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F Ő H A D N A G Y FAZEKAS Ú R 

(FAZEKAS MIHÁLY, 1766-1828) 

A jómódú debreceni gyógykovács gyermeke alig töltötte 
be a tizenhatodik életévét, amikor — 1782 áprilisában 
— katonának állt. Ez igen nagy horderejű döntés volt, 
hiszen másfél évtizedre határozta meg életének alakulását: 
Fazekas Mihály egész fiatalságát a monarchia hadseregében 
töltötte, harminc éves, amikor kilép az ármádia kötelékéből 
s végleg letelepszik szülővárosában. Nem igazán valószínű, 
hogy a fáradságos és veszélyes pálya választásában a gyer-
mekkori környezet, a család, a város és a Kollégium által 
körülhatárolt világ elleni lázadás gesztusát kellene látnunk 
— a választás nyilván elsősorban arra vet fényt, hogy ő 
vonzódott a fáradságos és veszélyes pályához. Nem lehet 
tudni, hogy e vonzalomban mekkora része volt a hajlamnak 
és mekkora a becsvágynak, azt viszont lehet, hogy igen 
tartósan működött s nincs nyoma, hogy megbánta volna a 
serdülőkorban megtett lépést. Ellenkezőleg. Első, de lega-
lábbis először nyilvánosságra hozott költeményei (Feltette 
hatalmas... , Nagy gyökerek csemetéje..., Rajta vitéz...) 
katonáskodásának nyolcadik évében keletkeztek s igencsak 
harcias szellemet tükröznek: Fazekas a lengyelországi ki-
képzés gyötrelmes hónapjai, az éveken át tartó táborozások 
lélekölő unalma, a török ellen 1788-ban megindult hadjárat 
fáradalmai és véres csatái után, ispotályban, szétroncsolt 
hüvelykujjal is változatlanul lelkes híve a hadimesterségnek. 
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A hajlam és becsvágy azonban aligha működött volna, ha 
a fiatal katona nem tekinti a maga számára is fontosnak 
azt a tágabb társadalmi közeget, amelynek keretei között 
és amelynek érdekében vállalta a kockázatos életutat — 
minden jel arra utal, hogy számára II. József birodalma 
egységes, természetes, elemeire nem bontható és (főleg) sa-
játjának érzett világ volt. Elsőként publikált költeményében 
(Feltette hatalmas... ) a monarchia címerében lévő sas két 
feje közül az egyik számára a magyarságot jelképezi s habár 
„búsult, árva magyarok"-ról beszél a vers, ez semmit nem 
változtat a metafora lényegén: hazáját a birodalom szerves 
alkotóelemeként fogja fel. Ez a beállítódás a későbbiekben 
is megmaradt. Kazinczy azt írja majd róla, hogy „forró 
barátja a németnek" s bár kétségtelen, hogy irodalmi ellen-
félről és indulatban írja, de állításához bőven rendelkezett 
alappal. Korábban ők jó viszonyban voltak s találkozásaik 
során volt alkalma meggyőződni Fazekas nézeteiről, hiszen 
e nézeteket a debreceni poéta egyáltalán nem titkolta, 
olyannyira nem, hogy (mint Julow Viktor írja) 

„költőnk később, Kalendáriumában, a külső kényszer jele nélkül, a 
legnagyobb tisztelet hangján ejt szót a Habsburg-házról, Mária Teréziáról, 
sőt . . . Ferenc császárról is". 

Fazekas Mihályban nem élt semmiféle kurucos ellen-
szenv a bécsi udvar irányában akkor sem, amikor már nem 
II. József, hanem tehetségtelen, sőt, korlátolt utódai ültek a 
trónon. 

