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BEVEZETŐ

A Kárpát-medence népeinek, a magyar mellett a szlo
vén, horvát, szerb, bolgár, albán, román, német, cseh,
szlovák, kárpátaljai ukrán nép folklórjának egyik jelen
tős szereplője Mátyás király. Személye köré fonódott
szövegekkel a folklorisztika már számos alkalommal
és helyen foglalkozott. Legutóbb Kriza Ildikó foglalta
össze a Mátyás király nevéhez kapcsolódó - uralkodá
sától a napjainkig fellelhető - folklór legfontosabb jel
lemzőit. A Mátyás-hagyomány több műfajhoz kötődik,
megtalálható hősénekekben, históriás énekekben, isko
lai színjátékokban, csúfoló énekekben, balladában, szó
lásokban, anekdotákban, mondákban, mesékben stb.
Többek között Kriza Ildikó kutatásainak köszönhe
tően kimutatható, hogy a Mátyás-hagyomány alakulása
már az uralkodó életében megkezdődött. A legrégebbi
idevonatkozó művet - a király népszerűsítése céljából,
a reneszánsz udvari körök elvárásának megfelelően - la
tinul írta Galeotto Marzio a XV. században. Ezeket az
anekdotákat részben Dugovics fordította és illesztette
be műveibe, részben pedig X V I I I . századi kalendáriumi
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és egyéb olvasmányként jutott el a nagyközönséghez. A
X V I . században jelentkezett először az igazságos király
alakja, majd ezt követte az okos király s az álruhás király
figurája. A X V I I . századi egyházi énekek, iskoladrámák
tovább éltették Mátyás népszerűségét. A X V I I I . századi
magyar írásbeliség erősödése hatására prédikációkban,
kalendáriumokban magyarul jelentek meg latin, fran
cia, német gyűjtemények szövegei. Az idegen hősöket
gyakran Mátyás király alakjával magyarosították, úgy,
hogy közben a X V I . századi Mátyás-történeteket is
felidézték. Ezzel párhuzamosan megjelentek a magyar
nyelvterületen azok a nemzetközi folklór narratívak is,
amelyeket úgyszintén Mátyás nevével éltettek tovább.
A X V I I I . századra Hunyadi Mátyás tetteinek történeti
aktualitása elhomályosult, neve a folklórban szimbo
likus lett, hasonlóképpen, ahogyan „a németeknél I I I .
Frigyeshez, az angoloknál Földnélküli Jánoshoz, az
oroszoknál Nagy Péterhez, a románoknál Drakulához"
kapcsolódnak rokon narratívak. A kialakult Mátyás
hagyománynak a népköltészetben való továbbélését a
ponyvák, olcsó regények, kalendáriumok, tankönyvek a
XIX., sőt még a XX. században is tovább erősítették.
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A VAJDASÁGBAN GYŰJTÖTT
MÁTYÁS-FOLKLÓR
A Mátyás királyhoz kapcsolódó epikus hagyo
mányt érintő összefoglaló jellegű magyar munkákban
gyakran hangoztatják a Mátyás-történetek fontos sze
repét a vajdasági magyarok folklórtudásában. A dél
alföldi, azaz a bácskai és bánáti monda- és népmese
kincs egyik jellemzőjeként említik a Mátyás-mondák
és -népmesék viszonylag nagy számát. Ezt bizonyítja
az elkészült Vajdasági magyar népmese-katalógus is,
amely szerint a térségben gyűjtött, tipológiailag beha
tárolható szövegek közel 10%-ában szerepel Mátyás
király neve.
Ha a Mátyás királyról szóló vajdasági magyar szöve
gek gyűjtésének idejét megvizsgáljuk, jól látható, hogy
vidékünkön - a két világháború közötti időszak kivé
telével - a XIX. század végétől napjainkig folyamatos
volt az ilyen jellegű adatközlés.
Vajdaság területén elsőként - a XIX. század vé
gén és a XX. század elején - Kálmány Lajos (Szeged,
1852-Szeged, 1919) jegyzett le Mátyás királyról szóló
epikus szövegeket. Kálmány Lajos folklorisztikai tevé
kenysége nagyobbrészt a szegedi kirajzású településekre
korlátozódott, így az általa publikált, témánkat is érintő
szövegek Egyházaskérről, Szajánból, Szentmihályról
valók, de találunk köztük magyarkanizsiai változatot is.
Kálmány Lajost követően csak a második világhábo
rú után regisztráltak Vajdaság területéről Mátyás király5
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ról szóló népköltészeti szövegeket. Ezek közül meg kell
említenünk a budapesti Néprajzi Múzeum Etimológiai
Adattárában található - Kovács Ágnes számára küldött
- Zenta környékén 1952-53 között lejegyzett hat Má
tyás király mondát.
1947-ben kezdődött meg Penavin Olga, majd
Matijevics Lajos vezetésével az újvidéki Bölcsészettu
dományi Kar Magyar Tanszéke hallgatóinak több évti
zedig tartó rendszeres néprajzi gyűjtőmunkája, amelyet
az akkori Jugoszlávia egész területén végeztek. Ez al
kalommal lejegyzett Mátyás király mondákat és nép
meséket Penavin Olga a Jugoszláviai magyar népmesék
két kötetében publikálta. Az itt található Mátyás király
nevéhez kapcsolódó történetek egy része önállóan is
megjelent Mátyás-mondák a Vajdaságból címmel. A
szövegek mesemondói közül kitűnik a csókái Csehák
Vera, aki kimondottan a Mátyás királyról szóló történe
tek elmondásában magaslik ki.
A XIX. és XX. század fordulóján, majd a XX. szá
zad második felének első évtizedeiben végzett gyűjté
sek után a nyolcvanas években végzett kutatások ered
ményeképp tovább gazdagodott a vajdasági Mátyás-ha
gyomány.
A vajdasági Mátyás király szövegek gyűjtésének
történetét áttekintve meg kell említenünk Burány Béla
tevékenységét, aki a hetvenes évektől napjainkig Vajda
ság egész területéről gyűjtött népmeséket, a X X . század
utolsó évtizedeiben Zentán, Egyházaskéren, Moholon,
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Kanizsamonostoron, Temerinben összesen tizenegy Má
tyás királyról szóló szöveget regisztrált.
Ezzel egyidejűleg Temerinben Csorba Béla még
több Mátyás király történetet jegyzett le. Csorba a szö
vegek többségét - köztük a kiváló, tíz Mátyás-szöveget
elmondó mesemondó, Badó János történeteit - mosta
náig nem publikálta.
A múlt század utolsó évtizedeiben Penavin Olga to
vább folytatta a már megkezdett néprajzi tevékenységét.
Az 1989 és 1990 között Bácskában és Bánátban össze
gyűjtött, valamint az újvidéki Magyar Tanszék hallgatói
által lejegyzett népmeséket és mondákat-köztük Mátyás
király történeteket is - a Jugoszláviai magyar diakrón
népmesegyűjtemény második kötetében adta közre."
A fentieken kívül - részben a Magyar Tanszék,
részben pedig a budapesti Folklóré Tanszék egyéniség
kutató meseiskolájának a hatására - a térségben más,
egy mesemondó anyagát regisztráló mesegyűjtések is
történtek. Ezek között fontos megemlíteni Beszédes
Valéria néprajzkutató nevét, aki az 1990-es években
összegyűjtötte a legnagyobb repertoárral rendelkező
vajdasági mesemondó, a székelykevei illetőségű Szőcs
Boldizsár meséit, köztük négy Mátyás-történetet is.
Emellett Kalapis Zoltán felfedezte a moholi Fodor Er
zsébetet, aki - passzív tudással rendelkező mesemondó
k é n t - leírta édesapja meséit, köztük egy Mátyás-szöve
get is. Hasonló munkát folytattam jómagam is, ami10
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kor a Szabadka melletti Ludas település mesekincsének
összegyűjtésén dolgozva lejegyeztem Szűcs László két
Mátyás-meséjét.
A vajdasági Mátyás-hagyomány feltérképezése szem
pontjából fontos adatokat hozott a Kiss Lajos Néprajzi
Társaság a - Papp Árpád által koordinált - Vajdasági
Magyarok Néprajzi Atlasza (VMNA) elkészítése érde
kében 1998-ban elindított kutatása. Az erre az alkalom
ra készített kérdőívben két kérdés vonatkozott a Mátyás
király személye körül kialakult monda- és mesehagyo
mányra. A kutatás egész Vajdaság területét lefedte, ered
ményei a VMNA kommentárkötetében jelentek meg.
A szövegek többsége csak elektronikus formában jutott
el a nagyközönséghez.
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2002-ben indítványozta a budapesti Hagyományok
Háza a Kárpát-medence területén fellelhető folklórszö
vegek gyűjtésére vonatkozó programját. A munkának
Bácskában, Bánátban és Szerémségben történő részét a
Kiss Lajos Néprajzi Társaság irányította. Vajdaságban
az epikus folklórszövegek (mese, monda, anekdota stb.)
gyűjtése volt a cél. A gyűjtésben a Kiss Lajos Népraj
zi Társaság tagsága, a Vajdaság különböző területén
dolgozó néprajz iránt érdeklődő amatőr és hivatásos
néprajzosok vettek részt. Itt került sor egy majdani, két
tornyosi és Boja Patyi Sarolta jóvoltából hat moholi és
két oromhegyesi - máig nem publikált - Mátyás-szöveg
lejegyzésére.
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2004-ben a budapesti Hagyományok Háza szak
emberei, Dala Sára és Puskás Katalin, valamint jóma
gam, Dénes Zoltán operatőr segítségével, rögzítettük a
Kalapis Zoltán által felfedezett Fodor Erzsébet, vala
mint Burány Béla néhány mesemondójának, a moholi
Vlasity Károlynak és az oromhegyesi Cérna Miklósnak
meserepertoárját, köztük a Mátyás-szövegeket is. Ennek
a munkának az eredményeként született meg az első me
semondást tartalmazó DVD, amelyet a Hagyományok
Háza gondozott, és a Cérna Miklós történetei. Mesék,
mondák, anekdoták Oromhegyesről címet viseli. Eb
ben az anyagban is található egy Mátyás-történet.
A fentiek mellett az elmúlt évtizedekben több - Vaj
daságot is érintő - Mátyás király folklór gyűjtésére vo
natkozó pályázat kiírására is sor került.
1995-ben a magyar honfoglalás 1100. évfordulójá
nak tiszteletére a budapesti székhelyű Magyar Néprajzi
Társaság pályázatot hirdetett a néprajzi önkéntes gyűj
tők számára a Kárpát-medence magyar történeti mon
dáinak összegyűjtésére. Az 1996-ban beérkezett 74 pá
lyamunka közül 4 érkezett Vajdaságból, ezek között két
tamásfalvi (Hetin) Mátyás-monda is található.
A témánkat érintő pályázatok között meg kell emlí
tenünk a zentai székhelyű, az egész Vajdaság területére
kiterjedő, Kálmány Lajos népmesemondó verseny 2003.
évi gyűjtési felhívását, amelyet Mátyás király születésé18
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nek 560. évfordulója alkalmából hirdetettek meg. Ez al
kalommal két Szabadkán lejegyzett Mátyás-szöveggel
gazdagodott népköltészetünk.
21

A KÖTET SZÖVEGEI
Kötetünkben a Mátyás király epikus hagyomány leg
utóbbi harminc évben Vajdaságban gyűjtött - többségé
ben szöveggyűjteményben meg nem jelent - darabjait
kívánjuk bemutatni. Az itt közölt ötvenhárom történet
többsége népmese, de találunk köztük anekdotát, trufát
és eredetmondát is.
Szövegeink legtöbbje a Vajdasági Magyarok Nép
rajzi Atlaszának 1998 és 2002 között zajló kutatásának
terméke Bácskából (Bezdán, Felsőhegy, Ludas, Topo
lya) Bánátból (Csóka, Hertlendyfalva, Magyarittabé,
Muzslya, Székelykeve, Szentmihály, Udvarszállás) és
Szerémségből (Maradék). Közöljük a budapesti Hagyo
mányok Háza és a Kiss Lajos Néprajzi Társaság által
2002 és 2003 között koordinált gyűjtés Mátyás-folklór
ra vonatkozó eredményeit Oromhegyesről, Majdánról,
Mohóiról és Tornyosról. Csorba Bélának köszönhetően
a fentiek mellett a temerini, nagy repertoárral rendel
kező Badó Jánosnak tíz szövegét is publikáljuk. Meg
jelentetjük még a Kálmány Lajos népmesemondó ver
seny pályázatára beérkezett Szabadkán gyűjtött Mátyás
király történeteket. Emellett közreadjuk Silling István
Bácskertesen lejegyzett eredetmondáját, valamint Be
szédes Valéria székelykevei mesemondójának, Szőcs
Boldizsárnak néhány Mátyás-meséjét.
21
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A szerkesztői koncepciót - miszerint csupán az el
múlt három évtized gyűjtéseit közöljük - az igazolja,
hogy az ebben az időszakban lejegyzett Mátyás király
történetek sokban eltérnek a korábban lejegyzett vajda
sági változatoktól. Elsősorban a történetek átvételének,
előadásánakmódjakülönbözikakorábbi korszakok ilyen
jellegű szövegeitől. Esetükben már nem beszélhetünk a
hagyományos folklórról, ugyanis a XX. század utolsó
negyedére a népköltészet tradicionális közegének meg
szűnésével megváltoztak annak jellemzői is. Ezt legjob
ban a Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlaszának 1998 és
2002 között zajló kutatásaiból tudjuk, miszerint a kö
zösségi mesemondás a kilencvenes évekre szinte vala
mennyi vajdasági településen megszűnt. A mesemondás
szokásának alkalmai az 1940-es évektől folyamatosan
szűkültek, a közösségi szférából a családi szférába ke
rültek át. A mesemondás szokása, mint olyan közösségi
szórakozás, amelyről a falu egységes képet tud festeni,
a X X . század utolsó negyedére eltűnt. Kis közössége
ket (család, szomszédság) érintő tevékenységként még
megtalálható volt, de ezeket az eseteket már nem tudjuk
közösségi folklórtudásként meghatározni.
Ennek ellenére a jelzett korszaknak is vannak nagy re
pertoárral rendelkező, gyakorlott mesemondói. Ilyen a kö
tetünkben szereplő temerini Badó János, az oromhegyesi
Cérna Miklós, a székelykevei Szőcs Boldizsár és a
ludasi Szűcs László. Többségük több évtizedes passzív
mesemondói időszak után kezdett el mesélni - általában
a néprajzkutatók hatására. Sokuk újabb mesemondói
tevékenységét a kutató mellett a folklorizmus formái
(mesemondó csoportok, mesemondó versenyek, a falu
művelődési élete) határozták meg.

Eltekintve a kiváló mesemondók anyagától, az el
múlt három évtizedben lejegyzett szövegek abban is
különböznek a korábbiaktól, hogy adatközlőik többsége
sohasem volt aktív mesemondó, csak passzív mesetu
dással, illetve elmondható olvasmányélménnyel rendel
kezett. Ezt bizonyítják maguk a szövegek és a V M N A
kérdéseire érkezett válaszok is, miszerint a szövegek
elmondói a tudásukat az iskolai tananyagból és egyéb
olvasmányaikból szerezték.
„ Van rengeteg Mátyás-mese. Különben meg sokan
is tudják, mer a megszállás alatt, itt mind az elemi isko
lában is Magyarországról behozott tankönyvek vótak.
És abban a tankönyvekbe, iskolába olvastam. Hát nem
is kellett nagyon, mert mondom, én a megszállás alatt
jártam iskolába, és a megszállás alatt a Betűország vi
rágoskertje vót az olvasókönyv."
Fehér Árpád (1931, Csóka, római katolikus)
A kötetben szereplő Mátyás-szövegek többsége
az olvasmányok és az iskolai tananyag X X . századi
folklorizálódásának az eredményei. Ezekből már hiány
zik az ismert folklórmotívumon (kivirágzott bot, koro
na) alapuló királlyá választás története, Mátyás csatáit,
ellenségeinek a legyőzését és a király halálát elbeszélő
szövegek, amely a Kálmány Lajos - illetve részben az
ötvenes években Penavin Olga - által gyűjtött anyagban
is megtalálhatók.
Ezek a szövegek már csak az okos és igazságos, sze
gényeket segítő, a hétköznapi emberhez is közel álló
hangsúlyozottan magyar királyról beszélnek. A közölt
mesék típusai a változatok száma szerinti sorrendben a
következők: M N K 921 V I * Mátyás király vendégség-

ben (benyúl a házigazda elől a tálba), M N K 921 I V *
Mátyás király és a kolozsvári bíró, M N K 921G* Hun
cut, aki meg nem eszi a kanalát!, ATU 921F* Mátyás
király és az öregember, M N K 921 V* Egyszer volt Bu
dán kutyavasár, MNK 921 X I * Mátyás király mint ke
rekes (szekeres), ATU 922B A király arcképe a pénzen,
ATU 875 Az okos lány, ATU 921 Markalf, ATU 921A
A nyolc garas beosztása, MNK 921 X* Mátyás király
vöröshagymát kapáltat, MNK 921 X X I * Mióta kell az
üres kocsinak a terhes szekér elől kitérni?, ATU 922 A
cinkotai kántor, ATU 1533 A kakas elosztása, ATU 1610
A megfelezett ütlegek, MNK 921 XIV* Az urak meg a
nádas, MNK 921 X X V I * Egy font hús, ATU 1558 Bagi
uram frakkja, ATU 1950 Mátyás király lustái.
Előadásuk módja, poétikai megfogalmazásuk több
nyire nem utal előadói gyakorlatra. Néhány kivétellel is
találkozhatunk, az egyébként is jó mesemondónak szá
mító, nagyobb repertoárral rendelkező Badó János, Cér
na Miklós, Szőcs Boldizsár és Szűcs László mellett ki
tűnik a maradéki Répási István, a magyarittabéi Győrfi
Erzsébet, a tornyosi Dér Ferenc, a szabadkai Hevesi
József. Az egyes típusokhoz tartozó változatok egymás
után való olvasásakor nemcsak a variánsok közötti kü
lönbség, hanem a szövegek megkomponálása közötti
eltérés is jól látható. Ugyanis kötetünkben a jól felépí
tett mesék mellett a történet vázát elmondó töredékes
szövegek egy részét is közöljük, jelezve, hogy az elmúlt
harminc évben lejegyzett történetek többsége ilyen.

