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Ötszázötven esztendeje koronázták királlyá 
Hunyadi Mátyást 

Mátyás királlyá koronázásának évfordulójának alkalmából Mátyás korával és 
személyiségével folyóiratunk 2008. évi 3., Honismereti Akadémiára megjelenő, 
száma foglalkozik majd. A koronázás 2008. január 24-én volt 550. évfordulójá-
hoz kötődően közöljük most ezt a három mesét Kóka Rozália gyűjtéséből és fel-
dolgozásában. (A szerk.) 

Mátyás királlyá koronázása 
Egyszer, régen, a magyarok kifogytak a királyukból. Újat kellett hát választani. Összehívták Budára 

az összes urakat, hogy maguk közül válasszanak királyt. Össze is gyűltek az urak. de hamarosan nagy 
veszekedés tört ki. Mindegyik úr nagyobb akart lenni a másiknál. Semmiképpen nem tudtak megegyez-
ni. Akkor, hogy. hogy nem. üzenet érkezett az égből. Királyuk lesz Isten akaratából. Az lesz a magyarok 
királya, aki. szeptember nyolcadikán vasasztalról eszik. Na lett dolguk a kovácsoknak! Az urak mind 
vasasztalokat rendeltek, hogy a megjelölt időben a vasasztalnál ebédelhessenek. 

Szeptember nyolcadikán, mind kitelepedtek a szabadba, dúsan megterítették a vasasztalokat, s reg-
geltől estig ott falatoztak, várták, hogy hozzák az égből a koronát. 

Mátyás szegény béresgyerek volt. Ezen a napon igen korán felébredt, mert különös álmot látott. Al-
mában megjelent neki egy angyal, s azt mondta, hogy ő lesz a magyarok királya 

Mátyás nem szólt senkinek az álomról, jókorán felkelt, felöltözött, aztán kiment a mezőre a gazdája 
ökreivel, s szántani kezdett. 

Délben egy szolga ételt hozott neki, hát kifogta az eke elöl az ökröket, megfordította az ekét. s az eke 
vasára tette a fazekat, úgy kezdte kanalazgatni a kását. 

Egyszer csak, az égen nagy fényesség támadt. A fényesség közepén repült két angyal, hozták a koro-
nát, hogy Mátyás fejére tegyék. Mikor már egészen közel voltak, szegény Mátyás igen megijedt, fel-
kapta az eketisztító vasat, olyant sújtott a koronára, hogy a korona tetején a kereszt mindjárt elferdült. 
Akárhogy hadonászott Mátyás, az angyalok mégis csak a fejébe nyomták a koronát. Mátyás Magyaror-
szág királya lett Isten akaratából. Nem is volt több olyan igazságos királya e hazának, se azelőtt, se azu-
tán. 

A táltosgalamb 
Valamikor, réges-régen, amikor a magyarok királyt akartak választani, összehívták a népeket. Sze-

gényt, gazdagot, minden rendűt egyaránt. Amikor összegyűltek, elengedték a táltosgalambot. Akinek a 
vállára szállt a galamb, az lett a király. 

Élt egyszer egy szegény ember, volt annak egy jóravaló, suttyó fia. Ezt a legénykét úgy hívták, hogy 
Mátyás. Egy nap ez a Matykó gyerek megunta a nagy szegénységet, s azt mondta az édesapjának: 

- Édesapám, nem ülök én itthon ebben a nagy szegénységben, elmegyek szerencsét próbálni. 
- Eredj fiam, hátha megsegít a Jóisten! 
Na, a legényke feltarisznyálódott. elindult szerencsét próbálni. Járt ide-járt oda, kereste, hogy mihez 

fogjon. Egyszer csak, beérkezett egy nagyvárosba. Tolongott a nép, Matyi egyik percről a másikra egy 
nagy sokadalomban találta magát. Nem tudta elképzelni, miért tülekednek úgy az emberek, megszólí-
tott hát egy bácsit. 
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- Bácsikám, mi van itt? Mit csinál, itt az a sok ember? Mért lármáznak, mért tülekednek? 
- Hát, mi vóna, fiam? Királyválasztás van! 
Mátyás nézelődött, tekergette a nyakát, hátha meglátná ő is a királyt, de nem látta sehol. Akkor kapta 

magát, s felmászott egy kerítésre. 
Egyszer csak elült a nagy lárma, nagy csendesség támadt. Kihozták a kalickát, s eleresztették a 

táltosgalambot. 
A galamb vigyázkodott, erre-arra fordult, ide-oda repdesett, hirtelen aztán felreppent a Mátyás gye-

rek vállára. Mátyás úgy megijedt, hogy el akarta kergetni a galambot, de az nem akart leszállni a vállá-
ról semmiképp. 

