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MÁTYÁS KIRÁLY 
 

 

 

 Bonfini szerint termete a közepesnél kissé 
magasabb volt, délceg alakú, erős akaratról tanús-
kodó tekintettel; orcája pirosas, melynek a szőke 
haj, a széles szemöldök, az eleven, sötétlő szem, a 
tökéletes orr nem közönséges szépséget kölcsön-
zött. Pillantása nyílt és egyenes, s ha valamire rá-
nézett, oroszlán módjára szinte nem is pillogott. 
Feje éppen megfelelő, sem kicsi, sem nagy. Hom-
loka nem nagyon magas. Hosszú végtagjai egy-
mással harmonizáltak, válla széles, mellkasa dom-
ború volt. 
 Hunyadi Mátyás Kolozsvárott született, 1443-
ban. Apja Hunyadi János, Magyarország kormány-
zója, aki az ismeretlenségből emelkedett a legna-
gyobb urak közé, s kapta birtokul többek között - 
az erdélyi Vajdahunyad várát, ahonnan a család 
neve származik. Az apa, a feltehetően román szár-
mazású kisnemes a nagybirtokos Szilágyi család-
ba házasodott: felesége, Erzsébet, korának igazi 
nagyasszonya, férje háborúi, majd özvegysége ide-
jén hatalmas birtokainak energikus irányítója. 
 A Kolozsvárott cseperedő Mátyás kiváló ne-
velést kapott, amely azonban hamarosan abba ma-
radt Hunyadi János halála, 1456 után az V. László 
király körül csoportosuló főúri klikkek véget kí-
vántak vetni a Hunyadiak hatalmának. A két 
Hunyadi-fiút, a fiatal Lászlót és a gyermek Má-
tyást 1457-ben elfogták, Budán halálra ítélték, 
Lászlót kivégezték. V. László király Mátyásnak 
megkegyelmezett, s cseh királyként magával vitte 
Prágába, s ott őriztette a Hradzsinban. A király 
hamarosan bekövetkező halála új helyzetet terem-
tett Magyarországon, ahol most a Hunyadi-párt 
kerekedett felül. Szilágyi Erzsébet és testvére, Mi-
hály elérte, hogy a távoli gyermek-foglyot 1458 
elején királlyá válasszák. A főurak nyilván arra 
gondoltak, hogy a gyermek király nem tud fölöttük 
uralkodni. 
 Tévedtek. A tizenöt évesen trónra került ural-
kodó néhány év alatt megmutatta, hogy mire ké-
pes, (Bonfini) ifjúságtól fürge volt, szilárd jelle-
mű, rendkívül dicsőségvággyal párosult mérhetet-
len nemeslelkűséggel. Ereje, tehetsége akkora, 
hogy sem szellemi, sem fizikai fáradság ki nem 

merítette. Teste munkabíró, hideget, izzadságot, 
nélkülözést jól tűrő; semmit sem viselt könnyeb-
ben, mint a háborús fáradozást, és nehezebben, 
mint az otthoni semmittevést. 
 A testi-lelki adottságait tekintve legtehetsé-
gesebb magyar király nem régi dinasztia sarjaként 
jutott a trónra, sőt családja még az arisztokrácia 
köreiben is újgazdagnak számított. A trónra került 
Mátyás lelki mozgatórúgóit ezért két törekvés ha-
tározta meg: az egyik, hogy elfogadtassa magát a 
magyar nagyurakkal és a külföld fejedelmeivel, 
illetve hogy dinasztiát alapítson. 
 A magyar királyi udvar korábban nem pom-
pájáról volt híres. Egyszerű épületekben, némileg 
a népmesék világára emlékeztető módon éltek a 
magyar királyok, akik csupán elsők voltak a nagy-
urak között. Mátyás viszont, hogy demonstrálja, 
bizonyítsa, hogy ő „igazi” király, fényes palotákat 
emeltetett Budán és Visegrádon, ragyogó udvar-
tartást teremtett, ünnepségeket szervezett, tudóso-
kat toborzott maga köré, könyvtárat alapított. Hol-
lós családi címere ott volt könyvein, harcosainak 
pajzsán, diszkútjain, sőt még kályhacsempéin is. 
 A vallásosnak tekinthető király fényes, maga 
előtt is váratlan karrierje (amelyről jól tudta, hogy 
trónja megtartását, hatalma bővítését elsősorban 
önmagának köszönheti), nem oszlatta el belső bi-
zonytalanságát. Számára is olyan lehetett mindez, 
mint egy álom, amely egy-két rossz döntés után 
szertefoszolhat. Ebből fakadt rendkívül energikus 
politikai, hadvezéri, diplomáciai szerepvállalása. 
Nem akart lemaradni, nem akart veszíteni. De eb-
ből a belső bizonytalanságból fakadt vonzalma a 
csillagjóslás iránt is. Mielőtt döntő lépéseket tett, 
konzultált csillagászaival, s a váratlan eseménye-
ket általában intő előjelekként értékelte. Hatalma 
megszilárdítással, külországi kibővítésével párhu-
zamosan arra törekedett, hogy halálával mindez 
ne érjen véget, hanem utódainak adhassa át. 
 Mátyás első házasságát még prágai őrizői 
egyike, Podjebrád György cseh király lányával 
Katalinnal kötötte. Gyermekük nem szülelett, a 
megszeretett királylány néhány év múlva elhunyt. 
Mátyás ekkor az európai dinasztiák közül szeretett 
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volna feleséget választani. A már akkor is tekin-
télyes Habsburgok egyik lányukat sem adták 
hozzá, így egy Itáliában vele egyidőben trónra 
került dinasztia, a Spanyolországból származó, ott 
is uralkodó aragóniai házból talált feleséget. E 
család új nápoly királyának lányát, aragóniai 
Beatrixot jegyezte el. A nála tizennégy évvel fia-
talabb királynét még csak nem is látta, de meg-
ismervén megszerette. Gyermek azonban e házas-
ságból sem született. Mátyás ekkor arra gondolt, 
hogy házasságon kívül született fia, Corvin János 
örökölhetné trónját. Mindent megígért a nagyurak-
nak, s mindent megígértetett velük, hogy fia utód-
lását biztosíthassa. - Messze volt ugyan még az 
öregségtől, de folyvást háborúskodott és az 1480-
as évek második felében már betegeskedett. Kösz-
vény gyötörte, szívmegnagyobbodása is gátolta 
mozgását, végül ebből fakadó agyvérzés érte 
1490-ben új székhelyén, Bécsnek büszke várá- 

ban. Mindössze negyvenhét éves volt, amikor 
meghalt. 
 Az országgyűlés a Jagelló házbeli Ulászlót vá-
lasztotta magyar királlyá. Mátyás ragyogó, gazdag 
királysága szánalmas, szegény országlássá töpörö-
dött. Nem az utód, Ulászló gyengesége folytán. 
Ellenkezőleg. Mátyás volt oly rendkívül erős, hogy 
maga nem is gondolt hatalmának intézményes ki-
építésére. Mátyás maga szabott rendszert. Nem-
csak maga volt a király, hanem maga volt a ki-
rályság. S az ő királyi palástja, kardja, jogara bő, 
nagy és nehéz volt utódainak. A királyság pedig 
nem állt másból, mint e királyi jelvényekből, nem 
voltak intézményei, nem volt engedelmességre 
szorító törvényes rendszere. Mátyás után csak a 
szétesés, végső soron csak Mohács következhe-
tett. 
 

ÚJ HORIZONT 2002. 2. számából 
 

 
 

Krizsai Mónika 
 

MÁTYÁS KIRÁLY FEKETE SEREGE 
 

 

 Egyszerűnek tűnik a kérdés: miért hívták 
Mátyás király hadseregét Fekete Seregnek? A vá-
lasz nem olyan könnyű, mint amilyennek első hal-
lásra tűnik. A szakirodalomban a következő vála-
szokat kapjuk: 
1. A Király halála után fekete posztóba öltözött 

katonákról ragadt rá a név. Mátyás király ide-
jén nem volt jellemző, hogy egyenruhába öl-
töztek volna a katonák. Ebből következően az 
sem valószínű, hogy a ruházatukkal, a külső-
ségekkel gyászoltak volna a katonák. A fekete 
szín sok esetben nem is a gyász színe. A Sár-
közben a menyasszony öltözik sötét ruhába, a 
Somogy megyei Csököly községben a halottat 
fehér ruhában gyászolják. 

2. A Fekete Sereg elnevezést viselték cseh, len-
gyel, német, svájci zsoldosseregek is. (Rázsó 
Gyula megállapítása. ) 

3. Fejérkövy szerint az olasz Bande Néra, ill. a 
német Schwartze Garde analógiájára kapta 
nevét.  

4. Tóth Zoltán szerint a seregnek Haugwitz Já-
nos nevű főtisztjét egy másik, azonos nevű 
Haugwitztől a „fekete” jelzővel megkülönböz-
tetve emlegették. 
A hadtudomány a következő főtiszteket említi 
név szerint: 
• A magyarok közül: Nagy Simon, Kinizsi 

Pál, Magyar Balázs, Báthory István, Dá-
vidházy István, Egerváry László, a Ge-
rébek - Mátyás király unokatestvérei -, a 
Dóczyak és a Szapolyaiak. (Szapolyai 
István Jajca védője.) 

