TÉRBE LAJOS

MÁTYÁSI JÓZSEF

»„,„„„»„„«,«.„;,„„.,,„....,..>.,„„„.,
maradt Mátyási József. Valamikor, népies költészetünk hőskorában nem egy poéta vallotta
mesterének ezt a kecskeméti költőt és hatását
még nagy költőink sem kerülhették el.
Mátyási József, két vaskos (1794-ben1 és 1798-ban lb megjelent) verskötet, továbbá
a népdallá vált terjedelmes (37 strófás) Gulyásdal és rengeteg kiadatlan vers szerzője, 1849.
január 15-én halt meg Kecskeméten. 1765. március 21-én született, 2 tehát 6 évvel volt fiatalabb
Kazinczynál, aki ellenfele volt3és aki előidézte azt, hogy róla az irodalomtörténet egy évszázadig
jóformán semmit sem tudott, és 8 évvel volt idősebb Csokonainál, aki 4 versében is magasz
talva említi Mátyási nevét és az ő követőjének vallja magát. Mátyási József születési helye
Izsák, Kecskemét szomszédságában, egészen közel esik Kiskőröshöz, ahol született Petőfi, aki
a nép ajkáról jegyezgette Mátyási Gulyásdalának hozzá eljutott töredékeit* és akinek, irodalmi
és politikai népiesség tekintetében, Mátyási egyik legjelentősebb elődje volt.
Mátyási élete utolsó 25 esztendejét Kecskeméten élte le, de már gyermekkorában is
több évig itt járt iskolába és az 1794—95. év telét itt töltötte. Az 1795. év április havának közepén
itt találkozott a legációban járó Csokonaival, akivel ez év május l-e körül együtt utazott fel
Pestre. Kecskeméten sok évig élt együtt Katona Józseffel, aki tiszti főügyész volt a városban
ugyanakkor, amikor Mátyási, költői érdemeiért, városi díszpolgári oklevelet kapott a kecske
méti tanácstól és ugyanakkor, amikor az író és színműfordító Szeles József volt a kecskeméti
főbíró, aki azonosítható azzal az S.I.,névjelű költővel, akinek 1830-ban Katona József halálára
írt verse jelent meg és.akinek Mátyásihoz írt verse is maradt fenn. Idősebb korában Mátyási
rövidebb ideig együtt élt a város falai között a vándorszinészkedő Petőfivel és az első szín
művét író Jókaival, akik innen az 1843. év tavaszán együtt utaztak fel Pestre, hogy nemsokára
meginduljanak csodálatosan magasra ívelő írói pályájukon..
Mátyási József jogot tanult Debrecenben, joggyakorlatot szerzett Pesten, 5 főítélőszéki
esküdt és ügyvéd lett és évekig volt titkára két grófi költőnek, a magyar felvilágosodás két
nevezetes alakjának: a Rousseau-követő Teleki Józsefnek, majd pedig a Voltaire-rajongó
Fekete Jánosnak, akik őt, mint költőt, mindketten nagyrabecsülték.
Pesten kecskeméti származású ügyvéd barátaival, az író és színész Nemes Andrással
és a színész és műfordító Szomor Mátéval együtt részt vett a Kelemen László igazgatása alatt
meginduló első pesti magyar szinház megteremtésében is. Mátyási színműfordítását (Goldoni :
A gavallér és a dáma) 1794. júl. 9-én adták először elő. Egy másik színdarab részére dalbetéteket
fordított.
Neve alatt, vagy neve nélkül megjelent és kéziratban maradt, másolás útján terjedő
műveinek sorsa igen viszontagságos. A hosszúra nyúlt írói pálya folyamán színes emberi és
költői egyéniségének minden hangját megszólaltatta. írásaiban a magyar irodalmi népiesség1
Semminél több valami. Azaz elegyes tárgyú és formájú egynehány darab versek. Szerzetté Mátyási
József. 18
Pozsony, 1794. A továbbiakban többször hivatkozunk rá. így rövidítjük: S. T. V.
Mátyási József Verseinek Folytatása. Vác, 1798. így rövidítjük : V. F.
2
Mátyási születése és halála időpontjával kapcsolatban forgalomba hozott helytelen adatokkal
szemben3 ezek az igazolt adatok,
Hajdani népszerűségét bizonyítja az, amit Kazinczy róla több levelében is ír. 1803-ban Mátyási
hoz írt 4terjedelmes költői levél is jelent m e g : Édes Gergely Keservei 190 — 194. 1,
A János vitézben fel is használta. Szövegösszevetések: Térbe Lajos: Petőfi és a nép Bp. 1930.
17. 1. - Pándi P á l : Petőfi János vitéze. Csillag, 1952. évf. 5. sz. 5 8 1 . 1. A Ha látom a fergeteg ide
jét kezdetű népdalt, amelyet még ma is énekel a nép, Mátyási írta.
5
Annál a Sárói Szabó Sámuel budai ügyvédnél, aki Kazinczy Ferenc védőügyvédje lett és a király
nál kieszközölte, hogy halálos ítéletét börtönbüntetésre változtassák.
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nek és egyenlőképp érvényesülhetett mindenki, aki valamely földterület művelésére vállalko
zott. Ezen a területen egészen a legújabb időkig nem volt földtelen parasztság, itt az osztály
harc abban nyilvánult, hogy a szegényebb polgárság, a kevesebb és rosszabb földdel rendel
kező parasztság, igyekezett a tanácsból és a városi tisztségekből kiszorítani a gazdagabb pol
gárság képviselőit. 1822-ben szervezett mozgalom indult a városi tanács ellen —• amint erről
Szokolay Hártó János beszámol, és ez a célját el is érte: kicserélték a tisztségviselők egy
részét. Parasztmozgalomra nézve e korból más adatunk nincs. Kiáltó vagyoni különbségek
nem voltak a földművelő magyar lakosság körében, "amelytől elkülönülve éltek a városban lakó
rácok és görögök, akik kereskedelemmel, főleg állatkereskedelemmel foglalkoztak és a legvagyonosabbak voltak. Ezeket — amint ez Mátyási egyik verséből kitűnik — munka nélkül
élőnek tartotta és lenézte a magyar földművelő lakosság. Ugyancsak Mátyási verseiből ki
tűnik, hogy csendes, de annál mélyebb megvetést érzett ez a nép a nemességgel szemben is.
Nemesi kiváltság sem Kecskeméten, sem pedig a Jászkunságban igazából nem volt. Az itt
lakó nemesek néha mozgalmat indítottak nemesi előjogaik érvényesítése érdekében, de számba
vehető eredményt nem tudtak elérni. A hatalom a polgárság kezében volt és a.polgárok minden
módon akadályozták azt, hogy az ő rovásukra bárki is előjogokat gyakorolhasson. Katona
József feljegyzése szerint a polgárság terhei nem voltak nagyok : »A város repraezentálván
a földes-uraságot, annak szolgál a lakos egy hetet kaszáláskor, a marhás marhával; szükségből
egy napot némelyik, többet nem.« Nagyon.érdekes Szokolay Hártó János megjegyzése is
1846-ból : »Kecskemét lakos népe az adózó és nem adózó vagy kiváltságolt osztályi egyetlen
sorozaton kívül meglehetősen egy lisztü, hol kásztérdekféle külön nézetek elő sem terem
hetnének.« (160. 1.)
Kecskemét és környéke e korban a maga patriarkális, de fejlett közösségi érzésű kis
paraszti magyar polgárságával, a feudalizmus visszaszorítására irányuló népi törekvéseivel
a szabadságért küzdő népi erők és á demokratikus haladás jelentős támaszpontjává kezdett
válni.
Itt született, itt élt az a Katona József, aki oly erőteljes zengéssel szólaltatta meg
Tiborc panaszát. Itt nőtt fel Petőfi. Mátyásinak is itt folyt le élete. Eza Duna—Tiszaközi terület
aránylag közel esik a. már akkor kialakulni kezdő magyar fővároshoz és így megvolt az az
előnye,
hogy a Pesten és Budán élő haladó szellemű polgárság erejével egyesíthette a maga
erőit.12 Kecskemétnek és a Kiskunságnak polgári társadalma, amely a magyar lakosságú
Szeged szabad város és a szabad Hajdúság fővárosának, Debrecennek szabadságot áhító,
polgárosodó magyar népi tömegeire is támaszkodhatott, olyan erőt jelentett, amely belefolyt
a fővárosban induló haladó társadalmi és szellemi mozgalmakba és azokat a magyar népi
tömegek nemzeti és szociális törekvéseinek irányában hatékonyan befolyásolta.
A szabad város kiváltságát élvező Kecskemét és környéke, a jás'zkun szabadságot
élvező, közvetlen a nádornak alárendelt Kiskunság külön kis állam volt a magyar államban,
nemzetibb érzésű, szabadabb és sok tekintetben haladóbb szellemű, mint az ország egésze.
Ezen kis sziget-állam társadalma hódította meg az őt körülvevő egész magyar társadalmat —
és éppen irodalmi képviselői/a körében támadt nagy költők ereje által hódította meg.
A kecskeméti és környéki lakosság, amellyel Mátyási együttérzett és amelyet, mint
költő képviselt, nem tartozott sem a nemességhez,'sem a jobbágysághoz, sem pedig ahhoz az
új cívis réteghez, amely Debrecenben kifejlődött és Szegeden már Dugonics korában kifejlő
dőben volt, de a kecskeméti homok pusztaságon igazából soha nem tudott kifejlődni : eza
homokvidék, amely megélhetést csak nagyon nehéz munka árán adott az őt művelőnek, az
1700-as évek közepétől mindvégig a kisbirtokos és törpebirtokos kisparasztság földje maradt.
Tulajdonképpen ez a réteg nem tartozott a városi polgársághoz sem, hiszen az év nagyobb
felében kint lakott tanyán és nem élt városi életet. Kecskemét lakossága csaknem teljes egé
szében ehhez a kisparaszti réteghez tartozott — belőle került ki a városi értelmiség, amely
nemcsak származása és a néppel való állandó együtélése és a közvetlen érintkezés miatt volt
egyszőrű ezzel a kisparaszti réteggel, hanem magának is volt kis földje vagy kertje, és maga is
gazdálkodott, illetve gyümölcskertészkedett -— tehát nagyjából a kisparaszti nép életét, élet
formáját élte. Az az értelmiség, amely ebben a nem-nemesi és nem-cívis-i, aránylag szabad
társadalomban élt, és amely csak az őt megválasztó néptől függött, szembehelyezkedhetett a
nemesi társadalommal, a jobbágyok elnyomásával, a nemesek előjogaival, a gazdag polgárok
gazdasági hatalmával — és így haladószellemű lehetett, Ebbe az értelmiségi rétegbe tartozott
Katona József, Mátyási József és idetartoztak Mátyási költő barátai is, akik között Göböl
Gáspár kecskeméti és Háló Kovács József halasi református pap a legnevezetesebb. Ezen haladó
szellemű magyar értelmiségi réteg által dajkált egyes egyének a közelfekvő irodalmi központ
nak, Pestnek meghódítására, illetve a haladó szellemiség szolgálatára való felhasználására
12
Hogy mily tekintetben és mily mértékben történt meg az erőknek ez az egyesítése, azt más alka
lommal bővebben ki fogjuk fejteni.

