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Kinizsi Pál (1431 körül-1494)  
Egyszerű molnárlegényből lett hadvezér. Olyan hős, aki legendás 
ereje és sorozatos győzelmei révén mondai alakká vált.  Először 

Mátyás király katonája, majd Magyar Balázs egyik hadvezéreként 
tűnt fel az 1468-as morvaországi hadjáratban. Hűségéért 1472-
ben megkapta Vázsony, majd 1480-ban Somló várát.  Ebben az 

időben vette feleségül Magyar Balázs lá-
nyát, Benignát. 1479-ben Kenyérmezőnél 
Báthory István erdélyi vajdával hatalmas 
győzelmet aratott a török sereg felett. 1481
-ben Mátyás a déli végek védelmével bízta 
meg, ismét a törökök ellen harcolt. 1494-ben 
megmentette Nándorfehérvárt az árulástól. 
Szendrő ostrománál halt meg. 

I. Mátyás (1458-1490)  
Tetteit  számos mese és monda őrzi. Már ural-
kodásának elején gondja támadt a főurakkal, 
és III. Frigyes német-római császár-ral. Az el-
lene összeesküvő Garai László nádort meg-
fosztotta méltóságától. 1461-ben háborúba 
keveredett Frigyes császárral, akivel azonban 
kénytelen volt békét kötni, mivel apósa, Pod-
jebrád bujtogatására a cseh főurak lázongani kezdtek ellene. Ezt 
követően kötötte meg 1463-ban a bécsújhelyi megállapo-
dást,aminek értelmében 80 ezer aranyforintért visszakapta a 

Szent Koronát, amivel 1464-ben meg is koronázták. Ezen kívül az 
egyez-ségben közös céljuknak nevezték meg a harcot a török ellen. 
Mátyás központosított királyi hatalmat épített ki, aminek katonai 
alapja az első magyar állandó zsoldoshadsereg, a fekete sereg 
volt.  Folyamatosan csatározott a törökökkel.  Az „Igazságos Má-
tyás” máig élő népi legendájának alapját azonban a főurakat kor-
látozó intézkedései vetették meg. Uralkodása idején előfordult, 
hogy jobbágysorból származó tehetséges embereket vett pártfo-
gásába, ilyen volt Bakócz Tamás későbbi bíboros.  

Szereplők  

    Az 1955-ben írt 

ifjúsági regényt 

az író a legjobb 

alkotásának tar-

totta.  
 

Ebben a műben 

igazi mesébe illő 

hőst, Mátyás 

király közember-

ből főúrrá emel-

kedett vitézét, 

Kinizsi Pált vá-

lasztotta témául.  Hunyadi Mátyás 

Kinizsi Pál  



Podjebrád György (1420-1471) cseh király 
Mátyás királlyal eleinte szövetséget kötött, 
leányát Katalint  1463-ban nőül adta hoz-
zá. Mivel megszegte a pápának fogadott 
engedelmességét, 1466-ban II. Pál pápa az 
egyházból kiközösítette, és a cseh koronától 
is megfosztotta. Sőt a pápa megbízásából 
Mátyás magyar király hada is ellene 
fordult. Bár Mátyást a  cseh rendek királlyá 
választották Podjebrádot mégsem tudta 
legyőzni.  

Mátyás trónra kerülésekor a kincstár éves bevétele nem sokkal haladhatta meg a 
110-120 ezer forintot. Harminckét éves uralkodása alatt azonban  sikerült elér-
nie, hogy ez a szám a sokszorosára emelkedjen. Halála után számos monda kelet-
kezett, melyek kis része valószínűleg megfelel a valóságnak, mint például a Má-
tyás király és Kinizsi Pál találkozásáról szóló, a többi azonban kitaláció. 

1. Hogy hívják a regényben Magyar Balázs lányát? 
 
    ………………………………………… 
 
2. Milyen néven szerepel III. Frigyes császár Tatay regényében? 
 
   …………………………………………………….. 

3 2012  

A regénynek 

megvan a maga 

történeti alapja, 

de a legtöbb 

epizód és mellék-

cselekmény csu-

pán népmesei, 

népmondai ele-

mekre épül. 

