
FAZEKAS MIHÁLY. 
— Második közlemény. — 

A nélkül, hogy bármi módon vágyott volna is rá: Fazekas 
csakhamar Debreczen egyik ünnepelt költője, Földi s Csokonai 
halála után az egyedül magasztalt költő lőn. Versei, ha nyomta
tás alá nem kerülnek is, kéziratban találnak új bámulókra. A con-
servativ debreczeni szellem örvendve nézte helyiérdekű költőjét, 
kinek röptét képes követni, a kinek szelleme — ha nem is az 
eszmék, de legalább a költői nyelv tekintetében — szintoly orthodox, 
a minő az egész Debreczené. Botanicai tudománya az itt alkal
mazott nyelvi újítások daczára is, imponált a közönségnek s növelte 
már megállapított hírnevét. Annak a csekély írói csoportnak, mely 
Csokonai halála után Debreczenben működött, vagy legalább érdek
lődéssel vett részt a szellemi mozgalmakban, Fazekas volt elismert 
feje. Csokonai halála után ő és Szentgyörgyi, a nyelvész-orvos 
tartják fenn az összeköttetést Kazinczyval, ki annak előtte Földivel 
s Csokonaival is sűrűn levelezett. E kapcsolat — Debreczen zár
kózott jellemére nem is tekintve — már természetűk különböző
sége miatt is nem lehetett szorosabb, őszinte vagy meleg. Gondol
kodásuk megférhetetlenségét Kazinczy utólag be is látja. »Egész 
életünkben nem jutunk mi együvé a gondolkodásban«, irja Faze
kasról Nagy Gábornak, 1806. szept. 29-én.1 Mindamellett sokáig 
jó viszonyban vannak. Kazinczy személyesen megösmerkedik vele, 
s mint »Debreczen jobb fejei« egyikét tiszteli, becsüli; s leveleiben 
untalan üdvözletét küldi. Fazekas hasonló udvariassággal viseltetik 
a mester iránt: ügyes hexameterekben gratulál Iphigeniája szüle
tése alkalmából (1805. aug. 20.)2 s udvarias bókkal kivan szeren
csét Kazinczynak: 

». . . buja szirmokkal koszorúzva derült ki Virágod 
A nagy eszek pompás tábláján, — s ihol immár 
Magvát is meghozta . . . stb. 

1 Váczy kiadása, IV. k. 340. 1. 
8 Váczy kiadása : Kazinczy levelezése III. k. 414. 1. Fazekas versei közt 

nincs meg. 
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Kazinczy hasonló udvariassággal válaszol, azonban elösmerő bók
jait alig tekinthetjük egyébnek udvarias szólamoknál. Fazekas, ki 
ortholog s Napoleongyülölő volt, szintén aligha kedvelte a neológ 
s Napoleon győzelmeit örvendve újságoló széphalmi bölcset. Bár 
Kazinczy Csokonai munkái kiadásában s szándékolt gyökeres átja-
vításában Fazekas segítségét hízelgő módon kéri fel* s bár őt 
szeretetreméltó (noha sokban akarva paradoxus) embernek tartja: 
barátságuk sem melegebb, sem tartós nem lehet. Meghidegül az, 
mikor 1804-ben Fazekas a nagy becsvágygyal megirt Ludas 
Matyira Kazinczytól kicsinylőn jóakaratú bírálatot kap; szét is 
szakad végkép az Árkádia pörben, hol Fazekas ki tudja mióta 
táplált boszankodását önti ki — bizony nem a legszebb módon — 
»városa rágalmazójára«. Valóban, ez irodalmi pör a maga naiv-
ságában a mai olvasónak szinte comicus olvasmány számba mehet. 
Eredetét, lefolyását (különösen Váczy János értekezéséből? jól 
ösmerjük. Kazinczy régóta kedvvel gúnyolta a debreczeniek con-
servativ orthologismusát, s nem mulasztott el egy alkalmat sem, 
melyben töviseit Debreczen ellen fordíthatta. Debreczent tette fele
lőssé Csokonai haláláért, de nem méltányolta magát Csokonait sem, 
s a Magyar Kurírba8 irt necrologjában legalább is gyöngédtele
nül utalt a most elhalt Csokonai »affectált és nem affectált misan--
thropiájára, melyből emberi szeretet s affectált cynismusára, melyből 
aestheticai lélek« sugárzott ki. Már e gyöngédtelen megjegyzés, 
mindjárt a frissen hantolt sír felett, — mint az Szentgyörgyinek 
Kazinczyhoz 1805. márcz. 19-én irt leveléből s Kazinczy több 
leveléből is kitűnik, nagyon bántotta a debreczenieket,4 s bántotta 
az is, hogy Csokonai munkái kiadását a neológ mester »autokra-
tori hatalommal«5 jóeleve magának foglalta le. E kiadás épen 
ezért nem is jött létre. Kazinczy egy év múlva Kultsár István 
Hazai Tudósításaiban6 Csokonai sírköve ügyében teszi meg 
ösmeretes indítványát, melyre — a többek közt — rávésette volna 
a végzetes mondást: »Árkádiában éltem én is«. A Kazinczyra 
mindenben gyanakvó Debreczen csodálatraméltó egyértelműséggel 
ez ártatlan mondatocskában azonnal Csokonai ellen intézett sértést 
látott, s azt Barthelemy egy mondásával (Anackarsis utazásából): 
»Les paturages y-sont excellens, sourtout pour les anes«, jó sza
márlegelőnek magyarázta. Hivatkozik is azonnal Barthelemy e 
helyére, méltatlankodó hangon, bár aláírás nélkül, a Tudósítások 

1 »Alkalmatosabb embert nem ösmerek, mint főhadnagy Fazekas Mihály 
urat« Kazinczy levele Szentgyörgyihez, III. k. 280. 1. Lásd még Kazinczy leve
leit Nagy Gábornak, 1805. febr. 18., márcz. 6. s Szentgyörgyinek febr. 10. 

2 Irodalomtörténeti Közlemények 1896. II. füzet. 
3 1805. 15. szám, febr. 19. 
4 »Lehet — irja Szentgyörgyi — hogy Csokonai misantrop és cinikus 

volt, de más kérdés, szükség-e azt mindjárt halála után két ország előtt is 
ártatlanul is kikiáltani ?« 

5 Kazinczy levelezése. (Váczy) III. 287. 1. 
« 1806. évf. 252. 1. 

Irodalomtörténeti Kzleményck. VII. 12 
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292-ik oldalán Kis Imre, Vay Miklós generális-kamarásnak salét-
rom-inspectora, élénken kikelve Kazinczy ellen, ki »egy egész város 
betsületét ingerlő módon sértegeti.« Ez a naiv okoskodás, hogy 
t. i. Árkádia = jó szamárlegelő, nem csak Debreczen körében talált 
hitelre. A Hazai Tudósítások 1807-i IV. számában van egy vers 
Csokonairól, név nélkül, Somogyból közölve, melynek jegyzetében 
a szerző a magyar vidékeket tudákosan összeveti a görög tarto
mányokkal: Euboeát Erdélylyel, Atticát Debreczennel, Megarat 
Patakkal, stb. »Somogynak jut Árkádia; van itt is makk elég; 
szamár ugyan kevés, de ló sok és számos jóravaló ménesek.« stb. 
Természetes, hogy az érdekelt Debreczen, mely Kazinczy-gyűlÖle-
tében e kérdésről nem tudott tárgyilagosan még gondolkozni sem, 
még erősebben hitte, hogy a Kazinczy indítványozta felírás sértés 
nem csak Csokonai, de az egész város ellen is. Fazekas — a 
művelt Fazekas! — szintén e véleményben volt s »megrágalma
zott« szülővárosa ügyében 1806. szept. 23-án igen udvarias, de 
határozott hangon kér számot a városát ért sértésekért, s a Deb-
reczent sértő günyos modorért. Kazinczy előtt e nevetséges ügyben 
ily komoly felhívás meglehetős comicus lehetett; pár erősebb kife
jezésén is megakadt; belátja —• mint már szept. 29-én irja Nagy 
Gábornak — hogy Fazekas gondolkodásával »egész életünkben« 
nem jut együvé; azonban pár hét múlva, okt. 9-én mégis válaszol. 
Válasza sajátos keveréke a kicsinylő günynak a Debreczenizmus, 
s a jóindulatnak Fazekas iránt. »Én azon többé megbotránkozni 
nem fogok — irja — ha Debreczen rajtam megbotránkozik; én 
azt, ha Debreczen meg nem ért, ezután mindég meg fogom érteni,« 
Ezután pár példát hoz fel a debreczeniek makacs s elmaradt véle
kedései közül s végül udvariasan így fejezi be a levelet: »minden 
Debreczeniség és Antidebreczeniség mellett szeressük egymást s 
maradjunk barátok, főhadnagy ur! Éljen az Úr szerencsésen; 
köszöntse barátaimat s ajánljon kedves emlékezetekbe.« Fazekast 
épen nem elégítette ki e levél; bizonyára bántotta az itt is nyilat
kozó gúny, s elkeseredése — mely talán magyarázható: hisz 
legjobb barátja emlékét, kedves szülővárosa jó hírét látta megsér-
tettnek — menthetlen lépésre ragadta: Kazinczy bizalmával vissza
élve, őt e hozzá irt levele bizalmas mondásai alapján gúny tár
gyának teszi ki; közli a levelet, kellő módon bevezetve és commentálva, 
a Hazai Tudósításokban.1 Czikkének hangja gúnyos, elkeseredett 
és megvető. Pár sora jellemzi az egészet: »Ezen Hazai Tudósí
tások XXX. Darabjában egy humánus Művész, felejtvén az artisz-
tai büszkeséget, előlép a vászon megül, hogy magyarázatjait pirulás 
és megítéltetéstől való tartózkodás nélkül megtegye (Közli Kazinczy 
indítványát). Ezeket szólván neki rohan nem egy Valakinek (mert 
azt fejéhez és culturájához illetlennek tartja), hanem egy egész 
publicumnak, Debreczennek, s az ellen vad öklelődzéssel dűl-fúl. 

1 1896. évf. 311. oldal. Debreczen védelme. 
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Mi búsíthatta neki a humánus művészt, hogy ily artisztához 
illetlen mozdulásokat tegyen, kitalálni lehetetlen.« stb. Ily hangon 
van megírva az egész »védelem«. Közli Kazinczy bizalmas sorait, 
csak azért, hogy vele Kazinczyt — legalább Debreczen előtt —• 
nevetségessé tegye, a mi mások előtt annál kevesbbé sikerül, mert 
Kazinczynak a különben comicusan kicsinyes dolgokban csakugyan 
igaza van. (T. i. a rézmetszet csakugyan drágább, mint a radíro
zott tábla, Klopstock s Bürger csakugyan jó költők, mit a debre-
czeniek kétségbe vontak stb.) Majd az Árkádia szó sértő voltát 
egész tudománynyal igazolja: »Az Arkádiaiak Jupiter olympiai 
templomát kirabolták, melly ért minden Görögök előtt utálatosak 
voltak; görög példabeszéd: TZÓ&SV tv "ÁQy.adLa űoq>idTi£ >] cpilo-
ooyog stb.« Végül dicséri városa magatartását ez ügyben. »Én 
nem győztem eléggé csodálni, melly hideg vérrel vették Hazámfijai 
ezen alatson rágalmaztatást. Szánták inkább annak szerzőjét, mint 
nehezteltek volna rá.« Maga e szenvedélyes védelem férfihoz nem 
méltó eljárásával az ellenkezőre vall.1 

Kazinczy minderre két ízben válaszol. Az 1807-Í Tudósítá
sok 44. oldalán megnevezi az első czikk (1806. 292. o.) szerzőjét, 
az »érdemes Férfit«: Kis Imre salétrominspectort; jó ügye érez-
tében az egész dolgot »üres polémiának« tartja, s szokott modo
rában gúnyolódva szánakozik az iró »Debreczeniségén s kisvárosi 
lelkén.« Fazekas támadását érzékenyebben veszi, »Végső szavában 
a Debreczeni pörben«2 felindultan jelenti ki, hogy »ily ellenkezőre 
nekem nints fegyverem. Megvetéssel fordulok el tőle a Publicum-
hoz.« Majd maró gúnynyal fordul a »megrágalmazott Debreczen« 
felé: »Azonban Debreczen nem vétkes. Valóban nem az; elégté
telképen vallom azt, nyilván és világosan. Mindazok a jámbor 
lakosai a megrágalmazott városnak, a kik kények szerint élnek 
egy napról más napra, a kik magokat tudományos dolgokba nem 
avatják, hanem az minden dolguk, hogy kimennek a piaczra s 
ezt kérdik: hogy feje a káposztának, s mire tartjuk azt a hitvány 
sertést? (quanti olus et far), mind azok, kik elég böltsek tudni, 
hogy az élte igazán jól napjait, a ki úgy suhant bé ebbe a világba 
s úgy suhant ki belőle, hogy senki sem sejtette meg, hogy itt 
volt, — mindezek valóban nem vétkesek. Nem kellett vala bánta
nom Debreczent, mert az ártatlan, deréknépü város . . . stb«. 
A gúny erős, de megérdemlett, mert, ha még kétség foroghatott 
a dolog iránt, végkép eloszlathatta azt Szemere Pál tudományos 
értekezése 3 ki Vergiliusból, Wielandból, Gleimból, De Lille-ből vett 
bő idézetekkel igazolja, hogy Kazinczy felirata csak megtisztel és. 
Debreczen eljárása bizony nem dicséretreméltó: elfogultan — bár 
tudatlanságból, rosszhiszeműség — bár kedves költője iránti 

1 A czikk némely igen goromba kifejezéseit Kultsár, a szerkesztő, ki is törülte, 
így e szókat: marha, hazugságocsha. Lásd Kazinczy Szentgyörgyihez, 1807. jul. 9. 

