Péter így jutott Nagy Lajos királyunk mellé. Vállalta a
király szolgálatában Laczfy Miklós erdélyi vajda mellett az
alvajdaságot. 1360-1368 között viselte ezt a tisztséget. Vlajkó oláh
vajda elleni harcban az Iloncsa folyó mellett megsebesült. Péter
1380. körül visszaköltözött ősei szülőföldjére Mátraverebélybe és
ott élt 1403-ig. Ott is van eltemetve az általa ujjáépített
templomban...’’
A folytatásban innen még egy adat:
’’ Péter mesternek a verebélyi Plébánia Hivatalban elfekvő
feljegyzések szerint négy fia volt: Pál, György, András, és János. Péter
mester halálakor János 17 éves lehetett, anyja már nem élt, igy elment
erről a tájékról.’’
Ami figyelemkeltő, itt is sebesült Péter alvajda 1368-ban. Nem
világos, ha csak sebesült, miért szünt meg alvajda lenni 1368-ban, és ha
innen csak 1380 körül tért vissza Mátraverebélybe, akkor addig hol volt?
Egy alvajda hollétét csak dokumentálják adatok, hisz, ha jól körülnézünk
szinte minden korabeli valakiről bővelkedik a részletes irodalom. Kivétel,
kizártan MÁTYÁS KIRÁY ÉS CSALÁDJA. Ez nem véletlen.
Ha tudom, hogy Verebi Péter apja a mátreverebélyi Verebi György
ügyvéd volt, akkor figyelmet érdemel a következő: Borosy András ,
Famulusok Magyarországon a 14. században c. tanulmányának
73.oldaláról, ’’Hunyad megye előtt György fia Péter famulusait, Jakab fia
Fábiánt és Lukács fia Jánost ügyvédekül vallja.(267.)
Eszerint György fia Péternek két ügyvédnek alkalmas famulusa volt.
(267.) 1390. jan. 26-án Barcsa. DL 29-992.’’
Borosy tisztázza, a famulus a középkori angliai latinságban uradalmi
munkást jelent. Az ókori latin szótár szerint jelenthet másnak
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szolgáló tehetséges embert, de jelenthet fegyverhordozót, vazallust,
szervienst, a mi helyzetünkben ügyvédet is.
Hunyad megyéből Déva várát is emlitsük, amely a városhoz
tartozó 56 faluval együtt Hunyadi János tulajdona, halála után özvegye
Szilágyi Erzsébet a tulajdonos, majd Horogszegi Szilágyi Mihály a vár
tulajdonosa. A vár az erdélyi vajdák irányítása alatt állt, ahol az alvajdák
egyben a várnagyok is. Figyelemreméltó összefüggések.
Fráter Lénárt igen agyonhallgatott pap, szerzetes. Pedig a
Budapesten 1935-ben semmibe vett, támadott, mellőzött tudományos
adatgyüjteménye HUNYADI JÁNOS EREDETÉRŐL, sok tévelygést
a helyére tenne.
Sípos Lénárd István OFM Arad vármegyében Pécskán született 1874ben - Budapesten hunyt el 1940-ben: szerzetes, 1897-ben pappá
szentelték Zichyfalván. Nagyőszön, Merczyfalván, Orczyfalván,
Gátalján, Aracson, Szentmártonban pap. 1904-ben Kisiratoson, Makón
káplán. 1911-ben Budapesten a Katolikus Népszövetség titkára. A
csanádi egyházmegyéből lépett a kapisztránus rtar-ba. 1922-ben
szerzetesi fogadalmat tett, az egri, 1936-ban a dunaföldvári konvent
tagja.
Műveiből: Hunyadi János eredete. Budapest 1935. (klny. is)
Álnevei: Frater Lénárd, Siposs István, Sípos I. Lénárt
Fenti adatok a Magyar Katolikus Lexikonból.
Nagy hiány, hogy Hunyadi János eredete c. munkája a világhálón nem
érhető el teljes egészében, talán pár száz oldalas könyv.
Az 1935-ben közzétett 9 oldalnyi részlet viszont, szinte soronkénti
tanulmány .
Ebből megtudjuk, hogy Fráter Lénárt már odafigyelt, miszerint Verebi
Péter erdélyi alvajda nem eshetett el 1368-ban. Verebély környékén
tevékenykedik és Péter mester, oklevelekben magister és litteratus is,
Lajos király és Zsigmond király előtt is ismert, megbecsült egyéniség.
Birtokai között volt az 1290-ből eredő, DL. 1303. számú oklevél szerint :
ad fontem Veréb ( Veréb kútja), a még ma is létező Sz e n t k ú t .
Verebi György fia Péter mesternek négy fia volt: Pál, András, György és
János.
A verebélyi vajda negyedik fia János, DL. 11.716. sz. Oklevél
szerint 1425-ben Erdélyben van, ott az erdélyi templomnak prépostja,
de nem fölszentelt pap. ( elsőszámú figyelemreméltó adat)
A DL. 5477. sz. Oklevél tanúsága szerint, Magister Petrus, filius
Georgii de Vereb, alias Canonicus Vaciensis.... Ugyanezt a címet
viseli az atyjuk halála után a vajda fia András.
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Tehát Verebi György fia, Péter mester – váci kanonok – utána Péter
fia : András szintén. De ezek nem voltak felszentelt papok, hanem
olyan egyének, akik az egyház körül érdemeket szereztek és ezért –
mint commendátorok – egyházi címleteket kaptak a jelleggel együtt,
vagyis húzhatták annak jövedelmét.
Joannes, filius Vajvode szintén így volt Erdélyben, ami csak az ő mély
vallásosságát igazolja. Ez nagyon is egybevág Hunyadi János közismert
mély vallásosságával.’’
( E jelen munka további adataihoz, útmutatásként kiemelt sorok mellett,
a teljes dolgozat pótolhatatlan figyelmet érdemel, nem mellőzve Fráter
Lénárt pappá szentelésekori
tartózkodásainak földrajzi helységeit,
valamint a mátraverebélyi Veréb családtagok papi pályákon való
kimagasló működéseit. Páratlanul fontos tudnivalók. )
Verebi Péter alvajda fiainak neveivel XCIII. Sz.-i átírásról készült
fénymásolatban a PmL Földvári nemzetség levéltárából is találkozunk:
’’1405.július 21.
Gara Miklós nádor bizonyítja, hogy Vereb-i Péter vajda fiai: Pál és
András elengedik Lengeld-i Pál fia Istvánnak azt az ötven forintot,
amelyet Istvánnak a Fancsal birtoka feletti perben nekik fizetni kellett...
A községet egyébként Lengeld-i Kilian fia Péter fia Miklóssal három
részre osztják.
Petrus filius Georgii de Vereb vice vaivoda Transsiluanus amicitiam
paratam cum honore. Dicitur nobis viri domini Nikolai filii...’’
XIV. századbeli papiros okleveleink vízjegyei között találjuk még:
MODL. 29210. 1394. V. 12. Verebi Péter erdélyi alvajda kiadványa.
bizonyitékot Szőnyi L. László adataiban.
Még egy adat:
1394-ben Péter Mester- Petri Wayuode de Vereb , Vereb György
alvajda fia (filius Georgii de Vereb vicevayvodae) beiktatja Szilvási
Pál fiát Andrást Torda megyei....
tovább:
...possessionem Nobilium de Vereb , (1335-1342) by György Fejér
publ. 1832 BUDAE
valamint:
Militis Magistri Petri filij Georgij de Veréb, pridem Vice-Woyuode
Trans... Wenzuoft djvu . 1Xt
Adatbank.transindex.ro gyüjteményből, néhány szemléltetés:
LXVI.
Nos Sigismundus........Magnificorum virorum Balk et Drag wayuode
inter ceteros honores Comitum Siculorum.....
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(az oláh eredetű Balk és Drág vajdák e szerint 1387-ben székely ispánok
voltak: de hogy nem voltak erdélyi vajdák mint némely régibb tudósaink
hitték és hirdették, bizonyos.......)
LXXI.
Miklós mester , Losonczi Dezső fia, előbb székely ispán 1392.
’’Bartholomei vice vayvodae Transivani mandatum.........magistri
Nicolai filij Desew de Losoncz quondam Comitis Sicolorum.......’’
Hogy Losonczy Miklós, Dezső fia, 1394-ben még élt, kitetszik Verebi
Péter erd. alvajdának a gyula-fehérvári káptalanhoz intézett
parancsából ..... Lásd: Fejér, Cod. Dipl. X. D. II. Köt. 222. i.
Tehát az 1390-es években, Verebi Péter Magister bizonyítottan tevékeny
Erdélyben, és ami még megfigyelhető a latin szövegekben, az alvajda szó
írásmódjának változékonyságban nem szűkölködő módszere, amin kapva
kapnak majd a Hunyadi ház későbbi örökös örökösködői.
Pach Zsigmond Pál: A harmincadvám az Anjou-korban és a 14-15.
század fordulóján c. történelmi dolgozata a fordulat a mi
vizsgálódásunkban is.
Innen:
A harmincadispánságról kell tájékozódnunk a harmincadállomások
helyszíneiről. A harmincadispánokról, firenzei család leszármazottja,
Ventura (Venturi) Jakab tevékenységéről aki 1392-ben pozsonyi
tricessimator ami már nem alharmincados, 1395-ben comes monetarum.
Másik oklevél pridem-kamaraispánnak nevezi.
1397. augusztus 2-án Zsigmond király a soproni polgároknak évi 200
forintot enged át a város falainak karbantartására, a helybeli harmincad
jövedelméből, bár sem Bernardi, sem Venturi sem más személy nevét
nem emlitette, hanem anonim módon ’’valamennyi jelenlegi és leendő
királyi harmincadispánnak és tisztviselőknek ’’ volt címezve.
1397. november 1-én Verebi Péter volt erdélyi alvajda kapott
megbízást Zsigmond királytól – az erdélyi sókamarák ispánsága
mellett – az ország összes harmincadjövedelmeinek begyüjtésére
(harmincadispáni titulus nélkül).. .
1397. november 1-én Verebi Péter volt erdélyi alvajda
erdélyi sókamara ispán.
’’Item assumpsimus eidem universas tricesimas nostras ubique intra
climata regni nostri habitas .... similiter ad manus fideles eiusdem
magistri Petri ( filii Georgii de Vereb ) dare et assignare’’ :
Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története.
Budapest. 1880. 436-439.
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Hihetetlen, hogy Hunyadi János apjának, Verebi Péter Magisternek, erről
a fontos, sokmindent megmagyarázó hivatásáról, tartózkodási helyéről
ennyire hallgat a történelem.
Mert ugye, a széleskörű tájékoztatás szerint, már az 1370-es vagy 1380-as
évektől Mátraverebélyen tartózkodott, ott élt, ott is hunyt el 1403-ban.
Mindezek részletes igazolására azonban kézenfekvő bizonyítékokkal nem
szolgál adat. A szabadjára engedett képzelődés és politikai érdek így
vígan hinthette a konkolyt a magyarok termőföldjére.
Az 1397-től erdélyi sókamara ispánjának kilétét több forrás is bizonyítja,
ami viszont nem jeletheti azt, hogy őseik fészkével nem ápoltak szoros
kapcsolatot az elszármazottak. Bizonyiték ezekre: Mátraverebély Római
katolikus Nagyboldogasszony plébánia templom adataiban, a 14.ik
század utolsó harmadában a falu akkori birtokosa Verebi Péter
erdélyi alvajda ( itt is hiányzik a sókamara ispán mozaikkocka) ,
jelentősen bővítette, átépíttette a korábbi templomot. Zsigmond
királytól a templom részére búcsúengedélyt a község részére pedig
búcsú napjára vásártartási engedélyt kapott 1398-ban. Hiszen
nemcsak látogathatta, hanem hoszabb rövidebb ideig családjával
tartózkodhatott is a birtokain.
Bizonyíték lehet erre:
Úgy Hunyadi János mint fia , a későbbi Mátyás király otthonosan
mozog a térségben és törődik a Hazával. Nehezen hihető, hogy egy
Vallachus, Boér oláh vagy kifélék, csak úgy jöttek és otthon lettek
volna Nagyboldogasszony templomában, vagy akár Budán,
Visegrádon vagy Nándorfehérváron. Vagy egyáltalán törődtek volna
a mindenfelől betörő idegenek visszaverésével.
Sok esetben
önmagukat verhették volna vissza.... Viszont a nobilis-nemes papi
pályákon tevékeny Veréb családnak többévszázados ősi hagyománya
van templomépítésben, papi tevékenységben magas méltóságok
betöltésében is, az egyetlen magyar alapítású Pálos Rend verebélyi
alapításában, Szent László hagyományának ápolásában és lova
patájának nyomából fakadó Szent forrás gondozásában.
Szélesebbkörű tájékozódáskor számos forrás elérhető, jelen íráshoz
akadémikus dolgozat az eui.academia.edu honlapról Katalin Prajda: The
Florentine Scolari Family at the Court of Sigismund c. ’’Filippo di
Stefano Scolari, ismertebb nevén Pippo Spano. ’’Pippo worked for
Archbishop János Kanizsai. ....in 1403.... Pippo defended the kings life
against an organised group of barons led by his former master János
Kanizsai. Following this incident, Pippo joined the small inner circle of
the royal court, which indicates the kings confidence in him. Pippo also
became one of the most important officers in the royal army,
campaigning against both Venice and the Hussites. In the early 1400-s
he obtained his most important offices, the comes camerarum salium
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regalium (count of the treasuries of the royal salt) and comes
Temesiensis (count of Temes). On this occasion Pippo received the
name Spano, which comes from the italicization of the Hungarian
term ispán (comes).’’
Az 1400-as évek elején Pippo lett a sókamara ispán és Temesi gróf,
Zsigmond király szolgálatában,
mivel 1403-ban elhunyt Verebi Péter sókamara ispán.
Filippo Scolari Magyarországon:
Filippo Scolari (Firenze 1369. - Lippa,Temes vármegye
1426.dec.27.)
1382. Budán működő firenzei kereskedő segédjeként kerül
Magyarországra.
1387. Zsigmond király szolgálatába lépett.
1397. Kamaraispán.
1401. Zsigmonddal együtt került fogságba, vele együtt szabadult ki és lett
az uralkodó liga tagjává.
1402-1403. Nápolyi László ellen harcolt.
1403-tól 1425-ig sókamara ispán, temesi főispán, továbbá
Csanád és Keve vármegyék főispánja (lásd Borovszkynál ),
továbbá,
1407-1408-ban kincstartó.
1408-1409-ben szörényi bán.
1411-12-ben Velence ellen harcolt.
’’Ő kezdte meg Temesvár, Orsova és Nándorfehérvár kiépítését,
Hunyadi János Filippo Scolari irányitása alatt kezdte katonai
pályafutását. Az olasz-magyar kapcsolatok történetében Erdélyre
nézve különös fontossággal bír a firenzei származású FILIPPO
SCOLARI, magyarosan Ozorai Pipó temesi főispán, HUNYADI
JÁNOS NEVELŐJE ÉS MENTORA’’ . (Dr Florio Banfi: Filippo
Scolari és Hunyadi János. Hadtörténeti Közlemények. XXXL.(1930) évf.
125-133.
Dr Florio Banfi: ’’Az itt elmondottak kiegészítéseként legyen szabad
megemlítenem, hogy Masolino da Paniela a lombardiai Castiglione
d’Olona község Battisterójában Hunyadi Jánost is megfestette Ozorai
Pippó társaságában, mint ezt Il Banchetto di Filippo Scolari (Illustrazione
Toscana: Ann. X. 1032. No. 2.) c. cikkemben kimutattam.’’)
Teljes és páratlanul értékes dokument az Erdélyi Múzeum Kisebb
Közlemények-ben, Dr Florio Banfi tudományos összeállitása.
’’A délvidéki erődítési munkálatokat , az orsovai vár ujjáépítését,
Krassó megye Gyertyános várának építését támogatta, a szörényi
váron és egyébb délvidéki erődítéseken dolgoztatott. Munkatársai a
gyakorlati hadiépítészethez értő katonák lehettek. Lippa várán,
temesvári vár építkezésein nyomot hagyott olasz kultúrája.
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Ajándékaiból jutott az
Erdéllyel szomszédos , bulcsi bencés
apátságnak amelynek ’’speciális gubernátora’’ volt.A Scolari-család
egy másik tagja, Andrea-András a váradi püspöki tisztséget viselte
(1409-től 1426-ig). Váradon valóságos kis firenzei kolónia
rendezkedett be. Mint igazi firenzei, új hazájában is buzgón
mecénáskodott. Várad mellett a pálosok Szűz Mária templomában
oltárt építtetett, melynek felszerelésére, kehely és miseruha
csináltatására végrendeletében pénzt hagyott, azonkívül Szent
Apollónia történetét ábrázoló faliszőnyegét is kedvelt pálosainak
ajándékozta.
Temesvár, Lippa, Várad már Erdély előkapui, a korarenaissance
rajtuk keresztül az olasz kapcsolatok és azzal együtt a művelődési
áramlatok szabadon , akadálytalanul hatolhattak be a tündérország
belsejébe.
A Scolariak magyarországi letelepedésével kapcsolatos, firenzei
beáramlás Erdélyben is igen jelentős méreteket öltött. A firenzeiek
térhódítását erősen támogatta HUNYADI JÁNOS, aki Jacopo di
Poggio feljegyzése szerint ifjú éveiben maga is Filippo Scolari
környezetéhez tartozott, katonai kiképzését tőle kapta. KÉSŐBB A
DÉLI VÉGEK VÉDELMÉBEN SCOLARI UTÓDJA LETT.
1439. mint szörényi bán, majd mint temesi főispán 1441.
ugyanazt a feladatkört töltötte be, mint Scolari.
A déli végvárak erőditési munkálatait, Temesvár építkezéseit ő
folytatta tovább. Igy ismerkedett meg az olasz várépítészet elemeivel,
így történhetett meg, hogy még családi várán, Hunyadon , az északi
jellegű hatalmas épülettömegben is feltűnik egy olaszos vonás, a
négyszögletes alaprajzú, pártázatos bástya. Olasz hatás más irányból
is érte Hunyadit. Fiatal korában két évet töltött Milánóban, Filippo
Visconti udvarában, majd mint az ország kormányzója Alfonso
nápolyi királlyal kötött szövetséget. Humanista kapcsolatai ,
barátsága Vitéz Jánossal mind közelebb vitték az olasz kultúrához.
Az olasz művészet termékeit már ő maga is nagy hévvel igyekezett
megszerezni és így az olasz művészet egyik első pártfogója, mecénása
lett Erdélyben.
1444-ben a kolozsvári pénzverőház és aranyfinomitó élére, Hunyadi
János állított kamarásokat. ’’
(teljes szöveg: adatbank. transindex.ro) –Igazán sajnálom amiért abba
kell hagyni ezeket a szivet-lelket melengető szép sorokat IGAZSÁGOS
MÁTYÁS KIRÁLYUNK nagyszerű családjáról , de itt még sok munka
vár a befejezésre.
A Délvidéki Régió történetéből:
A Lackfiak felkelését leveri Zsigmond.
1401. A főurak Siklós várába zárták Zsigmond királyt.
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1402. előtt a Török Birodalom adóbevétele évi 1,5 millió arany.
Zsigmond király adóbevétele kb. 200-250 ezer arany.
Később Mátyás király is ezen órisi bevétel ellensúlyozása
hiányából , kerülte a törökkel való harcokat, és másokét is, feltéve,
ha nem törtek az országra.
1403. Zsigmond legyőzte a Kanizsaiak felkelését.
1404. Stephan Lazarevic szerb despota behódol Zsigmondnak és
jelentős birtokokat kap Magyarországon.
1404? – (talán inkább 1403-ban). Filippo Scolarit –Ozorai Pipót
(+1426.) Temesi ispán címmel a délkeleti országrészek
kormányzásával bízza meg az uralkodó.
1405. Arad város mellett Filippo Scolari törvényszéket tartott Temes,
Csanád, Arad, Krassó és Keve vármegye nemeseivel. Scolari kezére jutott
szinte az összes délmagyarországi vármegye Főispánsága. 1407-ben már
Csongrád vármegye főispánja lett.

