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„Vitéz Kinizsinek hírét 
hallottátok-e? 

Vitéz Kinizsinek hírét 
Hallottátok-e? 
Hogy vigadott Kenyérmezőn 
Azt tudjátok-e? 
Mint csatába rohanónak 
Tüzelt a szeme, 
Bajnokos volt mozdulása 
Feszült kebele." 

Czuczor Gergely: Magyar tánc, 1844. 

A reformkori poéta romantikus köntösbe burkolt költői kérdése még ma sem ve-
szített időszerűségéből. Éspedig azért nem, mivel a fordulatos sorsú Kinizsiről az 
slmúlt másfél évszázad folyamán sem készült olyan életrajz, mely méltó emléket 
lllított volna alakjának. így e középkori történelmi személyiség életútjának reális 
vonásait szinte teljesen elfeledték, elhomályosították a népköltészet és a szépiroda-
lom gyöngyszemei, továbbá a vásári ponyvairodalom vadhajtásai. 

Nevét jónéhányan már gyermekkorunkban hallhattuk. Annál is inkább, hiszen a 
nyers erőt, a bátorságot és a vitézséget megtestesítő Toldival egyetemben Kinizsi is 
századokon keresztül a magyar nép legkedveltebb középkori katonahősei közé tar-
tozott. Napjainkban pedig már seregnyi népköltészeti alkotás, bábszínmű, ifjúsági 
regény, vers, valamint utcák, terek, laktanyák, iskolák, mozik, szórakozóhelyek, a 
nagyvázsonyi vár, sőt sörmárka és könnyűzenei dal is népszerűsíti legendák ködébe 
vesző alakját. Korunk embere, aki talán még e fellegekben tanyázó, mítikus-
eszményiesített hősről sem a legteljesebb ismeretekkel rendelkezik, okkal kérdezheti: 
végül is, ki volt ez a Kinizsi Pál? Mesék, mondák, szólások, adomák, anekdoták, 
vitézi énekek, irodalmi alkotások legendás hérosza, akinek sohasem élt alakja legfel-
jebb a nép, a költők és az írók teremtő fantáziájában, egyféle sajátos álomvilágban 
létezett? Vagy mégis tevékenykedett a középkori Magyarországon egy ilyen nevű 
történelmi személyiség? S ha igen, ki volt a hús-vér Kinizsi? Tán egy középkori zsol-
dos főtiszt, afféle „magyar condottiére", aki kíméletlen célratöréssel, igen alacsony 
sorból a saját erejével verekedte föl magát a katonai-politikai hatalom legfelső bástyá-
iba, úgymint a királyi tanácsot alkotó, mérhetetlen vagyonnal rendelkező nagybirto-
kos arisztokraták közé? Vajon a katonabáró típusú hadvezérek, a homo novusnak — 
új embernek - mondott királyi katonatisztek sorát gyarapította ő is, akik szédületesen 
magasra ívelő karrierjüket a nem akármilyen eredményeket elérő fegyverforgatásuk-
kal alapozták meg? Törökverő hadvezér volt-e Kinizsi, aki egész életét, páratlan ka-
tonai talentumát az ország területi épségét veszélyeztető „pogány" hódítók elleni 
szüntelen harcnak szentelte? Vagy csak élete egyes szakaszaiban küzdött a törökök 
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ellen, kivéve részét a király és az ország többi háborújából is, melyek védekező-meg-
előző, esetleg nyíltan agresszív-területszerző célokat szolgáltak? Verhetetlen katona-
tiszt volt, miként a népköltészet sugallja, vagy pedig érték kellemetlen meglepetések, 
ostromkudarcok, súlyos anyagi és emberveszteségek, katonai vereségek is? Való 
tény-e, hogy herkulesi termettel, roppant izomerővel, emberfeletti bátorsággal ren-
delkezett ? Pusztán a kard embere volt, avagy megáll a talpán az olyasféle vélemény 
is, mely egyenesen „temesvári gróf' gyanánt szerepelteti? Igaz-e, hogy a déli határvé-
delem központi részének főparancsnokaként tevékenykedett? Joggal nevezhetnénk-
e a „mátyási örökség" egyik oszlopos „sírásójának", a Corvin János-féle trónutódlási 
törekvések meghiúsítójának, a Fekete Sereg „hóhérjának"? Vajon hosszú éveken ke-
resztül Hunyadi Mátyás udvari bandériumának egyik lovaskapitányaként, vagyis 
királyi testőrtisztként tevékenykedett? Megfelel-e a valóságnak, hogy tucatnyi déli 
vármegye főispáni posztja mellé, élete utolsó évében még az országbírói főméltósá-
got is megszerezte? Vérszomjasán kegyetlen zsarnok volt-e, aki netán abban lelte 
örömét, hogy keresztény és mohamedán ellenfeleit tömegesen halálra kínoztassa, 
mégpedig keresztre feszítve, karóba húzatva, kerékbe törve, lassú tűzön megsütve, 
egymással fölfalatva őket? 

Nos, az ilyetén kérdéseket még hosszasan tovább sorolhatnám, ám legyen elég 
ennyi! Annál is inkább, mert alighanem már ezekből is kiviláglik, hogy a Kinizsi-
problémakört mily meghatározó módon szövi át a legendás és a valóságos, a pozitív 
és a negatív, a jelentős és a semmitmondó elemek folyondára. E vad dzsungelben 
nem mindig könnyű ösvényt vágni, ám a korabeli iratok és más leírások szerencsére 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a fellelhető mozaikcserepek összerakásával dióhéj-
ban, fő vonalakban felvázolhassam Kinizsi hadvezéri portréját, fordulatokban gazdag 
életútjának mindazon jelentős állomásait, melyekről valaminő emlékanyag az utókor-
ra maradt. Ebből az átfogó képből most csak a Kinizsi-néphagyomány néhány jelleg-
zetes gyöngyszemét szeretném bemutatni. A legérdekesebb mondák, anekdoták, 
szólások, kalandos-törökös históriák felvillantásával ugyanis méginkább szembetű-
nővé válhat ama éles kontraszt, mely a heroizáló paraszti emlékezet legendás hőse, 
valamint a középkori hadvezér valóságos, hús-vér alakja között feszül. 