Tiszti rangjáról 1796 nyarán mondott le, miután több 
mint három éve Nyugat-Európában, a forradalmi Francia-
ország seregei ellen hadakozott. A katonai pályától négy 
költeményben búcsúzik el, s ha ezek a remekműveknek alig-
ha minősíthető, szép közhelyekből szőtt szövegek keveset 
is tárnak fel a visszavonulás teljes hátteréről, a lényeget 
azonban bizonyára magukban rejtik. Itt nemigen játszottak 
komolyan közre politikai vagy világnézeti megfontolások, a 
költő egyszerűen belefáradt a hadiéletbe. S ez — végül is 
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— természetesnek tekinthető. Már több mint egy évtizede 
szolgált, amikor ez a hadjárat elkezdődött s az immár öreg 
katonának tapasztalat és idő egyaránt rendelkezésére állt 
ahhoz, hogy felmérje az új helyzetet és saját esélyeit ebben 
az új helyzetben. Most nyilvánvalóan másfajta háború kez-
dődött el, mint a korábbi volt, a császári hadaknak a hanyat-
ló török birodalom serege elleni harcok után igencsak elté-
rő szellemű ellenféllel kellett szembenézniök. „Pálmáim s 
méltóságim / Ti legyetek igaz barátim..." — talán a Katonai 
búcsúének e soraiban van az igazi magyarázat arra, miért 
nem hajlandó tovább kockáztatni életét „Címerekért s dicső 
nevekért" — ő már becsülettel megtette a magáét és éppen 
ezt a becsületet kívánja megőrizni. 

Az 1796 második felében hazatérő Fazekas Mihály egy 
időre teljesen visszavonul a magánéletbe, okosan gazdál-
kodva stabilizálja anyagi helyzetét s teljesen független em-
berként adhatja át magát kedvteléseinek. ír, tudományos 
alapossággal kertészkedik, Debrecen főutcáján álló nagy 
házában gyakran látja vendégül a város legműveltebb em-
bereit, akik között különleges hely illeti majd meg a du-
nántúli vándorévekből 1800 elején megtérő Csokonai Vitéz 
Mihályt. A város befogadta a kortársai által kevés szavú, 
„paradoxus" embernek látott férfit, de fontosabb, hogy ő is 
magáénak fogadta el a várost. Itt ugyanis többről van szó, 
mint hazatalálásról és megnyugvásról — a Debrecenhez 
való tartozás tudata Fazekas Mihály intellektuális életének 
egyik alapténye lesz. E viszony legjellegzetesebb s egyben 
legbeszédesebb dokumentuma egy vers, A megégett Nagy-
templom falai között serkent gondolatok című költemény, 
amelyet a város addigi történetének legnagyobb, 1802. júni-
us 12-én támadt és a Nagytemplomot is elpusztító tűzvésze 
alkalmára írt. Ez a vers nem csak színvonalas alkotás, de — 
mint utaltunk rá — igen informatív szöveg is. A leginkább 
figyelemre méltó az a közösségi tudat, amely a katasztrófa 
pillanatában megnyilvánul ebben a horatiusi hangvételt is 
idéző költeményben. Ez a hangulat voltaképpen a híres 
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ódával, az Ad populum Romanummal való rokonságból 
ered, a nevezetes és közismert verssel, amely Berzsenyi 
Dániel Magyarokhoz (Romlásnak indult . . . ) című költe-
ményének is ihletforrásai közé tartozik. E párhuzamok 
azért fontosak, mert rávilágítanak arra, hogy a debreceni 
poétának városához való viszonya belső rokonságban van 
azzal a viszonnyal, amely az antik példaképet Rómához, a 
magyar kortársat pedig „rongált Budához" fűzte: a város 
az ő számára is a haza jelképe, sőt, maga a haza. Nem 
azért, mert a vers szövegében a „hon" és a „haza" szavak 
egyértelműen Debrecenre vonatkoznak — e szavak Fazekas 
nyelvében az „otthon" jelentésével is bírtak s úgy tetszik, 
ebben az értelemben is használta őket —, hanem az egész 
vers hangütése miatt: itt valóban úgy van szó Debrecenről 
és polgárairól, mint Horatiusnál Rómáról és a rómaiakról, 
Berzsenyi versében pedig Budáról és a „hajdan erős" ma-
gyarról — a Nagytemplom üszkös romjai fölött meditáló 
költő számára is a város a legfontosabb s a ténylegesen szá-
mító emberi közösség. Fazekas tekintetében a tűzvész fénye 
a debreceniek erkölcsi hanyatlására világít rá, a katasztrófát 
büntetésnek fogja fel (a kár „Gyász omladékban hányja 
szemünkre ma / A fényes úttól mennyire távozánk"), olyan 
büntetésnek, amely a mores maiorum megromlása miatt érte 
a várost. S az isteni figyelmeztetésnek e dimenziói nem 
a XIX. század első éveinek Debrecenére utalnak, hanem 
olyan Urbsia, amelyen kívül más otthon tényleg nincs s 
amely lényegében mindent magába foglal, amit egy teljes 
emberi közösségnek magába kell foglalnia. 