Filippo Scolari – báró Ozorai Pipo irányítása alatt álló
királyi várak: Temesvár, Világosvár, Solymos, Szeged,
Zsidóvár, Keve és Haram. 1426- december 27-én beállt
halála nehéz helyzet Zsigmond király részére.

Filippo Boundelmonti degli Scolari
(Tizzano, 1369. – Lippa, 1426.)
Andrea del Castagno: Híres emberek c. sorozatának képén

Filipo Scolari Olaszországban Pippo Spano (a latin comes, magyarul
ispán-ból), Magyarországon Ozorai Pipó, Horvátoknál Usora Filip, Filip
Madjarin – Philip the Magyar a Bolgár és Szerb epikai énekekben.
Zsigmond király bizalmi embere, legeredményesebb hadvezére, pénzügyi
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szakembere, ő felügyelte az arany és sóbányákat – sókamara ispán, 14061407 között kincstartó volt. 1399-ben vette feleségül Ozorai Borbálát.
Kedves olvasó, nézzünk körül történelmünkben, nem tudom találni
e manapság kevés kivételt a jól bevett megtévesztő ismételgetéseken
kívül, miszerint senki sem tudja honnan, mert származása bizonytalan de
úgy 1425 körül tűnik fel Hunyadi János neve aki különböző mindenki
’’szolgálatában’’ alacsony rendű – mintha Isten felsőbb rendűeket is
teremtene- alacsony rangú oláh, vallachus, boér, serba, serbe, voik, vajk,
havaselvi, morzsinai, zsigmondkirályi, szerb lazarevicsdespotai –
kihagytam még valamelyikük?-től származott. Majd útközben még
pótolom az itt hiányzókat... meg a születési helye , no meg ugye az apja
meg az anyja meg a származása....... Cirkuszkomédiában sem állítanak
össze ettől viccesebbeket , tréfás kedvemben akár nevetném is.
Azonban mint azt már az első, SZENTBORBÁLA TÖRTÉNETE
részben emlitettem, mindig voltak, vannak és lesznek gondolkodó
Magyar értelmiségiek akiket nem lehet megtéveszteni, akik utánnanéznek
a történelem útvesztőinek. Néha igaz ők is félhomályban tapogatnak, de
valahol mégis irányt mutatnak. Kulcsár Péter munkássága jön újra elő,
Antonio Bonfini és Ransanus műveinek forditója, a Corvinus-legenda,
Hunyadi János szülőhelyéről szóló témák fejtegetője. Innen: Antonio
Bonfini szerint Hunyadi János ’’in Corvino vico – Hollós – natus’’ . És ez
bizony így van, a kortárs értelmiségi reneszánsz humanista tudta mit és
miért írt le úgy 1495 körül. Arról már nem tehet Bonfini, hogy úgy 1800.
körülre valakik tettek róla, hogy - Corvino vico-Hollós falut – és
Hollósvárt is eltüntessék a térképekről (akarom mondani az akkori
’’abroszokról’’ ) és az irodalomból is, korabeli idegen királykodók
magyarokra sujtott szigorú cenzúráikkal . Petrus Ransanus jegyzeteit is
Kulcsár Péter akadémikustól olvassuk magyar nyelven. Itt a Hunyadi
család birtokát a Duna szétágazásánál Valacchia mellet fekvő művelt
sziget néven nevezte Ransanus, amelyik nincs messze a török birodalom
határától ahol gyakran ellenséges sereg támadott erre a művelt szigetre.
Ott ahol a Duna szétágazik. Itt a szigetek között miért különböztetett
volna Ransanus műveltet, talán azért mert műveletlen sziget is létezik?
Aligha. A megtévesztés onnan ered, hogy ezt a Szigetet is eltüntették a
láthatárról, itt olyan változtatással, hogy átkeresztelték. Mert ez nem
insula-sziget-sziget volt hanem Sziget vára és Sziget település.
TORONTÁL SZIGET. Hunyadi János apjának szerteágazó birtokainak
egyikeként ez a művelt Sziget az erdélyi sószállitások útvonalának DunaTisza torkolatánál, nem kerülte el Ransanus figyelmét. Annál inkább
mivel Petrus Ransanus pontosan leírta, csak a figyelmünket elkerülte a
TÉNY: ’’gyakran megtörtént, hogy ez a török népség ellenséges sereggel
rátámadt erre a szigetre, miért is János szülője Magyarországra
költözött.’’ Itt egyben arra is válasz kaptunk miért nem állja a
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feltételezés, hogy Verebi Péter alvajda 1368-ban a Jalomica?Iloncsa
folyónál vagy odaveszett vagy sebesült. Ransanus tovább: ’’ Corvina,
amely a Duna szigete, amelyet rokonaid sokáig birtokukben tartottak.’’
Végül Hunyadi Jánosról: ’’abban az időben Alsó-Pannóniában élte az
életét egy birtokában levő kastélyban, melynek CORVINUM a
neve.’’
Ez pedig Hollósvár a mellette levő Hollós jobbágyfaluval, amelyik
tőszomszédságban feküdt Horogszegi Szilágyi Lászlónak, Horogszegi
Szilágyi Erzsébet édesapjának Horogszeg uradalmával és Horogszeg
várkastélyával. Hunyadi János apósának és feleségének, Mátyás
király nagyapjának és édesanyjának birtokával.
De maradjunk Torontál Sziget azaz Ransanus művelt szigeténél:

Truntály területen ásás és szántás közben középkori pénzek,
rommaradványok kerültek elő. A térség legrégibb településének számít.
Irásos emléke 1432-ből származik (ezen nincs mit csodálkozni, ’’írásos
emlékeinket’’ nagyítóval kell összekapargatni…) korabeli térképeken
ez a terület Siget néven szerepelt és közigazgatásilag
KEVEVÁRÁHOZ tartozott, Mercy 1725-27-es térképén Sziget azaz
Siget néven szerepel.
A falutól dél-nyugatra a X. században épült Torontál várának romjai
álltak, melyet 1825-ben elhordtak a helybeli lakosok épitési
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anyagnak. A néphit szerint, így a hagyomány, itt a két falu , a mai ófalu
és újfalu között állt a torony amelyet éjfélkor egy fejetlen ember lovagolt
körül. 1829-ben bizonyos Hamak kapitány utasítására a tornyot
lebontották a területre ófalusi emberek költöztek. A kérdésre, hogy hova
költöztek, az emberek azt válaszolták, ’’iza kule’’ - a torony mögé.
Ebből lett a falunak Szakule – Sakule neve.

Az ősi magyar Keve itt a német Kubin néven szerepel. A Duna
medréből számos kisebb nagyobb sziget emelkedik ki, így az
Osztrova nevű is, amelyikről alig hihető, hogy várkastéllyal bírt
volna és Hunyadi Jánosnak meg apjának, ( Kulcsár Péter fejtegetése
szerint is a Kövi, Kő, Covinus ) a török támadások elsőszámú
célpontjaként, valaha is lakhelyéül szolgált volna.
Kevevárát azért emeltem ki, mert köztájékoztatáson forog olyan elmélet
miszerint Keve Ransanus művelt szigetének színhelye. Itt nem igen áll
össze a mozaik. Keve mindig csak Keve 1600-as térképen Kewy, szerbül
Kovin, németül Kubin. Sajnálatos példázgatás miszerint ebből a Keve
’’kövi’’ –’’kő’’ –ből lett ’’Hunyadi Mátyás neve Corvin Mátyás
olyanformán, hogy Hunyadi János ebben a Keve mezővárosban
született ezért Kevei János, amit latinosan Covinusnak írtak és mivel
a címeren holló szerepelt , a név Corvinusszá torzult. ’’
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Még mikkel jön majd elő az emberi fantázia ennek az egyszerű
középkori rendes családnak a történetében?
A kételkedők részére, had tisztázzam a kövi kő népies kifejezését.
A szögedélyi magyar ember népies nyelvjárásával igazolom, a kövi , kő ,
nálunk csak küvi, kű lehet. Keve sehol sem volt és nem is lehet Kövi.
Különben is, Kevénél nem ágazik ’’szét’’ a Duna, ott Duna marad , kicsi
’’nem művelt hanem természetes ’’ szigetén a Duna közepén aligha
építettek kastélyt és egy hadvezér aligha költözteti annak a folyónak a
közepére, célpontnak a családját, ahol rendszeresen évszázadon át
támadott hol a török hol az oláh hol a rác.
Nem kevés az olyan mellémagyarázás sem miszerint Bonfini írta le
először Hunyadi János Zsigmond királytól való származását. Mit írt
BONFINI?
A magyar történelem tizedei – Kilencedik könyve 16-ik oldalon a
következőket: ’’…A magyarok iránt természettől ellenséges alemannok a
néhai Cillei gróf jóvoltából kiagyaltak egy meglehetősen szellemes
mesét, amely szerint Mátyás meg az apja nem a Corvinus familiából
született, mint ahogy a nemzettség hollós címere tanúsitja. Azt
mondják, hogy az Erdélyben tartózkodó Zsigmond összefeküdt egy
nemes oláh intelligens és bájos lánnyal....Zsigmond gyűrűt
adot....született a gyermek......jött a holló gyűrűt lopni…….Ki kételkedne
abban, hogy ha ez a mese igaz volna, a könnyelműen pazarló Zsigmond
császár nem földdel, hanem országgal ajándékozta volna meg őt, hiszen
fiúgyermeke nem volt. Akik effélét fecsegnek, azokat a féltékenység
tartotta vissza az ősi származás elismerésétől, mivel az ifjú uralmát
nem bírták könnyű szívvel elviselni. …..ez a címer nem mesterséges,
nem bitorolt, nem frissiben kiagyalt volt.’’..........
Ezt és nem kevesebbet írt a reneszánsz Olasz humanistája Antonio
Bonfini. Más kérdés, hogy ez nincs mindig tudomásul véve. Nagyobb baj
amikor át is van mesélve….
Udvardi Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti
kronológiájában 2006. Január 16. címnél összegzi: Hunyadi János évnek
deklarálták 2006-ot…… A tizennyolcadik századig szinte egyeduralkodó
volt az a nézet, miszerint a híres erdélyi hadvezér Luxemburgi Zsigmond
magyar királynak törvénytelen fia volt. Később teret nyert az a nézet,
miszerint Hunyadi János a havasalföldi eredetű Wayk Buthi fia volt. Az
1993-ban az Akadémia Kiadó gondozásában Budapesten megjelent
Erdély rövid története így foglalt állást: ’’ Wayk Buthi, Hunyadi János
apja, valószínűleg havaselvi bojár eredetű volt, udvari vitézként
szolgált Zsigmond királynak….’’
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Változatos megtévesztetésünk kiigazítását bonyolitják az egykorú térképek
rendkívül zavaros volta. Borovszky Samu észrevétele után: ’’ A legrégibb térképek
egyike a Lazarus – féle földabrosz (jegyezzük meg ezt a rendkívül fontos elődjét mai
térkép szavunknak) 1553-ból, amelyen azonban a politikai beosztás teljesen hiányzik.
A temesvári ejálet ’’Campus Maronso’’ néven ven feltüntetve. Megye egy sincs rajta
megnevezve. A községek holfekvése is össze-vissza van zavarva, a Duna Tisza
folyása nem déli, hanem délkeleti irányban van feltüntetve.

Torontál Sziget várától, a későbbi Szakulától egy kőhajításra keletre
találjuk Ilonc, Ilonza, Ilangea, Ilantsch, Iláncsa, Ilancsa, Illancs,
Iloncz, Ilandza, Ilancea, Ilandscha, Ilandzsa, Ilonczner Morast,
Pancsovától északkeletre, Kevedobra és Keveszőllős közt fekvő,
névváltozatokban igen bővelkedő települést és mocsaras ingoványos
területet .
Ilonc a középkorban létezett település , oklevél 1385-ben egyházas
helyként említi, Keve vármegyéhez tartozott település. Az 1723-1725-ös
Mercy féle térképen Ilonza néven lakott terület. 1767-1769 között a falut
körülvevő mocsaras részt erős töltésekkel vették körül – ekkortól MáriaTerézia csatorna lett a neve, a nép azonban Illancs – Begej nevét őrizte
meg a mai napig.
A falu határán folyik keresztül az Illancs patak amelyet a
szerbek , megfelelően Begej-nek neveznek. 1812-ben a település
határában, a falu közelében egy forrás támadt, amelynek a szerbek
különös gyógyerőt tulajdonitottak és föléje épületet is emeltek.

Titel, Torontálsziget itt Sántz-Sziget néven szerepel, és az Illantsai
Motzár-Mocsár
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Szerbek a területről: Ilandza. U doba Marije Terezije kopan je
’’Terezijin kanal’’ koji prolazi kroz Ilandzansko polje – narod ovaj
kanal naziva Begejem.
Hogy itt aztán Mária-Terézia csatorna lett térképezve, már politikai
történelem. Illancs - Begej csatornája nem tévesztendő össze a becskereki
Bega csatornával.
Egy kőhajitásra innen keletre fekszik Zichydorf ( ez nem az
eredeti, hanem a magyar település idegen elnevezése), Fráter Lénárt
pappá szentelésének templomával. A helyi történelmi helyzet és a
történelem helybeni megismerése lehetett a kiindulópontja annak a
történelmi munkának amiért ennek a gondolkodó értelmiségi lelkész
embernek sok meghurcoltatást, rágalmazást, támadást kellett elviselnie az
1930-as évek Magyarországán valakiktől.
Mindezek figyelembevételével, nem kell sokat kutatgatni annak
felismerésére, hogy ha mégis van összefüggés, akkor hol lehetett Verebi
Péter sókamara ispán sebesülésének szinhelye, amiért Ransanus szerint is,
Magyarországra költözött. Ha már Illoncsáról van szó, mivel az 1368-ban
Vlajkó elleni harcban a Jalomicánál járt ? Péter alvajda, ott odaveszett.

