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Krúdy Gyula 

 

Mátyás király czizmadiája 
 

1. 

Ebben a történetben arról a csalafinta diákról lészen szó, aki 

sok száz esztendővel ezelőtt bebarangolta az országot. Ha rákerült a 

sor, akkor király lett a diákból, Mátyás király, és volt nagy álmélko-

dás, amikor a kódorgó diák egyszerre Magyarország koronás kirá-

lyává vedlett. 

Nagy király volt az a Mátyás. Fenékig ürítette a kelyhét azok-

nak az élvezeteknek, amelyek a királyi állással együtt járnak. Volt 

szegény ember, volt kolduló vándor, változtatta az álruháit, mint egy 

színész. (Talán bajuszt is azért nem viselt, hogy könnyebben eltün-

tethesse igazi alakját. Utóvégre ha nagy bajusza lett volna, nehezebb 

lett volna neki elrejtőzni.) Mikor ráunt a csavargóéletre, hirtelen Bu-

dán termett, és nála jobban senki sem tudott király lenni. Bezzeg bá-

multák volna az útszéli csárdások, akik szállást adtak a szegény di-

áknak, amikor beleült trónusába. Mintha a trónusra született volna, 

királyibb volt a királynál... Azazhogy néha bizony megfeledkezett 

magáról őfelsége. Éppen erről mesél ez a történet. 

Hogy sorjában elmondjunk mindent, abban az időben, amikor a 

király abban lelte örömét, hogy alattvalóit megtréfálja, élt a szabolcsi 

Buj községben egy csizmadia, bizonyos Gaál Sámuel. No hiszen, 

hogy csizmadia volt Gaál Sámuel, ezzel ugyan sohase lett volna ne-

vezetes ember! Még ha egyetlen csizmadia lett volna az országban! 

De volt sok más csizmadia akkor is, mint mindig, mert az emberek – 

amin Gaál uram szörnyen csodálkozott – abban az időben is lábbal 

jöttek a világra. A lábra pedig csizma kellett, különösen akkor, ha 

nemesember volt a lábak tulajdonosa. 
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Gaál Sámuel azért csodálkozott a lábakon, mert szörnyen sze-

rencsétlen embernek érezte magát. Igaz, hogy nem volt jobbágy – 

már az apja megváltotta magát, aki ugyancsak csizmadia volt –, de 

mikor ő nemesember szeretett volna lenni! A nagyravágyás nem 

hagyta aludni a buji csizmadiát, éjjel-nappal azon törte a fejét, ho-

gyan lehetne ő nemesember. Már a mestersége se tetszett neki valami 

nagyon. A csizmának akkor is bőrszaga volt, és csirizzel ragasztot-

ták. Gaál Sámuel utálta a bőrt és a csirizt. Amíg a talpakat kalapálta, 

folyton csak az járt a fejében, hogy ő jobb sorsra született. Egy csomó 

gyerek sírt körülötte, és ő egyebet nem mondott gondolatban, mint 

ezt: 

– Nemesemberré kell lennem! – S nagyokat ütött a csizmatalp-

ra. 

Hogyan lettek abban az időben a nemesek? 

Elmentek verekedni török-pogány ellen, és ha a király véletle-

nül észrevette vitézi magatartásukat, nemessé ütötte őket. 

A másik módja az volt a dolognak, hogy Szárkodit, a várispánt 

meg kellett venni pénzzel. A várispán elküldte a királynak a diplo-

mát aláírás végett, aztán nemesember lett az illető. De ez csak a kül-

földről bevándorolt kereskedőknek illett, akik görnyedtek az arany 

alatt, amit a derekukon hoztak. 

Gaál Sámuelnak nem sok kilátása volt ilyenformán, hogy ne-

mesemberré lehessen. 