A versben feltárul tehát az a szoros viszony, amely a köl-
tőt városához fűzte s Fazekas Mihály életútjának második 
felében Debrecen valóban olyan jelentőséghez jut, mintha 
a város a szó szoros értelmében is а hazával lenne azonos 
számára — s ő egyre inkább e haza hű és áldozatos gyerme-
keként tevékenykedik. Az életrajz legszembeötlőbb s legin-
kább rejtett tényei egyaránt éles fénybe állítják ezt az el-
kötelezettséget. Ismeretes, hogy Csokonai után a Kazinczy 
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és a debreceniek között kirobbant ún. Árkádia perben ő 
fog tollat a város védelmében s e furcsa, a nyelvújítási harc 
nyitányaként felfogható irodalmi háborúságban „Debrecen 
bajnoka" felkészült, nagyon is méltó ellenfele Széphalom-
nak — ha történetileg az igazság Kazinczy oldalán volt 
is —, Fazekas álláspontja semmiképpen nem azonosítható 
minden toyábbi nélkül egy konzervatív állásponttal, elvon-
tan, pusztán filológiai szempontból pedig (kizárólag latin 
nyelvtudása alapján) olyan összefüggésre jött rá, amelyet 
a XX. század tudományossága igazol majd. De nem csak 
szikrázó szellemi pengeváltásokra kész városáért, hosszú 
éveken át vállalja a debreceni közélet fárasztó és lélekölő 
teendőit is. Buzgón tevékenykedik a Nagytemplom újjáépí-
tésének ügyében, a Kollégium érdekében pedig különösen 
sokat tesz, vállalja például a teljesen összezilált pénzügye-
inek rendbetételét és vezetését, egész életében azon van, 
hogy az oktatás feltételei minden szempontból kedvezőek 
legyenek. Fáradozásai mögött semmiféle karrierszempont 
vagy anyagi motiváció nem látható: Fazekas Mihály tehetős, 
egyre gyarapodó, végül határozottan jómódúnak tekinthető 
férfi, akinek nyilván nem fizetségért volt szüksége hivatalra. 

