
P. Buzogány Árpád 
 

Szerencsés MátéSzerencsés MátéSzerencsés MátéSzerencsés Máté    
 

Mese 
 

 
Volt egyszer, hol nem volt, rengeteg erdőkön, hatalmas havasokon is túl volt 

egy kis falu, és lakott egy legény is ott, akit Máténak hívtak. Ez a Máté egyebet 
sem tett egész nap, csak a juhait legeltette. Korán reggel kihajtotta a sereg juhot a 
falun kívül egy dombtetőre, délben le a völgybe, aztán estére visszaterelte a falu-
ba. Se nem szántott, se nem vetett, bizony a kasza, kapa nyelét belephette tőle a 
pókháló, nem törődött semmivel az ég világán a juhain kívül.  
Egyedül lakott egy házban. A kertet nem ásta fel, a kaput nem javította meg, a 

kerítésen ki-be lehetett bújni, mert bár egy deszkát sem szegezett vissza, ha letö-
rött. Hogy mikor mosott, főzött, takarított, azt nem lehetett tudni. A szántóföld-
jén gyom és tövis termett, a pincéjében békák, pajtájában pedig egerek tanyáztak. 
Hiába mondták a szomszédok, hogy ej, te Máté, bizony a kezed nem törne le, ha 
kapát ragadnál, a mi Máténknak ugyan mindegy volt, ha a szú eszi is meg a sze-
keret, jármat, és a rozsda a kasza élét. De hát gazdálkodni is csak úgy lehet, ha az 
embernek lova, tehene és jó szerszámai vannak. Mert ugyan mit fogna a szekér 
elé? Még bár egy szamara sem volt, hogy egy kis tűzifát vihetett volna haza az 
erdőről. 
Telt-múlt az idő, a lábbeli kopott, a ruha szakadt. De bizony inkább sajnált 

egy-egy juhot, bárányt eladni, minthogy új ruhát vegyen magának. Aztán egyszer 
mégis fontolóra vette a dolgot, mert úgy megunta már a sajtot és túrós puliszkát, 
hogy a legszebb fekete bárányt is odaadta volna egy jó tányér töltött káposztáért. 
Gondolt, amit gondolt, mégis kényelmesebb volt neki, ha semmit sem kellett 
tennie. Eltelt a nyár, elmúlt az ősz, s Máté azon kapta magát, hogy a juhoknak a 
hó alól kellett kikaparniuk a száraz füvet, mert egy marék széna nem sok, annyit 
sem adhatott nekik. Bizony ő is csak sajton tengődött, ám amióta a juhok sem 
tejeltek, nagyon megkívánta a friss kolbászt és a füstölt szalonnát. Lesz, ami lesz, 
gondolta, elhajt néhány juhot a vásárba, vesz magának új kabátot, csizmát, csíkos 
tarisznyát, s még egy vágni való disznó is jól fogna. 
Kiválasztotta legkövérebb juhait és reggel útnak indult. Ment, mendegélt, dél-

re már a harmadik falun is túl járt. Hanem hát azt sem tudta, hol tartják a vásárt, 
jutott eszébe, így hát a következő faluban elkezdte kiabálni: 
— Juhot vegyenek! Juhot vegyenek! 
Megállt egy-egy kapuban, benézett és bekiáltott. Vettek is egy-két juhot, mert 

könnyen ment a vásár, Máté nem alkudozott, ki mennyit ígért, annyiért adta. 
Ott érte az este két falu között, sehol egy tanya, ahol megszállhatna, és még a 

kutyáit is otthon hagyta, hogy vigyázzanak a jószágra.  
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— Hej, most mi lesz reggelig! Bár el se indultam volna — gondolta magában.  
Letelepedett egy fa tövébe, juhait maga mellé füttyintette, és várta, hogy meg-

virradjon. Hanem akármelyik felére is húzta a subát, csak bebújt alája a hideg. 
Gondolt egyet, felmászott a fára, hátha ott melegebb van, mint lent a földön. 
Éhes is volt, fáradt is, ahogy az ágak között elhelyezkedett, elnyomta az álom. A 
juhok pedig erre-arra megindultak a sötétben. Amikor megébredt, hát látja, egy 
árva jószág sincsen a fa tövében. Az éjszaka eltelt, de az állatok is odalettek mind 
egy szálig. Elindult a hóban a nyomok után, ám juh helyett csupán gyapjút és 
összerágott csontokat talált. Ennek fele sem tréfa, egyetlen éjjel mind megették a 
farkasok! 
Mit volt mit tenni, elindult hazafelé. Mint a jó pásztor, az állatok fülét levágta, 