A SZÖVEGEK TIPOLÓGIAI
OSZTÁLYOZÁSA
A Mátyás király személye körül csoportosult epi
kus történetek műfajilag részben a monda, részben
pedig a népmesék csoportjába sorolható. Ezeknek a
narratívaknak a műfaji besorolása sok esetben koránt
sem egyértelmű. A magyar folklorisztikában még a mai
napig sem készült el a Mátyás király mondák tipológiai
osztályozása. Csupán az vált világossá, hogy a nemzet
közi történeti mondakutatást követve, a magyar mondák
rendszerezésekor is az 1963-as ISFNR (International
Society for Folk Narrative Research) konferencia alkal
mával kialakított hat nagy tematikus egység a követen
d ő . Ez alapján a Hősökhöz fűződő mondák kategóriá
hoz sorolandó a Mátyás király nevéhez kapcsolódó tör
ténelmi mondahagyomány. A most készülő, Magyar
Zoltán által szerkesztett mondakatalógus is - a témát
érintő eddig megjelent publikációk szerint - részben ezt
az elvet követi.
Kriza Ildikó fent említett könyvében a gazdag Má
tyás-hagyományban 152 különböző narratív egységet
különített el. Ezeket a hasonlóságuk alapján öt nagyobb
csoport (az okos király bölcsessége; az igazságos/álru
hás király alakja; beugratásos tréfák; viselkedésmintát
kínáló elbeszélések; kalandokra alapozott helynévma
gyarázók) szerint rendszerezte.
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Dömötör T. 1964.
Szendrey Zs. 1926.; Dobos I . 1970.; Landgraf I. 1998.;
Magyar Z. 2006.
Magyar Z. 2006.

A népmesekutatás előbbre jutott a Mátyás király ne
véhez kapcsolódó epikus szövegek osztályozásával. A
nemzetközi mintákat követve a magyar népmese-kata
lógus néhány Mátyás-mese osztályozását elvégezte, de
korántsem sorolta be az összes Mátyás nevéhez kapcso
lódó mese szüzséjét. így ez alapján sem vált világossá,
hogy mit tarthatunk Mátyás-mesének. Hogy a mesekata
lógus készítői ennél több történet besorolását tervezték,
azt a Kovács Ágnes által közölt, előmunkálatnak szánt
típusfelsorolás bizonyítja. A kötetünkben található
szövegek jegyzeteiben mi is ezt a rendszerezést követ
jük. Anyagunkat a nemzetközi mesekatalógus (ATU) ,
illetve a Magyar népmesekatalógus (MNK) idevonat
kozó típusszámaival jelöljük. A fenti rendszerbe be
nem sorolható Mátyás-mesék szövegénél kénytelenek
voltunk az Ortutay Gyula által meghatározott, előmun
kálatnak szánt típusfelsorolást használni. Emellett
igyekeztünk Kriza Ildikó által javasolt - a narratívumok
hasonlósága alapján kialakított - csoportokba is elhe
lyezni a szövegeket. A jegyzetekben minden esetben
feltüntettük a szövegek tipológiai osztályozását, az
adott típus vajdasági előfordulását.
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A SZÖVEG LEJEGYZÉSÉNEK MÓDJA
A kötetben található mesék és mondák hangszalagról
történt lejegyzését többnyire maguk a gyűjtök végezték
el. Ennek köszönhető, hogy az egymás mellett található
történetek leírásánál nem ugyanaz a szempontrendszer
érvényesült. Ennek érzékeltetésére a legjellemzőbb pél
daként az é hang jelölését hozhatjuk, amelynek előfor
dulását Beszédes Valéria, Boja Patyi Sarolta, Csorba
Béla, Silling István és jómagam jelöltük, mások viszont
nem tüntették fel. A kötet szerkesztői koncepciója a szö
veggondozás tekintetében minden esetben A népköltési
(folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata sze
rint járt el. Ezt az irányelvet követtük, amikor a már
leírt formában kapott szövegeken csak annyit változ
tattunk, amennyit a szabályzat lehetővé tett. A helyes
írási szabályzat szerint jelöltük a köznyelvben is meg
levő hangtani jelenségeket, az önálló funkcióval nem
rendelkező ly és a j hangokat. Igyekeztünk a szöveget
formailag is áttekinthetővé tenni, egységesítettük a pár
beszédes részek megfelelő tagoltságát. Lapalji jegyzet
ben jelöltük a tájszavakat. A zárójelben található dőlt
betűs részek az érthetőség kedvéért beszúrt szerkesztői
kiegészítések. Az egységesítés érdekében nem változ
tattunk a hangtani jelenségek jelölésén. így a nyelvjá
rásunkat jellemző é hang jelölésének hiánya nem ma
gának a hangminőségnek a hiányát mutatja, hanem a
szöveg leírásának a hiányosságait.
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A Silling István által lejegyzett szövegen, a palóc nyelvjárás
hü bemutatása érdekében, nem változtattunk semmit.

A kötetben közölt történetek többségének az adat
közlők nem adtak címet. Az általunk adott címek az
adott típus elnevezései. Ha maguk a lejegyzett szövegek
címmel voltak ellátva, ezt közöljük.

VAJDASÁGI
MÁTYÁS KIRÁLY
TÖRTÉNETEK

MÁTYÁS KIRÁLY
ÉS AZ OKOS MOLNÁRLEÁNY

Mátyás király gondot egyet, oszt fölőtözött ficsúr
nak.' Topa cipőket, féreáló micisapkát tett föl, osz
kiment a várbul, kiszökött. Ott állt égy fijákéros. Fölüt a
fijjákérra: hova vigye, more?
- Mindénfelé, csak távol Budátul!
Ahogy mentek, mendegéltek egyik falurul a másikra,
az egyik szélmalomná ebámíszkodtak, mer nagyon szép
gyümőcsös vót, oszt a kocsis nekihajtott a kőnek, öszszetört a kerék. Annak a kőnek, amit kitöttek, hogy né
menjenek a kocsik bejjebb a szélmalom vitorlája mijatt.
Megkérdezte a kocsist, hogy tud-e írást olvasni.
Mondta, hogy nem tud.
- Itt van - aszondja - ez a cédula, ez a levél, vidd el
a bírónak!
El is mönt ő. A király még járkát lé-fő. Ára mént égy
öreg néni, attú megkérdezte:
- Ere nem lakik senki?
- Dehogynem. A molnárék itt laknak bént, a gyü
mölcsösbe.
Mikor a király bemegy, lát égy gyönyörű szép kis há
zat. Kiabát jobbra-balra, séhun senki nem jelentkezett.
Benyissa az ajtót, hát égy kislány jelentkezett, épp fürdött:
Ficsúr — piperkőc fiatalember.
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- Tessék, ficsúr úr, üljön lé oda, a lócára , még én
rendbe nem teszöm magam.
Akkor aszondja:
- Ugye, meglepődött, kislány?
- Ha füle lett vóna, nem!
- Ezt nem értem.
- Hát, ha kutya lett vóna a portán.
Mondja:
- Mit főző, kislányom?
-Le-föl.
Ezt úgy köll érteni, hogy babot, mer, ha látta mán, az
le-föl mén, amikor fői a fazékba.
- Hányan vattok testvérek?
- N é g y e n . Két fijú meg két lány.
- És hol vannak?
- Az egyik elment - aszondja - hégyözőfát ültetni.
- Hát az mi?
- Hát elment tacskázni a szőllőt.
- A másik?
- Elment az erdőbe vadászni.
- Akkó jó ebéd lesz mámmá.
- Hát - aszondja - , amit megöl, azt otthagy, amit
nem, azt hazahozza. Mer ő éteti a disznókat, oszt tele
van bolhával. Amelyiket a körmivé agyonnyomja, az ott
marad, a többit hazahozza.
- És hol van a lántestvéréd?
3
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Lóca - pad.
Tacskáz - tacska szőlőkaró, tacskázni szőlőkarók leszúrása.

- Semmirevaló munkát végezni. Kiment a gallyat
hánni a srégútra, hogy ne járjonak ára a falusijak. Az
semmire való munka.
- No - aszondja - ha má így ál, én megyék ki va
dászni.
Kiment az erdőbe és lőt égy nyulat. Nyíllal. Akkó
még nyillá lőtek.
- No - aszondja - , kislányom, itt van. Ha mégmon
dod, hogy hova esett ez, mikó lenyilaztam, akkó még
szabad enni vacsorára.
- Hát - aszondja - a szőrire.
Ezt sok vadász nem tudja, hogy ha lélőte a nyulat,
hova esik. Szőrire!
No akkor megérkezett a bíró úr még a kovács. A ke
rekeket rendbe hozták. Akkor már tudták, hogy ő a k i 
rály, mer a bíró úr mégkapta a levelet.
- No - aszondja - , jöjjönek föl Budára, de se kocsin,
sé fijákéron, sé szekérén, sé lóháton, sé szamárháton, se
gyalog. Hozzonak ajándékot, de lássam is még nem is,
örüjjek is még né is. És ha gyünnek, ezt a követ nyúzzák
még, és hozzák föl a borit Budára!
- Tessék, uram - aszondja a lány —, előbb eressze ki
a vérit, mer mi élve nem tudunk mégnyúzni semmit.
Akkó lesett a király, hogy má mégin körösztülmént
rajta a lány.
No akkó fogtak két gyönyörű galambot, beletették
két rosta közé. Oszt fölvitték. De vettek égy öszvért,
oszt azon mentek föl. Öszvéren. Mer az sé nem ló, sé
nem szamár. Mikó fölértek Budára, jelentették a király
nak, hogy möggyütt a lány az ajándékkal. Mikor hát föl4
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Rosta - szita.

vezették, akkor hát mutatták a galambokat, de a király
látta is még nem is a rostán körösztű. A kislány fölemel
te a rostát, de a galambok eszátak. A király örüt is, még
nem is, látta is meg nem is az ajándékot,
így törtínt.
A kislány aztán ott maradt a királynőnek az ódaián.
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római katolikus),
gyűjtötte Csorba Béla, 1983.

A KIRÁLYNÉ LEGDRÁGÁBB KINCSE

Vót két favágó. Együtt hordták a fát. Egyiké vót a ló,
a másiké a kocsi. No majd a ló megellett. Oszt a kocsi
alatt vót a csikó. Az asszonta, a kocsija ellett még, ez
meg, hogy az ő lova. No majd főménnek a királyho.
Oszt hát a király a felesíginek megmondta, hogy ő né
adjon tanácsot senkinek, ha ő nincs otthon. Oszt a király
nem vót otthon, amikor ezék megérkeztek. A királyné
aszondja:
- Hát egyszerű, emberek! Ha a csikó a kocsit szopja
még, akkó a kocsi ellőtte még, ha a lovat, akkó a ló.
Hát persze, mikó eleresztették, rögtön a lóhoz sza
ladt.
No, hazagyütt a király, a felesíge mondta, hogy mi
törtínt.
A király mérges lött:
- Megmondtam, hogy senkinek semmit! Nincs más
hátra, pakojj a portárú! Sződd össze a kincseidet, amit
akarsz, oszt vidd!
Akkó a királyné:
- Rendbe van.
Mégebédőtek, öntött a király borába égy kis altatót,
úgyhogy a király elaludt. Előhozatta a kocsisokat:
-Fogjonak bé!

A királyt főpakóták a kocsira, és ementek. Ott hatták
a várat.
Aszongya a király, mikor magához tért:
- Hun vagyok én?
- I t t vagy velem.
- Hát megmondtam, hogy pakojj össze, oszt vidd a
kincseidet!
- Hát - aszongya - én engedelmeskedtem, elhoztam
a legdrágább kincsemet: a királyt.
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római
gyűjtötte Csorba Béla, 1997.

katolikus),

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SZEGÉNY EMBER

Mátyás király fölüt a lovára, elment, körülvigyázta az
országot az igazságos Mátyás. Hát amint ment, egy hegy
aljába, egy erdő szélin vót egy rossz kapu, labodás kapu
nak híják. Az a labodás kapu, ahol ritkán van deszka. És
odahajtott, a ló feje bent vót, a gyerek, a házigazdának a
gyereke, kapu aljába. Nem lát Mátyás király senkit.
- Halló, ki van bent?
A gyerek mégszólalt:
- Másfél ember és égy lófej.
Mátyás király gondolkozik: mit jelent?
- Hát apád hol van?
- Apám elment vadászni. Amit mégfog, azt ott
hagyja, amit nem fog még, azt hazahozza.
- Hát anyád hol van?
- Elment a szomszédba kölcsön sírni.
Gondolkozik Mátyás király, ezt mán elő kéli adja az
ő tizenkét tagú tanácsának.
- Mondd még, kisfiam, mit jelént a másfél ember és
égy ló?
- Hát jó ember - nem tudta, hogy ő égy király —, hát
a lófej, az bent vót, az égy lófej, s én még maga másfél
ember vagyunk.
- Hát mit jelént: apád elment vadászni, és amit
mégfog, azt ott hagyja, amit nem, azt hazahozza?

- Elment, bóhászkodik. Amit megöl, azt ott hagy
ja, amit nem, azt magán hazahozza.
- Hát mit jelent: az anyád elment kölcsön sírni?
- Hát a szomszédba meghalt égy öregasszony, segít
sírni, ha nálunk méghal valaki, akkor segítenek itten is
sírni.
Hazamént a király, összehívta a tanácsot.
-Ezt fejtsék még! Aki nem tudj a megfejten i, m indénki
nekem tíz aranyat pengessen lé azokból a fejesékből!
Hát égy sé tudott mégfejteni semmit, mindenki tíz ara
nyat letett. Tízszer tíz az száz arany.
Elmondta Szőcs Boldizsár (1911-2001, Székelykeve, ró
mai katolikus), gyűjtötte Beszédes Valéria, 1996-2001, Sza
badka.

HÁROM BAKKECSKE

Egyszer Mátyás király az urakval országlátogatásra
indult. Mátyás király nem sajnálta senkitől a szót.
Megszólított mindenkit, bárki vót és mi vót. És meg
ismerte az első szóból, hogy katonája volt-e, vagy nem.
Mégszólított égy öregét. Azt mondta az öregnek:
- Tisztesség, öreg!
- Köszönöm az asszonynak.
Gondolkodik, mégint tovább:
- Hány pénzt keres?
Azt mondja:
- Hat pézt keresek.
- Hát mennyit kőt?
- Két aranyat kőtök.
- Hát a másik négyvei mit csinál?
- Sárba dobom.
- Hát messzi-é a messzi?
- Már csak a lovam orráig!
- Hány a harminckettő?
- Mán csak tizenkettő.
- Hát még tudná-é fejni a bakkecskét?
- Még én!
- Eztet még né mondja az uraknak, amíg a képemet
nem mutassák még!

Mátyás király észrevette, hogy az egészből semmit
se értettek, elindult tovább, az urak utána.
- Mondjátok még, mit beszéltünk!
- Mink semmit sé értéttünk.
- Jó pénzé nagy jutalmat adok annak, aki mégfejti.
Bizon, nekiálltak mégfejteni, de nem tudták meg
fejteni. Mégtaláták az öregét, megkérdezték:
- No, öreg, magyarázza még, hogy mit mesélt
őfölségivel!
- Hát én mégmagyarázom, ha a képét mégmutatják!
- Hát én milyen képet tudok mutatni?
- A z t , amire az arany ki van nyomtatva.
Hát az első azt mondja:
- Tisztesség, öreg!
-Tisztesség az asszonynak, azt feleltem, mert az aszszony mos rám, és tisztán tartja a ruhámat, és a tisztaság
az tisztesség.
- Hát mit jelent az, hogy hány pézt keres?
- Hát az azt jelenti: hat pézt keresek, kettőből élék,
és négyet a fiamra kőtök, és az annyi, mintha a sárba
dobnám.
Hát ki is fizették neki mindjá a tíz aranyat, amiben
mégalkudtak.
- Hát mit jelént az, hogy hány a harminckettő?
- Hány a harminckettő annyit jelént, mikor húsz
éves voltam, akkor harminckét fogam volt, mire meg
öregedtem, még csak tizenkettő van.
- Hát hogy még tudná-é fejni a bakkecskéket?
- Még - azt mondja - , tíz aranyé.
Nem is sokallták a tíz aranyat, mindjá lépéngétték a
tíz aranyat.
- N o , most mi az, hogy még tudná-é fejni a bakkecskét?

- Éppen most fejtem meg magukat!
És itt a vége.
Elmondta Szőcs Boldizsár (1911-2001, Székelykeve, ró
mai katolikus), gyűjtötte Beszédes Valéria, 1996-2001, Sza
badka.

Mátyás király is sokat barangolt az országába. Egy
szer egy folyóvízhen értek az urakkal együtt.
Köszönt az öreg juhásznak:
- Jó napot, öreg!
Az öreg fogadta, hogy:
- Jó napot!
Akkor a Mátyás király:
- Hogy tisztesség, öreg?
- Köszönöm az asszonynak.
- A k k o r aztán, hát a száz meddig ér?
- Háromszáz kengyelvasig ér.
- Akkor messze-e a messze?
- N é g y ökröm messze.
- Hány-e a harminckettő?
- Már csak tizenkettő.
Akkor megent:
- A bakkecskét meg tudná-e fejni?
- Meg én!
Na jól van, avval oszt elmentek.
De Mátyás király megmondta az urainak, hogy aki
ezt a beszédet meg tudja fejteni, nagy uradalmat kap.
Na oszt, ne árulja el, míg az ő képét nem lássák. Jól van,
elmentek, de az urak csak visszamentek a juhászhon,
hogy amit a király mondott, meg tudná-e fejteni?

