
15 évesen trónra emelt Hunyadi Má-
tyás elsõsorban apja, Hunyadi János
kormányzó törökellenes harcaiban el-

ért sikereinek köszönhette koronáját. Az ország
népe jogosan várta el az ifjú uralkodótól, hogy a
nándorfehérvári hõs örökébe lépve távol tartsa
az oszmán fenyegetést az országtól. Az ellene
szõtt összeesküvések motívumai között rendre
ott szerepel a déli határok védelmének elhanya-
golása, szembeállítva a csehországi vagy auszt-
riai hódító háborúkkal. 1474-ben komoly belpo-
litikai válságot okozott, hogy miközben a király
az Ulászló elleni háborúra készült, Ali szendrõi
bég végigportyázta a Temesközt, majd kifosztot-
ta, felgyújtotta Nagyváradot, és büntetlenül vo-
nult haza a zsákmánnyal. Kisebb török betöré-
sek a határvidéken nem voltak annyira szokat-
lanok, hiszen a török könnyûlovasok, az akin-
dzsik rendszeresen vezettek rablóportyákat a
Magyar Királyság déli területeire, azonban a je-
lentõsebb támadásokat megakadályozta a Zsig-
mond király által kiépített végvári vonal. Ebben
az idõszakban azonban komoly fenyegetést je-
lentett az, hogy Havasalföld és Moldva aláveté-
sével a török támadások immár az ország keleti
határai felõl is érkezhettek. A magyar katonai
támogatásnak és sikeres diplomáciai erõfeszíté-
seknek köszönhetõen megoldódott a korábbi
konfliktus Nagy István moldvai fejedelemmel,
aki 1475-ben szövetséget kötött Mátyással. Ez
lehetõséget adott, hogy a király a Száva partján
felépített új török vár, Szabács elfoglalására cso-
portosítsa át erõit. A déli védvonallal szemben26
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...Bonfini attól 
eltekintve, hogy 
felcserélte a szárnyak
megnevezését, pontosan
írja le az eseményeket.
Az pedig, hogy Kinizsi
az utolsó pillanatban
érkezett a csatába,
egyenesen Temesbõl,
nem más, mint a 
történeti forrásban 
leírtak téves 
értelmezése. 
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1459-es elfoglalása óta a Nándorfehérvártól keletre, a Duna és a Morva összefo-
lyásánál fekvõ Vég-Szendrõ vára volt a török támadások kiindulópontja. 1470-
ben azonban gerendákkal erõsített földsáncokból felépítették Szabács várát a
legfontosabb magyar határvártól nyugatra a Száva mocsarai közé. A vár ellen
1475 õszén kezdõdött a jelentõs létszámú sereg felvonulása, de a tényleges ost-
rom csak 1476 januárjában indult, és február 15-én az õrség kapitulációjával
végzõdött. Ezt követõen, három sáncerõdöt építtetett Mátyás Vég-Szendrõ ellen-
õrzésére, de ezeket a törökök még decemberben elfoglalták. A következõ két 
évben a királyság erõit az ausztriai hadjárat kötötte le, és a déli végeken nem in-
dultak jelentõs hadivállalkozások. 