és bizonyítékként beletette a tarisznyába, és ment, mendegélt. Ahogy elért az első 
fogadóig, be is tért mindjárt, és akkora sült kolbászt rendelt, hogy öröm volt 
nézni, amikor kihozták, mert az egyik vége kilógott a lábasból. Máténak sem kel-
lett biztatás, elbánt ő egyedül vele.  
Még ki se mártotta a lábast, amikor prémes kabátos, piros arcú férfi érkezett, 

amolyan kereskedőféle, és leült a szomszéd asztalhoz, ételt rendelt. A fogadósné 
szedte is ám a lábát! No, ez is valaki, ha így sürgölődnek körülötte — gondolta 
Máté. Amikor kihozták az ételt, látta, hogy csengő ezüstpénzzel fizetett.  
— Éppen ilyen ember kell nekem — mondta magában Máté, — bár meg-

venné az én juhaimat! Beszédbe elegyedett vele. Hátha vadászféle, a farkasokról 
faggatózott, de ez nem érdekelte az urat. Ez jó jel, érdemes a juhokat emlegetni. 
Szó szót hozott, és Máté, hogy nem volt nála más, a juhfüleket mutatta neki. 
— Hát aztán veszik-e? — kérdezte az úr.  
— Hm… erről semmit se mondhatok — fabulázott Máté. Azonban addig 

erősködött az úr, hogy Máté nagylelkűen mind eladta neki a juhfüleket. 
— Jobb lesz innen menni, amíg ki nem derül valami… — vélte a legény, és 

elbúcsúzott. Az egyik faluban vett a pénzével jó meleg kabátot, egy pár ügyes 
csizmát, báránybőr sapkát, úgy ért haza, hogy alig lehetett ráismerni.  
Hanem mi történt, mi nem, elég az hozzá, hogy pár nap múlva a faluban ki-

hirdette a kisbíró: aki juhfület akar eladni, jó pénzt fizetnek annak.  
— Ejnye, alighanem engem keresnek — mondta a mi legényünk erre. Eszébe 

sem jutott arrafelé menni. Mert éppen azt kereste valami idegen ember, kinél le-
het egy helyen jó sok juhfület vásárolni. Nosza, egyéb se kellett a falubelieknek, 
egyik jobban ajánlkozott, mint a másik. Bizony csúffá tették az ártatlan jószágot, 
alig menekült meg néhány, hogy fülestől megérje a tavaszt. Az idegen pedig sen-
kitől se vásárolt, valamilyen okkal mindenkinek sorra visszamondta: egyik igen 
hosszú, a másik túl rövid, a harmadiknak a hegyéből hiányzik egy darabka.  
Lett is ára tavasszal a jó fejőjuhnak! Máté pedig mind egy darabig eladta, 

amúgy is elege lett már a túrós puliszkából. Gondolta, pénze van elég, hát meg 
kellene házasodnia. De ugyan ki megy hozzá feleségül abba a rozzant házba? Ab-
lakán befúj a szél, tetején becsöpög az eső, aztán a fehérnépféle nem mindegyik 
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bírja a juhszagot. Ugyan csak a kutyák maradtak az udvaron, ám azoknak is enni 
kell adni valamit. Máté szépen kigömbölyödött a jó koszton, igaz, a pénz is egyre 
fogyott az asztalfiából. Mit volt mit tenni, gondolta magában, elszegődik valaho-
vá. Igen ám, de a pásztorkodáson kívül semmihez se értett, juhász pedig min-
denhol terem, így hát Mátét senki se fogadta fel, hiába járta sorra a falu gazdáit. 
Szégyenszemre nyakába kellett vennie a világot, hogy szolgálatot keressen. 
El is indult egy szép nap szerencsét próbálni. A kakasok még el sem kukoré-

kolták a hajnalt, már a falun kívül járt, nyomában hét hűséges kutyájával. De 
bárhol is kopogtatott, nem kellett senkinek, kivált, amikor a hét kutyára néztek. 
— Ennyi éhes szájat nem etetünk — mondták többen is. Máté pedig mit te-

hetett? Nem csaphatta világgá hűséges kutyáit, akik eddig helyette megőrizték a 
nyájat. 
— Ejnye, a fűzfán fütyülőjét! — vakarta a fejét —, hát mi lesz veled, Máté? 

Leült az árok szélére, úgy búslakodott. Arra járt egy öregasszony, látta, mennyire 
gondba esett az a legény.  
— Talán ellopták a jókedvedet? — szólt hozzá. 
— El bizony, nénémasszony — sóhajtott a legény.  
— Egyet se búsulj! Volna-e kedved szolgálatba állni?  
Máté arcán kivirágzott a jókedv, mint kora tavasszal a fűzfabokor. Erre várt ő, 

éppen erre! 
— Mit kellene tenni?  
— Semmiség az egész — mondta az öregasszony. — Egy kis lótás-futás meg 

egy kis helyben üldögélés, erről lenne szó. 
Nemsokára egyezséget kötöttek, és Máté kerek egy esztendőre elszegődött. 

