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Lengyel Dénes 
 

Kinizsi Pál és a papok 
Heltai Gáspár és Szerémi György nyomán 

 

Mátyás király jó vitéze, Kinizsi Pál nem találta helyét az új király 
udvarában. Egyre zsörtölődött, egyre morgolódott: 

– Verekedhetném van, a király meg csak egyre azt mondja, hogy 
dobzse, dobzse. Bezzeg Mátyás alatt másképpen volt! 

Addig zsörtölődött, addig morgolódott, míg egyszer Ulászló ki-
rály fülébe is eljutott a szava. 

Ulászló király pedig mindenkinek a kedvére akart tenni, ezért 
magához szólította Kinizsit, és azt mondta neki: 

– Hallom, fiam, verekedni való kedved van. Adok tizennégyezer 
fegyverest a kezed alá, lesz elég lovasod, lesz gyalogosod is, indulj a 
sereggel, és égesd fel, pusztítsd el Rácországot! 

Akkor már Kinizsi is annyi rosszat tanult a főuraktól, hogy 
örömmel indult a hadjáratra. Seregével átkelt a Száva folyón, aztán 
égetni, pusztítani kezdte a békés rác falvakat. Tizenöt napon át folyt 
a rabló hadjárat, annyi zsákmányt szerzett ott mindenki, hogy szinte 
roskadozott alatta. A tábori szekereket színültig megrakták fegyve-
rekkel, ruhákkal és fényes kincsekkel, de még akkor is annyi maradt, 
hogy a táborban elkótyavetyélték a maradékot. Egy aranyforintért ott 
öt kövér ökröt vehettél, egy asszony négy lányával tizennyolc gara-
son kelt el. 

De Kinizsi Pál még ezzel sem érte be. Arra biztatta a sereget, hogy 
menjenek tovább, és rabolják ki Törökországot is. Azt mondta a ka-
tonáknak: 

– Akkoron kell a hársat hámtani, a fának héját lehántani, amikor 
hámlik! 

De a katonákat hiába biztatta. A közvitézek már megelégelték a 
rablást, hiszen annyit raboltak, hogy már szégyenlették. 

Bezzeg nem szégyellte Kinizsi! Szekérszára vitte udvarába a sok 
kincset, és mindenkinek eldicsekedett vele. 

Eldicsekedett a papjának is, az pedig azt mondta erre a dicsekvés-
re: 

– Vitéz voltál, rabló martalóc lett belőled! 
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Hej, megharagudott erre Kinizsi! Mindjárt szólította a fegyvere-
seket, és megparancsolta nekik, hogy a papot vetkőztessék meztelen-
re, aztán kössék a malomkerékhez, úgy fojtsák a Temes vizébe. 

Amilyen az úr, olyan a szolgája is. A fegyveresek megragadták a 
szent életű papot, lerángatták róla a reverendát, a derekára kötelet 
hurkoltak, és odakötötték a forgó malomkerékhez. 

Halljatok csudát: a malomkerék egyszerre megállott! Azt mond-
ják, Isten csodát tett, mások azt beszélik, hogy a kegyes molnár elte-
relte a vizet, azért állott meg a kerék. 

A fegyveresek mind keresztet vetettek, a csodán az egész város 
elámult, csak Kinizsi nem rettent meg, hanem azt mondta hegyesen: 

– Bizony, haragos az én Isten komám! 
Ezt nem felejtették el a papok Kinizsinek, jól eszükbe vésték, s 

várták a bosszúállás napját. Erre azért is okuk volt, mert Kinizsi 
minden esztendőben elvette a csanádi püspök dézsmáját. 

Végül az egyház Kinizsit kiközösítette, magából kivetette, de ő 
bizony azzal sem törődött. 

Kinizsi vígan élte a világát, még halála óráján sem tért meg. No, 
ha nem, a hívők mind azt tartották, hogy lelke sehol sem talál békes-
séget. Ez a lélek éjjel-nappal zörgetett, fazekakat tört-zúzott, máskor 
meg hangosan kerepelt. 

A papok is a hívekkel tartottak, ők is azt hirdették, hogy a bűnös 
lelke visszajár, nem tud megnyugodni, míg fel nem oldozzák. Addig-
addig hirdették, míg Demeter atya felajánlotta, hogy eligazítja a ha-
zajáró lélek dolgát. Úgy is történt: az atya megemlékezett Kinizsi lel-
kéről, sok szárnyast, kecskét és borjút áldozott a torára. Amikor az 
áldozatot megelégelte, megnyugtatta a családot és a híveket, hogy 
Isten megbocsátott Kinizsinek. Attól fogva Kinizsi lelke többet nem 
jelent meg a földön. 

  


