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MÁTYÁS KIRÁLY ALAKJA 
EGY MAI BÁCSKAI 
MESEMONDÓ MONDÁIBAN 

Korvin Mátyás (1440—1490), Hunyadi János fia, magyar király 
(1458—1490), hadvezér, törvényhozó és ügyes szervező, valamint a tö-
rökök elleni harcok kiemelkedő személyisége, nagyban szorgalmazta ha-
zája kul túrá jának és népe általános műveltségének felemelését. Ezért 
alakja századokon át a nép emlékezetében maradt, Rákóczi és Kossuth 
mellett mint a legnépszerűbb s a legtöbbet emlegetett hős, és az igaz-
ságtisztelő király. 

Bár a magyar népköltészetben is jelen van alakja, a múlt századi 
megőrzött népdalokban is találkozunk nevével, mindmáig főleg a prózai 
szövegek emelhetők ki, mint a Mátyás-kultusz leghitelesebb tükrözői. 
Szólásokban és közmondásokban, anekdotákban, trufákban, mondákban 
szerepeltetik a környező népek is, a csehek és szlovákok, az ukrajnaiak és 
a lengyelek, valamint a délszlávok. 

A délszlávok népi énekesei saját hősükként emlegetik Kaica Rado-
njavai, Zmaj Ognjen Vukkal, Jaksic Mitarral. A szerbhorvát népdal az 
autentikus események keretében, autentikus személyekkel együtt Kra-
ljevic Markóval, Vukasin királlyal és a Jaksicokkal emlegeti.1 Az Erlan-
geni dalök kéziratában2 Zmaj deszpota Vukkal hozzák összefüggésbe, 
több szlovén népdal pedig Mátyásról, mint az igazságos és jóságos ki-
rályról szól. A Vuk-féle gyűjteményben található magyar nyelvre fordí-
tott Dojcin Petar és Mátyás király című népdal is igen népszerű. Dag-
mar Burghardt kutatásai során arra a megállapításra jut Vuk gyűjtése, 
valamint a muraközi, a stájer és a Kuhac „Stare popievke"-ja alap-
ján, hogy a XV. század második felében keletkezett a szöveg, s el ju-
tott egész Macedóniáig (Ohridba és Soplukába), Prizrenig és Krivorec-
ka Palánkáig.3 

A bácskai ruszin népdalénekesek,4 főleg a kucuraiak egyaránt da-
lolnak és regélnek Mátyás királyról és Márkó királyról, az egyik bunye-
vác népballada pedig azt a legendasort foglalja össze, amelyik arról 
szól, hogyan lett Mátyásból király.5 

A hagyomány még manapság is őrzi Mátyás alakját, a mesék, a 
mondák, a tréfák, az anekdoták továbbra is élnek, sokat lejegyezhetünk 
belőlük jelenleg is, mivel az újabb változatok állandóan születnek és ter-
jednék a nép körében még akkor is, ha a hősök már másként néznek 
ki, ú j köntösben jelennek meg a szövegekben. 
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Penavin Olga és Matijevics Lajos elég sok Mátyás mondát lejegy-
zett a Bácskában és Baranyában, s mindenik megegyezik a magyaror-
szági változatokkal. Csupán abban különböznek azoktól, hogy a mesélők 
helyhez kötik az 'eseményeket. A vándormotívumok, a legismertebb s a 
leggyakoribb formulák kimutathatók, mivel mindenikben előfordulnak. 
Ilyen pl.: Mátyás király és az urak, Mátyás király meg a juhász, Mátyás 
király udvari bolondja, Mátyás és a szántóvető, Mátyás király és a szán-
tóvető, Marcibányi meg Mátyás, Mátyás király és az öreg szántóvető, 
Mátyás király és a csókái úr, Mátyás király és a cinkotai kántor,6 Uj-
váry Zoltán négy bánsági Mátyás-mondát jegyzett le Hertelendyf alván 
(Vojlovica) a múlt században Bukovinából idetelepített székelyek nép-
költészetéből. Kovács Juli néni, a híres rnesefa mondta el őket, s min-
denikben a sok eredetiség mellett kimutatható a mesélő képzeletvilága 
is. Ugyanakkor előkerülnek a Bukovinából hozott, s megőrzött mese-
motívumok is. Ilyenek: Mátyás király meg Bem apó, Kell-e a nádnak 
víz? Mátyás király aranyekéje, Mátyás király mint ostoros.7 

Penavin Olga és Ujváry Zoltán gyűjteményéből az derül ki, hogy a 
Mátyás királyhoz fűződő népköltészeti termékek javát az égés? Jugo-
szlávia területén legjobban a Vajdaságban (Bácska, Bánság) és Bara-
nyában őrizték meg. A Muraközben és Szlavóniában jóval szegényebb 
a Mátyás mondakör. 

„A Mátyás hagyomány ügyét napirenden tartó kutatóink ismétel-
ten szorgalmazzák a gyűjtést. Igazolásul és okulásul szívesen hivatkoz-
nak a szomszéd népek körében összegyűjtött epikumra. Kétségtelen, 
van mit megszívlelnünk" — mondja Ferenci Imre Adatok a Mátyás — 
mondakörhöz című tanulmányában.8 Emlegetve a szomszéd népeket 'el-
sősorban a más nyelvűe'kre utal, de fejtegetésében tovább bizonyítja 
azt is, hogy a szomszédos országok magyar ajkú mesélőitől sincs még 
egybegyűjtve a sok szunnyadó Mátyás monda. Pedig kár elhanyagolni 
ezeknek a lejegyzését, hiszen a témakör egységessége, teljessége nélkü-
lük elképzelhetetlen. Rögzítésüket könnyíti az a tény, hogy szinte min-
den mesemondó szívesen foglalkozik az igazságos király cselekedeteivel, 
igazságszolgáltatásaival, szívesen idézi országjárásait és tréfáit. 