odalomtört. Közi.
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tudtak innen indulni. Jellemző, hogy 1795-ben Kecskemétről együtt utazik Pestre Mátyási
József és Csokonai, 1843-ban pedig Jókai és Petőfi. Innen indul a legnagyobb magyar dráma
író Katona József is. De Mátyási József nemcsak ezen haladószellemű értelmiségi réteggel volt
kapcsolatban. Sok évig volt grófi alkalmazott és ha nem tartozott is szorosan bele az uradalmi
cselédrétegbe, de ezzel, helyzetének hasonlósága folytán, a legközvetlenebb kapcsolatban állt
és a legszorosabb sorsközösséget tudta érezni.
Az a realizmus, amely a magyar irodalmi népiesség fejlődésében bontakozott ki, csak
akkor tudott olyan nagy erővé válni, hogy a politika területére is átcsaphasson és azt is el
áraszthassa éltető vizével, mikor megtörtént ~az a nagy frontáttörés, amit Petőfi föllépése és
egész költői működése jelentett. És ne felejtsük el, hogy ennek a frontáttörésnek legnevezete
sebb előkészítői és végrehajtói, akik egyszerre voltak az irodalmi és politikai népiesség kép
viselői, írók és társadalmi harcosok : Mátyási, Katona József és Petőfi Sándor — éppen ezen
Duna—Tisza közi szabad homoki kisparaszti társadalom; neveltjei és képviselői voltak.