Egy emlékezetes haditánc 

Fürge kezű piktor palettájára kívánkozó, látványos jelenet, afféle „tájkép csata 
után", melyet a nagy reneszánsz uralkodó udvari történetírója, Antonio Bonfini mes-
ter, évekkel az esemény után, nyilván hallomásból, valamelyik szemtanú erőteljesen 
kiszínezett elmondása alapján vetett papírra, nagy műve minden bizonnyal legpom-
pásabban dramatizált fejezetének végén. 

A hadvezér legkiemelkedőbb győzelmét követő kenyérmezei hadiünnepség leírá-
sa több reális mozzanatot is magában foglal. Ám a bizarr haditánc szépirodalmi 
színvonalú bemutatása még abban az esetben is gyanút ébresztene a kései utókoi 
emberében, ha Francesco Fontana jellemzése alapján nem tudnánk, hogy Kinizsi 
„herculesi termete" a legendák világába tartozott. íme, az olasz historikus érzékletes 
leírása! 

„Bár véres volt a győzelem, az örvendező Kinizsi társával, s a győztes jámbor csa-
patokkal lakomát rendezett a holtak között, minthogy rájuk sötétedett s nem térhet-
tek vissza táborukba. Az ellenség elfoglalt táborában úgyis találtak ételt-italt bőven. A 
holtakra teritettek asztalt; ezek szerte a mezőn oly sokan és sűrűn feküdtek, hogy 
bármerre fordulva, tizenhat stádiumnyi területen holttestben botolhattál. A katonák 
odatelepedtek a lakomához. Testük felüdült a bőséges ételtől, lelkük pedig az öröm-
től és a bortól felvidult. A lakomázás vitézi dalok éneklése közben telt el. Hevenyé-
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ben versbe foglalták a vezérek és a főemberek dicsőségét. Majd amikor Bacchus fel-
hevítette őket, vitézi táncba kezdtek. Fegyveresen járták a katonatáncot, s ütemesen 
felhangzó kiáltozásuk mindent betöltött. 

Azután az általános örömben, midőn mindegyik katona különböző taglejtésekkel 
nevettette társait, Kinizsit is táncba hívták, ő hirtelen a kör közepére ugrott, keze 
segítsége nélkül, pusztán a fogával, derekánál fogva felragadott egy megölt, hórihor-
gas törököt, majd ütemesen körbe táncolt. Ez a herculesi termetű férfihez illő tánc 
inkább csodálkozást, mint nevetést váltott ki a szemlélőkből. Kiáradó örömükben az 
egész éjszakát álmatlanul töltötték." 

Bonfini mester irodalmiasan kerekded, kiszínezett leírására támaszkodott azután a 
népköltészet, a szépirodalom és a vásári ponyvairodalom is, mely végül ama közis-
mert túlzáshoz vezetett, hogy a kenyérmezei hős nem csupán a fogaival felragadott 
törökkel ropta a haditáncot, hanem mindkét karjával is egy-egy „pogány holttestet 
szorongatott a hóna alatt... 

„Egy parasztember fia vala..." 

A Kinizsi-mondakör legismertebb elemét a legendás hős népi, paraszti származá-
sának egyöntetű hiedelme képezte minden időben. Az elnyomott parasztság 
„igazságot szolgáltatott" magának, bemutatva, miként lesz a nincstelen jobbágyfiúból 
országos főméltóság, a törökellenes küzdelmek rettenthetetlen hadvezére. Mindez 
pedig a megmagyarosodott erdélyi szász írástudónak, Heltai Gáspárnak az ezeröt-
százhetvenes években keletkezett krónikájára megy vissza. Szeben jeles szülötte 
Bonfini latin históriáját „magyarította" és színezte tovább a népies elvárásoknak meg-
felelően. Ilyképpen: „Kinizsi Pál egy parasztember fia vala, és malomból jöve ki a 
szolgálatra. Szolgála pedig előszer az Magyar Balásnak hadnagysága alatt. Szép, 
Hercules-termetű ember vala, jó eszű és felette nagy erejű. A malomba egyedől fele-
melte a malomkövet. Egy egész hordó bort egyedől felemelt. Jeles hammar futó vala. 
Látván az Magyar Bálás az ő emberségét és nagy vitéz voltát, az önnen lányát adá 
néki feleségül." 

„Hallatlan lelki és testi erővel bírt.." 

A Kinizsi-mítosz valamennyi fontosabb alapmotívumának első megfogalmazója a 
már többször említett udvari történetíró, Antonio Bonfini mester volt. ő a humanista 
történetírás antikizáló törekvéseinek szellemében, Kinizsit Ajaxhoz és Herculeshez 
hasonlítgatta. Mindeközben az emberfeletti tulajdonságokkal rendelkező, heroikus 
félistenek sorába emelte. Ily módon, ámbár leírása számos, igen értékes információt 
is tartalmazott, de idealizáló-klasszicizáló-legendateremtő elemei révén, jobbára 
közvetve és áttételesen, a legfontosabb kútfőjévé vált a Kinizsi-mondakör megterem-
tőjének is, miként ezt a fenti Heltai-példából már láthattuk. 