Nálunk, Jugoszláviában is kevés olyan 'mesemondó, mondaőrző aikad, 
aki egyetlen Mátyás királyról szóló történetet ne tartogatna, ne őrizget-
ne. Azonban arról is van már tudomásunk, hogy ismerik a magyar aj-
kú mesélők a híres Márkó királyt is. A szegényeket pártoló igazságos 
Mátyásról mesélnek állandóan, ha többet nem, legalább egy két törté-
netet a környezetükben, s a gyűjtőtől sem szabadkoznak, ha a Mátyásról 
szóló imondák iránt érdeklődik. Számos kiadvány szolgáltat adatokat a 
témakörhöz a környező népek gyűjteményeiben a magyarok igazságsze-
rető Mátyásáról, népszerűsége, halhatatlansága ennélfogva a szomszéd 
népek népköltészetében is természetes. A szerbek, a horvátok, a szlové-
nek ajkán élnek e mondák ma is, s hogy számukra sem közömbös Má-
tyás király alakjának irodalmi, népköltészeti vetülete, többek között er-
ről tanúskodik a Ljubljanában megjelent Slovenske pripovetke o Kra-
Iju Matijasu monográfia, melyet Grafenauer gyűjtött össze, s tett közzé 
1951-ben. Éppen ezért a Mátyásról alkotott népi szövegek további gyűj-
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tése a Mátyás mondakör lendületesebb rendszerezése még sok megőrzött 
régiséget, hagyományt hozhat felszínre. 

Ez alkalommal Szabolcski Julianna, pirosi (Rumenka) mesemondónk 
mesekincséből válogattuk ki a Mátyás királyról szóló anyagot. Szabolcs-
ki Julianna Márkó királyról (Kraljevic Marko) mondott mondáinak szö-
vegét, valamint ezék értékelését már közzétettük.8 Márkó királyról ti-
zennégy szöveget sikerült összegyűjtenünk, Mátyás királyról azonban 
csak öt mondát mondott el Szabolcski Julianna. Bár azt állította mesé-
lőnk, hogy többet is tud, mégsem volt alkalmunk folytatni a gyűjtést, 
mivel Szabolcski Julianna Németországba utazott unokáihoz. Mátyás ki-
rályról az alábbi mondákat hallgattuk meg és jegyeztük le: 

Mátyás király Piroson, Mátyás király és a szőlősgazdák, Mátyás ki-
rály és a szegény asszony, Az igazságos Mátyás király, Mátyás király 
halála. 

Itt közöljük valamennyit minden változtatás nélkül: 

MÁTYÁS KIRÁLY PIROSON 

Mátyás király idejibe ez is megtörtínt. Ment faluról-falura és Pi-
rosra tanát, vagy ahogy most híjják, Rumenkára. Ez ott törtínt vele. 
Egyszer ahogy járkál, mén, mendegél, a pirosi határba, hát lássa, égy 
szégíny ember szánt égy lovon. Nagyon nagy bánata lett, hogy az a 
szégíny ember égy lovon szánt. Mégy tovább, hát lássa, hogy égy gaz-
da ember három lovat hajt, három lovon szánt. Egyet gondolt, elment 
vissza a szégínyembérhé, s azt mondta a szégínyembérnek: „Gyere ve-
lem, szégínyembér!" Az nem is gondolta, hogy ez Mátyás király és visz-
szaszólt: 

— Hát hova mennénk? 
— Gyere velem ne gondolkozzál semmit sé! Csak gyere velem! 

Hát otthatta, megkötötte a lovát, s elment a szégínyembérrel, aki Má-
tyás király vót. Odamennek a gazda embérhé, és azt mondja Mátyás (ki-
rály: „Fogd még ezt, égy lovat fogjál ki belőle, és vezesd oda a tijed-
hé!" Hát ugye a gazda ember egy kicsikét elkezdett csármáni, de hát 
nem mert szólni, mert ük ketten vóta'k, két szégínyembér, ü maga van 
ugye mégis más ami egy vagy kettő, hát tartott tőlük. A szégínyem-
bér elvezette a lovat, és hozzákötötte az övéhe, és akkor tovább szán-
tott, lett neki két lova. No, jó van. A gazda ember mikor hazamént, 
félment a bíróságho, hogy egy szégínyember ott járt a határba, üldözzék, 
mert üneki elvett egy lovát, és odatta egy másik embérnek. Hanem ha a 
szégínyembér véletlen Piroson lesz, bent a faluban, és mégtanáják, hu-
szonötöt veressenek rá. 

Űgy is vót. Nem is kellett, hogy keressék, ű maga jelentkezett Pi-
roson. Rissz-rossz ruhában, ahogy járta a határt, beállított. Odamégyén 
és mondja: 
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— Bíró uram, nagyon szeretnék íccakára. . . már nagyon rámes-
telédétt . . . hogy itt meg birnák alunni. 

— Micsoda? Még itt akarsz aludni? Pandúrok, hamar megfogni és 
huszonötöt verni az ülletire! 