III
Révai József e korra nézve irányadó jelentőségű Kölcsey-tanulmányában, mely Kölcsey
Válogatott Müvei elején is megjelent, a nyelvújító mozgalommal és Kazinczy működésével
kapcsolatban rámutat a következőkre : .
A polgári haladást nem lehet elválasztani a nemzeti fejlődéstől *— ezért Martinovics
és Berzeviczy Gergely útja, amely a nemzeti fejlődés követelményét nem- vette figyelembe,
nem volt járható út. Csak egy út maradt: a nyelvújítás és irodalmi újjászületés útja. Ennek
harcai bele estek a nemzeti fejlődés egyre szélesedő sodrába. Ezt a mozgalmat azonban meg
terhelte Kazinczy Ferenc arisztokratikus világpolgári beállítottsága. Ezért ez a nyelvújító
és irodalomújító mozgalom bizonyos szempontból visszaesést jelentett: 1. »csupán szellemi
mozgalom volt«, nem tartott kapcsolatot a haladó magyar gazdasági és társadalmi mozgal
makkal, 2. »szembefordult azzal a plebejus irányzattal, amelynek a magyar közéletben már
voltak képviselői.« Révai József magának Kölcseynek is terhére írja azt, hogy harcba szállt
a »plebejus paraszti népiességgel«, Csokonai népességével.
Helyes dolog volt szembefordulni a tisztán paraszti és szűk vidéki látókörű, a feudaliz
mussal rokon patriarkális népiességgel, amely nem volt összhangban a polgári haladásnak, az
általános emberinek és nemzetinek követelményeivel. Hasonlóképp a haladás ügyét szolgál
hatta az Orczy—Dugonics—Gvadányi-féle vidékies, feudális-nemesi népiességgel való szembe
fordulás. De Csokonai népiessége a maga egészében nem volt ilyen. Csokonai Petőfi őse volt —népiességében bizonyos árnyalatban megvan a Petőfi-féle, az egyetemes nemzetivel és az
általános emberivel szoros egységet tartó demokratikus népiesség, amely az egész nemzet egy
ségét lehetővé tette és magában foglalta azt a követelményt, hogy a nemzeti és általános
emberi látókörre emelkedő nép olvassza magába, rendelje magának alá a nemességet, ne pedig
a szűk vidékies látókörű nemesség akarja magához »felemelni«, vagyis maga alá rendelni a
népet. Kazinczy mozgalmában, a nyelvújító és irodalomújító mozgalomnak nemesi, arisztok
ratikus világpolgári vonalában volt valami, ami szembenállt a demokratikus népiességnek
ezzel a Csokonaitól Petőfiig ívelő, PetőJben végérvényesen diadalmaskodó vonalával, amely
a legteljesebb mértékben a haladás vonala volt.
Nyilvánvaló, hogy Révai Józsefnek e kor magyar irodalmára vonatkozó általános.
állásfoglalása — amely szerint e korban a polgárosodott középnemesség, a félfeudális talajon
álló Kazinczy-féle tábor vezette a nemzet harcát a haladésért — megengedi, nem zárja ki,
sőt részletes kifejtésében alátámasztja azt a felfogást, amely szerint abban a táborban, amelyet
Kazinczy a maga éles hangján parasztinak, műveletlennek, maradinak, a nyelv és az irodalmi
megújulás ellenségének bélyegzett, voltak haladó szellemű írók is. A Kazinczy által támadott,
de igazából haladó írók közé tartozott Mátyási József, akit jelentős hely illet meg a magyar
irodalmi és politikai népiességnek Csokonai, Katona József és Petőfi neve által jegyzett vona
lában.
Mátyási figyelme, költői látásmódja nem irányult a szépre, az eszményire oly szenvedélyességgel, mint Kazinczyé, de ez csak javára írandó. Mátyási a körülötte élő népi társadal
mon, a valóságon tartotta rajta a szemét, és ennek a társadalomnak, ennek a magyar népi
valóságnak kérdései híven tükröződnek költői alkotásaiban. Aszéphalmi mester szépségimádata
pedig éppen a magyar társadalmivalóságtól való eliordulással volt kapcsolatos. Nagyon talá
lóan állapítja meg ezzel kapcsolatban Révai József, hogy »Kazinczynak .. . irodalmi szenve
délyében és a szépet becéző szeretetében volt egy jó adag leszámolás is ifjúkori politikai ideál
jaival.« (16. 1.)
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IV
Ellentétben Kazinczyval, Mátyási bizonyos fokig elszigetelte magát a kor irodalmi
életétől, nem nézett sem jobbra, sem balra, hanem járta a maga egyenes útját. Elkerülte a
szépségimádó, világfájdalmas, kozmopolita látásmóddal klasszicizáló, egykorú német iroda
lomnak azt a rontó hatását, amelynek nyomait Kazinczy művein felismerjük. Mátyási bízott
a maga költői erejében. Nem félt attól, hogy a magyar költői hagyománnyal és népköltészettel
való kapcsolat elhalványítja költészetének színét és nem engedi kifejlődni a maga eredeti
költői egyéniségének vonásait. Ő tovább is mert magyaros hangsúlyos versformában, a Gyön
gyösi István neve által jegyzett, avultnak tetsző versformában és költői stílusban írni. Költői
erőfeszítése nem arra irányult, hogy mindenképpen valami újat alkosson, hanem arra, hogy a
bevált régiben minél jobbat — az új fejlődést, a társadalmi valóságot minél tökéletesebben
kifejezőt hozzon létre. Innen Mátyási költészetének jellegzetességei, amelyek Őt korának minden
más költőjétől megkülönböztetik.
Mátyási általában nem válaszolt sem a támadásokra, sem a dicséretekre. Kazinczynak
soha nem írt és soha nem írta le Kazinczy nevét. Sem Csokonaihoz, sem pedig Csokonairól
nem írt egyetlen verset sem, noha Csokonai két magasztaló verset írt őróla, illetve őhozzá.
Mátyási alig írt költői levelet, útleírást írt ugyan verses levél formájában, de ennek a levélnek
címzettje nem valóságos, hanem csak költött személy, — verses levelet legfeljebb olyankor
írt, amikor gyakorlati okok miatt levelet kellett írnia. Oly korban, amikor az önmagukat és
egymást magasztaló költők prófétának érzik és lángésznek képzelik magukat, Mátyási úgy
lép fel, mint igazi átlagpolgár és józanul megvallja, hogy vékonynak látja a maga költői tehet
ségét.
Oly korban, melyben a költők Maecénások segítségével, vagy költészetpártoló elő
fizetők gyűjtésével teremtik elő műveik kiadási költségét, vagy a frissen születő folyóiratok
ban, évkönyvekben
adják közre verseiket, Mátyási 1793 után egy művét sem adja ki ily
módon13 — ő saját keresményéből adja ki könyveit és könyvkereskedők áltaf, vagy pedig
ajándékozással hozza forgalomba őket. Oly korban, amelyben minden író törtet a nyilvános
ság és írói dicsőség után, Mátyási még remek Gulyásdalát is közöletlenül hagyja. Oly korban,
melyben a hexameter és az időmértékes versformák divatja szinte elfojtotta a hangsúlyos
ritmust követő régi magyar költészeti hagyományt, Mátyási nem írt magyar nyelven hexa
metert, nem írt jambust, egyáltalán időmértékes verset keveset írt. ő rendületlenül kitartott
a régi és népi magyar hangsúlyos verselés hagyománya mellett, előkészítve ennek a verselés
módnak Petőfi és Arany korában bekövetkezett felvirágzását. Oly korban, amelyben a költők
a magyar történelem nagyjait, az elmúlt magyar dicsőséget egymással versenyezve énekelték
meg, Mátyási egyetlen ily tárgyú verset sem írt. És a Kecskemét égéséről szóló alkalmi költe
ményen kívül nem írt egyetlen igazi elbeszélő költeményt sem, pedig ez időtájt a hősköltemé
nyek, eposzok valósággal elárasztották a magyar költészetet.