„Kinizsi Pál alacsony sorból származott, gabonaőrlő szárazmalomból került a kato-
nasághoz, s először Magyar Balázs alatt szolgált. Vezetéknevét szülőfalujáról nyerte. 
Hallatlan lelki és testi erővel bírt; termete, izmai, tagjai Herculeshez tették teljesen 
hasonlóvá. Apja malmában nevelkedett. Minden segítség nélkül emelte fel a földről 
gyakran a malomkereket, olykor a boroshordót, melyet a szekér is alig tudott elvinni. 
Fegyveres vitézt fogával felkapva, fegyveresen járta körül a haditáncot. Birkózásban 
legyőzhetetlen. A katonáskodás alatt Magyar Balázs annyira megkedvelte, hogy nem-
csak a legnagyobb katonai tisztségekre emelte, de látva vitézségét és hűségét, még 
leányát is hozzáadta feleségül." 
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Kinizsi malmai 

Ez a témakör ugyancsak az egyik legkedveltebb elemét alkotja a Kinizsi-monda-
körnek, mely éppen úgy magában foglalt valóságos mozzanatokat, apró részeleme-
ket is, mint a jeles hadvezér alakját fölidéző néphagyomány mindmegannyi termése. 
Megfigyelhető, hogy többnyire Mátyás király - egyazon időpontban sokfelé fölbuk-
kanó — személyét is bevonják a „Kinizsi-malomkörbe". Már ha a magyar népköltészet 
a legkedveltebb uralkodóját éppen idehaza lelték, két-háromfrontos háborúskodása-
inak lélegzetvételnyi szüneteiben. 

Ha viszont őt a legszorgosabb nyomozással sem sikerült megtalálni, akkor mesélős 
kedvű eleink kénytelenek voltak beérni Magyar Balázzsal, a hadvezér későbbi apó-
sával is. Megesett azonban, hogy „Vastag Balázs" a „Közelebb ennél, ha kománknak 
kezét akarjuk fogni" - felkiáltással éppen a „velencéseket" okítgatta a magyai 
hadművészet fortélyaira, netán az itáliai Otranto vára alatt csalta lesre a élelemért 
portyázgató törököket. A malom-mondát barkácsolgató paraszti képzelőerő ilyenkor 
beérte az uralkodója parancsára meglehetősen távoli területekre hadiexpedíciókat 
vezető királyi főkapitány lányával is. Akit azonban, a némi turpisságokat meg nem 
vető mesemondók jobbára a Jolánka, netán a Benitta névre kereszteltek át. Noha itt 
ugyanarról a Magyar Benignáról volt szó, akit évekkel első férje halála után is a 
„néhai Kinizsi Pál hites társa" gyanánt emlegetnek. 

Nem véletlen hát, hogy a malom-mondák közül az egyik legjellegzetesebbet ép-
pen Vázsonyban jegyezték föl. A paraszti mesélő ma már nehezen ellenőrizhető 
információi szerint Mátyás király egyszer a kis település környékén vadászgatott, a 
Bakony idáig lenyúló sűrűségeiben. S mivel megszomjazott, a Séd-patak melletti 
vízimalomhoz lovagolt, ahol inni kért az öreg molnártól, ő pedig intett a mellette 
szorgoskodó legényfiának, aki készségesen eleget tett királyura kívánságának. Az 
illem persze azt diktálta, hogy ne a markában szorongatva nyújtsa át a friss forrásvíz-
zel megtöltött kupát Mátyásnak. Ámde holmi tálcafélének híre-hamva sem volt az 
egyszerű parasztmolnár faluszéli portáján. Mit volt, mit nem tenni, az élelmes legény 
felkapta az ajtó közelében heverő malomkövet, és arra rátéve kínálta meg meghök-
kent uralkodóját a szomjoltó nedűvel. Melyből persze az is kiviláglik, hogy a monda 
alighanem az újkorban keletkezett, lévén hogy a középkor magyar nemese és 
katonája — részben a fertőzések elkerülése végett - vízivásra leginkább csak akkor 
vetemedett, ha már a szomjanhalás közvetlen veszélye fenyegette... 

A meglepetéstől félig-meddig sóbálvánnyá váló Mátyás bizony nem hagyta annyi-
ban a dolgot. De nem ám, hiszen a robusztus termetű, bivalyerős molnárlegényre 
igencsak szüksége volt a sokfelé hadakozó seregeiben is! így esett, hogy értékes 
ajándékokkal és még fényesebb ígéretekkel elcsalta magával az ifjú Kinizsit, melyet 
utóbb egyikük sem bánt meg. Legfeljebb a szegény apa, mert amikor aszályosabb 
években kiapadt a Séd, bizony nem kelepelt már a malma! Az erős Palkó hetedhét 
országon is túl járt már, s így nem akadt, aki a puszta kezével is megforgassa a 
malomkereket...Ennyit a malomkőről, melyről jól ismert, hogy már Toldi Miklós is 
meg-megemelgette, jó egy évszázaddal Kinizsi előtt. Melyben nincs is semmi csodá-
latos, hiszen a roppant fizikumú, nagyerejű hős mindenkor szerves része volt a 
történeti mondák nemzetközi motívumkincsének. 

A legendák Kinizsijének malmairól megemlékeznek népmondáink a Veszprém 
megyei Nagyvázsonyban, a bihari Kinizsen és Csúcsán, az abaújvári két Kinizsen, a 
szolnoki Abonyban és a temesközi Temesvárott is. A hadvezér életútjával kapcsolatos 
források azt bizonyítják, hogy nem is teljesen alaptalanul. Melyben persze megint 
csak nincs semmi csodálatos, hiszen olyan történeti monda sosem volt, melyben 
legalább is egy szemernyi igazságfióka ne rejtezne. 
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Törökijesztő zö ld ág 

Kinizsi hadifortélyairól Zrínyi Miklós költő-hadvezér, a szigetvári hős dédunokája 
vetette papírra a legrégibb regeszerű esetet jeles művében, a Vitéz hadnagy-ban, 
minden bizonnyal a szájhagyományozó népi emlékezet és a vitézi énekköltészet 
akkor még elevenen élő históriái alapján. A nyúlfarknyi kuriózumot a harcedzett 
Zrínyi - különben Mátyás király és Kinizsi hadvezéri erényeinek őszinte csodálója -
ama véleményének megtámogatására mesélte el, hogy a körültekintő óvatosságot 
sohasem mellőzve, mégis mindenféle újítással, meglepetéssel, változtatással is élnie 
kell a jó főtisztnek: 

