
JUHÁSZ MÁTÉ. 

Az irodalomtörténetnek lelke a szellemi művek beható isme
rete; de ahoz a szerzők életrajzának ismerete is épen annyira 
szükséges, mint as világtörténelemhez a földrajz vagy a térképek. 
Ez oly átalánosan ismert talpigazság, hogy annak bővebb meg
okolása fölösleges. És mi mégis az irodalomtörténet e kiegészítő 
szaktársának, t. i. a szerzők életrajzi adatainak alapos ismeretében 
— minden eddigi e tárgy béli munkálatok daczára — sajnálatos 
hátrányban vágyunk. Nem ismerjük számot tevő több Írónknak 
életét, vagy csak hézagosan és hiányosan; annál kevésbbé a másod-
harmad-rangúakét, a kik mégis kisebb-nagyobb mérvben és több 
vagy kevesebb becsű munkával szintén járultak a nemzeti szellem 
maradandó emléképületének megalkotásához. 

Ez utóbbiak sorába számíthatjuk e czikk homlokán megne
vezett Juhász Mátét is. 

Irodalmárkodó kényelgéseim között esett meg velem, hogy 
épen e multszázadi minorita iróba botlottam, a kit még a saját 
szerzete sem birt szerző (Auctor) gyanánt felismerni. 

A magyarországi Minorita-rend 1882/3. évi névtárát vettem 
kezembe, a mely hazafiúi hévvel és szorgalommal terjeszti elé a 
szerzetnek történetét, és oly gonddal, hogy a Minorita-rendből 
támadt íróknak külön fejezetet szentelve, azok életrajzi adatait 
és munkáiknak jegyzékét is elősorolja; és mégis, daczára annak, 
hogy Juhász Mátéról, mint rendtásról a megholtak névjegyzé
kében megemlékezik;1 a Névtár 143. lapján »A magyarországi 
Minorita-rendi irók« czimű fejezetben elősorolt 47 író között 
mélyen hallgat róla. Igaz, hogy utójegyzetében teljességet nem 
igényel sorozatának, sőt »a rend kimerítő irodalmi munkásságát 
— úgymond — majd akkoron fogják adni, ha provinciájuk összes 

1 A magyarországi Minorita-rend Névtára 1882/3. évre. Arad, 1883. a 
180. lapon. 
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könyvtáraiban a kutatást elvégezhetik.« És végül azt is megjegyzi 
a Névtár érdemes írója, hogy a három következő ferenczi szerzetest 
n. m. Laser Osualdot, Nikolai Andrást és Temesvári Pelbártot 
a tekintélyes Szent-Iványi Márton (»Curiosiora et Selectiora czimű 
műve III. kötet X. catalogus 15. lapján) Minorita irókűl szerepelteti, 
holott mind a három szerzetes a boszna-argentini provinciának 
(és így a Kapisztránusoknak) tagja volt, a mit mellékesen jó lesz 
tudomásul feljegyeznünk. 

Tehát — mint mondám — maga a szerzet Névtára sem 
ismerte egyik kitűnőbb rendtársának irói voltát. De ezen nincs 
mit csodálkoznunk, ha megvizsgáljuk irodalmunknak eddigelé 
megjelent irói életrajzgyűjteményeit. A régiebbeket, Czwittingert, 
Bod Péter M. Athénását ez esetben nem okolhatjuk, mert munkáik 
az érdeklett időkoron túl esnek. De ott van Horányi, ki irói élet
rajzi Lexiconának I. kötetéi 1775-ben, tehát Jahász Máténak még 
életében adta ki, és még is csak annyit ír róla,1 hogy »Juhász 
Máté sz. ferenczrendi szerzetes, ki üres idejében az ájtatos 
érzelmek ápolására hazai nyelveit írt Ódáit Jász-Apáti város 
költségén Kolozsvárt kiadta 1761. 4-r.« 