Havasalföldi Vajdaság
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Viszont Hunyadi János apja, azaz Verebi Péter erdélyi alvajda
bizonyíthatóan 1403-ban hunyt el és sírját a mátraverebélyi
Nagyboldogasszony templom oltára előtti, Pálosok keresztjével jelölt
sírkő takarja.
Itt egy gondolat, milyen érdemű magyar embert temettek a
templom oltára elé Magyarországon, a középkorban? Nem akárkit.
Annak a négy-öt változatú kószahíresztelésnek helyére illesztésére
miszerint Hunyadi János apja valamilyen szerb személyiség lett volna,
egyesek szerint Stefan Lazarevic – Lázárevics István (így), álljon itt
egyelőre csak egy adat. Hunyadi János 1387-ben született mivel apja
halálakor, többek szerint is 16-17 éves lehetett, nos, a szerb Stefan
Lazarevic despota Krusevácon 1377-ben született - Mladenovácon
hunyt el 1427-ben. Igy tízévesen aligha lehetett nős vagy apa.

Titel alatt ’’szétágazik’’ ( ha valaminek a vége egyre távolodik
egymástól) a Duna. Itt a Duna-Tisza torkolatánál áll ma is Szakula
Torontál-Sziget.(Rudolfsgnád-ról külön mese szól majd)
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1723-25 Mercy térképén: Titel, Cziget-Sziget vár-lak vagy váriak elírásal , Ilonzaer MorastIloncsaMocsár, alatta Ilonza település

Torontál-Sziget Szakula , közelében Ozora falva - Uzdin néven is
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Iloncz-Iláncsa határában a Terézia csatorna és a szomszédos Zichyfalva

Zichyfalva település történetében betekintést kapunk Torontál vármegye
térképének megtévesztő változtatásaira. A szélesebbkörben elérhető
irodalom arról szól, hogy az 1780-as évekre a Torontálból lett Bánságban
a Habsburg császár saját grófjainak földbirtokokat jutalmazott. A
települést, ahol Vásonkői gróf Zichy Károly 10 000 hold földet kapott, a
saját nevére,
Zichydorfnak nevezte el. A kezdetben német toloncokból is álló első
gyarmatosok 1787-88 telén és tavaszán érkeztek ide.
Zichyfalva (1867-1918): az 1867-es kiegyezés után a magyar kormány
’’Magyarizációt’’ – magyarán magyarosítást – vezetett be, így a német
irodalom,
( – magyarosított Magyarországon, a saját földjén – tegyük hozzá ) – és
’’magyarokat akart csinálni’’ a lakosokból, ezért Zichydorfot
Zichyfalvára változtatta az ország 54-ik, Torontál nevű vármegyéjében.
Mariolana (1918- 1942): a Versailles-i Béke 1918-ban új változást hozott,
szomszédainkhoz kiosztott területünk ezen faluja Szerbiához került.
Sándor szerb király rendeletére Zichyfalva ezútal a Mariolana nevet
kapta. Ez a második világháborúig tartott.
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Plandiste 1945 után lett a falu neve és maradt a mai napig.
Ez úgy történt, hogy a falu Planha nevű kommunista vezetője ezuton a
saját nevére keresztelte a falut.
Igy aztán az 1780-as Zichydorf-ból Zichyfalva, Mariolana mára Plandiste
lett a Vajdaságban. Belgrádtól 85 km fekszik észak-keleti irányban.
Az már a magyar múlt pikantériája, hogy ennek az ősi magyar
településnek eredeti Morminca- Mormenta – Marminda –Morminta nevét
nagyítóval kell előkeresni. Előbukkan még egy Mormintye formája is a
település nevének, amiről az a magyarázat, hogy az temetőt jelent
románul....., na de hol volt innen még a középkori románság...

1910-re lecsapolták az Ilancsa mocsarat, Iloncz eredeti nevén maradt
talán 1945-ig , utána Ilandza – Ilandzsa névre keresztelték a terület
váltakozó keresztszülei.
A középkorban Zsigmond király hadvezére Ozorai Fülöp,
köznéven Pipó, Csanád , Keve, és Temes vármegyék főispánja aki 1403óta őrködött a Délvidék biztonsága fölött s szervezte a védelmét. Míg
Zsigmond király 1426. őszén a főurak bendériumaival a vármegyén át
Erdély felé vette útját, ezalatt Pipó Galambócznál fényes győzelmet
aratott a törökökön.
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Még az 1426-os évi hadjárat folyamán Lazarevics István szerb
fejedelem új szerződésre lépett Zsigmond királlyal amely szerint
Szerbiának a magyar határon fekvő várait a magyar királynak átengedi,
viszont Zsigmond beleegyezik abba , hogy a szerb fejedelemség,
nővérének fiára, Brankovics Györgyre, szálljon. Zsigmond király
Brankovics Györgyöt a magyar országnagyok sorába emelte és
megerősítette mindazon uradalmaknak birtokában amelyeket Lazarevics
István – Stefan Lazarevic 1411 óta bírt Magyarországon.

Tranyova téves megnevezése Aracs pusztatemplom területének. A szerbek Aracs
nevét Vranyovára keresztelték., itt valahogy Tranyova lett. Váltakozó keresztnevei:
Aracs, Aracsa, Franiova, Neu-Betsche, Törökbecse, Türkisch Betsche, Turski Becej,
Új Becse, Volosinovo, Vranjevo

Zsigmond uralkodása alatt az 1427-1433 közötti időben, Brankovics
György Magyarországon számos birtokot szerzett. Brankovicsé volt
Torontálban: Becse vára (Törökbecse) a hozzátartozó várossal, SzentKirály (puszta Aracs mellett), Újfalu (Töröktopolya itt P Navaszella),
Szent-András, Arács, Banzalhida (Bassahíd vagy Kiskikinda), Becskerek
(Nagybecskerek), Arad (Aradácz, Alsóaradi és Felsőaradi),
Bodogasszonyfalva, Chingrad, Irmes. (Pesty Frigyes: Brankovics
György, rácz despota birtokviszonyai)
Brankovics azonban nem akarta a határszéli várakat átadni és
Zsigmondnak fegyveres erővel kellett az elvállalt kötelezettség
teljesitésére szorítani, de így sem ért teljesen célt...
Galambócz várát például az elhunyt Lazarevic fejedelem zálogos
szerződéses István nevű bojárja tartotta , mivel a követelt zálogösszeget
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neki Zsigmond király nem volt hajlandó megfizetni, bosszúból a várat
átadta a törököknek. 1428 tavaszán Zsigmond maga vezet sereget
Galambócz visszafoglalására, de hadjárata kudarccal végződött. A
törökök jelentékeny túlerővel lépnek fel és pusztítanak, például a csanádi
püspök birtokai is sokat szenvedtek tőlük.

Zsigmond király még 1408. december 21-én Keresztúri Garázda
Miklósnak és Szilágyi Lászlónak valamint testvéreinek Gergelynek,
Mihálynak, Albertnek, Domonkosnak és Sebestyénnek, továbbá
Sebestyén fiának Gergelynek adja Horogszeg királyi birtokot
Nagykikinda és Zsombolya között (Itt Szolteur, Charleville, SzentHubert-re keresztelték Horogszegi Szilágyi Erzsébet családjának
Horogszeg várkastélyát és Horogszeg lakóhelyét) a hozzátartozó
Kis.Posáros, Nagy-Posáros, Böszörmény, Tószeg, Mosótó és HáromBegenye falvakkal egyetemben. Egyházas búcsújáró hely. A Szilágyi
család Horogszegen kastélyt építtetett itt telepedett le és ettől kezdve
jelentékeny szerepet játszott Torontál vármegye történetében. (És
nem csak a torontáliban. Nagy-Kikinda is egy újkeletű átnevezés.)
Zsigmond király halála után (1437 dec. 9.) veje Albert osztrák
herceg lett a király, kinek uralkodása alatt újból háborúval fenyegettek a
törökök. 1439. június havában Albert király fegyverbe szólitja a
nemeseket de igen gyér a jelentkezés. Mialatt a gyenge királyi had
Szalánkeménhez ért, Szendrő elesett. A király is betegen tér vissza
Budára ahonnan Bécsbe utaztában útközben október 27-én elhalálozott.
1440. jun.15-én az országgyűlés I Ulászlót kiálltja ki királynak, aki
azonnal hozzáfogott Magyarország védelmének szervezéséhez.
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1440. ben I Ulászló Nándorfehérvár oltalmát Hunyadi János
szörényi bánra bizta akit egyúttal temesi gróffá nevezett ki.

Hunyadi János erdélyi vajdát, szörényi bánt, sókamara ispánt,
kormányzót , hadvezért és korát megörökítő szemléltetés
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1444-ben a várnai ütközetben I. Ulászló elesett.
1445. április 5-én országgyűlés Székesfehérvárt. Az ország hét
főkapitányságre lett osztva. A törökök , ráczok és oláhok által is
támadott , legveszedelmesebb terület a Tisza balpartja egész Erdélyig
így Torontál területe is, HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÁSA ALÁ
KERÜLT.
1446. évi július 26-án Hunyadi János Bocsáron Csanád és
Torontál vármegye rendeivel közgyűlést tartott és utána Budára
ment.
Az 1446. évi országgyűlés Hunyadi Jánost az ország
kormányzójává választotta, melléje országos tanácsot rendelt.
1452-ben az osztrák és magyar rendek egyezséget kötnek
V. László gyámjával,
Frigyes német királlyal, és kezei alól
kiszabadítják őt.
V. László azonban nagybátyjának Czillei Ulriknak befolyása alá
került , igy Hunyadi János teljesen magára hagyatva vette fel a
küzdelmet a törökökkel.
Magister Petrus, filius Georgii de Veréb, Pál és János nevű fiairól
DL.11.716. sz. Oklevélből, Paulus, filius Petri Vajvode de Verebei, onere
etiam fratris sui Joannis, alias Praepositi Ecclesiae Transsylvaniáéin se
assumpto totales suas et eiusdem fratris sui portiones sub expeditoria
cautione – a saaghi konvent alőtt zálogba adja. A verebélyi vajda fiai:
János, Pálnak testvére tehát Erdélyben van, ott az erdélyi templomnak
prépostja ....de nem fölszentelt pap.
DL. 11.716, 13.391. és Ulászló oklevelében is : Johannes filius Vajvode
de Verebei. Fráter Lénárt: Hunyadi János eredete c. dokumentált
adataiból a rövidített 11 oldalnyiról , az 5-ik oldalon.
Igazán kár és nagy hiány amiért nincs közkinccsé téve Fráter Lénárt
teljes pár száz oldalnyi tudományos tanulmánya.
Hunyadi János emléke, és Fráter Lénárt munkássága , legalább ennyit
megérdemelne.
Akkor tisztább képet kapnánk arról is, hogy Dr Florio Banfi melyik
adatra hívja innen még fel a figyelmünket.
Frater Lénárt szavai a mai tévelygőknek is irányt mutatnak:
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’’Hunyadi János magyar volt, ízig-vérig magyar, Péternek, a verebélyi
vajdának, Erdély egykori alvajdájának fia, - ezt mondják az oklevelek és
ezt hitelesíti a címer !’’
MERT HUNYADI JÁNOS A HAZÁJÁT VÉDTE, MIKÖZBEN
SOKAN MÁSOK A LEGNEHEZEBB NAPOKBAN CSERBEN
HAGYTÁK
A továbbiakhoz itt, felfrissítésül néhány adat a családról:
Hunyadi János (1387 .- 1456.) szerbeknél Szibinjanin Jankó
Horogszegi Szilágyi Erzsébet ( ? - 1483 ) a felesége, a székesfehérvári
Nagyboldogasszony Templom királyi kápolnájában temették el.
Gyermekeik: László és Mátyás
Hunyadi László ( 1433. – 1457. ) Budán ontják ki életét
Hunyadi Mátyás 1440? 1443? - 1490 (születése máig vitatott...)
Aragóniai Beatrix (Nápoly 1457. – Nápoly 1508.) Mátyás király felesége
Corvin János (Buda 1473. – Krapina 1504.) Hunyadi Mátyás
házasságon kívül született, de törvényesített fia, Hunyadi János unokája.
Édesanyja Edelpeck Borbála boroszlói osztrák polgárlány volt. 1479-ben
Mátyás király fiául fogadta, adománylevelében Méltóságos János Liptó
hercege és Hunyad grófja rangra emelte.
Frangepán-Corvin Beatrix (1480-1510) Corvin János felesége.
Gyermekeik:
Corvin Erzsébet ( 1496. – 1508. ) 12 éves gyermek
Corvin Kristóf (1499. – 1505.) hat éves, a nép mérgezésről suttog...
édesapja mellé a lepoglavai Pálosok templomába temették.
Frangepán-Corvin Beatrix hercegnő ( 1480. –1510. ) Mátyás király
menye, közeli rokonságban állt Mátyás feleségével Aragóniai Beatrixszel aki V. Alfonz aragóniai királynak unokája , míg Frangepán Beatrix
V. Alfonz dédunokája volt.
II Ulászló király ( 1456. - 1516. ) vagy Dobzse László közbenjárására,
Frangepán-(Frankopan)-Corvin Beatrix, férje halála (1504) után,
feleségül ment Brandenburgi Györgyhöz aki II Ulászló unokaöccse volt.
Brandenburgi, nagybátyja II Ulászló hívására jött Magyarországra
házasodni, ahol korhely életet élt és botrányos szerelmi kalandjai voltak.
1516-ban Ulászló pert indított ellene.
A Hunyadi család utódainak életkörülményeit Schönherr Gyula,
Magyar Történeti életrajzok, Hunyadi Corvin János (1473-1504 )
A küzdelmek vége c. Hatodik könyvének néhány sora elgondolkodtatóul
igazolja: ’’ A szerencsétlen anyát , mint tudjuk a durva és erőszakos
György brandenburgi őrgrófhoz kényszeríté nőül menni az udvar
politikája. Az esküvőt 1509 jan. 25-én tartották Gyulán. Alig egy
évvel utóbb már Frangepán Beatrix sem volt az élők között.
Leányával a gyulai Ferencz-rendi szerzetesek sírboltjában
nyugszik.’’
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Mátyás király fia

Corvin János arcképe és aláírása
az eredeti arckép Lepoglaván
(Buda 1473 – Krapina 1504)
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Beatrica Frankopan – Corvin
(1480 – 1510)
Hunyadi János unokájának Corvin Jánosnak felesége,
és Hunyadi-Hollós-Corvin Mátyás királynak a menye .
Apja: Bernardin Frankopan modrusi gróf, mágnás,
Horvátország legtekintélyesebb főura. Édesanyja Marzano
Lujza rossanói hercegnő, aki V. Alfonz aragón és nápolyi
király természetes lányának, Aragóniai Eleonórának és
Mariano Marzano rossanói hercegnek a leánya..
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Corvin János – Ivan Korvin Horvát bán és Szlavónia hercege
ritka vagy egyedülálló példája az olyan királyfinak aki apja
halála után nem örökölte a saját királyságot. Gyermekkorának
első éveiben apai nagyanyja Horogszegi Szilágyi Erzsébet
viselte gondját és nevelte őt. Összes birtokait és vagyonát
egyetlen unokájának adományozta , ezekhez Mátyás királytól
örökölt apai hagyatékával az ifjú Korvin a Magyar királyság
egyik leggazdagabb nemesei közé tartozott.
Elhunyt 32.ik életévének betöltése előtt, saját kívánságára,
Lepoglava Nagyboldogasszony Pálos Rendi templom alatt levő
sírboltban a főoltár előtt helyezték örök nyugalomra.
Törökellenes harcaiban apja és nagyapja genetikájához
hasonlóan elhatározott hadvezér.
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Hunyadi László búcsúja
Benczúr Gyula alkotása 1866-ban

Hunyadi Vajdafi László (1433. – 1457. március 16. Buda)
Hunyadi-Hollós János és Horogszegi Szilágyi Erzsébet
elsőszülött fia. Voivode of Transylvania.
A római S. Croce dei Lucchesi egyházban nyugszik Donna ElisabetaElisabetta olasz asszony , a két Hunyadi-fi dajkája. Hunyadi János
idősebb fiát Lászlót a nápolyi királyi udvarban szándékozott neveltetni,
s olasz hercegnővel összeházasítani. Nem így,történt. Halála után,
V. László nagybátyjának az idegen Cillei Ulriknak Magyarország feletti
féktelen hatalomratöréséből származó védelmi intézkedés, végzetes
kimenetelű lett Hunyadi László életére. 1457. március 16-án hóhér
pallósa titokban, Buda főterén, éjnek leple alatt vetett véget ifjú
életének. Jellemző mozaik a magyarok történelmében.