2 Hazai Tudósítások, 1807, 52. uldal. 
s Haz. Tud. 1807. XXIII. számának Toldalékjában. Észrevételek Arcadiáról. 

12* 
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különös szeretetből — rút és dicstelen polémiát idézett föl, mely 
csak uj alkalmat adott Kazinczy gúnyjának s előítéleteinek igazo
lására. Fazekas — bár legjobb barátja iránti szeretete s szülővá
rosának vélt rágalmazása enyhítő körülmény számba mehetnek 
is — ez alkalommal férfiatlan támadásával csak magának ártott. 
Kazinczy sokáig nem is tud ezért Fazekasnak megbocsátani; Nag3r 

Gáborhoz, Csereyhez, Szentgyörgyihez, Kis Jánoshoz irt leveleiben 
sokáig a legerősebb kifejezésekkel emlegeti az »impertinens, botot 
érdemlő vad paraszt sületlenségeit, ki vadkan módjára támadta 
meg; zavaros fejében nincs ész, ki csak megvetést erdemeinet, s 
ki végül mindezek fölött valóban »debreczeni ember«. Kazinczy1 

barátai, Kis János és Cserey Farkas is sietnek kifejezni megveté
süket »Debreczen nyomorult védelmezőjének vaksága és vadsága 
iránt.« Valóban, Kazinczy helyesen látta, hogy ez ügyben Faze
kasak »nem ártottak másnak, csak magoknak«.2 Pár hó múlva 
azonban lecsillapul, »elkeseredés nincs szivében«, csak némi kellet
len emlék, s a kibékülés jeléül udvariasan elfogadja a Fazekasék 
által felajánlott ajándékkönyvet.3 

Azonban természetes, hogy Fazekas részéről az előbbi leve
lezés és barátság végkép megszakad, s ezentúl a széphalmi mester 
minden törekvését hajlandó gúnyosan, ellenségesen fogadni. Irodal
milag csak egyszer lép fel ellene, 1813-ban, a Somogyi-féle Mon-
dolatb&n. E híressé vált gúnyiratról tudva van, hogy Debreczenben 
az ortholog nyelvészkedők közreműködésével, inkább tréfából és 
mulatságból, mint irodalmi czélból állította össze Szentgyörgyi 
orvos, s kiadta Veszprémben Somogyi Gedeon. Ötleteikkel, új 
szavaikkal hozzájárultak készültéhez különösen Benedek super-
intendens, Diószegi és Fazekas. Sokáig egyenesen e két utóbbit 
hitték az ' egyedüli szerzőknek,4 mig az ujabb kutatások szerint 
közreműködésük legföljebb igen valószínű.5 Ez általánosan elfoga
dott, de mindeddig be nem bizonyított vélemény szerint csakis 
Fazekas Írhatta —• ha egyebet nem is — a Mondolat 33. oldalá
hoz csatolt hadászati jegyzetet. E jegyzetben kissé erőitetten van 
alkalmazva a neológok sok újítása a hadi nyelvben. Pár sora 
jellemzi a hosszú, három oldalra terjedő jegyzetet: »Jegyzetet érde
melnek itten az Ország, Elő es Vároltalom, Hadseregrész, Had
szakasz, Zsugorgatott hadsereg, Számtalan, Tsapat és Tzimboraság. 
Állanak ezek Lepkekatonákból, Ármásokból, s hatzukás gyalogok
ból. A Bajsegedelmek Főtisztjeiket, a Hadszükségszekerek pedig 

1 Szétszórva e kifejezések a Kazinczy-levelezésben : IV. k. 362., 365., 
397., 424., 433. stb. lapjain. 

s Levele Csereynek, 1807. máj. 1. 
3 Levele Szentgyörgyinek, 1807. jul. 9. 
* Pl. a múzeumi könyvtár Mondolat-példányán (Batsányi hagyatékából) 

egykorú írással van feljegyezve : írták Debreczenben, Fazekas és Diószeghy. így 
írják: Fábián Gábor (Abafi Figyelő I. 15.) Békési Emil (Abafi Figyelő IV. 126) is. 

5 Takáts Sándor egyenesen tagadja azt. Katholikus Szemle,- 1890. 703. 1. 
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és Fazekas is botanikájukat. Munkájuk Földi halála után hat 
évvel, hosszas, évek óta tartó fáradozás után 1807-ben jelent meg. 
Fazekas Kerekeshez Írt levelében irja, hogy már 1805-ben »minden 
figyelmét a fák, füvek és virágok vonták magukra«, s előkészületei 
mindenesetre még hosszabb időkre nyúlnak vissza. 1806. májusban 
e tárgyban hosszabb vizsgálódásokat is tett Cserey Farkas krasznai 
kertjében, kivel Kazinczy ösmertette megx Nagy feltűnést keltő 
munkájuk czime a következő : »Magyar Füvészkönyv. Melly a 
két magyar hazában találtatható Növevéhyeknek megesmérésére 
vezet, a Linné alkotmánya szerént. Első rész. Egy hímesek — 
sokhimesek. Készült és nyomtatódott Debreczenbenn. Nyomtatta 
Csáthy György, 1807. Nézzétek meg a mezei VIRÁGOKAT, 
Pompásabbak azok Salamonnál. Mát. VI.« A könyv megírásában, 
mit »édes nemzetünknek« ajánlanak, a két szerzőt önzetlen és 
mély tudományszeretet vezérelte. Az Elöljáró Beszéd (mely stíl
jéből következtetve, Fazekas munkája) egyik része szépen tanús
kodik erről. »A tudomány előtt a tudatlanságnak, a világosság előtt 
a sötétségnek oszlani kell. Nem igaz az, hogy az esméretek gyö
nyörűségének tsak a haszon volna a rugója. Gyönyörködik a 
kertész számtalan plántáiban és virágjaiban, melyeknek semmi 
hasznát nem tudja; gyönyörködik a mezei ember, ha az égre 
tekintvén, eggynehány Tsillagokat néven nevezhet; gyönyörködik 
a tanúit ember a Tudományban, a mellyben jártas, bár annak 
orvosi s gazdasági hasznáról nem számolhat is. Maga az esméret 
terjedése és szélesedése az ember okos lelkében a legtisztább és 
nemesebb gyönyörűség érzésének kútfeje. A ki abból magából is 
gyönyörűséget érezni nem tud: tegye félre a természet vizsgálását: 
nem neki való.« Ez emelkedett szempont mellett könyvük czélja 
igen gyakorlati: »egyenes és egyedülvaló tzélja az, hogy a fáknak, 
füveknek és virágoknak esmerésére vezessen,« és pedig nem képek 
és leirások után, hanem, mint azt Fazekas javasolja, »a mezőn, 
erdőn, kertben, magából a természetből lássa azokat.« Egyébiránt 
könyvük alapja: a Linné Systema Vegetabiliumán&k XV. kiadása, 
Linné Species plantarum-ja (Wildenow kiadásában) s Persoon 
Synopsis Plantarumja.. 

A könyv tudományos értékéről, mely — bár azóta a Linné 
rendszere elavult — Kanitz Ágoston szakértő véleménye szerint2 

mindmostanig elég jelentékeny,' nem czélom szóllani; érdekel azon
ban az a nyelvreform, mely benne, s Diószeginek 1813-ban szintén 
Fazekas segítségével kiadott Orvosi Füvészkönyv ében3 a magyar 
botanika nyelvében nagy haladást jelent. 

Maga az Elől járó beszéd kiemeli a »sok új és szokatlannak 
tetsző plánta neveket«, s azt, hogy »sok régiek itt elő nem for-

1 Cserey levele Kazinczyhoz, 1806. máj. 3. 
2 August Kanitz : Geschichte der Botanik in Ungarn, Hannover, 1863. 
3 Orvosi Füvészkönyv, mint a magyar Füvészkönyv Praktika része, Deb-

reczen, 1813, 
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dúlnak«. Ennek niegokolásában teljesen a Földi ösmertetett elveit 
követik, mire hivatkoznak is. »Felette sok plántáknak még semmi 
nevek nem volt, a mellyeknek hát nevet kellett adni«. Másfelől 
kénytelenek űj nevet keresni azok helyett is, »mellyek a köznép 
szájában sőt könyveinkben is forognak, de botránkoztató babonás, 
helytelen, tsúf nevek, sőt olyan gyalázatosak is, mellyeket betsü-
letes ember szájára venni is átallana«. Nyelvész-hajlamuk tehát 
talált elég tenni valót, s hogy mennyire öntudatosan s komolyan 
vették e tekintetben is feladatukat, mutatja, hogy egy-egy új 
szavukhoz néha egész kis magyarázó értekezést is csatoltak. 
Például: »ellenes levél, opposita. Ez a szó ezeknek formájokra 
van: feles, visszás. Jó szó tehát, annyival is inkább, mivel van 
tőle származott jó szavunk: ellenség. — Hosszúdad. E végzet: 
ded, mint némely szavainkban előfordul: kerekded, kisded, stb., 
a formát vagy hasonlítást jelenti, egyszersmind pedig visszavesz 
valamit a szó értelméből, p. o. kerekded, ami nem tökéletes kerek, 
hanem van valami hijja. Azt gondoljuk, hogy az ezzel való élést 
lehet szélesebben is terjeszteni és mondani p. o. gömbölyded. Sőt 
bátorkodtunk a magában hangzóját (bár eleinte a fül szokatlanul 
vette) a nyelv természetéhez alkalmaztatni, és e helyett: hosszúded, 
hosszúdadot tenni« (33. o.) Sőt alkotnak új szavakat a botanika 
körén kivül is. »A parabolának legalkalmatosabb magyar neve: 
kan3^ar; az ellipsisnék: kör-kör, mert két pontból íródik le, és 
olyan, mintha két kör vagy karika olvadt volna benne egygyé. 
(35. o.) 

Növénytani műszavaik közül egy-kettőt Földitől vettek át: 
hasonfaj, válfaj, hám stb.; a többit maguk alkották, néha merész 
elvonásokkal és képzőkkel, de mindég jellemzőn és jóhangzással. 
Tőlük való pl. a csontár (drupa), viszszakáll, szőrgatyás szigo
rán (veronica pilosa), rezge sás, fenyer, magár, ebín, fakin, fanyüg, 
gólyahír, fentúsz, hidőr, fogarepedt, hulláng, kunkor, szurdants 
stb. erősen neológ-szellemű elnevezések; tőlük a latinból lágyított 
amarant, iringó, a fordított aranyfürt, ketskedísz; a virág »terme
téből, formájából, mineműségéből vett« elnevezések: biborka, bojt
virág, ezüstfa, felleng. tsillagfürt stb. stb. 

Az utókor e munkát nagy és magasztaló elösmeréssel becsülte 
meg. Halálakor Fazekasról mint a füvészkönyv »halhatatlan emlékü 
Írójáról« emlékeznek meg; Toldy, ki verseit oly kevésre becsülte, 
annál jobban méltányolja fű vészkönyvét, »ama nagy merényt, 
melynek kiszámíthatlan közvetett hatását nem lehet eléggé kiemelni. 
Az a természettudományokban korszakot alkotott, s a melly irói 
neveken áldás nyugszik: azok közt ragyogand a mi Fazekasunk 
neve is«. (Figyelmező, 1838. I.) 1846-ban Csokonai Minden Mun
káihoz tett jegyzeteiben (944. o.) is felemlíti Fazekas ebbeli »felejt-
hetlen érdemét«. Kulini Nagy Benő (Csokonai Album, 1861. 42. 
o.) Toldyt utánozva szintén emlegeti a »merényt és nyereményt«; 
SzÜcs István (Debreczen történelme, Hí. 914.) emlékoszlopot 
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kivan" Fazekasnak a debreczeni füvészkertben, a mint hogy í 865-ben 
a pesti füvészkert, ha még oly szerényét is, állított a magyar 
tudományos botanica megalapítóinak. Fialovszki Lajos a termé
szetrajz műnyelvéről irt nyelvészeti dolgozataiban* gyakran idézi 
és dicséri Fazekas módszerét s a néptől vett elnevezéseit; új sza
vaira vonatkozólag pedig maga Arany (Szalontai János)2 mondja,-
hogy »sok, bár merésznek látszó újításért (nem mindenért termé
szetesen) köszönettel tartozunk«, sőt »óhajtani lehet, hogy a ki 
még valaha nyelvünkben újít, azt a népnyelv, népi észjárás oly 
teljes ösmeretével s oly romlatlan nyelvérzékkel tegye, mint Diószegi, 
Fazekas és Földi«. Legújabban Imre Sándor dicsérte »legmagya
rabb s mégis igen merész újításait«.8 

Általában szeretik úgy tüntetni fel Fazekas e nembeli mun
kásságát, mintha az egész járatlan utón tört új ösvény volna, 
kiemelve különösen a népies elnevezéseket s ujjonnan alkotott 
szavait. A régi magyar növénytan egész története4 meggyőz arról, 
hogy primitiv, kezdetleges botanikáink aránylag több népies elne
vezést őriztek meg, mint Fazekas, s a mi az új neveket illeti, két
séges, vájjon nem lett volna helyesebb — legalább nyelvi szem
pontból, — ha a régi, tisztán valláserkölcsi szempontból néha 
egész feleslegesen elvetett szavakat is megtartja. Legrégibb bota
nikánk, Horhi Melius Péter 1578-i Herbarm-ma a régi jó magyar 
növénynevek egész tömegét adja 274 növényleirásában. Bajfűfa, 
boldogasszony ága, ebfa, György fája, kecskerágófa, kökénytövis, 
Sebastiánfa, áldottfű, aranyfű, bábakalácsa, boldogasszony tövise, 
bakszakái, czigánpetrezselem, ekeakadáfy, ezerjófű, ördögharaptafű, 
esztragorrufű, ördeg rokolya, isten kenyere, isten fája, medvetalp, 
Mária Magdolnafű, pásztorerszénye, sárkánygyökér, szemvigasztaló 
stb.: mindmegannyi régi jó, már-már kiveszett népies elnevezés. 
Ilyeneket tartanak fel — hogy csak egy-kettőt említsek — Beythe 
István Stirpitim Nowienclator Pannonicus-a. (Antwerpen, 1583.) 
pl. Isten átkozta tövis, Szent László királyfüve, Szent G}^örgy 
virága, Chaba ire, mise gyergya, stb., Beythe András »Fives könüv«-je 
1595-ből, pl. mezei dárdácska, napra néző fű, Csapó József 17 75-i 
Új füves és virágos Magyar kertje. (Pozsony, Landerer). Ha 
Fazekas, ki munkája megírásakor annyit érintkezett a néppel, e 
tekintetben nem befolyásoltatja magát ama legalább is nem tudo
mányos valláserkölcsi előítélettel, s kutatja az egyes jellemző népi. 
elnevezések eredetét s okát i s : bizonyára csak emelte volna vele 
emígy is igen hasznos munkája értékét. 

i 

1 Nyelvőr VI: 550, VII: 74, VIII: 413. 
9 Nyelvőr VII : 455 és Hátrahagyott Iratai II. 368—382. 
3 Beöthy szerk. Képes írod. t. II. 186. 
*. Lásd : Sadler József: A növénytan történetei honunkban. A kir. magy. 

természet tud. Társ. Ért. I. k. 1841-45. 78. o.; August Kanilz: Geschichte der 
Botanik in Ungarn, Hannover, 1863. 
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III. LUDAS MATYI. 

