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  Mátyás király és a kolozsvári bíró  

Nemhiába, szerette a nép Mátyás királyt: nem volt több hozzá hasonlatos királya a 
magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott erősen sanyargatják a szegény 

földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában – álruhába öltözött, s úgy ment színről színre, 
látni a valóságot. 

A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népet. 
Hiszen nem kellett több Mátyás királynak. Majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj, lesz annak 
a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyódott Kolozsvárra. 
Hogyne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. 
(Még most is áll az ő szülőháza: nézzétek meg, ha Kolozsváron jártok.) 

De hogy szavamat össze ne keverjem, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, 
s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíró házával. 

Hiszen jókor ült a mészárszék elé. Nagy sereg nép hordotta a fát a bíró udvarára, egy cso-
mó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet: 
hordjad, vágjad, paraszt! 

Egyszerre csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. 
— Ne, te, ne – mordult rá a hajdú –, hát te mit lopod Isten áldott napját?! Kelj föl, ne lógasd 

a hosszú orrodat, hitvány paraszt! 
S hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a „hosszú orrú” paraszt há-

tára. Mátyás fölállott, megvakarta a hátát, de nem indult. 
— Indulj már! 
— Jó, jó, de mit fizet kend? 
— Ezt, né! – ordított a hajdú, s még jobbat húzott Mátyás hátára. – Indulj előttem! 
Mit volt mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt.
— Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! 
A bíró ott könyökölt a tornácon. Mátyás megszólította: 
— Kegyelmed a bíró? 
— Én hát, mi közöd hozzá? 
— Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért? 
— Ejnye, ilyen-olyan, szedtevette parasztja – káromkodott a bíró –, mindjárt fizetek én ne-

ked! Húzz rá! – parancsolta a hajdúnak. 
No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. 
Jól van... Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de köz-

ben, mikor senki sem látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. 
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