36

A modrusi őrgróf Bernardin Frankopan(nálunk Frangepán),
a tartomány legelső főura, nápolyi királyi családból nősült,
anyja Este hercegnő Hercules ferrarai herceg testvére.
Rokonaitól eltérően, Bernardin Frankopan Habsburg uralom
ellenes politikát folytatott.
Minden erejével azon dolgozott, hogy először vejének Corvin
Jánosnak valamint utána, Kristóf unokájának részére
biztosítsa a magyar trón megszerzését. Nem véletlenül
keringtek hát a királyságban olyan suttogások, miszerint
ennek megakadályozása lehetett a gyermek Kristóf hirtelen
elhalálozása 1505-ben, hatéves korában.
A közkeringő hírek ennek hátterében II Ulászló feleségét Ana
királyné szerepét sejttették. Kristóf csak néhány hónappal élte
túl édesapját. A másik gyermek Erzsébetet, három év múlva
tizenkét évesen érte a halál.
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Masolino da Panicale – Heródes lakomája
Castiglione Olona temploma – Collegiata Battistero
A templomhoz tartozó keresztelőkápolnában: Keresztelő Szent János legendája
freskócikluson – a lombard reneszánsz első nagy korszakának vezető mestere, a
firenzei származású magyarországi báró Filippo Scolari temesi ispán megbízásából
1424 – 1427 között Magyarországon is tevékenykedett.
Jellemzően, ennek nyomát Magyarországon hiába kutatjuk...

Dr Florio Banfi 1933. márciusban Rómában kelt dolgozatában
Hunyadi János itáliai tartózkodása c. írja a következőket.
’’Ez a csodálatos ember a harci zaj közepette Poggio Bracciolini
humanista irásaiban keresett üdülést, legkedvesebb barátait is az
olaszok között, Giuliano Cesarini biboros és Giovanni da Capestrano
ferences személyében találta fel, akik az ő lelke lángolásával mártírok
hősiességével öltöttek páncélt az egyházi ruha fölé.
Képzelete igézve csüngött Itália kék egén, melytől fiai boldogságát
várta, kiknek vérébe oltotta az olasz szellem forró szerelmét, mivel több
mint egy félszázadra irányt szabott a magyar szellemi élet útjának...
Hunyadi e feltűnő szeretete, mellyel Itália iránt viseltetett, végső
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indítékaiban ifjúságába nyúlik vissza, amikor még Filippo Scolari
nevelése alatt állott, de hogy élete folyamán ennyire kiizmosodott, része
van benne újabb benyomások közreműködésének is. Ezeknek
erőforrását kétségtelenül a milánói udvarban kell keresnünk’’.

Hunyadi János
Masolino da Panicale Magyarországi tevékenységének bizony nyomát
sem lehet találni. Annál fényesebben őrzi emlékét a Pó folyó és az
Alpok előhegyeinél meseszerűen látványos kicsi Castiglione Olona
település földesúri családjának kimagasló személyisége, a jogtudós
Branda Castiglione bíboros. A bíboros által megrendelt Keresztelő
Szent János legendáját ábrázoló freskóciklusból pedig a Heródes
lakomája címűn, a magastetejű fövegben méltóságteljes fehér szakállal
Heródes figurája látható akiben a mai olasz művészettörténészek
Zsigmond királyt azonosítják, akinek szolgálatában Branda bíboros, és
báró Ozorai Pipó halála után, Masolino da Panicalemester is még egy
ideig tevékenykedett. A Zsigmond király alakja felé udvariasan figyelő
ifjú, a lakomaasztal jobbszélén pedig nem más mint a magyar középkor
legragyogóbb szereplőinek egyike, Zsigmond király és Filippo Scolari
közös híve és tanítványa a fiatal Hunyadi János.
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Hollós-Corvin-Hunyadi Mátyás király
(Hollósvár 1440. – Bécs 1490. )
A nagy Olasz humanista Antonio Bonfini nem kitalációból
nevezte királyát Corvin Mátyásnak.
Az utókornak illene már születésének helyét

s dátumát is a helyére tenni. Nem összevisszugrálni az 1440
meg a 43 között.
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Hollós-Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix, magyar király
és királyné 1458-1490.
Rendben, rendben, tisztában vagyunk a ’’jégenválasztott’’
Mátyásról, a vízcsapból is a jégenválasztásának a nótája folyik.
Ami jó. Mert okot ad a lényegbe komolyabban betekinteni.
Szilágyi Mihály kormányzó és Nándorfehérvár hadvezérének
ezen közreműködésébe. Mert azt agyonhallgatta a tudományos
történetírás. Azt is tudjuk, hogy koronázására akkor nem
kerülhetett sor, mert a magyar koronát a magyar királynak előbb
ki kellett váltani, sommás áron tegyük hozzá, a magyarokon
királykodhatnámoktól. Tovább azt is folyta a vízcsap, hogy
Beatrix Mátyás király halála után még tíz évig magyar királyné
maradt. Mert ugye férjének halálát is a királyné okozta, mert ő
akart a királyné lenni. Mert ugye, attól, hogy Corvin János lesz a
trónörökös, Beatrix még Mátyás király felesége és egyben
királyné is maradt. A királyságáról pedig Mátyás NEM
MONDOTT LE, akkor milyen veszélytől félt volna Beatrix?
A királyné megmérgezte férjét a királyt, hogy ő királyné
lehessen. Honnan tudhatta Beatrix, hogy ki meddig él? És mi
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veszélyeztette az ő királynéságát? Mátyás király élhetett még
harminc évet is 1490 után.... Fejreállított finnugor logika.
Menjünk csak tovább. Meghal Mátyás király, állítólag annak a
Beatrix-nek a kezétől aki V. Alfonz unokája. Mit csinál erre a
fia
Corvin János ? Feleségül veszi Frangepán Beatrix - et,
V. Alfonz dédunokáját. Apja megmérgezőjének elsőszámú
rokonát?
Nehezen hihető.
Corvin János apósa, Bernardino Frangepán pedig az életét adja
rá, hogy vejét a magyar trónra segítse. Életének nagyobb részét
pedig hazájának védelmére szenteli. Hogyan is volt ez 1490
után?
1521-ben elesett Nándorfehérvár. Szerémség is török
megszállás alá került. A törökök Bosznián keresztül Dalmácia
felé tartanak, elfoglalják Knint, Sinjt és Skradint.
1522-ben Bernardin Frankopán kíséretével Nürnbergbe
utazik, a német országgyűlés (njemackog drzavnog sabora) előtt
a török támadás kivédéséhez a németek segítségéért könyörög.
Könnyezve bizonyítja, hogy a magyarokhoz hasonlóan, ő sem
képes sereget állítani a hatalmas török túlerővel szemben.
Segítségért azonban hiába könyörgött. Nem jött segítség. Mert
az ottaniak egymásközötti harcokkal voltak elfoglalva,
egymástól hatalomszerzéseik és területszerzéseik érdekében.
Bernardin veje Corvin János életét tette rá a török megszállás
elleni védekező harcokra. A
környéki harcok alatti
meghülését már nem tudta kiheverni. 1504. október 12-én
Krapinán érte a halál. A német segítség elmaradásának
tudomásul vételékor Bernardin Frankopan fogadalmat tesz,
hazáját haláláig egyedül fogja védelmezni.
A puszta megmaradásért könyörgő, Frankopan segítségetkérő
beszédének szövege nemigen forog tömegtájékoztatáson.
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Hunyadi János születésének dátumai:
wikipedián is könnyen elérhető oldalakon. Ime néhány
eredmény:
Szerbeknél rodjen: 1387-1456
Héber : 1387-1456
Bosnia – bosnyák: 1387 – 1456
Görög : 1387-1456
Olasz :
1387-1456
Szlovák: 1387-1456
Cseh:
1387-1456
Catalon: 1387-1456
Francia:
1387-1456
Kína :
1387-1456
Horvát:
1387-1456
Portugál:
1387-1456
Orosz:
1387-1456
Német(úgy tűnik tanultak) 1387-1456
Lengyel:
1387-1456
Szerb-Horvát:
1387-1456
Spanyol:
1387-1456
Bolgár:
1387 (néhol 1400. körül) – 1456
Szlovén:
1387-vagy1400–vagy1407 - 1456
............................................................................................
Magyar :
1407 – 1456 Holland: 1407-1456
Török:
1407 – 1456 Svéd:
1409-1456
Román:
1407 – 1456
Még szerencse, hogy az 1456-ban egyetértünk...
..............................................................................
Tovább, újabb találgatások újabb tanulmányokban:
’’Most is vallják, egyre dallják
De a magyar ajakon is
Szerbhon ifjai, leányi
Guzlicájok hangja mellett:
Ki volt Janko Szibinyáni.

Neve, híre általános:
Mert hisz él még...él örökké
A dicső Hunyadi János’’

2006. május 11-én, Hány Hunyadi járt Rigómezőn? címmel
(bárki hozzájuthat az újvidéki Magyar Szó Közös íróasztal
rovatban), az időközben elhunyt Szloboda János zentai
tanárember ragadott tollat azon felismerésében midőn újszerű
következtetéssel szaporodott a Hunyadi Jánost tanulmányozók
tábora. Arany János 1855-ben kelt balladájával kezdődő
értelmezésből minket az érdekel, hogy egy valaki E. Kovács
Péter történész nyomán, egy valaki Mészáros Piroska
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kijelentésében új történelmet kell írnia mivel Hunyadi János és
Szibinjanin Jankó nem egy és ugyanazon személy. Nem is lehet,
mert Hunyadi 1409 előtt született , az Új Magyar Lexikon
szerint 1407-ben....
Jankó Szibinjanin viszont már ott vitézkedett a rigómezei
csatában , Mészáros szerint és talán E Kovács Péter után 1383ban, amelyik a valóságban 1389-ben zajlott. Igy aztán még az
1387-ben született Hunyadi János sem csatározhatott ott a
törökkel, sem fogamzása előtt sem kétévesen..........
Idézem tovább a befejező részből néhai Szloboda tanár szavait:
’’Az érv ugyan meggyőzőnek tűnik: Hunyadi János nem lehetett
ott az 1389. évi rigómezei csatában, hacsak nem volt belőle egy
korábbi példány is, akit akkor még Jankó Szibinjáninak hívtak.
Ilyenről azonban a történelem men tud, csupán E. Kovács Péter,
a Hunyadi család kutatója következteti ki létezését, és teszi meg
Hunyadi János anyai nagybátyjának. Ez azonban csupán
spekuláció , amit semmiképpen sem szabad készpénznek
vennünk. ......’’..........................eddig érdekel minket ez a rész.
Tovább: ’’...... S lám mit tesz Isten! Csupán egy bármilyen
kiadású magyar vagy szerb történelemkönyvet kell
fellapoznunk, hogy rájöjjünk : igenis volt egy második
rigómezei csata 1448-ban.....ahol Hunyadi János három napon át
vitézül verekedett, ám a szövetséges szerb despota árulása miatt
csatát vesztett..... ’’
Innen a szerb szólás-mondás: ’’Kászno Jánko sztizse na
Koszovo’’Későn ért Jankó Rigómezőre, vagy ’’Proso ko Jánko na
Koszovo’’-Pórul járt mint Jankó Koszovón.
És igen, az 1448-as rigómezei csatába belefért Hunyadi
János és Szibinjanin Jankó is, azonban nem a
tömegtájékoztatásban bevett ’’édestestvérek ’’ vagy akármilyen
testvérek szerint HANEM ’’ezek’’ egy és ugyanazon személy
volt. Külön foglalkozunk majd az 1448-as rigómezei
ütközetben hősi halált halt János nevű unokatestvérrel,
akiről úgy tűnik Fráter Lénárt is a falaknak tájékoztatott.
Számunkra megjegyzendő adat Szloboda János tanárember
tolla nyomán a következő adat:’’ a Popularna Enciklopedija
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Beograd 1976. szerint Hunyadi János 1387. körül

született.’’
Hunyadi János halála után László fiát is elsiratta
horogszegi Szilágyi László leánya, Szilágyi Erzsébet
magyar nagyasszony. A sor Mátyásra került, őt
Podjebrádtól kellett kiszabadítania. Anyai szívéből
fakadó gyöngybetűit a költő fonta koszorúba. ’’Szilágyi
Erzsébet levelét megírta, fájdalmas könnyével azt is
telesírta’’ – A Walesi bárdok magyar történelmét
megéneklő Arany János itt is költészete remekét adta,
még akkor is, ha manapság olyan értelmezéseket is
olvasunk, hogy ni ni Erzsébet asszonynak Temesvárról
Prágába Mátyáshoz levelét vivő, póstagalambja helyett,
Arany János a fekete holló csőrébe adta a Szilágyi
Erzsébet levelét......
Ha nem lenne szánalmasan tájékozatlan az ilyen és
hasonló értelmezés, talán még komolyan is
vennénk.........De így. Bővitett előadások kellenének az
első magyar szerzetesrend a PÁLOSOK Mátraverebélyi
alapítójáról VEREBI PÉTER ALVAJDÁRÓL, A
PÁLOSOK Hunyadi családja körüli tevékenységéről, a
nagyváradi PÁLOS püspökről, aki Horogszegi Szilágyi
Erzsébet és a Haza biztonságának érdekében közbenjárt
Prágában is, Mátyás fia kiszabadításában. A MAGYAR
PÁLOS REND címere is a csőrében gyűrűt tartó
FEKETE HOLLÓ.

A Magyar Pálos Rend címere
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Korvin János (Buda 1473. április 2. – Krapina 1504. október 12.),
nagyanyja nevelése mellett , tanulmányait Taddeo Ugoletti, a Corvina
könyvtár vezetője irányította. Szilágyi Erzsébet minden uradalmát
unokájára hagyta. Apjától számos birtokot és tisztséget kapott. Több
főispánságot, Árva, Gyula, Hunyad, Krapina, (neve a krap –ponty a
Krapina folyótól ered, ahol a 130000 évvel ezelőtt ott élő 900 ősember
csontját találták meg az 1800-as években. Híres a krapinai
Neanderthal Múzeum. Zágráb és Varazsdintól is 55 km nyugatra)
továbbá Likava, Lippa, Munkács, Sáros és Solymos várát, a bajmóci,
maróti és siklósi uradalmakat. 1485 után megkapta a troppaui és öt másik
sziléziai hercegséget. Apja 1490. évi halálakor Corvin János az ország
első birtokosa volt, 30 vár, 49 mezőváros, 17 várkastély és mintegy ezer
falu tulajdonosa. Frangepán Beatrixszel kötött házassága révén a
szlavóniai főurak vezére lett. 1499-ben már sikeresen harcol a betörő
törökök ellen, 1500-ban Mosztárnál győzte le őket, 1501 után felszámolta
a jajcei vár körüli török ostromzárat. Trappaui hercegségénak lemondása
után jelentős birtokokat szerzett a Délvidéken. - Azaz visszakapta saját
birtokait amelyeket apja és nagyapja is az élete árán védelmezett (tegyük
hozzá). 1503-ban a köznemesi párt nádornak jelölte , de törekvését
Bakócz Tamás esztergomi érsek megakadályozta. Betörő törökök
elleni harcokban 1504-ben sebesült vagy átfázott is amiből nem tudott
kigyógyulni. 1504 október 12-én életének harminckettedik évében hunyt
el Krapina várában. Hat éves Kristóf fia alig fél évvel élte túl édesapját.

Lepoglavai Boldogságos Szűzanya Pálosok Templomának
főoltára elé temették Corvin Jánost és Kristóf fiát.
Gyula várát
1387-ben Zsigmond király Losonczy László erdélyi
vajdának adja. 1476-tól Mátyás király birtoka, 1482-ben fiának Corvin
Jánosnak adja aki feleségével Frangepán Beatrixszel gyakran lakott
Gyulán. 1420 után épült Gyulán a Boldogságos Szűz tiszteletére a
Ferences templom és mellette a cseri barátok részére kolostor. Corvin
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János halála után özvegye Frangepán Beatrix lett az örökös, Gyulára
jönnek lakni és itt halt meg 13 éves leánya Erzsébet 1508-ban. A
Ferencesek Templomában temették el. 1510-ben anyja is követi leányát,
és őt is a barátok templomában temették el.