1479. január 25-én Konstantinápolyban a Velencei Köztársaság békét kötött 
a szultánnal, és várható volt, hogy a felszabaduló török katonai erõ a Magyar Ki-
rályság ellen fordul majd. A tavaszi idõszakban megnõtt a török katonai aktivi-
tás Erdélytõl délre, mire a király adminisztratív intézkedésekkel igyekezett erõ-
síteni a védelmet. A déli határok hatékonyabb katonai irányítására létrehozta az
Alsó Részek Fõkapitányságát, melynek élére Kinizsi Pál temesi ispánt nevezte
ki. Báthori István országbírót pedig Erdélybe küldte, ahol intézkedett a kétforin-
tos rendkívüli adó kivetésérõl, és részleges mozgósítást rendelt el. Szeptember-
re a felderítõ jelentésekbõl kirajzolódott, hogy jelentõs török támadás várható.
Ez azonban nem a szultán parancsnoksága alatt, a birodalmi sereg felvonulásá-
val végrehajtott hadjárat volt, hanem a határvidéki könnyûlovasság portyázó be-
törése, amihez hasonló az azt megelõzõ években több is érte az ország déli ré-
szét. Méretében azonban sokkal jelentõsebb, mint a korábbiak, amit rendszerint
egy-egy szandzsák akindzsijai hajtottak végre. Az Erdély ellen induló könnyûlo-
vas sereg vezetésére a szultán Isza béget, a balkáni könnyûlovasságot felügyelõ
tanácsosát nevezte ki, aki mozgósította az Ali, Iszkender és Báli bég parancsnok-
sága alatt álló katonák többségét. A sereghez csatlakozott Þepeluº Basarab hava-
selvi vajda csapata is.

A sereg egy része Vég-Szendrõ alatt gyülekezett, amit Kinizsi Pál folyamatosan
figyelemmel kísért, és informálta Báthorit. Erre közvetlenül a királytól kapott pa-
rancsot. „Azt is megparancsolja, hogy tartsanak mindenfelé kémeket, hogy mielõtt
amazok Szendrõbõl kimozdulnának, útvonalukat felderítsék, és egyik a másiknak
[ti. Kinizsi és Báthori] a megfelelõ helyen segítsen” – írja Bonfini. Valószínûleg fo-
lyamatosan egyeztetve dolgozták ki a haditervet. Megtehették volna, hogy a védel-
mi rendszer erõsítésével próbálják útját állni a támadásnak, de õk inkább elretten-
tõ csapást kívántak mérni az ellenségre, ami hosszabb idõre elveszi a kedvét a be-
törésektõl. Úgy tervezték, hogy a törököket beengedik Erdélybe, majd a déli végek,
valamint Erdély mozgósítható erõit egyesítve alkalmas pillanatban lecsapnak rá-
juk, és megsemmisítik õket. Ez persze áldozatokkal járt, de Báthori idõben felszó-
lította a falvak és városok népét, hogy vonuljanak védett helyekre. A megállapo-
dás szerint Kinizsi feladata az volt, hogy a Vég-Szendrõ alatti táborból meginduló
törököket ne zavarja a felvonulásban, hanem csak hátulról kövesse a csapatot. 
A Vég-Szendrõbõl meginduló akindzsik létszáma önmagában is jelentõs vállalko-
zást jelzett, de az egyesített temesi és erdélyi hadak fölényben voltak, és a vezérek
joggal bizakodhattak abban, hogy az általuk kidolgozott tervet sikerrel végrehajt-
ják. Azzal azonban nem számoltak, hogy a török mozgósítás mértéke jóval megha-
ladja a korábbi idõszakban tapasztaltat, és az ellenség több különálló csapatban
fog behatolni Erdélybe, melyek Gyulafehérvár térségében egyesülnek, miközben
már megkezdik a vidék felprédálását.