Danteiik Jószefnek »Magyar írók Életrajzgyűjteményében2 

csupán Horányinak fennebb közlött sorait magyarra fordítva találjuk, 
egy adattal sem többet, csakhogy itt keresztneve Máté helyett 
Mátyásra ferdítve és a munka nyomatásának éve is (toll- vagy 
nyomdai hibából) tévesen 175l-re van téve. Tehát sem a munka 
czíme, sem a szerzőnek melyik Ferenczes szerzet provinciájába 
tartozása nincs kitéve, az az, hogy hát annyi, a mennyi a kinyomott 
munka czímlapjáról, vagy ennek kézbe nem vehetése esetében 
legalább Sándor István könyvesháza 120. és 263. lapjáról meg
tudható lett volna. De nem találjuk Katona István »Scriptores«-ei 
között;3 nem találjuk megemlítve Vutkovich két rendbeli munká
jában4 sem. Nem található róla adat Szinnyei Repertóriuma I. és 

1 Horányi A. Memoria Hungarorum etc. P. II. 265. 
2 Danielik Józs. Magyar írók Pest. 1858. II. 127. Hol a Matbaeus nevet 

is hibásan Mátyásnak fordítva találjuk. 
3 Katona Ilist. Critic. XXXVI—XL. kötetig. 
* a) Magyar írók Albuma. Élet s Jellemrajzok. Irta Vutkovich Sándor. 

Pozsony, 1873. — b) Magyar írók Névtára. Életrajzi és könyvészeti adatok 
gyűjteménye. Különféle kútfőkből szerkesztették Moenich Káról}' és dr. Vutkovich 
Sándor, Pozsony, 1876. 
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II. kötetében. — Szinnyei most folyamatban lévő »Magyar írók 
Élete és Munkái« czimű vállalatában még csak az E vagy F 
betűig jutván, ebben okszerűen még nem is kereshetjük. 

Ezek szerint tehát irodalomtörténeti munkáinkból Juhász 
Máté irodalmi munkásságának legcsekélyebb mérvű ismeretét sem 
meríthetjük, jeléül annak, hogy eféle életrajzgyűjteményeink nem 
eredeti, újabb, önálló nyomozások útján, nem a szerzők munkáinak 
átnézése alapján, hanem csak is az eddigiek egy kettejének össze-
fűzéséből (compilatiójából) keletkeznek, hátrányára a haladásnak 
és olykor megtévesztésére a legdícséretesebb igyekezeteknek is, 
a minek példáját ezen czikk végén fogjuk láthatni. 

Az eddig eléadottakból az is kitűnik, hogy Juhász Máté 
Minorita fennebb jelzett művét kevesen ismerik. Talán ritka is, mert 
saját szerzetének monographusa (Névtár-szerkesztője) sem ismerte. 
A Nemzeti Múzeum könyvtárában is aligha van, mert a gr. 
Széchenyi-féle nyomtatott Catalogus négy első kötetében nem 
található; és Petiik Géza is legutóbb kiadott Bibliographiájában * 
csupán a budapesti Egyetem könyvtára példányára hivatkozik, 
melyet fiatal koromban magam is forgattam, és melyet onnan több 
mint harminczhat év előtt t. barátom Szilágyi István, a m.-szigeti 
főiskola igazgatója is közvetítésemmel tanulmányozott, jeléül annak, 
hogy az a maim-szigeti főiskola könyvtárában sem létezett.2 

Mindezek oda mutatnak, hogy irodalomtörténeti segédforrá
saink, a mi életrajz-gyűjteményeink, a lehetőség határai közt elérhető 
mérték színvonalán sem állanak. Mert lássuk: mit tudhatunk csak 
egy kissé körűitekintő fáradsággal járó nyomozás után is Juhász 
Mátéról. 

Juhász Máté, mint munkája ajánló verseiben maga is vallja, 
Jász-Apáti városában született és pedig 1696-ban.3 A Minorita-
rendbe állván, valószínűleg Egerben, iskoláinak bevégeztével a hit
tudományok baccalaureusa lett, azután hittanár, házfőnök és rendi 
tanácsos volt. Midőn munkáit sajtó alá rendezte, a nagybányai 
minorita kolostor lakosa volt, mert ajánló versei alatt ez áll: »írtam 
Nagy-Bányán sz. Iván havának 15. napján 1760-dik esztendőben.« 

1 Magyarország Bibliographiája 1712-1860. II. kötet 301. lap. 
2 Mintegy 5—6 év óta már Révai Leó könyvárustól vétel utján saját 

könyvtáramban is megvan. 
3 Miután a Minorita-rend' Névtár 180. lapja szerint 1776-ban kora 80, 

évében halt meg, 1696-ban kellett születnie. 