Ezernyolczszáztizenöttől kilenczvenötig, tehát nyolczvan év 
alatt, több mint tizenkét kiadásban jelent meg Fazekas főműve, 
Ludas Malyi. Bizonyára oly népszerűség s állandó kedveltség 
bizonyítéka ez, melyre kevés példa van a magyar irodalomban. 
Ludas Matyi háromszoros boszújának története, még ma is, meg-
iratása után csaknem száz esztendővel, érdekel és gyönyörködtet 
mindenkit; rajta »a gyermek kaczag, az ifjú lelkesedik, a férfi 
elgondolkodik; tele van bohósággal a bohónak, bölcsességgel a 
bölcsnek.*1 Hosszú, csaknem százéves élete, mely alatt értéke csak 
nőtt, jele annak, hogy Ludas Matyit is azon állandó értékű, mara
dandó becsű művek közé kell sorolnunk, melyek hivatva vannak 
kifejezni egy-egy kor főgondolatát, kifejezni az emberi természet 
valamely mélygyökerű jellemvonását, mik épen ezért minden idők 
érdeklődése tárgyai voltak, lesznek, maradnak. E fontosságánál s 
a vele kapcsolatos érdekes irodalmi kérdéseknél fogva is méltó a 
terjedelmesebb fejtegetésre. 

Fazekas e főmunkáját még 1804-ben irta meg. Egyetlen 
hosszú s egyetlen elbeszélő költeménye ez összes versei közt.2 

A könnyen folyó négyszáz-egynéhány hexameteren, a pompás 
eleven előadáson meglátszik, mily kedvvel dolgozott rajtuk szer
zőjük. Írója becsvágyát e kis munka iránt az is bizonyítja, hogy 
elkészülte után Kazinczyhoz küldötte megbirálás végett, mit eddig 
egyetlen művével sem tett meg, sőt hires volt arról, hogy verseit 
senkinek sem mutatja. »Betsületet tanulni ment — irja Fazekas 
Ludas Matyiről Kerekesneks — Kazintzi Ferentz Úrhoz, ki még 
akkor nőtelen és Magyar volt; onnan jó tanátsokkal és intésekkel jött 
vissza 1805-ben, de a mellyeknek Matyira nézve még akkor semmi 
sikerek nem lehetett, mivel már akkor minden figyelmemet a fák, 
füvek és virágok vonták magokra«. Kazinczy »jó tanácsai és 
intései« — bár Levelezésében épen ez hiányzik — könnyen sejt
hetők. Bizonyára visszatetszett néki az, a mi legfőbb jellemvonás 
a gondolatban s a nyelvben: a durva boszú s a népies (Kazinczy 
szerint természetesen »pórias, aljas«) stil. Fazekas, bár épen nem 
volt hódolója a széphalmi mesternek, elkedvetlenedve a szigorú 
bírálaton, nem adja ki Matyiját, hanem egész hévvel készülő 
Füvészkönyv én dolgozik. Munkája azonban így is terjed: ösmerősei 
lemásolják, s mint Kerekest, bizonyára sokakat gyönyörködtet 
messze vidéken is e furcsa, könnyű, elmés munkácska, melynek 
— mert név nélkül másolták — még Íróját sem tudja senki. Talán 
e váraílan népszerűség s mindenesetre Fazekas különös szeretete 

1 Gerőcze Sándor, Budapesti Hirlap, 1890. 129. sz. 
2 Az Üstökös 1878. márcz. Sl.-i számában Kassai Ignácz által közölt 

152 soros »Pórdiadal. Hősköltemény Fazekas Istvántól (!) a classicus Ludas 
Matyi írójától« első tekintetre kétségtelen, hogy nem Fazekastól való. 

3 Főv. Lapok. 1888. 3C0. sz. 
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Matyija iránt, volt az oka, hogy évek múlva, 1814-bsn újból 
előveszi »neveletlen fiját«, s »tsak azért, hogy ha életben talál 
maradni, holtom után betstelenségemre ne legyen, a mint tudtam, 
körül nyalogattam.« (Levele Kerekeshez). E közben Matyi messze 
'földeket bejár; így, kéziratban kerül már 1813-ban Dessewffy 
József grófhoz is ;J 1815-ben elolvassa Kerekes Ferencz (1799—1850) 
akkor bécsi egyetemi tanuló, a későbbi hires mathematicus, egyéb
iránt irodalmilag is igen művelt férfiú (Vergilius Georgiconának 
fordítója, pár verse a Kurir melléklapjában, a Sokfélében jelent 
meg), a ki a másolók »kézszennye« daczára is felösmeri a munka 
jelességét, s egy ügyes hexameterben irt előszóval siet azt kiadni. 
Ez Ludas Matyi első, ma már igen ritka kiadása (Bécs, 1815,).2 

mely az első, 1804-i fogalmazás után készült, s mely — nem 
tudván róla, — természetesen nem is vehette figyelembe Fazekas 
1814-i átdolgozását. Fazekas, midőn munkája hozzá Így, »azon 
lutskoson, mint 1804-ben a világra kipottyant, egynehány bába 
kézszennyével, mint egy nyeletlen furkó« 1815. végén bevetődik, 
ír Kerekesnek, a kiadónak; értesíti, hogy Matyi az »ő szülötte«, 
elmondja keletkezése s átdolgozása történetét, s kéri, hogy mun
káját e második, megjobbított alakjában, új előszavával, nagyobb 
betűkkel, de név nélkül adja ki. »Nemzetünknek erántunk való 
érzéketlensége engem is azzá tett minden betsüíet eránt, mely a 
nyomtatás útján nyerődhetne«. 

Ez utasítások szerint jelenik meg Ludas Matyi második 
kiadása, Bécsben, 1817-ben, Márton József bécsi egyetemi tanár, 
Csokonai kiadója felügyelete alatt, Göbwart F. S. négy rézmet
szetével, bővebb és valóban »megjobbított« kiadásban. (414 sor 
helyett 454 sorral, s majd minden sorában stiláris vagy gyakran 
egész szakaszokra menő lényegesebb javításokkal.) 

E két kiadás szolgál alapúi az összes többi kiadásoknak. 
A hiteles, 1817-1 kiadást követik: 3. Lovász Imre kiadása: 

»Fazekas Mihály versei, öszveszedte Lovász Imre, 1836.« 117—184 
11.; 4. Landerer Anna kiadása, Budán, 1831.; mindkettő képek 
nélkül; 5. Jókai Üstökösének kiadása: XXI. kötet 19. szám. 
209—215 oldal, 1870. május 7-én, az eredeti képek jó másola
taival, nagyjában a régies helyesírással ;3 6. A Vasárnapi Újság 

1 Gf. Dessewffy József irod. hagyományai II. 62. 
s Érdekes, hogy Kazinczy, kihez Ludas Matyi e kiadását Dessewffy gróf 

küldötte, — bár Fazekas 1804-ben bírálat végett megküldötte neki Ludas Matyit, 
ekkor már elfeledte, hogy az Fazekasé, s személye ellen irt gunyiralnak tartja, 
szerzőjéül pedig a szatmár-megyei Pethe Ferenczet nevezi meg, ki már előbb is 
írt ellene. Miféle vonatkozása lehet a Ludas Matyi történeténelí Kazinczyra, azt 
sem Dessewffy gróf, sem mi nem vagyunk képesek felfogni. Magáról Ludas 
Matyiről elöstneri, hogy »poétikai tekintetben sok érdemmel bír, stilisticaiban 
kevéssel, morálisban semmivel.« Lásd erre vonatkozólag : Dessewffy József gróf 
írod. hagyományai II. 51., 5 5 , 62. 1. 

3 A szerkesztői megjegyzés, hogy t. i. »ez utánnyomat oly példányról 
készült, melynek sikerült kikerülni a cenzúra veres ónját,« valószínűleg tévedé
sen alapszik. Az egész kiadás semmiben sem tér el az 1817-itől. 
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kiadása: 1884-i XXX. évfolyam, 523-524. , 539 -540 . oldalon, 
némi bevezetéssel s a régi képek jó másolataival; 7. Mátray Lajos 
kiadása, Szatmár, Litteczky Endre és Tsa-ná\, 1891. Megbízhatat
lan, hibás kiadás;1 8. A magyar költészet kincsesháza, szerkesztette 
Endrődi Sándor, Athenaeum, 1895. 1165. hasábtól 1176. hasábig.. 

Az első, 1815-i kiadást nagyobbára a ponyvakiadások köve^ 
tik, és pedig: 9. 181 S-i helynélküli ponyvakiadás, 10, 1816-i hely
nélküli ponyvakiadás; 11. egy még későbbi hely és névnélküli 
ponyvakiadás;2 12. egy Nagyváradon, évszám és nyomda megje
lölése nélkül megjelent régi kiadás, 13 Okolicsányi és Társa 
ponyvakiadása, Debreczen, 1861., utána nyomtatva »A megcsa
latott férj* ösmert székely ballada is. Ezenkívül Majláth Béla 
szerint »valószínű, hogy sokkal több kiadásban jelent meg, de mert 
a ponyvairodalmi termékek gyűjtésével nem igen foglalkoztak, azok 
elkallódtak, elnyűve szétmállottak«. 

Azonban ennyi kiadás is fényes jele nagy népszerűségének. 
Tetszett az Kerekes Marczi kanászától kezdve (»a ki nagy Át 
se tanult soha s mégis sokszor majd megütötte a guta, úgy röhö
gött«) a népnek s a művelt olvasónak egyaránt; Matyi boszú-
fogadása: »Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza« szár
nyas ige gyanánt használatos országszerte; mint közmondást idézi 
Erdélyi János (Közmondások II. 273 : Maid visszaveri ezt Ludas 
Matyi) s dr. Margalits Ede; mint repülő mondatot«, melyből 
egész kis korrajz kerekedhetik ki, idézi Jókai Mór (Üstökös 
XVII. k. 18 sz. 1866. V. 5.) s utána Tóth Béla (Szájrul-szájra 
198 1.) S népszerűsége tart mind mostanáig; 1890-ben a Buda
pesti Hírlapban (129. sz. máj. 11.) Gerőcze Sándor agitál diszes 
kiadása érdekében, mit »egy Munkácsy, egy Zichy, egy Benczűr, 
Vágó, Roskovics rajzaival« szeretne felékesíteni, s agitál szinte 
túlzó dicséretekkel, »minden idők minden emberéhez szóló,« a maga 
nemében Don Quijote-val felérő alkotásnak tartva azt. 

Ha ily magasra nem becsüljük is Ludas Matyit, bizonyára 
így is csak kétségkívüli kiválósága tarthatta fenn csaknem egy 
századig, mikor mint iránymű hatni megszűnt. Valóban, ha nem 
tekintjük is democraticus irányzatát, mint comicus költemény annyira 
kiválik régi irodalmunk ilynemű alkotásai közül, hogy maga e 
körülmény is képes magyarázni hosszű népszerűségét. Pedig Faze
kas előtt, a műit század végéről s a jelen elejéről nem egy ügyes 
comicus alkotás maradt fenn, még a Ludas Matyi-féle népies 
irányból is. Kónyi János 1785—86-ban kiadott adomagyüjtemé-
nyében (A mindenkor nevető Demokritus) egészen a Till Eulen
spiegel modorában tréfálkozik, kit fel is léptet Tillinkó név alatt. 
Andrád Sámuel anekdotái (Elmés és mulatságos rövid Anek-

1 Lásd Sebestyén Gyula dr. bírálatát: Egyetemes Phil. Közlöny, 1891. 
426. 1. Mátray válasza u. o. 686. 1. 

3 Majláth Béla úrnak, a M. T, Akadémia tagjának szíves közlése, 
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doták, 1789—90.) szintén e nemből valók. 1790-ben jelent meg 
Gvadányi Falusi nótáriusa, 1793-ban Rontó Pál. 1792 óta a 
budai s pesti játszótársaság egyik legkedvesebb alakja Pontyi, a 
Bessenyei Philosophttsából. 1791 bői való Csokonai Béka egér-
harcza, 1803-ból Dorottya ; 1804-ben jelenik meg Verseghy Rikótí 
Mátyása, mely Horvát István szerint »a szerencsétlen magj^art 
tréfáival élesztgette, vidámította, sőt talán életben is tartotta«. 