V
Nagyon érdekel'bennünket, hogy Mátyási, korának ez a világosan látó átlagpolgára
aki mint az izsá'ki pap fia, jól ismerte a magyar népet és mint grófi titkár, jól ismerte az elő
kelők világát is, milyennek látta az egykorú magyar társadalmi valóságot, milyennek látta e
korban — 1800 tájékán — a nép helyzetét, és milyennek látta az előkelők életét, viselkedését.
Nézzük először, milyennek látta a költő a nép állapotát. Frankfurti Utazás 1792-dik esztendő
ben címmel írt útleírása egyik jegyzetében (Utolsó jegyzések 8.sz.) a következő szavakkal
írja le a magyar parasztságot: az arcokon »ujjomnyi betűkkel írva az éhezés és a belől négy
kézláb álló panaszok«, »ringy-rongy, úgyszólván rakásra vellával hányatott helység«-ekben,
»kóborló tatáros putrikéban laknak »és azokban inkább szemétre, mint szobára való kotlóstyúk fészkek, kapcák és több olyan utolsó szükségre koldulandó megvetett eszközök« vannak.
A magyar parasztságot »sóhajtás és földresütött fejek« jellemzik. Sokkal jobbnak látja a német
országi parasztság helyzetét. Mátyási szava szerint a német parasztoknak »bátor magokvise
letéből kitetszik, hogy ember léteket érezhetik«. Elmondja még, hogy amikor mint joggyakor
nok hivatalos küldetésben a Mátra vidékén járt, oly nagy szegénységet talált, hogy nem tudta
nézni és majdnem egész keresményét szétosztotta az éhezők között és »napi fizetései« helyett
»a segéllett . szenvedők hálaadó áldásaival« tért lakhelyébe vissza.
13

Az egyik legelső magvar irodalmi folyóirat, az Uj Bétsi Magyar Múzsa

1793-ban közöl Mátyási

verseket.
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A kis Julis halálára című kiadatlan versében, melyet egy kis jobbágy-leány halálára
1801-ben írt, azt mondja, jól járt a kislány azzal, hogy meghalt, mert
Ugyan mit várhatott, születvén köz porba
Köztünk, hol a szegény nincsen ember sorba ;
Hol nyög az erkölccsel, munkával érdemes,
S főzve sütve készül, nem terem a nemes ;
Hol, akinek vagyon, annak szokás adni, 1
Kinek nincs, amije van is, elragadni? *
Figyelemreméltó, hogy Mátyási a jobbágy népnek nemcsak a jogtalan, elnyomott
állapotáról" szól, hanem a szegénységéről; éhezéséről is. Egyik, kiadatlan versében (Katászkaparék LVII. sz.) így ír :
Hány jobbágy, amelynek ma jogy utolsó főzet lisztje.
Nemesebb lelkű, mint ura, vagy annak nyuzár tisztje. (293. \.)
És Mátyási a szegénységet nem tartja olyan dolognak, amin nem lehetne segíteni
Nem igaz, hogy sorsunk Isten színjátékja,
Kínjainkkal'magát mulatni szándék ja,
Mert az emberiség csak ott boldogtalan,
Hol a többség szamár, vagy igazságtalan.16
Egy másik művében panaszkodik a miatt is, hogy a gazdagok a szegényeket dölyfösen
megvetik:
Annyi tapodója- az emberiségnek,
S héjjá pártjogója a galamb községnek,
•
Kik mintha már magok aranyból volnának,
A szegényt képzelik lábaik porának.
És arról el vágynak kevélyen hitetve.
Mintha más őértek volna teremtetve.
Holott kettőjök közt ama talált kincsen,
A szerencsén kívül több különbség nincsen,
Melyéri senkinek sincs oka, utálattal
Bánni egy magához hasonló állattal.
,;
(V. F. 180. 1)
A jogaikkal á szegények rovására visszaélő hatalmasokat szellemes szavakkal gúnyolja.
Az ilyen nemesembereket >>Nemis-emberkék«-nek nevezi és azt mondja róluk, hogy két
kutyabó'rt viselnek :
Két kutyabőr Ura! melynek az egyikét hírleled,
Másikát pedig láttatod, mert magadon viseled ;
Csupán tollatlan kétlábú ! csak formával emberszám!
S, hogy ami vagy, egy sorommal merítődjön ki,
Hangon, szélen, gögön kívül semmivet telfes Senki!
Csacsi tán azt véled, ami veled együtt képtelen,
Hogy két Ádám teremtetett, egy nemes, egy nemtelen,
Egyik aranyporból, másik agyagból emberedett,
Amaz úri, ez szolgai lehelletiől étedéit,
S mintha már te volnál ama, jobbágyod eme fajta,
Holott gyakran a tiednél istenibb kép van rajta;
Ugyan min ágaskodsz feljebb ? Talán abba fuvalkodsz,
Hogy annak vért izzadni kell érted, mig te hivalkodsz / l 6
Sok emberke kevély nagy születésében,
11
Mátyási József Nyomiatailan Verseinek Gyűjteménye. No X X I V . Orsz. Széchényi Könyvtár kéz
irattára'Oct..
Hung, 58, a 95. levélen. A továbbiakban ezt a müvet így rövidítjük: Ny. V. Gy.
,e
. "A kis Julis halálára. Ny. V. Gy. 93. levélen.
"> Kalászkaparék LVII. su. 296. 1.
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(ái-bái füstös ősi címerében ;
Csak híres eleit számláld hosszú sorral,
Már mintha itatnád aszú szöllőborral.
Részeg az örömtől; örvend neveztetni
Pusztáról, faiuról és süvegeltetni;
A postán csak akkor vesz kedves levelet,
Ha beírva látja az egész fedelet.
De azt tartom ebben csak azok kevélyek,
Kik ugyan emberi, de üres személyek ;
Kiknek e szabadság arravaló palást,
Hogy rejtsenek alá erőszakot s csalást;
Oly bátorságos sánc, ahonnét másokat
Ugy lőnek, hogy lövés ne érje magokat;
Oly menedék barlang, melyben .elrejteznek,
Amidőn rossz sáfrány illatot éreznek, (S.T. V.375—376.1.)
Egy másik versében nagyon is világos szavakkal jelenti ki, mennyire igazságtalannak
tartja a rendi jellegű megkülönböztetést ember és ember között, a nemesek jogát és a jobbá
gyok jogtalanságát:
Mert tudom, hogy nem szült a természet szolgát.
A társaság csinált, de szegődött bérért,
Ugyan a nemest is az tette, de vérért.
S azt szentnek is tartom, csakhogy az érdemnek
Firól-fira kéne menni, mint a nemnek ;
Mert másként mi jus az, hogy tizedik apám,
Akiért s akitől a kutyabőrt kapám,
Ellenséget, avagy ellenség helyében
Sárkányt ölt még talán Béla idejében,
A harcon elesett, vagy ejtett törököt,
S aztán őutána én bírok örököt,
Lévén jószágának méltatlan gazdája,
Csak azért, hogy vagyok az ő unokája ?
Azonban követek henyélő életet,
Tékozlom a véren szerzett keresetet;
Négy-öt szelet földet szegényeknek osztok,
Kiket nemcsak nyírok, hanem nyúzok-fosztok,
Jobb részit eladom, vagy zálogba hányom,
Mondván, váltsd ki, ha kell, fiam és leányom!'
S azzal egyik várost a nyakamba veszem,
Bálozok, pompázok, fátszom, iszom, eszem??
Semmit sem szolgálok jóltévő hazámnak,
Üres hangján kívül vivátozó számnak.
Midőn magam vérét ajánlgatom szóval,
S mégis csak másoké omlik aztán tóval.
A név érdem nélkül, bár király s császár is
Csak fanyelű késre metszett London, Paris,
így lévén a dolog, másodszor is kérdem:
Hol van itt és melyik a nemesi.érdem?«(V. F. 181—183.)
A legmélyebb megvetéssel szól a kereskedéssel foglalkozó, a szegényeket kizsákmányo
ló vagyonos rétegről is. A kereskedőket megvetőleg kupeceknek nevezi, a könyvereskedőkröl
úgy szól, mint »mások
. . . elmemiveivel uzsorázkodó tudatlankönyvkupecekről«, 1791—2. évi
Erdélyi Utazásában17 beszél a szegény nép szükségét kizsákmányolni akaró gazdagok gabona
spekulációjáról :
A Kraszna vizének partján, hogy sétáltam,
Négy sing magasságú rozsokat találtam.
Ezen reménytelen bőség látására,
" Versei folytatásában (1798).
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A tavalyi élet szállott fél árára,
És magok szerzettek ezt az olcsóságot,
Akik okozónak elébb drágaságot;
Mert némely világot nyelő fősvény
duzsok,
Azok a kenyértárt zárva tartó gázsok,
Akik a magukét vermekbe temették,
•A másokét pedig olcsón elszerzették,
Oly zavaros víznek vélték a szükséget,
Melyben halászhatnak
cethal nyereséget,
Már most megszagolván, hogy kárban
maradnak,
Mindent, ahogy lehet, nyakrafőre
adnak.
Akkor ők vígadtak, most a szegény örül
Romlásokon. így fár, aki nem könyörül. (V. F. 91—92.1.)

