
A L U D A S MATYL-KIADÁSOK 
TÖRTÉNETE. 

Mint ismeretes, FAZEKAS MIHÁLY Ludas Matyijínzk első 
kiadása a szerző tudta és beleegyezése nélkül jelent meg Bécsben.1 

Az 1815-ös kiadás a költő első fogalmazása, melyet 1804-ben írt, 
míg az 1817-es már a második szövegezés, melyet 1814-ben dol
gozott át újra. Az „első kiadás rendkívül nagy ritkaság — írja 
id. SZINNYEI JÓZSEF —, úgyhogy TOLDY sem ismerte, gyűjte
ményemben meg van".2 SZINNYEI azonban tévedett, mert SZINNYEI 
FERENC egyetemi tanár tulajdonában valóban meg van az 
1815-ös Ludas Matyi, de annak csak a ponyvakiadása, amit 
id. SZINNYEI JÓZSEF nem vett észre. PETRIK is fölemlíti ezt a 
kuriózum számba menő kiadást, de nem jelzi a szokásos betűk
kel.3 Tehát sem az Akadémia, sem az Egyetem, sem a Múzeum 
könyvtárában nincs meg. Az első kiadásnak csak a Városi Könyv
tár SzŰRY-gyüjteményében (741. sz.) lévő példányáról van tudo
másom. Amikor FAZEKAS tudomására jutott, hogy KEREKES 
FERENC kéziratban terjedő munkáját első szövegezésben kiadta, 
kérdőre vonta őt ezért: „Matyi az én szülöttem. Született 
i8o4beD, betsűlletet tanulni ment Kazintzi Ferentz Úrhoz, ki még 
akkor nőtelen, és Magyar volt; onnan jó tanátsokkal és intések
kel jött vissza i 8 o 5 b e n . . . Egy különös környülállás i8 i4 b e u 

eszembe juttatta, hogy még egy neveletlen fijam van, a' Matyi. 
Ötét tehát akkor, tsak azért, hogy ha életben talál maradni, hol
tom után bestelenségemre ne legyen, a' mint tudtam körül nyalo
gattam. Már most képzelheti az Úr, mint hűlhettem el belé, 

1 Ludas Matyi. Egy Eredeti Magyar Rege Négy Levonásban. Bétsben, 
1815. 16 1. 

2 SZINNYEI J Ó Z S E F : Magyar írók. I I I . köt. 228. h. 
3 Magyarország Bibliographiája. 1712—1860. I. köt. 758. 1. 
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midőn őtet Bétsből, a' hová tudja a' kurvannya hogy barangolt, 
egy néhány bába kéz szennyével hozzám, mint egy nyeletlen 
furkot bevetődni látnom kellett, még pedig azon lutskoson, mint 
i8o41)en a' világra ki po t t yan t . . . Ha tudta az Úr, hogy ő az én 
Szülöttem, meg botsáthatatlanúl bántott meg, hogy szándékát 
velem nem közlötte: de ha nem tudta, még úgy jó Komáji lehe
tünk egymásnak e' feltételek alatt, i-ör fel küldöm őtet a' mint 
újjá Szültem a' ránk jövő Vizkereszti Vásárkor, ha addig vá-
lasszát nyerhetem az Úrnak, és botsássa ki őtet másodszor, 's ha 
hasznát látja, többször is, de nagyobb betűkkel. 2-or A' nevem
ről semmi emlékezetet benne ne tegyen, mivel nemzetünknek 
erántunk való érzéketlensége engem is azzá tett minden betsüllet 
eránt, melly a' nyomtatás útján nyerődhetne. De az Úr engemet 
azért ne szánjon, mert Hypocondriacus nem vagyok, hanem tsak 
Magyar."1 

Érdekes az is, hogy 1861-ben Debrecenben OKOLICSÁNYI és 
társa ismét kiadta az 1815-i első kiadás szövegét a szerző nevének 
elhallgatásával.2 Már ez a 80 éves kiadás is a ritkaságok közé 
tartozik. 

A második kiadás ugyancsak Bécsben jelent meg két évvel 
később a szerző nevének monogrammjával.3 Ennek a második 
kiadásnak három példánya van meg a Múzeum könyvtárában. 
Mind a háromnak érdekes könyvtörténeti jelentőségű históriája 
van. A második kiadás közti különbségeket úgy tudjuk a legvilá
gosabban éreztetni, ha külön-külön leírjuk mind a hármat, ezáltal 
nyilvánvalóvá lesznek az eltérések, a változatok és érdekességek, 
hiszen mind a háromnak önálló élete és különleges története van. 
Vegyük őket a Múzeumba-kerülés sorrendjében. Az első BATSÁ-

1 SZINNYEI J Ó Z S E F : Fazekas Mihály és a „Ludas Matyi"-ja. Fővárosi 
Lapok. 1888. 300. sz. Különlenyomatban is: 15 1. 