Ha megpróbáljuk összefoglalni a költő legfontosabb, 
életpályájának alakulását befolyásoló választásait, akkor jól 
kitetszik: számára egész életében kitüntetett jelentősége 
volt a köz érdekében végzett tevékenységnek, a közösség 
viszont, amelynek érdekében tevékenykedik, semmiképpen 
nem a szó modern értelmében felfogott haza vagy nemzet 
— az ő tevékenységét előbb egy ennél tágabb egység, a 
monarchia, utóbb pedig egy szűkebb, a város kapcsolta ma-
gához. Két közösségről van tehát szó s minden jel arra utal, 
hogy Fazekas számára az a körülmény, hogy a monarchia 
alattvalója s az, hogy Debrecen polgára, legfontosabb dön-
téseire és mindennapi tevékenységére nagyobb befolyást 
gyakorolt, mint az, hogy a magyar etnikumhoz tartozik. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy közömbös lett volna a 
nemzettel kapcsolatos kérdések iránt, itt csupán a magyar-
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ság ügyének sajátos s a korban meglehetősen egyedülálló 
felfogása tükröződik vissza. Nevezetesen: ő a monarchia 
keretei között látja a magyarság számára a megfelelő — 
vélhetően: a megfelelően biztonságos — helyet, a nemzeten 
belül pedig Debrecent és a debrecenieket tartja az igazi, 
a jövő számára legígéretesebb közösségnek. A „magyar" 
azonban egyáltalán nem értékmentes fogalom az ő számára 
sem. Amikor a Lúdas Matyi keletkezési körülményeiről 
szólva az 1804-es Kazinczyra utal vissza (akinek elküldte a 
frissiben elkészített költeményt), akkor az igencsak áttéte-
les, mondhatni raffináltan goromba jellemzésben — „akkor 
még nőtelen és magyar volt" — a „magyar" szó nagyon is 
erőteljes minősítés hordozója. A félmondattal voltaképpen 
azt közli: Széphalom ura azóta megnősült, de nem csak 
nőtlensége lett múlt idejű, hanem magyarsága is. Itt a 
„magyar" jelző eleve értékkel bíró kategória tehát, vagyis: 
Fazekasnak a nemzethez való viszonyából nem csak nem 
hiányzott a mély érzelmi azonosulás készsége, de tudata 
mélyéről egy-egy pillanatra vad és sértő megnyilvánulások 
is előtörhettek. Bizonyos viszont, hogy a hazafiúi érzelem 
kifejezésének a módja az ő esetében meglehetősen eltér a 
kortársakétól. 

A legfeltűnőbb eltérés kétségkívül az, hogy számára a 
jelek szerint nincs különösebb jelentősége a nemzeti nyelv 
ügyének s nincs jele annak a felfokozott izgalomnak sem, 
amellyel a vele egyívású magyar írók, az 1780-as évek értel-
miségének legjobbjai követték a nemzeti nyelvű irodalom 
sorsának alakulását. Ez az eltérés nem csak feltűnő, de 
lényeges is, hiszen alighanem ebben található meg annak 
a magyarázata, hogy Fazekas Mihálynak miért alakult úgy 
a nemzet fogalmához való viszonya, ahogy alakult. Más 
összefüggésben szóltunk róla, hogy a századvég magyar 
értelmiségének a nemzetfogalma elsősorban a kultúra ( = 
nyelv és irodalom) által meghatározott nemzetfogalom volt 
már. A hazatérő Fazekast viszont a kilencvenes évek végén 
már olyan helyzet fogadta, amikor az értelmiség mozgalma 
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kifulladt. 1795 után, az első köztársasági mozgalom bukását 
követő megtorlás utáni években s egy kezdődő gazdasági 
prosperitás első jeleinek idején a nemesség és az udvar 
ellentétei elcsitultak s így nem állt fönn többé az a helyzet, 
amelyben a társadalom alsóbb régióiból érkező értelmisé-
giek a nemesség nemzeti öntudatára rá tudták kapcsolni az 
általuk, az írástudók által művelt (s így: ellenőrzött) nemzeti 
kultúra ügyét. Nem mintha nem élt volna tovább néhány 
szerzőnél a korábbi lendület. Virág Benedek éppen 1799-
ben jelenteti meg azt a verseskötetét, amely az egyik összeg-
zése az értelmiség nyelvi-irodalmi mozgalmának, de ismere-
tes, hogy 1798 táján Csokonai Vitéz Mihályt is megkísértette 
egy nemzeti alapokra helyezett művelődési program lehe-
tősége s tudjuk jól, hogy a nyelvkérdés néhány év múlva, a 
nyelvújítási harcok idején soha nem látott dinamikával tölti 
majd el a hazai szellemi életet. Mindez igaz, de Fazekas 
számára mégsincs igazi jelentősége, ő — láttuk — éppen a 
nyelvi-irodalmi mozgalom kibontakozásának idejét töltötte 
távol a hazától, a hazatérést követő néhány évben pedig 
nem volt kapcsolata az irodalom világával — itt a korábbi 
pezsgésnek vége volt, ő maga pedig az otthonteremtés 
gondjaival volt elfoglalva. 