Nagy megvetéssel szól Mátyási az osztrák gyarmatosító politika által Magyarországra
telepített idegenekről is, akik a nép kizsákmányolásában olyan szerepet vállalnak, amit magyar
ember nem vállalna :
Az átkos kenyeret engedvén azoknak
Az emberi formát bitangló
barmoknak,
Kiket tisztább honfok utálván
nyáfába,
Kivert e gyülevész népnek csordájába. 1S

1798-ban megjelent Erdélyi Utazásában hasonló keserű hangon szól a magyarok oktalan
idegen imádatáról:
Ők a föttmenteket mindenkép
tojtatják,
Kik velők magukat ok nélkül tartat fák.
Elfőnek egy bottal holmi éhelholtak,
Akik hazáiknak szemetei voltak,
Kiket mint a jó must, a seprőt, magából
Kiforrott s hányt földjük émelygő gyomrából.
Otthon szűken ettek krumplit,
kenyérhajat,
S nálatok tapodják a mézet és vajat. (V. F . 158—159.1.)

A másik kecskeméti költőnek, Katona Józsefnek, idegenek ellen panaszkodó szava
(Tiborc panasza) emlékeztetnek ezekre a sorokra.
A franciákat Mátyási szívből szereti, becsüli, és úgy szól róluk, mint »Szajna szabad
népé«-ről.18a Élénk figyelemmel kíséri a francia forradalom eseményeit. Érdeklődik a franciák
iránt, annak ellenére, hogy amint azt Nyomtatlan Versei XXVIII. sz. darabjához (Alexandra
Pawlowna eljegyzéséről) írt jegyzetében (167. 1.) feljegyezte, Magyarországon »A francia
zenebonának kivált az elején alig lehetett csak a nevét is említeni azon nemzetnek, hanemha
őket szidva s becstelemtve, a nélkül, hogy a vetetlen is mindenütt termő kémek a szólót a
franciákhoz való sz tás gyanújába ne vették s keverték volna.« Feltűnő, hogy Csokonai és
Mátyási éppen a Martinovics-féle összeesküvés tárgyalásának időpontjában, 1795. május 1.
körül Kecskemétről együtt
utazott fel Pestre és Martinovicsok kivégzésének időpontjában
mindketten itt időztek.19 A szabadság szenvedélyes szeretete és mély hazafias aggodalom zeng
Mátyási ezidőtájt írt némely versében:
Én vagyok hazámban tag és nem jövevény,
Nékem is fáj az ő testén költ kelevény,
Engem is erőltet s rongál az a nyereg,
Mely alatt a fáradt szabadság kesereg.29
A földi szabadság már oly dűlt épület,
Mely közt agyonütve hever a becsület.
Az igazság fontja, s szemének jedele,