• Csehek voltak: Hag, Zeleni, Cernahora, 
Sternberg. 

• Délszlávok: Blagayiak, Frangepánok, 
Brankovics Vuk. 

• Haugwitz kapitány Tettauer-rel német 
vagy sziléziai származású. 

Ennyi főtiszt közül miért éppen az egyikük meg-
különböztető neve lenne a névadó?  
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5. Winkler Gusztáv szerint soha nem viselte a 
Fekete Sereg elnevezést. Valószínűsíti, hogy 
Mátyás halála után kapták a jelzőt az elkö-
vetett sorozatos kilengéseik miatt.  

6. Bonfini Krónikájában a következő magyará-
zatot találjuk: Ezt a sereget azért nevezték 
feketének, mert Mátyás parancsára télen-nyá-
ron állandóan a szabad ég alatt élt, hőségtől, 
fagytól egyáltalán edződött, a katonáskodás 
szüntelen fáradalmaitól erősödött, úgy hogy 
semmi sem lehetett olyan nehéz és fáradt-
ságos, amivel nem bírt volna szembeszállni. 

 
Mit tudunk a Fekete Seregről azon kívül, hogy 
fekete? 
 

A főtisztek nemzetiségét figyelembe véve azt, hogy 
több nemzetiségű. 
Mátyás király egy török elleni hadjáratára  
126 000 katonát állított föl. Ez magába foglalja a 
zsoldosokon kívül a nemesi felkelőket és a ban-
dériumokat is. Ezt a számot a szerző rögtön meg is 
cáfolja, mondván se Svájc, se a Német Birodalom 
nem tudott kiállítani ebben a korban ennyi kato-
nát, akkor Mátyás honnét tudott volna?  
A zsoldosság kialakulásának ideje a XV. század 
eleje. Zsoldosokat alkalmazott Zsigmond és Hu-
nyadi János is. 
Az 1439-es országgyűlés kimondja, hogy az ország 
határait zsoldos csapatokkal kell védeni. „Általá-
nos felkelést pedig (a király) addig ne hirdessen 
az országlakosoknak, amíg a zsoldosok az ellen-
ségnek ellen tudnak állni.” 
Állandó zsoldossereg intézményének feltétele, 
hogy az ország pénzügyileg stabil legyen. Mátyás 
királynak állandó zsoldoshadserege volt.  
A zsoldot a katonák részben pénzben, részben 
sóban kapták meg. A városi zsoldosok ellátmánya 
ezen kívül élelemmel egészült ki, amely napi fél 
kg húst, 1 kg kenyeret és 1 l bort foglalt magába. 
A lovas zsoldos 4-8 aranyat, a gyalogos 2-4 ara-
nyat kapott havonta. Ez a pénz kevesebb a kéz-
műves mesterek havi jövedelménél, és ebből kel-
lett fönntartania magát és a lovát is. Ebből kellett 
a fegyvereit is előteremtenie. (25-30 arany egy lo-
vagi fegyverzet akkor, amikor egy szerényebb 
városi ház 10 arany)  
A zsoldoshadseregnek viszonylag nagy hányadát 
tették ki a Giskra vagy Jiskra meghódolásával 

(1462) munka nélkül maradt katonák. Koruk 
legjobb fegyverforgatói: értettek a fegyverekhez, 
harci tapasztalatokkal rendelkeztek. (Giskrát Er-
zsébet királyné, Zsigmond lánya, V. Albert felesé-
ge, Posztumusz v. Utószülött László király anyja 
bérelte föl, aki ellopatta a Szent Koronát és elzálo-
gosította Sopront.)  
Az 1480. évről írja Bonfini, hogy miután békét kö-
tött a pápa kérésére Frigyessel, 17 hónapig pihen 
Budán. Közben elbástyázza az országhatárt a török 
felé és felállít egy ütőképes hadsereget a császár 
ellen. 
A zsoldosok a zsold fejében örök szolgálatot fo-
gadtak Mátyásnak, és megígérték, hogy sohasem 
fognak az övéi ellen fordulni. 
A sereget a Király személye tartotta össze. 
Nagyrabecsülésben nemcsak a főrangú vagy ne-
mes vitézeket részesítette, hanem a közkatonákat 
is. A táborban a betegek iránti együttérzésből vé-
gigjárta a sátrakat, a gyengélkedőket gyakran etet-
te a saját kezével, odanyújtotta nekik az ételt, job-
bulást kívánt. A kishitűeket korholta, a kétségbe-
esetteket vigasztalta, a csatatéren bekötözte a se-
beket. Hűségesek is voltak hozzá.  
Egy kortárs leírása szerint inkább szolgáltak Má-
tyásnak ingyen, mint másnak pénzért. Másik azt 
írja, hogy a sereg híven szolgálta urát, s ha meg-
fizették, a pokolba is elment.  
Mátyás inkább stratéga volt, mint taktikus. A had-
járatok kivitelezésében és az erőviszonyok meg-
ítélésében pontos és biztos ítéletű, széles látókörű, 
merész. Azt mondták, néha túl merész. A megva-
lósításban rendkívül óvatos. Gyakran alkalmazott 
pszichológiai hadviselést, ami fenyegetést, rábe-
szélést, nyers erőszakot jelentett. Bátorsága pél-
daszerű (szabácsi felderítés, bécsi kémkedés). 
A történészek mintegy bűnéül róják fel, hogy rit-
kán bocsátkozik nyílt támadásokba, inkább kivár, 
kiéhezteti az ellenséget. (Boroszló, Bécs) 
Mátyás jól ismerte az embereket. Jó érzékkel vá-
lasztotta ki alvezéreit. Elsősorban a tehetséget, a 
hozzáértést nézte. A megadott feladatokon belül 
teljes szabadságot adott. Zsoldot lehetőségeken 
belül pontosan fizetett. Kímélte, szerette embereit, 
ezért ők is ragaszkodtak hozzá.  
Tervei között szerepelt, hogy Budán állandó állo-
máshelyül tábort építtet számukra. A zsoldosok a 
hadjáratok szüneteiben állandóan gyakorlatoztak. 
Fegyelmezettségük, harci szellemük tekintetében 
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a legjobb hadseregnek számítottak saját koruk-
ban. 
Sok mindent tudunk fegyvereikről, harcmodo-
rukról, Mátyás taktikáiról. Ismerjük, milyen alak-
zatokban harcoltak. Kör, háromszög, négyszög, fű-
rész és a legérdekesebb, a skorpió alakzat. Fegy-
vereik a szablya. 

 
Kik ellen viselt hadat a Fekete Sereg? 
 

Két császár, a török és a német, valamint a cseh 
király ellen. Bonfini szerint a törökkel a háború 
szükséges, a csehekkel a pápa kívánságára tör-
tént. Pál pápa apostoli diplomát küldött hadvezéri 
pálcával Mátyásnak: hadvezérré nevezte ki, akár 
tetszett, akár nem. Egyik levelében így ír: „Pápai 
és császári levelek hosszas unszolására a dögletes 
eretnekség pestise miatt k e l l e t l e n ü l  in-
dítottunk hadat a csehekre”. A cseh hadjárat si-
kerrel végződött. Csehország nagy része is a ma-
gyaroké lett. A huszitákat azonban Mátyás s o -
h a  nem üldözte. Élhettek békében a katoliku-
sokkal együtt. 

 
Miért volt szükséges a háború a német császár, 
Frigyes ellen? 
 

Okot számtalant találunk: 
- Frigyes nem adta feleségül Mátyáshoz lá-

nyát, Kunigundát. 
- A császár egy alkalommal, amikor a Király 

Bécsben vendégeskedett nála, bizonyítható-
an meg akarta mérgezni. 

- Frigyes sorozatosan megszegett ígéretei mi-
att (pénzbeli segítség helyett ígéretek - lsd. 
Huszita háború - a határmenti városok - 
Sopron - elfoglalása stb.) 

- A császár labilis helyzete, miszerint nem 
volt népszerű hazájában. Főurai nem egyszer 
lázadtak föl ellene, ami mögött Mátyást sej-
tette, mint támogatót. 

- Megsemmisíteni azt a császárnak tett ígére-
tet, miszerint a Szent Koronáért cserébe fel-
ajánlotta az országot, ha törvényes utód nél-
kül halna meg. 

 
Mátyás Király az okra nézve azt szokta mondani, 
hogy rajta, meg a császáron kívül senki sem lehet, 
aki ismeri a háború mélyebb okát. 