2 Ludas Matyi. Egy Éreti (sic!) Magyar Rege négy levonásban. Debre-
tzenben, 1861. Okolicsányi és társa. 24 1. „A M. Nemzeti Múzeum könyv
tárának ajándékozta Sebestyén Gyula." Ugyancsak az ő írásával: „N. B. Ezen 
kiadás az 1815. ki — I.-ső — után készült. S." 

3 Ludas Matyi. Egy Eredeti Magyar Rege Négy Levonásban. Irta F. M. 
Második megjobbított Kiadás. Négy tábla kőre metszett rajzolattal együtt. 
Az ára tsinos borítékban harmintzhat krajtzár. Bétsben, 1817. 16 1. 
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Négy Levonásban. 

B É T S B E N 1815. 

A Ludas Matyi első ( I 8 I J . ) kiadásának A Ludas Matyi első ( I 8 I J . ) kiadásának 
borítólapja. címlapja. 

LUDAS MATYI 
E G Y 

E r e d e t i M a g y a r R e g e 

Négy L e v o n á s b a n . 

Mi ezen Ludasnak az árra? 

Ő biz ax Apja 
Leikének stm alább hármát, egy kurta forintnál. 

• O l 
i g i y d i k E s z t e n d ő b e n . 

A Ludas Matyi első (1815.) ponyva- A Ludas Matyi második (1817.) kiadá-
kiadásának címlapja. sának borítólapja. 
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A Ludas Matyi második (1817.) kiadásának képei. 
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NYi JÁNOS könyvtárával1 került hozzánk. Fehér borítólapok
kal, a négy sarokra renaissance motívumok felhasználásával 
készült kedves díszítések: egymásba fonódó akantuslevelek, 
melyek egy-egy stilizált szegfűt tartanak. Középen kép, mely 
azt a jelenetet ábrázolja, amikor Döbrögi alkuszik, alatta a „rege" 
jelmondatával: „— Id' adod fele árrán? — Nem alább párját 
egy kurta forintnál." A borítólap belső oldalának bal felső 
sarkában kézírással: „Batsányi 12 Sept. 1826." A címlapon 
BATSÁNYI tintával áthúzta az F. M. betűket s főiéje írta SZERDA
HELYI. Ennek az a története, hogy a Ludas Matyiből 1838-ban 
BALOGH ISTVÁN énekes tündérbohózatot készített SZERDAHELYI 
JÓZSEF zenéjével. BATSÁNYI azt hitte, hogy a darabot is maga 
SZERDAHELYI írta. Erre vall az, hogy a BATSÁNYI Ludas Matyi 
példányának hátsó borítólapjára, mely az ő könyvében, a többi 
kiadásoktól eltérően, üres, sajátkezűleg ezt írta: „lásd: 'Száza
dunk. 1840. 13. Szám. Februar 13/ 102 lap." Megnéztem a Mú
zeumban lévő, de a BATSÁNYI egykori tulajdonát képező Száza
dunkat. A jelzett oldalon BATSÁNYI színes íronnal aláhúzta FÁY 
István gróf „máltai vitéz" egyik pesti levelében a SZERDAHELYI 
és Ludas Matyi szavakat. A cikknek ez a passzusa vezethette 
félre BATSÁNYK és tette tévesen kétségtelenné előtte, hogy a 
Ludas Matyit SZERDAHELYI írta: „Szerdahelyi valamint mindig, 
úgy most is megmutatta, hogy őt az Isten comicusnak teremtette; 
ő is megérdemli, hogy a nemzet őt szeresse és becsülje; hanem 
megvallom, szeretném neki megsúgni, hogy ha máskor olly bohó
zatot ír, mint Ludas Matyi, némelly allegóriákban vigyázóbb 
legyen. Nekem, megvallom, Ludas Matyiban igen nem tetszik az, 
hogy a' földesúr előbb jól megkinoztatik és megveretik, 's egykét 
szempillantás múlva jön az ispány jelenteni a' parasztoknak, 
ho gy a' dézsma és robot el van engedve. — Pestnek szomszédsá
gában gyakran magyar paraszt is bemegy a' theatrumban, 's a' 
hír szájról szájra menvén, az effélék a' föld népére nem jó be
nyomást tesznek; és így Ludas Matyiban a' sok satyricus kifeje
zések az aristocratia és földesurak ellen talán el is maradhattak 
volna." Ezek szerint BATSÁNYI 1840-ben még nem tudta, hogy 
a Ludas Matyit FAZEKAS MIHÁLY írta. 