- Meg, tíz aranyér.
- Hát mondja akkor.
Az első tíz arany.
- Hát mit jelent az, hogy tisztesség, öreg, köszönöm
az asszonynak?
Az öreg azt mondja:
- Hát azért köszöntem, mer az asszony tart e enge
met rendben, az táplál, az mos rám, az tart rendben.
Hát jól van. Megvót a tíz arany.
- Hát mi az, háromszáz kengyelvasig?
- A z é r t , mert a falkában van háromszáz darab.
- A k k o r hány a harminckettő?
- Most már csak tizenkettő fogam van.
Meg messze-e a messze, négy ökör messze. Hogy
négy ökör hosszan lát el.
- Akkor a bakkecskét meg tudná-e fejni?
- Meg én, ahogyan magukat megfejtem!
Megharagudtak.
- Megálljon, bejelentjük a királynak, hogy csak
elárúta, oszt nem is láttuk őfelsége képit!
- N é z z é k , e, ehun van, e! Rajta vót az aranyon.
Visszamentek a királyhon, és azt mondja:
- Lássák urak? Azt gondolják, hogy az a paraszt na
gyon buta ember, pedig nem mindegyik az. Sok okos fej
ehull a porba, sok buta fej meg bekerül az irodába.
Elmondta Győrfi Erzsébet (1921, Magyarittabé,
tus), gyűjtötte Kiss Nándor, 2001.

reformá

Mikó mént a Mátyás király, odaért egy öreg bácsihon,
szántott négy ökörre. És mögátak, az ember kiért a vé
gire. Aszongya:
- Bácsikám, jó napot!
Az ember aszongya:
-Adjon isten!
De nem tutták, hogy kicsoda az. Egy szegény
embernek vót a Mátyás király őtözve.
Aszongya:
- Hát messze-é a messze?
Aszongya:
- Két első ökör szarváig.
Aszongya Mátyás király:
-Nagyon jó van. Hát hány a harminckettő?
Aszongya:
- Má csak kettő.
Hogy a harminckét fogábú hán van? Messze-e a
messze, hogy elát-é még messzire? Az öreg aszonta,
hogy a két első ökör szarváig. Akkó kérdezte, hogy
hány a harminckettő? Aszongya az öreg, má csak kettő.
Má csak két foga van.
Elmondta Szűcs László (1922, Hajdújárás, római katoli
kus), gyűjtötte Rajfai Judit, 1997.

Mátyás király kocsisa útközben talákozott egy
paraszta, az szántott hat ökörre. Első szava az vót:
- Jó napot, pajtás!
- Jó napot!
- Megy a munka?
- Megy a munka.
- Hát a harminckettő?
- Most má csak tizenkettő.
- Messze-e a messze?
- A hatodik ökör szarváig meg a szomszéd falu tor
nyáig.
- Meg tudna-e fejni, pajtás, hat bakot?
- Meg, hajói megfizetnék.
Mikó hazamentek, a Mátyás minisztere érdeklődött,
mit beszétek. Hát hazaértek, és mondja Mátyás a kísé
rőjének, hogy ű mit mondott, a kocsis annak a paraszt
embernek. Mátyás azt mondta, ha nem tudja megfejteni,
felmond a miniszternek, ha nem fejti meg, mit beszétek.
A miniszter gondókozik, gondókozik. Hát kénytelen
vót emenni a kocsishoz, kérdezi tűle, hogy mirű vót szó.
Hát aszondja:
- Megmagyarázom én, hajói megfizeti.
Há nem tudom, ennyi aranyat, annyi aranyat, nagy
aranyat adott neki. Megmondta az első kérdést. Hogy ez

vót a válasz, hogy harminckettőből csak tizenkettő, ez
volt a foga. Hogy bír-e még enni.
Hanem most a másik kérdést meg köll kérdezni, meg
köll tudni, de azt is a kocsis külön akarja fizettetni. Meg
is kérdi, hogy:
- Hát a messzi-e a messzi?
- Az azt kérdezte, hogy látok-e még. Az azt jelenti,
hogy a hat ökör szarváig meg a szomszéd falu tornyáig.
Elég az hozzá, hogy ezt a mesét tudom Mátyás ki
rályról.
Elmondta Répási István (1931, Maradék,
gyűjtötte Brezovszki Tímea, 1999.

református),

Ment Mátyás király két embörvel, és egy öreg szán
tott két ökörvei, s akkor kérdezte Mátyás király, hogy:
- Hát öregem, hány a harminckettő?
Aszondja:
- Csak még kettő.
S akkor aszondja:
- Meddig lát?
Aszondja:
- Hat ökör szarváig.
Akkor azt mondja, hogy:
- Meg tudna-e fejni három bakkecskét?
Mondja, hogy meg. Aszondja:
- Meg tudnák.
Kérdezték, az a kettő, micsoda ez, hogy mit kérde
zett, aszondja:
- Nem mondom meg, fejtsétek meg, ha meg tudjá
tok fejteni, akkor, és ha nem tudjátok megfejteni, akkor
majd megfizetitek.
Úgy is volt.
- Hogy hány a harminckettő?
- Mennyi fog, az még, csak kettő.
- Messzi, meddig lát? Csak a hat ökör szarváig.
Mikor megkérdezték, hogy kell megfejni a három
bakkecskét?

- Megmondom, ha megfizetitek.
Meg is fizették, és így a három bakkecske meg volt
fejve.
Elmondta Ambrus Katalin (1925, Székelykeve, római ka
tolikus), gyűjtötte Mlekov Stojan, 1999.

Valamikó, Mátyás király mikó uralkodott, mönt a
városrú városra, nézte, hogy hogy él a nép. Tanákoztak
egy öreg juhásszá, őrözte a birkákat. Pipa vót az öreg
nek a szájába, oszt a Mátyás király kérdezi az öreget:
- Öregem, messze-é még a messze?
Hát aszongya:
- Tizenkét ökör szarváig, vagy 50-60 méterig.
- Öregem, hány a harminckettő?
- O, uram, csak tizénkettő!
- Hát mégtunná-e fejni még a hat bakkecskét?
- Meg ám - aszongya - , uram királyom.
- No, jó van, de é ne árújja észtet senkinek sé.
Senkinek sé, ha eláruli, akkó is jó pízé árújja el!
No, éméntek. Mönnek. Mikó kérdezik az urak tüle,
hogy:
- Uram királyom, mit jelent ez?
- Kérdezzétek még az öreg juhászt!
Fölértek Pestre, hát ezék az urak hintóra űtek,
főkeresték az öreg juhászt. Mégkeresik.
- Bácsikám, mennyije mondaná még nékünk asztat,
hogy mit jelént az a messze?
Mer azt mondta {a király):
- Ha még tudjátok fejteni, akkor jutalomban része
sültök, de ha nem, akkó nem. Még tudjátok-e fejteni?

Hát eméntek az öreg juhászhó, megkérdezték, mer
hát, mit jelent ez.
- Hohó, csak ennyije még ennyije - nem tudom én,
mennyi arany dukát vót, - ennyije émondom. De ide a
pízt előre.
Hát oszt mondja, hogy hát a messze-e a messze, mög
meddig van a messze. Aszongya, hogy:
- A tizénkét ökör szarva amilyen hosszú, olyan
mösszire látok röndösen, odájig elátok, ez azt jelönti.
- Hát a harminckettő?
- Hát harminckettő foga van az embörnek, de má
néköm má csak tizénkettő.
No, ékönyvéték, hogy a Mátyás király előtt űk
leadják, hogy űk má mögfejtötték.
- Hát akkó az, hogy a hat bakkecskét hogy fejné
még?
- Hát - aszongya - , maguk hatan vannak, oszt most
mind a hátukat most én mégfejtem, ezé az aranydukáté,
így fejném még a hat bakkecskét, mind ahogy magukat
mégfejtem.
Elmondta Cérna Miklós (1919, Adorján; római katolikus),
gyűjtötte Boja Patyi Sarolta, 2003, Oromhegyes.

A MEGFEJT BAKKECSKÉK

Mátyás király - hogy mondjam - , ugye ment körű
nézni az országot. Vele mént a minisztereji, a katonaság,
és hát mégy portyázni, szétnézni a nép közt. Lát égy
öreg juhász bácsit, hát fölismerte, hogy valamikó az az
ő harcossá vót. Odakiját neki!
- Hé, tatám! Messzejé a messze?
- Nem nagyon - aszondj(a) - , csak az ürüm szarvá
ig. A kos szarvájig.
Aszondja:
- Hány a harminckettő?
- Hát ez má csak tizénkettő.
- Mégtunna fejni - aszondja - , három bakkecskét?
- Hát, ha a felség hajtaná korlátba.
- Addig senkinek égy szót se - aszondja - , még az
arcomat még nem lássa!
No, jó van, ez émút. Ménnek ugyé ezék a miniszterek,
oszt kérdezik, hogy mit beszégetétt a király az illetővel.
-Amelyik kitanájja, az kap égy vármegyét!
Hű, hát az nagy szó vót! A miniszterek ugyé, hátra
maradtak, összebeszétek. Szónak a Mátyásnak, hogy:
- Uram, énnekem vóna itten ebbe a kis faluba
rokonyom, átmehetnek mégnézni?
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-Tessík csak!
A másik még a másik faluba, a harmadik még a har
madik faluba. Ekéreckédtek, oszt vissza az öreghő! No,
mikor odamentek, akkor kérdezik tüle, hogy hát:
- M i t mondott - aszondja - a király? M i t mondott,
amikó kérdezett, hogy messzeje a messze?
- Mégmondom - aszondja - harminc aranyért. Ide a
markomba, é!
Beleolvassák.
- Azt kérdezte, hogy meddig látok? Hát nem látok
én má tovább az ürüm szarván!
A szarvátú nem lát tovább.
- Hát mikó kérdezte, hogy hány a harminckettő?
Aszondja:
- A másik harminc aranyat!
Azt is odadták.
- No - aszongya - , mikor azt kérdezte, hogy hány a
harminckettő?
- H á t , hogy hány fogam van! Nincsen csak tizénkettő,
ugyé hát!
- No és - aszondja - , mikó mondta, hogy hát még-é
tunna fejnyi három bakkecskét? Hát az még micsoda?
- Ide a másik harminc aranyat!
Odaadták hát. Hát aszondja:
- Az maguk. A felsíg behajtotta a korlátba magukat
- aszondja.
Aszondják:
- No, majd émégyünk mink, oszt mégmondjuk a
királynak, hogy maga elárút mindént, oszt a képit nem
is látta!

Kivette, aszondja:
- Hát, mi van itt az aranyon? Az aranypénzen nem a
Mátyás királynak a képje van?
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római
gyűjtötte Csorba Béla, 1983.

katolikus),

Hát a Mátyás király - a mese szerint - járta az orszá
got. Oszt egy szántóvető parasztná megállapodtak, és
megbeszélte a Mátyás vele, hogy:
- Gyünnek utánam ezek a fullajtárok. - Nem me
séltem? - De e ne áruld nekik addig a választ a kérdés
re, míg a képem meg nem látod.
Hát jöttek is ezek, oszt azt mondja:
- Hé, paraszt! Messzi-e még a messzi?
Azt mondja:
- Már csak az első ökröm szarváig.
Azt mondja:
- Hé, paraszt, mennyi az a harminckettő?
Azt mondja:
- Má csak tizenkettő.
Tudod, ezek vótak a kérdések. No, mit mondott a
paraszt, errű nem esett. Körűjárták, nézegeti űket, nézi.
Azt mondja:
- Megmondom én maguknak, ennyi aranyé, annyi
aranyé.
Oszt akkó ekapta a pénzt, aszondja hát:
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Fullajtárok - a szónak több jelentése van: királyi követ,
küldönc, illetve szolga.

- Mikó fiatal vótam, akkó még láttam a tornyot is,
most mán csak az első ökreim szarvát látom. Mikó fi
atal vótam, harminckét fogam vót, most csak tizenhat
fogam van.
Akkó látták, hogy megy, és akkó Mátyás megdicsér
te, hogy no ez is egy.
Elmondta Fehér Árpád (1931, Csóka, római
gyűjtötte Kónya Sándor, 1999.

katolikus),

Ment a Mátyás király kocsival, kísérővel, meg még
mentek vele ketten. Na, akkor megállt a Mátyás király
kocsival, öregember vigyázta a juhokat, birkákat. És ak
kor kérdezte tőle, köszönt neki és kérdezte:
- No apám, hány még a harminckettő?
Akkor azt mondta:
- Hát uram, már csak tizenkettő.
Akkor nagyon kíváncsiak voltak a kísérők, hogy
az mi lehet. Mert azt mondta a Mátyás király, ha ezt
megfejtik, megjutalmazza. Na hát, akkor úgy csináltak,
mikor megálltak pihenni, hogy titokban visszamentek
az öregemberhez, és kérdezték tőle. De azt mondta a
Mátyás király, hogy ne mondja meg senkinek, még az
ő képét nem lássa meg. Hát az ő képe a pénz volt, mert
a pénzen volt a képe. Na és az öregember tudta. Akkor
mondta, hogy fizessék meg, akkor megmondja.
- N a , mennyit akar?
Mit tudom én, hány aranyat, mert az aranyon rajta
volt a Mátyás király feje.
Akkó megfizették és megmondta, hogy egy ember
nek van harminckét foga, és akkor azt kérdezte a Má
tyás király, hogy meg-e van mind a harminckettő, de
mondta, hogy már nincs, csak tizenkettő.
Elmondta Urbán Margit (1920, Orszállás, római katoli
kus), gyűjtötte Boros Viktória, 1999.

MÁTYÁS MEG A KOLOZSVÁRI BÍRÓ

Elég az hozzá, hogy a Mátyás hallotta a kolozsvá
ri bírót. Hogyhát hogy zsarolja a népet. No, oszt ak
kor ő főkíszűt munkásruhába ugyé, parasztnak satöb
bi, ugyé, oszt émént Kolozsvárra. No, oszt akkó látta,
hogy ott van öt-hat ember, hát ő is odaát közéjük, oszt
beszégették, hogy hogy-mint. Eccér aztán lássák, hogy
gyünnek a pandúrok, hama zembérek szét akarnak
szalanni. Aszondja:
- N é szaladjonak, emberek!
- Visznek bennünket maj kényszermunkára!
- Dehogy! A k i dolgozik, azt még kő, hogy tűzes
sék.
- Hunnand! - aszondja. - Dehogy füzetik még!
Hogyha követölődzünk, még huszonötöt is kapunk.
- Né fejjenek - aszondja - , csak gyűjjönek!
No, oszt akkó hát oda a pandúrok.
- Oda, gyerünk - aszondja - bé, mer megérkezett az
erdőbű nem tudom én mennyi fa, azt össze kő rakni!
No akkor a Mátyás, ugyé, biztatta őket:
- Gyerünk!
De kerű-fordú ő ráírta a hasábra, hogy: Eztet rakja
Mátyás király. Másikra mégint: Eztet rakja Mátyás k i 
rály. Oszt akkó dógoznak. Mikor össze lett rakva satöb
bi, no maj ménnek a füzetesé. Ászonjaja bíró:

- Mit akarnak maguk!? Még ilyen valamit!?
Eccé {a Mátyás) oszt lássa, hogy az emberek
elpucótak onnan, csak ő maga maradt. 0 meg hát
követölte:
- Kérem! Dogoztam, füzessé ki! Hát mibül élnek aszondja - otthon a gyerekek, ha én mindig csak kulukba dogozók?
Ugye, hát azoknak is köll kenyér.
No oszt akkó szól {a bíró) ott két pandúrnak:
- Rántsák csak - aszondja - , deresre! Oszt huszon
ötöt a fenekire, osz hagy ménjén!
Everték ugye. No akkó az fogta magát, oszt ement.
No akkó hirdette Mátyás király, hogy gyün látoga
tóba Kolozsvárra. Ugyé hát nagy díszkaput kíszítéttek
neki, meg mindén! Hát mikó megérkezett, lássa, hogy
hát fogadják. No, oszt akkó gyerünk mindjá bé a bíróhó.
Bementek. Aszondja:
- Hát minapokba, amikó itt vótam, nem vártak úgy,
mind most!
- Maga?
- Igén! - aszondja. - Maga még maga rántott éngém
a deresre! Maga parancsóta!
Ugyé hát ezék még vótak ijedve, hogy...
- No - aszondja - , jöjjönek csak!
No, oszt akkó ki, ahogy rakták a fát ugyé.
- Bíró úr, tessék, most hányja szét!
Oszt alúra, az egísszet szét köllött neki hánni, hogy
mégtanájja.
- Nézze csak! K i írta azt oda? Maga? Maga nem!
Én! Én min Mátyás! - aszondja. No oszt:
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- Gyerünk csak!
A pandúrok hát egyre letérgyétek előtte.
- Nem - aszondja - , maguk csak a parancsot hajtot
ták végre. Hanem a bíró úr! Gyerünk csak - aszondja
- , azt a huszonötöt is, amit én kaptam, még amazokat,
akik(eí) elvertek a, ha még tudják számláni, gyerünk a
bíróra! Everni a bíró urat!
Ilyesmit csinát.
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római katolikus),
gyűjtötte Csorba Béla, 1983.