Hát a lótás-futással még csak meglett volna: egy csorda lovat kellett őrizni egye-
dül, reggeltől estig. De az egy helyben üldögélés nehezére esett! Egy erdőt kellett 
őrizni a fatolvajoktól, mert estétől hajnalig szekérszámra tűnt el a fa. A kárt le-
vonják a bérből — így egyeztek meg, és hát látta azt Máté, hogy ha nem ügyes-
kedik, esztendő múlva nemhogy neki fizetnének, hanem őt tartják ott ki tudja, 
meddig. Gondolt egyet, este egy rossz pokrócra leheveredett az erdő szélén, a 
kutyákat láncra kötötte s a nadrágszíjához akasztotta, hogy felköltsék, ha ember-
fia közeledne. Reggel pedig látja, hogy alig hajításnyira tőle két szép, vastag szál 
épületfát úgy levágtak az éjjel, mintha ő ott se lett volna. Nem baj, másik éjszaka 
óvatosabb lesz. De éppen úgy elaludt, mint először. Miért nem ébredt meg a fej-
szecsattogásra, kutyaugatásra? Egész álló nap ezen törte a fejét. 
Harmadik éjjel aztán egy helyben tapogott, nehogy elaludjon. Már hajnal felé 

lehetett, amikor halk mozgolódást hallott. Hát a kutyák, uramfia, úgy aludtak, el-
nyúlva, mintha mi sem történne. Máté arrafelé indult, ahol a mocorgást hallotta. 
Mereszti a szemét, és mintha szentjánosbogarakat látna az erdő szélénél. 
Odasettenkedett. 
— Ezt is, meg azt is — hallott egy vékony hangot. Eléggé nézte, de sehol 

senkit nem látott. Aztán apró koppanásokat hallott, és már dőlt is le a fa. Odaug-
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rott és az apró világosságok felé markolászott. Egyszer mintha valami gyapjúfélét 
érezne a markában. 
— Jaj, jaj, tegyél le, tegyél le! — hallotta. Bizony még jobban összeszorította a 

markát, és a szeméhez emelte, hátha meglátná, mit is fogott. Hát nem volt az 
más, mint egy arasznyi emberke, hosszú szakállú. Dühös is volt Máté, de meg-
sajnálta a törpét, aki a szakállánál fogva lógott a levegőben.  
— Mindent jóváteszek, csak eresszél el! 
— Innen bizony egy tapodtat sem engedlek — mondta a legény. Letette a 

földre, de a szakállát szorosan az ujjai köré tekerte.  
— Kiféle, miféle vagy, és mit keresel itt? Miért lopod a gazdám erdejét? 
— Én vagyok a singnyi szakállú törpevezér. Azt is tudom, hogy te ki vagy — 

mondta az arasznyi ember. — Ez a mi birodalmunk, amit a gazdasszonyod erő-
vel elvett tőlünk. Mi pedig éjszaka kell hordjuk a gerendákat, hogy hidat építsünk 
a feneketlen tó fölött az elvarázsolt királylány kastélyáig. Hét esztendeje és hét 
napja építjük, és ha nem fejezzük be hajnal hasadtáig, a csillagos homlokú király-
kisasszony örökre ott marad, ahová az erdei rablók vezére bezáratta.  
Máté hitte is meg nem is, mert ő soha életében törpét még nem látott. Addig 

kérdezgetett, amíg megtudta, hogy a királykisasszonyt feleségül akarta venni a 
rablóvezér, és hogy a királylány nem hajlott a szóra, hát elrabolták, apját egy bar-
langba zárták, összes vagyonuk a rablók kezére került. Ha a kijelölt napig valaki 
nem jut be hozzá, hogy egy rózsával az arcát megcirógassa, hát mindkettejüknek 
ott kell maradniuk ítéletnapig is.  
— Hej, ezt jó lenne megpróbálni, úgyis feleséget keresni indultam otthonról 

— gondolta a legény. Megegyezett a törpével, hogy segít nekik, amiben lehet, 
hátha kiszabadíthatnák a csillagos homlokú királykisasszonyt. El is indultak, de a 
törpe olyan fürgén szedte a lábait, Máté alig-alig bírt a nyomában maradni. Köz-
ben kitanította őt az arasznyi ember, mit kell tennie. Először is áthaladni a hídon, 
amit építettek a feneketlen tó partjára, de úgy vigyázzon ám, hogyha beleesik a 
vízbe, halál fia, mert senki se mentheti ki onnan. Ahogy a kastély kapujához ér, 
két dühös kutya őrzi a bejáratot, akkorák, mint egy-egy borjú. Ha bejut a kastély 
kertjébe, ott gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágokat lát aranyból, ezüstből, drága-
kövekkel díszítve, azok majd kérlelni fogják, őket szakítsa le, mert ők az elvará-
zsolt világszép királykisasszonyok. Szakítsa le az egyetlen rózsát, azzal csapjon 
háromszor a kastély ajtajára, azonnal kinyílik. Ott bent minden teremben asztal 
van terítve finomabbnál finomabb falatokkal, ám ha egyiket is megkóstolja, 
örökre éhes marad, és el nem szabadul a terített asztaloktól. A legbelső szobában 
alszik a királykisasszony, a rózsával ahogy megcirógatja az arcát, menten vissza-
változik azzá, aki volt: csillagos homlokú királylánnyá. De nem szabad a szemébe 
néznie, amíg meg nem cirógatta a rózsával, hanem a varázslatot soha többé fel 
nem oldhatja senki.  
Már pirkadt, amikor a feneketlen tó partjához értek. Hát ott annyi törpe sür-