Mint költői alkotás, az egy Dorottyát kivéve, Ludas Matyi 
valamennyinél többet ér. Compositioja eg}^séges; meséje kerek és 
érdekes; nem válik ketté, mint Gvadányi Nótáriusa; nem tárgy
talan és unalmas, mint Verseghy féleszű Rikótija; Andrád és 
Kónyi adomáiról —• mik sokkal rövidebbek, mintsen összehason-
líthatnók — nem is szólva. Minden alakja, de különösen főhőse, 
kiválóan jellemzetes, következetes. Az igazságtalanul bántalmazott 
falusi suhancz, ki igazságos boszúja végrehajtásában fáradhatlanul 
leleményes és kérlelhetlen: tipusa a boszúvágyó népnek; az a 
pár vonás, melylyel jellemezve van, ha nem is ád egyéni képet 
alakjáról, izgató czéljának még tán megfelelőbben, annál határo
zottabb tipust fest. Ludas Matyi elejitől végig következetes, ter
mészetes. Nem féleszű, mint a poéta Rikóti; nem következetlen, 
mint Zajtai nótárius, ki Pestre érve, az alázatos falusi jegyzőből 
váratlanul merész és kötekedő hazafivá alakul; nincs benne semmi 
tűlzott vagy torz vonás, még annyi sem, a mennyit Csokonai a 
Dorottyában vagy Bessenyei Pontyiban a comicumért elengedhet-
lennek tartanak, s comicai hatása mégis legalább akkora, mint 
emezeké. »Matyi gazdát« mindössze pár egyszerű, természetes 
jellemvonás rajzolja; egyszerűségükkel s természetességükkel jár 
az a nagy közvetlenség s élethűség is, mely Matyit s benne némi 
tekintetben az egész parasztságot annyira jellemzi. E vonások közt 
legkiemelkedőbbek: a szegény parasztfiúnak hajlani és udvarias
kodni nem tudó nyers-naiv egyszerűsége, makacs, kérlelhetlen és 
könyörtelen bosszúvágya, mely egész lelkét eltölti, s a leleményes 
parasztfurfang, mely a bosszú módjainak kieszelésében ravaszul 
s könnyedén túljár a hatalmasok eszén, fegyveres erején. Az egy
szerű, rest »rósz fiú«, ki »nyáron a legyet a szárán csapkodta 
napestig, télen a tüzelő mellett, a piszkafa végén ácsorgott el 
egész napokat«, s faragatlan egyűgyűségében mit sem tud a 
világról, pajtások és barát nélkül zsémbes, de jó anyja oldalán nő 
fel siheder-legénynyé: mikor nagy reményekkel, meggazdagodásról, 
jó szerencséről almadozva legelőször lép a világba, rossz sorsa 
mindjárt első lépésénél utóiéri; a szegény együgyű sihedert, ki 
köszönni s hajlongani nem tud, s naivságában a hatalmas földes 
úrral is oly dúrva-parasztosan beszél, mint azt otthon, a vele 
egyszőrű parasztsággal megszokta volt, s libáit Döbrögi párancsa 
daczára sem adja feleáron, sőt, a nélkül hogy sérteni akarná, 
falusi faragatlanságában a maga módja szerint »nyersnyakason« 
felel neki: a zsarnok földesúr azonnal keményen elvereti, s libáit 
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»elrabolja« tőle. Az igazságtalanul bántalmazott siheder nagy 
boszút fogad, s elkeserült dühében van bátorsága kinzóját szem
ben megfenyegetni: 

»Én uram, a fizetést köszönöm, ha az Isten erőt ád 
S életben megtart, majd megszolgálom, azért csak 
Róvja fel a kapu félfájára, hogy el ne felejtse: 
Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza ! 

Persze a vakmerőt a hajdúk azonnal »agyba főbe verek s kivetek 
jól meghurczolva hajánál fogva, hogy a földet még a lábujja sem 
érte«. A kétszeresen elkinzott fiú makacsul még e huzavona köz
ben is visszakiált: »Osztán háromszor veri meg Ludas Matyi 
kendet«, s ismétlé ez »őrületes szavakat« a kint ácsorgó, nevető 
sokaság előtt is. Innen kezdve jelleme is változik. A faragatlan, 
naiv falusi suhancz, ki a világi szokásokról mit sem tudva, azokkal 
mindjárt a legelső lépésnél összeütközésbe jő, eddig comicus alak 
volt; e percztől kezdve makacs állhatatossággal csak boszújára 
gondol, s teljesen megszűnik naiv comicuma. Makacs gondolko
dását — mi különben elég általános jellemvonása a parasztnak — 
jellemezte Fazekas már előbb is. Hiába beszéli le a vásárról 
édes anyja: 

» . . . a mit ő feltett furfangos eszébe, 
»Azt onnan sem tűz, sem viz nem ütötte ki többé.« 

Ily makacs lélekkel »búgva-morogva megy földetlen földig, s viszi 
magával a bosszúállás lelkének ördögi mérgét.« Hogy czélját elér
hesse : messze idegenben napszámmal, szolgálattal pénzt keres, 
könnyű észszel megtanul pár nyelvet s pár mesterséget. Ez át
alakulást Fazekas nem irja le, hanem — mint általában a közép
kori fabliau-k s a népies elbeszélések jellemző sajátsága — csak 
a már teljesen átalakult jellemet mutatja be; az átalakulás rész
leteit, módját s eszközeit az olvasó képzeletére bízva. Mikor egy 
idő múlva elég pénzt szerzett, s gondolhatta, hogy Dögröginéi 
rég elfeledték: megindul az első boszura. 

Ravaszul, furfangosan ejti meg a könnyen rászedhető Döb-
rögit. Látja, hogy új házat épít; vándor olasz ácsnak öltözik, becs-
mérli az ácsmunkát, s erre aztán maga Döbrögi kéri fel, hogy válasz-
szon az ő remek erdejéből hozzá való fákat. A büszke földesúrral, 
ki az idegen ácsmesternek pazar ebédet rendel, hinten megy ki az 
erdőre; egy félreeső völgyben azután az ösmert módon kegyet
lenül elveri, pénzét elveszi, s nevét megmondja. Második boszúja 
ép ily furfangos, de még merészebb. A félholt Döbrögihez, — kit 
jobbágyai végre megleltek s immár kastélyában ápolnak — átutazó 
katonaorvos alakjában megy, s a kastély cselédségét gyógy itó-
füvekért küldve, ismét kegyetlenül elveri. Döbrögi nagynehezen 
kigyógyul a kétszeres elveretésből, de félelmében folyton fegyveres 
hajdúkkal őrizteti magát. Matyi makacssága azonban mindezzel 
nem törődik: 
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»Háromszor fogadá, hogy megveri Döbrögit; annak 
Bárha törik szakad is, csak meg kell lenni akárhogy.« 

Furfangosan ki is eszeli módját: egy pompás lovu suhancz-
czal beszél össze; ez Döbröginek oda kiáltja, hogy ő Ludas Matyi, 
s mig a boszuért lihegő földesúr a hajdúkat, sőt kocsisát is a fiú 
után parancsolja, addig Matyi az egyedül maradt Döbrögit, ki 
ellensége láttára ájultan esik össze, »szánakozás nélkül« s utol
jára veri el. 

E kis vázlatból is elég világosan kivehetők Matyi főjellem-
vonásai. Faragatlan parasztsága mellett, mely mit sem tud az 
udvariasságról s természetes nyerseségevel akaratlan is sért, s 
igazságérzete mellett, mely nem enged az önkénynek, legjellem
zőbbek : igazságos, de kérlelhetlen s könj örtelen boszuvágya, s a 
leleményes parasztfurfang, mit kalandos világban-forgottsága csak 
növel, honnan méltán is adja Kerekes néki jellemzetes jelzőül a 
»furfangos eszű Ludas Matyit.« (Maga Fazekas is többször 
említi a »szemfül Matyi gazda furfangos eszét.«) Maga e furfang 
is némi gúnyos humort vegyit Matyi jellemébe. »Hogy Döbrögi 
meg ne csalódna, már egyszer vele számot kellene vetni,« mondja 
első boszúállása előtt. Mikor az ácsfurfangot kieszeli, humorosan 
szól: »Meg lesz már, meg lesz Döbrögi verve.« Maga az átöltö
zések, az ács s az orvos fontoskodó beszélgetései, nagyzoló modora, 
mik oly könnyen ejtik tőrbe a Matyinak mindenben kedveskedő, 
mitsem sejtő Döbrögit: már magukban komikusan hatnak. Makacs 
boszuvágya s kérlelhetetlen könyörtelensége, a boszúállásban maga
sabb morális szempontból visszatetszhetett a gyöngédlelkű Kazin
czynak, de a nép s a nép gondolkodásán levő Fazekas azt mindég 
igazságosnak, helyesnek tartotta, s csak dicsérte az »oroszlán
szívű« Matyit, ki »bátran visszapofozta, a mi goromba csapást 
vett a zabolátlan erőtől.« 

Matyi mellett Döbrögi alakja van még részletesebben rajzolva. 
Mig Matyi jellemének aprólékosabb vonásai is feltalálhatók — mint 
látni fogjuk — idegen rokonaiban, addig Döbrögi Fazekas eredeti 
alkotása: tipusa a zsarnokoskodó magyar földesúrnak, mire mintát 
a múltszázadi magyar nemesség bőven szolgáltathatott. A hatalmas
kodó, kegyetlen és gőgös, s alapjában mégis félénk és ostoba 
zsarnok tipusa ő ; jobbágyainak kínzója, kit csak szolgák s hízelgők 
környeznek. Jellemének fővonása a határtalan hatalmaskodás, s az 
ezzel járó óriási gőg. 

»A mit akart, a volt törvény, s tetszése igazság. 
A portékának maga szokta kiszabni az árát, 
És a mely darabért többet mert kérni az áros, 
Elconfiscáltatta, meg is büntette keményen, 
Hogyha pedig netalán más olcsón vett meg akármit 
És neki megtetszett, csak azért kivetette belőle, 
Hogy fenntartódjon fegyverrel nyert ősi jussa.« 
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A szegény nép természetesen csak szenved zsarnoksága alatt. 
Félelme ő az egész vidéknek; kocsiján ha jő: »útjából félre vonódik 
minden igaz lélek.« Gőgös és dicsekvő: »magáról azt tartotta, 
hogy (birtokán) neki a felség se parancsol,« természetesen az 
ő erdeje a legszebb: »nincs a földön oly jeles erdő, mely az 
övénél iobb s gyönyörűbb fát tudna nevelni,« s ha fairtásra fejszés 
kell, mindjárt kétszázat tud kirendelni. Igazságtalan és kegyetlen; 
úgy mint Matyitói, bizonyára sok mástól is »elrablotta«, ha valami 
megtetszett neki, csak hogy »fenntartódjon fegyverrel nyert ösi 
jussa,« E mellett alapjában természetesen ostoba és gyáva. Matyi 
cselfogásai, alakoskodásai mindég könnyen ejtik tőrbe, sőt egyene
sen maga megy bele. Az idegen építőmesternek szinte hizeleg; 
minden módon kedviben jár, ebédet, hintót rendel számára ; a német 
tábori felcserhez valósággal könyörög s nagy jutalommal kecseg
tetve szinte erőszakkal hozatja magához. S ebben van Döbrögi 
comicuma is: még ő hivatja magához a boszuvágyó Matyit, maga 
zúdítja saját fejére a kegyetlen veszedelmet. E mellett végtelen 
gyáva: mikor szemben áll ellenfelével, soha még csak meg sem 
kisérti az ellentállást; boszúját sem személyesen akarja megvenni 
Matyin ; mint igazi nagy úr, ezt is engedelmes szolgáival akarja végre 
hajtatni; kétségbeesetten viseli betegségét, s ostobaságában mindenki 
tanácsára hallgat: »fűhöz fához kapkoda, és a kit csak ajánlani 
tudtak, bárha kerékgyártó, lóorvos, marhakuruzsló volt is, kínjá
ban mind meghallgatta tanácsát.« Matyinak már a nevétől is retteg: 

» a Ludas név annyira fészket 
Vert szivébe, hogy a vidék hídjait mind kiölette, 
Mert ha csak lúdtollat látott is, azonnal elájult ; 
Még a ludimagistert is ki akarta csapatni 
Jószágából, de az azt igérte, hogy inkább 
Rectornak hivatja magát s minden követőit. 

Mikor pedig Matyi utoljára áll boszút: látására — ellenszegülésre 
nem is gondolva — ijedtségében csak elájul: 

Körülbelül ezek Döbrögi főjellemvonása]', mik igen kevéssé 
egyéniek, s meglehetős túlzott típust festenek. Megtérése a mily 
valószínűtlen a jellemrajz szempontjából, ép annyira elmaradhatlan 
a szükségkép »jól végződő« népies elbeszélésben. 

A többi, vázlatosan festett alakok sem kevésbbé sikerültek. 
Matyi anyja, a házsártos, veszekedő, de fia kérésére mégis csak 
könnyen hajtó jószívű öreg parasztasszony; Matyi pajtásai, a falu
végi dombon karikába hasaló virgoncz suhanczok; a hizelgő szolga-
lelkű ispán, a Matyi elveretésén röhögő udvari cselédség, s végül 
az »ijjedezésre rákapatott« szegény jobbágysereg, mely az elvert 
Döbrögi láttára titkon rántja, böki meg egymást, — pár vonással 
megannyi jól jellemzett eleven alak. 