Még is fogták a pandúrok, jól meg is verték Mátyás királyt itt Piroson. 
A gazdaember bejelentette azt a szégínyembért is, aki szántott. Hát mi-
kor az hazamégy, ott vannak a pandúrok. Viszik ám fél a kössígházára, 
fél a bíró elébe, s mondja neki a bíró: 

— Hogy merted, té szegínyembér, ellopni ennek a gazda embernek 
a lovát? 

Uram, hát nem tudtam szabaduni attul a szegínyembértül. Azt 
mondta, hogy vigyem, fogjam még, és vigyem, oszt elvittem. 

— Fogjátok még, pandúrok, huszonötöt ennek is az ülletire verni! 

Jól elverték ezt is, aztán haza bocsájtották, mert hát pirosi Vot. A má-
sikat bedobták a börtönbe. 

Hát jó, mit csinált, imit se Mátyás király, vót -neki bicskája, meg-
vágta a kézit és a kezire ráírta, ahogy jött a vére, egy cédulára: 

„Itt jár t Mátyás király Piroson. Én vettem el a szégínyembérnek 
a gazda embértül azt a lovat. Majd meg fogjátok ezt még érezni, 
amit cselekedtetek!" 

No, jól van, ugye hát elmúlt mindén, nem tudta senki. Amikor ki-
eresztettek, mégin jó huszonötöt rávertek az ülletire, akkor útnak bo-
csátották, még enni se adtak neki. Hazamént Mátyás király. Azonnal 
befogatott. Hat lovas fogatba járt ugye, az vót neki, ezelőtt nem vótak 
ilyen limuzinok, hanem olyanokon járkáltak. Mondta a kocsisnak: „Most 
majd elmegyünk Pirosra, és megnézzük azt a bírót. Nem hiába gyött 
mindig a panasz. Mindig gyöttek a levelek, hogy Piroson kegyetlenek 
a bírók a szégínyembérhé. Nyúzzák, ütik, veretik üket a pandúrokkal, 
üljünk fel, és induljunk!" 

Kihirdették az egész országban, hogy Mátyás király faluról falura 
megyén. Mént is, mént egyik faluban is kérdezte, hogy bánnak a szé-
gínnyel, a másikban is. Hát ugye egyik faluba jó vót a bíróság a szé-
gíny embérhé, a másik faluba kutyább vót. No addig gyöttek falurú fa-
lura, imég ideértek Pirosra. Mikor Pirosra értek, hű, itt is a nagy tün-
tetés, lobogók, mer gyön Mátyás király. Még tán szőnyegét is tettek a 
fi jákér elébe, ahogy haj tot t be Mátyás király. No, akkor kérdezte a bí-
rótul: 

— Hogy vannak az embérék? Hogy bánik <a pirosiakkal? Hogy bá-
nik a szégínyembérékkel? 

— Nagyon jól, királyom, nagyon finoman. Nagyon finoman bánok 
velék. 
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Szabolcsid Julianna a gyűjtés idején 



Hogy Szabolcski Julianna Mátyás királyt és Márkó királyt gyakran 
ugyanazokkal a tulajdonságokkal ruházza fel, azt a mellékelt rajzon is jól 
láthatjuk. Szerinte így nézett ki a két mondahős 

Szövege:t nemcsak mesélte, hanem 
írta is adatközlőnk. Ezt az egyik 
Márkó királyról szóló szöveg kéziratáról 
készült fénykép is mutatja 



— Jó van, nincs semmi ba j sé! Hanem abba a bötönbe gyöjjenék 
csak be! Egy szégínyembér ekkor még ekkor bé lett ide csukva, 
és összeverték. Kétszer huszonötöt vertek rá. Tessék! Vegyék fel 
azt a padlót! 

A pandúrok félszakították a padlót, és ott vót a cédula. 

— Most elhiszik, hogy itt jártam? 
— El. 
— Én vótam itt, Mátyás király. Én 'kaptam a huszonötöt az ülle-

témre, de a szégínyembért is úgy elverték. Én voltam az, aki a 
lovat elvette a gazdátul és a szégínynek attam. így bánnak itt a 
szégínyékkel? 

Röktön a pirosi bíró is huszonötöt kapott az ülletire. Lovak közé kötöz-
ték, s úgy széjjel szakították a bíró urat. Errül a pirosi bírorul sok bí-
rók tanultak. Mátyás király mindig figyelmeztette az országban a bíró-
kat, hogy a szégínyembérrel jól bánjanak. 

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SZŐLŐSGAZDÁK 

No, éccer a Mátyás király megyén a szöllőkbe. Hát lássa, hogy ott 
kapálnak a szégíny emberek. Jó van. Kapálnak a szégíny emberek, 
bent még az urak isznak, észnek, tele asztal mellett díró-dáróznak. A 
szegíny emberekén csak úgy folyik a víz. No odamegy a Mátyás király, 
és így szól: 

— No embereik, isztok észtek, a szégíny embereknek attok-é bár 
bort? 

— Nem érdemlik még! — azt felelték a szöllősgazdák. 
— No jó van, emberek, rendben van. Gyerünk ki a szöllőbe, én is 

megfogom a kapát, meg tik is mindnyájan megfogjátok a kapát. 
A szégíny emberek meg beménnek az asztalho, azok esznek, isz-
nak még mink kapálunk. 