Gyula, Ferences templom és rendház alapfalai: Corvin Erzsébet és
Frangepán Beatrix sírhelye.
Kedves olvasó , a Hunyadiak ezen legszűkebb családtagjai adatainak
szándékos részletezése után, érthető miért terjedelmes az irodalom
amelyik azzal folytatja, hogy Corvin János özvegyét a Habsburg udvar
hozzákényszerítette a király unokaöccséhez Brandenburgi Györgyhöz aki
Frangepán Beatrix korai halála után a Hunyadiak összes vagyonát
egyedül örökölte.
Húsz évvel korábban Bécsben már történt egy szörnyű bűntény. Annak a
végzetes kimenetelű valaminek eredményeként halt meg szörnyű kínok
között a középkor Európájának leghatalmasabb magyar Mátyás királya és
került idegen király a magyarok trónjára. Elgondolkodtató ezekről a
tömegtájékoztatás. A feleségére, Aragóniai Beatrixre fogott
megmérgeztetése férjének. Roppant szellemesen, állítólag azért mert
Mátyás király halála után ő akart a királyné lenni. Hát addig mi volt? Meg
aztán olyan pletykálgatások, hogy Mátyás és Beatrix közötti viszony
megromlott meg hasonlók. Milyen viszonyról van szó? Mátyás csak nem
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akart elválni? Amit viszont mások akartak, arról nagyon is hiteles adatok
bizonyítanak ám érdekes módon arról a valamiről kevesen
történészkednek. Elgondolkodtató a nemigen gondolkodók össze-vissza
érvelése. Ám vegyük csak sorjába. Szerencsénkre mindig volt van és lesz
értelmiségi aki kutatásai eredményének kiértékelésében nemcsak másokat
utánozgat hanem saját megállapítását is közreadja. Tudomásul kellene
ezen megállapításokat venni, az igazság és a történelmi tudomány
tudományosságának érdekében is.
A Magyar Országos Levéltárban elérhető
Rácz György: Megmérgezték-e Mátyás királyt?
Befejező sorok innen:’’...Utólag már lehetetlen meghatározni az igazi
okot, és azon sokat lehet vitatkozni, hogy Beatrixnek érdekében állt-e
megöletni a királyt. Én úgy vélem, hogy nem, hiszen jól tudta: ő csak
addig maradhat hatalmi tényező, amíg királyné.’’
És ez az ami számít. Rácz György történész két szavával határozza meg
azt ami akkor 1490-ben Bécsben volt a tét, a hatalmi tényező. És az a tét
nem V. Alfonz unokája volt, mint ahogyan az húsz év múlva ismételten
bebizonyosodott, még a dédunokája sem.
Már a Pallas Nagylexikonból (1893.) is érthetően tudjuk, Szibinyáni
Jánk azaz Szebeni Jankó, Hunyadi János neve a szerb
népköltészetben.
’’Székely János – Ivan Sekel je bio necak (ejtsd Nétyák) Janka
Sibinjanina – Hunyadi Jánosa.’’
Székely János , szerbeknél a rigómezei csata Sekula nevű hőse,
Hunyadi János unokaöccse volt.
Sibinjanin neve ’’od erdeljskog grada Sibinj’’ ered. Erdély
Nagyszeben városának nevéből.
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Sibinj – szerbül, Hermannstadt – németül, Nagyszeben – magyarul,
Sibiu – románul, Cibinium – latinul.
Andrija Kacic Miosic ( 1690-1760) Kraljevic Marko cimű
balladájának a 91. oldalról , angol forditásban:
’’or shall I go to Janko of Sibinj
That I may christen his two little sons?’’ Magyarázat itt:
’’ Janko of Sibinj is the same as Hunyadi János. ’’
Janko Sibinjanin Hunyadi Jánossal egy és azonos személy.

Hunyadi János 1440. végén erdélyi vajda, temesi ispán és
Nándorfehérvár főkapitánya.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint : 1444: Hunyadi János erdélyi
vajda, székely és temesi ispán.
Tovább, a Magyar Országos Levéltár középkori oklevelei között
megbecsült kincs, V (utószülött) László magyar király 1453. február
1-én
Pozsonyban
kelt
oklevele:
Hunyadi
Jánost
ORSZÁGKORMÁNYZÓI tisztségének lemondása után – érdemei
elismeréseként beszterce örökös ispánságára emelte és új címerrel
adományozta. Ez a címerbővítés a vörös színű oroszlán, mancsában
arany koronával.
1456. október 11-én a zimonyi Hunyadi kastélyban elhunyt
a magyarok első kormányzója, Hazáját élete árán védelmező
elsőszámú hadvezére.
Mit művelt emlékével az utókor? Azt amit egy szomszédunk sem tett
vagy tesz saját hadvezérével a mai napig sem.
Kezdjük talán ott, hogy az a nagyhanggal hangoztatott halálát okozó
pestis, nem is olyan bizonyos, hogy pestis volt. Magas láza volt, az
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orvosok mindent megtettek, hogy segítsenek rajta. Kérdezem én, mit
tudott egy pestis ellen ’’mindent megtenni’’ egy orvos 1456-ban?
Azonban mindent meg tudott tenni és bizonyára meg is tett, nem is egy
hanem több orvos is, az idős korában kimerült, sebesült emberen akinek
befertőztek sebei. Vagy elég, ha csak nem gyógyultak a több mint
valószínűen nem bolhacsípés okozta sérülései. Egy pestistől élete végén
járó ember át akar menni Isten házába imádkozni vajon? Vagy az már
régen eszméletlen a dehidráltságtól?
Egy pestisben haldoklás milyen tünetekkel és milyen testi zavarokkal jár?
Összehívják vajon hozzá az egész családját, hogy terjedjen a fertőzés
azokra is? Meggondolatlan fecsegésnél lehet, de komoly gondozásnál
aligha.
De ne csodálkozzunk, jó fél évszázaddal később Hunyadi János
unokájáról Corvin Jánosról is azt irják egyesek, hogy a pestis vitte el. .....
Horvát irodalomban az áthülés okozta magas láz (groznica).
Mátyás király valahogy kimaradt ebből a diagnózisból. Őt viszont saját
felesége a királyné ölette meg azért hogy ő lehessen a királyné.......
Maradjunk azonban néhány oldal erejéig még az apánál, a helytálló
hazafi és hadvezér Hunyadi Jánosnál, így 2011 augusztus első hetében.
Érteni és érzékelni a terhet amelyben, mint annyiszor már, ismét szinte
csak egyedül maradt,
Hollós Hunyadi János herceg,kormányzó, hadvezér, szebeni főispán,
temesi és sókamara ispán, erdélyi vajda, szörényi bán, Beszterce örökös
ispánja , Nándorfehérvár főkapitánya.
Gróf Teleki József (Pest 1790 – Pest 1855) Erdély kormányzója,
magyar történetíró, kilenc éves koráig Kolozsvárott élt.
Oklevélgyüjteményéből lássuk:
CCLIV.
Hunyadi János beszterczei örökös gróf stb az erdélyi
szászoknak , a nekiek már előbb megküldött királyi levél értelmében
szorosan megparancsolja, hogy a minden nap közeledő ozmánok
ellen a levél vételével rögtön fejenként és általánosan felkelvén,
minden lovagjaikkal és gyalogságok nagyobb részével jól felszerelve
és fegyverkezve a jövő ker. János napjára, mikorra ott maga is jelen
lenni szándékozik, Karansebesen legyenek a királyi levélben érintett
büntetés terhe alatt. Kelt Szegeden junius 12-én 1456.
Datum Zegedini Sabbato proximo ante festum beatorum Viti et
Modesti Martirum. Anno domini Millesimo quadringentesimo
quinquagesimo sexto.
A szász nemzet szebeni levéltárából.
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CCLV.
Hunyadi János Besztercze örökös grófja stb. Az erdélyi hét
szász széket a király nevében újólag meginti hogy, miután a király
felkelést parancsoló levelére mind eddig mi jelentést sem tett, a
szultán pedig seregével negyed napra az ország határainál leend,
fejenként keljen fel, és hűtlenség büntetése alatt egész erejével hozzá
a Duna révéhez Kevibe jöjjön, hol a jövő pénteken (junius 25-én)
maga is meg akar jelenni. Kelt Temesvárt junius 22-dikén 1456.
Ex Themeswar in festo decem Milium Militum. Anno Millesimo
quadringentesimo quinquagesimo sexto.
Johannes de Hunyad
Comes Bistriciensis
A szász nemzet szebeni levéltárából

CCLVI.
Hunyadi János beszterczei örökös gróf, az erdélyi hét szász
széket tudósítja, miszerint már most, mint azt követeik szemeikkel
láthatták, a törökökkel szemben áll; mire nézve az istenre kéri,( ideo
vestras Amicicias propter deum affectu maiori quo possumus
requirimus, quatenus quemadmodum Serenissimus noster Rex suis
in literis vobis mandauit....) hogy a király parancsa szerint seregeit
éjt napot öszvevetve, a legnagyobb sietséggel küldje hozzá,
megjegyezvén, miként védelmére Vlád vajdát utasította. Kelt
Keviben julius 3-án 1456.
Befejező szavak a latin eredetiből:
Datum Keuinij secundo die festi visitationis Marie Virginis Anno
Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.
Johannes de Hunyad
Comes Bistriciensis.
A szász nemzet szebeni levéltárából.

És amilyen őszintén, Istenre kérte a segítséget, Istennek aligha
volt magára hagyatottab-ja korának eme, legnagyobbjától.
Ami a szebeni szászok fenti csúfos viselkedését illeti, bezzeg azóta sem
szüntek meg arany szabadságlevelükbe kapaszkodva, az 1224-es
Adreanum kiváltságaik biztosítását szajkózni. Azt amelyik szerint szász
területeken csak szász szerezhetett birtokot. Magyarhonban, tegyük
hozzá....amelyiket védelmezzenek mások....1456-ban mindenképpen.
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Nándorfehérvár 1456. július 22. utáni eseményekről, Mátyás király
udvari történésze Antonio Bonfinius irta le Kapisztránról és Corvinusról
talán 1490. körül : ’’ A verekedés iszonyú és hallatlan volt. És hogy a két
vezér boldogságát ne lehessen fokozni az isteni jóság a múlandó dicsőség
után néhány napra az égivel is megajándékozta mindkettejüket. Corvinus
a türhetetlen háborús fáradozástól kimerülve forró lázba esett.....Láza
mindennap tombol és az orvosi tudomány nem birja megfékezni, életben
maradására nincs remény, az orvosok igyekezete meghiúsul.’’
1492-re II Ulászló megbízásából, elkészült Bonfini , Mátyás király
haláláig tartó események 38 könyve. 1493-ban II Ulászló újabb
felkérésére folytatja a Magyar Történetet. Mai értelmezések szerinti
magyarázat nélkül, nehezen érthető a kor kül és belpolitikai harcainak
célja. Mátyás király, fia hatalmi törekvéseit látszik igazolni a magyar
trónra régóta áhitozó Habsburgokkal szemben. Ez a Habsburg –
ellenesség magyarázza, II Ulászló költségeket nem kímélve másoltatta
Bonfini könyveit. A sok példányban lemásolt munka 1515. után
elcsendesedik. Nincs többé használatban, mi több a másolatokat valakik
beszedték, elhallgattatták, eltüntették. A XX-ik századig német francia
kivonatok készülnek belőle. A magyar fordítás 1995-ben készült el.
Elkészült-e vajjon?
Ki szavatolja a teljes hitelességet?
Senki.
Mert 1496-tól 1995-ig bizony sok-sok idejük, lehetőségük volt
hamisítani, kitoldani, félrevezetni a Magyarok Történetének tizedeit.
Amiben minden bizonnyal nem fukarkodtak.
Bizonyíték erre, a rengeteg többi mellet, a jelen adatgyüjtés
időigényes kutatgatása is. Multunk és igazunk megismerésének
érdekében.
1495-ig írta meg Antonio Bonfinius Mátyás király halálának
körülményeit is, amit annyiféleképpen magyaráz az utókor, szinte
ahányan foglalkoztak vele. Mert ugye valamennyien a saját
igazunkat keressük.
Kevesebb nyilvánosságot kapott viszont a Mátyás király halála
utáni történelem. Ahogyan azt Bonfini írta meg. Székesfehérvárt
történt pedig, a Nagyboldogasszony templomban, Mátyás és
anyjának szent kápolnájában:
’’ Amikor Mátyás halálának évében I Miksa császár hadsereggel akart
beleszólni a trónutódlás kérdésébe, Székesfehérvárt is elfoglalta. A sváb
gyalogosoknak – akik a zsákmányt előre lekötve vállalkoztak arra, hogy a
várost elfoglalják neki – a prédálásra engedélyt adott. A császári hadak
valóságos mészárlást rendeztek, és nemcsak a lakosságot fosztották ki
teljesen, hanem a pincéket is felásták.... Akadtak akik betörtek az Isteni
Anya templomába és a szent királyok kápolnájába is, közülük három
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mint mondják, az isteni Mátyás sírja fölött öldökölt, és már száradó
hulláját szét akarta darabolni. ’’
Rablás, gyilkolás és sok más erőszakosság megfért a középkori Európa
kulturális keretei között. A hatalmasok viselkedése volt ez, gyengébb
szomszédaikkal szemben...
Hunyadi János halála után mi volt vajon a helyzet?
Gróf Teleki László (1790-1855) oklevéltára ad választ:
CCLXXXIII:
Horogszegi Szilágyi Mihály kormányzó felszólítja Szeben
városát, hogy Hunyadi László temetési tisztességtételére, kinek teste
most Gyula-Fejérvár felé vitetik, bizonyos embereket küldjön. Kelt
Lippán martius 20-án 1458.
....., Nunc autem corpus sew funus fratris nostri Spectabilis et
Magnifici domini Ladislai de Hwnyad, Comitis Bystriciensis etc.
Versus Albam fertur ad sepelliendum. ...datum Lyppe feria secunda
proxima post dominicam Judica, Anno Domini Millesime
Quadringentesimo Quinquagesimo octavo.
Michael Zylagy de Horogzeg
Regni Hungarie Gubernator etc.
A szász nemzet szebeni levéltárából.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bonfini és Ransanus után a Kolozsváron könyvnyomdát is működtető
nagydisznódi Heltai Gáspár alias Caspar Helth a következő akinek,
Krónika az magyaroknak dolgairól munkája lett, több mint egy okból
közismert.
Antonio Bonfini-ről szóló tudományos munkájának bevezetőjében, a
német helyett magyar vevőknek szánt könyvében , ezt a felvilágosítást
kapjuk: ’’Mikoron írnának Kristus Urunknak születésének utána 1486. ,
és immár Mátyás király az ő királyságban nagy sok hadakat viselt volna
és egyébképpen is sok jeles dolgokat cselekedett és véghözvitt volna,
béküldé Franciaországba és Németországba, és mindenütt megkeresteté
az jeles tudós népeket, és béhozatá azokat nagy költséggel és bőv
füzetésre Magyarországba. Mert látja vala, hogy a magyarok
barbarusok és csak bárdolatlan parasztok volnának, és semmi
egyébre igen jelesek nem volnának...............’’
És a magyarokat félrevezető lavina innen megindult.
Hogy ennek az embernek a sok kitalációjával miért kellett
történészeknek is foglalkozni, máig rejtély...
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Kazinczy Ferenc 1816 . írja meg, Toldalék a XVII. LEVÉLHEZ.

HUNYADI JÁNOS, A VAJDA ÉS GUBERNÁTOR,
törvényes ágy gyermeke.
Heltai Gáspár kolozsvári luther. predik. és typogr., Hunyadit
(kronik. CXI Rész.) a Zsigmond császár és Morzsinai Erzsébet
gyermekének hirdeté, azok szerint, a mint mondja, a miket
maga ő hallott a nagy Hunyadi alatt szolgált vitézektől. De

Zsigmond 1437. hala meg, Heltai pedig 1575. irta s
nyomtatta krónikáját, s a két esztendő köztt száz és
harmincnyolc esztendőnyi hézagocska van. Heltai nem
gondolta meg mit mond, midőn állításának ezzel
igyekezett hitelt szerezni. Tetszett neki a rege, s úgy hitte
hogy az untató krónikájának elevenséget ád.
............................................... .