Kinizsi Pál, aki támogatta a Királyt az osztrák 
háborúban, ezt mondta: előttünk rejtve van szá-
mos ok, amelyet csak Ő tud. Bölcsessége meg-
haladja az emberi elme képességeit. 
A háborúzni vonakodók a Király tekintetéből kiol-
vasták, hogy úgyszólván valami F Á T U M kény-
szeríti a háborúra. A fátum a végzet, az elkerül-
hetetlen, megmásíthatatlan SORS. 
Király az, aki Isteni tulajdonságokkal rendelke-
zik. Állapot, ami vagy megvan, vagy nincs. Ere-
dete felülről jövő, megszerezni, vagy a nép, a kö-
zösség megbízásából átvenni nem lehet. A király-
ság fogalmától távol állnak a csupa földies, emberi 
kiválóság kritériumai mint józan ész, gyakorlati-
asság, kormányzói ügyesség, gazdasági hozzáértés, 
a politika és a diplomácia furfangos tudománya. 
Ezek lehetnek másodlagos járulékok, de szüksége 
nincs rájuk. A kormányzás munkáját elvégzi a régi 
korokban a másodkirály, a testvér, az akkori je-
lenben nádor, a tanácsadók. 
Egyetlen képességgel kell rendelkeznie: ez a 
KARIZMA. A karizma jelenti a transzcendens 
erőt, amely által olyan javakat áraszt népére, ame-
lyek pusztán emberi erővel meg nem szerezhetők. 
Mátyás király volt az utolsó igazi királyunk. Azt 
mondják, a nép választotta meg a Duna jegén. Szi-
lágyi Mihálynak köszönheti, hogy király lett. Ez 
mind igaz. De Zrínyi Miklós gyönyörűen írja le, 
hogy a szavakat Szilágyi Mihály szájába a Jóisten 
adta. A nép pedig megválasztotta. De mielőtt meg-
választotta volna, a gyerekek már napokkal előtte 
kiabálták az utcákat járva, hogy Mátyás a király! 
Szinte ugyanaz a történet, amit gyerekkoromban 
hallottam, amikor megkérdeztem, miért kapunk 
húsvétkor piros tojást? Öreg keresztmamám sze-
rint a római katonák dugdosták a gyerekek kezébe 
Jézus keresztre feszítése után, amikor az utcát jár-
va kiabáltak, hogy: feltámadt a Jézus! Feltámadt a 
Jézus! hogy elhallgattassák őket. Az igazságot 
azonban nem lehet elhallgattatni se piros tojással, 
se fenyegetéssel. Jézus valóban feltámadt és Má-
tyás valóban király lett. 

 
FÉNY a Magyarság Egén. 
 

Hogy ő a fény, soha nem volt kétséges számomra. 
Tudjuk, hogy a Fény lelkiségének másik fele a 
Víz. Ketten alkotják az Egészet. A Teljességet. A 
Víz és a Fény között egészen különleges, intim a 
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kapcsolat: kiegészítik egymást. A víz befogadja a 
fényt, hagyja, hogy sugaraival simogassa, átme-
legítse, sőt még táncot is járhat rajta! Viszon-
zásként a Fény megnézheti magát benne. (S mi-
lyen jó úgy nézni, hogy magamat látom!) Legszebb 
természeti tünemények egyike a balatoni Arany-
híd. A lemenő Nap sugarai aranyba öltöztetik a 
víztükröt, hidat képezve a két part között, össze-
kötnek. Ez az aranyba öltöztetett Égi Üzenet... 

 
Ha Mátyás a fény, keresni kell a vizet. 
 

Ahogy az égen, úgy a földön. Az Orion lábainál ott 
az Eridanus folyó. 
A Magyar nép mellett az a folyó, amelynek forrá-
sától Herkules ősapánk vitte az olajágat a győztes 
olimpikonoknak, ahol Apolló tisztelői élnek, 
amely két ágból ered majd eggyé válik, aztán le-
megy földalatti birodalmába, ahol minden évben 
155 napot tartózkodik, s tizenkét km-rel arrébb 
hatalmas erővel tör a felszínre. 
Az a folyó, amelyet a régiségben Isternek ne-
veztek. Ister - Istar - Inanna - Boldogasszony. 
Az a folyó, amelynek 

Forrása a Fekete-erdő. 
Tengere a Fekete-tenger. 

Az Istenanya otthona, aki kék köpenyében a vizek 
fölött lebeg. 
Ez a folyó a Duna. „Az Istenek mélymedrű nyel-
ve..., amelyen mitikus időben a költészet és a szó 
közlekedett, hogy a német Nyugatnak elvigye a 
LÉT értelmét.” - írja róla C. Magris.  

 
Honnét közlekedett a költészet és a szó? 
 

A Duna torkolatától nyugat felé. 
Az a hadsereg, amely elindult nyugatra Hunyadi 
Mátyás vezetésével, a Duna-mentét volt hivatva a 
magyarságnak visszaszerezni! Nem pillanatnyi 
szeszélyből, nagyzási mániából indult nyugatra 
„hódítani”! A magyarság ősi örökségéért indult. 
Amiért elindultak a „kalandozó” magyarok. Árpád 
fejedelem VI. Leónak a besenyők elleni háború-
jába nem ment bele, mert ellenkezett terveivel. 
Nyugat, és nem kelet felé szándékozott előretörni, 
valamint a bolgároktól a Duna-medencét szándé-
kozott visszahódítani. Amelyet Atilla Nagykirály 
adott népének. 
A történelemkönyvek pár mondattal „elintézik” 

Atillát és a hunok történelmét. Természetesen ki-
emelve kegyetlenségét, megemlítve Rómát és azt 
a tényt, hogy birodalma halálával összeomlott. 
A verduni békéről (450) nem tanítanak. Mintha a 
hunok a meséből jönnének, s oda távoznának: 
Hun voltak, Hun nem voltak... Elnézést. 
Ha tanítanák, meg kellene emlékezni a catalana-
umi győzelemről és az utána következő békéről, 
amely részletesen rendelkezik a hun birodalomról 
és népeiről. Ennek értelmében három szkíta, hun 
birodalom jött létre, amelynek fejedelmei felváltva 
töltik majd be a római császári tisztet. Ez a három 
ország a következő: 

1.  A Rajna-Alpok vonalától nyugatra és délre 
a frankok országa. 

2.  A Rajnától keletre a germánok országa. 
3.  A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig, és a 

balkáni Fekete-hegyekig (Montenegro) az 
avar birodalom. 

Ezért fekete Hunyadi Mátyás hadserege. 
A sereget a Király személye tartotta össze. Olyan 
nagy volt személyének a hatása, hogy halálával 
mintha a katonák ereje és bátorsága is elveszett 
volna. 
 A magyar trón várományosai, Corvin János, 
Ulászló és Miksa tudatában voltak a Feketék sere-
gének fontosságában. Tudták, azé lesz a korona, 
aki mellé a hadsereg áll. Ulászló párthíveinek 
„sikerült” felesketni a sereget a maga oldalára. 
Szerencsét azonban nem hoztak Ulászló uralko-
dása kétségbeesett evickélés, meg sem próbál Má-
tyás örökébe lépni, terveit végigvinni. S az a had-
sereg, amely gyakorlatilag verhetetlen volt, Miksa 
hadait akadály nélkül engedi be Fehérvárig, hagy-
ja, hogy a várost feldúlják, kirabolják. Nincs cél, 
nincs hadvezér. Nincs, aki a gondjukat viselné. 
 1492-ben Kinizsi Pálra vár az a feladat, hogy 
megsemmisítse a sereget. Feladatát véghezviszi, 
majd gutaütést kap. Ezután még két évig él né-
maságban. 
 Mátyás király volt a víz-választó. Tudta, a Vi-
zet kell választania, ez a jövő. S az Ő halála vá-
lasztja ketté a magyar történelmet a Mátyás előtti 
virágzó, s a halála utáni romlásnak induló Ma-
gyarság korára. 
 Elkeserednie azonban nem kell senkinek. 
 A monda szerint egy öregjuhász találkozott 
vele. Elkóborló birkái nyomán egy fényes bar-
langba jutott, amely csupa drágakővel volt ki-
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rakva. A barlang kellős közepén egy terebélyes 
hársfa állott, amelynek ágai egy napfényes asztal 
fölé hullottak. Az asztalon fél könyökére dőlve egy 
szakállas király bóbiskolt. Körülötte mélyen alvó 
huszárok lovaik hátán. A felébredt királyban Má-
tyásra ismert. Hívta, jöjjön vissza, mert sanyarú a 
sorsa a népnek, amióta nem ő a királya. Mátyás 
kardját egy ujjnyira kihúzta a hüvelyéből. Ebben 
a pillanatban megrázkódtak a paripák, s moso-
lyogva nyújtózni kezdtek a vitézek a nyeregbe. 
Erre Mátyás visszadugta a kardját, mert még nem 
volt itt az ideje az ébredésnek, és azt mondta a 
juhásznak: 
 „Látod? A híres Fekete Seregem! Nem tart 
már álmuk sokáig! Egyszer felserkenünk! Ha 
majd langyos szellők fújnak a hegyekből, s meg-
zendülnek az ágak, én kivonom világbíró kardo-
mat hüvelyéből, s akkor felébred verhetetlen 
seregem... Kitárulnak majd a kapuk, és mellénk 
áll a vén és a fiatal, az asszony és gyermek, s me-
gyünk majd az utolsó csatába... Harcunk rette-
netes lesz, de rövid, s minden ellenségünk a 
porba hull. Hű magyarjaim, miénk lesz a végső 
győzelem! S az igazságtalanságot a föld színéről 
eltöröljük, s lerakjuk az aranykor fundamen-
tomát!” 
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FRIED ISTVÁN 
 