27

2019/3



Az összecsapásra október 13-án került sor, melyrõl több korabeli forrás meg-
emlékezik. A magyar történetírásban Bonfini részletes leírása jelenti a rekonst-
rukciók alapját, azonban az utóbbi idõszak kutatásainak köszönhetõen nagyobb
hangsúlyt kaptak a török és külföldi források is, melyek látszólag ellentmonda-
nak néhány lényeges kérdésben a neves humanistának. Ezek közül a legfonto-
sabb Kinizsi szerepének tisztázása, ugyanis a korábbi idõszak romantikus törté-
netírása szinte isteni csodaként írta le a csatatéren való megjelenését. Több he-
lyen arról olvashatunk, hogy csapatával Temesbõl éppen az utolsó pillanatban
érkezett meg, hogy gyõzelemre fordítsa az elveszettnek hitt csatát. Szakály Fe-
renc 1989-ben közreadott tanulmányában igyekezett leszámolni a mítosszal és
bizonyítani, hogy Kinizsi már a csata kezdetétõl jelen volt a magyar harcrend-
ben. Bonfini leírása tudatos elferdítése a történetnek, annak érdekében, hogy Ki-
nizsivel szemben Báthorié legyen a dicsõség. Tisztelegve Szakály bátor mítosz-
rombolása elõtt, mindenképpen szükségesnek tartom Bonfini leírásának alapo-
sabb elemzését, hogy elfogadható választ adjunk a kérdésre: Kinizsi eljuthatott-e
Temesbõl a csata idejére Kenyérmezõre? A 180 kilométeres távolságot megtehet-
te-e úgy, hogy éppen a kritikus pillanatban érkezzen meg. Megítélésem szerint
nemcsak odaérhetett, hanem jóval korábban, a törökökkel együtt vonult odáig.
Legalábbis erre utalhat Bonfini, amikor megjegyzi, hogy Kinizsinek hátulról kell
követnie az ellenséget. Miközben Báthori folyamatosan szervezte a védelmet, Ki-
nizsi feladata volt a török sereg nyomon kísérése. Így azokkal együtt érkezett a
hadmûveleti területre, ahol felvette a kapcsolatot Báthorival, és együtt dolgoz-
ták ki a haditervet. Ennek lényege, hogy ütközet esetén egyikük szembõl, mási-
kuk hátulról támadjon. Volt idejük a haditerven dolgozni, hiszen a törököket
több napig lefoglalta a környék kifosztása. Mint azt a késõbbi események mutat-
ják, Kinizsi csapata a török hátában volt, ebbõl következõen folyamatosan követ-
te az ellenség mozgását.

A történeti irodalomban nem ez az egyetlen zavaros pont a csatával kapcso-
latban. Legalább ekkora gondot jelent a csatarend és ezzel együtt az összecsapás
lefolyásának rekonstruálása.  A problémát az okozza, hogy a csatarendrõl csak
Bonfini ad részletes leírást, mely szerint a magyar jobbszárny a Maros partján, a
balszárny pedig egy hegy lábánál állt. Elfogadva, hogy a csata Alkenyér térségé-
ben zajlott, ez alapján az arcvonal csak nyugati irányba nézhetett. Valószínûleg
nem véletlen elírásról van szó, mivel a szárnyakon elhelyezett csapatok tevé-
kenységének leírásából is a fenti rend tükrözõdik. „Egy török hadtest a jobb
szárnynak ront, a szászok pedig bátor szívvel fogadják; a folyóparton akkora erõ-
vel csatáznak, hogy rövid idõ alatt mindkét részrõl sokan elesnek”– olvashatjuk
a humanista krónikájában.

A csatát kutató történészek közül Breit József és Julier Ferenc szó szerint elfo-
gadva Bonfini leírását nyugatra nézõ magyar arcvonalat ír le, a délrõl beérkezõ Ki-
nizsivel. A csatáról megjelent legfrissebb feldolgozásban Pálosfalvi Tamás szintén
ezt a változatot támogatja. Teszi ezt annak ellenére, hogy Szakály Ferenc és Fodor
Pál tanulmánya, erõsen kétségbe vonva Bonfini hitelét, inkább Kemalpasazádét fi-
gyelembe véve Kinizsi csapatát helyezi a jobbszárnyra, azonban az arcvonal náluk
is nyugatra néz. Kuriózumnak tekinthetõ Rázsó Gyula munkája, ugyanis a szöveg-
bõl Bonfini köszön vissza, azonban a vázlaton Báthori csapata keletre nézõ arcvo-
nallal, felcserélt szárnyakkal látható. Valószínûleg a szerzõtõl függetlenül egy ko-
rábban készült vázlat került átrajzolásra. Ezt bizonyíthatja, hogy Markó Árpád a
vázlaton ábrázolt csatarendet írja le, de sajnálatos módon nem közölt ábrát köny-28