gölődött, hogy Máténak szeme-szája elállt a csodálkozástól. Akkora gerendákat 
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cipeltek, hogy két ökör talán el se bírta volna. A törpevezér itt sok szerencsét kí-
vánt Máténak, a legény pedig fejét vakarta, vajon neki merjen-e vágni. Aztán egy 
szívességet kért a törpéktől: adnának neki egy nyúlfiat, ha segíteni akarnak rajta. 
Még ki se mondta jóformán, már elébe is hozták. Máté a tarisznyájába tette és el-
indult a hídon. Hát ez a híd olyan keskeny volt, alig tudott lépni rajta. Még a hi-
deg veríték is kiverte, ahogy lassan-lassan lépegetett. Se hátra, se lefelé nem mert 
nézni, nehogy megszédüljön. Telt-múlt az idő, egyebet nem látott, csak vizet 
maga körül. Meg is éhezett, meg is szomjazott, de bizony nem ez volt a legfőbb 
gondja. 
Amikor látta a kastélyt, már hallotta is a mérges ugatást. Ahogy közeledett, 

kezdett inába szállni a bátorság. Nem volt mit tenni, mennie kellett előre. Ahogy 
a partot elérte, már rohant is feléje a két hatalmas kutya. Hát igazat mondott a 
törpe, mert tényleg akkorák voltak, mint egy-egy borjú. Máté benyúlt a tarisz-
nyába, a nyulat eléjük dobta. Nosza vesd el magad — szaladt ám a nyúl, a kutyák 
pedig utána. A legény egy szempillantás alatt már a kapun belül is termett, a kapu 
pedig olyan gyorsan bezárult mögötte, még a sarkát is odacsípte. Odabent 
szebbnél szebb virágokat látott, és mindegyik így kérlelte: — Szakíts le, te szép 
legény, és a világszép királykisasszony a te feleséged lesz nyomban!  
Hej, mit tegyen, melyiket válassza? Már nyúlt is a keze egyik-másik felé, ami-

kor eszébe jutott a törpe tanácsa. Megkereste az egyetlen szál rózsát és leszakí-
totta. Akkorát csendült valami, hogy Máténak még a kalap is szinte kiszökött a 
fejéből, úgy megijedt. A rózsával háromszor megsuhintotta az ajtót, az pedig 
magától megnyílt előtte. Pompás teremben találta magát, ezüsttálon sült hús illa-
tozott, fehér belű kenyér volt mellette. Mátét úgy elfogta az éhség, még a szeme 
is káprázott. Ahány szobán áthaladt, mindegyikben kívánatosnál kívánatosabb 
ételek várták az asztalon. De legyűrte magában a kívánságot, nem nyúlt az étel-
hez. Egyik szobában aztán olyan fényesség volt, hogy be kellett hunynia a sze-
mét. Itt lesz a csillagos homlokú királylány — gondolta, ám aztán egy töpörödött 
banyát látott a sarokban. — Lesz, ami lesz, ha már eddig eljutottam, lássunk cso-
dát! Újból eszébe jutott, amit a törpe mondott neki, hogy nagyon vigyázzon, 
nem szabad szembenéznie vele. Kalapját behúzta a szemébe, úgy lépett köze-
lebb. A rózsaszállal megcirógatta az arcát. Ekkor hirtelen elsötétedett minden 
előtte, és mintha égzengés támadt volna. Amikor kinyitotta a szemét, alig hitte, 
amit látott. A cifra ablakon besütött a nap, és egy olyan gyönyörű lány állt előtte, 
amilyent még álmában sem látott. Hosszú haja a derekáig ért, és mintha rossz 
álomból ébredne, úgy nyitotta fel a szemét.  
— Hol vagyok? — kérdezte. 
— Most már jó helyen — felelt a legény. — Eddig az elvarázsolt kastélyban 

voltál. Mától kezdve vége a rossz varázslatnak. 
— Te mentettél meg? — ugrott a nyakába a csillagos homlokú királylány. Má-