A népek kiáltozni kezdtek: 
-Éljen az új király, éljen az új király! 
Az urak megharagudtak, ordítoztak össze- vissza: 
- Tévedett a galamb! Az nem lehet, hogy egy ilyen rongyos kölyök legyen a mi királyunk! 
Mátyást elzavarták, a galambot megfogták, s újra bele tették a kalitkába. Mátyás eloldalgott, elhú-

zódott a tömeg mellől egy fa alá. A galambot újra elengedték, hát, az másodszor is csak megkereste. 
Szépen ráült Mátyás vállára. Az urak csak nem nyugodtak bele a dologba. Amikor aztán harmadszor is 
a Mátyás gyerek vállára szállt a galamb, a nép zúgni kezdett: 

- Ez Isten akarata! Éljen Mátyás király, éljen az új király! 
Mátyást megkoronázták, dicső, nagy király lett belőle, jó világ jött a szegényekre. Mióta meghalt, 

sokszor mondják: „Meghalt Mátyás király, oda az igazság!" 

Mátyás király rózsát nyitó ostornyele 
Valamikor, régen, úgy választották a királyokat, hogy a koronát felröpítették jó magosra, s akinek a 

fejibe szállt, az lett a király. Igen ám, de a magyar koronának varázsereje vót, nem szállt akármilyen hit-
vány ember fejibe. Mindig annak a fejibe szállt, aki abban az időben a legjobban megérdemelte. Na, 
történt egyszer, hogy a magyarok kifogytak a királyukból, újat kellett választani. 

Meghúzták Budán a harangokat, hogy jöjjenek a népek, mert röpítik a koronát. Na, vót ott tülekedés! 
Hercegek, grófok, válogatott cigánylegények lépték le egymás sarkát, siettek mind Budára, hogy ott le-
gyenek, amikor röpítik a koronát. 

Mindenki abban bizakodott, hogy a korona hátha éppen az ő fejébe száll. 
Mátyás szegény szolgagyerek volt. Már kora hajnalba' kiment szántani a gazdájával a tétényi határ-

ba. Hat ökörrel szántottak s egyszer, egy kicsi szolgáló-lány kihozta nekik az ételt. Azt mondja a gazda 
Mátyásnak: 

- Matyi fiam, fogd ki az eke elől ezeket a szegény barmokat, hadd pihenjenek egy kicsit, s gyere, mi 
meg együk meg a reggelit! 

Mátyás kifogta az eke elől az ökröket, megfordította az ekét, s az eke vasára tette a fazekat, onnan 
kezdte eszegetni a paszulyt. Ahogy falatoztak, beszélgettek. Egyszer csak azt mondja a gazda: 

- Te. Matyi fiam, nagy nap van ma! Ma Budán királyválasztás van. Vajon ki lesz a király? 
Megszólalt csendesen Mátyás: 
- Abból se lesz semmi, ha én ott nem leszek! 
- Na, mér', hát ki lesz a király? Talán valamit megszimatoltál, avval a hosszú orroddal? - gúnyoló-

dott a szolgálólány. 
- Az lesz a király, aki ma vasasztalról eszik. 
A gazda odapillantott az eke vasára, amin a Mátyás gyerek fazeka állt s úgy el kezdett kacagni, hogy 

szinte kiesett a gatyájából. 
- N e bolondozz gyerek! Tán csak nem te leszel?! Édes fiam, akkor leszel te király, amikor az ostorod 

nyele rózsát nyit! 
Mátyás felállt, az ostora nyelét leszúrta a frissen szántott barázda oldalába, s nagy léptekkel elindult 

