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Mátyás király és a kolozsvári bíró 

N emhiába, 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 csomó 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 hátára. 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

neked! 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 közben, mikor senki sem látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. 
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Este csöndesen továbbkullogott, de másnap megint beállított Kolozsvárra, most
már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem

fölment az ő palotájába. Egyszeriben hívatta a bírót s az egész tanácsot, ahogy szokta. A
bíróhoz volt az első szava:

- Mi hír a városban, bíró uram?
- Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged

nevét lefektünkben-felkeltünkben.
- Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók?
- Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének.
- Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végigsétálni a városon, hadd lássak mindent

színről színre. Tartsanak utánam kegyelmetek.
Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mennek utcáról utcára,

s egyszerre csak megáll a bíró udvara előtt.
- Ej, de nagy kazal fája van, bíró uram!
- Isten megsegített - mondotta a bíró alázatosan.
- Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát?
- A népek, felséges uram.
- S mit fizetett nekik?
- Ingyen, szeretetből tették - mondotta a bíró.
- Na, én mintha másként hallottam volna... Hé, legények - fordult a király a szolgái-

hoz -, hányjátok szét a kazalt!
A legények serényen munkához láttak, széthányták a kazalt, Mátyás meg csak nézte

erősen, hogy mikor kerül elé az ő három fája. Előkerültek azok is.
- Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni?
- Tudok, felséges uram - hebegett a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt.
- Olvassa, mi áll ezen a három hasábon?
- Mátyás... Mátyás... Mátyás... - dadogott a bíró.
- Bizony, ha Mátyás, úgy tudja meg kend, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú

orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akartam hordani
a fát!

- Ó, felséges uram! Kegyelem árva fejemnek!
Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is. Mondta Mátyás a hajdúnak:
- Te állj fel! Szolga vagy, azt tetted, amit az urad parancsolt. Hanem kendet, bíró uram,

példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, de fejedet üttetem, szegény népnek
sanyargatója!

A népek, kik ezt hallották, lelkesen kiáltották:
- Éljen Mátyás király! Ez az igazság!
Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság... Még ma is mondja a nép: "Meghalt

Mátyás király, oda az igazság..."
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Egyszer volt Budán kutyavásár

E gyszer régen a jó és igazságos Mátyás király álruhába öltözött és elindult
körülnézni az országában. Egyszer csak meglátott egy szántóföldön két

parasztembert, akik éppen szántottak. Az egyik lassan, nehezen haladt, mert csak
egy sovány ökre volt szegénynek. 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. - felelte a paraszt.
- Miért nem ad kölcsön neki két ökröt? Magának még marad négy, neki meg

gyorsabban menne a szántás. – mondta Mátyás király.
- Dehogy adok! Szerezzen magának! - válaszolta 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 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, nemesemberrel. 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 egy-egy 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.
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- 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 szekerét, de még a disznóit is. A pénzen
aztán rengeteg 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. 