ténak igencsak tetszett a lány, bár alig mert ránézni. 
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— De hol van királyapám? És a többiek? — kérdezte a királylány. A legény 
nem tudott erre válaszolni semmit. Hej, ha itt lenne a törpe! Máté azt tanácsolta, 
menjenek ki a kastély elé, keressék meg a törpéket, akik addig segítségére voltak. 
Hát ahogy kiléptek az ajtón, gyönyörű kertben találták magukat. De nem azok a 
virágok voltak, akik őt kérlelték, hanem valódiak. Még a fák is virágba borultak! 
Máté jobbra-balra vigyázkodott, nehogy újból azokkal a mérges kutyákkal találja 
szembe magát, de híre-nyoma se volt egyiknek sem, mintha a föld nyelte volna 
el. És ahogy a kapun kiléptek — uramfia! Eltűnt a feneketlen tó is, helyében 
gyönyörű rétet láttak. Na, ez igen, vajon hogyan történhetett? — vakarta a fejét a 
legény. Valami ördöngösség lehetett a dologban. Mentek, csak mentek ketten, 
ám egyetlen törpével sem találkoztak. Helyettük délceg paripákon fegyveres vité-
zek közeledtek. — Ejnye, hát mi lesz most ebből? — töprengett Máté. De bi-
zony csak az lett, hogy egyszerre a királylány elkiáltotta magát: — Apámuram! 
Mert hát a király érkezett seregével. Összeölelkeztek, megcsókolták egymást, 
örömében még a királynak is kicsordult a könnye. 
Mátéval senki nem törődött a nagy örvendezésben. Annyit kivett a beszédből, 

hogy a vitézek nem másak, mint a törpék, akikkel már találkozott, mert valaki el-
varázsolta őket. 
A nap már magasan járt az égen, amikor Máté is szóhoz juthatott. Búcsúz-

kodni kezdett, pedig nem volt kedve otthagyni a szépséges királylányt! 
— Ki vagy, te legény? — szólította meg a király barátságosan. Máté elmondta, 

hogy ő pásztorkodásra szegődött el, és most már mennie kell, mert rég elmúlt a 
reggel, ki kellett volna hajtania a lovakat legelni. 
— Jól van, fiam, jól van — bólogatott a király. — Holnap ilyenkor a palotá-

ban várlak, beszédem van veled. El ne feledkezz róla! 
A legény megígérte, bár igazán nem tudta, hogy fog ő másnap eljönni, mikor 

neki annyi dolga van reggeltől estig, és bizony még éjszaka sem a maga embere. 
Elbúcsúzott illendőképpen, még egy lovat is adtak alája, hogy hamarabb vissza-
érjen. Egy fegyveres vitéz elkísérte, nehogy eltévedjen.  
Amikor kiértek az erdő szélére, hát a kutyái úgy alusznak! Máté füttyintett 

egyet-kettőt, ám azok a fülük botját se mozdították. Odamegy, rázogatja őket, de 
mint egy fadarab, hevernek tovább. Na ne félj, hát mi lett velük? Erősen elszo-
morodott. A vitéz hármat füttyintett, arra talpon volt az egész, ugráltak örömük-
ben, hogy gazdájukat látják. 
— Nézz rám! Nem ismersz meg? — kérdezte a dalia. Máté csak bámult, hát ő 

eddig a napig még nem is hallott a király vitézeiről, nemhogy látta volna őket.  
— Én altattam el a kutyáidat. És ez az ijedtség csak azért volt, mert úgy meg-

rázogattad a szakállamat! 
Na erre ki gondolt volna, hogy a hosszú szakállú törpe jött vele eddig? Kérte 

is a bocsánatot Máté, ám a dalia csak mosolygott, elbúcsúzott és mintha a föld 
nyelte volna el. 
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Máté hazafelé tartott. A pajtában a lovak bekötve, ahogyan ő hagyta, se enni, 
se inni nem kaptak még aznap. Gazdasszonya sehol, így hát kihajtotta a lovakat a 
legelőre. De bizony nyelte az éhkoppot mellettük, senki nem hozott neki még 
egy darabka meredt puliszkát sem. Estefelé hazament a lócsordával, megitatta 
őket, bement a házba, hogy ennivalót keressen. Hiába kutatott, egy falatnyi ke-
nyeret se lelt az asztal fiában. Ekkor már olyan éhes volt, hogy éppen hét 
tojásból sütött rántottát magának, és akár hiszi valaki, akár nem, egyetlen falás 
sem maradt a serpenyőben. Egy korsóban vizet vitt magával, és elindult az 
erdőre. Ahogy odaért a szokott helyre, ledőlt egy szusszanásnyi időre. Hát már 
reggel volt, amire felébredt. Nézte itt is, ott is, nem jártak-e fatolvajok az éjszaka, 
mert hát tőle akár az egész erdőt is elvihették volna, ha nincsenek mellette derék 
kutyái.  
— Az bizony, a kutyák! — ugrotta meg magát, mert a nagy izgalomban egé-

szen megfeledkezett róluk. Hazament, hát a gazdasszonya most sincsen a ház-
ban. Szólítja, kiáltja, semmi válasz erre. Fogta magát, levágott egy jó kövér tyú-
kot, megsütötte, felét megette ő, másik felét elosztotta a kutyák között. Azok bi-
zony még hatszor annyiért sem haragudtak volna, mi volt nekik az a fél tyúk! Hát 
még egyet le kellett vágnia nekik. 
Aztán tiszta ruhát szedett elő a ládából, mert hát a király előtt nem lehet akár-