Hallotta, hogyne hallotta volna ő is, átutazó kalmároktól, vásá-

rosoktól, hogy Mátyásnak, a diáknak, másféle módjai is vannak, 

hogy valakiből nemesembert csináljon. Elmegyen maga álruhában 

arra a helyre, faluba vagy városba, ahol valami érdemes emberről 

beszél a hír. De ugyan mit beszélne a hír Gaálról, a buji csizmadiáról? 

Bizony, sohase vetődik erre a tájra a diák. 
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Egyik esztendő a másikat tolta. Gaál Sámuelből lassan deres fe-

jű ember lett, és még mindig csak ott tartott, ahol fiatalságában: a 

csizmák talpát kalapálta keményre, foltosra. 

Történt – még a buji csizmadiánál is történik valami –, hogy ké-

ső éjszakán egyszer kopogtattak az ablakán. 

A csizmadia felébredt, és kinézett a hollószínű éjbe. 

– Ki az ördög dörömbözik? – kérdezte mogorván. 

– Egy szegény diák van idekünn – hangzott a felelet. – Tovább 

szeretnék menni, de lyukas a csizmám, mind belefolyik a víz. 

A csizmadia fejében egyszerre megvillant egy különös gondo-

lat. Hátha éppen a király áll odakünn a sűrű éjszakában! Igaz, hogy 

sok diák bolondját járatta már vele. A kóbor diákok olyanok, mint a 

koldusok. Elmondják egymásnak, hol találnak vendégszerető hajlék-

ra, kedves házigazdára. Néha csapatostul mentek rá a diákok a jó 

Gaál Sámuelra, és mindenéből kiették. 

De a varga mind tovább rendületlenül bízott, hogy egyszer el-

jön az igazi „diák”. 

Nem soká gondolkozott, nyomban ajtót nyitott az éjszakai ven-

dég előtt, és míg a mécsest meggyújtotta, szemügyre vette a vendé-

get. 

Bizony az éppen olyan volt, mint a többi diák. Nagy orra volt –, 

és míg körülnézett a szegényes szobában, így szólt: 

– Tán bizony te volnál a varga, a híres Gaál? 

Minden vándordiák így kezdte, hisz valamennyi tudta, hogy a 

vándordiák rongyos köntöse alatt Gaál, a csizmadia mindig a királyt 

keresi. 

És a varga nem ábrándult ki annyi idő alatt. 

– Én vagyok a Gaál – felelt szolgálatkészen. – Én vagyok a ván-

dordiákok patrónusa, öregapja. Ahány rongyos diákcsizma van az 

országban, mind énhozzám kerül, mert én ingyen dolgozom. Mutasd 

a csizmád, diák. 
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A diák lehúzta a csizmáját. Bizony jókora lyuk volt azon. Amíg 

Gaál Sámuel munkához látott, megkérdezte: 

– Bizonyosan messziről jössz már ezzel a lyukkal. Talán Debre-

cenből. De minek is varrattad volna meg máshol, amikor itt van 

Gaál, a bolond csizmadia? 

– Hallottam rólad – felelt a diák. – Derék ember vagy. 

Gaál a munkához látott, de fél szemmel mindig a diákra pislo-

gott. 

– Hallottam azt is, hogy nemesember szeretnél lenni! Ugyan 

mért nem szólsz a királynak. Bizonyosan nemessé ütne, ha megis-

merne. 

Gaál Sámuel nagy elhatározással emelkedett fel. Be sokszor 

megcselekedte már ezt. 

Térdre vetette magát a rongyos diák előtt. 

– Felséges uram, tégy nemesemberré! 

A diák meglepetten nézett a csizmadiára. Aztán nevetni kez-

dett. 

– Nagyon sokat kérsz egy csizmafoltozásért, Gaál. Csudálom, 

hogy egy várat nem kérsz ajándékba. 

– Mit csinálnék én a várral, uramkirály! Csak nemesember sze-

retnék lenni. 

A diák most nyomatékosan szólalt meg: 

– Én nem vagyok király, Gaál. Én csak a király szolgája vagyok, 

és a nevem Tamás. De annyit mondhatok, hogy nehezen fog menni a 

dolog. Nincsen egyetlen nemes csizmadia sem ebben az országban. 