Érthető hát, ami írásainak tanulmányozásakor előbb-
utóbb feltűnik: számára, ha nem is idegen, de távoli marad 
a kultúrája által meghatározott nemzet fogalma, ő nem ír 
a nyelvkérdésről, az irodalom ügyét nem kapcsolja hozzá a 
nyelv ügyéhez — a nemzet sorsát nem a nyelv és az irodalom 
sorsának tükrében látja. Ezért (vagy ezért is) van, hogy 
a nemzet helyét számára — írótársaival ellentétben — a 
biztonságot adó monarchia és a polgári erényeket megszülő 
és védelmező város foglalta el. 

Fazekas Mihály nem tudott tehát azonosulni a századvég 
magyar értelmisége — s egyre kevésbé csak az értelmisége 
— számára érvényes, a nyelv és az irodalom által meghatáro-
zott nemzetfogalommal, ami azt is jelenti, hogy elhalványult 
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számára a korban az írásra való késztetésnek az egyik s 
talán a legfontosabb motivációja. Nyilván nem csak ezzel 
függ össze, de azért talán nem is független ettől, hogy az 
ő becsvágya nem összpontosul annyira az irodalomra, mint 
a jóbarát Csokonai Vitéz Mihályé és az ellenfél Kazinczy 
Ferencé. Itt nem arra kell gondolnunk, hogy ő szenvedé-
lyesen, lélekölő hivatalnoki munkát is vállalva merül el 
a város közéletében s ugyancsak szenvedélyesen, korának 
egyik legképzettebb botanikusaként vonul vissza kertjének 
növényei közé, hanem arra, ahogyan az irodalommal fog-
lalkozott. Ezt a viszonyt a több vonatkozásban is meg-
nyilatkozó kiegyensúlyozatlanság jellemezte. Ennek egyik 
jele, hogy a magyar irodalom történetének e grafománokkal 
túlzsúfolt időszakában Fazekas költői tevékenysége távol 
áll a folyamatosságtól — a századforduló legnagyobb hazai 
költőtehetségeinek egyike a poézissel csak alkalomszerű 
kapcsolatban volt. Életének hatvankét éve alatt mintegy 
nyolcvan költeményt írt s legérettebb férfikorában hosszú 
évek teltek el úgy, hogy kezébe sem vette a tollat, 1806 után 
— például — a következő verse, a Hortobágyi dal 1813-ban 
keletkezett. Sok jel utal rá, hogy a költői mesterség nem tar-
tozott rendszeres foglalatosságai közé, ihletének akárcsak 
közelítőlegesen sincs belső folyamatossága. A versírásra 
való késztetés nála teljesen kiszámíthatatlan impulzusként 
jelentkezik — nem igazán meggyőző a kritikai kiadást készí-
tő kiváló tudósoknak, Julow Viktornak és Kéry Lászlónak 
az a feltételezése, hogy a költői tevékenység nála jobbára 
életrajzi motivációkkal van összefüggésben, hogy tehát a 
költői kedv megélénkülése életének drámai, eseménydús 
vagy éppen érzelmileg telített időszakaihoz köthető. Azaz: 
1789 körül a török háború eseményei és a „moldvai szép", 
Ruszánda iránt érzett szerelme, 1796 táján a hadi élettől 
való búcsúzás emóciói és egy újabb, az „Ameli"-hez fűződő 
érzelem viharai és melankóliája, 1800 után a zseniális barát, 
Csokonai közvetlen és közvetett inspirációja, az 1820-as 
években pedig nevezetes kalendáriumának igényei és lehe-
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tőségei ébresztették volna fel benne a poétái tüzet. Ezek 
az epizódok azonban inkább csak témákat adtak számára 
s egyáltalán nem biztos — sok jel utal rá —, hogy versírásra 
késztető közvetlen ösztönzést is. Egy dolog látszik csak 
bizonyosnak: mennyiségileg a legnagyobb termést költői 
életútján az a kihívás hozta meg, amelyet a Csokonaival 
való barátkozás jelentett. E barátságról tehát valamivel 
részletesebben kell szólnunk. 