hogyan megjelenni. Azzal elindult.  
Ment, ment, már egészen elfáradt, amikor a távolban megpillantotta a palota 

kéményét. Úgy gyúrta a füstöt, mintha kilenc kukta rakná egyszerre a tüzet. 
Ahogy odaért, vezették is egyenesen a király elébe. Meghajolt illendőképpen, az-
tán a király intett, hogy menjen közelebb.  
— Hallod-e, te legény, nagy szolgálatot tettél nekünk. Mit kívánsz jutalmul? 
Máté eléggé elgondolta magában jó előre, mit válaszoljon, ha megkérdezik, de 

hirtelenjében mondani se merte. A király várt egy darabig, de hogy Máté csak 
hümmögött a bajusza alatt, hát azt kérdezte: 
— Volna-e kedved a királyt szolgálni? 
A legény örömmel bólogatott.  
— Felvennélek vitézeim közé, kardot hordanál, paripán járhatnál. 
Máténak tetszett az ajánlat, jobbat nem is kívánhatott volna, csak éppen a ki-

rálykisasszony közelében lehessen.  
— Áll-e az alku? 
— Áll bizony, fenséges királyom. Csupán annyi haladékot kérek, mielőtt szol-

gálatba állnék, hogy gazdasszonyommal elszámolhassak.  
— Mihelyt visszatértél, jelentkezz énnálam — bólintott a király és útjára en-

gedte a legényt. Ahogy elindult, hát kit lát az udvar sarkában? Nem mást, mint a 
volt törpevezért, aki a kutyáit füttyszóra elaltatta. Örült is Máté, meg nem is, 
mert nem tudta, jót hoz-e ez a találkozás. A törpék vezére egy lovat vezetett elő, 
és intett a legénynek, pattanjon fel rá, ő maga egy piros kancán jődögélt. Mentek, 
mendegéltek, amíg a faluba nem értek. Máté a házat megint üresen találta. Hej, a 
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mindenit, hogy lesz így tovább? — vakarta a fejét. Megy az istállóba, hát a pom-
pás lovak helyén csupa kígyót, békát talált! Úgy megijedt, meg kellett támaszkod-
nia, hogy el ne essen. 
A király vitéze erre elmondta Máténak, hogy az, aki őt szolgálatába fogadta, 

nem más, mint boszorkány, a lovak pedig tényleg kígyók és békák voltak, amiket 
varázslattal átváltoztatott. És ha nem őrizte volna meg, esztendő múlva őt is el-
varázsolja, legelhette volna a füvet kerek hét esztendeig. 
Máté úgy kifehéredett, mint a fal oldala.  
— Nem kell többé félned tőle, gazdasszonyod a király tömlöcében várja, 

hogy ítélkezzenek fölötte. Szedd össze, ami a tied, de nagyon vigyázz, még egy 
hajszálat se hozz magaddal, ami a boszorkányé volt, különben meggyűlik még a 
bajod! 
Hát a legénynek nem kellett sok biztatás, gyorsan összeszedte a ruháit, meg 

ezt-azt, ami az övé, és már a kapun kívül is volt. Indulhatott egyenesen a király 
kastélyához. 
— Hanem hát, jól vigyázz magadra, ha kedves az életed — mondta a vitéz. 

— Helyén legyen a szíved, mert nem kicsi dolog, ami rád vár. Most csak annyit 
mondhatok, egyébbel ne törődj, arra ügyelj, hogy ezt az egy lovat válaszd ma-
gadnak, amin én ülök. Száz közül is megismered, a bal füle mögött csillag alakú 
folt van.  
Amikor a király udvarába érkeztek, Mátét már várta a főudvarmester. Sarkan-

tyús csizmát, kardot, vitézi ruhát adott neki. Kínálták finomabbnál finomabb fa-
latokkal, ám a legénynek akár száraz puliszkát is adhattak volna, nem figyelt ő ar-
ra, mit eszik, mit iszik. Bizony az álom is elkerülte szemeit, hajnalhasadáskor már 
talpon volt.  
Reggel a király hívatta maga elé. Azt mondta neki: minden parancsot teljesít-

sen, különben fejével játszik. Teltek-múltak a napok, Máté tette a dolgát, de 
mind az járt az eszében, hogyan is láthatná már a csillagos homlokú királykisasz-
szonyt, még mielőtt a feje karóba kerülne. Leste reggel-este, a kastélyban, a kert-
ben, ám sehol se látta, mintha a föld nyelte volna el. Sebaj, gondolta, ami késik, 
nem múlik.  
Egy nap aztán parancsot kapott a kapitánytól: menjen ide s ide, hozza el a ki-

