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Mátyás király meg a kolozsvári bíró 
 

Mátyás király Erdélybe bémenvén, Hunyadon elorozkodék 
(ellopakodván) a seregtől és Kolozsvárra bémenvén, mind alá s fel 
kerengett a városban. Azután a mészárszékbe ment, és ott ülvén, úgy 
lógatta a lábát. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a job-
bágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári 
szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind 
a fa mellé kergeté a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák 
a bírónak az udvarba és asztagba raknák. Úgy talála az egyik porosz-
ló Mátyás királyra is, és monda néki:  

– Jere te, sima orrú1, hordj fát! 
Mondja Mátyás király: 
– Hány pénzt adsz? 
És monda a poroszló: 
– Ebet adok. 
És jót rándíta egyet a válla között a bottal, és úgy hajtá őtet a 

ház elébe a vágott fa mellé. Hogy oda juta a király, a  bíró fekszik a 
könyöklőn. 

Mondá Mátyás király: 
– Mit adsz, hogy besegítsem a fát vinni? 
Monda a bíró: 
– Co el, kutyafülű! Hordjad, mert ezennel úgy kékül meg a 

hátad! 
És szegény Mátyásnak váltig kellett hordani. A behordáskor pe-

dig három hasáb fára megírta volt Mátyás király az ő nevét veres kré-
tával. Azonban elorozkodék onnét, és Gyaluba ment fel a sereg kö-
zibe. Harmadnapra alájő Kolozsvárra. Mikoron egynéhány nap mula-
tott volna, szembe hívatá a kolozsvári bírót és a tanácsot. Hogy szem-
be volnának, megkérdé a bírót, mint volna a város? épülne-é vagy 
nem? volna-é a szegénységnek valaki nyomorítására, avagy nem? 

Felele a bíró: 
– Felséges urunk, a te felséged oltalma alatt jó békességben 

vagyunk: nincsen a szegénységnek semmi nyomorúsága. 
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Mondja a király szolgáinak: 
– Menjenek a darabontok el, és hányják meg a bíró udvarában 

az új asztag fát, a fa között ott megtaláltok három hasáb fát, melye-
ken az én nevem vagyon megírva veres krétával, hozzátok azokat 
ide. És fogjátok meg a bíró poroszlóit, és hozzátok azokat is ide. 

És a darabontok mind oda futának, és megkezdték hányni az új 
asztag fát, és nem sok idő múlva kettőt megtalálának a fákban. És a 
király mondá a bírónak: 

– Hol vetted ezt a fát? Mondd meg! 
És a bíró megrémülvén, dideregve mondá: 
– A jobbágyokkal hozattam. 
Kérdi a király: 
– Kicsoda vágta fel? 
Mikoron a bíró hallgatna, megriasztá a király: 
– Mondd meg! 
És mondá a bíró: 
– A városbeli szegény nép vágta fel. 
Kérdi a király: 
– Kicsoda vitte be udvarodba? 
És fordulván az egyik poroszlóra és monda neki: 
– Lator! Nézed az orromat, ha sima? Lator! Most is tüzel a há-

tam a te ütéseid miatt. 
És mondá az uraknak: 
–Lássátok a nagy kegyetlenséget? 
És elbeszélé nékik az egész históriát. 
Annak utána mondá a bírónak: 
– Te hamis bíró, agg ebnek és kutyafülűnek mondtál, és meg 

akarád kékíteni a hátamat, hogy fizetést kívánok vala a fahordásért. 
Ezeket a fákat a hátamon kellett behordanom. Ihol kezem írása rajta 
vagyon, meg nem tagadhatod. Mi nem jobbágyul adtuk a szegény 
népet és a falukat a városokhoz, hogy a bírák és a tanácsok rabul bír-
ják azokat, nem ti jobbágyitok, hanem mindnyájan én jobbágyim 
vagytok, mint szinte amazok szegények. De miért hogy ők együgyű-
ek szegények, az ő gondviseléseknek terhét raktuk ti reátok, és hogy 
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a városoknak építésére segítségül legyenek. Még a nemeseknek is 
nem adtuk a szegény népet jobbágyul, avagy rabul, hanem csak a föl-
det adtuk nékik az ő vitézségekért, hogy majorkodjanak rajta, és a 
szegénység is majorkodjék rajta. És miért hogy a szegények élik az ő 
földeket, hogy azért adót adjanak nékik a király adója mellett, és 
bizonyos napokon is szolgáljanak nékik, és ezért viszontag tartoznak 
a nemesek véle, hogy gondjokat viseljék és megoltalmazzák őket. 

Annak utána úgy fordítá Mátyás király a beszédet a kolozsvári 
bíróra és monda néki: 

– Te hamis és kegyetlen bíró, miért hogy ezt a kegyetlenséget 
művelted és szememnek láttára hamisan megraboltattod, ezért 
akasztófa volna helyed; de hazámon nem művelem ezt szemérmet2, 
hanem harmadnapra a fejedet elüssék. Te pedig lator poroszló, tör-
vénytelenségnek hóhéra, miért hogy a szegénységet így kínzottad, és 
énnékem megütötted minden ok nélkül a hátamat és ebbel kínáltál 
engemet, harmadnapra elvágják a te jobb kezedet, mellyel megütöt-
tél engemet és a szegényeket, és annak utána egy nagy gyevedert3 
kössenek a nyakadra, és avval egyetemben az akasztófára felakasz-
szanak.  

És a másik poroszlónak monda: 
– Te szegény kergető lator, tégedet harmadnapra a prengér4 alá 

vigyenek, és három pálcával jól megcsépeljék a hátadat, annak utána 
a városból kiverjenek és országomból kimenj, mert ha megtaláltatol 
országomban, akasztófa lészen helyed. 

És ezek mind így lőnek. 
        
1sima orrú – pisze orrú 
2szemérem – szégyen 
3gyeveder – heveder: vastag kötél 
4prengér – pellengér: szégyenfa, szégyenoszlop, szégyenkő  

 
(Heltai Gáspár magyar krónikájából) 
Forrás: Tóth Béla Magyar Anekdotakincs, Budapest, 1901 