Kapáltatta velék a hegyet, de nem így kapáltatta, hanem felfelé. 
Felfele, oszt majd megszakadtak, úgy folyt rólok a víz. Pű, egyik kövé-
rebb volt, mind a másik, izzadt, szenvedett. Akkor mondja Mátyás ki-
rály: 

— No, most ki érdemli meg a bort? Az-e, aki dolgozza a szöllőt, 
vagy az-e, aki ott ül az asztalnál? Akkor mindnyájan azt mond-
ták: 

— Az érdemli meg, aki dolgozza a szöllőt, annak jár a bor. 

Abban a szöllőkben azóta is együtt dolgoznak a szégíny emberekkel 
a szöllősgazdák, mert Mátyás király intését soha sem tudják elfelej-
teni. 
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MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SZEGÉNYASSZONY 

Ez is megtörtínt a Mátyás 'király idejibe. Hát mindig olyan sze-
gínységéket látott itt-amott, és gondolt egyet, félöltözött olyan rossz ru-
hába. Mént házrú, házra, mént. Vót ahun fogadták, jaj, hát azt sé tudták 
mit csináljanak vele, de vót egy nagyon szégíny ház, ahova bement, 
ott egy szegíny asszony lakott. Annak a szegíny asszonynak vót hat csa-
ládja. Éppen íccakára ért oda Mátyás király, de rossz ruhába vót, és a 
szégíny asszony nem gondot -arra, hogy a király. Nem tudta, hogy ki-
csoda. 

— Méghálhatnék-e itt az íccaka? 
— Hát hova tegyem? Lássa mennyi a gyerekem? Jaj , hova is té-

gyem? 
— Nem baj, alszök én a konyhába is, csak égy kis szalmát tegyenek 

lé! 
— Mégalszok én ott is. Nem kívánok én isten tudja hun aludni. 

No még is csinálta a szégíny asszony a fekhelyet. Elmént a szom-
szédba, mert még szalmája sé vót neki, kért szalmát. Elvitte, leszórta, 
és ott aludt a Mátyás király. 

No, de az asszonynak fél kellett korán kelni, mert kényeret sütött. 
Ugye annyi gyeréktől nem birt nappal dolgozni, muszáj vót íccaka a 
kényeret mégsütni. No, de ez a szégíny embér nagyon még vót éhézve, 
és azt mondta az asszonynak, hogy adjon neki valamit énni. A szé-
gíny asszony sütött lángoslepínt. Ahogy mégsütötte, úgy tette oda az 
asztalra csak zsír né'kű, mer hát annyira szégíny vót, hogy zsírja sé vót. 
Nem vót az baj a szégíny embérnek, jól evett belüle. Évétt. Mikor még-
étte a lángoslepínt, az asszony tétte-vétte a dolgát, nem törődött vele, 
mert látta, hogy ez égy szégíny embér, mit beszélgessén vele, majd ha 
akar, elmégy tovább ugye. A szgíny embérnek ötözött Mátyás király 
még félfordította a tányérját , és alátett valamennyi összegét. Nem tu-
dom mennyit, de odatette a szégíny asszonynak. Hát úgy dél felé me-
gyén a szégíny asszony, majd összeszedi má a tányérokat, az edínyéket, 
és majd elmosogat. Hát mikor fölemeli azt a tányért, améllikbe adta a 
szégíny embérnek a lángoslepínt, majdnem szörnyet halt ijedtibe vagy 
örömibe, mert méglátta az összegét. Mellette cédula is vólt: 

Itt járt Mátyás király! 
Ja j , akkor még a haját is csupáta, hogyhát mért nem inkább a gye-

rékéket rakta le a földre és a Mátyás királyt altatta volna bent. Ha ű 
ezt gondolta volna! De nem gondolta eztet, hogy még űhozzá Mátyás 
király is bémégyén ilyen rongyosan, így szégíny embérnek öltözve. 

Hát aztán mindénkinek elmondta, hogy mindenki fogadja be a ron-
gyos ruhást, mert az biztosan Mátyás király, csak így rongyos ruhába 
bújva jár ja az országot, hogy mégismerje milyen a népje. 

Nagyon gazdag létt, mert a tányér alatt nagy összeg volt, és azt 
is mégfogadta magába, hogy a szégíny embéréknek aztán még többet 
ad. 

Hát Mátyás királlyal sok ilyen mégtörtínt. 
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AZ IGAZSÁGOS MÁTYÁS KIRÁLY 

A Mátyás király idejibe vót égy falu, de nem is tudom annak a ne-
vit. Abba a faluba nagyon pogány bíró lakott. Olyan kutyául bánt az 
emberekkel, hogy mindig panaszkodtak, mindig panaszkodtak. Rettene-
tesen mégadóztatta üket. Mindig, akár milyen kicsiér padra húzta üket 
— ezelőtt vertík az embereket. Nem is csoda, hogy mindig panaszkodtak 
ezek az emberek. 

Hát a Mátyás király egyszer mit gondolt, mert nem tudott máskép 
már igazságot tenni köztök, a panaszra nem tudott máskép már felelni, 
felöltözött nagyon öreg ruhákba. Elment, mint valami kéregető. Mént, 
mént, mendegélt, mént határon keresztül. Egy helyen meglátta, hogy 
három lóval szántott égy ernbér. Ahogy tovább mént, másik helyén még 
csak égy lóval szántott égy ember, de alig birta szegíny ló azt az igát, 
Visszament és szólt annak az embernek, amelyik három lóval szán-
tott: 

— Idehallgas! Nekem ezt az egyik lovat add oda annak a szegíny 
embernek, aki égy lóval szánt! Minek néked három? Annak is lé-
gyén kettő, néked is légyén kettő! 

