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Az udvari esküdtek 
 
Oláhországi útjából hazafelé fordulván Mátyás utat veszt, s 

Bihar vármegye szélén lévő Sárrétjének vizsgálódására indul, mégpe-
dig a Mátyás nevezet alatt; addig-addig, míg beér egy Udvar nevű 
faluba: tudakozza a falu házát, mutatnak néki egy rongyos putrit, 
melynek a tetejéről a nádalást jóformán elhordta a sok tavaszi 
szárasztó szél. Bémegy, hát látja, hogy összegyülekezett szakállas es-
küdtek, törvénynap lévén, körülülték a tüzhelyet. Megjelennek az 
ügyes-bajosok, törvényt látnak kire-kire; megbírságolták a vétkeseket 
pénzre és borra, melyet az íródeák (notarius), ki egyszersmind a falu 
borát ugyanazon putriba mérte, a róvásra felrótt. Azonban a szószóló 
mondja a bírónak: 

– Koma van már bírság, nosza hozatnál a polgárral (tizedes) egy 
marhatagot, ám Mátyás deák is itt van, íródeák őkelme, majd meg-
pörköli (gulyásosan megfőzi). 

– Uram Isten, adj egy jó esőt – mondja azonban a bíró –, bizony 
mindenünk odalesz. 

– Igen – felel Mátyás –, nád se terem, mely ezt a házat béfedje. 
– De dühödjön meg a nádja – mondja a bíró –, vízben van an-

nak  a töve, úgy is megnő az. 
Azonközben kész a pörkölthús, és mondja Mátyás:  
– Én leszek a bíró, míg az ebéd tart. 
Vízzel tele dézsákat hordat, az esküdtek lábait belérakatja a víz-

be, s úgy ebédelteti őket. Jólesett a kövér marhatag az öreg uraimék-
nak, csak az volt a baj, hogy Mátyás a bírságból egy kupával sem 
kínálta őket. Majd megrepedt a tüzes gége, törülik bajuszukat, sza-
kállukat, integetnek a szószólónak (törvénybíró), ki is a szomjúságtól 
ösztönöztetvén, mondja: 

– Uram, mivel ölte meg csak egyszer az ördög is a fiát? 
Melyre Mátyás: 
– Dühödjön meg a nádja, vízben van a töve, úgy is megnő az. 
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Ekkor látá a szakállas tanács, mit jelent a néma mese; hibájukat 
megesmerték, a király is megengedett nékik. 

Mátyás elmenetele után annyit ittak az esküdtek bú felejtésért a 
bírságból, hogy az öregebbeket közülük estve felé karon fogva vezet-
ték haza a polgárok. Nagyon elnyomta őket a falu terhe; az ifjabbak 
pedig hajnalig dicsérték a szőlő levét, mígnem rájok virradt, mint a 
farkasra, s akkor eloszoltak. 

 
Forrás: Kiss János: Elmés nyájasságok 

 
 