2019/3



vében. A magyar katona vitézségét bemutató mûben azonban felbukkan egy en-
nek megfelelõ ábrázolás, de a többszerzõs kötetbõl nem derül ki, hogy kinek a ne-
véhez köthetõ. Mivel a szerzõk között ott szerepel Markó Árpád neve is, én hozzá
kapcsolnám, a szövegbeli egyezések okán is. 

A Bonfini által leírt csatarendet, tudniillik azt, hogy a magyar sereg arcvona-
la nyugatra nézett, éppen Báthori csapatának a csata elõtti mozgásáról írottak te-
szik kétségessé, amely október 12-én Szászbányán táborozott. „A törökök a ké-
mektõl értesülnek arról, hogy a vajda a seregével a közeli városban van, amelyet
szászok laknak és Szászbányának neveznek” – írja Bonfini. A környéken nincs
ilyen nevû település. A leírásban azonban találunk még egy adatot, ami segíthet
Szászbánya azonosításában. Bonfini szerint a település Gyulafehérvártól öt mér-
földre van. Ez a középkori magyar mérföldet (1 középkori magyar mérföld =
8000 méter) figyelembe véve pontosan a Gyulafehérvár és a Maros völgyében
fekvõ, Kenyérmezõtõl nyugatra esõ Szászváros közötti 40 kilométeres távolságot
adja. Nem véletlen, hogy a törökök választása éppen Kenyérmezõre esett, hiszen
Balomirtól keletre a Maros egy éles kanyarral délre fordul, és a völgyet délrõl ha-
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tá ro ló me re dek ol da lú ma gas la to kat meg kö ze lít ve egy szû kü le tet hoz lét re. Ez jól
véd he tõ pont Gyu la fe hér vár, Szász se bes vi dé ke és a Balomirnál fek võ tö rök 
tá bor kö zött.    