Én ismerem a kolozsvári bíró esetét, amikor a sze
gény embereket annyira elnyomta, zsarolta, hogy a k i 
rály fülébe jutott a sok panasz, siránkozás, hogy a bíró
ingyen dolgoztassa, korbácsolja. Akkor a király felöltö
zött egy szegényember-ruhába, s éppen a bíró udvarába
rengeteg fa meg volt rendelve, s a béreseivel korbácsol
ta a szegény embereket, akik nem bírták már a hasáb
fákat rakni össze. S akkor ott ácsorgott, és egy hajdú
rákiáltott, hogy:
- M i t tátogsz, te hosszú orrú paraszt ott!
Hát odamén a többihez rakni a fát. Akkor odament ő
is, és egy piros krétával ráírta három hasáb fára a nevit,
hogy Mátyás. És rakta estig a fát.
Másnap ement fényesen felőtözve a hintóba, elment
a bíróhoz, hogy megérdeklődje, hogy hogy élnek Ko
lozsváron az emberek. Dicsekedett a bíró, hogy:
- Felséges királyom, nagyon, de nagyon meg van
nak elégedve, nagyon jól van sorik, nagyon meg vannak
elégedve, nagyon jól élnek.
Azt mondja:
- Hát ezt a rengeteg sok fát ki rakta össze?
- Hát - azt mondja - , a falu népe.
- Hát mennyit fizetett bíró úr napszámot?

Azt mondja, nem fizetett semmit, mert ingyen rak
ták, jószántukból, önkéntesen mentek. Aszondja:
- Akkor most azt parancsolom, hogy ezt a rakás fát
itt, szedjék szét!
És akkor, amikor leértek a feljegyzett fához, hasáb
hoz, akkor mondta, hogy:
- Bíró uram, mit ír ezen a hasáb fán?
Aszondja hogy - elsápadott a bíró, s csak habogott
- , hogy Mátyás, Mátyás. Habogott a bíró, s akkor a hu
szonötöt ki verette a bíró hátán a király, és rögtön el
üldözte onnat. Úgyhogy a szegény emberek éljenezték
sokáig, hogy éljen Mátyás király. Mert igazságot tett,
és végre ezt a gonosz bírót elüldözte onnét, s bilincsbe
verette, zárkába tette.
Elmondta Máté Borbála (1930, Hertelendyfalva, római
katolikus), gyűjtötte Kovács Mária, 1999.

Mátyás király beőtözött szintén parasztnak, és akkó
hát mönt, mert hallotta, hogy egy faluba, vagy egy kis
városkába a bíró nagyon gonosz vót a népekhez. Hát,
mikor odaért, lássa, hogy a bíró házánál rakik le a fát,
és sok a nép, de dolgoznak, dolgoznak. Majd ugye hát,
csendőr vagy rendőr lássák. U meg ott ül szembe a ház
zal, másik oldalon az utcán. Odamöntek hozzá, hogy:
- No, te nagyorrú, mit lógatod itt az orrod, gyüssz
mindjá oda fát rakni!
És ű nem mozdult, úgyhogy megverték. Úgyhogy
akkor felkelt, és akkó mönt is, úgyhogy ű is segített fát
rakni. De három hasáb fára ráírta a nevit, piros kréta vót
nála. Ráírta, hogy Mátyás.
No aztán szétmöntek az emberek, minden rendbe vót.
No, másnap nagy híre vót, hogy jön Mátyás király.
Mert ő meg előtte való nap mönt el. Hát a bíró nagy
fogadtatást csinált. Nem is tudta, hogy hogy hajlongjon,
üdvözölje Mátyás királyt. No, akkor ebédeltek, errearra beszélgettek. Mondi Mátyás király, kicsit szétnéz
majd a faluban is.
- Jaj - azt mondja - , mennyi fája van. Hát, hogy
maga ennyi fát be tudott készíteni. Aszondja:
- Jönnek énnekem az én falubelijeim, nagyon sze
retnek engemet.

És akkó mondja azoknak, akik őtet megverték, azok
nak a csendőröknek, hogy hányják csak szét a fát, hogy
nem-e van benne aközt valami. S akkó, amikó megta
lálták azt a három fadarabot vagy hasáb fát, és rajta Má
tyás király neve. És akkó, úgy, hogy mondta annak a két
rendőrnek vagy két csendőrnek, aki megverte:
- Megismertek-e, azt mondtátok, hogy a nagyorrú
csak lógati itt az orrát, a túloldalon, amikó ott ütem a
parasztruhában.
És csak térdre vetették magukat, reszkettek és úgy,
hogy sírtak, kegyelemé kenyeregtek, és azt mondta Má
tyás király:
- Tik csak az uratoknak a parancsát teljesítettétek,
de kend bíró uram, mehet, mert tovább nem lesz bíró a
faluban!
Elmondta Lábadi Ilona (1935, Muzslya, római katolikus),
gyűjtötte Palatínus Aranka, 1999.

Volt egy falu, annak volt egy bírója, és az dolgozta
tott az emberekkel. Ara ment a Mátyás.
- No, te paraszt, gyere hordani a fát - mondta a bíró.
Hordta is Mátyás a fát, dolgozott a többiekkel. De
Mátyás, mikor egy darabot bevitt, akkor ráírta a nevit,
hogy Mátyás király. De még a bíró rá is kiabált, hogy:
- Gyorsabban dolgozz, te paraszt!
Meg is verette az embereket. Mikor ez vége lett, Má
tyás magához hívatja a bírót, hogy:
- Mit csináltál te az emberekkel. Tudod te, hogy én
is ott voltam? - megmutatta a rakás fát. - Hát ott volt a
nevem.
Úgy j ó megverette ezt a bírót, meg azt mondta, hogy
többet ilyent ne csináljon. Aztán nem is csinált többet
ilyent a falu bírója.
Elmondta Halupka József (1935, Udvarszállás, római ka
tolikus), gyűjtötte Krizbai Hajnalka, 1999.

Hárman vótak, mikó az emberek vágták a fát. Hogy
történt ez? Nem tudták, hogy ű a Mátyás király. Most
mán emondtak mindent, jót, rosszat, ami történik ott
a községházán. Ez egy nagyon komisziós bíró-jegyző
vót vagy kicsoda, és akkor aztán bizonyította be, mi
kor széthányatta a fát. Egy hasábba belevéste a nevit,
bebizonyította, hogy ezt énvelem vitettétek, ezt én rak
tam ide össze. Itt a nevem is, aszondja. Me én vótam a
Mátyás király, és most is az vagyok. Megfogta űket a
csaláson meg a lopáson.
Elmondta Rapos József (1920, Csóka, római katolikus),
gyűjtötte Kónya Sándor, 1999.

Mátyás király, az ment, mert az pártolta a szegénye
ket, és ment nézni, hogy a gazdagok hogy bánnak a sze
gényekkel. Hát épített egy gazdag, és hát a szegények
mentek hordani a téglát. Hát ő is közéjük állt, a Mátyás
király. Egész nap dolgozott ő is a többivel együtt. Hát
este nem kaptak, csak öt garast. Régen garasnak mond
ták. Hát egy se mert szólni, mert másnap azt az öt garast
se tudják megkeresni. És akkor csak a Mátyás király ki
szólt, hogy az nagyon kevés! Akkor azt mondta a gazda:
- Hát ha kevés, akkor te még kapsz tíz botot!
Hát az emberei el is végezték szépen, ő ki is tartotta
a tíz botot.
Na, akkor hazament, és kihirdette, hogy őnála nem
tom mennyi munka van, és ő arannyal fizet. Hát a gaz
dag megörült, hogy ha ő most kap egy aranyat, hogy ő
milyen sokat ki bír fizetni, öt garast adni belőle. (Mit
tudom én hány garast, no most már nem tudok vissza
emlékezni, hogy mondták e.)
Elment a gazdag ember is. Hát ő azt várta. Hát a
gazdag ember is beállt a munkába, dógozott, akkor a
szegény emberek mind egy aranyat kapott. A gazdag
ember gyütt sorra, hát csak kapta azt az öt garast. Akkor
kiszólt, hogy hogy lehet, hogy ő nem kap aranyat, ha
nem csak az öt garast?

- Annyi fizetést kapsz, amennyit te adtál énnekem!
Emlékszel rám, mikor hordtuk a téglát? És én kiszól
tam, hogy ez kevés! Akkor te adtál énnekem még tíz
botot! Én az öt garast fizetem, amennyit te adtál nekem,
de a botot, azt több mint a dupláját adom, huszonöt bo
tot kapsz!
Megparancsolta az embereinek, hogy jó húzzanak
rája. Huszonötöt. Hát ennyit tudok erről a Mátyás k i 
rályról.
Elmondta Urbán Margit (1920, Orszállás, római katoli
kus), gyűjtötte Boros Viktória, 1999.

Van egy másik eset is. Van ebbű a Mátyásbú annyi,
hogy csak no!
Vót, a Mátyás, például akkó is így főkíszűt szégíny
csavargónak, gyütt-mént a faluba, még ére még árú. Az
egyik faluba béért, hát kegyetlen - a falu szélin ugyé
- sírnak a gyerekek. Tizenegy gyerek, ugyé, egyik job
ban jajgat mind a másik. Hát odamégy, mégnézi. Hát
égy szép kiskutyájuk vót, más nem vót nekük semmi
sé. De a szomszéd agyonütte, mer mindig átjárt hoz
zájuk. De az még égy nagy gazda vót. No oszt akkó,
hát átdobta nekük. A gyerekek azt siratták. Hát a k i 
rály egyet gondot, hamá írt égy cédulát, oszt aszonta a
gyerekeknek, hogy:
- Adjátok oda apátoknak. Pintékén - aszondja - , je
lenjen még Budán!
Ráírta, hogy vezessen fő három kutyát Budára, ku
tyavásárra.
No, mikor fölvezette, ugyé hát, hogy mondjam, a ki
rály má várta. Mégvárta, osztan mindjárt lékűdte zőrt,
vezesse föl, oszt jó mégajándékozta. Úgyhogy még
egyszer annyi vagyont vett, mind a szomszédjának vót.
A szomszédja átment.
- Hogy-mint, té szomszéd? - aszondja.

- Az egyik kúdús bácsi járt ere - aszondja - akkor,
amikó te agyonütted a kutyámat. És akkor hát aszondta
nekem, hogy menjek föl Budára, mer ott mindén pintekén
van kutyavásár - aszondja - , és jó e lehet anni.
Hú, hát ő eladta az összes birtokát, és akkó a közsígbe
összeszedte a kutyákat, embereket megfogadott, minden,
hát ugye, ezek vezették föl! No oszt akkó fővezették
ugye, pintekre Budára, ugyé a kutyavásárra. No oszt,
hát az a kegyetlen kutyaordítozás még mindén, ugyé, ott
fönt! No oszt jeléntik a királynak.
- No - aszondja - , ki égy század katona, oszt rihaszsza szét! Aki még legjobban ordít, azt még jó verjék el.
Mer az a gazda, ugyé!
Ugyé, akkó ki égy század katona! Egy század kato
na kiment, ilyen ribiziót csinátak lóháttal abba zidőbe.
A gazda még ékezd kajbálni, oszt így még úgy! De (a
király) megmondta, hogy:
- Mondjátok még neki, hogy Budán csak egyszer
vót kutyavásár, többet nem!
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római katolikus),
gyűjtötte Csorba Béla, 1983.

Mátyás királynak vót egy szegény ismerőse, nem tu
dott hogy segíteni rajta. Az ember mellett ott sétát egy
kiskutya, egy házi kutya.
- El-e adná a kiskutyát? - kérdezte a Mátyás.
- Mé ne, hajó megfizet.
Megvette, csak vigye fő Pestre. Jó megfizette.
Mikó hazament, ekezdett mindjá vásáron i fődet,
ökröket, mindenfélét. Egyszer megkérdezik a szomszé
dok, honnén a sok pénz.
- Eladtam a kiskutyámat.
- H á t hol?
- Pesten, a vásárba.
Ezek összeszedték a kutyákat, bevitték a vásárba. Az
egyiknek gyönyörű szép fajkutyája vót. Aszitte, kétszer
akkora gazdaságot kap, mint ez. Kínálják, de nem kő
senkinek. Elmennek a palotához, hogy vegyék meg.
Most nem, me Pesten csak egyszer vót kutyavásár.
Elmondta Répási István (1931, Maradék, református),
gyűjtötte Brezovszki Tímea, 1999.

Ez is Mátyás király idejibe vót. Esszeszedett a sze
gény ember egypár kutyát, és elvitte a vásárba. Ezt
meghallotta a Mátyás király, kiküldte az embereit, ettől
az embertől vásároljátok meg az összes kutyát. Ez az
ember boldogan tért haza. A gazdag ember megtudta,
elment, összevette az egész környék kutyáját, be a piac
ra. Mikor ezt meghallotta Mátyás j ó i megverette. Azért
mondják, hogy egyszer volt Budán kutyavásár.
Elmondta Halupka József (1935, Udvarszállás, római ka
tolikus), gyűjtötte Krizbai Hajnalka, 1999.

Kiment a Mátyás király a határba, oszt lássa, hagy ott
égy szégíny ember égy lóvá szánt. A szomszédjába {egy
másik ember) még három lóvá szánt. Akkó odament,
oszt mondta a három lovasnak, hogy adjon oda egyet
annak á, hogy ű is két lóvá birjon szántani. Nem adott.
Akkó mégparancsóta ennek a szegíny embernek, hogy
adja el a lovát, még mindenit, végyén kutyákat, vigye fő
Pestre. Oszt ottan az urakra ugye má még vót beszéve,
hogy azt megvenni aranpízé. Oszt megvették, oszt gaz
da lett a szégíny.
No, emez is méglátta, méghallotta, hogy a szégíny
ember, hogy mennyi pízt még aranyat kapott. Akkó ej is
elatta, oszt akkó még több kutyát vett, fővitte Pestre.
Akkó aszangya néki a Mátyás király, hogy:
- Budán csak éccé vót kutyavásár, többet nem lesz!
Elmondta Szekeres Ferenc (1921, Mohol, római katoli
kus), gyűjtötte Bója Patyi Sarolta, 2003.

MÁTYÁS ÉS A MÁJ

Hát ugyé' a Mátyás itt ment a határba. Ugye, k i 
szökött a várbú, oszt fölőtözött kódúsnak. Gyütt-ment
a határba, nézte, hogy a nép... Hogy bánnak az ő
adófüzetőjeji a néppel. Értsük hogy? No majd az egyik
határba ráestelédétt. Méglát egy juhászt ottan, tüzel va
lamit. Hát odament a juhászhoz:
- A d j isten!
- A d j isten!
Ászondja:
- Testvér, nem birnák itt méghálni tenálad?
- Hogyne - aszondja - , ahun a kutyámnak van hel,
ott van a barátomnak is.
Aszondja:
- Rendbe van, akkor itt méghálok. De tudod, testvér,
én éhes is vagyok.
- Hát - aszondja - főzök én annyit, hogy jut mind a
kettőnknek még a kutyáknak is.
No, oszt akkó hát persze, ugyé a király is szerette
a májat még a juhász is. De a juhász, ugyé, úgy izéte,
hogy égyhelén főzte még a májat, satöbbi, no oszt maga
elejbe tétté. No, oszt akkó még bicskahéggyé ettek,
nem vót még kanál, mind mostand, ugyé. No, oszt akkó
kosztónak. Éccé majd a király odanyút, hogy majd égy

darab májat ő is vegyen, {ajuhász) megfordította a bics
ka hegyit, oszt puff, a kézire.
Aszondja:
- Magad elű, öcsém!
Hát mindegy. A király evett, azt, ami ott vót, húst
satöbbi, de májat ugyé...
No, ez mégvót.
Pár napra rá mégy a futár a juhászé. Hogy ménjén
föl, aszondja, hívassa a király.
- Mit akar énvelem a király?
No, oszt vót neki ott is olyan bélpoklos csávója,
ugyé, oszt akkó odaréndőte ebédre. Oszt összetetté av
val a bélpoklos csávóval. És ott is úgy vót, hogy aj is
szerette a májat, még ejis. Oszt akkor a juhász elejbe
tétette a májat, oszt égy tányírbú ettek. No majd oszt
persze, ahogy észnek, odanyút. A juhász puff a kézire.
- Magad elű, öcsém - aszondja - még ennyit sé
tudsz?
Az még mindjá kardot rántott, hogy hát ugyé őtet
lebecsüli égy juhász. Aszondja a király:
- Állj még, fijam! - aszondja. - Én mind király
észíveltem, té mind miniszter észívelhetéd. Tudjátok
még, mindenki maga elű végyén! Nem - aszondja - a
másiktú összehalápolni.
Aszondja:
- Ez arra tanít bennünket.
Szóval, hogy, ugyé, hogy mondjam, ilyen trükkje vót!
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Elmondta Badó János (1919, Temerin, római katolikus),
gyűjtötte Csorba Béla, 1983.

Halápolni — harácsolni.

Valami vacsorát réndezött a Mátyás király, és ezt
az öreg szegén embört - mer ez egy nagyon igazságos
embör vót - méghívta vacsorára azt is. Mondta, hogy
úgy vacsorájonak és úgy szedjenek, mint ahogy odahaza
magok a családban szoktak szénni. És birkapaprikás vót
vacsorára, és nagyon sok nagy urak vótak, minisztörök,
bárók ottan, és a Mátyás királynak a legjobb barátja űt
a szögény ember mellett, és a szegény ember szedett,
ű saját maga elü szedett. És akkó szedett a királynak
a legjobb barátja is, oszt lükdöste, válogatta. Ez még a
kanállá rávágott a kézire. Aszmongya:
- Ez nem igazi magyaros munka, amit maga csinál.
Aszmongya:
- Hát mié?
- Az ember maga elű szödjön, ne lükdösse a másik
elibe, ami űneki nem tetszik.
És akkó azé mondták, hogy a Mátyás király igazsá
gos király vót, mer a szegény embert mégbízta, hogy
vágjon a kézire, hogyha nem úgy vacsoráz, nem úgy
szedi a vacsorát, ahogy űk szokták.
Elmondta Szűcs László (1922, Hajdújárás, római katoli
kus), gyűjtötte Raffai Judit, 1997.