 

Podjebrád 

Frigyes császár 

III. Frigyes császár (1415-1493) német-
római császár 
Az utolsó császár, akit Rómában koronáz-
tak meg. A háborúskodások során seregei 
sikeresek voltak, a konfliktusokból általá-
ban területszerzőként került ki. A folyama-
tos cselszövések, intrikák nyomán a Habs-
burgok túlsúlyba kerültek Európá-ban. 
„Míg mások háborúznak, te boldog Auszt-
ria házasodj!” mondás innen, az ő korából 
ered. 



 „A lovasok egyenesen a malom felé hajtottak, s meg sem álltak, 
csak bent, az udvarban, éppen a tornác előtt… A fővadász, 
amint sikerült lecsillapítani táncoló lovát, hangosan szólt, mintha 

nagy tömegnek hirdetne valamit: - Molnár nagy ünneped lesz 
ma. Mátyás király és kísérete hozzád tér be egy kupa italra… 
Aztán már rengett is megént a föld a lovak patái alatt és a má-
sik pillanatban bevágtatott Mátyás király. Jobbján nagy bajuszú 
öreg vitéz, balján hófehér lovon ragyogó szép lányka. Mögöttük 
nagyurak, vadászok serege.”  

A történet  
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„-Hát molnár, ez a lányka együtt vágtatott hajnal óta a fér-
finéppel, nem csoda, hogy megszomjazott. Adnál neki egy 
kupa vizet? .. Orsik néne .. kezében szép, régi serleget tar-
tott. – Itt van felséges uram – mondta -, csak méltó tálcánk 
nincs, amire ráhelyezzem, szegény emberek vagyunk. De 
erre odaugrott Pál, felkapott a földről egy óriási malomkö-

vet, és a tenyerén .. nyújtotta. – Dehogy nincsen, néne. Van 
bizony tálcánk. Örökebb, mint az arany… Ide azt a serle-
get!” 

Történeti alapja 

van Kinizsi és 

Magyar Jolánka 

házasságának, a 

felvidéki, dél-

vidéki és nyugati 

háborúknak. 

„-Néró, Pilátus! Két gyö-
nyörű kutyám, merre 
vagytok?…mi történt vele-
tek? … - Bocsáss meg, 
szólt Pál– egy öregasz-
szony életét kellett meg-
mentenem tőlük. – Lám – 
kiáltott a lány –, hisz ez 
Kinizsi Pál, a molnárle-
gény! Mit nem adott volna Pál azért, ha most feltámaszthatta 
volna a két ebet! … nicsak, hisz ez az erős molnárlegény. Ki más 
is birkózhatott volna meg ezekkel a szörnywetegekkel? Hogy is 
hívnak fiam? - Kinizsi Pál! - Hát, fiam .. erődet már megismertem, 
most megismertem bátorságodat is. Azt kérdezem tőled: akarsz-

Szkennelt kép rajz tartja a malom-

követ 



3.  Melyik két Mátyás mesére ismersz a Pásztortűz című fejezet-
ben? 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
4.     Kicsoda Bujkó és Mujkó? 
 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
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„Pált egy öreg, bajuszos katona vezette végig a vár udvarán, hogy megismer-
kedjék új lakóhelyével. Ruháját kicserélte, és már egy jókora kardot is szoron-
gatott a kezében, amikor az istállóhoz ért. ...végigtekintett a lovak hosszú so-
rán, s mindjárt megakadt a szeme a hatalmas, vad paripán. … Megfogta az 
elvadult állat két fülét, és alsó karjai közé szorította a pofáját.  De olyan erő-
vel, hogy Villám mozdítani se tudta… Egy darabig ficánkolt, rugdalt hátra a 

levegőbe ..tartott vagy tíz percig ez a viaskodás, akkor aztán prüszkölve, fúj-
va, elcsitult a ló… Mikor pedig Pál vezetni kezdte, engedelmesen kiballagott 
vele az istállóból az álmélkodók sorfala között.” 

 „ A háború kikiáltása nem jelentett mindjárt csatát is. 
Először össze kellett gyűjteni a sereget. A királyét is, 
a csatlakozó főurakét is. Aztán meg kellett keresni az 
ellenséget. Az önkényeskedő főurak között hamar 
rendet teremtett Mátyás. … De lassan ment a dolga 
a cseh királlyal. Mert Podjebrád elébe vonult ugyan, 
de csak azért, hogy újra eltűnjön.” … Azóta befejez-
te a cseh háborút, s most meg a vén német császárral 
gyűlt meg a baja de útját ott is diadal kísérte.” 

