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 Hajdanában, régen, mikor Magyarországon még az igazságos Mátyás király 

uralkodott, a dunaalmási nagyrév volt messze járóföldön az egyetlen hely, ahol közlekedni 

lehetett a nagy vízen keresztül. A földesuraság, akinek szép erős kastélya volt a falu mellett, 

nem volt magyar ember, hanem valami jött-ment idegen. aki vitézségével-e, szolgálataival-e, 

valami módon annyira megnyerte még Mátyás elődjének a jóindulatát, hogy a dunaalmási 

kastélyt a király a hozzátartozó földekkel és dunai révvel együtt neki ajándékozta. 

 Hanem lett is keserves sorsa azoknak, akiket az útjuk a révén keresztül vezetett. A 

földesúr az átkelőktől sokkal magasabb révpénzt szedetett, mint azt a törvény megengedte. 

Aki nem fizetett, azt kastélyának börtönébe hurcoltatta és mindaddig ott tartotta, ott 

sanyargatta száraz kenyéren és vízen, amíg atyafiai, vagy valami jótevője ki nem váltotta 

nehéz pénzzel sötét börtönéből. 

 Az embertelenség és hatalmaskodás fülébe jutott Mátyás királynak. Kapta magát és 

kanalas tótnak öltözködve elindult, hogy átkeljen a réven. Tőle is magasabb révpénzt 

követeltek, amit vonakodott megfizetni és így maga a király is a dohos pincebörtönbe került. 

Voltak már többen ott, felvidéki és olasz kalmárok, szegény kézműves vándorlegények, 

akiket az álruhában levő király rendre kikérdezett. Elmondták neki viszontagságaikat és 

elmondták azt is, hogy van a kastélyban egy öreg cselédasszony, aki könyörületességből a 

száraz kenyér helyett ehető ételt is szokott belopni nagy titokban a tömlöclakóknak. Az 

öregasszony a szegény tót kanalaslegényt is megszánta és neki is juttatott eledelt. De nagy 

volt a csodálkozása, amikor a tótlegény másnap jutalmul valóságos fényes körmöczi aranyat 

csúsztatott a markába. 

- Ha aranyad van, miért nem fizeted meg az úrnak a kívánt révpénzt, miért nem      

                  váltod ki magadat - , kérdezte a szegény asszony. 

- Mert a te kezedbe inkább való az arany, mint az övébe - , válaszolt a tót legény. 

- Akkor majd én fizetem ki ezzel a pénzzel a kiváltásodat, aztán mehetsz szabadon. 

Úgy is történt. A szegény öregasszony kiváltotta az idegen tót legényt s az vidáman 

eredt útnak. Alig telt azonban bele néhány óra, visszajött a szegény tót legény gazdag és 

fényes kísérettel a kastélyba, hogy igazságot tegyen. Tett is igazságot. A gonosz földesurat a 

kastély melletti hegyen azonnal felakasztatta. A hegyet azóta is Akasztóhegynek hívják. A 

szegény asszonyt pedig gazdagon megjutalmazta az igazságos Mátyás király. 

 