Budára. Hát. mire odaérkezett, már javában röpítgették a koronát. A korona kerengett a Duna felett, ke-
rengett, de senki a fejére le nem szállt. Mikor Mátyás odaérkezett, a korona körül nagy fényesség tá-
madt, halk muzsika kezdett szóllani, s a korona szép csendesen leereszkedett. Már csak egy karnyújtás-
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nyira volt a Mátyás gyerek fejétől, szegény Matyi, úgy megijedt, úgy elkezdett hadonászni, hogy a keze 
fejével félreütötte a keresztet a korona tetején. Hát. az úgy elferdült, hogy azóta se tudták kiegyenesíte-
ni, de akárhogy hadonászott Mátyás, a korona mégiscsak az ö lejibe szállt. Akkor aztán, a nép s a kato-
nák ujjongni kezdtek: 

- Éljen Mátyás király! Éljen Mátyás király! Az urak felhördültek: 
- Mi, hogy? Hogy ez a retkeslábú, vászongatyás parasztkölyök legyen a mi királyunk?! Ezt nem 

hagyjuk annyiba'! Na, addig lármáztak, hogy Mátyás fejéről levették a koronát, újra próbát tettek, aztán 
harmadszor is felröpítették a koronát, s a korona harmadszor is a Mátyás fejibe szállt. 

Akkor aztán nem vót mit tenni. Az urak is meghódoltak előtte. Mátyást nagy diadallal Budára kísér-
ték, aranyos ruhába öltöztették, aranyos trónra ültették. 

A gazda tovább szántott a tétényi határba'. Egyszer, ahogy megfordítja az ökröket, látja ám. hogy a 
Mátyás gyerek ostornyelének végén két kis levelecske bújt elő. Mereszti a szemeit, megy közelebb, hát. 
az ostornyél végén már két kis ágacska hajladozott, s mire odaérkezett, az ostornyél végén egy szép szál 
rózsa ingadozott. Akkor, aztán, a gazda hagyott csapot, papot, szántást, ökröket, s ahogy a lába vitte, si-
etett ő is Budára. Hát. mire odaérkezett, már az ő szolgagyereke ült a trónon. A gazda. Mátyás lába elé 
vetette magát, hasoncsúszva esedezett, úgy kérte a bocsánatot: 

Bocsásson meg, felség, hogy reggel én úgy kikacagtam! - Mátyás nagyot nevetett, s azt mondta: 
- Nincs semmi baj. gazduram, keljen fel! Csak azt árulja el nekem, honnan tudta meg, ilyen hamar, 

hogy én lettem a király? 
- Onnan tudtam meg, felség, hogy az ostornyél, amit reggel leszúrt a barázda oldalába, rózsát nyi-

tott. 

Csánki Dezső, a történetíró és a Magyar 
Országos Levéltár korszerűsítője 
Születésének 150. és halálának 75. évfordulója tiszteletére 

Egy „bennfentes" réteget nem számítva, a ma-
gyar hétköznapok emberének eléggé hézagos isme-
retei vannak levéltáraink múltjáról és az ott őrzött 
történeti dokumentumok sokoldalú forrásértékéről. 
Annak, aki a fővárosban forog, nem ismeretlen az 
Országos Levéltár impozáns neoreneszánsz tömbje 
a Bécsi kapu téren, a pesti oldalról nézve szembetű-
nő elhelyezésben, a budai várhegy északi fokán. So-
kan és joggal látják a tekintélyes épületben nemzeti 
történelmünk, identitásunk egyik jelképét, egyúttal 
a Kárpát-medencét átfogó önismeretünket tápláló, 
rangos tudományos intézményt. A Csánki Dezső 
életútjának fő állomásait jelző évfordulók méltó al-
kalmat nyújtanak arra, hogy - a nemzet, az ország 
írásban rögzített emlékezetének talán legfontosabb 
őrzőhelyére feltekintve - vázoljuk a magyar levél-
tárügy egyik legtöbb érdemet szerzett személyisége, 
a maradandó müveket ránk hagyományozó történet-
író pályáját és munkásságát. 

Csánki Dezső az akkor 4736 lakost számláló 
Füzesgyarmat mezővárosában. 1857. május 18-án 
látta meg a napvilágot, a nagy tekintélyű Csánki 
Benjámin református lelkipásztor gyermekeként. (A 
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