Szerkezete tömör, egyszerű és egységes; a rövid történet 
nem túr meg episódot, s gyors lefolyásában érdekes mindvégig, s 
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nem lesz sehol sem unalmassá, mint Rikóti vagy Rontó Pál; jele
netei nem hasonlók szinte az ismétlésig, mint Pontyiéi. A szerkezet 
kitűnő volta nem Fazekas érdeme, mivel azt külföldi forrásból 
vette át, de érdeme az, hogy nem hódolva a korabeli szokásnak, 
nem bővíti, nem nyújtja tönkre a népies kerek szerkezetet, s jó 
tapintattal ragaszkodik az eredeti compositióhoz. Stílje könnyű, 
elmés, magyaros; humoros a nélkül, hogy triviális lenne, mint 
gyakran Csokonai, vagy keresett, mint néha Gvadanyi. Egész a 
népmesék stilje ez, kezdve a jellemző első soroktól' 

»Hajdan egy faluban, a Nyíren-é vagy az Erdő 
Háton, vagy hol esett, jó szerrel nem jut eszembe, 
Már csak elég az, hogy : volt hajdan egy öreg asszony, 
Özvegy voít s egy rossz fija volt . . . stb. 

végig az egész költeményen. A népmesék könnyű stíljén mondja 
el kedves »Matyi gazdája« viselt dolgait; előadása mindég a cselek
vényhez simul, s hol egyszerű világosságával, hol tömör eleven
ségével, hol plasticusságával s festőiségével hat. Nyelve a köz
beszédé, de nem ennek minden laposságával s pongyolaságával 
hanem csupán jellemzetes s értékes vonásaiban. Különösen kitűnők 
párbeszédei, s azon szinte drámai elevenségü helyek, hol valami 
gyorsan le futó cselekvényt követ. Mikor például Matyi a vásárba 
menésről gondolkozik; 

» . már az eszében 
Kezd sok gondolatok forrása mozogni, pezsegni, 
Nincsen nyugta ; fejét töri, mig végtére előtte 
Rés nyílik, melyen szándéka folyásnak eredhet. 

Vagy ács alakjában Döbrögivel való egész beszélgetése: 
» . Barátom ! 
Még nekem — ugy mond — nincs egy ácscsal is alkum. Az úr hát 
Járt az olasz földön ? — tessék bejönni! Ebédje 
Volt-é már ? — Ha a munkám fog tetszeni, nem fog 
Nálam az országban nemesebb gazdára találni. 

vagy: 
* nincs a földön oly jeles erdő, 
Melly az övénél jobb és gyönyörűbb fát tudna nevelni. 
Látni szeretné azt Matyi. Döbrögi pontba parancsol 
Egy hintóba fogatni. — Szakács tálaljon azomba ! 
. . . Készen az ebéd ; jól Jaknak; a hintó 
Ott terem. Egy pillantat alatt kinn vágynak az erdőn. 
A fej székek is ott vágynak már . . . stb. 

Ilyen a sok között — hogy még csak egy példát említsek — az 
utolsó levonás is: az ál-Ludas Matyi üldözése 

Fazekas süljének más jellemző vonása: synonim jelentések 
halmozása, mely az előadásba drámai elevenséget s magában is 
némi komikus szint önt. Ilyen hely igen sok van. Például, mikor 
Matyi az orvoshoz inasnak szegődik: 

Irodalomtörténeti Közlemények. VII. 13 
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»Oly feltétel alatt, hogy az esmeretes nyavalyáknak 
Czifra nevére, haszonvehető füvekre, porokra, 
Ervágó, köppöly, kristály, lánczéta, borotva 
S más borbély szerszám hasznára, sebekre való szer, 
Fürdők s párgolatok készítésére, kenőcsre 
Oktatná őtet. 

A fügyűjtő sereg leírása:. 
» . . . . Nosza ispán, szolga, poroszló, 
Hajdú, kukta, szakács, kertész, szoba-, s konyha leányok, 
Béres, strázsa, kocsis, fullajtár, bába, favágó, 
Szóval minden, valamelyik csak elől vagy utói volt, 
Fusson az udvarból a rétre, ligetre, mezőre. 

Külön fel kell még említenünk Fazekas szép stíljét a termé
szetfestésben. Az esteledő vad erdőség leírását értjük, melyet festői-
sége miatt már a kortársak is méltán dicsértek. A második levonás
ban van e rész, Döbrögi elveretése után: 

»Már jobbára ledöntve hevert a czímeres erdő 
Legszebb része; menő félen már a nap : az ember 

Bár ha dologtalan is, de az ácsorgást is elunja. 
Még sem jő sem az úr, sem az ács. Végtére az ispán 
Nem veszi a dolgot tréfának ; hoppogat : erre 
Hoppot mond itt, ott, meg amott a rengeteg erdő. 
Hallgatnak : de csak a baglyok huholási szakasztják 
Félbe az alkonyodást követő vadon estveli csendet. 
Már most mindnyájan kurjantanak ; a hangok özőnje 
Zengeti a zordont; bellyebb belfyebb morog, a mig 
Mélyen elnémul stb. 

A cselek vény s a hangulat ez egybeolvadása, a nagy erdőség 
félelmetes estveli csendjének e finom festése szépen mutatja Fazekas 
költői erejét, eleven természet megfigyelését. 

Fazekas nyelve — mint a debreczenieké általában — hatá
rozottan népies. Jóizü, természetes magyarsága e nyelvi szempont
ból is méltó a részletesebb tanulmányozásra. Magyarosságban s 
tiszta népiességében, mely nem fárasztó, mert nem keresett s nem 
Ízléstelen, mert nem túlzott és nem pórias, Ludas Matyi bátran 
összemérhető Gvadányi és Csokonai ily hangú költeményeivel. 
Szókincse teljesen népies, a nélkül, hogy a provincialismusokkal 
visszaélne, mint később a túlzó Lisznyay; debreczeni különlegességei 
igen kevéssé zavarják e jó népiességet. Használ, igaz, oly debreczeni 
szerkezetet s tájszavakat isj mik azóta már Debreczenben is divat
jukat múlták, pl. a „képes" lehetséges értelemben: pl: 

Én, nagyságos uram, láttam s dolgoztam is egy-két 
Herczegi munkákat, de bizonynyal mondom, ezekből 
Nem képes takaros mívet készitni . . . 

A tizenegy lovasok nagy későn visszakerültek, 
i mondják, hogy nem vala képes 
Tarkón csípni Matyit . . . 
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a debreczenies -ódjon-ődjön szerkezet amaz egy két helyen, a hol 
előfordul, mindég nehézkes, azonban általán nyelve tiszta népies-
sége s jóizü magyarossága könnyen feledteti ezt. Sok népies s egy
két tájszót használ: sut, hesseget, óbégat, puhogat, czammog, kór-
nyadozik, riogat, pöre gatya, bogjas fő, csimbók, huritás (szidás), 
fót lud, egyforma korású (egykorú, egyidős), öszvegyalulódik (meg
barátkozik), dalmahodó (vastagodó) hegy, bajmol (bajlódik), kunyo
rál, sinkó (a debreczeni diákok régi magas süvege), megagyal s 
megcsapat (elver), mérkél (méreget) stb. stb. Idegen szót igen 
keveset, s többnyire tudatosan, a comicum emelése kedvéért hasz
nál, így pl. régi jogi műszavainkból: jus, currens, portéka, elcon-
fiscaltal, instál; Matyi orvosi átöltözésekor: lánczéta, paróka, spádé, 
haczuka, tászli, koszperd, felcser, stb. Népies kifejezései közül is 
emlitek pár példát: ki ezen ludak gazdája ? Magam la! Matyi 
»szokatlan bajra vetette fejét; fogát feni a libákra«, »kiszakít« 
közülök hatot, »minden jót kivan« s megy a vásárra. Döbrögi 
személyét ott mindenki süvegeli. Matyi »az apja lelkének sem adja 
alább« a libákat. Elveretése után úgy kidobják, hogy »a földet 
még lábujja sem érte«. Döbrögi az első elveretés után »mák
szemnyit sem aludt,« s bár mennyire óvakodik is, »nincs annyi 
lelke«, hogy ki tudja kerülni Matyi bosszúállását, mit az, »ha 
törik szakad is«, okvetlen végre hajt, s utána »illa berek« elmene
kül stb. stb. E pár példa, mit Ludas Matyi majd minden sora 
szaporíthatna, eléggé jellemzi kifejezés módja magyarosságát. 

Versformája, a hexameter, melyről már Kerekes Marczi 
kanászsza észreveszi, hogy 

»Be furcsán perdül, pedig a sor vége nem ügy megy 
Mint a nótában szokták . . . 

mindvégig könnyen és jól hangzik. E forma, melyet — mint a 
humorizáló előszóból is kitetszik — Fazekas öntudatosan használt, 
a maga ünnepélyes komolyságában igen sikerült ellentétes parodi-
zálása az eposzi méltóságos előadásmódnak. Ezt már első kiadója, 
Kerekes is észre vette; kiemeli Toldy is,1 s utána valamennyi iro
dalomtörténetünk.2 Ki tudja, vajjon Arany, ki jól ösmerte a hires 
debreczeni költő főművét, nem Ludas Matyi hatása alatt irta-é 
hexameterben szintén democraticus czélzatú humoros eposzát: »Az 
elveszett alkotmányt?« 

Mindent összevéve: Ludas Matyiban annyi költői érték egye
sül, mi őt Fazekas többi alkotásai közül magasan kiemeli, s ama
zokkal egybehasonlítva, a rendkívüli külömbség alig magyarázható 
csupán Fazekas költői tehetsége növekedésével. A szilárd és kerek 
compositio, a mese érdekes leleménye nehezen találhatók fel Fazekas 

1 Figyelmező, 1838. I. 8. hasáb. 
2 Pl. Imre Sándor: A magy. ir. és ny. röv. tort. 1868. 198. o., Beöthy 

2solt : A magy. nemz. ir. t. I. k. 134. 1. 
13* 
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többi, ehhez képest igénytelen költeményeiben E ritka költői tulaj
donságok népies hangjukkal egyetemben hatalalmasabb költő szel
lemre utalnak, mint Fazekas: a legnagyobb költőre, a népre. Annyi 
népmesei jellemvonás van Ludas Matyiban: a háromszoros boszú, 
az átöltözések, a mindég sikerülő parasztfurfang, a stíl stb., hogy 
valóban csodálatos, mennyi ideig nem emelte ki ezt a kritika. 
Pedig maga Fazekas adott útmutatást erre, Matyiját »egy eredeti 
magyar regének«, nevezve, a korabeli technicus-sal a »rege« körül-
belől egy lévén a népies hagyománynyal, mondával. Még bizony-
kodása, is, hogy e történet valóban megesett, talán épen a keresztes
hadak idején, a Ludas névvel a Verbőczi Tripartihimávíi való 
hivatkozás: mind a népmese naiv eszközei a hiszékenység izgatá
sára. Fazekas korában még természetes, hogy e szempontból senki 
sem vizsgálta Ludas Matyit, hiszen még a kitűnő népies költő, 
Csokonai is — bár mily jól ösmeri népmeséinket s bármily meg
lepő hű mesélő előadásban mesélteti is a Szuszmír czigányt a 
Tempefőiben — általában igen kis vélemény nyel van a »tanulság 
és gyönyörűség nélküli alávaló« népmesékről. Természetes, hogy 
Toldy is tisztán a korabeli aesthetica szempontjából bírálta, hisz a 
népköltészet iránt csak 1843 óta általánosabb az érdeklődés. Azon
ban az ezután jövő bírálók (Imre Sándor, Danielik, Szűcs, Nagy 
Benő) szintén legföljebb »népies«-nek tartják, de hogy meséje s 
előadása egyenesen népmesei eredetre vall; senki sem veszi észre. 
Talán abból magyarázható ez, hogy magyar Ludas Matyi mesénk 
csakugyan nincsen. Meséink egyik legjobb ösmerője s első gyűjtője, 
Erdélyi János idézi Ludas Matyit (Pályák és Pálmák, 227 o.), 
de népmesei alakjáról sehol sem szól. Legjelesebb folkloristáink, 
kik e kérdéssel foglalkoztak: Katona Lajos s Halász Ignácz 
ösmernek franczia, római, szicziliai, norvég Ludas Matyikat, azonban 
magyar népmesét — bár mindkettő feltételéhez — egyik sem idéz. 
Sokáig Fazekas eredeti compositiójának tartották Ludas Matyit, s 
mivel többnyire csak ezt a művét ösmerték, nem is tűnhetett fel 
a többiekhez mérten meglepő külömbsége. Külföldi hasonló compó -
sitióra először Lázár Béla figyelmeztet, Claude Tillier Mon oncle 
Benjamin-áved, melynek szerinte »ez főmotívuma«. Ludas Matyi 
forrása pedig »talán abban a franczia mesekönyvben keresendő, 
melyet Csokonai egy Kazinczyhoz intézett levelében ugy említ, 
hogy azt Fazekastól kapta«.1 Kevéssel utána Kelemen Béla utal 
Mátray könyvét birálvá Till Eulenspiegel-re,2 részletes s pontos 
összehasonlításba azonban egyikök sem bocsátkozott. Öt év múlva, 
a Pesti Napló 1894. apr. 5,-i számában dr. Halász Ignácz ösmertet 
egy egészen Ludas Matyi meséjét követő norvég népmesét, s rá pár 
nappal később (Pesti Napló, 1894. ápr. 14.) Katona Lajos utal 
egy kiadott XIII. századbeli verses franczia fabliaura, egy római, 

1 Fővárosi Lapok, 1888. decz. 11. i. és Weszely czikkét: Magyar Szemle, 
1891. 542. 1. 

- Egyetemes Philologiai Közlöny, 1889. 148. 1. 
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katalán, szicziliai s lotharingiai mesére, mik kisebb eltérésekkel mind 
meglepően hasonlítanak Ludas Matyihoz. Mindezekből kétségtelen, 
hogy Ludas Matyi meséje nem Fazekas alkotása, s csak az mind
eddig eldöntetlen: mi módon és hol hallotta vagy olvasta azt ? 
Halász Ignácz és Katona Lajos »kétségtelennek« tartják, hogy »a 
magyar nép mesevilágából merítette, és valószínű, hogy a Ludas 
Matyi közmondások 1 se Fazekas műve utján hatottak be népünk 
szellemi életébe, hanem már jóval az előtt közszájon forogtak«.2 

Ezzel szemben olvasás utján szerzett irodalmi forrásra utalnak 
Lázár Béla, Kelemen Béla s legújabban Kardos Albert is.3 Annyi 
bizonyos, hogy Ludas Matyit ezentúl az eddiginél magasabb s 
általánosabb szempontból kell tekinteni, mint a közös európai mese
kincs egyik tagját, mely — akár természetes úton: a nép ajkán, 
akár Fazekas feldolgozása folytán — elterjedt és honossá lett a 
magyar nép szellemében. E szempontból igen fontos kérdés a köz
vetlen forrás megállapítása. 