A „megváltó” Mátyás király esete a szlovénekkel 
 

 
 A Hunyadi-család nemcsak magyar irodalmi 
utóélettel rendelkezik. Már Arany János is emle-
gette, hogy „Szerbhon ifjai, leányi” guszlicájok 
hangja mellett emlegetik Janko Szibinyáni tetteit, 
életét, az egyik legnevezetesebb népdal pedig 
Dóczi Péter, péterváradi bán és Hunyadi Mátyás 
„esetét” örökítette az utókorra. A szakirodalom ré-
gebben tudja, hogy a Hunyadiak „balkáni” nép-
költészeti karrierje szervesen függ össze a török-
ellenes küzdelmekkel, még akkor is, ha egyes 
balladák, románcok, népénekek forrását földrajzi-
lag távolabb lehet keresni. Ukrán és szlovák kuta-

tók már régebben monografikus feldolgozásban 
figyelmeztettek arra, hogy a Hunyadiak népköltési 
története Európa keletibb részei népeinek köz-
kincse, Hunyadi Mátyás pedig nem csupán Ma-
gyarország igazságos királya volt, hanem vala-
mennyi nép kedvelt hőse. És nemcsak a népköl-
tészetek őrzik a nagy király emlékezetét, hanem a 
szépirodalom is. Példának legyen itt elég egyetlen 
mű: a szlovák romantikának talán legjelesebb 
képviselője, az 1848. március 15-ét ódával kö-
szöntő Andrej Sládkovič elbeszélő költeményében 
(A gyetvai legényben, amelyet a kutatás Arany 
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János Toldijával lát párhuzamban) megjelenik az 
uralkodó, mint akinek fekete seregébe bejutni 
nagy tisztesség. 
 Nem kevésbé érdekes a szlovén Mátyás-
király-kép alakulása. Hogy a népköltészetben 
Orpheus és Barbarossa Frigyes figurájához vált 
hasonlóvá, eddig is tudtuk. Méghozzá a jeles for-
dító, kutató, nyelvész és szerkesztő (Weöres Sán-
dor egyik első fölfedezője) Pável Ágoston tanul-
mányai és fordításai alapján. Szerencsés találko-
zása volt ez a magyar szlavisztika-szlovenisztika 
kiemelkedő képviselőjének és a dunántúli-pannó-
niai „szellemnek”, hiszen a szomszédos szlovén 
nyelvterülettel való kölcsönös kapcsolat olyan 
tény- és irodalmi anyaggal gazdagodott, amely le-
hetővé tette történelem és népképzelet összeját-
szásának dokumentálását. 
 Hogy Mátyás király szlovén utóélete nem 
pusztán kapcsolattörténeti, hanem folklorisztikai, 
„elméleti” nézőpontból is újragondolandó, példá-
ul a Mátyás király alak mítizálódása, mitológiai 
alakká válása szempontjából, az utóbbi esztendők 
folklór-kutatásának eredménye. Az viszont a ma-
gyar olvasó előtt még nem volt teljesen világos, 
hogy kik és miért dolgozták föl Mátyás király tör-
téneteit a szlovén irodalomban, és ez a feldolgozás 
miként illeszkedik bele olyan, magának a kelet-
közép-európai irodalmakban honosságot kivívó 
irányokba, mint a romantika, a realizmus vagy ép-
pen a századfordulás modernség egyfelől, az iro-
dalmi népiesség és/vagy a másodmodernség, majd 
a posztmodern másfelől. Illetőleg: vannak-e téren 
párhuzamok a szlovén és a magyar kutatás és az 
irodalom között? Ezekre a kérdésekre igyekezett 
válaszolni egy 1991-ben megjelentetett kötet, 
amely éppen a Mátyás királyról szervezett szlo-
vén-magyar konferencia anyagát adta közre; a 
Mariborban szlovén-magyar közreműködéssel 
napvilágot látott könyv részint összefoglalta a 
folklór és az irodalmi kutatás tapasztalatait, ré-
szint kijelölte a kutatás további irányait. E kötet 
anyagából bő válogatást közölt egy 1988-ban, Bu-
dapesten publikált szlovén-magyar nyelvű könyv, 
Hasonlóságok és különbözőségek címmel, jelez-
vén a Mátyás király „mondakör” tágabb és szű-
kebb irodalmi kontextusát. 2001-ben pedig a bu-
dapesti szlavista Lukács István a Kisebbkutatás 
Könyvek sorozatában adta közre összegző művét: 
A megváltó Mátyás király színelváltozásai a szlo-

vén néphagyományban és szépirodalomban cím-
mel. Az 1990-es évekre örvendetesen fölélénkült 
kutatás (ideszámíthatjuk Kriza Ildikó tanulmánya-
it is) jelzi, hogy a népek közös hősévé lett Mátyás 
királyunk portréja állandóan formálódóban van, 
részint a tudományos kutatás méltatja roppant 
közép-európai jelentőségének megfelelően, részint 
a szépirodalom dolgozza föl a néphagyományt. 
Lukács István ezt a kutatási alkalmat (is) fölhasz-
nálja arra, hogy 
 1. Fölvázolja a „szlovének magyarságképé”-
nek főbb vonásait; 
 2. A kereszténység előtti korszak, valamint az  
antikvitás mitológiai örökségének folklorisztikai 
jelenlétéről értekezzék; 
 3. Kitérjen olyan képzőművészeti vonatkozá-
sokra, mint például a „méhkaptár-ábrázolások”.
 Mindennek jobb megértését segíti az „ere-
deti” történelmi háttér megismerése. Nem könnyű 
a tájékozódás. Hiszen a szlovén történelemnek, a 
szlovén tájnak és hősképzetnek fontos tartozékai: 
a Cillei-család és a családi fészek, a vár, Cillei 
Ulrik pedig szereplője szlovén történeteknek, mint 
a táj, a szlovének lakta vidék ura. Ugyanakkor a 
magyar történelmi tudatban és szépirodalomban, 
sőt, az operában (gondoljunk Vörösmarty Mihály 
drámájára, Erkel Ferenc operájára, a Hunyadi 
Lászlóra) a Cilleiek, kiváltképpen Ulrik a Hunya-
diak ellenfelei az országhatalomért vívott harcban; 
főleg Erkel operájában Ulrik gróf Hunyadi László 
életére tör. Feltételezhetnénk, hogy a szlovén táj 
„őshonosa”, a Chillei család pozitívabb besorolást 
kaphat a szlovén tudatban, mint a Hunyadiaké. 
Ennek ellenkezőjére látunk számtalan példát, 
igaz, nem Hunyadi László, hanem Mátyás király 
lesz a szlovének jelese. Arany Jánost idézve újó-
lag, módosíthatjuk szavait: „Idegen nép hőse is 
lett / Derék hőse a magyarnak.” Csakhogy éppen 
ezáltal lett rokonnép: Mátyás király befogadásá-
ban, hazai hőssé integrálásában azonos alkotói 
gesztus nyilvánult meg, legalább itt, a folklórban, 
az irodalomban azonos és/vagy hasonló szándé-
kok nyilatkoznak meg. A szlovén Mátyás hagyo-
mány azonban további párhuzamok tételezését is 
megengedi. Mert igaz ugyan az, hogy a barlangban 
alvó-rejtőző uralkodó, akinek szakálla körülfolyja 
a kőasztalt, vagy belenő a kőasztalba, a német 
mondavilág felé irányít. De az az elképzelés, hogy 
Mátyás előtör barlangjából, és megsegíti a szlové-
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neket, ha a szükség úgy hozza magával, a magyar-
hun mondakörbe is beleillene, Csaba királyfi 
alakját képzelteti el velünk (s itt újra Arany János 
elbeszélő költeményére lehet gondolnunk). 
 Még egy, igen lényeges tényező bukik ki Lu-
kács István könyvéből: Mátyás király a szlovén 
nemzeti klasszikusokat erősen foglalkoztatta, a ro-
mantikus France Preserent ugyanúgy, mint a szá-
zadfordulós modernség európai jelentőségű repre-
zentánsát, Ivan Cankart, akinek Sodba (Ítélet) cí-
mű verse és Mihaszna Marko és Mátyás király 
című elbeszélése magyarul is olvasható. S bár Lu-
kács István tovább nem követi Mátyás szlovéniai 
szépirodalmi utóéletét, az elemzett anyagból is ki-
tetszik, hogy oly súlyos problémák ölelik körül ezt 
az alakot, mint a történelmi személyiség költői ér-
tékelhetőségének kérdése, a nemzeti hős megte-
remthetősége, poétikailag kiváltképpen jelentős a 
népköltészet és népköltészeti alak szépirodalomba 
asszimilálásának esélye. A romantikától a század-
fordulós modernségig ívelő korszak szlovén poétái 
egyként reagáltak a nép- és műköltészeti hagyo-
mányra, az irodalmi irányok egymástól eltérő 
szubjektum- és személyiség-felfogásaira, valamint 
a XIX. század végétől kezdve arra a bölcseleti tö-
rekvésre, amelynek a magyar századfordulós mo-
dernségben is sokat idézett-emlegetett Friedrich 
Nietzsche volt a legjelentősebb képviselője. Ezen 
a ponton megint a szlovén-magyar irodalmi pár-
huzamok lehetősége dereng föl, még akkor is, ha a 
szlovén és a magyar történelem-értelmezés fontos 
eltéréseket mutat. A mitizálás és a demitizálás, a 
heroizálás és a deheroizálódás ritmusában válto-
zik a szlovén irodalom Mátyás-képe, miközben le-
tagadhatatlanul ott rejtőzik a háttérben a népköl-
tészet alakváltoztató kulcsfigurája. 
 S ami szintén figyelemre méltó lehet: a ma-
gyar érdeklődés viszonylag korán fölfedezte a 
szlovén ballada-, illetőleg románchagyományt, s 
ha német átköltés nyomán is, de Greguss Ágost 
igen népszerű és sokáig iskolában tanított balla-
da-felfogása, amely A balladáról című könyvében 
lelhető meg, teret szentel a szlovén népköltészet-
nek. Az meg kiváltképpen érdekelte a magyar ku-
tatókat (már a XIX. század végén), hogy Mátyás 
király milyen alakba öltözött a szlovén népha-
gyományban. A szlovén-magyar irodalmi érintke-
zések az 1930-as esztendőkben élénkülnek föl (az 
említett Pável Ágoston és a magyarul kiválóan 