„Kinizsi Pál az egész hadának zöld ágat ada kezében hordozni, s azzal ijeszté el a 
törököt. Oka ennek a dolognak az, hogy mikor a szem olyant lát, az kit soha sem 
látott, az szű olyat gondol, akit soha sem gondolt... Ha az ellenség megtudta volna, 
hogy... Kinizsi Pál zöld ágat hordoztat,... memdenem nagyobb szű vet vett volna-e 
magának avval, gondolván, hogy az erőtlenség viszi reá, hogy valami találmánt talál-
jon az elvesztésére; mert egyébiránt az, kinek elegendő ereje s hatalma van, nem 
szokott igen az ilyen találmányokkal élni." 

Való igaz, hogy Zrínyinek ezt az elgondolkodtató Kinizsi-fortélyát ez idő tájt kora-
beli adattal még nem lehet megtámogatni. Ám az is tény, hogy hasonló cselfogások-
kal gyakorta éltek a szemben álló felek a török-magyar küzdelmek egyharmad évez-
redet felölelő időszakában. Például a tizenötéves háború egyik hadjáratában valame-
lyik nem túl nagy létszámú, gyenge harcértékű, vonuló török sereg lovainak, tevéi-
nek és más teherhordó állatainak a hátára embert formázó fafaragványokat kötöztek. 
Mégpedig avégett, hogy a messzi távolból őket kémlelő magyarokat ijesztőnek tűnő 
katonai erejükkel tévesszék meg... 

Kézszorítás, vasmarokkal 

A Toldi-mondakör jól ismert elemei úgyszintén begyűrűztek a Kinizsi-néphagyo-
mányba is. Mely korántsem véletlen, hiszen Botonddal együtt ők képviselték a nyers 
fizikai erő legjellemzőbb megnyilvánulásait a históriai gyökerekhez visszanyúló ma-
gyar népköltészetben. 

Ilyen volt a kézszoritás-motívum is, mely a népmondák Kinizsi-változatai szerint a 
következő módon zajlott le. Egyszer úgy esett, hogy a vitézi párviadaloktól csöppet 
sem húzódozó Kinizsi valamelyik török bajnokkal, egy rettenthetetlen gázival állt ki, 
egy szál kardra, életre-halálra. Az összecsapás előtt persze a hagyományos parolázás-
sal pecsételték meg egymás iránt érzett megbecsülésüket, tisztelvén egymásban a 
vitéz harcost. 

Kinizsi azonban nem szerette volna, ha a szintén jól megtermett mohamedán le-
vente fölösleges illúziókat táplálna a bajviadal kimenetele felől. Éppen ezért igyeke-
zett minél erőteljesebb nyomatékot adni kézszorításának. Mely persze meg is hozta a 
várt eredményt: vasmarkának satuszorításában a török bajnok ujjai úgyszólván 
összepréselődtek! 

Kinizsinek ekkor — legalábbis a Toldi-mondák lovagias szabályai szerint - türelme-
sen meg kellett volna várnia, hogy a fájdalomtól sziszegni is csupán módjával képes 
ellenfele, némi külső segítséggel, egyenként szétválassza vérző, összepréselődött 
ujjait. Úgy tűnik azonban, hogy a legendák Kinizsije - avagy inkább a történet tizen-
nyolcadik századi kifundálója - vajmi kevéssé méltányolta Toldi udvarias nagylelkű-
ségét, példamutatását. Hősünk ugyanis rögvest a cselekvés mezejére lépett, s mielőtt 
a harcképtelenné váló török hitharcos megmarkolhatta volna görbe szablyáját, a 
borotvaéles jatagánt, egy villámgyors kardsuhintással lecsapta fejét... 
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A nyereg alakú szikla rejtélye 

A pontosabb értesülésekkel rendelkező néphagyomány arról is tud, hogy fényes 
győzelmei méltó jutalmaként Mátyás király nem csupán a vázsonykői uradalmat 
adományozta legkedvesebb törökverő hadvezérének, hanem utóbb neki adta a 
közeli Somló várát is. 

Emlékét itt ma is őrzi egy különös alakú, nyerget formázó szikla. A néphit szerint 
ez akkor keletkezett, amikor az újonnan megadományozott vezér éppen a vár átvéte-
lére sietett. Gyalog indult útnak, mivel nem akarta fárasztani lovát a nehezen járható, 
köves hegyiutakon. Menet közben, jócskán elfáradva a meredek terepen felfelé kap-
tatás során, szusszanásnyi időre leült az ösvény mellett magasodó kősziklára. 

Igen ám, de a sokkal könnyebb terhekhez szokott bazaltkő számára túlontúl sú-
lyosnak bizonyult Kinizsi hatalmas testének roppant tömege, úgyhogy mély horpa-
dás keletkezett a közepén... 

„Haragos az én komám, az Isten!" 

Természetesen nem csupán Bonfini és Heltai leírásai bizonyítják, hogy Kinizsi 
alakja köré már életében s röviddel halála után legendák, csodás és babonás hiedel-
mek szövődtek, hanem például Szerémi György atya munkája is, aki Zápolyai János 
király udvari káplánjának a posztját töltötte be öregkorában. 