1 Könyvtári Szemle. I. 1934. 49—50. 1. 



126 KOZOCSA SÁNDOR 

A második kiadást, mint a címlap is bizonyítja, négy 
GÖBWART által 1817-ben készített csinos rézkarc díszíti. Az igen 
sikerült négy kép a hetedik levélhez, a „Háromszor veri ezt 
kenden Ludas Matyi vissza" felíráshoz készült, a kilencedik levél
hez, az „Hlyen lenne derék, ha hogy ölnyi kerülete volna" fel
íráshoz, a tizenharmadik levélhez, a „Fürdő-víz szaporánn, és 
füvek" felíráshoz s végül a tizenhatodik levélhez, a „Mit bámul 
az Uram? nem fogják azt ma el" felíráshoz. 

A második múzeumi példány borítólapja ugyanolyan, mint 
az első: tintával ráírva egyik régi tulajdonosának neve: MAR-
KOVICS SÁNDOR. EZ és a következő harmadik példány is 
SZINNYEI JÓZSEF gyűjteményéből került a Nemzeti Múzeumba. 
Érdekes különbségek az első és második példány között: a hátsó 
borítólap közepére a második darabon ez van nyomva: „Minden 
ebből bejövendő pénz, a' tüz által megkárosodott Szombathelyi 
és Körmendi szegényebb sorsú lakosok f eise géllé sere fordittatik, 
a' benn lévő Híradás szerént" A Híradás azonban ebben a pél
dányban nincs meg, de amint látni fogjuk, a harmadikban meg
található. Másik érdekessége még ennek a második példánynak 
az, hogy 1847-ben, nyilván ponyvára akarta valaki sajtó alá 
készíteni, a címlapot így javítva át: „Ama rég' elhíresedett Ludas 
Matyi Története. Egy Eredeti Magyar Rege Négy Szakaszban 
legújjabban kiadva." Majd áthúzza az írót jelölő F. M.-et és 
a 2. kiadás jelzését és így folytatja a címlapot: „M. Ovárott. Czéh 
Sándor sz. Könyvnyomtatónál." Ezek szerint az új Ludas Matyi 
címlapja ez lett volna: „Ama rég' elhíresedett Ludas Matyi tör
ténete. Egy Eredeti Magyar Rege Négy szakaszban legújjabban 
kiadva. M. Ovárott. Czéh Sándor sz. Könyvnyomtatónál." Tudo
másunk azonban nincs egy ilyen kiadásról. Abból is látható, 
hogy ponyvára készült, hogy a címlap belső oldalán lévő 
Phaedrus-idézetet is keresztül húzta, ezt: „Quamvis sublimes 
debent humiles metuere, Vindicta docili quia patet solertiae." 
A szövegben mind a négy levonásnál a szót áthúzta s melléje 
írta, hogy szakasz, úgyszintén a 14. lapalji jegyzetet is: „Lásd 
Verbőtzi Part. II, Tit. 30." Az utolsó kép alatt van ugyanazzal 
az írással az imprimatúra: „Imprimatur die i6a Augusti 184J. 
Fr[anciscusJ S[alesiusJ Bendik Director. M. Ovar." Érdekes, 
hogy a szabadságharcot megelőző évben, ebben az erősen demofil 
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hangulatban, a kiadó tekintete éppen ez irány első remekéhez: 
Ludas Matyihoz fordul. 