11* 
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— Végre Nagy-Peleskén, mint udvari káplán1 meghalt 1776. évi 
február 28-án kora 80. évében.2 

És most nézzük át munkáját, melynek teljes czime ez: 
»Szép-áitatos kiilömb-különibféle Magyar Versek. Mellyeket 

-más több szerzetes foglalatossági között, egykor s máskor iroga
tott, most pedig némely közönséges Házi-Orvosságokkal együtt 
Nemes és Privilegiumos Jász-Apáti Várossának Istenes költségével 
kinyomtattatott Fr. Juhász Máté, Serafikus Szent Ferencz Minorita 
Conventualis szerzetéből való Áldozó Pap Nyomt. Kolosvárat 
Az Jézus Társasága Akad. betűivel 1761.« 

Elől czimlappal együtt 8 számozatlan levél, azután 200 lap 
+ az Ötödik Rész Az házi-orvosságokról 73 lap és Mutató tábla 1 lev. 

A czimlap után következnek a J.-Apáti városához intézett 
ajánlóversek, négy soros alexandrinusokban (ilyenekben van általában 
a többi vers is). Az ötödik, hatodik és hetedik versszak így szól: 

»Jász-Apáti pedig szült s nevelt engemet, 
S kormányozta mindenként kisdedségemct, 
S Isten félelmével töltötte mellyemet, 
S a tanulásra is eő fogta elmémet. 

Hogy hát e jó voltát neki meg szolgállyam, 
Dajkálkodását míg élek meghálállyam, 
Gondolkodtam sokat, hogy azt feltalállyam, 
Miben lehet ? hogy szép hírét magasztallyam. 

Nem is lévén kedvem száz színre változni, 
Egymástól munkámat részekre vagdalni, 
S kinyomtattását, árával szaggatni, 
S különös személlyek Erszényéből várni. 

Jobbnak véltem sokkal adni Hellységemnek, 
Majd tsak mind egy házból való Nemzetemnek stb.« 

Jellemző és tanulságos mozzanat nyilatkozik e sorokban. 
Az a »nem lévén kedvem száz színre változni«, csak ügy értel-

1 Szirmay A. Szatmár várm. Esmérete II. 201. 1. szerint Nagy-Peleskének 
földes ura akkor a tasnádszántói Becsky nemzetség volt, és az uraság curiáján 
kőből épült kath. templomot és alatta családi sírboltot az azon időben élt Becsky 
György építtetett. Tehát Juhász Máté életének végén ezen urnái lehetett házi pap. 

2 Idézett Minorita-névtár 180. lap. 
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mezhető, hogy bókolgatásra, szineskedő hízelgésre, nem volt hajlandó. 
Nem akarta egyszer-másszor összeírt verseit darabonként világ elé 
bocsátani; nem kereste a kiadó Maecenasokat, a nagy urakat,1 

hanem legszűkebb hazájának, szülőföldjének ajánlotta azt. Nem 
mindennapi büszkeség, kivált egy múlt századi jámbor szerzetesben, 

Munkája négy részre oszlik. Az ötödik rész a »Házi különös • 
orvosságokról« külön munka és bár a könyv czímén is jeleztetik, 
elől kezdve, külön számozással van ellátva is. Ez az ötödik rész, 
mely betűrendben a kuruzslással rokon orvosi tanácsokat tartalmaz, 
nem is tartoznék a verses gyűjteményhez, ha csak a könyvet 
mint a szerző összes műveinek kiadását nem akarjuk tekinteni. És 
röviden csak annyit jegyzünk meg róla, hogy a verses négy résznél 
ez volt a kapósabb, mert még a szerző halála után is ez 1773. 
és 1785-ben kolozsvári külön utánnyomatokban részesült.2 

A munka első részében vannak újesztendőre, húsvétre, pün
kösdre, karácsonyra és némely szentek napjára való köszöntő versek. 
A második rész tartalma: »Az oltári szentségben a Krisztus Jézusnak 
testestől s lelkestől Istensége és embersége szerént való jelenlétéről 
üdvözlő versek.« 

A harmadik a »Krisztusnak érettünk való kínszenvedéséről 
és némelly példáiról, mellyek előre árnyékozták és jelentették jöven
dőbeli kínszenvedését és ártatlan halálra menését és megölettetését.« 
— E rész a legérdekesebb annyiban, hogy abban mintegy passió
játék gyanánt Ádám és Éva eleste, valamint Krisztus elitéltetésének 
és szenvedéseinek története verses párbeszédekben van feldolgozva. 