Éppen te legyél az első? A király vagy a királynak a szolgái már adó-

sok minden csizmadiának. 

– Nekem is sokan adósok. Húsz esztendeje talpalom a vándor-

diákok csizmáját, abban a reménységben, hogy egyszer a király ve-

tődik hozzám álruhában. 
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– Bolond vagy te, Gaál. Ezer vándordiák között sincsen egy ki-

rály… 

Így szólt Tamás, a vándordiák, és nevetett. 

A varga ezalatt elkészült munkájával. Olyan foltot rakott a 

csizmára, hogy ezer esztendeig sem szakad le onnan. 

A diák belebújt a csizmába. 

– Jól dolgoztál, varga. Hálából adok neked egy tanácsot. Egy hó 

leforgása múlva légy Budán. Otthon lesz gazdám, a király. Aztán 

hozz magaddal egy pár rongyos csizmát. 

– Dehogy! – vágott közbe Gaál. – Majd egy pár vadonatúj, re-

mekbe varrt csizmával állítok be őfelségéhez. 

– Te csak hallgass rám. Rongyos csizmát hozzál. A legrongyo-

sabbat ebben a műhelyben. 

A varga elgondolkozva nézett szét a rongyos, tavaszamúlt 

csizmák között. Egyet fölvett találomra. 

– Majd elviszem ezt a legrongyosabbat. Egy szegény diák hagy-

ta nálam, mert jobb csizmát adtam neki helyette. 

Tamás megnézte a csizmát. 

– Jó lesz az. Aztán ott legyen kend. A többit bízza rám. 

Elköszönt a vargától. Nyakába kerítette a köpönyegét, s elindult 

a sötét éjben. 

Gaál – már akkor is ilyenek voltak a Gaálok – fölköltötte a gye-

rekeket, az asszonyokat, és így szólt hozzájuk: 

– Megengedem, hogy összetörjétek a lábasokat és egyéb csere-

peket. Most már majdnem biztos, hogy nemesember leszek. 

A csizmadia gyerekeinek egyéb se kellett. Összetörtek mindent 

a házban, és az öreg Gaál szelíden biztatta őket: 

– Csak törjetek, lelkeim. Mulassátok ki magatokat. 
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2. 

 

A budai várban abban az időben még élet volt. Egy nagy király 

lakott ott, aki szerette a pompát, a fényt, a dicsőséget maga körül lát-
ni. Tele volt a kincsesháza arannyal. Könnyen tehette, hogy a legelső 
vadaskertet tartotta Európában. 

Mátyásnak szokása volt korán kelni. Mikor még mindenki 
aludt a palotában, ő már fölébredt, és valami rejtekajtón kisurrant az 
őrök és fegyveresek közül. Sohasem tudták meg, hová jár a király 
hajnalonként. Az udvari pletyka – akkor is volt már udvari pletyka – 
azt tartotta, hogy a király a budai hegyek közé jár. Van ott a budai 
hegyek között egy rejtett kastélya, és a kastélyban egy még rejtettebb 
rozmaringszál. Ki tudna eligazodni a pletykákon? Ha a budai hegyek 
közé járt a király, akkor is csak azért tette, mert kedvét találta benne. 
De megfordult ő másfelé is. Mindenféle álruhákba öltözötten felke-
reste azt a népet, amelyet az éjszaka gyűjtött a kapuk elébe. Akik ott 
várták a virradást, amíg Budára szabad lesz az út. Szerette, módfelett 
szerette a tréfát a király. Egy jó tréfáért elment az ország túlsó részé-
be is. Kár, hogy kifogyott a tréfás királyok fajtája. 

Gaál Sámuel, a mi csizmadiánk ott a messzi Bujban megfogadta 
a Tamás diák tanácsát, és egy hó leforgása után Budára indult. 

