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A Szuhay Mátyás tréfája Tompa Mi-

hály Szuhay Mátyás (1847) című elbe-
szélő költeményének prózába való át-
ültetése. 
Tompa Mihály (1817–1868) — 

XIX. századi líránk jeles képviselője — 
dalaival, verses meséivel és regéivel vált 
népszerűvé. Lírája az allegória és az 
elégia műfajában érte el tetőfokát. Ver-
ses epikája a mondagyűjtő és a költő 
erényeit ötvözi. Legtöbb kiadást meg-
ért, más nyelvekre is lefordított Virág-
regék (1854) című műve mára se veszí-
tett üdeségéből. 
A Szuhay Mátyást a Kisfaludy Társa-

ság pályázatára szánta, amely „költői 
beszély” megírására szólított fel „vala-

mely a nép ajkain élő történeti sze-
mélyről”. Szájhagyományból merített 
kitűnő elbeszélő költeményét — akár-
csak Tompa egész életművét — üstö-
kösként megjelenő kortársai, Petőfi és 
Arany, legjobb barátai homályosították 
el. A pályadíjat Arany János Toldija vit-
te el, a Szuhay Mátyás dicséretben ré-
szesült. 
A folyóiratunkban olvasható át-

dolgozás Tompa Mihály méltatlanul 
elfelejtett művét, a cselekmény bo-
nyolításában, a hősök egyénítésében 
és a humoros csattanókban egyaránt 
jelesnek bizonyuló Szuhay Mátyást 
kívánja az olvasók szívébe vissza-
lopni. 
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Szótlanul kocogott az öreg Szuhay a Tarka hátán. Délután indult el kis társa-
ságával a szőlőhegy aljába. Velük tartott egy darabon Keszi Pál is, az unokaöccse. 
— Miért lógatod az orrod, fiam? — szólította meg Szuhay Mátyás az unokaöcs-

csét. — Bizony nagy baj a szerelem! De úgy hallom, választottad szép, ügyes leány. 
— Igen — mondta Keszi Pál —, de Vas Benedek az apja! Kuruchoz Annát 

sosem adná. 
— Ördög szánkázzon a vén labancon! — mordult mérgesen a nyakas kuruc. 
— Kell is nekem a Vas uram gulyája, ménese! — sóhajtott Keszi Pál. — De 

Annát még holnap este elhozom. Szépen, s ha nem lehet, erővel! 
— Segítsen az Isten! — bátorította unokaöccsét Szuhay. 
Keszi Pál elköszönt a társaságtól, és az alföldi város felé vette útját, ahol Anna 

lakott. Szuhay Mátyás pedig tovább kocogott két társával együtt a szőlőhegy irá-
nyába. 
— Bárcsak szerencsével járna! — dörmögte Szuhay. — Igazán derék gyerek 

és jó rokon. 
Lassan rájuk alkonyult s benn jártak már az éjszakában, mikor megérkeztek. 

Szuhay uram leszállt a Tarkáról, s indult ajtót nyitni. De, kezében a kulccsal, visz-
szahőkölt. Az ajtó tárva-nyitva. Leverték a lakatot! Részegek hangos beszéde és 
danája szűrődött fel a pincéből.  
— Húzódjatok félre! — súgta társainak Szuhay Mátyás. — Feltörték a bor-

pincémet. 
Fokosát előhúzta a nyeregkápából és leosont a pincegádoron. A pislákoló 

lámpa sűrű árnyékából, a borozók háta mögül vette szemügyre a díszes társasá-
got. Mind egy szálig labanc! — futotta el a méreg. 
Nyolcan vigadtak az asztal körül. Hordón ült a kilencedik. Nicsak! Hiszen ez 

nem más, mint Vas Benedek, a zord apa! 
Herkó páter vitte a szót, a korhely barát. 
— Uraim, szót kérek! — tette le a boroskancsót a pap. — Én is mondanék a 