Mindenekelőtt kétségtelen, hogy Till Eulenspiegel, mire 
Kelemen Béla hivatkozik, aligha szolgált közvetlen forrásul, bár 
szellemök nagyjában hasonlatos is. Igaz, hogy a német paraszt
humor háromszor is szerepelteti kedves hősét átöltözött orvos 
alakjában,4 azonban a drasztikus történetek semmiben sem hasonlók 
Ludas Matyi orvoslásához. Ludas Matyi boszuállásához hasonló 
történet nincs is egy sem a német népkönyvben; mint ács, sok 
alakoskodása és folyton változtatott mesterségei daczára is, nem 
szerepel egyszer sem. Bár nagyjában mindketten a mások eszén 
túljáró parasztfurfang képviselői: szellemükben is lényeges külömb-
ség az, hogy mig Eulenspiegel a szegény tejfeles parasztasszony
tól kezdve a pápáig, a nélkül, hogy oka lenne rá, sokszor igen 
idétlen félreértésből, csupa szenvedélyből péket, vargát, nemest és 
parasztot, püspököt és grófot kigúnyol és megkárosít: addig Ludas 
Matyi igazságos boszút vesz az igazságtalan sérelemért. Egyál
talán kérdés, hogy Fazekas (tár Kónyi Domokritosából 1785. óta 
nálunk is ösmeretes) ösmerte-é Eulenspiegelt ? 

Sokkal több a hasonlatosság azon külföldi népmesékben, 
miket Katona Lajos és Halász Ignácz ösmértettek. (P. Napló, 
1894. ápr. 5. és 14.) Egy római mesében (Miss Busk feljegyzése 
szerint) »a magát együgyűnek tettető paraszt, kitől a kolostor 
kapusa és az ennek kezére játszó gvárdián elcsalták a malaczát, 
először leánjmak öltözve lopódzik be a barátok közé, s így kerül 

' Eddig csak az Erdélyi gyűjteményében idézett egy közmondás ösmeretes. 
3 Pesti Napló, 1894. ápr. 5. 
3 Egy. Phil. Közi. 1894. 444. 1. 
* A legrégibb, Grieninger féle 1519.-i kiadás szerint a 15., 16., 17. His-

torieban : »Wie sich Eulenspiegel als Arzt ausgab, und des Bischofs von Magde
burg behandelte; Wie Eulenspiegel in einem Dorf einem kranken Kinde zum 
Stuhlgang verhalf; Wie Eulenspiegel alle kranken in einem Spital an einem 
Tage ohne Arznei gesund machte. 



198 FAZEKAS MIHÁLY. 

alkalma a gvárdián első elverésére«. Egy katalán mesében a mese 
hőse szintén leányruhába öltözve áll boszút a rablókapitányon. 
Egy szicziliai mesében a parasztfiú, Peppe, először leánynak, 
másodszor orvosnak öltözve veri el a rablófőnököt. Mindezeknél 
hasonlóbb egy lotharingiai franczia mese. A szegény özvegy
asszony fia (mint Ludas Matyi) vásárolt malaczát hitelben eladja 
egy erdei remetének. A remete nem adja meg tartozását; a fiú 
cselt eszel ki, leánynak öltözik s gyógyító füvet keresgél az erdőn. 
Behívják a betegen fekvő remetéhez, kit addig ver, míg adóssága 
felét meg nem adja. Egy hét múlva orvosnak öltözve veri addig, 
míg az adósság másik felét is le nem fizeti, majd az utolsó kenetet 
feladó pap alakjában vesz tőle még ötven (összesen már százötven) 
tallért. Még hasonlóbb a Halász Ignácz közölte norvég népmese: 
Gntten, som vilde blive Handelskarl: a legény, aki kereskedő 
akar lenni. Mint Matyi, s mint a lotharingiai mesehős, ő is szegény 
özvegy asszony fia. Egyetlen disznajukat egy gazdag embernek 
adja el, s bár az tíz tallért is ér s ő csak egy tallért kért: csak 
négy garast kap. Későn látva be nagy veszteségét, boszút fogad 
a gazdag ellen. Boszúját először ácsnak öltözötten (nagy kabát
ban, állára kecskeszakállt ragasztva) tölti ki, épen mint Ludas 
Matyi. Másodszor a sebeiben szenvedőt mint orvos veri el. Külön 
szobát kér s figyelmezteti a cselédséget, hogy eret fog vágni, 
tehát urok ordításaval ne törődjenek. »Minél jobban ordít, annál 
előbb meggyógyul.« Harmadszor — eltérőleg a mi Matyinktói — 
malomba csalja az urat, s két malomkő közé szorítva veri el. 
A befejezés — az eddig közöltek némelyikéhez hasonlón — triviá
lisan humoros. Az ur kiszabadulva a legény lakására rohan 
boszút állni. Mikor anyjától azt hallja, hogy a fiú meghalt, elte
mették, boszúból sírját piszkolja be. A titokban leskelődő legény 
egy kést bök bele, s az úr evvel a világba szalad. 

Némely részletében még több az egyezés abban a franczia 
fabliauban, melyet Katona Lajos idézett először s röviden ösmer-
tetett is : Douins de Lavesne Roman de Trubert-jóben. Méltó 
vele részletesebben foglalkozni. A körülbelül háromezer versből 
álló befejezetlen verses fabliau, melynek kézirata a Bibliotheqne 
Royal-ban 7996. szám alatt van meg, mindmostanáig nincs 
kiadva. Mindössze terjedelmes, részletes kivonatban, helyenként 
idézetekkel ösmertette még 1838-ban Amaury Duval, a franczia 
akadémia nagy irodalomtörténetében.1 A tizenharmadik századból 
származó hosszú fabliau, — melynek demokratikus iránj^zatát 
ösmertetője is kiemeli, — egy teljesen ösmeretlen szerzőtől, Douins 
de Lavesne-től való, kinek sem életéről, sem más munkájáról nincs 
tudomás. Meséje, mint a középkori ilyes mesék általában, frivol 

t Histoire litteraire de la France, ouvrage commencé par des réligieux 
Benedictins de la congregation de saint Maure et coníinué par des Membres de 
l'Institut. Tome XIX. Suite du troízieme siécle. Années 1256—1285. A Paris. 
Chez Firmin Didót. 1838. 734. s k. 11. 
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de szellemes; irályáról a tudós ösmertető azt .tartja, hogy alig 
van középkori költemény, melynek sülje világosabb, elevenebb, 
festőibb volna. 

A költemény hőse, Trubert, egy szegény özvegy asszony 
fia, ki öreg anyjával s húgával a Pont-Alic-i erdőben él. A két 
testvér ártatlan és együgyű lélek (d'une extrémé simplicité et tres-
ignofant toutes ehoses). Egy nap a flu édes anyjának egyetlen 
borját hajtja a vásárra, hogy húgának ruhát vegyen, mert ha ily 
rosszul ruházkodik, majd nem veszi el senki sem. Útközben egy 
mészárossal találkozik, ki a borjút a fiútól tiz souért elcsalja, bár 
az legalább húszat ér, s Trubert, ki még sem vett se nem adott 
el semmit, együgyűségében rossz vásárt csinál. Ezen bánkódva, 
találkozik egy kecskés emberrel; megveszi a kecskét, s hajtja a 
városba, a herczeg kastélyához, azonban előbb egy festővel — kinek 
utolsó pénzét adja —• kékre, zöldre, sárgára festeti azt. A her-
czegné az ablakból nézi a csodálatos állatot, s meg akarja venni. 
Trubert mindössze öt sout s magát a herczegnőt kéri érte. A kisérő 
kisasszony is annyira lelkesül a csoda állatért, hogy biztatására a 
herczegné rá is áll az alkura; különben is tetszik neki a fiatal, 
eleven parasztfiú. Mig Aude, a herczegné komornája az egyik 
ablakbán vigyáz, addig Ők a szomszéd szobában megkötik az 
üzletet. Közeledik azonban kíséretével a hatalmas férj, Garnier 
herczeg, ki vadászatról tér haza. Trubert, kit sok pénzzel ellátva, 
a herczegnő hirtelen útnak ereszt, találkozik vele. A herczegnek 
igen megtetszik a kecske, s felesége számára meg akarja venni. 
Trubert oly feltétel mellett adja azt el öt souért, melyet drasz
tikus volta miatt még a különben szabadszájú ösmertetés is csak 
homályos czélzásban mer reproducálni. Bármily keserves: a her
czeg teljesíti ezt a feltételt is; ezenkívül száz sout ad a távozó' 
Trubertnek s a csoda állatot diadallal viszi haza. A herczegné; 
meglátva a kecskét, azt hiszi, hogy Trubert elárulta Őt, kétségbe
esésében maga mondja el a Trubert-rel kötött drága vásárt, mit 
a férj csodálatra méltó közönynyel vesz tudomásul. 

Trubert visszatér erdejébe, kevés idő múlva azonban uj 
kalandra indul. Ácsnak öltözik (még a részletekben is megegyez 
a mi Matyinkkai: kezében gyalu, vállán szekercze stb.) s a herczeg 
kastélya felé tart, hangosan kiáltozva, hogy ő a király ácsa. 
A herczeg épen építkezik; Trubert-t, kit természetesen nem;ösmer 
fel, végtelen szívesen fogadja, megbeszéli vele tervét, lakomát csap 
tisztelétére, új ruhát adat, mindenki engedelmeskedik a kitűnő ács 
parancsainak. Elhatározzák, hogy másnap kiválasztják a fákat, 
addig is legszebb szobáját jelöli ki hálószobájául. Trubert a puha, 
ruganyos ágyban nem tud aludni; boszúból a herczeg ösmert 
jeladására a sötétben bebocsáttatván, a herczegné hálószobájába 
megy szórakozni. E közben a herczeg is fel akarja keresni fele
ségét. A komorna, ki látja a félreértést, a botrány kikerülése végett 
feláldozza magát, s a sötétben felesége gyanánt viselkedik a her-
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czeggel szemben. Másnap lovon az erdőre mennek, s ott Trubert 
az ösmert csellel fához köti a herczeget, s míg egy galylyal jól 
élveri, elmondja, hogy ki ő, s hogy már kétszer volt szerencséje 
a herczegnéhez. A szegény herczeget megkötözve, ájultan az 
erdőn hagyja, a két lovon jó pénzen túlad, s visszatér anyjához. 
A kastélyban ezalatt nagy az izgatottság; az egész háznép, az 
udvarmesterrel élükön, keresni indul urokat, s félholtan megkötözve, 
ájulva lelik meg. Míg a kastélyba viszik, kinyögi, hogy Trubert 
kinozta meg. Másnap még rosszabbul lesz: Montpellier-be orvosokért 
küld. Trubert, ki minderről hall valamit az erdőben, orvosnak 
öltözik (a részletek is hasonlók Matyihoz: hosszú kabát, bot; 
arczát, nyakát, kezét sárgára festi stb.) s hangosan kiáltozva az 
utczákon, hogy ő ilyen-amolyan hires orvos, a kastély felé tart. 
Az udvarmester azonnal felhivatja, a herczegné kéri, hogy férjét 
gyógyítsa ki. Trubert egy kenőcsöt mutat (a minek a kérésével 
áprilist szoktak járatni a latinul nem tudókkal), s biztos sikert 
igér. Ha kiabál is a herczeg, ne zavarják őt; a gyógyulást egy 
kis fájdalom előzi meg. Mikor végre a herczeggel egyedül marad, 
ösmert módon elveri őt. A herczeg a dühtől és fájdalomtól elájul; 
Trubert rázárja az ajtót, s azt mondva, hogy betege elaludt, egy 
paripán tova vágtat. A felébredt herczeg ordítozására végre betörik 
az ajtót, s megtudják, hogy másodszor is Trubert volt a kegyet-
len. Az egész udvar boszút esküszik ellene. 

Innen kezdve a fabliau eltér a mi Ludas Matyinktói, azonban 
szellemes volta miatt közlöm ezt a részt is. A herczeget egyik 
ellenfele, Golias király haddal támadja meg. Trubert a herczeg 
lován, vállán a herczegnétől kapott köpenynyel, lovagmódra a 
herczeg kastélya felé tart, hogy seregébe beálljon. Az úton talál
kozik a herczeg egy rokonával, ki ló és fegyverzet nélkül szegé
nyesen megy a herczeg látogatására. Trubert ráveszi, hogy.a 
hatásos megjelenés kedvéért cseréljenek: lovát s köpenyegét átadja 
a lovagnak. Ezt — a herczeg lován, a maga ajándékozta köpeny
nyel — a herczegné veszi észre először, Trubertnek hiszi, elfogatja, 
kegyetlenül elvereti. A herczeg az egész udvarral hálát ad a nagy
szerű boszúért. 