beszélő-író Vilko Novák jóvoltából); de csak az 
utóbbi másfél évtizedben beszélhetünk arról, hogy 
szlovének és magyarok kölcsönösen tudomásul 
vegyék egymás szellemi teljesítményeit. A szlovén 
irodalom magyar fordítói között még Csuka Zol-
tánt is emlegethetjük, újabban Gállos Orsolyát, 
míg a szlovéneknél Štefan Barbarič, Jože Hradil 
és Kajetan Kovič említendő. Lukács István vállal-
kozása ebbe a sorba állítható, két tudományosság 
kapcsolódási mezején fejti ki tevékenykedését, s 
így közvetítőként is számottevő munkát végez. A 
jelen könyv a közép-európai hasonlóságok, érint-
kezések, irodalmi párhuzamok, „tipológiai analó-
giák” gondolatkörében mozog, és ezen keresztül 
az irodalmi Közép-Európa képzetét erősíti. Jel-
lemzője még a tudományköziség, ami ebben az 
esetben azt jelenti, hogy a folklór-kutatás, az iro-
dalomtörténet és az összehasonlító irodalomtu-
domány számára egyként van mondandója, a 
könyv mindhárom részdiszciplinába besorolható. 
 A magyar olvasó a Mátyás királyt körülövező 
legendárium, mondaképződés állomásait járja vé-
gig, miközben betekintést kap a szlovén irodalom 
XIX. századi történetébe. Ugyanakkor a közös tör-
ténelemre is fény derül, hiszen Mátyás király és a 
déli meg a nyugati „szlovén tartományok” kap-
csolatának alakulását érzékelteti az említett mon-
dateremtődés, a szlovén etnográfus Ivan Gra-
fenauert idézve: „Mátyás király valamilyen szlo-
vén mitikus lény helyébe lépett”, s ennek okául 
feltételezhető, hogy „Mátyás történelmi szerepe a 
III. Frigyessel folytatott háborúskodás idején jócs-
kán felértékelődött a szlovénség körében”. Ez 
egyben arra is utal, hogy Mátyásnak mind kor-
társi, mind későbbi megítélése a nagyvonalú kö-
zép-európai politikust hangsúlyozta, aki birodal-
mában összefogta a különféle népeket, s szigorú 
uralkodása ellenére (vagy éppen azért) halála 
után is továbbélt a népi emlékezetben. 
 Lukács István könyve már csak azért is ér-
dekes és fontos olvasmány, mivel a közép-európai 
történelem egyik legjelentősebb személyiségére 
olyan aspektusból tekint, amely a magyar tudo-
mányosságban eddig nemigen volt szokásban. Is-
mereteinket gazdagítva, a történelmi perspektíva 
gazdagításával hívja föl a figyelmet Közép-Európa 
közös történelmére. 
 

ÚJ HORIZONT 2002. 2. sz. alapján 
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DETRICH ATTILA 
 

A nagyvázsonyi Szent Mihály Pálos Kolostor 
 

 
A kolostorral kapcsolatosan több problémával is 
szembe kerülünk. Az első maga a kolostor lét-
jogosultsága, annak helye. 
 
Épülésének ideje 1483-ra tehető a források, és a 
hivatalos történetírás szerint is. Ekkor még ér-
vényben volt Pál Veszprémi Püspök 1263-as ren-
delete, melyet IV. Orbán pápa is megerősített. A 
rendelet szerint nem szabad új, a Pálos rendhez 
tartozó kolostort építeni. Természetesen ezen ren-
deletet többször is megszegték, illetve a király 
közbenjárására a pápa több kolostornak is enge-
délyezte a működést, de minden egyes kolostor 
megnyitását külön pápai engedélyhez kötötték. A 
pápai engedély azonban csak a király vagy egy 
szent közbenjárására kerülhetett kiadásra. Királyi 
közbenjárásra többször is sor került, szent köz-
benjárására azonban csak a rend alapításánál tu-
dunk. Miklós Pálos generális 1340-es levele a pá-
pához szintén érdekessé teszi a kolostor építését. 
Ebben a levélben kirekeszti a kolostorok többsé-
gét a rendből, és kéri a pápát, hogy Magyar-
országon ne engedélyezzen a rendhez újabb kolos-
torok építését, csatlakozását. Kérését a pápa elfo-
gadja, és a levélben foglaltak szerint elrendeli a 
fehér ruha viselését a rendben maradt Pálosok 
számára, egyben megtiltja a kizárt szerzetesek 
számára a fehér ruhát. Mindkét építésre vonatkozó 
szabályozást évről-évre az egyházmegyei zsinato-
kon megerősítik. Nem tudunk olyan dokumen-
tumról, vagy mondáról, legendáról, mely szerint 
Mátyás vagy valamely szent közbenjárt volna a 
pápánál a kolostor működését, és felállítását ille-
tően. 
 
A másik ok, ami megkérdőjelezi a működést, az 
az, hogy Boldog Lőrinc 1308-ban megalkotta a 
Pálosok reguláját a Patacsi Regula mintájára, egy-
ben valamiféle, nem regula szintű szabályzatot is 
készített. Ennek egyik pontja, hogy nem szabad 
kolostort egy napi járóföldön belül építeni egy má-
sik kolostorhoz, de ha lehet két napi járóföldre 
egymástól legyenek kolostorok. Mivel az egyik 
legősibb kolostor a Tálodi, mely még a XIII. sz. 

közepére datálható, így nem egyeztethető össze a 
szabályzattal a néhány órányi járásra fekvő vázso-
nyi kolostor építése. 
 
Alapvetően minden szabályzattal ütközik a kolos-
tor építése, mégis létezett, mégis megépíttette Ki-
nizsi Pál, mégis a rendbe sorolták. Gyöngyösi 
Gergely 1518-as térképén a rendbe sorolja, és je-
löli a vázsonyi kolostort. Hogyan lehetséges hát, 
hogy minden szabályzat ellenére a kolostor mű-
ködhetett a rend soraiban? 
 
A választ megadja az a tábla, melyet a kolostor 
mellett a kolostor rövid történetével állítottak fel 
az 1959-es feltárást követően: 
 
„Szerzetesei a közeli tálodi klastromból költöztek 
át.” 
 
Ez a mondat egyértelműen megmutatja, hogy nem 
új kolostorról, hanem a tálodi kolostor bővítéséről, 
Nagyvázsonyhoz közelebb hozataláról van szó. Így 
érthető, hogy a szabályokkal, rendeletekkel ellen-
tétben mégis felállíttatott, és működhetett a kolos-
tor. Ezen vizsgálódásomat később, a kolostor rom-
jainál tett látogatásomat követően kezdtem meg, 
saját benyomásaim miatt. 
 
Miért volt szükség arra, hogy drága pénzen új ko-
lostor épüljön, akkor, ha a közelben már van Pálos 
kolostor? A kérdésre nagyon nehéz választ talál-
nunk, de a krónikák és a mondák sokat segítenek 
ebben. Kinizsi Pál felesége Magyar Benigna kö-
zeli kapcsolatban volt a Pálosokkal. Külön az Ő 
számára készítettek a tálodi kolostorban egy ima-
könyvet, mely Magyar nyelvű, és Czech kódexként 
vált ismertté (1513). Mikor Kinizsi Pál, meghalt, a 
vázsonyi kolostorban egy zsoltároskönyvet írtak 
Magyar Benigna számára, mely későbbi elhelyezé-
séről a Festetics Kódex nevet kapta. Ez szintén 
Magyar nyelven tartalmaz imákat, zsoltárokat. Na-
gyon fontos ez a momentum, hiszen köztudott, 
hogy a Pálosok nem készítettek mindenféle máso-
latot, vagy könyvet pénzért, megrendelésre. Az 
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viszont tényként kezelhető, hogy annak, akit arra 
érdemesnek tartottak, megadták azt, amire szük-
sége volt. Magyar Benigna 1519-ben harmadik 
férjét megölette, ezért kegyvesztetté vált, vagyonát 
elkobozták, és halálra ítélték. II. Lajos azonban 
Kinizsi Pál barátainak engedve, megkegyelmezett 
neki 1520-ban. Szapolyai János vagyonát, így 
Nagyvázsonyt mesztegnyei Bodó Ferencnének 
adományozta 1527-ben. 
 