Mátyás király mindig az igazságot akarta. No jó van. Ez mégtör-
tént. Megint mént, mént, addig mént, hogy elért abba a faluba, ahol 
olyan pogányan bánt az embérékkel a bíró. Hát odamégy ű, hállást 
kér. 

— Á, itt nincs! 

Bedobták a börtönbe. Hát nem tudták, hogy ez a Mátyás király. Ott 
aludt. 

— No, evvel a büdös gazembérrel, majd réggel fát vágatunk. — 
mondja a bíró. 

Hát jól van. Félkelt a szégíny ember, rissz-rossz ruhába vót, gon-
dóták, hogy nagyon szegíny is léhet. Nem adtak neki enni, csak oda 
lévitték a fáskamrába égy nagy fürísszel és füríszéltették egész nap 
a fát. Mikor kísz vót a fával a Mátyás király, akkor mégvágta a kézit. 
Ű akaratábul mégvágta a kézit, és égy fába beleírta: 

„Itt jár t Mátyás király." 

Akkor szépen össze is rakatták vele a fát. Szépen, nagyon szépen 
állt. Hát jó van. Kísz vót, bémént jeléntétte: 

— Kísz vagyok, uram, mostmár. Hát mennyi fizetést kapok? 
— Sémmit. Még csa'k az kéllene! 

A bíró azt parancsolta a pandúroknak, hogy huszonötöt verjenek 
rá, amért kérte a fizetést. A pandúrok huszonötöt vertek a szégíny em-
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bérre, és úgy küldték útnak. Nem fizettek neki. Ezt a bíró cselekedte 
vele. 

Hát hazamént a Mátyás király, hazamént és égy jót két-három hét-
re kihirdette az országba, hogy ü megyén most mindén falukat még-
látogatni. Fél is ötözött szépen a Mátyás király, hat lovas hintóval — 
ezelőtt hintóba mentek, nem vótak ezék az ótók — mégindút. Ja j , azt sé 
tudta a bíró úr abba az elátkozott faluba, ahol olyan rosszul bántak a 
népekkel, hogy fogadják a Mátyás királyt. Mindént fínyésítéttek, pucol-
tak, mindén szépen rendbe vót. No, mégérkézétt a Mátyás király. Mind-
járt bementek a bíróho az irodába, és mondja: 

— Hát hallottam, hogy nagyon szépen bánik itt a falusi emberek-
kel a bíró. 

— Igén, igén. Igén, Mátyás királyom. Igén. Nagyon szépen. 
— De idehallgasson! Itt van ez az ember, rendezze el, hogy mén-

jén 'ki oda a fáskamrába, és ezt még ezt a fát húzza ki onnan. 

Kimentek. Akkor kezdett már a bíró úrnak szépégni az üllete, mert 
furcsa vót neki, hogy a Mátyás király azt parancsolta, hogy húzzák ki 
azt a fát. Hát kihúzták a fát, és meglátták, hogy rá van írva: 

Itt járt Mátyás király. 

No aszt akkor a bíró uram még vót ám nagyon ijedve. Béméntek, 
és a Mátyás király mondja neki: 

— Hát így bánt az itt való szégíny pór néppel? így kéli azokkal 
bánni? Ahogy engemet elporolt, éppen úgy vereti itt az embére-
ket mind sorba. Mindig gyött a panasz. Nagy panasz gyött. 

És mia csinltak akkor? Avval a bíróval? Egy lóra rákötötték a két 
lábát két kézit úgy hogy szíjjel szakították. Nem is járt neki más, amér 
így bánt a szégíny embérékkel. A Mátyás király ilyenéket cselekédétt, 
mert mindig az igazságot akarta. 

MÁTYÁS KIRÁLY HALÁLA 

A Mátyás király halálát mesélém el. Nagyon üldözték, el akarták 
tökíteni láb alól. A pandúrok mit csináltak, mit nem, félbérelték a sza-
kácsnét, hogy csináljon neki feketekávét. Ezelőtt is vót feketekávé, de 
éppen csak az ilyenek, akik hát egy kicsit főjebbvalók, ezek itták a fe-
ketekávét. A szakácsné tétt bele a feketekávéba valami ördögöt, vala-
mit belekevert, no mostan, hogy majd a Mátyás királyt kivégzi. Mikor 
elébe vitte, olyan furcsa vót Mátyás királynak ez a féketekávé, nem 
úgy nézett ki, mint máskor. Azt mondja a Mátyás király: 

Tessék, maga igya mÁg először, majd aztán én iszok! 
De húzódozott a szakácsné a feketekávétú. Gondóta magába, hogy 

mégigya, né igya. Eh, ami lesz vele, mégitta. Hát ahogy mégitta, ki-
mént a konyhába, és szörnyethalt. No ezt mostmár jól látta Mátyás ki-
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rály, hogy ütet már üldözik, el akarják tenni láb alól. Hát mit csináljon? 
ívelődött, ívelődött, hogy nem tudja, mit csináljon. Ha már az udvarba 
bégyüttek az ilyenek, akik ütet el akarják tökíteni láb alól, nem tehet 
semmit sé. Éppen rágyött valami, hogy ki kellett menni a vécébe. 