Trubert ezalatt — brabant lovagnak öltözve — ajánlkozik, 
hogy Golias királylyal párbajt vív. Rövid idő múlva visszatér, 
diadala bizonyításául Golias bajszával és szájával, mi ismét igen 
drasztikus történetecske alapja. A herczeg hálából leányát akarja 
feleségül adni, azonban Trubert, szüleit értesíteni, előbb Brabantba 
megy. Rövid idő múlva leányruhában vissza tér, s szépsége, ked
vessége az egész udvart izgalomba hozza. A herczegkisasszony 
legkedvesebb kísérője lesz; együtt alszik vele, a minek sajnálatos 
következményeiért a »szent lelket« teszi felelőssé, kit galambfor
májában látott a herczegkisasszonynál látogatóban. Eközben Golias 
király is békét köt Garnier-vel, ha leányát feleségül adja. Mivel a 
lányt sajnálatos állapotja miatt nem adhatják, s a király úgy sem 
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ösmeri: a leányruhába öltözött Trubert-t adják hozzá nőül, újból 
comicus és frivol helyzetet teremtve. Itt szakad meg, épen a leg
kényesebb helyen a fabliau, melynek nem egy epizódja teljesen 
Boccaccio szellemében van megírva, s a herczegnő-látogatások 
története csakugyan fel is lelhető a Decameroneban (III. nap, 
2. elbeszélés: Theudelinde királyné epizódja.1 

Valószínűleg ez a fabliau alapja Claude Tittier hires regénye, 
a Mon oncle Benjamin egyik epizódjának is, melynek Ludas Matyi 
típusára már Lázár Béla2 s utána legújabban Konl Ignácz3 is 
rámutatott. Érdekes, hogy írója a hires pamphlettista, az ellenzéki 
L? Association bebörtönözött szerkesztője, Claude Tillier é alapjában 
ép oly jellemű, mint Fazekas; a mi túlzott benne: kora magya
rázza. Hires regénye, a humornak és szatírának páratlan elegyű-
lése, a Mon oncle Benjamin5 épen avval a Napóleon-gyűlölettel 
van telve, mely Fazekast jellemzi; míg ez »világzsiványának«, 
addig ő mély megvetéssel charlatánnak tartja őt; sőt tovább megy: 
gyűlöli a királyokat, túlzón köztársasági, ellensége s kigúnyolója 
a positiv vallásnak, szinte atheista. Azonban erős egyénisége, s az 
elégiái hang, mely humort, szatírát egybeköt és össze olvaszt: 
megkapó hatásúvá, remekké avatják regényét. Ennek egyik mel
lékes epizódja (s nem »főmotívuma«, mint Lázár Béla mondja) 
érdekel Ludas Matyi típusáért. A történet a következő: Marquis 
de Cambyse, a hatalmaskodó földesúr, várába viteti a regény 
hősét, a neki köszönni nem akaró clamecy-i philosoph orvost, Benjamin 
Rathery-t, s megszégyenítéséül, halálos fenyegetések közt kénysze
ríti, hogy csókolja meg — nem a kezét. Pár nap múlva evésköz
ben egy halszálka torkán akad; a véletlenül ott időző Benjámint 
hivatják, ki azonnali operácziót tart szükségesnek, hogy egy félóra 
alatt meg ne haljon, azonban azt csak úgy hajlandó végrehajtani, 
ha nagy sérelméért a marquis elégtételt ád, s udvara, felesége 
előtt ugyanúgy és ott csókolja meg őt, a mint pár nap előtt ő 
volt kénytelen. A haláltól rettegő földesúr megteszi ezt, s Benjamin 
könnyedén megszabadítja a halszálkától, kigúnyolja a még remegő 
marquis-t, s diadalmámorban siet haza.6 Az egész történet tanul
sága pedig az, hogy sokkal jobb, ha a nagyokkal szemben félel-

1 Ennek forrása Dunlop szerint (Gesch. der Prosadichtungen, ford. F, 
Liebrecht, 227. ].) a Cenío Novelle Anliche. Feldolgozta La Fontaine is a 
Mulieter-ben. 

2 Főv. Lapok, 1888. decz. 11. 
3 I. Kont : La Hongrie litteraire et scientifique. Paris. 1896. 87. 1. 
* Szül. 1801. ápr. 11., mh. 1844. okt. 12. Életéről: M. Pierre Larousse 

Grand dictionnaire universel du XIX. siécle. XV, k. 202. 1. s Saar Károly német 
fordításának bevezetésében. 

5 (Gyenge) magyar fordítása Bodor Kornéliától (Béni bácsi, Ország Világ 
1896.); igen jó s a legelterjedtebb német fordítások: H. Denhardt-tól (Reclam, 
1952 — 3. sz.) s Saar Károlytól (Spemann 205. sz.) — Olcsó franczia kiadása a 
Bibliothéque classique :ntere.ssanteban. 

8 Mon oncle Benjamin VIII. és X. fejezete. 
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metesekké, mint ha szeretetreméltókká teszszük magunkat. (La 
morale de ceci: c'est qu'avec les grands íl vaut mieux se faire 
craindre, que de se faire aimer.) A történet és tendentia hasonla
tosságán kivül meglepően hasonló a zsarnok marquis jellemzése, 
bár ezen meglátszik Tillier genialitása; típus helyett határozott 
egyéniség az. »Cambyse marquis nagy, kövér, hatalmas, óriási 
erejű férfi volt. Jelleme sértő, szenvedélyes, a végletekig érzékeny 
s nemességére határtalanul büszke, mintha a Cambyse család a 
teremtés legkiválóbb alkotása lett volna. Birtokán visszavonultan 
mint egy kis király élt. Korlátlan hatalmú úr nemcsak uradalmán, 
hanem az egész vidéken. Valódi feudális zsarnok volt. Verette 
parasztjait s elrablotta feleségeiket ha szépek voltak; vetésüket 
szolgáival legázolta, s a polgárokat, kiket vára közelében talált, 
ezer módon megzaklatta. Erőszakos és zsarnok volt csupa sze
szélyből, csupa gyönyörűségből s elsősorban önző önszeretetből. 
Fölényét a parasztságon csak elnyomásukkal tudta kimutatni . . . 
Egyáltalán nem vette lelkére, ha fegyverével egy parasztot lelőtt; 
mintha csak rókát talált volna . . . . stb.« Kísérete, a szolgalelkü 
ispán s az uroknak hizelgő inasok szintén Ludas Matyi hasonló 
alakjaira emlékeztetnek. 

íme a magyar Ludas Matyin kívül még hét különböző vál
tozata az ősrégi mesének, mely századok óta él és vándorol 
Európában. Magán a legrégibb feljegyzésen, a XIII. századbeli 
Roman de Trubert-en első tekintetre meglátszik, hogy több nép
mese egybeolvadásából keletkezett,, s így eredete még régibb időkbe 
nyúlik vissza. Él és terjed mesénk legalább a XIII. század óta 
hat századon keresztül; ösmerik Szicziliától Norvégiáig s mesélik 
bizonyára az ösmertetteken kívül más népek más változatban még 
ma is. Claude Tillier maga is csak mint népmesét hallhatta ; 
regénye előbb jelent meg, mint a Roman de Trubert közölt kivo
nata, s bizonyos, hogy a folyton vidéken (Clamecyben s Niver-
nais-ben) élő elfoglalt újságíró és pamphletista nem olvasta a Royal 
Bibliotheque kéziratát. Valamennyi változat főmotívuma az, hogy 
a szegény parasztfiú, többnyire együgyűsége miatt, mások ravasz
sága vagy hatalmaskodása folytán megkárosúl, de viszonzásul 
furfangos módon, álruhában kegyetlenül elveri a hatalmast, a ret-
tegettet, a ki vagy egyházi tekintély: barát, gvárdián, mint a papi 
romlottság kigúnyolására a népmesék egyik legkedvesebb komikus 
alakja (római és lotharingiai mese), vagy világi hatalom: herczeg 
(Trubert), marquis (Claude Tillier), rablókapitány (katalán s szi-
cziliai mese). A mese hőse többnyire szegény özvegyasszony 
világban soh'sem forgott együgyű fia (loth., norv., Rom. Trub.., 
a mi Matyink restsége is ily jellemvonás); egyetlen vagyonukat: 
malaczukat, borjukat vagy libájukat csalják el tőle; a bosszú 
módja mindég az átöltözés, és pedig többnyire lány és orvos alak
jában (lány: róm., kath., szicz., loth., R. Trub.; orvos: szicz., loth., 
norv., R. Trub., M. Benj.) ezenkívül ácsnak (norv., R. Trub.), 
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papnak (loth.), molnárnak (norv.) öltözötten is. A humoros mellék
alakok: az ispán s a szolgák csak a Roman de Trubertben s a 
Mon oncle Benjamin-ban szerepelnek. Rendesen frivol epizódok 
nyújtják a.mesét, minők a leányátöltözések általában, s különösen 
a norvég s a Trubert-féle változat. 

A mi Ludas Matyinkhoz határozottan a három franczia vál
tozat hasonlít legjobban. Legtöbb motivumok teljesen megegyezik. 
Szegény özvegyasszony fia, mint Trubert; libáját fele árán akarják 
megvenni, mint Trubert borjúját; nem köszön Döbröginek, mint 
Benjamin a marquisnak: a megvert mind a háromban hatalmas 
úr: herczeg, marquis, magyar kis király; az átöltözések is hason
latosak : ács, mint Trubert, orvos, mint Benjamin és a lotharingiai 
mese, s mint Trubert is, sőt ebben az öltözet részletei is meg
egyezők; csak e franczia változatokban s a norvégban szerepel 
a háromszoros bosszú. Általában a franczia variánsokon kívül a 
norvég népmese leghasonlóbb Ludas Matyihoz. 

E sok egyezés határozottan arra mutat, hogy Fazekas köz* 
vétlen forrása bizonyára valamely franczia népmese volt, mit az 
1796-i hadjárat alkalmával hallott vagy olvasott; a norvég mesére 
persze nem is gondolhatunk. A három többé kevésbbé különböző 
franczia változat, mely közül a Trubert-féle a XIII. század óta 
él, tanúsága e mese kedveltségének, állandóságának. Bizonyára 
országszerte elterjedt; bizonyság erre a lotharingiai mese s a 
Mon oncle Benjamin epizódja, mit Tillier csak a Nivernais-beli nép
mesékből vehetett. Legvalószínűbb tehát, hogy Fazekas is a nép 
ajkairól hallotta —• talán némileg más alakban is, mint a közlői
tek — e régi franczia mesét, s azután évek múlva, politikai irány
zattal dolgozta fel. De lehetséges az is, hogy a politikai tendentia 
már a franczia eredetiben meg volt. A franczia forradalom sok' 
izgató röpirata örömest dolgozott fel a nép számára egy-egy ily 
történetet, s a legélesebb politikai tendentiaval színezte és élesítette 
ki. E tárgy: a szegény parasztfiú kegyetlenül elveri a hatalmas 
herczeget, a leghálásabb ily izgató feldolgozásra. Lehetséges, hogy 
a forradalombeli tömérdek röpirat valamelyike — talán épen azon 
a vidéken, hol maga e mese is legelterjedtebb — csakugyan fel
dolgozta azt, s már mint tendentiosus democrata-munkát olvasta 
Fazekas. Ez irányban — bár e feltevés elég valószínű — m é g 
senki sem végezett kutatást. Talán a párisi könyvtárakban érde
mes volna e czélból is vizsgálódni. Nisard könyve: Histoire des 
Uwes popttlaires, mit ezért átnéztem, épen e tekintetben nem ád 
felvilágosítást. Legkevésbbé valószínű azonban, mint azt már Kardos 
Abert is megjegyezte,1 Halász Ignácz és Katona Lajos feltevése, 
kik szerint . »kétségtelen, hogy Fazekas tárgyát a magyar nép 
mesevilágából merítette, és valószínű, hogy a Ludas Matjn köz-' 
mondások se Fazekas műve útján hatottak népünk szellemi életébe, 

1 Egy. Phil. Közi. 1894. 444. 1. 
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hanem már jóval azelőtt közszájon forogtak«. Már csak az is, 
hogy semmiféle hiteles mesegyűjteményünkben nem található fel 
Ludas Matyi története,1 kétségessé teszi ez állítást. Maga Halász 
és Katona, kik mindketten feltételeznek magyar népmesei Ludas 
Matyit, tudnak idézni az olasz, franczia, norvég meseirodalomból, 
csak a magyarból nem. Bognár Teofil »Idegen eredetű népme
séink« ez. munkájában, hol pedáns gonddal megtesz minden lehető 
összehasonlítást a magyar s a hasonló külföldi népmesék közt: 
Ludas Matyi népmesét egyáltalán nem ösmer. Maga a Ludas 
Matyi név sem fordul elő Fazekas előtt az irodalomban. Dugonics, 
több mint tízezerre menő közmondasgyüjtemenyeben (Magyar 
példabeszédek és jeles mondások; készült 1814-ig, megj. 1820.) 
idéz a »ludas asszonyról« három közmondást is (Ludas asszony; 
előbb szól a ludas asszony; mindent magára vesz, mint a ludas 
asszony), de Ludas Matyiről közmondást nem ösmer, világos 
bizonyítéka gyanánt annak, hogy Ludas Matyi alakja csak Fazekas 
műve útján hatolt be a nép gondolatvilágába. Ludas Matyit elő
ször idézi Erdélyi közmondásgyűjteménye (II. k. 273. 1.), egybe
vetve e két hasonló értelmű közmondással: »adósa vagyok = vétett 
ellenem, bosszút kell állanom érte« ; és »megemlegeted a magyarok 
istenét«. De már Ballagi Mór gyűjteménye (Magyar példabeszé
dek és közmondások, 1850. 282. 1.) ismét csak a »ludas asszonyt« 
idézi s Ludas Matyit nem is említi. A Nyelvőr is csak a »ludasra« 
idéz közmondást: »A ki ludas, az kajabál«. így tanúskodnak a 
a közmondások.2 De még az sem lenne döntő bizonyíték, ha 
valahol csakugyan ösmernék és mesélnék a furfangos parasztfiú 
bosszúját, a míg az a Fazekas előadásával megegyeznék. Gvadányi 
Gaal Peleskei Nótáriusa s Rontó Pál óta nem Matyi lenne az 
első alak, mely az irodalomból jut a nép képzeletvilágába. Csak 
ha több, eltérő változatban lenne ösmeretes, mint az legtöbb eredeti 
népmesénknél rendes jelenség, csak akkor volna elég alapunk a 
magyar népmesei eredet feltevésére. 

Valószínű, hogy a hős tősgyökeres magyaros neve is hozzá
járult e feltevéshez. Maga Fazekas is felhasználja e körülményt, 
hogy a népmesék naiv fogásával tréfásan bizonykodjék Ludas 
Matyi meséjének igaz volta mellett, Verbőczi Tripariitumámk 
egyik helyére hivatkozva (II. r. 30. tit.):3 

1 Benedek Elek »Magyar mese és monda világa« közli ugyan, de e gyűj
teményt sok okból nem tekinthetem a magyar népmesékre hiteles forrásúi. (A mese 
megvan: IV. k. 135—139. 11.) 