Kinizsi Pál is szoros kapcsolatot tartott fenn a 
Pálosokkal. Akárcsak Mátyás, Ő is „jósoltatott” 
minden egyes hadjárata, vagy csatája előtt. Győ-
zelmeit ennek is köszönheti, a Pálosok mindig tá-
mogatták az igaz ügyért harcolókat. Saját meg-
látásom szerint Kinizsi Pál ugyanazon beavatáson 
esett át mint Mátyás, vagy Szent István, és ugyan-
azt a büntetést is kapta, mint két nagy királyunk. 
 
Miért kellett a kolostort, - egy életerős hadvezér-
nek, akinek lóháton egy óra sem kellett tálodig, - 
behozni Nagyvázsony szomszédságába? A választ 
egy helyi monda adja meg, mely még Kinizsi Pál 
idejében keletkezett: a monda szerint, mindig volt 
mozgásban egy szerzetes Tálod és Vázsony között, 
aki a napi kapcsolattartás miatt leveleket hordott. 
A szerzetest egyik levélhordó útján meggyilkolták, 
és kirabolták. A levél, melyet vitt soha nem került 
elő, azt valaki megsemmisítette. A szerzetes azóta 
is az erdőt járja szellem képében, hogy megtalálja, 
és átadhassa fontos küldeményét. 
 
A másik talán prózaibb ok, hogy Kinizsi Pálnak 
szüksége volt a zárdában eltöltött ájtatosságra, és 
elmélkedésre. A közelebb levő kolostorban, bár-
miféle probléma esetén azonnal fellelhető, és pil-
lanatok alatt hazarendelhető volt a várkapitány. 
Talán a jóslatok is szerepet játszottak abban, hogy 
ideépült a kolostor. Talán megjósolták, hogy az 
oszmánok betörnek az országba, és így kiküszö-
bölhető volt, hogy a tálodi erődkolostort, melyben 
a szerzetesek magukra voltak utalva, ne keresse a 
török. Ez persze csak találgatás, de ami tény, hogy 
beavatottként Kinizsi Pálnak szüksége volt a kö-
zeli kolostorra. 
 
Az imént említettem a beavatást és a büntetést, 
melynek során két nagy királyunkhoz hasonlítot-
tam. A beavatás azért egyértelmű számomra, mert 

napi kapcsolatot tartottak fenn, és gyakran tett lá-
togatást a tálodi kolostorban. Ezt csak az teszi 
meg, akinek olyan erőteljes és közeli a kapcsolata 
a pálosokkal, hogy nem telhet el nap elmélkedés 
és ima nélkül. Beavatott volt, mégis hatalmas ün-
nepségeket, mulatságokat rendezett várában. A 
nép tisztelte, szerette, de nem féltek tőle. Ugyanaz 
a tisztelet, és mondakör övezi alakját Nagyvázsony 
térségében, mint királyát, Mátyás királyt ország-
szerte. Az ajándékba kapott falvakban az adók 
nem voltak csekélyek, de döntései igazságosak 
voltak, és nem sanyargatta feleslegesen a népet, 
nem korlátozta, büntette őket, csak akkor, ha an-
nak valódi oka volt. Ezek a beavatott, karizma-
tikus vezér jellemzői. Betartotta a legalapvetőbb, 
és legfontosabb Pálos elvet: az élet feltétel nélküli 
tiszteletét. A büntetése a lehető legkeményebb 
büntetés volt, amit emberfeletti testi erejű had-
vezér elszenvedhetett. A Fekete Sereg szétverése 
után, testi leépülés, és szellemi zavarodottság volt, 
amivel vezekelnie kellett. Szélütést kapott, nem 
tudott beszélni, és részlegesen le is bénult, ebben 
az állapotban még két évig élt. 
 
Visszatérve a kolostorhoz, történetének befejezé-
sét is fontos megemlítenünk. 1543-ban már nem 
működik a kolostor, a szerzetesek elhagyják, 
1552-ben, Veszprém elestekor a várőrség felrob-
bantja az épületegyüttest. Köveiből erősítik meg a 
várat, és felhasználják a falubeliek építkezéseik-
nél. Soha nem építik újjá, soha nem népesítették 
be szerzetesek a falakat. A romokat 1959-ben 
tárták fel, ekkor ásatásokat is folytattak, és sajnos 
újjá építettek néhány falat is. A látványrajzzal, a 
kolostor térképével, és a felhúzott falakkal kap-
csolatban vannak meglátásaim, melyeket a józan 
ész segítségével megpróbálok bizonyítani is. 
 
A kolostor a faluból egy mellékutcán keresztül, a 
temetőt megkerülve közelíthető meg. A temető-
domb mögötti kicsit magasabb domb tetején, egy 
erdőben található a kolostorrom. Megközelítése a 
turisták által jól kitaposott ösvényen könnyen 
megtehető. A kolostor első pillantásra azonnal 
hamisnak, mesterkéltnek tűnik. Az érzéstől, hogy 
nincs rendben valami nem tudtam szabadulni, de 
mint általában minden hasonló helyzetben Én is a 
szememmel próbáltam meggyőződni a hamisság 
okáról. 
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Az első ami feltűnt, hogy a rom újjáépítése során 
felhasználtak téglát és követ egyaránt. Ami itt 
gondot okoz, az, hogy újjáépítésről nem írnak, 
csak konzerválásról. A kettő között különbség 
van. Nem értem, hogyan lehetett félig bedőlt, ro-
mos falakat felhúzni, a templomot részben beva-
kolni. Számomra nagyon lehangoló a látvány. To-
vábbi probléma számomra, hogy a falak nem il-
leszkednek az alapokra. Helyenként 10-15 cm-rel 
is eltérnek attól. Ha valaki nem átall turista-
látványosság gyanánt romokat építeni, akkor leg-
alább arra legyen gondja, hogy valami történelem 
hűt alkosson. A látványrajz és az alaprajz ön-
magáért beszél. Az alaprajzon elhelyeztek hét 
funkció nélküli helyiséget, a templomot, a sekres-
tyét, a kápolnát, a konyhát, egy apát irodát, ke-
rengőt, és belső zárt udvart. A hét funkció nélküli 
helyiségből egy az ebédlő, egy pedig kamra. Az 
egész rendszer nem illik bele a Pálosok életébe, a 
középkor világába, egy zárt, befogadó közösség 
létszükségleteibe. 
 
A Pálosok mindig víz mellé települtek, ehhez 
képest itt a forrás, melyet kútnak neveznek, kívül 
esik a kolostoron. Van temetőkert, ahol nem talál-
tak sírokat, viszont találtak egy haranglábat, szin-
tén a kolostoron kívül, messze a temetőkert leg-
távolabbi sarkában. A konyha kb. 4-szer akkora 
területű mint a kamra. Ez képtelenség a középkori 
viszonyokat tekintve, mikor a parasztháznak pad-
lása, pincéje és még melléképülete is volt a ter-
mény és más élelmiszer tárolására. Itt nincs pince 
sem. Az ebédlő alkalmas egy 50 fős lakomához 
méreteit tekintve. A sekrestye és a templom között 
helyezkedik el, egy ismeretlen funkciójú helyiség. 
Az egész épületegyüttesből csak a konyha és az 
apát irodája fűthető. Emellett a látványrajz készí-
tője „álmodott” egy emeletet is a kolostornak. Ez 
elképesztő! A látványrajzon 4 kéményt számol-
hatunk meg, de „csak” 2 tűzhelynek van alapja. A 
Kápolna tetejére is sikerült emeletet varázsolni a 
rajzolónak. A Pálosok kútja felirat pedig egyene-
sen felháborító! Miért kell egy forrást kútnak ti-
tulálni, miért nem lehet leírni, hogy mi az való-
jában? Miért kellett átépíteni, oly módon, hogy ne 
forrás, hanem kút legyen belőle? Mi volt az egész 
kolostor funkciója? 
 
Az egész hasonlít egy olyan épületre, ahol egy-két 

szerzetes folyamatosan tartózkodott, mint őrök, 
vagy fenntartók. Az épületben viszont időnként 
nagy számú ember tartózkodott, erre utal a nagy 
méretű ebédlő, a kis méretű kamra, és a nagy 
konyha. Nincsenek cellák, pedig a Pálosok reme-
ték voltak, így nem nagy termekben, hanem kis 
cellákban aludtak. Ha azt vesszük alapul, hogy 
egy álcázott, titkos társaság által használt találka-
helyről van szó nem pedig kolostorról, máris el-
fogadható a létesítmény létjogosultsága. 
 