Gyermekkorában ő még talán láthatta is Kinizsit, aki gyakorta megfordult a 
Szerémségben, György atya szűkebb pátriájában, sőt itt érte a halál is, utolsó hadjára-
táról visszatérőben. A mindenféle konyhai pletykát és útszéli babonát hallatlan szor-
galmatossággal összekapirgáló királyi káplán Kinizsiről, a Mátyás királyt eláruló „nagy 
hűtlenek" egyikéről is följegyzett egy csokorra való mendemondát. Dyesféléket: 

„Kinizsi Pál megnémult és így múlt ki Temesvárott a világból egy pap miatt, akit 
mezítelenül malomkerékhez köttetett. És csodálatos volt, hogy a malomkerék megállt 
a pappal. A mai nap is tanúságára van a papnak a város. Mondta Kinizsi Pál: 

— Bizony, haragos az én komám, az Isten! 
Megnémulásának másik oka az volt, hogy a csanádi püspök dézsmáját minden év-

ben behordatta magának temesvári várába. A harmadik ok az volt, hogy semmit sem 
törődött az egyházi kiközösítéssel. Ezért halála után egy teljes évig felfüggesztés alatt 
volt a lelke; ezalatt éjjel és nappal sokat zörgött, fazekat tört össze és kerepelt. Látták 
ezt a kolostori szerzetesek. A parókus, név szerint Demeter, híres volt derék életéről 
Temesvárott; megszánta komáját, Kinizsi Pált, mert ő keresztelte meg a fiát. Lelkéért 
nagy megemlékezést tartott, áldozott borjúkat és kecskéket, s szárnyasokat öltek le 
lelkéért. Es bőségesen adott az áldozatokból a papoknak, szerzeteseknek és szegé-
nyeknek. Mivel a pogányok ellen nagy védője és híve volt Kinizsi az egyháznak, ezt 
megemlítették az imádkozó férfiak a magasságos Isten előtt, s így többé nem jelent 
meg." 

KI félhet jobban? 

Jóllehet Kinizsinek sikerült megvernie a pogányt a Kenyérmezőn, ámde roppant 
létszámfölényben levő ellenfelei lassanként újfent összeverődtek s megerősödtek. 
Olyannyira, hogy még az előzőnél is nagyobb feneséggel készültek rácsapni a ma-
gyarokra, miként ezt a jó emlékezetű reformkori polihisztor, Dugonics András felje-
gyezte múlt századi, remek Példabeszédeiben. 

Látja ám az akkor is két kardot szorongató vezér, hogy vitézei közül sokan megi-
jedtek, meg is háborodtak az ismét rájuk zúduló, iszonyú sokaság láttán. 
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— Nosza, rajta — úgymond - , vitéz bajtársaim, jó szívvel legyetek! Mert ha mi, kik 
ezelőtt győzedelmesek voltunk, így félhetünk, elgondolhatjátok, mennyire retteghet-
nek a törökök, kiket az imént már megvertünk! 

Beszédét elvégezvén, bátorságukat visszanyerő vitézei élén a törökökre esett, s 
úgy elverte őket megint, hogy miként régóta szokta volt, hírmondóul is csak egynek 
engedte meg az életét... 

„Kinizsi könnyei" 

Erdős-hegyes Bakonyország élénk képzelőerővel rendelkező népe még a múlt 
században sem únta meg az újabb és újabb Kinizsi-történetek kifundálását. Eszmé-
nyien szép természeti környezetben, közel a Séd völgyéhez, egy ilyen bővizű forrás 
fakadt, mely Vázsonytól rövid sétával elérhető. Vizét a patak vezeti le. 

Ide, a vártól északra elhelyezkedő forráshoz még a XVKI. század folyamán egy 
csővezetéket építettek az uradalom birtokosai, a Zichy grófok. A mezőváros földesúri 
joghatóság alatt álló parasztságának alighanem ekkortájt fordult a figyelme a forrás 
felé is, mivel a Kinizsi-relikviák megmentése éppen a Zichyek nevéhez fűződik. 

A hazája sorsát sirató hős hadvezér könnyei táplálhatják a bővizű forrást — véli a 
népi fantázia - , hiszen ő holtában sem feledkezhet meg gyámolítottjairól. Ily módon 
kapta a Séd hídjáról nem messzire található forrás vize a „Kinizsi könnyei" nevet. A 
kései utódok tiszteletben tartották úgy a nagy hadvezér emlékét, mint a népi képze-
lőerő e sajátos megnyilvánulását: ma a forrás egész környéke természetvédelmi terü-
let. 

Miért süllyedt a földbe a Mátyás-templom? 

A néphagyomány arról sem feledkezett meg, hogy Kinizsi nem csupán a török el-
len és Vázsony környékén tevékenykedett, hanem szívesen látott vendég volt Budán 
is, ha éppen ott kellett segítenie. Mint például akkor, midőn a nagy király dicsőségére 
éppen a budavári Mátyás-templom építkezéseinek utolsó munkálatait végezték a 
szorgos pallérok és a taljánus fondáló mesterek. Voltaképpen már be is fejeztek min-
dent, csupán a torony keresztrózsájának a feltűzése volt még hátra. Ezzel azonban 
sehogyan sem boldogultak. 

Mi mást tehettek, üzentek Kinizsiért, aki történetesen éppen a palotában tárgyalt az 
jralkodóval. ő azután legott a helyszínre sietett, s nem sokáig töprengett. Miután 
ilaposan szemügyre vette a helyszínt, nekirugaszkodott, és markát megpökve, alig 
néhány ugrással az épület tetejére lendítette magát. Ott pedig olyan hatalmas ütéssel 
erősítette föl a toronyra azt a fránya keresztrózsát, hogy az egész építmény öt lábnyira 
i földbe süllyedt! íme, ez az oka, hogy még ma is csak lépcsőkön lehet lejutni a 
:emplom belsejébe — hirdeti e helyi történeti monda. 

Kinizsi ugratója 

Érdemes módon, az akkor már Magyarország belsejében pusztító török a Kinizsi-
mondákban mindenkor következetesen megtartotta kedvelt szokását. Tudniillik, azt, 
fiogy csupán akkor tört rá a rettegett hírű hadvezérre, ha a magyar sereg jóval keve-
sebb harcost számlált. 