.<
.][•

11
A kis Julis halálára. Ny. V. Gy. 9 8 - 9 9 . levélen.
" a Ny. V. Gy. N° XIV. - 1803 előtt íródott vers, a 67. lévé en.
" Lásd erre nézve Csokonai 1795. május 10-én, Pesten az ugyanitt időző Mátyásihoz Irt, csak az
újabb Csokonai-kiadásokban clvasható versét, melynek cínie : Mátyási József urnák, Csokonai Vitéz Mihály
az örökös barátságnak szent kézfogását!
*° Második Józsefnek hét első királyi esztendeje. S. T. V. 77. I.
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Mint a puszta templom, csak volt dolog fele.
Az ész s igazmondás, mint csíny, fenyíttetik,
A vakhit s fényes bűn éggel béreltetik.21
- a magyar oly vigyázatlanul
Lép, hogy még a maga esetin sem tanul.
Csak a minapában bukott az orrára,
ügy hogy nagynehezen vánszorgott lábára,
A még emelget ős szabadságnak teste
Felkele, de ismét fenyeget eleste.
Kit ha most a nemzet restesen abrakol,
A bosszús maradék átkainak lakol. (V. F. 156. I.)
Mátyási itt a magyar szabadságról beszél, de a szabadság kérdésének látásában két
ségtelenül eljutott nemzetközi távlatokig is. Erre mutataz,hogy Mátyási lefordította magyarra
Mezei éftszakák címen egy Berlinben 1794-ben megjelent könyvet (De la Veaux : Les
nuits champétres), amelyben, (Mátyási átírásában) ilyen szavak olvashatók: »néhány száz
kegyetlenek az emberi nemen felosztozva rabi járomba
nyögtetik azon sokaságot, melyet a
vak szerencse vagy az erőszak hatalmok alá vetett«22. Mátyási elsősorban a magyar népét
sújtó elnyomást figyeli, de észreveszi a nemzetközi hódító, gyarmatosító politikát is. Már
1821-ben, tehát a gyarmatosítás fénykorában elítélő hangon ír »a világnak minden tengereit
telhetetlen ül szomjazó Anglusokról«.23 És úgy látszik, Mátyási is kereste a kiutat az osztály
társadalomból. Lehetetlen észre nem venni a magántulajdon ellenesség bizonyos fokát Mátyási
nak 1821-ben közölt következő soraiban : »A hajdani mesés Aranyidő boldogságai közül egyik
igen nevezetes a' vala, hogy akkor az emberek mind egyenlők és a javak közösek voltak.«24
Mátyási megjelent és kiadatlan műveinek számos helyén találunk olyan részeket, ame
lyek azt mutatják, hogy a kecskeméti költő a maga korában európai színvonalon állott és a
maga egyéni módján magáévá tette a francia forradalom eszméit. Ha műveit keletkezésük idő
rendjében tekintjük, megállapíthatjuk, hogy míg ifjabbkori verseiben elég sokat »zsoltárol«
(ez Fekete János elítélő szava Mátyási ezen korbeli verseire vonatkozólag) későbbi verseiben
eljut a francia felvilágosodás deista isteneszméjéhez és a bibliára utaló részek egyre ritkábban
fordulnak elő műveiben. A minden tételes vallást elvető Fekete Jánossal együtt töltött évek
után már Mátyási is határozott
deista felfogást vall. »Árnyékból magamnak valót nem hazu
dok*, írja egy helyütt. 25 Istent elsősorban a természetben, a szeretetben, az igazságban, az
észben látja. A felvilágosodás eszmevilágából új vallást épít magának, illetve ezeket az eszmé
ket vallásként, vallásos lélekkel fogja fel:
»Áldhatom a mennyből főtt világosodást, 6
Mely ébresztett tennem józan okoskodást^
A természetet úgy fogja fel, mint Rousseau és így ír:
Ha kelt, a legfelségesebb templom itt az ég alja,
Minden papszónál tanítóbb hang a természet hangjai
VI
Mátyási írt le olyan sorokat is, amelyek őt első tekintetre a maradiság védőjének
mutatják. 1798-ban megjelent Erdélyi utazásában egy helyen, ahol Pest erkölcstelenségével
szembeállítja Kolozsvár népének tiszta szép erkölcsét, megvető hangon szól azokról, akik
»pallérozódás által elromoltak«. Helytelennek tartja azt, hogy némely városi lány esté elmegy
ifjakkal »sétálni« és hogy »Venus játékát« kereskedéssé teszik. Dicséri a régi népi magyar élet
erkölcsét, illemét, szokásait. Majd így folytatja:
" A kis Julis halálára. Ny. V. Gy. 99. levélen.
22
III. éjtszaka — Mátyási J. Munkái — Orsz. Széchényi Könyvtár kézirattára, Quart. Hung. 5.
a 65. levélen.
*3 A barátság és annak mestersége Pest 1821. 55. 1. jegyzetében. — Ezt a művet a továbbiakban így
rövidítjük:
B. M.
24
B. M. 105. 1. jegyzetében.
25
Ny. V. Gy. 79. levélen.
.
"Ugyanitt.
•
•
" Ny. V. Gy. 141. levélen. XXVI. sz. 1817-ben írta.
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»Azt mondod parasztság ; én pedig dicsérem,
Mert már a világnak zápfogát esmérem.
Néztem a Manérnak álorcája alá,
Mellyel az ifjakat álnokul megcsaló,
ügy hogy színe alatt a bárdolódásnak
Áldozati tettek a hivalkodásnak.
Hadd légyén hát paraszt s tudatlan a magyar.
Hadd vicsogfon rajta az idegen agyar,
Csak maradjon benne az erkölcsi épség,
Melv nélkül csak cifra perváta a szépség.
(V.F. 140. lap)
Nyilvánvaló, hogy ezek a sorok nem azt akarják mondani, hogy ne legyen haladás»
ne legyen polgárosodás és műveló'dés.28 (Ennek az értelmezésnek nemcsak a szövegösszefüggés
mond ellent, hanem Mátyási műveinek egésze is). Mátyási itt minden népi közösség fenntartó
erejét, az erkölcsöt védi es túlzó hévvel felel arra az állításra, hogy a polgárosodás álarca alatt
a városi előkelők által becsempészett fényűzést, henye életet és erkölcsi lazaságot, a polgári
művelődésben már akkor mutatkozni kezdő belső rothadást elítélni »parasztság« volna. Mátyási
általában nem a városiakat, az idegeneket, a külföldet ítéli él, hanem azt a nemzetietlen,
kozmopolita fővárosi réteget, amely a maga dologtalan, henye és fényűző életéhez a lehetőséget
nyilvánvalóan nem a munkából szerzi, hanem a dolgozó nép munkájának kizsákmányolásából.
Arra a hírre, hogy az erdélyi országgyűlésen a vallás ügyéről vitáztak, Mátyási éppen
a megtestesült Hazafiság« (V.F.154 1.) nevében, felháborodásának ily szavakkal ad kifejezést:
t• képzelni álmomban sem tudtam,
Hogy a tudatlanság ködéből kiderült,
S majd egész Európa világán elterült
Megvilágosodás napjának sugara
Rá ne virradt volna Erdély Hét Tornnyára.M
Világ: nyolc per centes kell már csak hozzája,30
És mindjárt nyolcat üt százaid órája.
Józanodhatnál hát a részeg álomból,
Ideje kikelned a sötét alomból.
Nem hallád-é, vén dög! hogy ajtódon vala
A világosodás serkentő hajnala?
Kelj fel és láss napfényt, s ha annak reggele
Aluva talált is, ne lepfen ott dele.
(V.F. 170. 1.)
Figyelemreméltó dolog, hogy Mátyási ezeket a felvilágosodást,, európaiságot és hala
dást ily harsány hangon követelő szavakat éppen a megszemélyesített »megtestesült« magyar
»Hazafiság« ajkára adja. Látni való, hogy Mátyásinál magyarság és európaiság, hazafiasság és
felvilágosodás mennyire egyet jelent. Az ő felfogása e tekintetben a XX. század mértékével
mérve is igazán korszerű és haladó szellemű. A magyarság és az európaiság eszméjének, illetve
célkitűzéseinek ugyanezt az összefonódását mutatják Mátyásinak 1787-ben írt hasonló
értelmű sorai:
A miénknél ritkább töveket s magokat
Hozzatok, ültetvén és hintvén azokat.
•'
Plántálfának anglus, franc és belga kezek
(Mert a tudományban főkertészek ezek) '
Hadd lássunk földünkben idegen világot,
Szedjenek méheink külföldi virágot,
Esmérkedfen elménk a külső könyvekkel, •
S barátkozzunk itthon fövevény bölcsekkel.
Nemzetem! hitesd el már azt' is másokkal,
Hogy a bölcs ész frigyet tart a magyarokkal.
28
Helytelenül értelmezi azt Otrokocsi Nagy Gábor egyébként kitűnő munkájában: Mátyási József
s a rriagyar polgári életeszmény kialakulása. Debrecen, 1944.
«"
V.
F. 168. I. Erdélyi Utazás, 1791.
30
Ezt a verset 1792-ben írta.
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Mutasd meg, hogy kardra teremtetett karod
Pennát forgatni is tud, mihelyt akarod.
Hogy már a kéz minden mesterségbe forog,
Mely régen fegyveren vagy éjién nyomorog.
(S.T.V. 154. 1.)
Mátyási köteteiben vannak olyan versek is, amelyek az uralkodót magasztalják, Az
uralkodónak való udvarlás, a verses hűségnyilatkozat, az uralkodó nemesnek látszó törekvé
seit magasztaló sorok divatja nemcsak barokk irodalmi hagyomány volt, amelyben a kornak
legtöbb írója résztvett, hanem az írók önvédelmének egyik módja és műveik nyilvánosságra
jutásának egyetlen lehetősége is. Ez volt az az ár, amit az abszolutizmus korában az.íróknak
fizetniök kellett azért, hogy a cenzúra műveik megjelenését engedélyezze, s így nyilvánosság
hoz jutva, a műveikben rejtett, építő, haladó gondolatokat eljuttathassák az olvasóközönség
hez. Meg kell itt említenünk, hogy Mátyási ifjúkora a polgárosodást elősegítő, a vallástürelmi
rendeletet hozó, felvilágosult II.József császár uralkodásának idejére esett és Mátyási az uralkodóban elsősorban a nemesség és papság politikai hatalmának fékezőjét és a közjót szolgáló
szociális intézkedések kezdeményezőjét, a nép terheinek enyhítőjét látta, ezért Ő, bizonyos
fenntartásokkal, komolyan becsülte II. Józsefet, és róla írt verseiben az Őszinte dicséret hangját
érezzük.
Abban az államhatalmi centralizációban, amelyet II. József képviselt, Mátyási és vele
együtt a kor sok más írója is, az egyház leple alatt jelentkező reakció visszaszorító ját, a polgári
fejlődés előmozdítóját és a még veszélyesnek tartott török hadak legyőzéséhez szükséges
erők tömörítőjét látta. Az ily célok szolgálatában álló hatalmi centralizációt nemcsak az egy
korú írók látták
a haladást előmozdító erőnek, hanem ma is annak látjuk az azóta eltelt 150 ev
távlatából. 31
Mátyási általában elítélte a háborút, a vérontást, de 1789-ben, tehát abban az évben,
amikor II. József háborút viselt a török ellen, egy hadbavonuló barátja, bizonyos Varga
István tiszteletére olyan verses Búcsúzó érzékeny Játék-oi írt (S.T.V.207—2341.) amelyben a
harci erényeket magasztalta és a hadbaszállókat buzdította. Ebben az 1794-ben megjelent
versben olvasunk ilyenféle, a János vitézre és a Toldira, emlékeztető sorokat:
Látom, hogy az urat magyar föld termetté,
Bizony az Isten is lóra teremtette.
(219. 1.)
Szebb a hír virágát Mars mezején szedni (220 1.)
Hej! hol vagytok régi nagy magyar emberek! (223. 1.)
Én pedig vagy élek, vagy veszek örökre,
Egy szó annyi, mint száz, megyek a törökre. (231. 1.)
A fentebb elmondottak érthetővé teszik, hogy Mátyási a Horá és Kloska-félé paraszt
felkelésben, amelyről Második Józsefnek hét első királyi esztendeje c. versében szól, nem haladó
mozgalmat, hanem csak rombolást, vérontást látott. Ennek ellenére a nemesek ellen meg
induló népet, amely »a bű miatt néki keseredve« elemi erővel csapott le.azokra, akikben nyomo
rúságának okát látta, Mátyási érezhető rokonszenvvel úgy mutatja be, mint valami fenséges
természeti jelenséget:
Miként a tüzes nyíl, mikor a menny dördül,
Repül, és villámló sebességgel gördül ;
Vagy mint a víz-zápor rohan az egekről,
Sepervén a követ s fákat a hegyekről,
Olyan irtóztató indulattal jőnek,
Vélted volna lenni megannyi meny kőnek.
Mindnyája, mint egy-egy kölyke-vesztett medve,
Morog a bú miatt néki keseredve.
Mint az éh oroszlán a prédáért ordít,
Csikorog agyarok és tajtékot csordít.
Lángoló szájokból tüzel a káromlás,
Halál megy előttök, s hatok megett romlás.
(S.T.V. 94. 1.)
31
Lásd erre nézve Molnár Erik 1951. dec. .U-i akadémiai előadását. (Megjelent a Magyar Tudo
mányos Akadémia Társadalmi-történeti Osztályának Közleményéiben, 1951. évf. I. 13 — 25. I, A magyar törté'
netirás- a felszabadulás óta, eredményei, hiányosságai és legsürgősebb feladatai.
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A nemesség pusztulását mint kívülálló a nép szemével nézi:
A záros palota reményit menedéke,
Lett sok nemes főnek kínos mészárszéke.
Hol tegnap a pompa s gyönyörűség legelt,
Ma a prédáló tűz s gyilkos kéz seregeit.
(S.T.V. 95. 1.)
A mozgalom leverésének okát a féktelen vérengzésben látja :
Mert hogy a félelem lett közönségessé,
Erántok a nép is vált ellenségessé.
Rajok bosszúálló fegyvereket rántott . . .
(S.T.V. 96. 1.)
Horát, mikor halálát leírja, Mátyási a maga költői eszközeivel bizonyos fokig eszményíteni is
igyekszik :
Hóra temetését nincs, aki megírja,
Mert ki tudja melyik varjú leve sírja?
Vért szomjúzó szíve talám a havasban
Bujdosik máig is valamelyik sasban.^'2
Az kétségtelen, hogy Mátyási haladó felfogásának megvannak a korlátai. Mátyási
jól ismerte a magyar társadalmi valóságot, láthatta, hogy az ő korában fennálló társadalmi
viszonyok között nem lehetett azt remélni, hogy a magyar nép fegyveres felkelés, forradalom
által képes legyen szabadságát kivívni. Tény az, hogy Mátyási semmi írásával, semmi tényke
désével ily forradalmi célkitűzések szolgálatára nem törekedett és—éppen azért, mivel tisztán
látta korának társadalmi erőit — ily mozgalomnak semmi reális célját nem látta. A Martino
vics-féle összeesküvésről Mátyási egyáltalán nem nyilatkozott, a Hóra és Kloska-féle felkelést
pedig, amint erre fentebb rámutattunk, mint hiábavaló vérontást, határozottan elítélte.