A falunak van temploma, mégpedig egy XIII. sz.-
ban épült Szent István templom. A falu népe ezt 
látogatta, ezt használta istentiszteletei és más al-
kalmakkor. A Pálosok temploma „csak” temetke-
zési hely lett volna? Lehetséges, de kinek a temet-
kezési helye? Kinizsi Pált ugyanis a Szent István 
templomban helyezték örök nyugalomra a Pallas 
lexikona szerint. Akkor miért kellett a templom? 
A kérdés nyitott maradt számomra egyelőre. 
 
Magyarázatot ad az emelet arra, hogy hol voltak a 
cellák, illetve a hálótermek. Ha nem tettek volna 
a kápolna tetejére is emeletet, elfogadnám, de így 
nem tudom megemészteni. A kápolna a Pálosok-
nak kellett, a konyha, ebédlő, kamra a titkos tár-
saságnak, az apát irodája inkább Kinizsi Pál szo-
bája lehetett, a templom és a sekrestye pedig 
olyan szertartásokhoz kellett, amit nem a Pálosok 
és nem is a falu népe előtt celebráltak. Talán a 
templomosok lehettek itt titkos társaságként? 
Nem tudom, egyelőre nem sikerült kiderítenem, 
hogy kik azok, akik itt tartották összejöveteleiket, 
szertartásaikat. 
 
Saját véleményem az, hogy annyi sok furcsaság 
van a kolostor körül, hogy az igazság szinte ki-
deríthetetlen. A templomban álló két sírhely az 
59-es felújítás, ásatás során keletkezett márvány-
lappal lezárt téglaemelvény. Mi az igazságtartalma 
Kinizsi Pál és Horváth Márk templomi sírjának? 
Nem tudni. Mi a valóságtartalma a most álló ro-
moknak? Nem tudni. Sajnos 1959 után minden 
ami eredeti volt eltűnt, befedték falakkal, téglá-
val, vakolattal, és egyáltalán nem odavaló kövek-
kel. Kinizsi Pál a molnárlegényből lett hadvezér, a 
déli végek kapitánya. Az élete titkokkal van tele, 
ahogy az általa létrehozott mű is titokzatos. Ha-
sonlóan Mátyás király életéhez, és művéhez nem 
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megfejthető, és nem érthető az utókor számára 
teljes mértékben. Ha megértünk valamit, máris 
felmerül egy újabb kérdés, mely további kérdé-
seket szül. 
 
A saját élményeimet tovább göngyölítve, mikor a 
kolostor kápolnájába mentem, és energia fogadó 
és energia továbbító testtartással tettem fel a kér-
dést a körülöttem forgolódó szürke ruhás szerzetes 
lelkeknek: 
 
„Mutassatok utat, fedjétek fel előttem az igaz-
ságot” 
 
A válasz azonnal ott visszhangzott a fejemben: 
 
„Keresd a vizet!” 
 
A víz keresésére indulva megvizsgáltam a kutat. A 
kút átépítésre került, elfedve valódiságát kúttá le-
minősítve egy tiszta vizű forrást. A Kút alsó ré-
szében már nem látszik a fenék, nem látszik a víz, 
alját vastagon fedi a szemét. A szemét felett kb.  
3-4 méternyi kiépített kút látható, melynek alsó 
része a régi, eredeti faragott kövekkel van kié-
pítve, melyek negyed ív méretűek. A felső 1,5-2 
méter pedig újabb műkő-beton nyolcad ív méretű 
darabokból van kiépítve. Az eredeti köveket a kút 
felső részéből, körben az erdőben szórták el az 
építők. Több követ komoly sérülés ért, de még így 
is látható egy kő, mely teljesen ép maradt, és 
kifolyónyílás van bele faragva. A kút tehát való-
jában nem kút, hanem kiépített forrás, mely fo-
lyamatosan feltölti a vízzel az építményt. Miért 
kellett átépíteni, és elfedni a valóságot? Mert még 
nem jött el az ideje annak, hogy élő forrás 
hirdesse a Pálosok jelenvalóságát. A tudósok nem 
tudják elképzelni, hogyan lehetséges a hegy egy 
pontján leásni, és pont ott találni egy forrást, amit 
úgy ki lehetett faragott kövekből építeni, hogy a 
víz a hegy tetején forrásként működjön. De ho-
gyan érhetnénk fel ésszel, mikor agyunk ily ke-
vés százalékát használjuk, hogy mire voltak ké-
pesek, akik ennél sokkal többet használtak 
agyukból? Ez az építmény mai szemmel legalább 
akkora csoda, mint a piramisok. Számítógép nél-
kül, próbafúrások nélkül, geológiai szakemberek 
nélkül végzett teljesen mester szintű mérnöki és 
építészeti teljesítmény. Nem magyarázható a mai 

ember számára. 
 
Innen úgy gondoltam, hogy nyugat felé kellene 
indulnom, arra húzott a lelkem, földhöz ragadt tu-
datom pedig azzal magyarázta az irányt, hogy meg 
kell néznem a közeli malom honnan kapja a vizet. 
Ha nem a malom a cél akkor a tálodi kolostort 
kell górcső alá vennem. Mivel gyermekeim már 
fáradtak voltak, és este hat körül járt az idő, így 
felvetésem nem nyert megfelelő támogatást fele-
ségemnél. Majd legközelebb. Indultunk hát visz-
szafelé, de feleségem lemaradt, és az ösvényről 
letért nyugat felé az erdőbe. Megállt, leguggolt, 
tenyerét a föld felé fordította. Miután odahívott 
megéreztem én is, hogy a föld meleget sugároz egy 
ponton. Körbepillantva láthatóvá vált egy kereszt-
út. Egy ősi, már századok óta nem használt út. 
Négy irányba haladt az út: kelet felé a kolostorig, 
észak felé a völgybe, dél felé a dombtetőre, és 
nyugatra, ki tudja meddig és hova. A kereszte-
ződés közepén, a meleget élvezve megkérdeztem 
újra a szerzetesek lelkét: Merre? Majdnem fizi-
kailag rángattak nyugat felé, a kísértés és a von-
zás olyan erővel tört rám. Elindultunk hát, és az 
erdőn keresztül a ma is használatos útig mentünk 
mely a domb oldalába van vágva. Az új úton né-
hány méter után megtaláltam amit kerestem: a 
forrást. Valószínűtlenül kékes vizű kis vízhozamú 
csobogó. Hasonló módon van kiépítve, mint a 
dombtetőn, de ennek átmérője nem 1,2 méter, ha-
nem a fele 0,6 méter. Az ősi mohos kövek cso-
dálatosan mutatják, hogy a két forrás egy még 
csodálatosabb mérnöki munka hatására, egyszerre 
volt képes működni. Most már ez is tele van sze-
méttel, és a borzalmas pusztítás hatására rothadó 
növényi maradványokkal, építési hulladékkal van 
teleszórva a kis medence. Megmutatták a barátok, 
hogy hol van a víz, és hol van az igazság. 
 
A kis medencétől dél felé fordulva ugyanolyan 
földdel fedett fal látható, mint bárhol a Pálos ko-
lostorok környékén. A fal nem fényképezhető, és 
ezt ki merem jelenteni, mivel szakmám a fény-
képezés, és az elmúlt 10 évben kevés olyan dolgot 
találtam, amit nem lehet lefényképezni. Ez a fal 
olyan. A meleg sugárzik a falból és ez a sugárzás 
oly erős, hogy a fényképezőgép nem képes tiszta 
és használható képet készíteni. Az utolsó próbál-
kozásom az volt, hogy egy trükkel próbálom meg 
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lefényképezni a falat: A lányomat és a felesége-
met egy fához állítottam, és a háttérnek a falat vá-
lasztottam. A fa és családom nő tagjai tökéletesen 
látszanak a képen, fejük körül mint glória világít a 
fény, és a fal teljes homályba burkolózik. Itt lehe-
tett a szerzetesek lakhelye, itt lehetett a föld alatti 
szállásuk, az igazi otthonuk a forrás mellett. Ha az 
elveszett evangélium igéire gondolunk, már érthe-
tő, hogy miért itt kellett élniük: 
 
„0tt élek benned és körülötted. Emeld fel a kö-
vet és ott vagyok, hasítsd szét a fát és meg-
találsz. De nem vagyok ott a díszes paloták ter-
meiben.” 
 
A másik ok ami miatt a remetéknek itt kell élni-
ük, hogy Ők a Boldogasszony szerzetes rendje, 
így hol máshol hajthatnák álomra fejüket, mint a 
földanya ölében. Hol máshol elmélkednének, áj-
tatoskodnának, mint földanya ölelő karjaiban. 
 
A kolostor nem volt kolostor. Ezt a kijelentést 
már korábban kifejtettem, így a továbbiakban 
nem is folytatom ezzel kapcsolatos eszmefuttatá-
somat. Ha nem volt kolostor, akkor viszont mi-
lyen céllal épült, mi volt a valódi funkciója? A 
választ az a beszélgetés adta meg, melyet felesé-
gemmel folytattam le. A válasz sajnos nem biztos, 
hogy jó, mivel nem tudom bizonyítani, és nem 
tudom biztosan, hogy meglátásom fedi-e a való-
ságot, de egy lehetőségnek megfelel. 
 