Következik a negyedik, vagy is a verses munka negyedik 
része, mely azért nevezetes, mert ennek megismertetése egy 
irodalomtörténeti fejtörést van hivatva megszüntetni. Ezen résznek, 
mely a 165 lapon kezdve a 200. lapon végződik, czíme következő: 

Az Halálról, s Világtól való Búcsúzásról Néhai, nagy és boldog 
emlékezetű M. Gróff és Generalis Nagy-Károlyi Károlyi Sándor 
Úr, eő Excellentiája pompás el-temettetése alkalmatosságára (abban 
az időben lévő s folyó állapotokhoz alkalmaztatott) az elől meg-írt 
szerzetes személly által öszveszedettetett; s ugyan más szerzetbeli 
szerzetes Pap által rész szerént el is énekeltetett, s Nagy-Károlyban 

1 Ebből okolható meg az, hogy a munka negyedik részét tevő »búcsúz
tató versek« az érdeklett család költségén annak idején sem jelentek meg 
nyomtatásban. 

1 Petrik Géza M. Bibliographiája II. 301. 
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elmondatott búcsúztató versek. 1744-dik esztendőben, szent-Tván 
havának 22-dik napján, mellyek tsak nem minden rendbeliekre 
alkalmaztatva találtatnak.« 

Áll ezen búcsúztató 236 négysoros versszakból és eképen 
kezdődik: 

Édes Jézus tartsd fen még nyelvem szóllását stb. 
íme, mindezekből az derűi ki, hogy a híres gróf Károlyi 

Sándor 1744. évi temetésére készített és elénekelt és 1888-ban 
Budapesten Eble Gábor úr által levéltári kéziratból kiváló gonddal 
és nemes igyekvéssel díszesen kiadott Verses búcsúztatónak szer
zője Juhász Máté minorita volt, és így a most nevezett tudós 
kiadó úrnak műve előszavában (13. lap) szakszerűen fejtegetett 
nyomozásai után azon feltett kérdésére: »Ki volt tehát mégis 
ez érdekes munka szerzője ? Ezt kideríteni a jövő feladata lesz.« 
— Ezennel meg van adva a kétségtelen válasz. 

De meg van fejtve azon körülmény is, miért nem jelent meg 
e búcsúztató annak idejében, t. i. mindjárt azon alkalommal, midőn 
a (Tapolcsányi) P. Gergely által mondott halotti beszéd kinyoma
tott ? — Azért, mert Juhász Máté — mint fennebb a J. Apátihoz 
intézett ajánló verseiben olvashatjuk, —• nem akarta dolgozatait 
szórványosan kiadni. (Ha csak egyéb elhallgatott okai is nem 
voltak? mint a kinek nem veit kedve »száz szinre változni«]) 

A mi végre Juhász Máté szerzeményeinek irodalmi értékét 
illeti, mind az, a mit Dr. Váczy János az általa névről nem ismert 
búcsúztató szerzőjérőll elmond, nem mást, mint Juhász Mátét 
dicsőíti. Magyarsága kétségbe vonhatatlan, hisz Jász-Apáti szülöttje, 
tős-gyökeres magyar volt. Mint minorita éveken át lakott "Nagy-
Bányán szerzete kolostorában, lakott Nagy-Peleskén, sőt ott halt 
is meg, tehát Szatmár vármegyében, a Károlyiak hazájában; és 
így jól ismerhette (és ismerte is) e főúri családot. De továbbá, 
ismerte ő nem csak Gyöngyösi István verseit, hanem ismerte a 
görög és római classicusokat is, a mint ezt Élőbeszédéből és mun
káiból is láthatni. Ismerte bizonyára a kort is, melyben élt és írt, 
és irodalomtörténeti szempontból tekintve, minden esetre érdemes 
arra, hogy mint az egyetemes magyar szellem termő talajának 
egy csillámparánya méltatva legyen. 

1 Éblc Gábor kiadványában : Gróf Károlyi Sándor temetése alkalmával 
. . . . elmondott Búcsúztató Versek. Budapest, 1888. 21—24. lap. 

Nagy Iván. 