2.
Megczáfolása azon bitang hírnek, hogy
Hunyadi János Magyar – Országi
Kormányzó és Erdélyi Vajda vad
ölelésből eredett.
Kazinczynak Gróf Dezsöffy Józsefhez írt Erdélyi Levelei közül.
Dédács, Aug. 14-ik 1816.
Kazinczy Ferenc Erdélyi Leveleivel még sokat foglalkozunk majd, ha
nem ebben akkor a következő részek valamelyikében. Értékes munkájáért
nem lehet elég hálás az utókor. Sokkal több hálát érdemel, mint
amennyire írásai el lettek mellőzve. Márpedig munkái nemcsak mellőzve
hanem szándékosan ki is lettek rostálva. A legfontosabbak.
.............................................................................
A változatosság kedvéért, most egy kis igazi csemege ...
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Márki Sándor (1853-1925) Sarkadon nevelkedett, 1896-ban már mint
MTA levelező tagja, Kolozsvár város tiszteletbeli tanácsosa.
A Magyar Történelmi Társulat Budapesten 1913-ban kiadott DÓSA
GYÖRGY, 1470-1514 című tudományos dolgozatából:
X. A PAPSÁG ÉS A NÉP részből a 31-ik oldalról.
A DÉLI HARANGSZÓ és az Úr színeváltozásának augusztus hatodiki
ünnepe már századok óta hirdeti, hogy Magyarországban a nép vallásos
és hazafias lelkesedése valaha a csodával határos dolgokat mívelt:
1456 Július 22-én NÁNDORFEHÉRVÁR alól megszalasztotta Bizáncz
meghódítóját, Mohammed szultánt. Bakócz ezt a mostani keresztes
hadjáratot is abban a reményben indította meg, hogy nem veszett ki még
a népből az a szellem, a melynek egykor egy HUNYADI és egy
CAPISTRANO adott irányt. Hiszen az egyház HUNYADI óta, különben
is azon az úton volt, hogy mind szorosabban símuljon az államhoz, ennek
védelme, erősödése, sőt kormányzása gondjaiban is mindinkább
részesedjék s a papi hivatalnak bizonyos fokig állami jellege legyen, a
mennyiben a kanonkságtól fölfelé minden főpapi javadalomról az állam
intézkedjék. Volt idő, mikor az állam még a püspökség kegyurasságának
jogát is eladományozta , úgy hogy pl. a zágrábi püspököt, ilyen
adomány alapján, ismételten a Cilley grófok, tehát osztrákok nevezték
ki, míg Mátyás király meg nem szüntette ezt a visszaélést. Ösmeretes
az a nagy szigorúság , melylyel Mátyás király az állam ellen vétő
főpapokat büntette. Várady Péter és Vitéz János érsekeket elcsukatta,
Janus Pannonius pécsi püspököt menekülésre kényszerítette. Egy
alkalommal saecularisálni akarta a nyitrai püspökségnek egész vagyonát,
IV Sixtus pápának pedig , ki Modrusban püspököt nevezett ki,
határozottan megírta, hogy magyarjai készebbek harmadízben is
elpártolni a katholikus hittől s a hitetlenek táborába állani, mint
megengedni , hogy az ország javadalmait, a királyi választás és bemutatás
mellőzésével, a szentszék adományozza. Gyermekeket és a pápának nem
tetsző több idegent is megtett püspöknek. Nem váltotta be fenyegetését : a
nemzet czímerét ékesítő kettős keresztet nem alakította át hármassá: de
mikor a pápa világi ügyekben akart magyarokat egyházi bíróság elé
idézni, megizente, hogy sok mindent eltűr, de a maga és országa
szabadságát fel nem áldozza. Magyarországnak megvan a maga
szokásjoga, melynek alapján mindenki megkapja a magáét. S erősebben
is kitört: majd megmutatja, hogy Ő a magyar király s nem a pápa vagy
Ascanio bíbornok. ( a teljes fejezet értékes tudnivaló, ám eddigi ismeretek
is elegendőek a Mátyás király Bécsben történt megmérgeztetése utáni
magyar történelmünk folytatásának további megértéséhez).
Caspar Helth kitalációja volt Hunyadi János összevissza kevert
eredete, valamint Mátyás királynak a jóindulatú kolozsvári SZÁSZ
ember vendéglőjében való születése, a SZÁSZNAK évekig tartó
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vendéglátása, Mátyás ottani iskolai tanulmányának kezdete, meg a
többi , hitét és vallását 4-5-ször cserélgető labilis gondolkodás
elszabadult fantáziájának könyvekbe nyomtatott félrevezetése. Csak
azért, mert a betűvetést megkaparintotta. A német irodalom nem volt
vevő az ábrándozó mendemondáira, sem a fabuláira, de még a
Mátyás királyról összeszedett és a magyar népre fogott állítólagos
mondáira sem. Mert azok nem a magyar nép hanem Caspar Helth
agyszüleményei 1575-ből.
Beszedték hát 1516. után Bonfini írásait. (és az újabban
előhozakodottakról már nincs aki az autentikusságot garantálja. )
Fráter Lénárt dolgozatából tudjuk, ettől az időtől a VEREBVEREBI-VERÉB-VEREBEI nevűek is az 1700-as évekig eltűntek.
Lássuk a folytatást, mit írtak rólunk magyarokról a nyugati
értelmiségiek?
Johann Jacob Fugger (1516-1575 München) a művészetek és
tudományok ápolója, bátyja Ulrich Fugger (1526-1584) pápai kamarillás.
Apjuk Raymon Fugger von der Lilie (Augsburg 1489 – 1535Mickhausen)
gróf, német üzletember, művészetek ápolója, műgyüjtő – kunstsammler –
art collector.
Johann Jakob Fugger a szerzője a ’’Wahrhaftigen Beschreibung des
österreichischen und habsburgischen Rahmens, Herkommens,
Geschlechte, Fortpflanzung’’.
Sigmund von Birken ( Boemia 1626- 1681 Nürnberg)
német író és költő.
Wildstein lakosai protestáns lelkészének Daniel Betuliusnak fia.
Vallási hovatartozásuk miatt Nürnbergbe menekült a család ahol 1654-ik
évi nemesítésükig Sigismundus Betulius nevet viselték. A nürnbergi
irodalmi társadalom elnökeként az irodalommal foglalkozó nők
munkájának pártfogója, a ’’Pegnesischer Blumenorden’’ elnöke.
Fugger Johann Jacab munkája Sigmund von Birken
feldolgozásában (bearbetete) 1668-ban Nürnbergben látott
napvilágot:
Spiegel der Ehren des Hoechstloeblichsten Kayser – und
Koeniglichen Erzhauses Oesterreich, oder Ausführliche
GeschichtSchrift von Desselben, und derer durch....
Nürnberg, 1668
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A heidelbergi könyvtár jóvoltából digi.ub.uni-heidelberg.de címen
elérhető anyagból 625-628. oldalak hűen tükrözik a kort és történelmét.
Aki a gót betűkkel meg tudja magát értetni, talán könnyen le tudja
fordítani a rólunk szóló és térségünk 1456-os évek eseményeit bemutató
teljes szöveget. Minket most a 628-ik oldalról néhány adat érdekel:
Hunyadi János Zsigmond királytól való származását
kicsit igaz-hamisnak adja a szöveg, tekintettel Hunyadi
Jánosnak Hunyad megyei birtokaira.
Hunyadi János felesége Elisabetha, Michael Zilagii
testvére, aki a kiváló GHEREBIER (???! ) nemzetség
szülötte,
(aus dem fürtrefflichen Geschlecht der
GHEREBIER gebohrn)
akitől két fia maradt utánna, (von derren er hinterlassen
zwei Söhne), Ladislaum und Matthiam
és egy Beatrix nevű leánya (und eine Tochter Namens
Beatrix)
aki először Bernhard von Frangepan felesége volt
(welche erstlich an Gr Bernhard von Frangipan )
ennek halála után 1506-ban Georgen zu Brandenburg
felesége lett.
Összegezzünk: Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet
Gyermekeik: László, Mátyás és Beatrix
Beatrix férje 1506-ig Bernhard von Frangepán, utána a
Brandenburgi.
Jogos kérdésünk:
Hunyadi Hollós János 1387-1456
Hunyadi Hollós Mátyás 1440-1490
Ez testvérek között is 100 év, egy egész évszázad. Európában
e két uralkodónak sem hatalomban sem helytállásban nincs
párja. És mégis, mitől ilyen zűrzavaros a család származtatása?
Kiváló történészünk is rájött ezeknek a GERÉBEKNEK a
feltűntetésére. A katonai jellegű feudális csírákat hordozó
gerébség, szászoknál jogilag el nem ismert társad. osztály.
. A Kelnek Krónikában ’’ Házasság révén a Nagydisznódról
származó Katisz nemzetségbeli János örökölte a kelneki
Gerébséget – tőle származik a 15.sz. jelentős szerepet játszó
vingardi Geréb család, amely Szilágyi Erzsébet révén Mátyás
király rokonának számított. Kelnek vár Szeben vármegyében,
németül Kelling, szászul Kellenk.
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első hasáb aljának folytatása , alul a második hasáb teteje

Gerébek- Gräve – Gräfen – katonai vezetők, hűbéri uralkodóréteget
játszották. A gerébek a német – szász parasztság körében telepeseket
toboroztak a 13. században akiket fegyveres védelemmel Erdélybe
kisértek. 1224. II András kiváltságadománya az Adreánumban
kiváltságaik, szabad pap , bíró választás – vásártartás, határvédelem,
adókedvezmény. A gerébek afféle földbirtokos lovagok a szászok között,
akiket a szászok kivetettek maguk közül, nagy részük erdélyi magyar
nemességbe olvadt. Az Erdélyi Múzeum Apró Közleményeiből egy
érdekes adat: Egy valaki, Geréb László erdélyi püspök 1476 szeptember
25-én V. László királytól vecsernye köppenyt kapott ajándékba és
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erdélyi püspök lett, aki még csak 24 éves klerikus volt és tonzurával is
alig birt. A misés papságot megelőző egyházi négy kisebb rendet sem
vette föl. Aki viszont 1476-ban 24 éves az V. László király korában még
csecsemő. Geréb László erdélyi püspök első miséjét 1498-ban szolgálta,
de sebaj, azért ráfogta a történettudomány, hogy márpedig őt ha nem
László király akkor biztosan Mátyás király tette meg püspöknek. Mert
hát Geréb úgyis a rokona, méghozzá, kihangsúlyozva a Szilágyiakon
keresztül. Dr Temesvári János viszont bizonyítja, hogy ennek a
Gerébnek 1476 – 1498 közti évekből egyetlen püspöki funkczió
elvégzésének emléke sem fűződik.
És hol van már Mátyás király is 1498-ban?
Miksa svábjai még a síremlékét is feldúlták, halála után alig hat
hónapra....

Fráter Lénárt, Hunyadi magyar származása oklevelekben,
könyvében a 96. oldalról CANONICA VISITATIO 1789-ből
származó okmány szerint Hunyadi János eredete: ’’ ... habet et
Cryptam unam, ubi requiescit Corpus Petri, filii Georgii de
GERÉB, olim Tavernicorum Magistri, Transsylvanie
vicevojvodae. Sanguine juncti cum Mathia CORVINO, Rege
Hungariae, fundatoris huius Ecclesiae. Ao 1403 tumulati.’’
Itt Fráter Lénárt megjegyzi, hogy a sírkövön szereplő
címer sohasem volt a Geréb család címere. – A birtok
pedig egy pillanatig sem volt a Geréb család tulajdona.
Viszont bizonyítja , hogy az ott eltemetett Péter Mátyás
király vérrokona.
A VEREB családnak tehát már ebben az időben (1403)
okmányszerűleg van bizonyítva vérrokonséga a
Hunyadiakhoz, nevezetesen Mátyás királyhoz, mint a
könyv szerzője mondja : ’’ nagyapa és unokája között’’.
IGAZÁN NAGY HIÁNY AMIÉRT A MAGYAROK EL
VANNAK HATÁROLVA
FRÁTER LÉNÁRT
KÖNYVÉTŐL. 555 ÉV UTÁN MEGÉRDEMELNÉNK
A SZÉLESKÖRŰ HOZZÁFÉRÉSÜNKET. AZ EREDETI
TELJES EGÉSZHEZ. HAMISITÁSOK NÉLKÜLIHEZ.
Magyar Országos Levéltárból:
Horogszeg, castrum in C Temes. Stephano Garazda,
et Lad. de Szilagy donatum. –al. Horogzegh, poss.
C. Temes. 1408. X. 4. 657.
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Hollos, poss . C. Castrif.

1397. X. 8. 436.

Horogszeg várkastélyt és környékét Garázda és Szilágyi
László kapják, még véletlenül sem az olyan előszeretettel
emlegetett ’’Garázda származású Szilágyiak’’. Ez nem
állja, Garázda az Garázda . Szilágyiak pedig
HOROGSZEGIEK és sokan Szegediek IS.
HOLLÓSVÁR PEDIG 1397-ben ÁLLT , és
ÁLLT ELŐTTE IS, minden bizonyára Hunyadi
János születésének idején is. MÁTYÁS KIRÁLY
SZÜLETÉSEKOR MINDENKÉPPEN. NEM
KELLETT AZT ELVINNI SEM KELETRE
SEM DÉLRE. Létezését egyszerűen tudomásul
kellet volna venni.
MIKÉNT KÜLÖN KELLENE VÁLASZTANI A
GERÉBEKET A VERÉBEKTŐL. Mert a kettő
nem egy származású, írhatott Fugger akármit.
Attól, hogy Szilágyi Erzsébet nőtestvérét valaki
összeházasitotta valaki vingárdi Gerébbel, még nem
lesz Gerebi a Verebi.
A középkorban Horogszeghez tartozott Kisposáros,
Nagyposáros, Böszörmény, Tószeg, Mosotow és a
három Begenye települése. (Magy. Orsz. Levéltárból.)
Zsigmond király 1397. november 1-én Temesvárt
kiadott rendelete szerint érdemeire és rátermettségére
való tekintettel Verebi György fia Péter mester volt
erdélyi alvajdát nevezte ki az erdélyi és lippai
sókamarák élére. Verebi Péter rátermettségének
hangsúlyozása és a 6000 forintnyi összeg amelyet a
király a sókamara ispán rendelkezésére bocsát, arra utal,
hogy a sóbevételek nem érték el a kívánt összeget.
Verebi Péter után, Filipo Scolari a sókamara ispán, ő
utána pedig Hunyadi János látja el ezt a feladatot. Filipo
Scolari építtette ki a Délvidék védelme érdekében a
végvárrendszert.
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Az ország amelyet a Hunyadiak hagytak a magyar népre.
Jalomica messze Havasalföld keleti részén ömlik a Dunába.
Érdemes nagy figyelmet szentelni a legnehezebb harcok
színhelyeire.Nándorfehérvár, Keve, Szentlászló, Galambóc,
Szendrő várára.
Szentklárai Jenő Aracs környéki katolikus lelkész írja, Az
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben kiváló
adatgyüjteményben: ’’ TISZAHEGYES ÉS Bocsár után
keletről terül el Temesvár irányába a temes vidék
legtermékenyebb és leggazdagabb földje. A mai Szőllős és
Szent-Hubert falvak helyén állott a középkorban
HOLLÓSVÁR a Hunyadiak és annak szomszédságában
HOROGSZEG, Szilágyi Mihály lakóhelye.
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Széltében-hosszában magyarázgatott irodalmunkban olyat is
olvasunk, hogy Hunyadi János Zimonyban született. Ez már
komoly munkára serkentés és egyszerű, jóhiszemű emberek
ragadnak tollat, helyreigazítani a kijavíthatatlant, hogyan
szabad, hogyan merészeltek valakik, akárkik visszaélni mások
jóindulatával, tájékozatlanságával talán. Visszaéltek azzal, hogy
egy kihalt család történetéből űznek cirkuszt. Cirkuszt űznek ,
amikor a szóban forgó emberek már nincsenek az élők sorában
és nem tudnak megálljt kiálltani. És ugye egy ilyen esetben, nem
kell okosnak lenni, esetleg csak megfontolatlanul taposni a
másik ember emlékét, semmibe venni a másik ember emberi
érzelmeit. ’’BUDI Valachi filius in paterno pago natus, quem
nostra etiam aetate CORVINUM (HOLLÓS) dicunt.... apja
falujában született , amit a mi időnkben is HOLLÓSNAK
mondanak’’ Bonfini.
És Hunyad vármegyében sohasem volt ilyen birtok. (sem
Kolozs megyében....).
A CILLEI krónika említi apjáról, hogy alacsonyabb
rendű oláh lovag volt. Ja igen, a cilleiek, meg a
felsőbbrendűségi mániájuk, kegyetlenséggel párosítva,
a szomszédaik ellen, a szomszédaik területén.....
Az apjáról tudják, hogy Wojk ’’ Item auch ist zu
wissen das dieser Hunadt Janusch aus dem landt
Walachey pürtig und eines geringen rittermessigen
geschlechts was’’ .
A Morzsinai – Mursinai
Zsigmond szeretőjének
beállitott hajadont, csak Heltai ismerte. Aki alaposan
kicifrázta Bonfinitól közreadott, amúgy sem bizonyára
eredeti és hiteles írásmaradványait.....
Caspar Helth által Hunyadi János anyjának beállitott
Mursinai Erzsébetről olvasom, hogy 1387-körül
született, és a demszusi Mursinaiakkal csak egy
határperben álltak a Hunyadiak. ....
Bonfini: A magyar történelem tizedei – kilencedik könyv
’’Mint föntebb mondtuk, Mátyás királynak az az oláh But
fia, Corvinus János volt az apja, aki az atyai faluban
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született, melyet a mi időnkben is Corvinumnak mondanak.
Zsigmond uralkodása idején aki először ismerte fel virtusát és
lelkének kiválóságát’’.
Horányi Elek (Buda, 1736 – Pest, 1809.) Kegyes tanítórendi
áldozópap és tanár, Horányi Gábor királyi tanácsos fia.