A ma gyar ve zé rek va ló szí nû leg azt ter vez ték, hogy a tö rök tá bort tá mad ják
meg. Amennyi re vé del met je len tett észak ról és ke let rõl a Ma ros, majd dél fe lé a
ma gas lat, ugyan olyan mér ték ben csap dá nak is bi zo nyul ha tott, ha egy erõs el len -
sé ges se reg nyu gat ról a Ma ros völ gyét le zár va tá mad. Báthori és Ki ni zsi ép pen
er re ké szült. Ki ni zsi a csa pa tá val fi gye lem mel kí sér te a tö rök moz gá sát Gyu la fe -
hér vár kör nyé kén, leg in kább ar ra vár va, hogy mi kor vo nul ki az utol só tö rök csa -
pat is a szû kü le ten ke resz tül a tá bor ba. Ez után le zár ta az át já rót, és jel zett
Báthorinak, hogy meg in dít hat ja a tá ma dást szem bõl. Bíz tak ab ban, hogy Báthori
csa pa ta elég erõs ah hoz, hogy arc ból tá mad va szét ver je a tö rök csa pa tot. Báthori
Szász vá ros nál tá bo ro zó se re gé nek kb. 14 ki lo mé tert kel lett elõ re nyo mul ni a csa -
ta elõtt. A ko ra reg ge li órák ban ér kez tek a tö rök tá bor kö ze lé be, ahol harc rend -
be áll tak. A szá mí tá suk ba azon ban hi ba csú szott. Mi vel a tö rök por tyá zók ki sebb
cso por tok ban haj tot ták vég re a te rü let ki fosz tá sát, és csak a tá bor ba va ló be gyü -
le ke zés elõtt egye sült az egész se reg, ezért nem si ke rült meg ál la pí ta ni a pon tos
lét szá mu kat. A be ha to lás idõ sza ká ban nagy va ló szí nû ség gel csak a fõ erõk vo -
nul tak a Ma ros völ gyé ben, míg ki sebb csa pa tok dél rõl és ke let rõl is ér kez tek.
Ezek Szász se bes nél csat la koz tak a töb bi ek hez, je len tõ sen meg nö vel ve a lét szá -
mot. Báthori meg le he tõ sen alá be csül het te az el len ség ere jét, így ami kor 13-án
dél elõtt a tá bo ruk kö ze lé be ér tek, és ve lük szem ben meg kez dõ dött a tö rök se reg
szét bon ta ko zá sa is, kis hí ján pá nik tört ki a ka to nái kö zött. A Bonfini ál tal meg -
örö kí tett lel ke sí tõ be szé de, ha nem is eb ben a jól szer kesz tett for má ban, de ha -
son ló tar ta lom mal el han goz ha tott a sí kon, ugyan is ak kor már nem volt le he tõ -
ség vissza vo nul ni. A tö rök könnyû lo vas ság elõl nem tud tak vol na el me ne kül ni,
és a vár ha tó pá nik az egész se reg pusz tu lá sá hoz ve ze tett vol na. Nem volt más
vá lasz tá suk csak a harc vál la lá sa. „Báthori Ist ván kény sze rû ség bõl ar ra kény sze -
rült, hogy a rá tö rõ tö rö kök kel harc ba bo csát koz zék. Aki, ami kor lát ta, hogy el -
len fe le mennyi vel erõ sebb, térd re rogy va meg es kü dött, hogy in kább a ha lált vá -
laszt ja, mint sem a meg fu ta mo dást” – ol vas hat juk Długos kró ni ká já ban. A két se -
reg mint egy 1500 mé ter re volt egy más tól – „Nyolc stá di um nyi tá vol ság ban áll -
nak vagy há rom órát, hogy mind ket tõ fel mér je a má sik ere jét, meg hogy csa pa -
ta it szár nyak ban, ékek ben el ren dez ze, és így biz to sít sa ma gá nak a gyõ zel met” –
ír ja Bonfini. A há rom órás vá ra ko zás mind két ol da lon a had ve ze tés za va rát je lez -
te. A tö rök ve zé rek elõ ször nem tud tak dön tés re jut ni, hogy vá ra koz za nak to -
vább, vagy meg in dít sák a tá ma dást. A za vart va ló szí nû leg Báthori se re gé nek lát -
ha tó an kis lét szá ma okoz ta, mi vel jog gal gya nít hat ták, hogy a nem túl nagy lét -
szá mú csa pat fel buk ka ná sa ha di csel ré sze. Nem tûnt hi he tõ nek, hogy egy jó val
ki sebb ere jû ma gyar csa pat fé nyes nap pal, nyíl tan a tá bo ruk el len vo nul. A hely -
zet tisz tá zá sa ér de ké ben Ali bég csa pa tát vissza küld ték az út szû kü let be, ahol az
ta lál koz ott Ki ni zsi erõ i vel. Ez utób bi ak ugyan is az ere de ti terv nek meg fe le lõ en
be nyo mul tak a szû kü let be, és csa ta rend ben le zár ták az utat. Mi vel a lét szá muk
jó val ki sebb volt Báthori csa pa tá nál, a harc el sõ idõ sza ká ban csak az volt a fel -
ada tuk, hogy a tö rö kök át tö ré sét meg aka dá lyoz zák. Ezt a tö rök tör té net író
Kemálpasazáde sze rint ki vá ló an tel je sí tet ték. „De Mihál-oglu Ali bég ész re vet te,
hogy a Kinez Pavlinak mon dott hi tet len go nosz had osz lo pa vas hegy re ha son lít,
s azok a ne héz hor gonyt ki ve tett, ko nok ké pû, gyõ ze del mes és bó dult hi tet le nek
úgy néz nek ki, mint ha man du la fe nyõ és pla tán nõtt vol na ki ott, ahol áll tak. [Ali30
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bég lát ta, hogy] a ro ham sze lé vel nem tud ja ki tép ni és ki moz dí ta ni he lyük rõl,
vissza hú zó dott és el ment a csa ta tér rõl.” Per sze a va ló ság ban nem hagy ta el a csa -
ta te ret, hi szen a völgy ben ek kor már tom bolt a harc. Ali csa pa ta be kap cso ló dott
a küz de lem be, amit Bonfini írt le: „Az üt kö zet még egyen lõ esé lyek kel fo lyik,
ami kor egy má sik tö rök had test ér ke zik, mely nek ro ha mát a jó val ki sebb lét szá -
mú szász nem bír ja fel tar tóz tat ni.” Ezt meg erõ sí ti, hogy Ali a ké sõb bi ek so rán
is je len tõs sze re pet ját szott a le írás harc ban.