így esett ez a Vázsonyhoz nem túl messzire fekvő Palota váránál is, melynek előte-
"ében sikerült lesre csalniuk Kinizsi maroknyi lovasságát. Az persze most ne nagyon 
savarjon bennünket, hogy amikor Mohács esztendejében a török száguldók először 
dúlták fel a bakonyi régiót, akkor hősünk már három évtizede odalent nyugodott... 
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Sőt, ha hihetnénk a szapora szavú Szerémi atyának, az odafönt tanyázó komája idő 
közben kegyelmet adott zörgő-kerepelő-fazéktörő lelkének is... 

A vezér persze szemvillanásnyi idő alatt átlátta a veszélyes helyzetet, s azonmóc 
parancsot adott a menekülésre a palotai végház felé. A leengedett felvonóhíd előti 
pedig mindaddig halálmegvető bátorsággal, egyszál maga is feltartóztatta az üldözc 
pogányokat, amíg az utolsó magyar huszár is be nem menekült a várba. 

Akkor pedig felhúzatta a felvonóhidat, majd a régi magyar népmesék kedvelt tál 
toscsikóinak legjobb tulajdonságaival rendelkező paripájával merészen és könnye 
dén átugratta a széles várárkot... Tette mindezt a hitetlen pogányok nem csekély 
megrökönyödésére, akik már-már a markukban érezték legveszedelmesebb ellenfe 
lük fejét. 

Mégpedig azt a fejet, melyet hálás királya, a következő népmonda szerint, mérhe 
tetlenül többre becsült, mint a törökökét. A népi emlékezet pedig azóta is Kinizs 
ugratójának nevezi a vezér csodálatos megmenekülésének színhelyét — vallották 2 
régi öregek a szellemi néprajz szorgos kutatóinak. 

Harmincezer fejet egyért? 

Bármennyire is a kard embere volt Kinizsi, a jó király csak nem állhatta meg, hogy 
a török nyelv és az iszlám szokások kiváló szakértőjeként el ne küldje a sztambul: 
Portára, a fényességes padisahhoz. Azaz, csupán szerette volna útnak indítani, mert 2 
különben mindenkor felettébb tettrekész és önként ajánlkozó Kinizsinek hogy, hogy 
nem, most bizony semmiképpen sem fűlt a foga a kitüntetésnek számító megbízatáí 
vállalásához. Mátyás persze hamar átlátta, merről fú j a szél! Annál inkább, hiszer 
ifjúkorában valaha ő maga is szagolgatta a bosnyák-szerb hadszíntér törökös lőpor 
füstjét. így aztán, a maga gúnyos modorában, ekként próbálta jobb belátásra bím: 
vonakodó vezérét: 

- Ó, hát semmit se félj, jámbor szolgám! Ha a gaz pogány netán leüttetné a koba 
kodat, menten rájuk megyek hadaimmal! S meg sem állok mindaddig, amíg harminc-
ezer török fejet le nem kaszabolunk a tiéd helyett! 

Hanem a királyi nagyrabecsülésnek ez az ékes megnyilvánulása sem tudta a követ 
megbízatás fölvállalására ösztönözni a továbbra is szívósan ódzkodó Kinizsit. Ak: 
aztán végezetül a következő rezignáltán bölcs szentenciával szorította sarokba i 
retorikában különben verhetetlennek bizonyuló uralkodóját: 

— Úgy ám, felséges királyom! Életem-halálom a kezedbe ajánlom, de bizony abbó 
a harmincezerből egy sem illik olyan pompásan a Palkónak a nyakára, mint ez az egy 
mostani! 

„Megugratták a Kinizsi Pál táncát..." 

A kenyérmezei győzelem hírhedt haditánca révén népies szóláskincsünk is meg 
gyarapodott egy motívummal. Tudniillik azzal, melyet a nyelvészek még századunk 
elején is be tudtak gyűjteni a magyar parasztságtól. Ez pedig így szólt: „Megugratták g 
Kinizsi Pál táncát." 

Ami semmi egyebet nem jelentett, mint hogy az ütlegek nyomát már jól ki leheteti 
venni a delikvens hurkásodó hátán, vagyis alaposan elpáholták. 

Hány KlnJzst alapított a hadvezér? 

A népies szófejtés-nyelvészkedés magától értetődően, Kinizsi alapításának vélte s 
régi magyar állam területén fellelhető összes Kinizs, Kenéz, Kenes, Kanizsa falut 
Melyben van is egy szemernyi ráció, hiszen a közkedvelt hős vezetékneve valóban £ 
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kenéz szóból eredt. A történeti etimológiai kérdéseket nemigen feszegető paraszti 
képzelőerő tehát majdhogynem joggal kapcsolta össze Kinizsi nevét az azonos talaj-
ból sarjadt helynevekkel. 

így adódott, hogy a népi fantázia Kinizsi alapításának tartotta mindkét Abaújvár 
megyei falut - Nagykinizst, Kiskinizst —, a bihari Kinizst, a Bács megyei Kanizsát, a 
zalai Nagykanizsát, sőt még a temesközi Paulist is. 

Az utóbbi a kevésbé ismert szerb szájhagyományhoz kapcsolódik, mely tudvale-
vően Pavle Sremac, Knez Pavle néven emlegette őt. Hitük szerint a Versec környéki 
Paulis szerb lakói úgy vélték, hogy falujukat Pavle junák, ez az ifjú szláv vitéz alapí-
totta, akit azután, miután kral Matijaá szolgálatába szegődött, a magyarok lassacskán 
kisajátítottak maguknak... 

A tudományos álláspont jóval egyszerűbb és természetközelibb: a szerb paulj kife-
jezés ugyanis fűszálat jelent, a paulja pedig árpát - ezekhez kapcsolódott a falunév 
keletkezése. 