Mátyás király egyszer elhatározta magában, hogy
megnézi, hogy hogy élnek az ő népei az ő országába.
Oszt ahogy ment, találkozott egy pásztoremberrel, aki
éppen főzött bográcsban, vótak többen.
Aszt mondta neki:
- N a gyere, pajtás, egyél te is velünk!
Nem kínáltatta magát Mátyás király, odaült a bog
rács mellé, elkezdett enni a kanalával, oszt a bográcsnak
a szemben levő ódaián egy kívánatosabb, nagyobb hús
vót, átnyúlt a kanalával, hogy azt kiveszi. A pásztor meg
ráütött a keze fejire, azt mondta neki:
- Hej, barátom, azt edd, ami teelőtted van, ne edd el
a másik falatját! Avval elégedj meg, ami teelőtted van!
Nagyon tetszett ez Mátyásnak, gondolta, nem ártana
a főurakat is megnevelni, mert mán azok is nagyon elfa
jultak, oszt meghívta a pásztort a palotájába egy vacso
rára. De kikötötte, hogy úgy pásztorruhában jelönjön
meg, oszt úgy viselkedjen a főurakkal, ahogy ővele csi
nálta.
Oda is ült a pásztor az asztalhoz a főurak közé, hát
mikor elkezdenek enni, az egyik főúr a másik táljához
nyúlt, hogy ott kívánatosabb falat vót. Oszt a pásztor
abban a pillanatban a főúrnak a keze fejire ütött:

- A z t edd, ami előtted van!
Akkor Mátyás megmagyarázta, hogy ebből az a ta
nulság, hogy ne edd el más elől az eledelt, hanem azt
egyed, ami teelőtted van.
Elmondta Varga Zsófia (1925, Magyarittabé,
gyűjtötte Kiss Nándor, 2001.

református),

Mátyás király, amikor járta a határokat, nem félt,
nem félt, mert ment mindenfelé. Majd egy este beté
velyedett egy juhászgunyhóba, s a juhász báránypapri
kást főzött. És meghívták, de a juhász nem tudta, hogy
az Mátyás király, csak vendégül odamönt, hogy ott is
aludt a gunyhóba. A juhász, ahogy főzte a bográcsban a
báránypaprikást, mikor meg vót főve, mögkerítették, a
fődre vót letéve a bogrács. Körüűték, és Mátyás király
a számadó elébbe nyút a bárányhúsé, a számadó meg
rávágott a keze fejire:
- Pajtás - aszondja - , mindönki saját maga elű
ögyön, más elébbe ne nyúkáljon!
Elmondta Gyömbér Péter (1919, Muzslya, római katoli
kus), gyűjtötte Palatínus Aranka, 1999.

Vót a juhászná is. A juhász megfőzte a bográcsba a
csülköt, és akkó meghítta a vándort. Mer akkó sokan
közlekedtek így. És akkó nyúlt a húsé az a vándor, a fa
kanállal meg a juhász odacsapott, hogy (de nem tudom
azé ezt pontosan):
- Mátyás király, ha itt vóna, még annak se adnám ezt
oda, pedig az övé.
És épp a Mátyás király vót az.
Elmondta Slingár Imre (1926, Topolya, római katolikus),
gyűjtötte Oláh Lajos Anikó, 1999.

Mátyás király ment egy határon körösztül, és oda
ment egy juhászhon, és az főzte a paprikást bogrács
ban. És a juhász a kezére ütött, mert mindig kézzel nyúlt
bele. Aztán mondta, hogy ű király, ezek meg megijed
tek, hogy a király kézire vertek.
Elmondta Varga Katalin (1916, Eszék, római katolikus),
gyűjtötte Ballá Ferenc, 1999, Bezdán.

Mátyás király fölöltözött utasnak, és bement egy j u 
hászhoz. A juhász meghívta vacsorára. Főzött jó papri
kást. Mátyás királynak nem volt kanala, és mindig csak
vette el a húst a bicskájával a juhász elől. A juhász a
kézire ütött a bicska nyelivel. És aszondja:
- Kérem, egye a húst maga elől, ne énelőlem.
S Mátyás király ezt megjegyözte, és behívatta magá
hoz, és akkor aszondta, hogy:
- Melyik tud jó ételt főzni, hogy olyan szép piros
legyen, mint a juhászé mindég.
És akkor köllött, hogy főzzön a juhász, hogy vigyen.
A bográcsba főzött birkapaprikást elvitte.
Az meg összegyűjtött ott tortákat, húsokat, kalácso
kat, bort, likőrt, vajlingba öntözött mindent, s akkor öszszekeverte, és akkor egymás mellé tötték, hogy melyik
a szebb? Hát a paprikás olyan szép volt, a másik meg,
mint a moslék. Azt mondja:
- N a , én ilyen szép piros vagyok, maga meg mint ez.
Elmondta Dudás Teréz (1932, Székelykeve, római katoli
kus), gyűjtötte Mlekov Stojan, 1999.

Hát onnan indulunk, ugye, hogy a Mátyás király
járta a falukat. Nézte a népet, hogy hogy gazdálkonak,
meg milyen szegínyek, meg segítette üket.
Oszt odatévedt ő három juhászhó, az egyik öreg juhász
vót, a másik meg a két fia, őrizték a birkákat, meg főzték a
bográcsost. Bográcsba főzték ugye, kint a mezőn:
- Hát micsinának?
Hát híták vacsorázni. Na, oda is telepedett. Oszt nyút
- a nagyobb darab húst meglátta az öreg juhász előtt - ,
osz nyút, hogy majd azt veszi ki. Az öreg juhász meg
rávágott a kanállal a kézire.
- Nem! - aszongya, izé. - Elüled egyé!
No, jó van, amikó megvacsoráztak, osz mondja,
hogyha Budán jár, akkó látogassa meg ütet. Megmagya
rázta, hogy hun. De az öreg juhász persze, nem tudta,
hogy a király, aszitte, hogy egy kúdús vagy valami.
- Csak a Mátyás legínyt keresse, mondja, hogy csak
a Mátyást.
No, eccé télleg úgy gyütt, hogy fő köllött menni, hát
megkeresi mán akkó, megkeresi. Mondják néki, hogy
ide, meg amoda menj, oszt a kastély elébe ért.
Hát a Mátyás legínyt keresi, mert az őröknek a Má
tyás király megmondta, hogyha egy öregember keresi,
csak engedjék be nyugodtan, mer az az ű vendégje lesz.

Na úgy is vót! Mikó meglátta a szép ruhába azt, aki
re rávágott a kanállá, eszégyellte magát.
- Nem - aszongya - , űjé csak az asztalhó, az urak közé!
Körűűték az asztalt az urak, annyian vótak, hogy a
hosszú terembe minden széken vót. No, adjonak neki
enni. Nem mert az öreg venni, mer attú fét, hogy a ki
rály... Ja, igen, a király odaűtette mellé. Nem mert nyúni
az öreg a tálba, mer az is attú fét, hogy a is ugyanúgy
odavág a kanállá, mind ahogy ű vágott. No, azé mégis
csak hát nekifogott, evett. No, aszongya a király:
- Most uraim, mindegyik azt, amije van fölakaszt
va a fogason, azt, most mind ráadhassák az öregre, mer
ettű tanútam. Meg hozzonak neki egy zsák aranyat.
- Mivel van?
Hát mondja, hogy:
- Szamárra!
Hát a juhász mivel járt? Ugye? Szamárra!
- Hozzonak egy zsák aranyat.
Lement a kincstárnok, osz visszagyütt, aszongya:
- Nincsen! Két aranyunk van!
- Há hogy, hogy két arany? Hát hová lett az a ren
geteg?
Mer akkó is vót adó, úgy mind most, hogy fizet
az ember, oszt jutott nekik oda vagy amoda, vót neki
bevételje:
- Hát hová lett?
A kiskukta éppen akkó terítette föl a tésztafélit, azt a
süt tésztát. Mit tom én, ugye, az ebéd után. Aszongya:
- Király uram! Majd én megmondom magának,
hogy hun van, állíja sorba az urakat! Majd én megmon
dom magának! Hozasson ide egy szakajtó lisztet, oszt
meglássa, hogy hun az arannyá!

Akkó két oldalt átak, ugye, ahogy az asztalná űtek.
Akkó kigyüttek onnan, abbú az izék. Vagy mi-e vót
akkó? Nem is széknek mondták azt akkorjába, hanem...,
mi a csuda..., na mindegy minek mondták.
Hátra mentek annyira, hogy a kiskukta fogta a kézit,
vagy a szakajtót oszt vitte. Az első úr az jó megmarkóta
kúpozva a markát - mer mondta a kiskukta, hogy jó pú
pozva markója meg, megmarkóta!
- Na most, adja a másiknak! - ezt nem a király
parancsóta, hanem a kukta. Adta a másiknak, a mellette
levőnek, tovább, még! Mikó körűértek, akkó legvégin
űt a király.
Mikó végigértek, akkó mentek vissza a másiké,
de má akkó, má az csak fé marékká öntött, amazon a
végin má fé marékká kezdték. Minnek ragadt, ugye,
a tenyerire liszt! Ugye, az elsőnek ragadt legjobban.
Na, mikó a legutolsó, odaérnek a királyhó, a legutolsó,
aszongya a kukta, hogy:
- N a , akkó most söpörje a király uramnak a markába
a lisztet!
Hát má nem vót mit söpörni, csak így megdörgőgette,
a királynak meg éppen hogy egy pár szem esett a mar
kába.
- No - aszongya a kukta - , itt van, király uram, ma
gának az arannyá!
Az urak evitték, az urak mind! Mind azok hordták
e, ű etette is üket, ű lakmároztatta üket, emezek meg
a kincset nyomogatták kifelé a kincstárbú. Mindegyik
nek ragadt a kezeire. Aki a legközelebb vót a kincshő,
az melegedett legjobban, a többinek mindig kevesebb
kevesebb jutott, a királynak meg semmi se jutott, így
nem bírta anni az öreg juhásznak. Mer a szűröket, azt

minden úrnak oda köllött adni. Azt eladta, oszt aszonta
a király, hogy:
- Gazdagabb lesző, mind én, mer nekem csak két
aranyam van!
Jobban járt a juhász, mint a király, mer űnéki csak
két aranya maradt.
Id. Dér Ferenc (1950, Mohol, római katolikus),
Balassa Árpád, 2003, Burány-sor.

gyűjtötte

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A HUNCUT JUHÁSZ

Ment Mátyás király, találkozott Hortobágyon egy j u 
hásszal, kérdi tülle, hogy:
- A d j Isten,juhász bátyám!
- A d j Isten, öcsém! Hát te mi járatban vagy?
- Hát - aszongya - , én beszegődnék bojtárnak.
- Én fölfogadlak. Nálam három nap egy esztendő, és
- aszongya - , hajó viselkedsz, kapsz egy bárányt.
Hát jó van, rendbe van, hát aszongya:
- Öcsém, akkor őrizd a birkákat, én majd megfőzöm
a paprikást.
Hát jó van, őrzi Mátyás király a birkákat. Gergő j u 
hász meg:
- Hogy hívnak, öcsém?
- Hát én Mátyás vagyok.
- Hát épp az olyan, mint a mi igazságos királyunk.
Hát eridj, oszt őrizd a birkákat, én meg...
Megfőzte a paprikást, integet meg fütyül neki, hogy
már kész a vacsora, menjen. Behajtsa a birkákat, és hát
majd vacsoráznak. Hát abba az időbe nem szedték ki
tányérba, mit tudom én, hanem a bográcsból, és akkor
bicskával, beleszúrták a húsba.
Mátyás király nagyon szerette a májat. Hát a bog
rácsnak azon a felin vót a mája, ahol a juhász ült. Hát

majd odaszúr a bicskává, hogy kiveszi a májat. Gergő
bácsi megfogta a bicskát, puff a kézire.
-Magad elül, hejj!
Hát rendbe van. Na, mikor ez megvót, hát reggel föl
kelnek, majd reggeliznek, hát ott vót az ennivaló, hát
nagyon éhes vót, megfogta, és majd ő szed magának.
Kását főzött a juhász, majd ő szed magának. Megfogta
megin, belenyúlt, puffá kézire.
- Öcsém, tanuld meg, hogy majd aki öregebb, az
szed, eszik elsőbb, aztán szedje te magadnak!
Na, kitelt a három nap, az esztendő, odaadta neki a
Gergő juhász a bárányt, hazament.
Na, egyszer kűdi a küldönc a futárokat, hogy a Hor
tobágyon a Gergő juhász menjen föl Budára, a király
elé. Hát fogta magát Gergő juhász, fölballag Budára.
Hát, megmondták, hogy délre menjen e a királyhoz.
Hát nem vót még dél, hát egy kicsit nézelődik Budán
a juhász. Találkozik Mátyás királlyal, aki akkor is pa
rasztruhában vót.
- A d j Isten, Gergő juhász!
- A d j Isten, Matyi öcsém!
- Hát kend mi járatban van?
Hát aszongya:
- Hívatott a fölséges királyunk, Mátyás király, hogy
jelenjek meg nála, de hát korán van egy kicsit, szétné
zek a városban.
- Hát, jó van.
Amikor elváltak, mondja Mátyás király:
- Majd - aszongya - , utána majd találkozunk, majd
emegyünk a kocsmába.
Hát mikor fölmegy Budára Mátyás király, vagyis Ger
gő juhász, fölmén, hát lássa, meg van terítve az asztal.

- Adj isten, Gergő bátya, - így, úgy...
Leülnek, hát mindenkinek el vót készítve a tányér,
minden, de Gergő juhásznak nem adtak, nem készítet
tek kanalat. Viszik a levest.
- Hát Gergő bátyám - aszongya - , ne haragudjon, de
nincs több kanalunk.
- Nem baj!
Fogta magát Gergő bácsi, levágta a kenyérnek a vé
git, abba az időbe nem szelték föl a kenyeret, hanem
mindenki vágott magának. Kivette a kenyérnek a bélit,
és a hajával kikanalazta a levest. De közbe Mátyás ki
rály mondja:
- Huncut, aki nem eszi meg a levest!
Hát jó van, ettek. Ő szépen, Gergő juhász, kikanalaz
ta a levest a kenyér hajával. Na, mikor kiürült a tányér,
hát aszondja:
- Fölséges királyom - aszongya - , maga azt mond
ta - aszongya - , huncut, aki nem eszi meg a levest. Én
meg azt mondom, hogy gazember, aki nem eszi meg a
kanalát, mint én.
És így megette, megette a kanalát, a kenyér héját,
megette, aszongya:
- Gazembör, aki nem eszi meg!
Mátyás király nagyot nevetett, és megjutalmazta.
Elmondta Hevesi József (1931, Bácskossuthfalva,
római
katolikus), gyűjtötte Hunyadi Tünde, 2003, Szabadka.

Egyszer ment megint a Mátyás király körösztül a
határon, találkozott egy juhásszal, a juhász éppen ke
vergette a paprikást, birkapaprikást főzött a bográcsba.
Meghítta Mátyást, hogy menjen vele enni, oda is ült, de
nem adott neki kanalat. így a bicskájával szedegette, és
mindig a juhász elől vette el a húst. Kézire ütött a bics
kával, aszondja:
- Tessék, ögye maga elül!
Nos, elment Mátyás. És egyszer fölhítta a juhászt,
hogy most ű is megtraktálja, főztek sok ételt és odaül
tek, mindenkinek tettek kanalat, de a juhásznak nem, és
aszondta a Mátyás, mikor az ebéd kezdődött volna:
- Kutya legyen az, aki az ételt meg nem eszi!
A juhász kivette a kenyérnek a bélit, és a hajával
egykettő kiette az ételt. És akkor azt mondja:
- No, de most - fölnyújtotta az ujját - , most én meg
azt mondom, az legyen kutya, aki meg nem eszi a ka
nalát.
0 a kanalát a kenyér helyett megette.
Elmondta Dudás Teréz (1932, Székelykeve, római katoli
kus), gyűjtötte Mlekov Stojan, 1999.

Mikó Mátyás király möghíta a rendőröket, möghíta a
Gergőt is. Az egy udvari emböre vót. Oszt azt is möghíta,
és mindenkinek mikó megvót a terítés, mindegyiknek
szépen kanál, vella. Hát annak a Gergőnek nem vót téve
kanál. Oszt mindegyik tányérhó vót egy zsömle téve.
No, majd mikó bevitték a levest, azt mondják, az a
valaki ott, hogy:
- Huncut embör az, aki a levest mög nem öszi!
Hát a Gergő gondoskodik, hogy mit csináljon. Ket
tévágta a zsömlét, kiszödte a bélit, és a vellára húzta a
héját, és mögötte a levest. Mikó mögötte a levest, főát
ott az asztalná, oszt azt mondta:
- Huncut embör az mind, aki a kanalát mög nem öszi.
Elmondta Szabó Mária (1930, Szentmihály, római katoli
kus), gyűjtötte Flaman István, 1999.

Mátyás király nagyon igazságos embör vót. Csak
mindig álruhába járta az országját. És egy helyt egy
gazdag embörné kért szállást. Hát kapott is, mög ka
pott vacsorát is. De a gazda mög akart vele viccőni, nem
tötetött neki kanalat, nem engedte, hogy tögyenek kana
lat. Akkó unszóta, hogy no hát, ögyön ő is mög mindön.
Mátyás király nem szót semmit, hát nem vót kanala,
hanem épp a kenyérnek a végit kapta el. Akkó kivájta a
kenyérnek a bélit, és avva mögötte a levessit. Mikó kész
vót, akkó azt mondta, mikó efogyott a levesse, hogy:
- Huncut embör lögyön az, aki nem öszi mög a ka
nalát!
így a gazda szégyönbe maradt.
Elmondta Cselédes Ilona (1919, Majdan, római katoli
kus), gyűjtötte Ábrahám Lívia, 2003.