Néphagyomány-

ból merítette a 

szerző például a 

Mátyásért rajon-

gó vendek között 

játszódó jelene-

tet, a Keremes 

várában történt 

e s e mé ny e k e t , 

vagy Mátyás és 

Podjebrád udvari 

b o l o n d j a i n a k 

párviadalát.  

„Kémeink jelentették –így szólt a király levele– hogy a rettenetes 
Mohamed tizenkét basát küld hatalmas sereggel Erdély pusztítá-
sára. Ülj lóra fiam, .. Teremj minél előbb Temes várában. Ott ál-
lomásozó kicsiny seregünket szaporítsd, ahogy tudod. Add tudtá-
ra úrnak, parasztnak, milyen veszélyben van a hazája. Értesítet-
tük erdélyi vajdánkat hű Báthory Istvánt, de magának nincs elég 
ereje, hogy feltartóztassa a török áradatot. Siess fiam..” 
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4. Melyik Kinizsi leghíresebb csatája? Hogyan ünnepli meg győ-
zelmét? 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
 
6. Melyik Vas megyében élő népcsoporttal találkozik Bujkó útja 
során? 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

„Báthori .. Azon a reggelen, melyen a török had támadása volt, 
lelkesítő beszédet intézett katonáihoz. Biztatta őket, ha kevesen 
vannak is, a félelem ne hagyja el szívüket… Aztán csatarendbe 
állította seregét … Jobbról a székelyeket, balról a szászokat, s 
románokat középütt pedig maga helyezkedett el páncélos lo-
vasdandárjával…  

A kicsi, de hős csapat irtózatos pusztítást vitt végbe a törökök 
soraiban. .. De mindhiába, a végtelen áradat összecsapott a 
magyar sereg feje felett. ..  
Ekkor azonban mintha csoda történt volna...A hegyoldalról .. 
Mint a lavina zúdult le Kinizsi lovascsapata. Oldalba kapta a 
már győzelemittas törököt… És a csata sorsa egyszerre megfor-
dult. Báthori feltámadt csapata s Kinizsi gyors serege két tűz kö-
zé kapta a törököt, s lett annak olyan veszedelme, hogy meg-
bánta minden török azt az órát, melyben magyar földre tette a 

lábát.  
… Mire a nap leszállt a 
harci zaj elült… A sebe-
sültek sóhaja hallatszott 
még egy darabig… a 
vigalom hangja kezdte 

betölteni a tájat, itt is, 
ott is örömtüzek gyúl-
tak... 

A regény 22 

fejezetből áll. A 

fejezetek címei: 

1. Jónás, a nagy 

medve 2. Király 

és molnárlegény 

3.  Pásztortűz, 4. 

Két fenevad, 5. 

Villám, 6.  A 

zsák és a foltja, 

7. Bujkó és 

Mujkó, 8.  Bujkó 

és Mujkó, 9. Az 

ő rszem,  10. 

Jolánka elalszik, 

11. Ellenség, 

vagy jó barát? 

12. A haditanács, 

13. Hahó! Barát! 

14 .  K in iz s i , 

Kinizsi!  15. A 

császár foglyai, 

16. Ki népei 

vagytok?  17. Az 

aranykulcs, 18. 

"Jó Magyaror-

szágnak cudar 

állapotja, 19. 

"Fut a szultán 

vad hada" 20. 

Holubán "bölcs" 

terve, 21. Aki 

másnak vermet 

ás… 22. Kinizsi 

levele 

Szkennelt rajz 



Kitekintés 

7 2012  

Tatay Sándor 

derűvel, humor-

ral, életvidám-

sággal teli re-

génnyel ajándé-

kozta meg ifjúsá-

gi irodalmunkat.  

 

A könyv minden 

sorából a nép 

szeretete sugár-

zik.  

7. Ki illusztrálta a könyv első kiadásakor a regényt?   
 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
8. Mi készült még a regényből és mit tudni róla? 
 
…………………………………………………..…………. 
………………………………………….…………………... 



 
 
 
 
 

 
 

A kiadvány a TÁMOP 3.2.4-08/2009-0031 azonosító számú 
„Tudásdepó Expressz” pályázat fenntartási részeként valósul meg. 

Beküldési  határidő:  2013.  október 31.  
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