De lássuk, ki is volt ez a BENEDIK? SZINNYEI nem ismeri. 
PETRiKben1 azonban található egy munkája, egy 18 strófás 
panegirisz: „Ode Celsissimo, ac Reverendissimo Domino Domino 
S. R. I. Principi Ernesto in Schwarzenberg Duci Crumloviae &c. 
Dei et apostolicae sedis gracia episcopo Jaurinensi dum Pontifi-
calibus Ecclesiae Jaurinensis honoribus omnium Ordinum plausu 
Jaurini Die 24. Mártii 1819 inauguraretur, Devotissime dicata 
a Collegio Ovariensi Scholarum Piarum. Typis Leopoldi Strei-
big." 7 1. „Cecinit Franciscus Sales. Bendik e Scholis Piis AA. 
LL. et Philosophiae Doctor, Poëseos Professor." Egyéb munkájá
ról vagy más életrajzi adatáról nincs tudomásunk. 1847-ben már 
mint direktor akarta kiadni a Ludas Matyit, de ez az elhatáro
zása, úgy látszik, csak terv maradt. Érdekes az is, hogy piarista 
gimnáziumi igazgató már 1847-ben ilyen népies szellemi *ermék 
terjesztésének gondolatával foglalkozott. Mivel SZINNYEI nem 
ismeri, egy új magyar íróval gazdagodott literatúránk írókban 
amúgy sem szegény virágoskertje. 

A harmadik példány borítólapja egészen más, mégpedig 
színes: kék ovális keretben a címkép foglal helyet, utóbbi azon
ban más rajzolással készült, mint az előbbiek, így például Döb-
rögi szolgájának más az arca, a ludak is nagyobbak. Szóval a 
kép és alatta a jelmondat egészen más: „Ő biz az Apja. Lelkének 
sem alább párját egy kurta forintnál." Az ovális keretet barna
színű levéldíszítés veszi körül. A hátsó borítólap szintén ovális 
részében: „Bétsben A' Khémiai Magyar Nyomtató Intézetben 
iSij." Szövegében teljesen egyezik a második két példány 
szövegével, azzal a különbséggel, hogy az utolsó kép után 
található a második példány hátsó borítólapján említett, de 
abból a példányból valószínűleg idővel eltűnt Híradás, amely 
szerint: „Szombathely Püsp. várost, Vass Vármegyében, a' 
múlt hónap 27dikére éjjel, egy szélveszes időben támadt 
szerentsétlen tűz nagy részént elpusztította, s' lakosainak 
egy részét szánakozásra méltó állapotra juttatta, úgymint 
a' kik, hirtelen elborítván éjjel a' tüz lakhelyeiket, alighogy 

1 Id. m. I. köt. 227. 1. 
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életeket is megmenthették. Hasonló szomorú sorsra jutottak 
kevéssel az előtt, Körmönd lakosai is, azon mezőváros nagyobb 
részének elégése által, úgy hogy azok a' szives szánakozás mellett, 
a' munkás emberszeretet hathatós segedelmét mindazoktól re
ményihetik, kiknek a' segedelemnyujtásra módjok vagyon. 
A jelenvaló munkátska kiadója is kivánván a' két városbeli 
szerentsétlenül járt szegényebb lakósoknak segitségett nyújtani; 
Minden ebből bejövendő pénzt arra szán, hogy az, a' két Város 
Magistratusa által azoknak némü némü felsegéllésekre fordít-
tassék. Kéretnek tehát ezennel a' Magyar Hazabéli érdemes és 
jószivü Könyváros és Könykötő Urak, hogy ezt minden haszon
keresés nélkül, legjobb móddal terjeszteni, és abból a' szokott, 
Rabatot is illy szent végre elengedni ne terheltessenek. Az ebből 
bégyülő pénzt vagy Bétsbe kell felküldeni az itt lévő Nemes 
Pázmaneum Collegiumba Tisztelendő Kaprossy János Spirituális, 
vagy Tek. Márton Jo'sef Professor Urakhoz, vagy pedig két 
részre osztva mindenkor egyenesen a' fenn nevezett két város 
Magistratusaihoz." 

Véletlenül jutottam hozzá1 a Ludas Matyimk egy 1830-ban 
készült másolatához. Címlapja: „Ludas Matyi Egy Eredeti 
Magyar Rege Négy Levonásban. írtam Halason Péter Ambrus.2 

1830." A 2. kiadás szószerinti, a verssorokat összetörő, egyfoly
tában való másolata. A szöveg után valószínűleg a „szerző" köl
tésében négysoros „vers" következik, nyilván a Ludas Matyi 
tanúságának összefoglalása: 

„Kis Méhis árthatz a' nagy erőnek is! 
Szegény, Királyát sokba segítheti! 
E' Példa téged óh kevélység 
Int, hogy az embereket ne bántsad!" 

A Ludas Matyinak 1831-ben Budán még megjelent egy har-

1 VARJAS BÉLA barátom hívta föl rá a figyelmemet. Úgyszintén az ő 
tulajdonában levő érdekes kéziratot szíves volt rendelkezésemre bocsátani. 
E helyen is fogadja érte hálás köszönetemet. 