A Mátyás király odahíta éccé ezt az öreg juhászt a
parlamentbe, díszebédre. Ott vótak a miniszétrök is,
jót ébeszégettek. Főgyütt az is, hogy hogy fejte meg
a hat bakkecskét. Az is, nevettek ott. Fő van tálává.
Mindenkinek levest, mindenkinek kiszették a levest ezek
a szakácsok. Mindénkinek töttek kanalat, csak az öreg
juhásznak nem, hénem a kinyernek a végit odatötték, az
öreg kivette a bélit, mögfogta, oszt kimerigette a levest,
nagyon szépen a kinyer hajává. Oszt, még is ötte. No,
mikó hozik a második fogást, az uraknak nem töttek ka
nalat, hanem csak a kinyer végit, csak az öregnek. Hát
oszt, mikó önni akarnak, mondják, hogy hát:
- Uram, nékünk nem attak kanalat.
Aszongya:
- Az öreg juhász sé kapott kanalat, s mégis megette
a levest, ez még a második fogás.
No, vót aki ékezdte önni, másik mög nem övött.
Mikó jólaktak, aki megölte a könyeret, aszongya neki
az öreg juhász, hogy:
- Ide halgassonak, én a kanalat is mégöttem, tessék
most mindénkinek a kanalat is megenni.
Elmondta Cérna Miklós (1919, Adorján, római katolikus),
gyűjtötte Boja Patyi Sarolta, 2003, Oromhegyes.

Mátyás király nagy magyar ember volt. Becsületes,
őszinte, igazságos. Fél horvát vármegye az övé volt.
Mátyás király - kérlek szépen - , az megjelent az em
berek között, és az emberekkel elbeszélgetett, sőt úgy
is, hogy nem tudták, ő az a Mátyás király. És hát aztán
vagy küldött nekik ajándékot, vagy levélben, hogy hát ő
volt a Mátyás király.
Például kiment a Mátyás király kapálni, hát látta,
hogy az illető a hegyről lefelé kapáltatott. És, akkó ő is
közibbűk ment, és akkor előadta, hogy hát mi van itten.
S amikó megmondta, hogy ű a Mátyás király, akkó azt
mondta a gazdának, hogy mosmá majd te is fentről lefe
lé kapálsz, nemcsak a munkásod. Hogy ez megtörtént-e
valóban, azt nem tudom. Én olvastam Mátyás királyról,
sokat olvastam.
Elmondta Horvát Péter (1919, Topolya, római katolikus),
gyűjtötte Oláh Lajos Anikó, 1999.

Mátyás miniszterei kint ütek a hegyódalba, vala
mi nyaralóba. A munkások kapátak lent a hegyódaion.
Mondják:
- Milyen szép kapáni, csak előrelép, és meghúzzák
mindig.
A Mátyás mondta, üljenek le a munkások, gyútsonak
rá, a miniszterek fogják a kapákat, oszt próbálják. Nem!
Hogy mé mennek a munkások gyalog lefele, mé nem
kapálnak.
Na, amikor megint fölértek, mondja, hogy üljönek le
a munkások, ők meg a hegyrű le kapáljanak. De má a
félúton kidűtek. Meggyőződtek, milyen nehéz a munka.
Hogy mé mennek le a kapások üresen.
Elmondta Répási István (1931, Maradék,
gyűjtötte Brezovszki Tímea, 1999.

református),

Mátyás király nagyon igazságos király vót, és szeret
te tudni, hogy mi történik az országába. Ezért szeretett
lopva kiszökni. De ű ement külföldre is kémnek, hogy
hogy él a nép. Egy alkalommal, nem tom melyik ország
ba átment, és úgy csinált, mint egy ollóélesítő. Vótak
abba az időbe köszörűsök. Vót egy talicska, be vót így
rendezve, vót egy kerék, lábba hajtotta a köszörűkövet,
azon élesítette a késeket, és így ment ű Magyarország
ra. De közben híre ment, megtudták, hogy Mátyás k i 
rály bent van az országban. Csinátak egy nagy hajszát,
egy nagy átrázást. Hát mikó észrevette, egy faluban vót
éppen, egy kovácsműhelybe bement. Látta a csendőrt.
Összetörte a kereket, és bement a kovácshon, hogy
a kovács csinálja meg a kereket. De közbe a csendőr
észrevette, szaladt arra, hogy szintén van egy személy,
amilyent ők keresnek. Csak azt tudták róla, hogy nagy
óra van. Nagyot ütöttek a hátára, de csak annyi, hogy:
- Ennek is olyan nagy óra van, mint Mátyás királynak.
És avval tovább keresték.
Elmondta Berta Géza (1936, Maradék, református),
tötte Brezovszki Tímea, 1999.

gyűj

Fölöltözött szegény embernek, és úgy ment át a hatá
ron. És akkor mondta az őr, hogy hova mén? Azt mond
ta, hogy mén kéregetni. Akkor mondták neki, hogy:
- N a , te epp úgy nézel ki, olyan nagy orrod van, mint
a Mátyás királynak.
És akkor továbberesztették.
Elmondta Urbán Margit (1920, Orszállás, római katoli
kus), gyűjtötte Boros Viktória, 1999.

MÁTYÁS KIRÁLY BOGNÁR KÉPÉBEN

Hát a Mátyás király, az, aszonták, hogy nagyon
igazságos uralkodó vót. Haragudtak rája az osztrákok.
Mindig el akarták fogni az osztrák pandúrok a Mátyás
királyt. De az a Mátyás király nem királyi pompába uta
zott, hanem sokszó gyalog is. Na, kiadták a parancsot,
hogy itt meg itt van a Mátyás király, e kő fogni!
Na, körüfogták azt a falut, amékbe a Mátyás király
vót. Majd megfogik!
Hát, ű bement égy bognárműhelybe, a bognár
dógozott, ugyé, ott vót forgács, fűrészpor, léfűrészporozta magát, kért égy rossz kereket, amékén nem volt
ráf, de már még vót csinálva a talp, oszt aszonta, hogy
adja ide, majd ű guríti. Ilyen még ilyen bajba van, hogy
ütet keresik a pandúrok. Oszt, hogy ő úgy légyén, mind
valami bognárinas.
Hát, mikó odaér a városba, a pandúrok puskával,
szuronnyal:
- Állj, hova tolod azt a kereket? - aszongyák.
- A bognármestér küldött, hogy vigyem a kovács
hon, majd ráhúzza a ráfot.
- Állj, de olyan az órod, mint a Mátyás királyé!
Me aszonták, hogy a Mátyás királynak olyan nagy
óra vót (mind nekem itt az újságba, é!), úgy vót a Má-

tyás király. Nagyon szépen eleresztették, ément a Má
tyás király, étolta a másik faluba a kereket, nagyon szé
pen mönt tovább, aztán jelentkezett otthun, hogy hát így
sikerült neki megúsznia.
Elmondta Cérna Miklós (1919, Adorján, római katoli
kus), gyűjtötte Dala Sára, Puskás Katalin, Raffai Judit, 2002,
Oromhegyes.

Cseszlovák várba, mer ugye akkó harcóni akartak
a csehek is a magyarokká. Mátyás király ément, oszt
mind rossz ruhába, ugye, besurrant kikémleni, hogy
hogy bánnak bent a várba, az ellensíg. Akkó kifelé meg
gyütt ugye, mind lisztes mónár ruhába. Kikémlete, bent
a várba, hogy áll a helyzet. Akkó, mikó gyün ki a kapun,
az őr seggbe rúgta.
- No, akkora órod van, mind a Mátyás királynak, te
szotyák.
9

Elmondta Szekeres Ferenc (1921, Mohol, római katoli
kus), gyűjtötte Boja Patyi Sarolta, 2003.

9

Szotyák - északkeleti szlovák nyelvjárást beszélő (ember).
Ennél a szövegtípusnál Jókai átdolgozott változatában sze
repel (Jókai M. 2006. 25.) azonos kontextusban.

A Mátyás király olyan vót, hogy akinek nem vót,
oszt akinek sok vót, attú vött e, oszt akkó adott an
nak a szögénynek, szögény embörnek, hogy birjon
mögélni. Vót egy mese a Mátyás királyról. Meghívta a
miniszteröket szőlőbe dolgozni. Vót egy valami János
bácsi, me a mesékbe legtöbbje János. Akkó azt mondta
a királynak, hogy majd délre jó ebédöt készíjön, oszt
akkó ü majd, a többit ű végzi. Mire gondol János, így
akkor megmondta, hogy szó vót arról, hogy nem köll a
nádnak eső, me az má úgy is vízbe áll. Oszt közbe jót
öttek. Akkó nem adott nekik inni, hanem csak a lavórba
vittek vizet, oszt belerakta a lábukat. Akkó kérdözte a
János, hogy:
- Most mondják mög, hogy köll-e a nádra eső?
Akkó azt mondták, hogy igaza van Jánosnak. Me hi
ába áll a vízben, szomjas nagyon, me nem kapott inni.
Elmondta Tóth Matild (1940, Szentmihály, római katoli
kus), gyűjtötte Flaman István, 1999.

Hát Mátyás király nagyon sokat kódorgott az orszá
gába. Egyszer gyalog ment az országúton, felkéredzke
dett egy parasztkocsira. Az az ember búzát vitt a ma
lomba őrletni. Meg vót rakva a kocsija búzával. Gyött
rá szemközt egy grófi fogat, hat lóval. Hatlovas hintó. A
kocsis már messzim kiabált a parasztnak, hogy:
- Kerülj hé, te paraszt!
A Mátyás király azt mondta, ne kerüljön.
Megint, hogy:
- Kerülj, te paraszt!
Nem szót semmit. Hát a paraszt mán akarta, hogy
lemén. Hát odáig, hogy lemér a kocsis a parasztnak az
ustorával. Akkor lépett le a Mátyás a búzáskocsiról, oszt
bemutatta magát, hogy ő kicsoda. Akkor ijedt meg a gróf.
-Nincs itt semmi ijedtség, a két első lovat lefogni a
hintóról! A hintónak elég négy ló. Hanem a két lovat a
parasztnak a kocsija elébe!
A grófnak meg azt mondta:
- Tudd meg, hogy mindég a könnyebb járatú fogat
nak kell kerülni. Minél nehezebb a teher, annál jobban
kell kerülni.
Azúta maradt, hogy mindég a könnyebb járatú fogat
nak kell kerülni.
Elmondta Györfi Mihály (1915, Magyarittabé,
tus), gyűjtötte Kiss Nándor, 2001.

reformá

Mén a Mátyás király, viszik a Mátyás királyt, ül a
derékba, vót néki kocsisa. Szembe vele még mén égy
némés. Akkó az ustorrá végigvágta a Mátyás királyt ugyé.
- Mért nem kerűsz? Hónap Budán jelentkező kihall
gatáson.
Főhajtotta, mégmutatta, hogy ő a király.
Nem mert éménni a némés, fölakasztotta magát.
Ezé, hát a királyt végigvágta az ustorra, ű nagyobb
úr akart lenni, mind a király.
Elmondta Szekeres Ferenc (1921, Mohol, római katoli
kus), gyűjtötte Boja Patyi Sarolta, 2003.

A CINKOTAI KÁNTOR

A király méghallotta, hogy a cinkotai pap hogy
viselködik a néppel. Főhívatta magához. De a pap még
vót ijedve, hát a kántor mént föl helyette. Amikó fölért,
három kérdést adott föl a király:
- Mit gondol a király?
- A z t gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig
csak a kántorral.
- Hol jön föl a nap?
- Felségednek Budán, a cinkotai papnak még Cinkotán.
Aszondja hát:
- Mennyit ér a király?
- Három koronát.
- Mijé?
- Három koronát, mer a király is három puszit adott
a cigányasszonynak, amikor köztük járt.
Amikó a király még akarta jutalmazni a kántort, az
okos feleletijé, akkor azt kérte, hogy Cinkotán a kétdécis
ezután né kétdécis légyén, hanem három.
- Hát m ijért?
- Mert nekem a két deci kevés, ha még három decit
beveszek, akkó túlénekölöm a papot!
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római katolikus),
gyűjtötte Csorba Béla, 1997.

Hát ugye az föntállt, hogy azt mondta a nép, egyik a
másikának, hogy oda a Mátyás király, möghalt Mátyás
király, oda az igazság. Mer az igaz ember vót. De azé azt
mondták abba az időbe, hogy az úgy vót. Mont rossz ru
hába a határba. Ugye abba az időbe mögtörtént, hogy vót
amelik embör egy lóva szántott. Amottan mög hárommá
szántott. Akkó bejelentközött, hogy ű a Mátyás király.
- Tessék - aszondja- innen egy lovat kifogni, és adja
oda annak a másik embörnek, hogy itt is két lóva, meg ott
is két lóva, ne szenvedtesse azt az egy jószágot.
Mög köllött tönni. Mátyás királynak hatalma vót.
Akkó még vót egy történet, így mondják, történet.
Fölőtözött a Mátyás király (és elment) a paphun. Ennyit
fizet, meg mi minden. Majd osztán szigorú vót, még
verte is a munkásokat, hogy gyorsabban, mi minden. Ű
meg egy hasáb fának a végire odafaragott, most nem
akarok hazunni, odafaragott valami számtani jelet. Maj
mikó, hát még azt se fizette meg, me nem j ó dógoztak,
meg mi minden, amit megígért a pap. Mert azt szokták,
hogy a papnak a zsákja olyan, hogy az sose telik meg.
Ölég az hozzá, hogy ement a Mátyás király haza. Majd
írt a papnak egy levelet. Fölad neki majd három kérdést.
Ha nem tud mögfeleni, akkó lövetkőzteti. Ha mög tud
feleni, akkó jó.

Hát úgy is vót. Búsul a pap, búsul a pap, búsul a
pap, aszondja a kántor, Cinkotán történt, azt mondja a
kántor:
- Mé búsúsz plébános úr?
- Hogyne, kaptam ezt a levelet.
- Ne búsuljon - aszondja, me a cinkotai kántor na
gyon tisztelte. - N e búsuljon - , aszondja, majd emegyek
én maga helyett.
Néz a pap rá.
- Emegyek maga helyött, magának nem lesz semmi
bántása.
Hát, ideért az idő, tényleg a kántor ement. Felőtözött
papnak, jelentkezett az ajtósnál: jelentse be a felséges
királynak, hogy itt van a cinkotai plébános úr, amire
mög lött híva. Bocsássák be. Bemén, beköszön, hogy
dicsértessék, mi minden.
- Üljön le. Vigyázzon - aszondja - , a feleletökre! azt mondja. - Ugye mög tudja-e mondani, hogy hun kel
föl a nap?
Azt mondja:
- Felséges király uram, a felséges király úrnak Budán,
énneköm meg Cinkotán. Ki hun van, ott kel föl a nap.
Azt mondja, a második kérdés:
- Hány csillag van az égön, meg tudja-e mondani?
Hogy tudja megmondani? Aszondja:
- Felséges király uram, mindjá meg fogja tudni, hány
csillag van az égen, vezettessön ide egy szamarat, és meg
olvassa a két oldalán, hogy hány szál szőr van. Ahány
szál szőr van a szamáron, annyi csillag van az égen.
Nem szól az semmit, csak, a Mátyás király, ez is
lehetetlen, meg emez is. Ha ezt mögtudja, akkó emezt
mögtudja ű is. Azt mondja:

- Jó van, helyes vót. Most mondja mög, plébános úr,
hogy mit gondol most a felséges király!
Azt mondja:
- Felséges király uram azt gondolja, hogy maga a
cinkotai pappá beszél, pedig nem, csak a kántorra.
Néz, mi minden:
-Télleg?
-Télleg!
Levetötte a verandát, a csomagba benne vót az ü öl
tönye, átőtözött, hát tényleg, ugye a kántor. Jó van, most
mögfelelt mind a három kérdésre.
- Mondja mög őszintén, mi a kívánsága, és azt
teljesíttetöm.
Mive, hogy olyan nagyon alkoholos vót, űneki a
fityók, ez a fédeci, nem bírt egyet nyelni. Azt mondta:
- Felséges király uram! Legalább csináltasson Cinkotának olyan fityókot, amelikbű bírok egyet nyelni.
Úgy vót, hogy a Cink... a Banka sógor mutatta is,
ű mikó vót kiállításon, ű meg bírta eztet venni, olyan
szép állású, kis butykosforma. Elég hosszú nyaka van,
az őnáluk az a féldeci, de nem féldeci, az egydecis. És
űnáluk az a legkisebb, nem a féldecis.
Elmondta Fehér Árpád (1931, Csóka, római
gyűjtötte Kónya Sándor, 1999.

katolikus),

A KAKASOK ELOSZTÁSA

A Mátyás királynak, ugye, nem vót családja. Ugye,
vót neki két nevelt íija meg két nevelt lánya.
No majd, ugye, az egyik bácsinak égy szegíny kis fa
luba ugyé, vót égy kakassá, még tizénkét családja. Oszt
a szomszédnak sehogy sé tetszett, hogy a kakas mindig
átszáll hozzája. Hát hogy nem szát vóna át, amikó őnáluk tyúk nem vót, amott még tele vót tyúkokkal. Oszt
hát aszondja a szomszédnak, ha mégéccér átszáll a ka
kas, ő agyonüti.
- Hát - aszondja amaz - , nem ütöd té agyon!
Ódaiára vette, oszt fővitte Budára. Kiralyhó. Fővitte
királyhoz, a király mondja neki, hogy hát:
- Mijaz? Nem vagyok én éhés kakasra!
- De uram, a szomszédnak má annyira a láb alatt
vót, tessík éhoztam magának, fölajállom, mint hogy
agyonüsse.
- Mé nem főzted még a gyerekeknek?
- Tessík! - aszondja. - Ossza fő tizénnégy felé! Én még
az asszon még a tizénkét gyerek. Ha szét tudja osztani!
Akkó a király kapcsot:
- Jó van, akkó itt maradsz nálam ebédre, oszt ha szét
tudod osztani, akkó mégvendégöllek.
Hát úgy is vót. Mégsütték a kakast egybe.
- No - aszondja - , Péter, most osz szét a kakast!

