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Mátyás király  a Fadrusz szobron 

iskola 

          
        Korcsolyázik a király 
 
A fiú a bal lábán siklott, a jobb lábával lendítve magán előre 
ugrott és fél fordulattal hátrafelé érkezett a jobb lábára. Kor-
csolyája pillanatra megvillant a szürkeségben, amikor ke-
mény testbe ütközött. 
 – Bocs! – szólt ijedten.  Két vasmarok szorításában lassan 
magasba emelkedett a csillogó műjégről, kíváncsian fordí-
totta fejét jóakarója felé. A késő esti ködben mosolygó 
bronzarcot látott. A termetes férfi vállára omló dús haján 
babérlevél koszorú pompázott. 
–  Sikerült a Kadett ugrás! – szólt a vasmarkú. 
- Te vagy Mátyás király? – kérdezte a fiú. 
 – Éljen Mátyás az igazságos! – harsogta Kinizsi Pál és a 
stilizált várfok alól a kolozsvári Fadrusz emlékművét körbe-
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kerítő jégpályára 
lépett. Magyar 
Balázs szétvetett 
lábakkal állva fel-
nézett a király 
lovára, nem hitt a 
szemének, üres 
volt a nyereg. 
 – Vigyázzon jó 
uram, ahol fényes, 
egyenes!   
Báthori István 
mindkét kezében 
megmozdultak a 
győzelmi zászlók.  
– Ne féltsd te ve-
zérünket megállt ő 
a Duna jegén is – 
szólt halkan Sza-
polyai István és 
két karját óvó 

mozdulattal széttárva fordult a király felé. – Annyi török 
verő háborúban lovagolt felséges királyunk, időnként meg 
kell mozgatnia gémberedett tagjait. – Jól mondja, nádor 
uram, de arra is figyelmezzen, hova lett az egyik sarkantyúja. 
A fiú megszeppenve hallgatta a nagyok társalgását. Kinizsi 
Pál azt is nehezményezte, hogy a királynak is görbe lett a 
sarkantyúja, pedig nemrég újították.  
– Késő van már. Holnap majd kiderítjük kinek mi baja sar-
kantyúinkkal. Ezt a gyereket pedig kísérjék kegyelmetek 
szállására, biztosan várja már az anyja… 
A király vigyázva jégre engedte a kisfiút és hátramenet, 
mintha korcsolyacipőben volna hirtelen leszúrt 
Ritterbergerrel magasra felugorva, ötöt forgott és jobb lábára 
érkezve huppant lova nyergébe. – Egy életem, egy halálom, 
kérdezni szeretne valamit a gyerek, felséges királyom – mor-
gott a bátran, mintha zablátlan volna Mátyás király Fakó 
nevet viselő lova, akiről a facebook is hírül adta éppen, hogy 
hat nyelven beszél és időkapszula van a gyomrában. 
 – Beszélj! – a király, mert annyira okos volt, hogy még a 
lovával sem kezdett vitába. 

A fiú 
éppen 
hátrafelé 
koszorú-
zott a 
szobor 
körüli 
jégpályán 
és azon 
spekulált, 
hogy 
belekezd-
jen dupla 
Lutzba. A 
felszólí-
tásra le-
cövekelt.  
– Meg-
halt Má-
tyás ki-
rály, oda 
az igazság! Tessék nekem megmondani, mit jelent ez? 
Miért mindig ezt sóhajtja nagyapám?  
 - Igazat beszél! – dörögte Magyar Balázs miközben pedert 
egyet a bajuszán. Báthori Istvánban felment a pumpa. - 
Még hogy meghalt?! Hiszen te is látod kisfiam, hogy él…  
- Akkor meg miért „oda az igazság?” Miért oda? És hova? 
– Jó kérdés! – szólt kiegyenesedve nyergében a jó király. – 
Azt pedig, hogy hova lett és hol, merre van igazság éppen 
neked és társaidnak kell majd kideríteni. –De, de… - 
bugyborékolt az ellenkezés a kisfiúból, aki mindig ott ült a 
füle mögött és duzzogott. – Semmi de… Igyekezz hazafe-
lé, ágyban a helyed! Látod, mi is szundítunk egyet! Hol-
napra talán okosabbak leszünk. 
A király vezérei szépen és katonás rendben helyükre áll-
tak, okos lova bólogatott. „Az idő nekünk dolgozik” Mint-
ha ezt hajtogatta volna. 
A fiú hazaiszkolt. Alig várta, hogy másnap reggel nagyap-
ját az időről kérdezze. 

Mátyás király katonái 
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