rály öregapjának láncos buzogányát. Indult is Máté, aztán eszébe jutott, milyen 
tanácsot kapott. Azt kérte, adnának egy lovat neki, hogy hamarabb járjon. Hoz-
ták is már neki, bársony volt a nyerge, ezüst a zablája. Nem lesz ez jó — mondta 
—, nincs ilyenhez szokva. Hadd válasszon másikat magának. Ment a pajtába, ke-
reste a piros kancát. Hát volt ott száz is, csak azt az egyet nem találta, amelyiket 
kereste. Nézte itt is, ott is, végre rálelt az istálló mögött. Hanem az úgy ugrált, 
úgy rúgott, közelébe se lehetett menni. Gondolt egyet Máté, valahogy közelébe 
settenkedett, és odaugrott, jó szorosan átölelte a ló nyakát. Ugrott az ide-oda, rú-
gott, harapott is, de Máté el nem engedte. Aztán felugrott a hátára. Hát erre 
olyan kezes lett a ló egyszeriben, mintha mindig is őt hordta volna a hátán. 
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Vitte a ló hegyen-völgyön, árkon-bokron át. Estére egy erdő szélére értek, ott 
a ló megállt, egy tapodtat se akart tovább menni. Mi legyen, gondolkozott a le-
gény, itt bizony nem sokra megy a ló nélkül, meg kell várni a reggelt. Hát egyszer 
egy házikót látott meg. Na, ide bekérezkedik, akárki lakjon is ott. Kopog, senki 
nem válaszol. Benyit, hát a tűz ég, az asztal megterítve, de senki sehol. A tűzhely 
előtt pedig ott a láncos buzogány! Meg is ragadja, ám az olyan nehéz volt, meg-
mozdítani se bírja. Próbálja egyszer, kétszer, hiába. Hát egyszer bejön a ló, egyet 
fúj, még a tűzből is szikrák szálltak, és úgy megrúgta a láncos buzogányt, hogy a 
küszöbön kívül esett le. Megy a legény, hát most fel tudja emelni! Felteszi a lóra, 
hogy induljanak. Egy vénséges vénember termett mellette, azt mondja neki: 
— Ezer szerencséd, te legény, mert úgy tudd meg, senki emberfia elvinni nem 

tudná ezt rajtad kívül. Most pedig igyekezz, mert ha itt talál a buzogány őrzője, 
halál fia vagy menten! 
Máté felpattant a lóra, és már ott se voltak. Hajnalhasadáskor a palota kapujá-

hoz értek éppen. Hej, csodálkoztak ám a vitézek! 
Azt mondja a király: 
— Látom, nem akármilyen embernek adsz enni, te legény. Egyetlen vitéz sem 

tudta nekem elhozni öregapám láncos buzogányát. Halljam hát, milyen jutalmat 
kívánsz? 
Máté nem kért mást, mint azt a piros lovat, amelyiket kiválasztott. Rázta a fe-

jét a főudvarmester, hogy azt nem lehet, de a király mégis rábólintott: 
— Tudd meg, legjobb lovamat választottad, másnak azt sem engedném meg, 

hogy ránézzen. Most egyél, igyál, aludjál, reggel az udvarmester megmondja, mi-
lyen feladat vár rád.  
Korán reggel hívatta az udvarmester és parancsba adta: három napig neki kell 

őriznie a király ménesét. Legyen résen, mert ha egy is hiányozni fog, feje karóba 
kerül.  
Mi sem könnyebb ennél, gondolta Máté. Füttyintett kutyáinak, és már terelte 

is a ménest a legelőre. Mi történt, mi nem, este, amikor számolja, hát egy hiány-
zik. Na most, Máté, vége vígandrásnak! Búcsúzhatsz szép fiatal életedtől! Gon-
dolta, elbúcsúzik lovától, hiszen az mentette meg az életét. Enni adott, megsi-
mogatta, hát a ló megszólal: 
— Egyet se búsulj, kedves gazdám. Pattanj a hátamra, és induljunk útnak! 
Hét határon túl jártak már, amikor az elveszett ló nyomára akadtak. Hanem az 

úgy vágtatott, szélnél sebesebben! Bizony nem gondolta Máté, hogy elérik, de a 
lova, mint a gondolat, még annál is gyorsabb volt. A legény jó erős kender-
kötéllel megkötötte a megkerült lovat, úgy indultak vissza. Már az udvarmester 
számolta a lovakat, amikor visszaértek. És ez így ment másnap és harmadnap is. 
Harmadik nap a király újból hívatta, és jutalmat ígért neki, amiért megőrizte a 
ménest, mert addig minden nap eltűnt egy-egy ló, akárhogy is őrizték.  
— Nem kérek egyebet, felséges királyom, mint azt az egy kardot, ami fen-

séged szobájában a sarokban porosodik. 
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Hoztak neki szebbnél szebb fegyvereket, amilyent még látni sem lehet, egyik-
nek bársonyból a tokja, másnak gyönggyel kirakva a markolata, ám a legény nem 
tágított, csupán azt az egyet kérte. Nem volt mit tenni, hát nekiadták mégis. Igaz, 
nem szívesen, mert az olyan kard volt, hogy aki felkötötte, annak a kard csörre-
néssel jelezte, ha veszély közeledett. 
Másnap reggel parancsot kapott Máté, hogy őrségbe kell mennie. Úttalan uta-