2 Mindezen adatokat dr. Margalits Ede kitűnő közmondás-gyűjteménye 
kézirataiból vettem; hálás köszönetem érettök e helyen is, 

3 E hely a Kolozsvári-Óvári fordításban: » . . . bármely hitszegőt és 
hamis esküvőt (kii közönséges szóval ancariusnak vagy ludasnak nevezünk) az 
Isten és emberek törvénye szerint keményen meg kell büntetnünk . . . 3. §. 
Személyére nézve akkora gyalázat éri, hogy mindenkor tarka ruhába öltözve, 
kenderből készült övvel ellátva, mezítláb és hajadon fővel kénytelen a többi 
keresztyén hívők közt járni kelni« stb. 
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»Hogy pedig ez nem más földön, hanem a mi hazánkban 
Történt, az bizonyos : megtetszik az akkori törvény 
Tévők gondjából, kik az ő csúfjára, örökre 
Följegyzék a nagy törvénykönyvben, hogy az ollyan 
Rossz úton járó kutyafog, mint a mi Matyink volt. 
Ludasnak neveződjön, ez hát nem puszta találmány. 

A »ludas« szónak szótáraink szerint négy jelentése van: 
1. ludas = lúddal biró, libás; ludat hajtó ember; 2. személy, a ki 
bűnösnek érzi magát s fél a büntetéstől; 3. hamisan esküvő, per-
jurus, ancarius; 4. gonoszságaiért számkivetett. Ez átvitt értelem
ben magyarázza Otrokocsi (Őrig. Hung. II. 69.), így használja 
Pázmány (Kai. 470.), Czeglédi. Honnan szármázik e szó ily jelen
tése, legtöbb szótárunk (Ballagi: A magy. ny. teljes szót. II. 202., 
Kresznerics Ferencz: M. szótár II. 24., Nyelvi. Szót. II. 636.) nem 
magyarázza; az egyik magyarázat, melyet Szegedi János után 
Cztíczor-Fogarasi ad, naiv és mulatságos: »a csácsogástól-gágo-
gástól és a közben való állhatatlanságtól: ob garrulationem et 
lubricam fidem.« (III. 1568.) Körülbelül így (tehát hibásan) fogja 
fel Ballagi Mór is, ki szerint »ludas asszony névvel ama szóki
mondó személyeket illették, kik nem várják be, hogy valamiről 
kérdeztessenek, hanem mint a ludak, maguktól is megszólamlanak«. 
(Magyar példabeszédek és közmondások, 1850. 282. 1.) Termé
szetesen e jelentés és értelmezés a mi Ludas Matyinkra semmikép 
sem illik, de nem a Katona Lajos magyarázata sem, ki szerint 
»nem lehetetlen, hogy e névben valamely analog középkori latin 
Facetia Ludius vagy ilyenféle névnek népethymologiai elcsavarása 
rejlik«. Ez átvitt értelem magyarázatára közmondásaink legújabb 
kitűnő gyűjtője, Margalits Ede egy, már feledésbe merült régi 
történetet tételez fel valamely ludat lopó asszonyról, ki bűntudata 
érzetében kérdezés nélkül is jóeleve tiltakozott a lopás vádja ellen. 
Innen származnának az ily mondások: »A ki ludas, az kajabál; 
előbb szól a ludas asszony stb.« Azonban legegyszerűbb s leg
valószínűbb, hogy Fazekas, kinek teremtő nyelvtehetségét a Füvész
könyv pompás magyaros növényneveiből is láthattuk, maga adta 
lúdhajtó hősének a szó legelső jelentését, emelve ki e jó magyaros 
elnevezést.1 

* 
Fazekas feldolgozásán kivűl irodalmunkban még két Ludas 

Matyi van: Balog István színműve, s az ez után készített Tatár 
Péter-féle »tündéries szép história«. Mindkettő csak ront a Fazekas 
pompás compositióján, idegen és hozzá nem illő elemeket véve föl; 
de érdekes művészettani tanulságaikért s már csak a teljesség 
kedvéért is érdemes foglalkozni velők. 

Balog István (1790—1873.) a sokat hányt-vetett vete-

1 L. meg: Szabó Ernő: A háziállatok a magyar szólásokban.* A »ludas«-
ról: Nyelvőr/ 1894. 354. 1. 
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rán színész talán legnépszerűbb darabja »Mátyás diák«-jáva\ 
egyetemben a Ludas Matyi, e »tüneményes, énekes vígjáték«. 
A darab, bár az irodalom történet szempontjából érdemes volna, 
mind mostanig nincs kiadva; két kéziratát (1838. és 55-ből) a 
Nemzeti Színház kéziratai közt őrzik. Mint a czímlapjára tett fel
jegyzésekből kitűnik, 1838. szeptemberében már készen volt; 
október 10-én megadja a censori engedélyt (sok törléssel) gróf 
Pongrácz János, m. k. helytartótanácsos, s a Jelenkor 1838. 103. 
száma (409. ol.) már közli első előadását 1838. deczember 27-érőí. 

Ezóta évek múlva is gyakran színre került; a forradalom 
után, 1855-ben újra censura alá bocsátják, s a »k. k. Polizei 
Direction zu Ofen Pest« örömest adja meg az engedélyt e szín
darabnak, .melynek tárgya földesurak zsarnoksága a régi rossz 
magyar világban, s e miatt elnézi azt is, hogy Ludas Matyi orvos 
alakjában a németet is kifigurázza, s csak egyetlen szót törül: az 
»uzsorás zsidót«. Színen is volt harmincznégy éven keresztül egész 
1872-ig, mikor utoljára, a Miklósi színházában már Vízvári adta a 
czimszerepet.1 Balog feldolgozásának »muzsikáját szerzetté Szerda
helyi Jósef«;2 erről Szigligeti többször megjegyzi, hogy egyetlen 
magyaros népdalon kívül az egész idegenszerű volt; a német 
bohózatokéhoz hasonlított, s úgy illett hozzá, »mint magyar nad
rághoz a frakk«.3 Hosszú életét mégis e zene s Szerdahelyi tar
tották fenn, ki Ludas Matyit játszotta, s parodizálta vele — óriási 
hatást keltve — Schodelné Romeo-Julia jelenetét. Az első előadás 
többi szereplői Megyeri (Döbrögi), Szilágyi (Kobak), s Éder Lujza 
(Ilus, Matyi szeretője) voltak. 

Balog átdolgozása nagyjában követi Fazekast, s a lényegben 
mégis igen sokban eltér tőle. Ösmerve a Fazekas-féle Ludas Matyi 
népszerűségét (mely a Jelenkor kritikusa szerint is »annyira ösme-
retes hazánkban, hogy a darab szorosan ahhoz tartozó tartalmát 
nem is szükség elmondani«): helyenként csaknem szorul szóra át
veszi Fazekas népszerű verseit, e kedves remiscentiákkal is hatást 
keresve. Pár sor példázza az ily hatásos átvételeket: Pl, a vásári 
jelenet: 

Döbrögi: Hé, ki azoknak a libáknak gazdája ? 
Matyi: Magam la ! 
D.: Ejnye gazember, nem tudod ki itt az úr ! Majd emberségre tanítlak. 
Hajdú: Hol a süveged? 
M.: Itt la. 
Dl: Mi ezen libáknak az ára ? 
M.: Párját 3 márjás üstbe, az illyen amollyan. Az apám lelkének sem 

adom alább egy kurta forintnál . . . 

1 Pesti Napló, 1894. 94. sz. 
2 S nem szövegét is (legföljebb egyes dalokat), mint a Századunk 1840. 

102. I., s a Vasárnapi Újság : 1869.626. 1. mondja. 
3 Szigligeti Ede : A dráma és válfajai. 311. o.; Kisf. Ts. Évi. Űj III. 267. o. 
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Ily módon a külsőségekben igen sokszor teljesen követi Fazekast, 
azonban, a lényegben, a compositioban sokban eltér tőle, s tün
déries machinátiót véve főmotivumul, az egyszerű parasztregét át
alakítja Raimund-féle »tüneményes énekes vígjátékká«. A hatás 
könnyen magyarázható. Tudvalevő, hogy a budai magyar szín
pad éveken keresztül — pár gyenge eredetin kívül — csaknem 
kizárólag az akkor divatos bécsi könnyű s nagyobbára tartalmat
lan tüneményes vígjátékokat adta volt elő. E sok értéktelen 
lerchenfeldi színmű közül eredetiségével csak Nestroy s különösen 
a bécsi Raimund Ferdinánd váltak ki, a kinek tüneményes, tün
déries, népies bohózatait szintén gyakran, s mint Szigligeti feljegyzi1 

»nag}' sikerrel« adták. Nestroy mindmáig kedvelt Lumpaci vaga-
bundusa s Raimund tündéries bohózatai: Der Verschwender, Dia
mant des Geisterkönigs, Der Bauer als Millionär stb. hatása 
alatt készültek Gaal Peleskei Nótáriusa, Munkácsi Garabonczás 
diákja s Balog Ludas Matyija is, miután e nemben az első kisér-
letet már Csokonai megtette egy diák-vígjátékával, Karnyónéval, 
melynek végén az összes elhaltakat a Tündér és Tündérfi keltik 
életre tréfás verselgetés közt. Különösen Raimund hatása feltűnőbb, 
s magyarázható avval, hogy a Magyarországon — Pozsonyban, 
Győrben, Sopronban — is színészkedett bécsi iró, ki egyik darab
jában, a Der Bauer als Millionär-ben magyar varázslót is szerepel
tet (»Bustorius, Zauberer von Warasdin, tritt hervor, einen Czakan 
in der Hand, in ungrischen Dialect«). sőt azt magyarul is beszél
teti (Isten űgyse, ördög!): már ezért is közelebb állott hozzánk a 
többieknél. Az ő tündéri machinatióit, allegoricus alakjait (Jugend, 
das Alter, Zufriedenheit, Der Neid, der Hasz, Hoffnung stb.) vette 
át Balog is. 

Ludas Matyi meséje ily körülmények közt teljesen átalakul. 
Fazekas egyszerű alakjain kívül még egy egész tündérgárda 
vonul fel: a »Tündér király, Gorombates, hatalmas tündér, 
Selidates, szinte oly hatalmas, de nem goromba, Csók, szerelem 
tündérke, Pletyka, rágalom tündérkéje, Részvétlenség szelleme, a 
gorombaság s szelídség szellemei stb.«2 Mindjárt az első jelenet 
telve allegóriákkal. Kardalosnék »fehérkék színekben« symbolizál-
ják pajzsukon a színészetet, filozófiát, törvényt, astronomiat, orvosi 
tudományt, architecturát, az újságírást, gőzhajót, muzsikát, festé
szetet, szobrászatot. Gorombates szellemei szintén jelképes pajzso
kon mutatják be a mohácsi veszedelmet, Hector halálát, gálya
vonó rabokat, oroszlán körmei közt az őzet, sasé közt a galambot, 
farkasé közt a bárányt, rabszolgavásárt, boszorkányégetést, pár
bajt stb. A cselekvény főalakjai különben Szelidates, a haladás és 
szelídség tündére, s Gorombates, a durva elmaradottságé. Harczra 
kelnek, hogy kié legyen a föld: 

1 A dráma és válfajai. 303. 1. 
2 A kéziratos darab »személyei«. 

V 
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»Látom, egyet nem értünk, 
Örökös harcz közöttünk, 
Kiki elve kárára 
Álljon ki a csatára. 
A meggyőzött elmúljék, 
A győző uralkodjék 
Századunk évsorain . ,- . stb. 

A tündérkirály parancsából leszállnak hát a földre, s Gorombates, 
mint Döbrögi hajdúja, Szelidates, mint Matyi kedvesének Iluskának 
bátorító s vigasztaló nemtője intézik az ösmert Ludas Matyi his
tóriát. Szélesbíti ezt még az is, hogy — tündéri vígjáték nem 
lehetvén e! szerelem nélkül — új személy gyanánt szerepet Iluska, 
Matyi kedvese is, kivel együtt megy a vásárra, s voltakép azért 
lesz durva Döbrögi vei szemben, mert észrevette ennek Ilusra vetett 
sóvár pillantásait. Matyi elveretése után Döbrögi az őt átkozó Ilust 
is elfogatja, s ravasz és szolgalelkű ispánja által is mindenképen 
kísértetbe ejti a szép leány erényét, de ez a neki megjelenő Szeli
dates bátorítására bátran ellenszegül. Közben Gorombates, mint 
Döbrögi hajdúja, szítja ura zsarnok dühét; kiszínezett vásári jele
net, Matyi ösmert elveretése (a színfalak mögött); mikor a hajdúk 
Iluskát elviszik, nagy vérengzés, zenebona stb. A machinatiónak 
megfelelően Matyi sem maga tölti ki boszúját, hanem a Részvét
lenség szelleme, ki néki a bakonyi erdőben megjelen s pártjára 
hódítja az elvert parasztfiut; ennek manói verik el Döbrögit, nagy 
menydörgés és villámlások közt, mikor mint talián ács a zsarnok 
földesurat iához köti; ezek mikor Matyi mint orvos, Iluska segít
ségével ágyhoz köti; a harmadik visszatorlás meg épenséggel el
marad, mert Matyi — Szelidates elveire térve — megkegyelmez 
neki, mire Döbrögi is megtér, s a megjelenő Szelidatesnek enge
delmességet s hűséget fogad; megváltozik: jobbágyait a robottól 
felmenti, tőlük s Matyitói bocsánatot kér, a hű szerető-párt atyai 
áldások közt összeadja, s nagy népünnep közt megülik a lakodal
mat, s igy Szelidates győzelmével fényes tündén tableau-val vég
ződik a darab. 

TÓTH REZSŐ. 