VII
Mátyási aránylag.kevés tisztán lírai verset írt, mégis a lírában a legnagyobb. A kor
ízlésének megfelelően sok szálból összeszövődő, vegyes hangnemben írt verseiben imitt-amott
meglepően szép lírai verssorokra bukkanunk. Mí.vel elfeledett, az ismeretlenség homályába
veszett költőről és oly költői hagyatékról van szó, melynél a maradandó szépség fényével
ragyogó lírai gyöngyszemeket a költői szempontból értéktelen verssorok óriási tengeréből kell
kihalászni, nem könnyű feladat Mátyási helyét kijelölni költészetünk fejlődéstörténetében.
Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy legtöbbet használt műfaja Mátyásinak
az a »vegyes« műfajú vers, amelyben lírai, epikus, párbeszédes és értekező elemek, remek
részletek és lapos sorok szeszélyesen váltakoznak, és amely tele van tűzdelve hol patetikusan
mennydörgő, hol pedig kedvesen humoros megjegyzésekkel, mesékkel, anekdotákkal, példák
kal, mitológiai magyarázatokkal, de imitt-amott őszinte önéletrajzi és önjellemző vallomásokat
is tartalmaz. Ez a »vegyes« műfaj kiválóan alkalmas rejtett célzások elhelyezésére, és ez,
úgy látszik, nem utolsó szempont Mátyási számára és vele együtt minden olyan költő számára,
aki az elnyomás korában élt, de az elnyomók éberségét kijátszva, mégis el akart mondani
bizonyos időszerű, az elnyomottak érdekében elmondandó kellemetlen igazságokat.
Sr bátrabb az igazság, ha rejtve tréfában
Áll a játékszínre, mint méltóságában.3S
— írja Mátyási egyhelyütt, és ez a megjegyzés sok mindent megmagyaráz számunkra;
Az a benyomásunk, hogy a költői előadásnak ez az esztétikailag kifogásolható, keverő,
vegyítő módja, amelyet Mátyási oly sok esetbén használt, valójában nem volt más, mint. termé
szetes védekező módszer a .enzúra ellen.
A »vegyes« műfaj a sok évszázados, hosszú és gazdag múltra visszatekintő magyar
alkalmi költészet tápláló talajából nőtt ki, és határozottan népies jellegű. Az alkalmi költészet,
iS
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S. T. V. 97. I. - E sorokra Geréb László hívta fel figyelmemet.
B. Aí. 21. I.