kon vezették el egy erdőben a birodalom határáig. Itt egyedül kellett őrködnie ál-
ló héten keresztül. Eltelt az első nap, el a második is, hát harmadik napon olyan 
zivatar kerekedett, a szélben földig hajoltak a fák is. Nem baj, gondolta Máté, aki 
megáztat, meg is szárít. Igen ám, csakhogy egyszerre megcsörren a kardja. Mire 
észbe kapott, egész hadsereg vette körül, idegen katonák. Mi lesz veled, Máté, 
egy szál egyedül? 
— Na te vitéz, ütött az utolsó órád! Kettőbe hasítsalak, vagy miszlikbe ap-

rítsalak? — kérdezte a vezér. 
— Kettőbe is hasíthatsz, miszlikbe is apríthatsz, csakhogy ahhoz közel kell 

állni! — felelte a legény.  
— Kár volna az erdei vadak lakmározzanak belőled, ha már ilyen bátor ember 

vagy. Legyél inkább a mi emberünk, állj be közénk. 
— Nem tehetem — válaszolta. — Oda a becsület, ha én a felséges királyt 

cserbenhagynám. Inkább álljunk ki viadalra, hadd lássuk, ki az igazi vitéz kettőnk 
közül. 
Máté csak azt kérte, ha ő lesz a vesztes, tegyék fel a lova hátára, hogy az vigye 

vissza a király udvarába.  
Összecsapott a két vitéz, hogy szikráztak a kardok. Küzdöttek napestig, de 

egyik se tudta legyőzni a másikat. Úgy elfáradtak, hogy már a kardot is alig bírták 
felemelni. Egyszer csak a Máté lova felágaskodott, nagyot nyerített, aztán úgy le-
rúgta lováról az ellenség vezérét, hogy még nagyot nyekkent. A legény mellette 
termett, és kiütötte kezéből a kardot.  
— Megadod-e magad? — kérdezte. 
— Szúrjátok le! Aprítsátok darabokra! — kiáltotta a vezér. Ugrottak is a vité-

zek, ám a legénynek a lova elejükbe állt, és úgy rúgta fel a fegyvereseket, mintha 
szalmából lettek volna. Látta a vezér, hogy Mátét nem lehet legyőzni, könyörgés-
re fogta a dolgot, csakhogy az életét menthesse. 
— Nem kell az életed, te gyáva féreg — mondta a legény. — Nem kérek érte 

cserébe egyebet, minthogy mindegyik vitézed szúrja le a kardját a földbe, és bé-
kében visszafordulhattok.  
Ezt meg is ígérték. Annyi kardot zsákmányolt Máté, hogy amikor letelt a szol-

gálata, négyökrös szekérrel szállították be a király udvarába.  
Amikor a király meghallotta, mi történt, örömében ökröt süttetett, hordót 

csapoltatott Máté tiszteletére. Maga elé hívatta a trónterembe, és így szólt: 
— Másodszor mentetted meg a királyságomat, te vitéz. Bármit kérjél, kíván-

ságodat teljesítem. 
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Máté nem sokat törte a fejét, mit válaszoljon. 
— Felséges királyom, nem kérek én sokat, add nekem azt az egy virágszálat, 

amelyiken a csillag jelét láttam. 
Értett a király a szóból, hogyne értett volna. Azonnal megparancsolta, vezes-

sék elő a csillagos homlokú királylányt a kastély legutolsó szobájából. Oda záratta 
a királykisasszonyt, hogy senki ne láthassa, mert amióta a varázslat megtört, éjjel-
nappal sírt-rítt, mást nem akart maga elé engedni, mint azt az egy legényt, aki őt 
megmentette. 
Amikor a királylányt elővezették, azt kérdezte a király: 
— Na leányom, akarsz-e feleségül menni legbátrabb vitézemhez? 
— Akarok — felelte a csillagos homlokú királykisasszony. 
A király azonnal útnak indította futárait a világ négy sarka felé a hírrel, hogy 

hét országra szóló lakodalmat csapnak. Ingyen folyt a bor, egy hétig húzták a ze-
nészek, még az öregasszonyok is ropták a táncot. Evett-ivott kedvére mindenki, 
aki csak el tudott jönni a lakodalomba. Máténak még a kutyái is sült húson éltek, 
annyit ettek, hogy szuszogni is alig bírtak. Attól kezdve bizony nem kellett kop-
lalniuk. 
Lovának pedig ezüst vederből kínálták a vizet, aranyos kupával mérték az ab-

rakot. Olyan dolga volt, mint egy miniszternek, még a legyeket is elhessegették 
róla. 
Máté pedig azóta csak akkor járt vásárba, ha rámás csizmát vásárolni szottyant 

kedve. Ami meg nem hiszi, kérdezze meg tőlem. 
 
 

 
 

 