A Nagyvázsonyi várat bátorságáért, és hadi tette-
iért kapta Kinizsi Pál Mátyástól. A Herkules ter-
metű és beavatott minőségű hadvezér az egy szál 
lakótoronyból álló várat fallal vette körül, és a 
kornak megfelelő modern erődítményt épített be-
lőle. Nem épített azonban palotát, vagy olyan épü-
letet a várba, amely alkalmas lett volna családi la-
kóhelynek. Mivel szűkre szabta a falakat, így a 
későbbiek során sem volt alkalma a falon belül 
lakóhelyet építeni. Feleségem azt mondta, hogy 
nem tud egy várkisasszonyt, vagy vár úrnőt a lakó-
toronyban elképzelni. A meglátása helytálló, hi-
szen a toronyban egy lovagterem egy ítélkező, 
vagy fogadó terem, és egy két helyiségből álló la-
kószint van. A bejárattól lefelé a börtön illetve 
pince található. Kinizsi Pál felesége Magyar Be-
nigna 14 éves volt, amikor házasságot kötött. A 

fiatal asszonynak semmiképp sem megfelelő lakó-
hely az, amelyen keresztül vezet az őrség útja a 
torony teteje felé. Emellett az is fontos körülmény, 
hogy Kinizsi az 1490-es esküvője után nem na-
gyon volt otthon, mivel az új király Ulászló szol-
gálatába szegődött. Az udvarban kellett sürgölőd-
nie, forgolódnia, hogy az új király udvarában a 
megfelelő pozíciót megnyerhesse, kivívhassa ma-
gának, és az új királyt megerősítse hatalmában. 
Az egyedül maradt asszonyt ki másra bízhatta vol-
na, mint a Pálosokra, akik Őt magát is beavatták, 
és segítették. 
 
A vár emellett alkalmatlan úri közönség fogadá-
sára is, katonai erősségnek kiváló, de nemesi lá-
togatók vendégelésére alkalmatlan. Így válik ért-
hetővé az 50 főre tervezett konyha, és ebédlő. A 
korábban már megkérdőjelezett templom, ami a 
kolostorhoz épült, így már nem is biztos, hogy 
templom volt, hanem sokkal inkább bálterem. En-
nek tükrében az alaprajzon nem szereplő észak és 
dél felé a kolostortól kiinduló alapok máris meg-
adják a választ a feltett kérdésre: nem kolostor, 
hanem palota volt a vázsonyi kolostor. 
 
Akkor miért nevezik kolostornak, miért vette 
számba mint kolostort Gyöngyösi Gergely 1518-
ban? Magyar Benigna élete során két férje meg-
halt, Kinizsi Pál 1494-ben, Horváth Márk 1508-
ban. Harmadik férje Kereky ... volt, akivel 1509-
ben kötött házasságot. Ez a férje nem volt jó ter-
mészetű ember ellentétben a korábbi két férjével. 
Nem volt már igazságos bíró, nem volt már jó ura 
a birtoknak, és nem volt már jó férj sem. Sem a 
nép, sem felesége nem szerette, 1513-ban még a 
Pálosok egy imakönyvet adnak át Benignának, va-
lószínűleg a rossz házassága miatt. A lelki meg-
nyugvás, amit a könyv ígért megoldást jelenthetett 
a boldogtalan életre. 1519-ben Benigna nem bírta 
tovább és megölette férjét. Férje ekkor már külön 
élt tőle, míg Benigna a kolostorban addig férje a 
várban lakott. Gyöngyösi Gergely látogatása során 
már nem fényes palotát látott, hanem egy kolos-
tort. Mivel azonban tudjuk, hogy Gyöngyösi 1518-
ban délről indult, és könyvét a zöld kódexet csak 
1523-ban írta meg, így lehetséges az is, hogy a 
férje megöletése után halálra ítélt Benigna már 
nem lakott a palotában mire Gyöngyösi megérke-
zett. II. Lajos Benigna minden vagyonát visszavet-
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te, és birtokai ismét a koronára szálltak. Később 
az ítéletet a király megváltoztatta, és 1520-ban 
megkegyelmezett Benignának, de birtokait és va-
gyonát nem adta vissza. Ha Benigna már nem élt 
a palotában, a szerzetesek viszont maradtak, ak-
kor egyértelműen csak és kizárólag kolostorként 
lehetett számba venni a vázsonyi palotát. Húsz év 
elteltével a palotát a szerzetesek elhagyták, így 
1540-ben lakatlanná vált az épületegyüttes. Ez az 
időpont egybeesik Székesfehérvár elestével, ezzel 
könnyen megmagyarázható, hogy a szerzetesek el-
menekültek. A háttérben azonban zajlanak az ese-
mények. 1527-ben Vázsonyt és birtokait Szapo-
lyai János a mesztegnyei Bodó Ferencnének ado-
mányozta. Lehet, hogy a török elől menekültek el 
a szerzetesek, de lehet, hogy más oka volt. Erre a 
kérdésre még keresem a választ. Mindenesetre a 
többi kolostorral ellentétben a vázsonyi védhetet-
len volt, így a török elől menekülés nem zárható 
ki. Azért fogadom a török előli menekülés elmé-
letét kétkedve, mert a többi kolostorukat a barátok 
bizony fegyvert ragadva bőszen védelmezték. Eb-
be nehezen fér bele a feltétel nélküli élet tisztelet, 
mint alapelv, de nagy királyunk Mátyás, aki szin-
tén beavatott volt azt mondotta: 
„A férget el kell taposni” 
 

Emellett mégis meg tudott bocsátani az árulók-
nak, az összeesküvőknek, de nem lehetett az Ő tü-
relmét sem a végletekig húzni. A szerzetesek, 
amellett, hogy tisztelték az életet, akik rájuk tá-
madtak, azokat féregnek tekintve, ha kellett el-
tapostak őket. 
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A nagyvázsonyi öreg templom regéje 
 

 
Egérke rágta sárgult krónikák 
világa őrzi ez falak korát. 
 
Az ezredéves Vajki Rendelet 
rakatta le a Szent Alapkövet: 
 
legyen medencénk Tíz Falvának a 
közösre épített egy Temploma! 
 
Legyen úgy Istene Új véderő, 
ha ellenünk Gonosznak kardja jő. 
 
Körül a bükk-sörényű lánchegyek 
vigyáztak földet, falvat, népeket. 
 
S ha jött rombolni-dúlni gót, tatár, 
e bástya védte templom volt a vár. 
 
E szent falaknak emelt föveget 
Mátyás is, ha vadászni érkezett. 
 
Majd Kinizsi – a földink! - rakatott 
román falakra gótos templomot. 
 
Nem hitte volna akkor ő se tán, 
hogy e falaknak észak oldalán 
 
alussza – ismeretlen sírban itt -  
majd egykor ő is örök álmait… 
 
S nem ott, hová temették őt, a hőst, 
de itt, megannyi jobbágya közt! 
 
Most szent e kert is, hol a templom áll: 
két századig terelte a halál 
 
ide az Élet végső lépteit! 
Nagy őseink porából sarjad itt 
 
a fű, bokor, hol tehén legelész 
most s táncol a túrista nevetés. 
 
Az első holt egy aggot varga volt, 
kit könny keresztelt, mikor haldokolt. 
 
Lakója lett Kupa vezér pogány 
apródja is, ki itt bukott lován. 

 
Amott törpe fáknak lombja ring, 
egy pálos visszajáró árnya int. 
 
Odébb – keletre nézőn – pár török 
porlad, mind poszton állt s nyakuk törött, 
 
mikor felrobbant a templom fala 
között tárolt hordóknak lőpora. 
 
E falak látták Bottyánt, a Vakot: 
innen vezényelt végső rohamot. 
 
Ámha csipetnyi béke ránk köszönt, 
törölte rólunk mind a gyászt, a könnyt. 
 
(E nép, ha leteheti fegyverét, 
ragadja mindjárt építés kövét: 
 
apát követ, ha bármit is csinál, 
de mást – és mindig mást! – apáinál.) 
 
Alkotni kezdtek nagyok és kicsik; 
vidám parasztok és komoly Zichyk: 
 
legyen e Templom újra régi szép! 
Román módon őrizze alapkövét; 
 
a gótikát hirdessék e falak 
s a Mátyás látta szentély-boltozat. 
 
S hogy újkorunk magából mit adott? 
Elmondja belül azt a bús barokk! 
 
De most te vallj, Testvér és Hazafi! 
Mivel írod belé neved, aki 
 
szuper-kor büszke élvezője vagy? 
Lehet-e Rád is büszke itt fiad, 
 
ha majd emlékezetnek vágta rés 
lyukán e helyre, korra visszanéz? 
 
Eredj, s a Mába vésd neved! Ne hagyd 
a létből hullni nyomtalan magad! 
 
És tudd: a Véső, mely vés ősfalat, 
az nem Gyönyör – az Áldozat! 
 

A vers szerzője ismeretlen 