MEMORIA

HUNGARORUM
QUAM
EXCITAT

ALEXIUS HORÁNYI
HUNG. BUDENSIS
Pars I.
-----------------------------------------------------------------VIENNAE

1775.
----------------

424.old. ’’...Bonfinius, quorum non contemnendum ast illud
, quod aetate adhuc sua in Transilvania supersuerit pagus,
quem Corvinum adpellarint. In hoc natum suisse Ioannem &
ab hoc quoque , & priscis maioribus adpellatum testatur
idem Bonfinius, & patre quidem Buthone , Valacho Nobili ,
ex Romanis superante colonis ; Matre Elisabetha Palaeologa
, natione graeca, veteri, atque Imperatorum sanguine
creta.’’
Horányi Elek ezen műve 1775-76 –os megjelenése után , a
berlini, lipcsei, jénai, hessen-hamburgi, svájci és bajor tudós
társaságok megtisztelő oklevelei mellett a tagjukká is fogadták.

ÁDÁM PÁLÓCZI HORVÁTH
Magyar Hunyadi
1787. Győr
216.old. (a) Buthus felesége Erzsébet, éppen akkor
szült ....gyermeket. (innen minket ennyi érdekel,

63

tudatában kell lennünk a kor tömegtájékoztatásának
lehetőségeiről. Nem abba kapaszkodni ami nincs.)

ANTONII SZEREDIA
DE
SZENT - HÁROMSÁG

TABULAE REGIAE
In Transilvania Judiciariae
Transilvaniae.
Anno 1790.
Szentháromság szülötte Szeredai Antal (1740-1793, 7-6)
kanonok, nagyprépost, egyháztörténész. Mikefalván született.
129. old.
Nos Magister Petrus, Filius Goergii de Veréb, Vice
Vajvoda Transylvaniae significamus .... Nobilium
Regni........Nobiles Regni conformiter, et .......A. D. 1394
160. old.
1449. XL. PETRUS VI apud GAN pag 344. nominatus
per Joannem Hunyadi , Hungariae Gubernatorem, ex
Episcopo Vatziensi , et regni Cancellario, in Literis..... .............
Joanis Corvini de Hunyad Gubernatoris Reni Hungariae.

HATVANY PÁL
Némelly fel-jegyzésre méltó történetek, melylyeket
olvasás közbe egykor...
KASSA
1796.
275.old. ’’ Maga a nagy Vitéz Úr Hollós Hunyadi János az
erős hadakozás és a Törökökkel személly szerént való
vagdalkozás, és nagy viadal miatt el – gyengülvén, és el –
lankadván a forró hideglelésbe esett, és magát Zemlinbe által
vitetvén, ...meg- hólt 1456. esztendőben, Szent Mihály
havának tizedik napján . A testét mint meg-hagyta, be-vitték
Erdélybe, és el – temették Gyula Fejérváron abba a
monostorba, melyet ő maga fundált vala nagy tisztességgel.’’
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TELEKI JÓZSEF
HUNYADIAK KORA
XXIV.
1455. 1456.

442.old.
2) Hagymáznak vagy inláznak tulajdonítják halálát
Bonfin és de Roo,
torokgyíknak Schneller.
A nyakán támadott tályognak egy sírirata, mellyet
közöl Kovachich.
Döghalálnak (???!!!) , Engel , Pray, Dlugoss,
Haselbach....,
tályog 1476-ban készült sírirata Kovachichnál.
Csak Chalkokondylasz és Nadányi Florus 172. l.
mondják, hogy az ütközetben nyert seb
következtében holt meg;
Chalkokondylasz elismeri , hogy ’’sokak szerint’’ pestis
vetett véget életének.
A közhír méregnek is tulajdonította halálát, mellyet
Cillei adatott volna neki, Cribelli e. H. 60. és 60.l.
3) Turóczi és Ranzan az ütközet fáradalmát említi
mint halála egyedüli okát.
+++++++++++++++++++++

FLORUS

HUNGARICUS
(Magyar virágoskert)
Auctore JOHANNE NADANYI
De KERES NADANY
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AMSTERODAMI.
Anno 1663.
Nadányi János (1643 – 1707). Leghiresebb munkája,
Magyarországról szóló történelmi könyv, amelyet egy
hazáját szerető és nemzetének történetét jól ismerő
polihisztor
pap
írt.
Irodalomtörténetünk
és
történettudományunk viszont évszázadokon át mostohán
bánt ezzel a nagyszerű alkotással.
FLORUS
172. old.

Hoc praelio vulnus Hunniades accepit ex quo obiit,
alii febri correptum volunt: Valacho is patre natus
matre Graecia in vico Hollos, quod Corvinum
denotat. Hunyadum ob res benegestas accepit ;
postmodum provincias cum imperio fortitus est.
Elizabetham Gereb sociam vitae ducit, ex qua
Ladislaus & Mathias filii.

Bizonyíték innen.
1663. – ban
Geréb lett a Veréb.
És

még

valami,

Horogszegi

Szilágyi

Erzsébetet

Elizabetham Vereb néven is ismerték.
A Hollóstól Hunyad keleti határáig
terjedő birtokos, a Hunyadi előneve előtt,
bizony Verebi Péter erdélyi alvajda
sókamara ispán
János fia is, Veréb
János volt. Hollós Hunyadi János pedig
a család címerében fészkelő HOLLÓ és a
Hollósok HOLLÓSVÁRI birtokáról ered.
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Gróf Teleki József ugyanitt 449-450451. old. foglaltak , miért nem képezték
a
megemlékezések
szónoklatainak
bevezető szövegét? Ja, mert a hatalom
betiltotta. A 400 évig tartó hatalom.
Mitől féltek vajjon 400 éven keresztül?. Az igazságtól?
449. old. ...Hazája méltóságát Hunyadi János nem csak
fegyverrel, hanem polgári országlásban is ügyekezett
fenntartani. ...Nagy és szép tulajdonai, szilárd és kevéssé
hajlékony jelleme, mellynek sok tündöklő oldalait emberi
szenvedélyek és gyengeségek csak kevéssé, bűnök épen nem
árnyékozzák, katonai szerencséje, nagy tekintete, a
legmagasabb polczokra hirtelen emelkedése, öszvekötve bár
nem egészen alacsony, de még is szinte ismeretlen
származásával, sok irígyeket, ellenségeket élesztette,
különösen a főnemesek közt; kiknek mindazáltal mérges
nyilaik szeplőtelen melléről visszapattanva, ártalom nélkül
hullottak lábaihoz: de az ő dicsőségében a hazáét és a magáét
szemlélő köznép, az alatta vitézkedett, vele annyiszor
diadalmaskodott közrendű nemesség félisten gyanánt imádá
őt, és kivülről egyaránt szorongatott hazát az ozmán
rabigától, hogy a trónvágynak ellene lobbantott vádja
legszigorúbb vizsgálat után a következés által czáfoltatik
meg...........a kormányzóságról is lemondott, bár a királyságtól
sem tudta volna senki is megfosztani, - tiszta tömjénnel
füstölgő oltárokat emelt szivében örök emlékül, azon hideg
kőemlékek helyett, mellyeket a nemzet akkor és később
emelni elmúlasztott. 1) Hunyadi minden érdemei mellett még
sincs, úgy mond a derék Péczeli, emlék, melly a megvédett hit
és emberiség szabadítója emlékezetét, a honnak nagy fia
iránti figyelmét, vagy a szent hamvak nyugvó helyét
mutatná. Horváth Mihály II d. 184.l.
Egyébiránt testére nézve közép de szép és idomos termetű,
széles vállú, kondor gesztenyeszin hajú, széles homlokú,
nagy szemű, vidám, jelleme komolyságával ellentétben lévő
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és épen ez által mindenkire kellemesen ható tekintetű, piros
képű volt.

Két fia maradt csak, László és Mátyás,
feleségétől Szilágyi Erzsébettől 1), szép
tulajdonainak méltó örökösei.
1) Mellen és Burghard e.h. őt Geréb
Erzsébetnek nevezi.
Igy állunk hát kedves olvasó, 2011-ben.

A mi dolgunk helyére tenni a régieken
hatalmaskodó történelmünkhamisítóit.
Mert Verebély nem Gerebély
Mert Verebi nem Gerebi
Mert Verebei nem Gerebei
Mert nálunk nincs, soha nem is volt Gherebiei.
...................................................................................
Kazinczy Ferenc (1759 – 1831) író, költő, a nyelvújítás
vezéralakja, MTA tagja.
1816 nyarán háromhónapos erdélyi útjának élményeit,
megfigyeléseit az Erdélyi levelekben írta meg. Egyik legszebb,
legértékesebb írásműve.Kiadása a kort jellemzően csak halála
után 1839-ben jelenhetett meg. Az 1980-as években talán,
Szauder Mária történész rendezte válogatta írásait , ebből a mi
témánkhoz értékes 19-ik levél teljes egészében ki lett
’’válogatva’’ , többek között.
A 17-ik levélben Hunyadon járt. Innen:
A hunyadi vár egyenetlen négyszög, aszerint épülve, ahogy azt
kelni a vadmárvány félsziget engedé. Éjszaki oldalát Hunyadi
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János építé a gubernátor és vajda ; keleti oldalát Hunyadi
Mátyás, a király ; azt ami a kápolnán túl van, Bethlen Gábor , a
fejedelem. ....Ahol a gót szelésű boltozatok bezárják egymást,
egy-egy rózsát látni, a haza, s a Hunyadi – s Szilágyi – házak
címerével. Az ajtóhoz legközelebb álló oszlopon ezt olvasni,
hosszas és szegletes betűkkel: Dominus Joannes de Hunyad,
regni Hungariae gubernator, anno d-ni 1452, és így négy
esztendővel halála előtt. Hol a hős egykor a nép elsőit látta
maga körül, most eladó vas van letéve; a palota pivarában pedig
só árultatik...........
Csaknem általellenben a híddal a templomocska áll. A
Hunyadiak hollója, s a Szilágyi Erzsébet vadkecskéje itt is
láttatja magát, s az udvarról a gubernátor szobáiba felvezető
grádicsok mellett vörös márványba faragva látni a háznak
megbővített címerét, a hollót a gyűrűvel két mezőben,
ugyanannyiban a koronát tartó oroszlánt, s a sisakban a két
szárnyat.
Legszebb kinézésű szobája a várnak az, melynek erkélye a
Mátyás sorából hasasodik ki. .......
......a buzogánybástyának...tölcsér tetejéről az égi tűz 1815.
június 11-én lehasította a kétfejű sas vitorlát. ........
Mi volt valaha Hunyadi, és mi most ! Nagy férfiú, mely kevés
örömet érzettél volna te munkás és örök tusakodások közt elélt,
tiszta nagyságod által eléggé megédesített napjaidban, ha
belétekinthettél vala a végzések könyvébe, s láttad volna, mi
várja elhunytad után hazádat és házadat. Nem hagyhatnám el a
szent helyt azon emlékezet nélkül , hogy oly ember szolgált vala
a konyhán.... Martinuzzi.
Utólírásból: Ami végre a Corvinus nevet illeti, úgy vélekedem,
hogy ez a Hollós nevű ősi jószágának deákra fordításából eredé.
...János birtokába lépvén Hollós nevű helységnek, hollót véve
címerül, s az arról diplomában deákosan Corvinusnak
neveztetett. ...De a hollós címerrel már elei is éltek, úgy
mondja V. László király az itt felidézett diplomában; és így a
hollót a vajdának címerül nem Hollós helység adá s Bonfin a
címerről is eldiákizálhatá a király nevét.
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Igen hihető tehát, hogy Hunyadink megszentelt és nemes ágy
magzatja volt, és hogy Hollós falu Erdélynek és
Oláhországnak szélén feküdt. ..........
a 19-ik levélből:
Bonfin költe , hogy a vajdánk római Corvinusok
maradéka; és azon harmadikat, hogy Hollóson

született , mely felől azt sem tudjuk, hol kell
keresnünk abroszainkon.

1816-ra, ez volt a megtévesztő , tét. Hollós
és Hollósvár már régen hiányoztak a
magyarok abroszairól. Mert mások
térképezték Szent István Országát.......
Arányi Lajos ( Komárom,1812 – Nagymaros, 1887)
orvos, a hazai kórbonctan megteremtője, kiváló régész,
sebészdoktor.
Édesapja Lostainer Antal sópénztárnok, nagyenyedi szász
ember, de magyar nemes volt. Az Arányi nevet hazafiúi
buzgalomból vette fel 1844-ben, amikor a kórbonctan
tanárává nevezték ki a pesti egyetemre.

VAJDA-HUNYAD VÁRA
1452. 1681. 1866.
SZÓBAN ÉS KÉPEKBEN
SZERKESZTETTE ÉS KIADTA

ARÁNYI LAJOS
TANÁR
POZSONY.
1867.
Ezt a művet teljes egészében kell látni, olvasni, sorainak
üzenetét hallani. A mások gyógyítására dedikált élet
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legkiválóbbja hagyhat csak, olyan kincset az utókorra mint amit
Arányi doktor hagyott ezen munkájával
a Hunyadiak
emlékéhez.
Saját szavaival:
... szép apám így írta nevét A n t o n i u s L o s t á n e r
(helyesben Losteiner s leghelyesben Lahnsteiner) de Nagy –
Enyed, - édes atyámat is igy hitták, csakhogy a ’’de NagyEnyed’’ kimaradt, mert a kurucz szalonnát csavart az
ármálisba, s elillant vele, s így megnyugtatásul mondhatom
Hunyad remek mivoltára erdélyi ivadék figyelmezteti az
erdélyit. Pesten 1866-iki Szilveszter napján.
Bevezetésből: Nagy fát mozgatok.
Álmaim teljesedését igyekszem előmozditani.
Azt álmodtam, hogy a végbomlásnak indult
V. Hunyad várát láttam régi fényében tündökleni,
V.-Hunyadot , melyet az ozmának sujtó ostora, Hunyadi János
épített, melyet Minerva nagy papja és Mars válogatott kegyence
Hunyadi Mátyás gyarapitott, szebbített.....
I.
SZAKASZ
V.-Hunyad birtokosainak és a vár különféle átalakulásainak
rövid áttekintése.
1. A váralapító Hunyadi János 1456-ig. *)
’’ E művet nagyságos Hunyadi János Magyarország
kormányzója készitette 1452. S hogy a várkápolna szinte
Hunyadi János műve: az részint iratokból, részint Hunyadinak
és feleségének (Szilágyi) még mai napig ottan díszlő
czimereiből világos. – Nem lehetlen, hogy római, u.n.
substruction (alapon, régi fundamentumon) nyugszik Hunyad
vára, mint igen sok vár Erdélyben, a mi Hunyadra nézve azért
nem valószinűtlen mert ott rómaiak laktanak....
*) Templom és palota híjjával Hunyadvárát Serbe vitéz kapta jutalom fejében
Zsigmond királytól 1409-ben ajándokul, Serbenek fia volt Vojk vagy Vajk,
unokája pedig János nevezetesen Hunyadi János.(Schmied V.,die Stammburg
der Hunyade. 78. lap.)