Ezek a pandúrok még félbéreltek égy iszégíny embert, és az vala-
hogyan belemént a vécébe, a pandúrok eresztették be az udvarba vala-
hogy. És mikor végezte a dolgát Mátyás király, a pandúr kívül állt, hal-
lotta, hogy sivalkodott: 

Szúrd, szúrd, most szúrod agyon az igazságot! 
A szégínyembér bentrül a vécérül szúrta lé a királyt. S akkor így 

végezték ki a Mátyás királyt. 

* * * 

E tanulmányunkban nem szólunk Szabolcski Julianna életrajzi ada-
tairól, sem pedig azokról a megjegyezésekről, amelyeket mesemondás 
közben a szövegekhez fűzött, mivel ezeket is megjelentettük az előbb 
említett tanulmányunkban. Inkább csak azoknak a mondáknak a saját-
ságait -emeljük ki, amelyek Mátyásról szólnak, valamint azokat a szöve-
géket elemezzük, amelyeket Márkó királyról mesélt el adatközlőnk, neki 
pedig a Fruska Gora lankáin őrködő szőlőcsősz nagyapa mondott el. 
Unokájának, Szabolcski Juliannának a mesekincsében ezek továbbélnek. 
Érdemes szólni azokról a Magyarországon gyűjtött Mátyás-mondákról, 
és a Jugoszláviában ismert szövegekről a magyarság körében, valamint 
a ruszinok meseanyagában. A ruszinok szövegeiben előforduló monda-
anyagot azért is figyelembe vesszük, mert az imént említett nagyapa, 
Tóth József, a Fruska Gorán a ruszin szőlőmunkásokkal lehetett, kapcso-
latban. Szabolcski Julianna szövegein semmit sem változtattunk. Akár 
rövidebbek, akár hosszabbak a már ismert Mátyás-mondáknál, változatai 
vagy töredékei az ismert mondakörnek vagy a Magyarországon elhang-
zott mondaszövegeknek. Ezzel is azt szeretnénk bizonyítani, mennyire él 
még ima Mátyás király alakja a mesélők képzeletében, a nép emlékece-
tében. 

A Kovács Ágnes szerkesztette magyar kéziratos mesekatológus sze-
rint (Magyar Népmese Katalógus — MNK, Budapest) Szabolcski Julian-
na meséi beleillenek azokba a változatokba, melyeket e katalógus is em-
lít. Kivételt képez az egyetlen Mátyás király haláláról szóló monda. E 
mondákban fellelhetők olyan helyi jellegű elemek, mint Penavin Olga— 
Matijevics Lajos gyűjteményének idevonatkozó mondáiban, mert azok-
ban is lokalizálja a mesemondó a történetet (P1. Csókához), Szabolcski 
Julianna ugyanígy igazítja saját környezetéhez mondáit (Piros—Rumen-
ka). Mátyás király álruhás útjain már több felé járt a szájhagyomány 
szerint. Ráhón, Sajógömörben, Szentbenedeken, Döbréten, Batinán, Sza-
badkán, Offenbányán és ki tudja hány községben még, míg eljutott Pi-
rosra is. Adatközlőnk azonban a szövegbe ékeli, beleszövi a mai modern 
élet elemeit is: „nem vótak ilyen limuzinok" „gyöttek a levelek" a ki-
rálynak, a „tüntetés" (demonstráció) kifejezés pedig az ünnepélyt jelen-
ti, annak a szinonimája lehet. 
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Mesemondónk egybeolvasztja az epizódokat, kombinálja és válta-
koztatja őket, s így teremti meg az újabb változatokat. Motívumai min-
dig a gazdag—szegény társadalmi ellentétekre épülnek, és mint általá-
ban a Mátyás-mondákban, ezekben is bejár ja az országot, a falvakat az 
álruhás király, hogy meggyőződhessen, hogyan bánnak a gazdagok a 
szegényekkel. Éjjeli szállást keres, ruhája mindig rongyos, a koldúsok 
öltözékére emlékeztető, hogy megszánják („rissz-rossz ruhában"). Mind-
erre azért van szüksége, hogy megláthassa 'ki viselkedik emberségesen 
a szegények iránt, ki szánja meg őket, illetve kik a kegyetlenek és a 
szívtelenek. Ezt azért is teszi, hogy azután igazságosan ítélkezhessen 
mindenki felett: a kegyetlen, a gazdag, a falusi nagygazda, az igazság-
talan jegyző, a rossz bíró elnyeri büntetését (halálra ítéli vagy meg-
vereti). A becsületes, aki még kevéske szegénységét is hajlandó megosz-
tani embertársával, s becsületesen befogadja az először látott szállást 
kérőt, bőségesen megkapja ezért jutalmát. Említésre méltó, hogy Sza-
bolcSki Julianna mondáiban az egyetlen Mátyás király és a szántóvető 
monda mellett nem találunk több olyant azok közül a vál'tazatok közül, 
melyeket Penavin Olga és Ujváry Zoltán gyűjteményében olvashatunk. 