2 Ki volt P É T E R AMBRUS? Sehol semmi nyomát nem találtam. Szolgai 
másoló és kultúrálatlan versfaragó lehetett, erre enged következtetni a renge
teg írás- és másolási hiba. 
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madik kiadása Landerernél,1 majd LOVÁSZ IMRE 1836-ban „öszve-
szedte" a költő összes Verseit s ebben a Ludas Matyi 1817. évi 
2. kiadásának hiteles szövegét ismét kiadta.2 Érdekes az is, hogy 
a Ludas Matyinak 16 nemponyva kiadása van.3 

A Ludas Matyi-kiadísok történetének másik nem kevésbbé 
érdekes fejezete a könyv sorsa a ponyván. Még 1815-ben az első 
kiadás évében ponyvára került s ettől kezdve párhuzamosan ott 
is éite második, mondhatnánk igazi virágkorát. Az 1815-ös első 
ponyvakiadás sokkal kisebb formátumban jelent meg, hely-, 
nyomda- és szerzőjelölés nélkül. Ezenkívül még egy 1816-i má
sodik ponyvakiadásról és egy még későbbi hely- és névnélküli 
harmadik edicióról van tudomásunk. Ez utóbbi kettőről T Ó T H 
REZSŐ kitűnő kritikai FAZEKAS MiHÁLY-kiadásának bevezető 
tanulmányából vettünk tudomást.4 Ismerünk még egy Nagy
váradon évszám, szerző és nyomda megjelölése nélküli régies 
nyomdatechnikájából ítélve 1815 és 1820 között megjelent ki
adást is. Ezeken kívül MAJLÁTH BÉLÁnak igaza lehet abban, 
hogy „valószínű, hogy sokkal több kiadásban jelent meg, de mert 
a ponyvairodalmi termékek gyűjtésével nem foglalkoztak, azok 
elkallódtak, elnyűve szétmállottak".5 Ezek közé sorozhatjuk még 
TATÁR PÉTER átdolgozását is: Ludas Matyi élete és kalandjairól, 

1 PETRIK: Id. m. I. köt, 758. I. 
2 Pest. BEIMEL JÓZSEF. 136. 1. 
3 Ludas Matyi nemponyva kiadásai: 1. Béts. 1815. — 2. Béts. 1817. — 

3. Buda. 1831. LANDERER ANNA kiadása. — 4. Pest. LOVÁSZ IMRE kiadása. 
1836. G E I H E L . — j . Debrecen. 1861. OKOLICSÁNYI. — 6. JÓKAI M Ó R kiadása 
az Üstökösben 1870. (XXI. köt. 19. sz. 209—215. 1.) — 7. A Vasárnapi Újság 
kiadása. 1884. (523—524.; 539—540. 1.) — 8. MÁTRAY LAJOS kiadása. Szat-
már, 1891. — 9. ENDRŐDI SÁNDOR: A magyar költészet kincsesháza. 1895. 
I I 6 J — 1 1 7 6 . h. — 10. Olcsó Könyvtár, 1060. sz. 1898. — 11. T Ó T H R E Z S Ő 
kritikai kiadása. 1900. (Régi Magyar Könyvtár, 17.) — 12. Magyar Remek
írók. 1904. — 13. Békéscsaba, 1917. TEVAN-kiadás. 36 1. (DIVÉKY J Ó Z S E F 
fametszeteivel.) — 14. A Magyar Jövő Toldy-Könyvtára. 1924. — Í J . KÉKY 
LAJOS kiadása. Magyar Klasszikusok Élő Könyvek sorozata. 1928. — 16. H A 
VAS ISTVÁN kiadása. Arany-Könyvtár. 1938. 

4 FAZEKAS MIHÁLY Versei. (Régi Magyar Könyvtár, 17.) Budapest, 
1900. 50. 1. 

5 Ugyanott. 

Magyar Könyvszemle 1938. II. füzet. ; 
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mely 1864-ben jelent meg először „megtündériesítve" s az addigi 
16-leveles terjedelem helyett már 86 lapra kibővítve. Teljesen 
igaza van T Ó T H REZSÖnek abban is, hogy „Tatár Péter 
ponyvái átdolgozása mindig újabb és újabb kiadásban tízezrével 
terjed a nép között; s ez bizonyára nem az átdolgozok érdeme 
— mert ezek csak rontottak —, hanem terjedt az eredetinek még 
e torzok közül is kitűnő és felcsillanó őserejénél, humoránál 
fogva". 

KozocsA SÁNDOR. 