- innen már Schmied-tel kellene folytatni, ám
maradjunk gyógyítónknál , pár sor erejéig. Tiszteletből.
’’Hunyadi János mint buzgó keresztyén a templom
épitésével kezdett a várhely felékesítéséhez, a templom 1442-től
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1446-ig készült el, míg a palota 1452-ben lőn befejezve. – A
templom eredetileg védelmi templom volt, miről lent többet. A
világhírű hősnek a nándor-fehérvári hires győzelem alkalmával
1456-iki September 16-án történt gyászos kimulta után.
Mátyás király lőn Hunyad várának második birtokosa. .....
Mátyás király 1481-ben a 32000 holdra terjedő hunyadi
uradalmat grófsággá emelte; e jószággal megajándékozott
Corvin János fiát pedig ’’h u ny a d i gróffá’’ nevezte ki. ...
3-ik ura : Corvin v. Hollós János, aki 1492 óta mint horváthtót -és dalmátországnak bánja a törököt nagyatyja példájára
féken tartott; ő Frangepán Beatrixet vevé feleségül, kitől két
gyermekkel Kristóf és Erzsébettel ajándékoztatott meg, de
irígylé a sors a jó férj és jó apa boldogságát, elsodorta a
halál már 35 éves korában a ritka jellemű s tehetséges
Corvinust,
4-ik birtokosa: Özv. Corvin János hunyadi grófnő,
voltaképpen ennek két gyermeke.
Corvin János özvegyét György brandenburgi őrgróf
(Dobzse László nővérének fia) vette nőül.
- Ezen gróf igen vásott erkölcsű és pazar ember volt, s
végtelen kicsapongásai korai sírba dönték bújában
elhervadt szép és jámbor hitvesét, kit első férjén
kivül már elköltözött gyermekei is várva vártak a
túlvilág sorompóin. ......
III SZAKASZ. 15-16. old.
Hunyad vára 1866-ban
Magának a várnak kivülről mutatkozó részei
A kapu fölött egykor ezen évszám 1480 volt bevésve , de ma
e hely be van vakolva és meszelve, s az évszám vagy
valamely netalán felirat helyét egy vasból öntött kétfejű sas
födi................................................................................
22old. B) A hunyadi vár belsejének megszemlélése.
Az oszlopok egyikén innen s túl a Hunyadi hollós meg a
Szilágyi zergés czímer ékeskedik márványból mesterkezűleg
kifaragva (VII. Tábla,3,3,ábra) s egy másikon eme latin
fölirat domborművi
(u.n. minuskula-gótféle) betűkkel
olvasható : Hoc opus fecit fieri magnificus Joannes de
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Hunyad regni hungariae gubernator anno domini mssslij
(1452), azaz : ezen művet (-épületet) Nagyságos Hunyadi
János magyarország kormányzója készítteté (-építteté)
U r u n k n a k 1 4 5 2 – i k évében ( ezt szándékosan
ismétlem, hogy tudniillik igy olvassa kiki a fölírást, nem
pedig mint azt egyébütt sokan - még a buzgó Schmied
Vilmost sem véve ki – idézik a nem authoptikus szerzők).
Az egészségügyi dolgozó , szakorvos itt egészséges
magyarázatot is ad nekünk . Már azoknak akik felfigyeltünk
ennek a valaki Schmied-nek előbukkanó nevére.
*Die Stammburg der Hunyade in Siebenbürgen. Nach theilweise
noch ungedruckten Quellen von Wilhelm Schmied mit 2 ( Hunfalvitól
átvett ) Stahlstichen. Hermannstadt 1865. A 109. lapra terjedő mű
szép szorgalmat és dicséretes érzést árul el, minden buzgó hazafinak
ajánlható , e forrástanulmányokról csak helyest mondhatni, de a mi
intuición (physicus szemlélődésen) alapszik, az nem alapos, mert 5
nap alatt nem lehet a várat helyesen meg – és kiismerni, főleg ha az
ember ezen rövid időt is nem a várban, hanem a régi urbariumokat
lapozgatván az irodában tölti; innen eredt ama néhány téves adat,
melyet - teljes kimélettel - fogok rendre igazítani.
....................................................................................................................

Schmied Vilmos-Wilhelm Schmidt néven található 1865-ben
mint: Professor an Staatsgymnasium zu Hermannstadt.

Wilhelm Schmidt

Die Stammburg der Hunyade
(Szeben, Sibiu, Sibinj, Cibinium)
Hermannstadt

1865.
Kedves Olvasó, Mátyás királyunk családjáról talán
semmi más irodalom nem áradozik annyi féle-fajta
származástatással mint az ebben a könyvben
felhalmozottak. Ha másfelé nem érünk rá az
idővesztegelésre, elég csak ehhez a széket melegíteni.
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Kezdem az első, talán leginkább elterjesztettel, és az utánna
következő gondolkodó magyar értelmiségi kiértékelésével. Csemege
azok részére akik a mia napig Antonio Binfini-re fognak valami ősi
’’római – corvinusi’’ származtatást. -másolom a felállított’’családfát’’
Philipus Scaliger Veronensis
Uxor Helena, filii despotae cujustam
...............................................................................................................................
Vitus , Uxor N. Corvina,
Stephanus Rex Bosniensis
Ex Corvinis, vel Valeriis
Uxor. N.
Romanis orta, in Hungaria
.............................
Praeter Antonius Bonfinius
Stephanus Husubusban
Libro 9 decade 3.
Rex Bosniae, Uxor N.
........................................
..................
Hugo , princeps Hunnorum,
Stephanus Rex Elisabeth Uxor. Maria Uxor
Uxor Dorka, filis Harzianitis.
Bosniensis
Ludovici
Comitis ab
..............................................
...anno 1464
Hungariae
Helfenstein
Butho, princeps Hunnorum
Regis
et nobilis Valachicus, Uxor
XXVIII.
Elisabetha Paleologa e veteri
Graecorum.....
...................................................
Joannes Corvinus sive Hunyades,
Regni Hungariae Prorex. Uxor
Elisabetha Zilagy Michaelis soror
Ex praestantissima Gereborum
Familia
..........................................................
Ladislaus
Mathias
Corvinus, obiit
Corvinus, Hungariae
sine prole
Rex, obiit sine prole legitima.
Schmidt Wilhelm könyvének 69. oldaláról.
......................................................................................................................

Gróf TELEKI JÓZSEF , Hunyadiak Kora Magyarországon.
Első Kötet. Pesten. 1852.
34. old.
’’Egy kézirat a bécsi császári – királyi (k. u k.) könyvtárban
ezen származást Veronai Scaliger Fileptől és Ilonától, egy
bizonyos rácz fejedelem lányától több nemzedéken át
Hunyadi Mátyásig hozza le, őt bosnyák királyokkal is
vérségi öszveköttetésbe tévén. De az e végett előadott
származási táblának, melly, mint papirosa mutatja, a XVII.
Században készült, nincs sem hitelessége sem bizonysága, sőt
egész tartalma későbbi ügyetlen koholmányra mutat. Hogy
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erről az olvasó maga meggyőződhessék , közöljük annak
Birk Ernő császári királyi könyvtártiszt szivességéből nyert
hiteles mását: lásd -34 és 35-ik oldalon befejezve.
Itt Teleki József magyarázatot ad arra a találgatásra is,
hogy a Hunyadi családot és származását Erdélyben kell
keresni, amely területen különösen a Hunyad
megyeieket, kik közt igen régi ős törzsökös magyar
családok találtatnak, akiket mások könnyen mondják
oláhoknak.
Szilágyi Mihályt is például valachi jelzővel tiszteli meg
nem egy feljegyzés.
Tovább: W. Schmidt 79. old.
Mátyás király apja Johann Hunyadi 1409.
Wojk 1409.
Magas 1409.
Radol 1409.
Serbe 1409.
Radol 1409. és végül egy
N. N. 1409.
...........................................aki nem hiszi járjon utánna, ilyen
neveket az 1300-as években alvajdák névsorában találni.....
Itt viszont az áll, hogy : Datum in Vissegrad in festo Beati
Lucae
Evangelistae.
Anno
Domini
Millesimo
Quadringentesimo Nono - 1409. – ...... a 78. old.
A türelmes érdekeltek részére, a gót betűket bogozva, idézet a 65.old. (érdemes)
’’ Zugleich verehlichte er sie an Johan Wojk Buthy, einen ungarisch gesinnten und
darum vertreibenen walachischen Bojaren , welchen Sigismund so eben in seine
Güter wieder eingefest hatte. Diesem nach der Walachei folgend, gebar Elisabeth
zu Ollos *) einen Sohn, den späteren, grosen JOHANNES HUNJADI. Bald
erschien König Sigismund wieder in der Walachei, um gegen die Türken zu
kämpfen und Elisabeth ergriff diese gelegenheit, ihm seinen Sohn zu zeigen, da er
den Wunsch hatte laut werden lassen, das Kind nach Ofen gebracht zu sehen. ’’

*) Richtiger ’’Hollós ’’ – vicinus Valachiae , vel potius
Transilvaniae pagus , nunc praedium in Hunyadiensi
comitatu sagt F e j é r in Genus, incumbula et virtus
Joannis Corvini de Hunyad . Ofen 1844. 8. p. 391.
F e j é r 1844-ben nem ismerte Magyarország
középkori ’’abroszát’’.
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Igy csak természetes, hogy félrevezető adatot közöl
Hollós jobbágyfalu, Hollósvár, Horogszeg , Temesvár
hiteles térképezése helyett.
.....................................................................................
Egy percig sem feledjük. A gondolkodó értelmiségi Kazinczy
Ferenc 1816-ban is Hollóst kereste. Egy 1780-as
térképezésen még odarajzolták, igaz egy kicsit összekeverve
a szomszédék mezsgyéjének területével, de ott volt.
Az 1800 körüli térképezők már nem kaptak utasítást
ennek a rendkívüli történelmi jelentőségű helynek a
pontos térképezésére. Ha pedig kaptak, akkor az, e
nagy család ősi területéről még a lábnyomok
eltüntetéséről szólhatott.
Az óriási felforgatott irodalom erről tanúskodik, ezt
bizonyítja.
Száz oldal szinte minimális , mindennek bemutatására.
Bemutatkoznak ők személyesen. Elrettentő példaként,
hogy a jövőben ez ne így történjen.
Mert csak a szomszédainkat szórakoztatjuk vele. Nem
kell kabaré a mulattatásukra. Elég, ha Hollós-Corvin,
Hunyadi Jánost említjük nekik , a magyar
irodalomban, tegyük hozzá. ...........
.....................................................................
Lássuk a szomszédainkat:
Románia: A Romániai nemzeti Himnusz történetéről.
Az 1848-as szabadságharc idéjén írta meg szövegét Andrei

Muresanu
(1816-1863). 1944 Augusztus 23-ikától a megzenésített szöveg nagy
tömegismertetést kapott a rádiók közreműködésével. A dalt először Visszhang
címen publikálták 1848-ban. A nemzeti mozgalom azonnal Ébredj fel ó Román
néven, mozgalmának fő dalaként karolta fel. A teljes szöveg is, azonban a
harmadik versszak üzenete , 1848-at figyelembe véve, bizony elgondolkodtató:
’’Nézzétek ti dicső árnyak: Mihály, István, Mátyás király,
Román nemzet a ti dédunokáitok,
Felfegyverkezve, a ti tüzetekkel ereinkben
Mind azt kiálltjuk ’’Élet szabadon, vagy halál!’’
Papok kereszttel az élen! Hisz a had keresztény,
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A mottó a szabadság, a cél szent,
Inkább meghalunk csatában, teljes glóriában,
Mint hogy újból rabszolgák legyünk régi földünkön.’’
..........................................................................................................................

Szerbek: 1865-ben hunyt el a szerb irodalom nagy megteremtője Vuk Karadzic.
Összegyüjtött minden létező irodalmat szerb nyelven. Sibinjanin Jankó származásáról
szóló irást egyetlenegyet jegyzetelt. További 4-5 látott napvilágot 1865 után, akik
úgymond Heltai utánzói voltak...... A belgrádi proffeszor erről szóló több tízoldalas,
nehéz értelmiségi tanulmányát kellene magyarra fordítani és közreadni, akkor nem
pazarolnánk sem saját sem mások idejét olyan kitalációkkal, hogy két Hunyadi meg
Székely meg Oláh meg többi zűrzavaros valakik léteztek......a Belgrádi
Tudományegyetem értelmisége, Prof. Jelka Redjep munkája nem könnyű Vojk meg
Wajk szerű firka, hanem komoly nehéz, történelemben, irodalomban jártas
szakmunka. ( ezen munka folytatásaként, többek között szerbiát is részletesebben
bejárjuk majd. Megbecsülésként Hunyadi János ezen terület és nép védelmezésére is
feláldozott életére.)

Horvátok: Hol a habsburg hatalom kiszolgálói voltak egyes vezérei, hol a
helyzetet komolyan vevő értelmiségek működtek hazájuk integritásának
megmentésén. Attól függően, mikor ki volt hatalmon. Hűen őrzik azonban
Lepoglaván a Pálosok kolostorában Corvin János és családjának emlékét.

Oroszok: Vorobyovy Gory -

Sparrow Hills – Veréb Hegy
A Moskva folyó jobbpartján.
Számos Orosz író és költő tette hallhatatlanná Veréb Hegy
emlékét. Veréb faluból ered a hegy neve. Vitovt’s leánya a Grand Duchess
Sophia Vitovtovna tulajdonába 1451-ben került át a település, egy VerébVorobey – Sparrow nevű paptól. 1811-től a Szentháromság temploma áll
ezen a helyen valamint Moszkva Tudomány Egyeteme (sokáig Európa
legmagasabb épülete). Worobjowy Gory a németnél Sparrowsberge.

Magyarok: Horányi Elek 1775. Hunyadi János
származásáról: Bonfini: ’’... patre quidem Buthone,
Valacho Nobili, ex Romania superante colonis ;Matre
Elisabetha Palaeologa, natione graeca. ’’
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Friedrich Wilhelm Tittmann
Darstellung
der
griechischen

Staatsverfassungen
Leipzig
1822.
609. old.
Aus dem Geschlecht der Eteobutaden oder
Butaden, das von einem priester Butes

abgelaitet wurde.
..........................................................................................
Butes: Er ist der Stammvater des Attischen
Adelgeschlecht der Butaden.
Quidem nobili- előkelő származású , feltétlenül biztosan
nemes.
Butes- görög férfinév, a mitológiai Pallas fia is.
Butes - Pandion fia – apja halála után Athene főpapja.
’’ Er ist der Stammvater des attischen Adelgeschlecht der
Butaden.’’
A görög mitológiában több változatban ismert férfinév.
BUTES görög irás szerint BOYTHOS.
Neptun és Minerva Papja Butes.
Minden utánna következő pap Buthos , akár ettől az
isteni főpapi családtól származott akár nem.
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A Pandion görög isteni családból származó papok
Eteo-butaden néven voltak megkülönböztetve.
Minden más, a papi-dinasztiához tartozó személy
BOYTHOS , Butes, But. Posedion a tengerek istene .
Butes heros – a főpapok családjai .
1867-ben Arányi Lajos írja:’’ .. álmot láttam, Hunyadvárát Hunyadi János építette ... Minerva nagy papja és
válogatott kegyence Hunyadi Mátyás gyarapított ,
szebbített...’’
Bonfini a Mátyás sírját romboló sváb katonák tettein
elszörnyedve írta: ’’ az isteni Mátyás sírján lándzsákkal
akarták száradó testét szétszedni......’’
Horányi Elek értette Bonfini üzenetét.
Mátyás királyról írja:
435. old ( *) Loco cit. pag. 168.ita ait: Azon fellöl meg
éputete a szép Libráriát, a vagy könyvtartó házat. Es
abba szörze ieles Könyveket, mind Deác, mind görög
Könyveket. Minden esztendöben harmintz ezer arany
forintot költé az iró Deákokra, kic görög

országban, és egyébütt könyveket le irnac
vala. Wallaszky pag. 81.
...................................................................
az agyonszajkózott Vojk meg Wayk meg Vajk meg
Woik meg Woyk meg meg meg, annyit jelent,
hogy
Valacho nobili – Erdély területi NEMES.
FŐPAPI DINASZTIÁBÓL SZÁRMAZÓ.
...................................................................................
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Kazinczy Ferenc
1816.

VAJDA – HUNYAD
Szirt! Rendíthetetlen, mint karja és keble rakódnak,
Nagy mint ő, nagy mint társai, mint maga nagy!
Hol van urad? Hol van Mátyása? Hová leve László?
Hol van az egykori fény? Hol van az egykori zaj?
’’Nincsenek!’’ így dörmög falaidnak kriptai csende.
Nincsenek? ah... De mi ez? Látom-e nyílni kapud’?
Látom; zászlóját már szélnek ereszti Capistrán;
Ime indúl ’s vezeti győzelemre hadát.
Szól a’ tárogató, ’s a’ síp, a’ trombita, ’s a’ hős
Néma haragjában most maga léptet elő.
Jobbja és balja felől László szökdelteti ménét,
’S atyjának vészi és osztja parancsolatit...
Szirt, mi vagy, és mi valál egykor! Megborzadok.A’hű
Érti a’ szent jelenést, ’s felriad álmaiból.
♠
Szántóné Veréb Irén
2011-08-11.
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