Báthori se re ge szá szok ból, olá hok ból és ma gya rok ból állt. Mint azt ko ráb ban
je lez tem, Bonfini adatgazdag és va ló szí nû leg nagy részt hi te les le írá sá val kap cso -
lat ban a leg na gyobb prob lé mát a ma gyar arc vo nal tá jo lá sá nál lá tom. Mi vel az ál -
ta lam fi gye lem be vett ada tok ar ra utal nak, hogy Báthori arc vo na la ke le ti irány -
ba né zett, így a to váb bi ak ban is el sõ sor ban Bonfini le írá sát ala pul vé ve, de a
szár nyak meg ne ve zé sét fel cse rél ve is mer te tem az ese mé nye ket. A bal szár nyon,
a Ma ros part ján a szá szok, olá hok és ma gya rok, jobb szár nyon pe dig a szé ke lyek
két zász ló al ja állt. Kö zé pen Báthori a vér te sek négy szö gé vel, az út ten ge lyé ben
he lyez ke dett el. A szár nyak elé egy-egy erõs lovaszászlóaljat ál lí tott. Báthori se -
re ge 7000 fõs le he tett, ami kb. 1500 mé ter szé le sen állt fel. Długosz meg erõ sí ti,
hogy Báthori csak a sa ját se re gé vel kez dett csa tát, mi vel a ve zé rek – tud ni il lik õ
és Ki ni zsi – ko ráb ban szét vál tak. A harc kri ti kus pil la na ta ként em lí ti, hogy az er -
dé lyi pol gá rok 4000 fõs csa pa ta meg hát rált. Ide kon cent rá ló dott a tö rök tá ma dás,
amit je lez, hogy az el sõ ro ham után, a ké sõbb be ér ke zõ tö rök csa pat is õket tá -
mad ta. Va ló szí nû leg ez le he tett az erõ sebb szárny. A szé ke lyek két zász ló al ja lé -
nye ge sen ki sebb lét szá mú volt. Va ló szí nû leg Kemálpasazáde a bal szárny erõ it
azo no sít ja Ba sa rab oláh ka to ná i val, aki ket Malkocs-oglu Bá li bég csa pa ta tá ma -
dott meg. Isza bég ka to nái pe dig a jobb szárny át ka ro lá sá ra in dul tak. A tö rök for -
rás ban ez Báthori el le ni tá ma dás ként sze re pel, amit az ma gya ráz, hogy az itt ál -
ló szé ke lyek nem túl né pes csa pa ta rö vid harc után vissza vo nult a cent rum ban
ál ló ne héz fegy ver ze tû ek hez, így nem iga zán tûn het tek önál ló harc ren di elem -
nek. Ezt a ve szé lyes át ka ro lást csak az zal le he tett sem le ge sí te ni, ha a cent rum
egye ne sen foly tat ja a tá ma dást. Ez je len eset ben ön gyil kos vál lal ko zás nak tûnt,
acél csúcs ként be ha tol ni a tö rö kök tö me gé be. Nem cso da, hogy ami kor meg bot -
lott Báthori lo va, töb ben a me ne kü lést ja va sol ták. 
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Az el ke se re dett küz de lem ben Isza bég is el esett, azon ban Ali bég vissza té rõ
csa pa tá nak egy ré szé vel ol dal ba tá mad ta Báthori tá ma dó cso port ját, és ez zel el -
vág ta õket a há tul ál ló gya lo go sok tól. „Ahogy ezt Ali bég ész re ve szi, össze von
négy sza kaszt, hogy az a lo va sok so ka sá gá val kör ben fe dez ve sem mi sít se meg a
vaj da had test ét” – ír ja Bonfini. 