Mesemondónk motívumai és változatai a ruszin nyelvű Mátyás-
mondák motívumaival és elemeivel is egyeznek. Igaz, nem sokat gyűj-
töttek össze a ruszin mondákból, azonban még azt a háromat is érde-
mes összevetni az itt említett szövegékkel, amelyet Vladimír Hnatjuk 
1897-ben lejegyzett a bácskai Kucurán. A ruszin mondákban is meg-
található a fahasábok elrendezését idéző motívum (a kegyetlen bíró és a 
jegyző „nótárius" említése) és a kegyetleneknek járó büntetés (a halál) 
a Korolj Matjas i viut című mondában. Mátyás elrendeli az uraknak, 
hogy kapálják a szőlőt a Karolj Matjas mensue robotiznu szövegében. 
A kevésbé ismert motívum a lusta leányról, aki végül is a királynak 
köszönheti, hogy szorgalmassá válik a Korolj Matjas •proucue linivu div-
ku mondában bükkan fel.10 Az említett ruszin mondákban éppen olyan 
alaposan és hatásosan kiemelik az adatközlők a gazdasági és a társadalmi 
helyzetét a falusi szegénységnek, mint Szabolcski Julianna teszi azt 
mondáiban. Ezekben is az elégedetlenség tükröződik a nagygazdák és 
a falusi hatalmaskodók iránt. Emellett a ruszin nyelvű Mátyás mon-
dákban nagyon kidomborodik a legszegényebb és a legelhagyatottabb 
néprétegek élete, főleg pedig azoké, akik legjobban megérezték a tár-
sadalmi ellentéteket, az igazságtalanságokat, mert gyakran még éhezés-
re is kényszerültek.11 Nem csoda, ha Mátyás, királyban ők is a megmen-
tőt, a szegények pártolóját látják. Mégha nem is helyezik kimondott 
ruszin környezetbe a királyt, a mondákból az derül ki, hogy a ruszi-
nok között van, a ruszinok falujában mozog Mátyás. Ugyancsak érde-
kes, hogy a russzino.k szövegeiben is éppen úgy, mint Szabolcski Ju-
liannánál, Mátyást megtermett, erős és bölcs mondahősként emlegetik. 

Bár Szabolcski Julianna mondáiban több közös vonást fedezhetünk 
fel Mátyás királyra és Márkó királyra vonatkozóan, mégis azt kell meg-
állapítanunk, hogy több az eltérő jellegzetességekre utaló elemek száma. 
Mesemondónk mindenekelőtt jól ismeri e két hős tulajdonságát, s mind-
azokat a vonásokat, melyeket a nép számon tart velük kapcsolatosan. 
Márkó 'királytól elválaszthatatlanok az ellentétéken alapuló, az ünnepé-
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lyes összejöveteleket idéző és a háborúskodásokra jellemző motívumok 
a törökökkel és az arabokkal való harcok és a felettük aratott győzel-
mek, valamint a bölcsességeit idéző helyzetek, leírások és a szegényekkel 
a nincstelenekkel való együttérzések és a jószívűség hangsúlyozása. Má-
tyás király alakjához a szegények iránti gondoskodás, az igazságszere-
tet kiemelő motívumok sora fűződik. Megtörténik, hogy adatközlőnk 
ezeket a motívumokat felcseréli, kontaminálja, a két hős tulajdonságát 
csak egyikre ruházza, illetve kiválogatja a szituációnak megfelelően a leg-
időszerűbbeket, a legalkalmasabb jegyeket. Így kerülhet át a Márkó ki-
rályról szóló szövegbe a Mátyás mondából a szerb jobbágyra a magyar 
jobbágy jellemző vonása, amikor a koldúsna'k öltözött király országjáró 
út já t jár ja , hogy megismerje népét a maga valóságában. 

Ugyancsak hasonló összevonásokat fedezhetünk fel más szövegekben 
is, pl. a két mondabeli király tulajdonságainak kiemelése esetében, ami-
kor átszállnak a tulajdonságok a szóbanforgó mesehősre a szituációnak 
megfelelően. így történik meg az is, hogy amikor Márkó király szép ta-
risznyájáról olvasunk, amelyikből arannyal jutalmazza a szegény gye-
rekeket, inkább Mátyás király jut az eszünkbe, mivel eddigi ismerete-
ink alapján ezek a vonások és tulajdonságok inkább a Mátyás-mondák-
ban vannak jelen a magyar király jellemző vonásaként. 

A szociális különbségek, az igazságtalanság és a gazdagok iránti 
elégedetlenségből származó gyűlölet áll Szabolcski Julianna szövegeinek 
a középpontjában, s az ezekből fakadó bosszú található meg akár a 
Márkóról, akár a Mátyásról szóló mondákban. Mesemondónk egyúttal 
egy olyan elégedetlen szegény népréteget is képvisel, amelyik szeretne 
a gazdagokkal egyazon társadalmi és anyagi szintre emelkedni a szociá-
lis különbségek megszüntetésével. Adatközlőnk meg nem valósult gyer-
mekkori vágyai teljesednek be így ezeknek az elemeknek mese és mon-
dabeli alkalmazásával. 

A Mátyás király és a szőlősgazdák című monda feltételezhetően na-
gyon közel állhatott mesemondónk nagyapjához, mert maga is dolgo-
zott, maga is csőszíködött a szőlőskertekben. Ezért hallhatta őket adat-
közlőnk kislány korában olyan sokszor és hiteles előadásban. 

Szabolcski Julianna képzeletvilága nem óriási, nem nagykiterjedé-
sű. Ugyanazt a témát képes variálni, s így kerül elő a több, hasonló 
szöveg mesekíncséből. Ugyanazt a motívumot képes alkalmazni külön-
böző helyzetekben. így pl. a Mátyás király halála című mondában fel-
használt fekete kávéval való mérgezés motívuma megtalálható a Márkó 
királyról szóló mondában is. A mondát aztán mégis sajátos módon feje-
zi be, mivel Mátyást nem a kávéval mérgezik meg, hanem egy parasz-
tot szednek rá, hogy ölje meg a királyt. 

