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Egyszer volt Budán kutyavásár 

 

Egyszer régen a jó és igazságos Mátyás király álruhába öltözött és elindult körülnézni az 

országában. 

Hát meglát ám egy szántóföldön két parasztembert, akik szántottak. Az egyik lassan, nehezen 

haladt, mert csak egy sovány ökre volt. Bezzeg a másik parasztembernek gyorsan ment a 

munka, mert ő hat kövér ökörrel dolgozott. Odament Mátyás király a gazdag paraszthoz: 

- Adjon isten, gazduram! - köszönt Mátyás. 

- Magának is! - köszönt vissza a gazdag parasztember. 

- Látja ott a másik embert azzal a sovány ökörrel? - kérdezte a király. 

- Látom. Hogyne látnám. 

- Miért nem ad kölcsön neki két ökröt? Magának még marad négy, neki meg gyorsabban 

menne a szántás – mondta Mátyás király. 

- Dehogy adok! Szerezzen magának! - mondta az ember, azzal ment tovább dolgozni. 

„Megállj, te irigy – gondolta magában Mátyás király - ,fogsz te még csodálkozni!” 

Odament hát a szegény parasztemberhez. Elmondta, ki is ő valójában. Megkérte a parasztot, 

menjen haza, adja el az ökrét, a pénzen meg vegyen annyi rossz kutyát, amennyit csak tud. A 

kutyákat aztán vasárnap hajtsa fel Budára a vásárra, a többit majd ő elintézi. 

Úgy is lett. A paraszt eladta az ökrét, a pénzen meg kutyákat vett. Nevették is a faluban az 

emberek. Azt gondolták, megbolondult. De a szegény ember nem törődött velük, vasárnap 

felhajtotta Budára a kutyákat. A vásárban is csodálkoztak a kofák, mit akar ezzel a sok 

sovány, rossz kutyával. Egyszer aztán megjelent Mátyás király ünneplő ruhában, körülötte 

sok gazdag, nemes emberrel. A király egyenesen a szegény paraszthoz ment: 

- Nézzék csak, urak! Ez az ember elhozta nekünk az ország legszebb kutyáit – azzal meg is 

vette a legkoszosabb, legrondább pulit. 

A többi gazdag úr rájött, mit akar a király, hát ők is vettek maguknak kutyát. Hamar elfogyott 

az összes eb. A szegény paraszt alig tudta elrakni a sok-sok aranyat. 

- Hanem most menjen haza és dicsekedjen el otthon, mi történt itt Budán! - mondta neki 

Mátyás király. 

A parasztember odahaza el is dicsekedett mindenkinek. Amikor a gazdag paraszt megtudta, 

mi történt a vásárban, majd megpukkadt az irigységtől. 

 - Majd szerzek én is aranyat! De többet ám! Sokkal többet! Tízszer annyit, mint a szomszéd! 

- kiáltozott. 

Azzal eladta mind a hat kövér ökröt, sőt a szekeret, de még a disznóit is. A pénzen aztán 

rengeteg sovány, beteg kutyát vásárolt. Vasárnap ő is felhajtotta őket Budára. A vásár 

bejáratánál Mátyás király katonái várták. 

- Hova-hova ezzel a sok kutyával? - állították meg a parasztot. 

- Eladni hoztam őket a királynak meg a gazdag uraknak – felelte az ember. 

- Eladni?! Hát tudja meg, egyszer volt Budán kutyavásár! Most pedig takarodjon! 

Az irigy parasztember nem tehetett mást, szégyenkezve hazakullogott. Azóta sem volt többet 

Budán kutyavásár.     
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Mi a mese címe? 

          ______________________________________________ 

Kik a szereplők? 

          ________________________________________________________ 

Milyen helyszínek voltak a mesében? 

         _______________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

Mivel szántott a gazdag parasztember? 

          ____________________________________________________ 

Mivel szántott a szegény parasztember? 

         ____________________________________________________ 

 

Ki mondta? Kösd össze! 

- Miért nem ad kölcsön két ökröt? 

- Majd szerzek én aranyat! De többet ám!   Mátyás király 

- Hova-hova, ezzel a sok kutyával?    gazdag urak 

- Dehogy adok! Szerezzen magának!    a király katonái 

- Mi is veszünk magunknak kutyát!    gazdag parasztember 

- Menjen haza és dicsekedjen el otthon, mi történt!  
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Mit adott el a szegény ember? 

        _____________________________________________________ 

 

Mit adott el a gazdag parasztember? 

       ________________________________________________________ 

       _________________________________________________________ 

 

Igaz? Hamis? 

A szegény parasztember hat kövér ökörrel szántott.                         

_____________ 

Mátyás király álruhában járta az országot.                                             

___________ 

A gazdag paraszt nem adott kölcsön ökröt a szegény embernek.           

___________ 

A szegény parasztember eladta az ökrét és kutyákat vett a pénzen.        

___________ 

A faluban kinevették a szegény parasztembert, mert koszos volt a ruhája.  

_________ 

A szegény ember elvitte Budára az ország legszebb kutyáit.                     

_________ 
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Kösd össze! 

Mátyás király álruhában volt, mert segíteni akartak a szegény 

embernek. 

A gazdag paraszt nem adott kölcsön ökröt, 

mert 

sok kutyát akart venni. 

A gazdag urak megvették a rossz kutyákat, 

mert 

irigy volt. 

A gazdag parasztember eladta az ökreit, a 

szekerét, mert 

nem akarta, hogy felismerjék. 

 

 

Hol volt a kutyavásár? 

                     __________________________________________ 

 

Hányszor volt kutyavásár? 

                   ____________________________________________ 

 

Ki lett gazdag? 

                   _____________________________________________ 

 

Kit kergettek el a katonák? 

                     ______________________________________________ 