Eb ben a kri ti kus pil la nat ban ér ke zett meg Ki ni zsi, aki hez vé gül el ju tott
Báthori pa ran csa, hogy kezd je meg az elõ re nyo mu lást. Ki ni zsi vel kap cso lat ban
Długosz azt ír ja, hogy 900 rác volt a csa pa tá ban és az ud va ri ha dak. A rá co kat
ve zet het te Jaksics. A tel jes lét szám mint egy 2000 fõ le he tett. Ez a friss erõ azu -
tán vég leg a ma gyar ol dal ra for dí tot ta a ha di sze ren csét. Nem kis rész ben a sze -
ren csé nek is kö szön he tõ en, be vált a ma gyar ve zé rek ha di ter ve, és a tö rök por -
tyá zók kö zött fé lel me tes pusz tí tást vit tek vég be. A me zõt szer te széj jel a meg ölt
el len ség hul lái bo rí tot ták, és a rög tön zött gyõ zel mi la ko mán az el esett har co sok
tes te szol gált asz ta lul. Bonfini meg örö kí tett egy gro teszk tör té ne tet is, ami meg -
mu tat ja Ki ni zsi sa já tos hu mor ér zé két. 

„Mi köz ben még fegy ve re sen rop ták a har ci tán cot, a tö meg messze hang zó 
or di bá lá sa min dent be töl tött, az tán, mert az ál ta lá nos víg ság je le ként mind va la -
hány vi téz ha do ná szás sal, test moz gás sal igye ke zett a töb bit meg rö hög tet ni” – ír -
ja a gyõ zel mi la ko má ról. A mu la to zó vi té zek Ki ni zsit is ma guk kö zé in vi tál ták,
aki lát va azt, hogy az ál ta lá nos jó han gu lat ban min den ki va la mi mu lat sá gos
pro duk ci ó ra tö rek szik, a töb bi e ket túl szár nyal va akar ta fo koz ni a vi dám sá got.
Leg alább is õ úgy gon dol ta, hogy fö löt tébb mu lat sá gos pro duk ci ót ta lált ki.
„Egy föl dön el nyúlt el len sé ges hul lát a ke ze se gít sé ge nél kül a fo gá val fel ra ga -
dott a de re ká nál, és a né zõk nek in kább meg döb be né sé re, mint mu lat sá gá ra
sza po rán kör be jár ta, és ön ma gá hoz, mint va la mi Her ku les hez mél tó tán cot mu -
ta tott be.” Gon do lom, min den ki igye ke zett mo so lyog ni a meg döb be nés el le né re,
de hát ilyen volt Pál, erõs és fé lel me tes. 

Összes sé gé ben meg ál la pít hat juk, hogy Bonfini at tól el te kint ve, hogy fel cse -
rél te a szár nyak meg ne ve zé sét, pon to san ír ja le az ese mé nye ket. Az pe dig, hogy
Ki ni zsi az utol só pil la nat ban ér ke zett a csa tá ba, egye ne sen Temesbõl, nem más,
mint a tör té ne ti for rás ban le ír tak té ves ér tel me zé se. 
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