kopaszról egy történetet. 
Herkó páter tovább fűzte a szót: 
— Épp a szőlőjét kapálták. Szuhay kiballagott a hegyre. Rá akart gyújtani, de 

nem volt pipadohánya. Gazdag úr, övé az egész hegy, mégse restellt a kapásaitól 
kunyerálni. Azok kifordították a zsebüket, az egész napra valót odaadták. De az 
öreg csak nem tudta nagy, öblös pipáját teletömni. Azóta járja Szuhay Mátyásról, 
hogy „nagy pipájú, de kevés dohányú”. Na, de a bora felséges! — csettintett 
Herkó páter. — Jó gondolat volt a kopasz kuruchoz kitérni. Ürítem kupámat a 
szőlősgazdára!  
— Köszönöm, köszönöm! — állt elő Szuhay. 
Izmos termete láttán Herkó páter elejtette a boroskancsót, és fehér lett, mint a fal.  
— Ki innen, labanc! — mennydörögte Szuhay Mátyás. — Nem te kapáltad 

szőlőm tövét! Hogy a hóhér kösse föl a tolvajokat! 
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Leütötte a lámpát. Fokosával közéjük vágott és hirtelen félreállt.  
— Üsd, vágd, nem apád! Aprítsd, ahol éred! — józanodtak ki egyszerre a hí-

vatlan vendégek. És a vaksötétben úgy helybenhagyták egymást, hogy négykézláb 
is alig tudtak a lépcsőn kimászni.  
— Nagyapám se látott ilyen ütközetet! — kacagta őket Szuhay. 
Fáklyát gyújtott, és a kinn várakozókat behívta.  
— A hegy aljában hagyták lovaikat a hívatlan vendégek — újságolta az egyik ifjú. 
— Micsoda lódobogás, trappolás támadt, miután feljöttek — nevetett a má-

sik. — Hanyatt-homlok menekültek. 
Végre az asztalhoz telepedtek, s egymásra ürítették boroskupáikat. Ám ekkor 

észrevette Szuhay, hogy a lábra állított hordó alján Vas Benedek kuporog. Unoka-
öccse jutott eszébe s a házassági terv. „Rókát fogok!” — villant át furfangos agyán. 
— Barátaim! — köszörülte a torkát. — Hadd avassalak be titkomba. De köz-

tünk maradjon ám! Nehogy az a fösvény ember, Vas Benedek valahogy megtud-
ja. De hagyjuk a vén kányát! Unokaöcsém, Keszi Pál jártában-keltében megbok-
rosodott lovat látott, amely sebesen hurcolta maga után kengyelbe akadt lovasát. 
Pali rögtön utána vetette magát és zablájánál fogva megfékezte a mént. A száz 
sebből vérző lovast megmosdatta. Mindent elkövetett, csakhogy életre keltse. 
„Hogy hívnak?” — tért magához hirtelen az úr. „Keszi Pál a nevem” — vágta ki 
unokaöcsém gyanútlanul. Nem is sejtette, ki volt az ismeretlen.  
— Ki volt? — kérdezte a két ifjú egyszerre. 
 — Megmondjam? El se hiszitek tán. A király testvérét mentette meg Keszi 

Pál! — felelte büszkén az öreg Szuhay. — Pergament küldött, pecsétest. Még 
unokaöcsém se tudja. Az áll a levélben, hogyha megmentője, Keszi Pál meg ta-
lálna házasodni, bárói címet kap, s hozzá kilenc falut. 
Ámuldoztak a vendégek és harsányan éljeneztek. Fenékig ürítették barátjuk 

szerencséjére a boroskancsót.  
— Egy a baj! — kesergett Szuhay. — A fiú épp a Vas Benedek lányát szereti. 