A csizmadia nevezetes arról, hogy neki van a legrongyosabb 
csizmája. Mintha csak nem tartaná magát érdemesnek arra, hogy jó 
csizmát viseljen. Abban az időben még takarékosabbak voltak a 
csizmadiák. Legalább Gaál uram csak amúgy mezítláb indult el a 
hosszú útra. Vitt úgyis csizmát magával, a hátán: azt a legrongyo-
sabb csizmát, amit valami titokzatos okból a királyi udvarba kellett 
neki cipelni. 

Kutyagolt Gaál Samu. A hosszú gyaloglásban néha elfáradt a 
lába, és akkor a lábára húzta azt a nagyon rongyos csizmát. A csiz-
mának az már mindegy, Gaál uramnak meg jólesett. Rongyosabb 
már nem lehetett a csizma, mint amilyen volt. Sok víz lefolyt azóta a 
Dunán, amikor a csizmát igazán csizmának nevezték. A szára, az 
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zöld szattyánból volt, a sarkantyúnak is volt rajta valami nyoma. Egy 
nagy úr dobhatta oda a koldusdiáknak, aki a csizmát Gaál uramnál 
hagyta. Csakhogy mégis meglátszott azon a csizmán, hogy valami-
kor nagy úrnak a lábán volt. Legalábbis Gaál uram úgy érezte, mikor 
hébe-korba felhúzta utazásában. Mintha valami varázslat lett volna a 
csizmában. Egyszerre elfelejtette minden búját, gondját, sőt elfelejtet-
te még azt is, hogy nem nemesember. A zöld szárú csizmában ne-
mesembernek érezte magát. 

Ment, mendegélt a csizmadia. Hol a lábán hordta a csizmát, hol 
a hátán. De mégis inkább a lábán, mert ha egyszer már rongyos a 
csizma, annak úgyis mindegy. Meg aztán ki tudja? A király talán az 
ország legrongyosabb csizmáját akarja éppen látni Gaál uramon. A 
királyok szeszélyei kiismerhetetlenek. 

Valahol Buda körül járt már Gaál Sámuel. A csizma a lábán, ve-
rejték a homlokán, mert ugyancsak kifáradt az éjszakai utazásban. 
Hajnalodott. Piros szeptemberi hajnal volt. A fák, amelyek az erdő-
ben komoly hallgatásban álldogáltak, mintha halkan felzúgtak volna, 
amikor a csizmadia alattuk elhaladt. 

Valahol patak csörgedezett az erdőben. Gaál hallotta a patak 
szavát. Arrafelé tartott, hogy felüdítse szomjazó ajkát, poros arcát. 

Mintha vékony ezüstkígyócska szelné át az erdőt, úgy kanyar-
gott a kis patak a zöld fák alatt. 

A csizmadia elnézte a patakot. Mintha ezüstből lett volna annak 
a vize. Ő még ilyen patakot soha életében nem látott. Bársony nőtt a 
patak partján, valódi bársony. Gaál Sámuel nem is lett volna igazi 
ember, ha le nem heveredett volna a bársonyra. Amint pedig letette a 
fejét, elaludt. Mindenféle bolond álmok kergették nyugovásában. 
Hol király volt, hol nemesember, hol csizmadia. De akármelyik álla-
potot álmodta, mindig arra biztatta a kis cselédeit, hogy törjenek ösz-
sze mindenféle cserepet a házban. S azok törtek, mindig csak tör-
tek… Arra ébredt fel, hogy viszik. 
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Puha, kényelmes gyaloghintót emelt hat piros ruhás szolga a 

vállán. Piros ruhás, aranyhímes ruházatú vitéz lépkedett a gyalog-

hintó mellett. 

– Csak törjetek, kedves cselédeim – mormogta Gaál Sámuel, 

mert azt hitte, hogy az álom folytatódik. 