Parola és kaszabolás 

Ámbátor Kinizsi, éppen a törökök kifogyhatatlannak tűnő számbeli túlsúlya miatt, 
leginkább mindkét kezében egy-egy karddal szeretett harcolni velük, de ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy szükség esetén ne látta volna el a bajukat csak a jobbjával 
is - így a néphagyomány. 

Mint például abban az ütközetben, amelyben a megint csak halálos veszedelembe 
sodródott Magyar Balázs felmentésére sietett. Mint mindig, ezúttal is sikerült kimene-
kítenie az ellenség gyűrűjéből az öreg hadvezért. 

Pedig Kinizsi már-már halottnak vélte őt, így aztán érthető, hogy amikor mégis rá-
bukkant a harcosok sűrűjében, túláradó örömében hosszasan parolázott vele az 
egyik kezével, míg a másikkal továbbra is akkurátusan kaszabolgatta le helyükről a 
tar fejeket. Mégpedig olyan hatékonyan, hogy csaknem kicsorbult hosszú, egyenes, 
pallosra emlékeztető kardja. Tán éppen az, melyet napjainkban is éberen őriz 
Temesváry Ferenc, a Kinizsi-mondakör jeles magyar kutatója, Nemzeti Múzeumunk 
Fegyvertárában, 55.3272 leltári szám alatt... 

Magyar Balázs a veremben 

Nem meglepő, hogy a délvidéki küzdelmek vezéregyéniségének alakját nemcsak a 
magyar, hanem az ott élő — helyenként éppen általa betelepített - , balkáni eredetű, 
jobbára szerb népesség is megörökítette a maga hagyományaiban. 

Az egyik délszláv bugarática, vagyis afféle vitézi kesergő például arról tud, hogy a 
Kenyérmezőnél diadalmaskodó Kinizsi árulással és a csatából történő elszökés hamis 
vádjával próbálja befeketíteni Mátyás király előtt Vuk despotát, a „Tüzes Sárkányt", a 
magyarországi szerbek legnépszerűbb középkori hősét. 

Viszont a Magyar Balázshoz és lányához kötődő Kinizsi-történetek ennél megnye-
rőbb portréját hagyományozták ránk a törökverő hadvezérnek. Az egyik szerb 
bugarStica például arról ad számot, miként mentette meg jótevője életét a hős kenéz. 
A nyomasztó török túlerő ugyanis vereséget mért a magyar-szerb keresztény seregre, 
s maga kapetan Madjar is halálos veszedelembe sodródott. 

Ifjú hadnagya ekkor egy veremhez menekítette a vállán a súlyosan sebesült ma-
gyar vezért, és ide rejtette el őt a már mindenfelé szaglászó török üldözők elől. S 
hogy ne bukkanhassanak rá, a verem nyílását egy hatalmas malomkővel fedte le. Az 
ekként megmentett Magyar Balázs hálája nem is maradt el: szerencsés hazatérésük 
után csakhamar a lánya, Benitta kezével jutalmazta meg kedves vitézét. 
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Barát, gyere, levél érkezett! 

Ne higgyük persze, hogy egész életét a csatamezőkön élte le a vitéz Kinizsi Pál! A 
harcok nyúlfarknyi szüneteiben ugyanis el-elviszi őt a bakonyi népmonda legkedve-
sebb várába, Vázsonykőre is. Néhanapján itt időzött nejével, Magyar Benignával 
miközben a vár falairól és az öregtorony ablakaiból gyönyörködött a környező ma-
gaslatok, völgyek és rengetegek pompás látványában. 

Meg aztán akkor is lefelé nézelődött, ha valahonnét levelet várt. Leginkább persze 
Budáról, Mátyás király fényes várpalotájából, az uralkodó vörös viaszpecsétjével, 
melyekben jobbára hadbahívásról, toborzásról, várostromokról, hadjáratokról esett 
szó. Ilyenkor azonban mindig nagy bajban volt a csaknem semmilyen akadályt sem 
ismerő, derék hadvezér. Úgy ám, lévén hogy - több jeles pályatársához hasonlóan - , 
a betűvetéshez, az olvasáshoz, meg általában azokhoz a fránya deáki tudományok-
hoz bizony őkelme sem konyított egy szemernyit sem. 

Persze, egy Kinizsin ez sem tudott kifogni. Mert bizony nem hiába telepítette ő ide, 
a várral szemközti Szentmihály pusztára a pálos szerzeteseket, ellátva őket kolostor-
ral, templommal, földekkel és más, fejedelmi ajándékokkal is. Ha pediglen bárhonnét 
levele érkezett, csak lekiabált hozzájuk a mérföldekre elható, sztentori hagján a to-
ronyból vagy a várfalról: 

— Barát, gyere, levél érkezett, olvasd el! 

„Bajnok Kinizsi halál után Is öl" 

Lehetetlent csak racionális gondolkodás ismer, a népköltészet parttalan képzelőe-
reje nem respektálja a realitás határait. Mindeközben nem nélkülözi a következetes-
ség elemi logikai láncszemeit sem. Mert ha egyszer Kinizsinek egész életében az volt 
az elismert szakmája, hogy a pogány török támadókat irtsa, akkor érthető, hogy erről 
a szent kötelességéről a halála után sem mondhatott le egykönnyen... 