Megfogta kést, aszondja:
- Fenség az ország feje, ugye?
- Igen.
Mégfogta a fejit odateszi:
- Tessék! A méltóságos asszony, ugyé, az még a nya
ka, ára fordíjja a király a fejit, amere ő akarja.
Akkor az egyik hadapródnak - mer úgy híták levágta az egyik szárnyát, a másikat még a másiknak
odaadta:
- Tessík, ez még a maguké, hogy ha kimennek a
harctérre,jobban tudjonak hadakozni!
A két hölgyikének még aztán lévégta, az egyiknek az
egyik lábát, a másiknak még a másik lábát:
- Ez még maguknak jár - aszondja - , hogy jobban
tudjonak táncolni. Ez, ami mégmarad, nekem, szegíny
ördögnek, tán csak elég lész!
Érted! Szétosztotta.
Hát a király erre mégörűt, mégvendégölte. No, oszt
el is mént, ugyé, haza, ő is, mindjá vett ökröket satöbbi,
fődet még mindént. Kapott annyit, ugyé, hogy még bírt
élni. Szomszéd ezt méghallotta. Aszondja, hogy hát:
- Hunnan? Hogy? Mi?
Mondja neki:
- Hát nem látod, hogy a kakasom nem szál má át?
Evittem a királynak, annyira mégörűt - aszondja - an
nak az égy kakasnak, hogy annyira mégajándékozott,
hogy mindént bevásároltam.
Aszondja az neki:
- Hát viszek én ötöt is neki föl.
Mégfogta magát, oszt fővitte az öt kakast. Mindjá
tudta a király, hogy hunnan fúj a szél, ugyé!

- Rendbe van! Ha maga ezt szét tudja osztani, akkó
magát is mégajándékozom.
Hát bizony, de nem tudta szétosztani! Hanem gye
rünk, mindjá hogyhíjjákot, futárt, és el a Pétéré. Pétért
fővitték, hogy:
- No, Péter, itt van ez az öt kakas, osz szét köztünk!
Aszondja:
- Rendbe van - aszondja - , maj mindjá.
Elővette az egyiket, aszondja:
- A felsígés király és királynő még a kakas, az há
rom, ugyé?
Aszongya:
-Annyi.
- Akkor a két hadapród még egy kakas, az is három.
- Úgy van.
Elővette a harmadik kakast, aszondja:
- A két hölgyike még égy kakas, az is három, ugyé?
No most még, ugyé, maradt kettő.
- Én - aszondja - még a két kakas, az is három, így
oszt el van osztva!
A királynak ez annyira mégteccétt, hogy mégin
mégjutalmazta a Pétért.
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római katolikus),
gyűjtötte Csorba Béla, 1983.

Az ember a kakast bevitte Mátyás királynak aján
dékba, mert hogy sok családja volt, és úgyse tudja föl
osztani nekik, hogy mindegyiknek jusson, egondóta,
hogy megajándékozza a királyt.
Amikor átvették tűle, akkor a király megparancsóta,
hogy ne engedjék el addig, amíg a kakast meg nem sü
tik. Mikor a kakas megsüt, a szegény embernek köllött
fölosztani. Ha böcsületesen tudja szétosztani, mögjutalmazza, ha nem tudja böcsületesen fölosztani, huszonöt
botot kap.
Mikor ekezdte osztani, levágta a fejit, odaadta a
királynak, mondta ez a ház fejit illeti meg. A nyakát
odaadta a királynénak, a feje után a nyaka következik,
ez így dukál. A lábát levágta, azt odaadta a két király
lánynak, hogy jobban tudjanak táncóni. A két szárnyát
levágta, azt odaadta a két királyfinak, hogy messze bír
janak repűni, jövendőbelit keresni. A többit pedig beke
belezte ű maga. Ezért kapott jutalmat a királytú.
Elmondta Barát Ferenc (1938, Felsőhegy, római katoli
kus), gyűjtötte Nagy Abonyi Ágnes, 2000.

Mivel ű király, oszt akarta tudni, hogy a nép hogy él,
akkó emönt rongyos, kúdusruhába, emönt a kocsmába.
Beüt, és italt nem adtak neki.
Akkó emönt, akkó fölöltözött a királyi ruhájába, és
visszamönt. Akkó minygyá mönt a pincérhő, mondta,
mit kér. Azt mondta:
- Egy hordó sört.
Nézett: egy hordó sört? Azt mondta, egy hordó sört
kér. Oszt csak Iövetötte a ruháját, oszt akkó mondta,
hogy nem az embörnek van értéke, hanem a ruhának.
Elmondta Miller Mária (1938, Szentmihály, római katoli
kus), gyűjtötte Flaman István, 1999.

FELE AZ ENYÉM!

Vót egy halász. Halászgatott szegény, oszt fo
gott egy gyönyörű, szép nagy pontyot. Mégfogta. De
micsinájjon? Egyet gondot, főviszi a király elejbe.
No, mikor hát emént a királyhó, hát ugyé, a kapuőr
ott van, nem engedi bé. Aszondja a kapuőr, hogy nem
engedheti bé, hát nem lehet csak úgy!
- Hát mégis - aszondja - , nézze, milyen szép, gyö
nyörű halat fogtam, oszt hát a királynak oda akarom
ajándékozni.
- Rendbe van. Beengedem, de amit kap, annak a fele
az ényim.
Az öreg halász egyet gondot, mégnézte a számját,
ugyé, mer a izén vót, a derékszíjjon, a derékszíjjon a
számja neki, oszt hát:
- Rendbe van - aszondja.
Megjegyezte, oszt beeresztette.
Mikor a második őr mégin. Aszondja:
- N e m lehet bemenni!
Hát így-úgy.
- Hát - aszondja - , hogyhogy hát?
- Rendbe van - aszondja - , beeresztem, de amit kap
- aszondja - , annak fele zényim!
Egyet gondot, aszondja:

- Rendbe van, áll az alku!
Annak is megnézte a számját. Közbe mént a király:
- Ugyé! Hát ehoztad, közbe tizenegy családod van,
és azok hogy mégörültek vóna!
- Uram, dehogy! Jaj! Képzelje é, hogyha a fejirű
kezdem, mind a fejit akarja! Tizenegy felé hogy osszam
szét! Ha a farkárú kezdem, mind azt akarja - aszondja - ,
nem tudom szétosztani!
Aszondja, no hát ebbe igaza van.
- Jó van - aszondja - , de itt maradsz ebédén nálunk!
No oszt mégebédőtek satöbbi. Aszondja a király, j ó
van - aszondja - , most kérjen, amit akar.
- Ötven botot.
-Mit?
- Ötven botot!
Há még van a király lepődve, hogyha mé kéri az öt
ven botot.
- Hát - aszondja - , rendbe van! Akkó mindjá szól ott
az embereknek:
- Hát húzzák csak - aszondja - deresre!
- Mégbocsájt! - aszondja.
Aszondja:
- Ez szét van osztva.
- Hogyhogy?
- Ennek még ennek a számú őrnek jár huszonöt,
még ennek és ennek a számú őrnek jár a másik huszon
öt. Mer úgy eresztettek bé, amit kapok, fele zövéké. Hát
tessék - aszondja - , ossza szét nekik!
No oszt akkó a király! Akkó tudta még, hogy ezék
mivel zsarolják a népet, aki hozzá bémégy. Akkor aztán
gyerünk!

A megfelezett ütlegek I.
-Azokat a deresre tűzni!
Akkor a király mégajándékozta azér, hogy, szóval,
így sikerűt.
Elmondta Badó János (1919, Temerin, római
gyűjtötte Csorba Béla, 1983.

katolikus),

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SZEGÉNY
HALÁSZ AJÁNDÉKA

Vót egy szegény halászember. Hát oszt sok család
ja vót neki, minden. És elég az hozzá, hogy fogott egy
nagy halat a Tiszába! Hát gondóta magába, hogy hát
elviszi a királynak ajándékba, Mátyás királynak. Hát
mén, odaér Budára, a várba. A kapuba az őr:
- Hová mész, szegény halász?
- Hát - aszongya - , fogtam ezt a halat - aszongya - ,
és elhoztam ajándékba a királynak.
- Hát - aszongya - , idehallgass! Beengedlek, de aszongya - , amit kapsz jutalmat, fele az enyém.
- Hát j ó van, rendbe van, rendbe van, a tiéd, neked
adom.
Hát mén a másik őrhő, az is hát:
- Hát - aszongya - , én is beengedlek - aszongya - ,
de amit kapsz jutalmat, fele az enyém.
-Rendben van.
No, bemén Mátyás királyhó, hát rendbe. Hát odadja:
- Hát - aszongya - , hát fölséges királyom - aszongya
- hát nézze, így áll a helyzet - , hogy ajándékba adja,
mivel közel lesz a neve napja - , hát szegény ember va
gyok, de - aszongya - , hát most...
- Mit kérsz jutalmul?
- Hát fölséges királyom - aszongya - száz botütést.
Mátyás király:

- Abba belehalsz!
- Nem baj - aszongya - , de - aszongya - maga szá
molja!
Hát jó van, Mátyás király fogta magát, mondja: (Abba
az időbe hajdúk vótak, akik ilyesmit csinátak, mint a
mostani miliciánerek, rendörök, mit tudom én...)
- Na j ó van. Hozzátok be a derest, de - aszongya - ,
itt van, maga számolja.
Na, bevitték a derest. Az olyan vót, olyan pad, és
akkor lefektették, lekötözték, és akkor huszonötöt a
fenekire. Na jó van. Na mikor bent van, aszongya:
- Jó van, fölséges királyom - aszongya - , tudja mit?
- aszongya. - Most megmondom, mé kértem ezt a száz
botütést.
- Mondjad!
- Me mikor gyüttem - aszongya - , az első, kilső ka
punál az őr azt mondta, hogy amit kapok ajándékot, an
nak fele az övé. A másik kapunál - aszongya - a másik
őr, az is azt mondta. Én megígértem - aszongya - hogy
hát amit kapok ajándékot, annak a fele az övé. Hát én
magyar ember vagyok, én - aszongya - amit megígérek,
azt megtartom. Hát azért - aszongya - , azt mondtam ne
kik, hogy hát az övéké, és akkor adja oda nekik.
No akkor Mátyás király:
- A deresre - oszt sipp-supp elpáholták az őröket.
Hát fele ajándék. Aztán megajándékozta a szegény em
bert. Hogy hát, de aszongya:
- Ami igaz, az igaz - aszongya. - Hát én megígér
tem, hogy amit kapok ajándékot, az az övé. A másiknak
is. Hát egy magyar ember betartsa az ígéretét.
Elmondta Hevesi József (1931, Bácskossuthfalva, római
katolikus), gyűjtötte Hunyadi Tünde, 2003, Szabadka.

MÁTYÁS HÁROM LUSTÁJA

Mátyás a három lustáját összeszedte, akkó adott
nékik égy épületét, ahun űk laknak. Akkó rájuk gyútotta
a házat. Kipróbáta üket. Mikó ég a ház, akkó égy főszólal, hogy:
- Jó vóna talán, ha kimennénk innét.
A másik aszangya:
- Nem röstész beszéni?
Harmadik aszangya:
- Ha köllünk valakinek, maj kivisznek.
Hát bént égtek, mer nem köllött a lusta, kinek köllött?!
Elmondta Szekeres Ferenc (1921, Mohol, római
kus), gyűjtötte Boja Patyi Sarolta, 2003.

katoli

Azt á verésmárti hegyet azé híják úgy, még Vérésmártot, hogy onnáj beleugrátot á Dunába, mer fét oda
menni á királ elé, á Mátyás királ elé. Még, hogy hogy
fizettetét azoknak, akikké úgy kapát ot. Hogy lefelé,
lefelé mentek, osz akkó mindég í odament, á Mátyás
királ, lattá, hogy á Verés Márta ászt csinátá, hogy nem
fizeti még nékik, akkó í vesztégetét el pénszt, osz ázok
tálátak. Osztákkó még ászt is elvétté tilik, hogy áz á
zivé. Akkó áz izent néki, hogy mennyén odá Budára
fél á Verés Márta. Akkó áz ászmont á, hogy ha nem
mén, akkó á combjábú égy darabot kíggyén odá. Osz
áz mégijet, osz beleugrátot á kocsivá, lovakká éggyit á
Dunába. Ázé észtet elhíták Vérésmártnak ezt á hegyet.
Elmondta Kuglerné Janovics Erzsébet (1911,
római katolikus), gyűjtötte Silling István, 1982.

Bácskertes,

Vörös Márta II.

Vörös Mártának volt birtoka, és a szegény emberekké
munkátatta meg. A révész hogy átvigye, meg kellett előbb
kapálni a szöllőt. Na a király is arra járt, és hát egy fiú, egy
gyerek, hát az is ottan van, hogy nem bír átmenni, pedig
az anyja nagyon beteg, kéne neki az orvosság, de nincs.
Azt mondja, gyerünk, előbb meg kell kapálni nem
tudom hány sor szöllőt, hogy át bírjon menni.
- Na gyerünk, kapáljuk, majd segítek én is.
Kapálnak, kapálnak, egyszer a király tanál egy ezüst
pénzt, vagy aranypénzt:
- Hó - aszondja, mán ű tanált egyet!
- De - aszondja - , én még nem tanáltam, én még
nem bírok átmenni.
- Hát kapáljunk még egy kicsit, hátha.
Na úgy, hogy a gyerek nem vette észre, az ű sorjába
is letett egyet. Megvót, hát akkor gyerünk. Akkor átvitte
a révész.
Majd a király izent Mártának, Vörös Mártának, hogy
ekkor meg ekkor gyövök látogatóba. Márta nagyon
megijedt, oszt szegyeiletibe beugrott a folyóba. Mert
hát ilyeneket csinált, és már hallott Mátyás királyról.
Elmondta Györfi Erzsébet (1921, Magyarittabé,
tus), gyűjtötte Kiss Nándor, 2001.

reformá

JEGYZETEK

AZ OKOS LÁNY
Mátyás király és az okos molnárleány című népmese
az ATU 921 Markalf és ATU 875 Az okos lány elemeit
tartalmazó variáns. A királyné legdrágább kincse című
ATU 875 Az okos lány típus nem teljes változata. Kriza
Ildikó ezt a típust az okos király alakja köré csoporto
sult narratívumok közé sorolja.
Mindkét népmese Csorba Béla adatközlőjétől, a
temereni Badó Jánostól származik. A két különálló szö
veg együtt alkotja Az okos lány típus majdnem teljes
típus leírását. A két változat Badó János Mátyás-törté
netekben nagyon gazdag repertoárjában teljesen önálló
meseként szerepel.
Badó János (Temerin, 1919-Temerin, 1999) nap
számos, két osztályt végzett munkásember kiváló me
semondó volt, akitől több mint negyven mesét sikerült
Csorba Bélának lejegyeznie. Neki köszönhetően tudjuk,
hogy a többnyire a rövidebb humoros műfajokat kedve
lő Badó János gyakorlott mesemondó volt. Felnőtteknek
mesélt téli bandázásokkor és egyéb összejöveteleken.
Mesetudását többnyire nagyanyjától tanulta. Reperto
árja tovább gyarapodott a több mint három évig tartó
oroszországi hadifogsága és a hosszú ideig tartó hazaút

1

alatt is. Meséi között tíz szövegben szerepel Mátyás
király, ezek többsége kötetünkben jelenik meg először.
A temerini népmese mellett Az okos lány típusnak
Vajdaságban csókái (Penavin O. 1984. I . 441-443.) és
becsei (Penavin O. 1984. II. 43.) változata ismert.
MARKALF
Mátyás király és a szegény ember című népmese az
ATU 921 Markalf típus nem teljes változata. Kriza I l 
dikó ezt a típust az okos király alakja köré csoportosult
narratívumok közé sorolja.
Az itt közölt székelykevei variáns Beszédes Valéria
hatalmas meserepertoárral rendelkező mesemondójának,
az al-dunai székely Szőcs Boldizsárnak (Székelykeve,
1911-Szabadka, 2000) a szövege. Meséiben érezhető a
székely nyelvjárás, a székely ember gondolkodásmódja
és humora. Szőcs Boldizsár „meséinek nagy részét a bu
kovinai székely hagyományból merítette, a tréfás törté
neteinek egy része már a vajdasági magyar örökséget ele
veníti fel" - írja róla Beszédes Valéria. Az itt megjelent
Mátyás-mese a mesemondót és repertoárját bemutató kö
tetben is publikálásra került (Beszédes V. 2005. 124.).
E típus legkorábbi vajdasági változatát Kálmány
Lajos jegyezte le Szentmihályon (Kálmány L . EA
2771, 463-464.), később gyűjtött variánsok Ludasról
(Penavin O. EA 5542, 106.) és Topolyáról (Penavin O.
1995. 86-87.) valók.
2
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Badó János mesemondásáról az ismereteinket Csorba Béla
szóbeli közlésének köszönhetjük.
Beszédes V. 2005. 203.

A NYOLC GARAS BEOSZTÁSA
ATU 921A A nyolc garas beosztása, ATU 921F*
Mátyás király és az öregember és az ATU 922B A király
arcképe a pénzen típusok kombinációja. Kriza Ildikó
ezt a típust a beugratós próbák csoportjába sorolja.
Az irodalmi feldolgozások révén a magyar nyelvte
rületen A nyolc garas beosztása (ATU 921 A) és A király
arcképe a pénzen (ATU 922B) a típusok kontaminálódott változatai az ismertek, illetve gyakori a Mátyás ki
rály és az öregember (ATU 921F*) beékelődése a fent
említett típusok közé. Ez utóbbi jellemzi az Illyés Gyula
által átdolgozott változatot is. Bizonyosan ezt tekint
hetjük Szőcs Boldizsár Három bakkecske című meséje
forrásául. Ugyanis tudjuk, hogy a székelykevei mese
mondó a hagyományos úton tanult szövegei mellett,
Beszédes Valériának frissen olvasott Illyés Gyula-féle
meseátdolgozásokat is mesélt, csak hogy növelje re
pertoárját. Elmondása szerint csak olyan szövegek mesélésére vállalkozott, amelyek a valamikori bukovinai
hagyományból ismertek voltak a számára.
3
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Mind a székelykevei (Beszédes V. 2005. 125-126.),
mind a töredékes magyarittabéi (Papp A. 2002.) szöveg
másodközlés.
Az itt közöl szövegen kívül más vajdasági változatot
nem ismerünk.
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Illyés Gy. 1966. 354-355.
Beszédes V. 2005. 191.