amely elég nagy helyet foglal el Mátyási költészetében, az eleven élettel és a köznéppel váló
kapcsolat jegyeben, realisztikus valóságábrázolást és stílusában valamiféle népiességet is
jelentett éppen azért, mivel a minden ember életében előforduló jelenetek, a születés, házasság,
halál, névnap, ünnepi vendégség megéneklésére szolgált és az ily alkalmakkal összegyűlő,
minden rendű és rangú nép igényeit igyekezett kielégíteni: így bár ünnepi alkalmakkal fel
merülő szükségletek kielégítésére szolgált, a nép életének hétköznapjait is visszatükrözte.
Mátyási a hétköznapi élet nyelvét, a minden ember által beszélt élő magyar nyelvet
tette irodalmi nyelvvé — és a hétköznapi életet, az átlagember életének élményeit választotta
költészete tárgyául. Innen származik műveinek frissesége, közvetlensége, őszinte meleg hangja.
Szép költői művek alkotásához a szabadon szárnyaló szenvedély hangja, a minden
gátlást elsodró, bátor kiállás mozdulata, a hősiesség hangneme szükséges. Csakhogy ez, az
elnyomás korában, haladó szellemű költők számára ritkán volt lehetséges, mert vagy bajba
hozta volna a költőt (ha azt mondja el nyíltan, amit érez) vagy pedig az elnyomás szolgálatába
állította volna (ha oly irányban foglal állást, amit a hatalom engedélyez és méltányol). Az élményes, őszinte szerelmi líra az egyetlen tér, ahol a szenvedélyes hang és költői közvetlenség,
őszinteség az elnyomás korában is szabadon szárnyalhatott, de e korban ez a fajta líra még
kívül esett annak a költészetnek tárgykörén, melyet a költő művelni akart. Az Erdélyi Uta
zásnak azok a részletei, ahol Mátyási, szinte véletlenül, rátévedt az élményes szerelmi líra
területére és ahol egyéni érzelemvilága, emberi szenvedélye az őszinteség hangnemében szaba
don megnyilatkozhatott, talán a legszebb lapjait alkotják, nemcsak Mátyási, hanem a Csoko
nai-előtti századvég egész magyar költészetének.
Álljon itt néhány összefüggő részlet a mű azon lapjairól, ahol egy kedves és szép leány
ról szól, akivel Kolozsvárt találkozott:
Áldozó csütörtök volt (jól jut eszembe)
Aznap, melyen vele vitt, egy jó szél szembe,
Azért azt kétszeres ünnepemmé teszem,
S öröm-óráimnak számukba beveszem.
Ővele töltöttem gyönyörű napokat,
Szempillantásoknak képzettem azokat.
Mint mikor a nagy nap támad világvégről,
Az apróbb csillagok enyésznek az égről :
Ugy fényétől az ő emlékezetének
Elmémnek egéről mások eltűnének.
És vajha örökké rajta tündöklene!
Hogy többé új csillag ott jel ne tetszene. .
De a rossz szerencse, az az én megavult
Ellenségem, itt is hozzám meg nem javult.
Kérés ím után is magába nem szállott,
Örömöm közepén rajtam bosszút állott.
Megjövendölte ezt szépem egy példában,
Mikor sétálgattunk paradicsomában :
Tudnillik egy, szálon két rózsát szakasztott,
Kiket a természet egymáshoz forrasztott,
De még ki nem nyíltak és nem is nyílhattak,
Minthogy idő előtt ketté szakasztattak.
Azok ugyan hamar elhervadtak magok,
De itt örökké fog illatozni szagok,
Jóllehet rózsából keserű mentává
Váltak, a bánatnak lévén példájává.
Be is teljesedett a szomorú játék,
Először eleven halált akkor láték.
Akkor érzem, milyen változásban vagyon,
Kit elájulásig üt a mennykő agyon,
S miképpen szakad el a testtől a lélek,
És bizony máig is e részben nem élek.
Amint rezeghetett pennám bánatomtól,
Ekkép búcsúztam el a szűz barátomtót :
»Te ki teremtettét szép nemed díszére,
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Az enyémnek pedig gyönyörűségére,
Kit, mikor magamat, akkor felejtek el!
Téged az én hattyúm Örökké énekel.
Itt maradsz, de neved felírva szívemen
Velem jár s munkámmal túlmegy életemen. {V.F. 143—146. 1.)
Idézünk még néhány verssort, a gyökeresen magyar és népies költői stílus néhány
szép példáját:
Valóban liliom, nemcsak a nevében,
Volt a többi szüzek virágerdeiében.
(V.F. 66. 1.)
Briliánt a fején, igazgyöngy nyakában,
Fülén aranyfüggő, s gyémánt az új fában,
(V.F. 71.1.)
A tizenegy csillag néki meghajoljon,
Tekintete előtt nap, hold leboruljon.
(S.T.V. 163. 1.)
Mátyási egyszerre akart tanítani és gyönyörködtetni: e kor vélemény szerint Oly mű,
amely csak gyönyörködtetni akar, nem jogosult a könyvolvasók nyilvánossága előtt való meg
jelenésre — könyvbe csak az való, aminek gyakorlati fontossága, kézzelfogható haszna és
síilya van.
A kor lázas vívódások kora volt és Mátyási nehéz körülmények között írta verseit.
Gyakran felszakad lelkéből
a sóhaj: »Vajha megszületne a föld békessége, S enyhülne az írók
súlyos szegénysége.«34 Mátyási élete vége felé egyre nehezebb helyzetbe jutott. Az Európaszerte győzedelmeskedő reakció korszakában anemesi írók érdekközössége egyreinkább kizárta
a magyar felvilágosodás józan, de harcos költőjét az irodalmi életből. Itt az ideje, hogy igaz
ságot szolgáltassunk Mátyási Józsefnek. Meg kell ismernünk életrajzát, fel kell tárnunk élet
művét és műve maradandó értékűnek bizonyult részét hozzáférhetővé kell tennünk a magyar
olvasóközönség számára.

3

* G. G. F.-nek 1» januárii 1800 cfmű, Fekete Jánoshoz írt versében. Ny. V. Gy. N8 XII. 62. levélen
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