S való tény: Dugonics jóvoltából, aki egyike volt múlt századi, utolsó polihisztora-
inknak, még arra is találunk példát, hogy a törökverő hős a sírjából is ölte a pogányt. 
Történt egyszer, hogy a fél Dunántúlt meghódító törökök közül néhányan elkevered-
tek a vázsonyi kolostorba is, melynek pincekriptája Kinizsi síremlékét is magában 
rejtette. Egyiküknek különösen alapos oka volt kiruccanni ide, mivel a monda szerint 
a nagyapját még Kinizsi szelte derékba, jó két emberöltővel korábban. No, a törökö-
kön aratott győzelmekkel dicsekvő sírfeliratot olvasván, a türk atyafi bősz haragra 
gerjedt. Minek következtében oly módon igyekezett bosszút állni az ebhitű gyaúr 
emlékkövén, mely még egy népies múlt századi poétát, Erdélyi Jánost is versírásra 
ihletett: 

„Olvasta szörnyen 
Mi feljegyeztetett, 
Hőstől hazája 
Miképp megszenvedett. 

ff És fogta a csővet 
Damaskus vas fiát, 
Homlokba lőtte 
Mint egy haramiát. 

Hogy a betűket 
Megszégyen ítené, 
Sűrű agyaggal 
A szobrot elkené. 

De viszzapattant 
Az érc nagy hirtelen 
Szegény haragvót 
Megölte véltelen. 

Méltó beszéd van 
Korok regéiből; 
Bajnok Kinizsi 
Halál után is öl. 
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Nos, ennyit a népi hősről, a legendák Kinizsijéről, a makulátlanul tiszta erkölcsű, 
eszményi testi-lelki tulajdonságokkal rendelkező „magyar Herculesről", a dicsőséges 
győzelmekkel végződő törökellenes küzdelmek verhetetlen héroszáról, Mátyás király 
legvitézebb hadvezéréről. Jóllehet, a népköltészet kimeríthetetlen kincsesbányája, 
;ovábbá a szépirodalmi alkotások és a vásári ponyvairodalom itt nemigen érintett, 
értéktelen fattyú hajtásai még rengeteg mesés-csodás-legendás történetet is az utókor-
ra hagyományoztak róla, ám alighanem e néhány jellemző mozaik alapján is szemlé-
letes képet nyerhettünk arról a Kinizsiről, akinek bizony nem túlságosan sok köze 
ralt a hús-vér történelmi személyiség lényegesen bonyolultabb és összetettebb egyé-
niségéhez, jóval göröngyösebb életútjához, sokrétű tevékenységi köreihez. 

Dr. Fenyvesi László 
IRODALOM: 

A Kinizsi-mondák javarészét Id. a Hunyadi Mátyás korára vonatkozó anyaggyűjtésben, a 
Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában. Továbbá: Grafenauer, Ivan. Slovenske 
pripovedke o kralju Matjaíu. Ljubljana, 1951.262 old. (Slovenske Akademija znanosti in 
umetnosti. Razred za filoloäke in literarne vede. Dela. Institut za Slovensko narodopisje 
1.), - Balog Sándor. Kinizsi és Abony. Abony, 1974, 64 lev., - Harkány Jenő. Kinizsi Pál 
élete és hőstettei. (Bp. 1912.) 32 old., - RáczBéla Kinizsi Pál. Jutás, 1940. 44 (4) old 6 t. 
(Katonai hagyományok gyűjteménye 1.), - Heltai Gáspár. Krónika az magyaroknak 
dolgairól. Bp. 1981. 312. old., - Dávid András : Délszláv epikus énekek - magyar törté-
neti hősök. (Újvidék, 1978.) 234-236 old., 268 old. - Bodisió, Valtazar. Narodne pjesme 
iz starijih, najviäe primorskih zapisa I. Biograd, 1878. 42-46 old., - Stamatovió, PatAe. 
Pavel Knez Serbljin, graf temiävarski = Srpska pcela, VIII. Budin, 1837. 80-106. old., -
Bonfini. Mátyás király. Bp. 1959. 155-157., 263-270. old., - Zrínyi Miklós prózai művei 
(Szerk.: Kovács Sándor Iván) Bp. 1985. Zrínyi , 162-163. old., - Szerémi György. Ma-
gyarország romlásáról. Bp. 1961. 58. old., - Szegedy Rezső. Régi szerb ének Kinizsi Pál-
ról = Ethnographia, 1919-1920. 1-9. old., - Czuczor Gergely költői művei II. 151-154. 
old., - Zákonyi Ferenc-. Nagyvázsony. Bp. 1985. 30. old., - Nagy Pál\ Adatok Knéz 
temesmegyei falu történetéhez = Történelmi és Régészeti Értesítő. Temesvár, 1879. 5. 
évf. 4. füz. 200-201. old., - Horváth János. Vitéz Kinisy Pálnak hamvai. Veszprém, 1797. 
8. old., - Bíró Albert. Kinizsi Pál vagy molnárlegényből főispán és országbíró. Bp. 
(1906) 31. old., - Temesváry Ferenc: Kinizsi Pál a hagyományokban és az irodalom 
egyes műfajaiban = Folia Historica 7. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve. Bp. 1979. 
63-119. old., - Kriza Ildikó. Rex iustus - Rex darus (Mátyás király a néphagyományok-
ban) = Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk.: 
Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bp. 1990. 363-410. old., - Soós Elemér - Pogrányi Nagy 
Félix: Magyarország várai I. Abaúj megye = Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. 
Fol. Hung. 3512/1. 159-162. foL: „Kinizsy Pál-malma" 

Táncz Menyhért és a pálos iskoladráma 
Kétszázötven évvel ezelőtt Pápán született Táncz Menyhért, és azért emlékezünk 

rá hálás tisztelettel, mert a ránk maradt pálos iskoladráma-gyűjtemény összeírásával 
pótolhatatlan veszteségtől mentette meg irodalmunkat. A pápai római katolikus plé-
bánia anyakönyvének 1743. évi bejegyzése szerint neve fosephus, szülei: Joannes 
Tancz és Susanna Knirrii; keresztszülei: Franciscus Rohovich és Juditha Paar; szüle-
;ési dátuma: 19 Februarius. 

A keresztségben kapott József nevet a pálos rendbe való belépésekor a Menyhért 
szerzetesi név váltotta fel, és attól kezdve egész élete végéig ezt a nevét használta, 
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