Holnap is Annához megy. De utoljára! Én fogom megházasítani az öcsémet. De 
nem a vén kánya lányával, nem bizony!  
Kis idő múlva Szuhay Mátyás beljebb tessékelte vendégeit, hogy óborral kínálja 

őket. Vas Benedek gyorsan kibújt a hordóból, és repeső örömmel hagyta el a pincét.  
Amikor Szuhay kis társaságával visszatért, a hordó már üres volt. Nesze neked, Vas 

Benedek! — rúgott az öreg kuruc a hordóba. — Megfizeted most már a borom árát! 
Másnap este, hogy elütötte a kilencet, Vas Anna alig tudta a nyugtalanságát lep-

lezni. Az ablakhoz rohant, majd leült. Azután elölről kezdte. Nem találta a helyét.  
— Lelkemadta Annám — csitította a fiatal leányt a dajkája. — Sose búsulj! Itt 

lesz mindjárt, ahogy megígérte. 
— Jaj, Kata, úgy várom, mint gerlice a párját! — borzongott Anna, mintha lá-

za volna. 
— Nézd csak, gyöngyvirágom! Nem hiába vártál! — örvendezett a dajka. 
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Amint Keszi Pál belépett, az öregasszony kicsoszogott a szobából. 
— Ugye, minden úgy lesz, Annám, amint ígérted? — vonta magához Keszi 

Pál a menyasszonyát. — A plébánosunk még az éjjel összead. 
— Igent mondok — pirult el Anna. — De utána megvallom apámnak, még 

ha meg is öl, hogy hozzád mentem feleségül. 
Kata nyitott rá a fiatalokra: 
— A kocsis befogott már. Sietni kell, míg haza nem tér az úr! 
Négylovas kocsi repítette a messzi város plébánosához a fiatalokat. Csak a fé-

nyes hold látta a boldog párt az alföldön átrobogni. A kocsis, mint kőszobor ült 
a bakon, szótlan némaságban. 
A plébános a fiatalok elé sietett. A szelíd tekintetű szikár pap bevezette őket a 

házba. Pali kézen fogta mátkáját. Meghatottan lépték át mindketten a küszöböt. 
Minden elő volt már készítve a menyegzőhöz. És a plébános épp hozzá akart 
látni a szertartáshoz, amikor kicsapódott az ajtó, s a kocsis lépett be rajta. Kari-
más kalapját lerántotta, s végignézett mind a hármukon. 
— Apám! — sikoltott fel Anna. 
A szelíd tekintetű pap nyugodtan állt. De a vőlegény elsápadt. 
— Tisztelendő uram — szólt Vas Benedek felindultan —, nem vagyok én 

kocsis. A menyasszony az én leányom! Leghőbb kívánságom, hogy szent eskü 
kösse össze Annát és Keszi Pált. 
A plébános csendesen mosolygott, és áldásra emelte a kezét. Ám a szökevé-

nyek azt hitték, mindezt csak álmodják, és alig merték a holtomiglant elrebegni. 
Az esküvő után Vas Benedek szeretettel ölelte, csókolta gyermekeit. Csak azt 

kötötte ki, ha netán különös szerencse érné egyiküket, az ne felejtse nevét, rang-
ját, kincsét a párjával is megosztani. 
— Kedves, édes Annám — sugárzott Keszi Pál a boldogságtól —, mától 

fogva hitvesem vagy. Ennél nagyobb szerencse engem úgysem érhet. 
— Azt meglátjuk még! — csapott a lovak közé Vas Benedek, s a kocsi köny-

nyedén száguldott végig a síkságon, az új házasokkal. 
Volt ám lakodalom a fösvény Benedeknél! Levágtak tíz ökröt. Száz hordót 

megcsapoltak. Hivatalos volt a lagzira boldog s boldogtalan. Koldusokat kínáltak 
bélessel, kaláccsal. Még a vándorokat is jóllakatták. A fiatalja vidáman ropta a tán-
cot. Az idősebbjét Herkó páter tartotta szóval. Borsos meséivel fűszerezte a bort. 
A lagzi híre hamar bejárta a vidéket. És az öreg kuruc ismét gondolt egy nagyot. 