Pedig ez már nem álom volt, hanem valóság. Gyaloghintón vit-

ték a buji csizmadiát egy gyönyörű kastélyba, annak is a legszebbik 

szobájába. Finom, keleti dívány várakozott ott rá. A csizmadia levág-

ta magát a díványra. Behunyta a szemét. Hadd tartson még ez a ked-

ves álom. 

Az a vitéz, akinek a piros ruháján a legtöbb aranyhím volt, most 

fél térdre ereszkedett Gaál Sámuel előtt. 

– Mit parancsol felséged reggelire? – kérdezte. 

A csizmadia elgondolkozott. Ha már álmodik, legalább legyen 

valami értelme az álomnak. Legalább jóllakik álmában. 

– Őzet szeretnék, nyárson sülve – mondta, mert más nem jutott 

eszébe. 

Az aranyhímes ember eltűnt. A csizmadia a magányt arra 

használta fel, hogy vörösre csípte a tenyerét. Meddig tart ez a bolond 

álom? 

A pecsenyét pedig már hozták is. Ezüsttálcán és ezüstvillákkal. 

A csizmadia sohasem látott villát addig. Bicskával és kézzel ettek 

Magyarországon. Nem is mert a villához nyúlni. A csizmaszárhoz 

nyúlt, de nem találta ott a bicskáját. Persze, persze, nem a minden-

napi csizma volt rajta, hanem a koldusdiák csizmája. Hát csak neki-

fanyalodott úgy puszta kézzel a reggelinek. A rubinszínű bort már 

könnyebben kezelte. Azt megitta a kristályüvegből. 

Így éldegélt és lakmározott a buji csizmadia, amikor az arany-

hímes vitéz megkérdezte nagy alázatosan: 

– Megengedi-e fölséged, hogy Ilona leányasszony bejöhessen? 

Gaál uramnak már jókedve volt. 
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– Lássuk azt a vászoncselédet! – rikkantott fel. 
(Ha álom: legalább szép álom legyen.) 
Egy hollófürtű leányasszony lépett a szobába. Szép volt az is-

tenadta, szebb teremtést már el sem lehetett képzelni. És mosolygó 
orcával jött a csizmadia felé. Megsimogatta, megcsókolgatta. 

Gaál Sámuel hallgatott csendesen. Ugyan mi lesz ennek a vége? 
A vége pedig az lett, hogy hirtelen kürtrivalgás hallatszott az 

udvarról. A bájos hölgy összerázkódott. 
– Tán nem is te vagy a király?! – zörrent rá a csizmadiára, ami-

kor az javában álmodozott. 
– Dehogyis vagyok király. Csizmadia vagyok – felelt Gaál. 
A szőnyegajtók szétnyíltak, és egy villogó szemű, őszülő férfiú 

jelent meg a küszöbön. Kelevéz a kezében, aranyhím a ruháján. Gaál 
fél szemmel rákacsintott. Nini, Tamás, a deák állott előtte! 

A deák bősz haraggal rontott a csizmadiára. 
– Ki vagy te, aki az én csizmáimat hordod? 
A csizmadia felemelkedett: 
– Ne bolondozz, Tamás deák. Ezek azok a bizonyos legrongyo-

sabb csizmák. 
A deák arcán hirtelen vidám mosoly terült el. 
– Tudom már, ki vagy. Te vagy Gaál, a buji csizmadia. 
– Az vagyok, deák. 
– No, hát kelj fel, Gaál, vége a királyságnak. Itt van az igazi ki-

rály. Sohasem hittem volna, hogy a csizmáim még a női szíveket is 
meg tudják hódítani!… 

– Micsoda csizmák? – kérdezte Gaál. 
– Azok a csizmák, amelyeket a lábadon viselsz. Én vagyok Má-

tyás, a király. 

*** 

Igaz-e, nem igaz-e a legenda? Annyi bizonyos, hogy a Gaálok 
nemesemberek lettek, és egy pár csizma van a címerükben. 

Ők így mesélik a nemességük történetét. Jobb, ha elhisszük ne-
kik. 