Mesemondónk előadásmódja mindig egyszerű és közvetlen hangú, az 
„in medias res" módján azonnal a dolgok, az események középpontjá-
ban vagyunk, hogy elkerülje a hosszú körülírással és körülményes be-
vezetéssel járó szokásos szerkezeteket. Képzeletvilága nem a hosszú, ter-
jedelmes meséket és mondákat adja, inkább a legszükségesebb informá-
ciókra szorítkozik részletező epizódok és terjengős betétek felhaszná-
lása nélkül. 
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Szótára sem gazdag. Gyaikran használja ugyanazokat a kifejezése-
ket és szószerkezeteket. Olyan szóállomány ez, amelyik azokat a leg-
egyszerűbb falusi embereket jellemzi, akiknek korai gyermekkoruktól 
kezdve szinte öreg napjaikig nem adódott alkalom másra, csak a nehéz 
fizikai munkával járó gondokra és terhekre. Meséi egyetlen forrásának 
nagyapját tekinthetjük. Őt hallgatta kiskorában, s így jegyezte meg 
egészében, töredékeiben vagy csupán körvonalaiban annak meséit, mon-
dáit. Mesehőseiről sohasem olvashatott írásos szövegeket, s még azokkal 
a mondákkal sem találkozott írásos formában, amelyek a Vajdaságban 
járták kézről kézre magyarországi kiadványok vagy Penavin Olga és Uj-
váry Zoltán gyűjtései és lejegyzései alapján. 

A Márkó királyról és a Mátyás királyról elmondott mondák alap-
ján feltételezhetjük, hogy Szabolcski Julianna a mesemondó nagyapára 
emlékeztető alakokra formálta meg hőseit, mivel az öreget különöskép-
pen szerette, s abban látta nemes lelkű és igazság szerető védelmező-
jét szemben édesapjával, a goromba természetű, szeretet és gyengédség 
nélküli családfővel. Leírásaiból is azt véljük felfedezni, hogy a nagy-
apa külalakjával egyezik Márkó és Mátyás kinézése, alkata, hajviselete 
és szakállal, bajússzal ellátott arca. Nyilván a népszerű, de nem magas 
termetű, s nem is óriási vagy erőteljes Mátyás királyból így formálja 
meg önmagának a maga mondabeli Mátyását, aki éppen az ellentéte a 
valóságosnak, kiegészítésül pedig Márkónalk a tulajdonságait kölcsönzi 
el, s ruházza rá Mátyásra. így válik azután Mátyás király is magas ter-
metűvé, nagy erejű harcias hőssé mindenik mondában. 

Mivel a sokat jelentő nagyapa elég korán meghalt, tulajdonságai 
átkerültek a mesehősökre, mesemondónk szövegeiben egyaránt tapadtak 
Márkóra és Mátyásra a legférfiasabb, a legharciasabb, az erőt és a bá-
torságot képviselő tulajdonságok. A nagyapa jellemző jegyei tehát to-
vább élnek s tovább variálódnak a mondákban. Szabolcski Julianna tud-
ja, hogy a valóságban létezett egyik hős is és a másik is, neki Márkó 
éppen olyan király mint Mátyás, s azzal is tisztában van, hogy híres 
uralkodók, hadvezérek voltak. Harcoltak, s Mátyás a szegények védelme-
zője, Márkó pedig a szerbek hatalmas és erős királya. Mind a kettőről 
már gyermekkorában megalkothatta a képet, s mivel nagyapjának hitt, 
nem volt szüksége semmiféle egyéb forrásra, sem hiteles adatra az idős 
embertől elsajátított mondahősök megformálásához. 
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R E Z I M E 

KRALJ MATIJA PO KAZIVANJU SAVREMENE MAĐARSKE 
PRIPOVEDACICE U BAČKOJ 

Tradicija o kralju Matiji, značajnom mađarskom vladaru XV veka, sa-
čuvana je do danas neokrnjena. Pripovetke i anegdote u kojima se govori o 
njemu kao zaštitniku i dobročinitelju sirotinje kruže ne samo u mađarskom 
narodu, nego i kod susednih naroda. U ovom radu govori se o pripovetkama 
o kralju Matiji koje je Lajoš Matijević zabeležio od Julijane Sabolčki, kazi-
vačice u Bačkoj, a koje su varijante opštepoznatih pripovedaka i anegdota 
o ovome vladaru, izuzev one o smrti njegovoj, ikoja je više plod mašte same 
kazivačice. Daje se i komparativna analiza ovih pripovedaka. 

R E S U M E 

QUELQUES CONTES CONTEMPORAINS SUR LE ROI MATHIAS 
A BAČKA 

La tradition du roi Mathias, illustre souverain hongrois du XV siécle, 
est conservé jusqu'á nos jours. On lui a contribué les qualités du protecteur 
des pauvres et par lá les anecdotes et contes de sa vie, que temoignent de 
ses relations avec le peuple, circule pas seulement dans les regions hongroises, 
mais aussi dans les regions vaisines. 

Dans ce rapport on parle sur les contes concernant le roi Mathias, que 
Julianna Sabolcski, diseuse de Bačka, a racontés ä Lajos Matijevics en 1972 
Les contes, écouté de on grand-pere, pauvre paysan, ne sont que des va-
riantes des contes déjá connus, exepté celui de la mórt de ce roi, ou se montre 
l'imagination de son créateur. On y donne aussi l'analyse comparative de 
ces contes. 
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