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A Z ÖREGEMBER
ATU 921F* Mátyás király és az öregember típus
önálló változata. Kriza Ildikó ezt a típust a beugratós
próbák csoportjába sorolja.
Az itt közölt négy mese önmagában álló cselek
ménytípus. Eltekintve a néhány töredékes elbeszéléstől,
a többi vajdasági változat esetében A király arcképe a
pénzen (ATU 922B) típushoz kapcsolódva mesélik.
A kötetben közölt Iudasi szöveg a nagyobb me
serepertoárral rendelkező Szűcs László (Hajdújárás,
1922-Hajdújárás, 1998) meséje. Kiváló, gazdag gesz
tusrendszerrel előadó mesemondó harminckét történe
tének többsége tündérmese és tréfás mese volt. Mesere
pertoárjában ugyan szerepelt három Mátyás-történet, de
ezeket ritkán mesélte, a néprajzos kérésére emlékezetből
felidézte. Elmondása szerint az édesanyjától tanulta. Az
itt közölt szöveg megjelent a mesemondót és népmeséit,
illetve a falu meseanyagát bemutató kötetekben (Raffai
J. 2000. 71.; 2001. 41-42.).
Az oromhegyesi Mátyás-történet elmondója a mese
mondásáért a népművészet mestere címmel kitüntetett
Cérna Miklós (Adorján, 1919), aki a tréfás (sok esetben
erotikus) történetek elmondásával napjaink egyik köz
ismert vajdasági mesemondója lett. Meserepertoárjában
három Mátyás-történet szerepel. Az itt közölt, nyom
tatásban még nem megjelent, Boja Patyi Sarolta által
gyűjtött szöveg a ritkán mondott, emlékezetből felidé
zett meséi közé tartozik.
A maradéki és a székelykevei változat a V M N A
kommentárkötetében (Raffai J. 2003. 178.), illetve
elektronikus formában olvasható (Papp Á. 2002.).

A KIRÁLY ARCKÉPE A PÉNZEN
ATU 921F* Mátyás király és az öregember és ATU
922B A király arcképe a pénzen típus kombinációja.
Kriza Ildikó ezt a típust a beugratós próbák csoportjába
sorolja.
Vajdaságban a Mátyás király és az öregember (ATU
921F*) típus leggyakrabban A király arcképe a pénzen
(ATU 922B) típussal együtt fordul elő. Az itt közölt,
nyomtatásban először megjelenő temerini, őrszállási
és csókái szöveg mellett Vajdaságból egy korábbi csó
kái (Penavin O. 1984. 449-450.), egy zentai (Burány
B. 2007. 919-920.) és egy felsőhegyi (Papp Á. 2002.)
változatot ismerünk.
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A KOLOZSVÁRI BÍRÓ
M N K 921 I V * Mátyás király és a kolozsvári bíró
a nemzetközi és a magyar népmese-katalógusban nem
jelölt típus. Kriza Ildikó ezt a típust az igazságos király
alakja köré csoportosult narratívumok közé sorolja.
A gyűjtések száma szerint Vajdaságban ez a má
sodik legismertebb Mátyás-mese. Többségük önálló
típusként fordul elő, az egyetlen típuskombinációt A
cinkotai kántornál közöljük. Szövegeink közül csupán
a hertelendyfalvi változat jelent meg nyomtatásban
(Raffai J. 2003. 178-179.), a csókái, a muzslai, az őrszállási és az udvarszállási szövegek elektronikus for
mában voltak eddig olvashatók (Papp Á. 2002.). Badó
János meséje első közlés.
Vajdaság területén a Mátyás király és a kolozsvá
ri bíró típus legkorábbi változatát az 1970-es évek-

ben gyűjtötték. A kötetben közölt hat történet mellett
két adorjáni (Penavin O. 1984. I I . 77.; 77-78.) egy
kishegyesi (Penavin 0.1984. I I . 84.), egy padéi (Penavin
O. 1984. I I . 168-169.) és egy pirosi (Veselinovic-Sulc
M . - Matijevics L . 1978. 71-72.) szöveggel rendelke
zünk. A pirosi variánsban Mátyás király helyett Markó
királyfi szerepel.
EGYSZER VOLT BUDÁN KUTYAVÁSÁR
M N K 921 V* Egyszer volt Budán kutyavásár a nem
zetközi és a magyar népmese-katalógusban nem jelölt
típus. Kriza Ildikó ezt a típust a beugratós próbák cso
portjába sorolja.
A közzétett változatok - a maradéki (Raffai J. 2003.
179.) és az udvarszállási (Papp Á. 2002.) szövegek ki
vételével - , most jelennek meg először nyomtatásban.
Az Egyszer volt Budán kutyavásár szólásmagyará
zó mesét legkorábban térségünkből Penavin Olga az
1970-es években jegyezte le egy húszéves újvidéki
adatközlőtől (Penavin O. 1984. II. 140.). Ezen és a kö
tetben közölt szövegeken kívül, Vajdaság területéről
még Szőcs Boldizsár székelykevei meséjét ismerjük
(Beszédes V. 2005. 125.).
MÁTYÁS KIRÁLY VENDÉGSÉGBEN
(BELENYÚL A HÁZIGAZDA ELŐTT A TÁLBA)
MNK 921 V I * Mátyás király vendégségben (belenyúl
a házigazda előtt a tálba) a nemzetközi és a magyar nép
mese-katalógusban nem jelölt típus. Kriza Ildikó ezt a tí
pust a viselkedésmintát kínáló narratívumok közé sorolja.

A gyűjtések száma szerint Vajdaságban ez a legismer
tebb Mátyás-mese. A közétett szövegek közül nyomta
tásban már megjelent a ludasi (Raffai J. 2000. 72.; 2001.
42.) és a magyarittabéi (Raffai J. 2003. 179.) változat,
valamint elektronikus formában olvasható a bezdáni, a
muzslyai, a topolyai és a székelykevei variáns (Papp A.
2002. ), míg a moholi és a temerini szöveg első közlés.
E típus legkorábbi vajdasági változatát a XX. század
elején Kálmány Lajos gyűjtötte Egyházaskéren (Kálmány L. EA 2771, 487.), majd Penavin Olga közölt az
ötvenes években Zentán, a hetvenes években Adorjá
non, Obecsén és Szabadkán lejegyzett variánsokat (Pe
navin 1984. I . 332.; I I . 45.; 74.; 118-119.). Emellett a
hertelendyfalvi Kovács Júlia (UjváryZ. 1975. 169-171.)
és a székelykevei Szőcs Boldizsár ilyen típusú szövegét
ismerjük (Beszédes V. 2005. 127-128.).
HUNCUT, A K I MEG NEM ESZI A KANALÁT!
M N K 921G* Huncut, aki meg nem eszi a kanalát!
a nemzetközi és a magyar népmese-katalógusban nem
jelölt típus. Kriza Ildikó ezt a típust a viselkedésmintát
kínáló narratívumok közé sorolja.
Mátyás király és a huncut juhász

című szabadkai nép

mese és a székelykevei változat Mátyás király vendégség
ben (belenyúl a házigazda előtt a tálba) (MNK 921 V I * )
és Huncut, aki meg nem eszi a kanalát! (MNK 921G*)
típusok kombinációja. A majdani, az oromhegyesi és a
szentmihályi szöveg önmagában álló cselekménytípus.
A közzétett változatok - a szentmihályi (Raffai J.
2003. 180.) és a székelykevei (Papp Á. 2002.) szövegek
kivételével - most jelennek meg először nyomtatásban.

A kötetünkön kívüli vajdasági szövegekben - egy
adorjáni (Penavin O. 1984. I I . 73.) és egy gunarasi
(Penavin O. 1984. II. 127.) változatban - a Huncut, aki
meg nem eszi a kanalát! (MNK 921G*) típus önállóan
jelentkezik.
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A KAPÁLÁS
M N K 921 X * Mátyás király vöröshagymát kapáltat
(Mátyás király Gömörben) a nemzetközi és a magyar
népmese-katalógusban nem jelölt típus. Kriza Ildikó ezt
a típust a beugratós próbák csoportjába sorolja.
A közzétett topolyai (Raffai J. 2003. 180.) és a maradéki (Papp Á. 2002.) szöveg másodközlés.
E típus legkorábbi vajdasági változatát 1913-ban
Kálmány Lajos gyűjtötte Egyházaskéren Borbély M i hálytól (Kálmány L. 1914. I I . 133.), majd Penavin Olga
hatvanas évek tájékán Bácskossuthfalván, a hetvenes
években Adorjánon és Újvidéken lejegyzett variánsokat
közölt (Penavin O. 1984. I I . 75.; 124-125.; 135.).
MÁTYÁS KIRÁLY MINT KEREKES
(SZEKERES)
M N K 921 X I * Mátyás király mint kerekes (szeke
res) a nemzetközi és a magyar népmese-katalógusban
nem jelölt típus.
Mátyás király bognár képében című oromhegyesi és
a maradéki szöveg M N K 921 X I * Mátyás király mint
kerekes (szekeres) típus önálló, de nem teljes változata.
Cérna Miklós oromhegyesi mesemondó ezt az egyet
len Mátyás-történetet meséli különböző meghívások

alkalmával. így ennek a szövegnek az előadása a Cérna
Miklós repertoárját bemutató DVD-n is látható (Dala
S. 2006.).
A másik két variáns ennek a típusnak a töredékes
váza, ahol a nagy orrú király alakjához kapcsolódó me
serész rögzült csupán az adatközlők emlékezetében, a
kereket gurító király alakja, tettének funkciója elhomá
lyosult, helyette kéregető vándorról, illetve molnárról
szóló történettel találkozunk. Az őrszállási és a maradéki változat ez idáig elektronikus formában volt olvasha
tó (Papp Á. 2002.), a moholi szöveg első közlés.
AZ URAK MEG A NÁDAS
M N K 921 X I V * Az urak meg a nádas a nemzetkö
zi és a magyar népmese-katalógusban nem jelölt típus.
Kriza Ildikó ezt a típust a beugratós próbák csoportjába
sorolja.
Az elmúlt harminc évben Vajdaságban gyűjtött folk
lóranyagban Az urak meg a nádas (MNK 921 X I V * )
típusnak ez a szentmihályi töredékes szöveg az egyetlen
önálló változata. Megjelent a VMNA kommentárköte
tében (Raffai J. 2003. 180.). A X X . század harmadik
negyedéből viszont ludasi (Penavin O. 1984. I . 271.),
topolyai (Penavin O. 1984. I I . 125.), padéi (Penavin O.
1984. I I . 167-168.) és hertelendyfalvi (Ujváry Z. 1975.
171-172.) változattal rendelkezünk.

MIÓTA KELL AZ ÜRES KOCSINAK
A TERHES SZEKÉR ELŐL KITÉRNI?
M N K 921 X X I * Mióta kell az üres kocsinak a terhes
szekér elől kitérni? a nemzetközi és a magyar népmese
katalógusban nem jelölt típus.
A magyarittabéi változat megjelent a V M N A kom
mentárkötetében (Raffai J. 2003. 180-181.), a moholi
történet első közlés. Ezenkívül Vajdaság területén csak
Kálmány Lajos publikált egy magyarkanizsai szöveget
(Kálmány L. 1914.1. 146.).
A CINKOTAI KÁNTOR
ATU 922 A cinkotai kántor típus. Kriza Ildikó
ezt a típust az okos király alakja köré csoportosult
narratívumok közé sorolja.
A temerini Badó János A cinkotai kántor című szö
vege önálló típusként szerepel. Csorba Bélától tudjuk,
hogy a mesemondó ezt a történetet két változatban me
sélte, a közönség összetételétől függően. A népmese
publikus, gyermekközönség számára mesélt variánst
közöljük. A másik változat esetében a harmadik kérdés
re adott válasz a következő: „Azé, mer három koronájé
baszta meg a szürkét." A mesemondó a válasz magya
rázatát is megadja. Ez a változat Csorba Béla Hol vette
a király a várát? című tanulmánykötetében olvasható
(Csorba B. 2006. 27-28.).
A kötetben közölt csókái népmese típuskombináció.
A Mátyás-történetekre jellemző, hogy az adatközlők -

akárcsak a Jézusról és Szent Péterről szóló legendame
sék esetében - Mátyás király személye kapcsán, egy
máshoz szorosan nem kapcsolódó típusokat füzérszerűen mondanak el. A csókái szöveg erre j ó példa, ahol az
Egyszer volt Budán kutyavásár (MNK 921 V*) beveze
tőjeként ismert epizód a későbbi szövegtől függetlenül
szerepel. Ezt követi A cinkotai kántorhoz (ATU 922)
már tartalmilag is kapcsolódó Mátyás király és a ko
lozsvári bíró (MNK 921IV*) típus zavaros változata. A
csókái történet ez idáig csak elektronikus formában volt
olvasható (Papp Á. 2002.).
A kötetben közölt két szöveg mellett A cinkotai kán
tor (ATU 922) típusnak Vajdaságból hat változata is
mert. A két legkorábbi variánst Kálmány Lajos gyűjtötte
1913-ban Egyházaskéren Borbély Mihálytól (Kálmány
L. 1914. 132., 145-146.). Emellett egy bácsfeketehegyi,
egy csókái, egy újvidéki és egy tamásfalvi szöveget tar
tunk számon (Penavin O. 1984. I . 383-384.; 454.; I I .
138.; 1995. I I . 304.).
A KAKASOK ELOSZTÁSA
ATU 1533 A kakas elosztása típus.
A Magyar Népmesekatalógus

még típuskombináci

óként kezelte A kakasok elosztása című temerini nép
meséhez hasonló szövegeket. Eszerint a szegény ember
által ajándékozott egy kakas felosztásai kakasok elosz
tása (AaTh 1533) típushoz tartozott, míg az ezt követő
rész Az öt kakas szimbolikus elosztása

(A szentháromság)

X

hét ember

között

(MNK 1533B ) önálló, az M N K ál-
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tal kialakított típusként szerepelt. Az Uther által szer
kesztett nemzetközi népmese-katalógus ezt a két szá
mot összevonta. A kishegyesi változat csupán az egy
kakas felosztásának a történetét mondja el. Ez a szöveg
már megjelent a VMNA kommentárkötetében (Raffai J.
2003. 181.), a temerini szöveg első közlés.
Ennek a típusnak vajdasági változatai - a fenti
ek mellett - Óbecséről (Penavin O. 1984. I I . A2-A3.),
Zentárói (Burány B. 2007. 920-921.), Magyarittabéről
(Penavin O. 1995. 280-281.), Székelykevéről (Beszé
des V. 2005. 130-131.) és Topolyáról (Papp Á. 2002.)
ismertek. Ezek közül csak a zentai variánsban szerepel
Mátyás király.
6

A RUHA ÉRTÉKE (B AGI URAM FRAKKJA)
ATU 1558 Bagi uram frakkja típus.
A Bagi uram frakkja típusú anekdoták némelyiké
ben Bagi uram helyett Mátyás király szerepel. Ilyen a
kötetünkben közölt szentmihályi változat is, amely már
megjelent a V M N A kommentárkötetében (Raffai J.
2003. 182.). Hasonló - Mátyás királyról szóló történe
tet ismerünk Mohóiról (Kalapis Z. 2003. 267-268.) és
Temerinből (Csorba B. 1988. 213-214.). A típus töb
bi vajdasági változatát Ferenczi Imre gyűjtötte 1968 és
1974 között Bácskában és Bánátban (Ferenczi I . 197576. 5-52.).
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Vehmas M. - Benedek K. 1988. 133-136.
Uther, H. J. 2004. 261-262.

A MEGFELEZETT ÜTLEGEK
ATU 1610 A megfelezett ütlegek típus.
A kötetben közölt temerini és szabadkai trufa első
közlés.
Vajdaság területén e típus legkorábbi változatát
Kálmány Lajos gyűjtötte Egyházaskéren (Kálmány L.
1914.11. 138-139.) és Szajánban (Ortutay Gy. -Katona
I . 1956. 325-327.). Emellett térségünkből egy újvidéki
(Penavin O. 1984. I I . 141.) és egy zentai (Burány B.
2007. 920-921.) variánst ismerünk.
MÁTYÁS KIRÁLY LUSTÁI
ATU 1950 Mátyás király lustái típus. Kriza Ildikó
ezt a típust a viselkedésmintát kínáló narratívumok
közé sorolja.
Mátyás három lustája című - csak a történet vázát
elmondó - moholi szöveg első közlés. Tudomásunk
szerint ez az egyetlen, Vajdaság területén gyűjtött ma
gyar változata ennek a típusnak.
VÖRÖS MÁRTA
A Vörös Márta-történet eredetmagyarázó monda.
Kriza Ildikó ezt a típust a kalandokra, országjárásra ala
pozott helynévmagyarázók csoportjába sorolja.
A bácskertesi változatban az Egy font hús (MNK
921 X X V I * ) típus egyes epizódjai megtalálhatók. A

bácskertesi (Silling I. 1992. 34-35.) és a magyarittabéi
(Raffai J. 2003. 181.) változat másodközlés. A szöveg
egyéb változataival (a vajdaságiakkal is) Lábadi Károly
(Lábadi K. 1992.) és Jung Károly (Jung K. 2004.) foglalkozott. Ezenkívül az Egy font hús (MNK 921 X X V I * )
mesetípusnak csókái változatát ismerjük (Penavin O.
1984.11. 166-167.).
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