Felült a Tarka hátára, és több száz szegénnyel a Vas Benedek tanyáján kötött ki. 
— Atyafiak! — eresztette ki a hangját Szuhay. — Hallottátok, ugye, hogy Be-

nedek uram megkapta a báróságot? Ennek örömére engem kért fel, hogy mie-
lőbb tudassam: vegyen búzájából, ki amennyit elbír. Köszönet fejében csupán azt 
várja el, hogy minden teli zsák helyett egy-egy üres zsákot vigyetek majd neki. 
Rakodott szaporán a sok nincstelen, s cipelte görnyedve a tiszta búzát. Ember 

s asszony addig térült-fordult, míg a verem ki nem ürült. 
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Nézheted, vén kánya! Üres hordóért nesze neked üres verem! — vágtatott el a 
Tarka hátán a furfangos kuruc. 
Három nap múlva, amint véget ért a lakodalom, Vas Benedek arra ébredt, 

hogy a búzáját elhordták. Jó, hogy nem ütötte meg a guta, amikor százával jöttek 
hozzá mindenünnen az üres zsákokkal, köszönetet mondani. 
Múlt az idő. És a fiatal pár boldogan élte napjait. Hónapok repültek. Fogytak az esz-

tendők. Már a kis unoka, Bence is világra jött s vígan cseperedett. Csak Vas Benedek 
komorult el néha. Sehogy se értette, miért késik a beígért cím s a várva várt vagyon. 
Míg aztán a véletlen össze nem hozta Szuhay Mátyással. Lovukon kocogtak 

mind a ketten a poros országúton. 
— Nos, labanc uram, mikor iszunk egyet a báróságra? — kiáltott rá Szuhay 

harsányan. 
Vas Benedek csakhogy le nem esett a lováról. Sápadt, kékült, majd piros lett, 

mint a paprika. 
— Tatár lapítsa szét, ravasz kuruc, a koponyádat! — sarkantyúzta meg lángo-

ló dühvel a paripáját. 
De mire hazaért, haragja lelohadt. 
— Kicsi Bence, gyöngyöm, csillagom! — kapta fel az unokáját. — Ezer báró-

ságért sem adnálak téged! 
Így huzakodott egymással öreg korában is Szuhay Mátyás és Vas Benedek — 

a kopasz meg a kánya. 
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FFarsang végén 
Mesefalván 
a falu háza 

feldíszített színpadán, 
egy kis darabban 
bemutatták 
Góbé Miskát, 

a faluvégi szabómester 
bohóckodó kisfiát — 
a rongyból készült, 
s királlyá lett 
rongykirályt. 

 
GGóbé Miska, 
a farsangi 

komédiás kisgyerek 
Mesefalván 
a színpadon 
jómódot, 
gazdagságot 
hirdetett; 
be se állt 

többé a szája, 
úgy hantázott, 
hadonászott, 
szökdécselt. 

 
BBeszéd közben 
sarjúhaja 

meg-megzizzent, 
kancsal szilvamag 

szemével 
nézett minket, 

tarka, 
kerek fejére 

biggyesztett 
lógó bársonyfüle 

billegett, 
pamut arcán 
fércelt orr 

és hímzett száj; 
kezét, 

s pettyes nadrágját 
kockás 

szövetdarabkákból 
aggatták; 

az inaslányok 
a varrodában 
siettükben 

úgy varrták — 
így nézett ki 
Góbé Miska, 

a faluvégi szabómester 
tervezte kisgyerek, 
kit farsang farkán 
a falu népe 

rongykirályként 
ünnepelt. 

 
AAzt ígérte, 
tej forr majd 

a mély kutakban 
— kolbászkerítések mögött — 

mint mesében, 
mézből, 

omlós kekszből, 
s vajból épül 
minden ház, 
s este későn, 
a munka után, 