Fazekas Mihály számára Csokonaihoz fűződő barátsá-
ga igen nagy jelentőségű kapcsolat volt s nagymértékben 
hatott ki az irodalomhoz való viszonyára. Ha igaz is, hogy 
költészetéhez a témákat életének eseménydús és érzelmileg 
telített időszakai adták, a leginkább termékeny, de ponto-
sabb, ha azt mondjuk: az igazán termékeny időszaka minden 
jel szerint Csokonaival való barátkozása idejére esett — 
ha hozzávesszük, hogy időrendbe nem sorolható verseiből 
is a korán elhunyt barát jelenléte sugárzik vissza, akkor 
életművének mintegy fele arra a néhány évre tehető, amikor 
viszonylagos rendszerességgel találkoztak. E barátság rész-
leteiről nem sokat tudunk — leveleket például nem váltot-
tak egymással —, a Domby Márton Csokonai életrajzában 
megörökített utalás azonban bizonyosan hiteles, valóban 
szoros barátságot kötöttek s valóban a századelő Debrece-
nének legjobb elméit vonzották maguk köré. Igazán kár, 
hogy semmi sem maradt fenn a nevezetes kert lugasában 
lezajlott boros összejövetelek sziporkázó hangulatából. E 
barátkozásból Csokonai is sokat profitált, szép és rejtett, 
önironikus elemekkel átszőtt költeményben örökítette meg 
egy látogatását. A Főhadnagy Fazekas úrhoz igen jelen-
tős vers s ugyanakkor szeretetteljes tisztelgés az idősebb 
barát előtt, akinek a nagyvilágtól elvonuló, a természetbe 
temetkező és enyhén mizantróp életbölcsessége különösen 
vonzó színekben tűnt fel az ő, a „privátusság" és a „bé-
szigetelt" életmód után hasztalan vágyódó s egyébként is 
oly nyugtalan szellemének. Ugyanakkor — bár lehet, hogy 
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ez egyszerű esetlegesség — nincs különösebb nyoma, hogy 
a költőt is értékelte a botanizáló főhadnagyban s annak 
sem, hogy költőként tanult volna tőle. Ezzel szemben — 
mint utaltunk rá — Fazekas ^életművének mintegy fele 
hozható összefüggésbe ezzel a rövid ideig tartó barátsággal: 
Csokonai jelenléte Fazekas költészetében mennyiségileg is 
szembeötlő jelenlét. Vannak neki (Csokonai Vitéz Mihály 
neve napjára) és — ő élt tovább — vannak róla írott versei 
(Csokonai Vitéz Mihály halálára, Cs. és F.), de fontosnak azt 
kell tartanunk, amit Fazekasnak ez a barátság általánosabb 
értelemben jelentett — bizonyos, hogy számára a költői 
pályát már szinte gyermekkora óta óriási becsvággyal, fo-
lyamatosan és nagyfokú tudatossággal járó fiatal poéta által 
képviselt színvonal a termékenyítő kihívás szellemi közegét 
teremtette meg. 

Csokonai Fazekas Mihály költészetére gyakorolt hatásá-
nak tényeit gondosan tárta fel Julow Viktor monográfiája, 
az ionicus a minore ritka sorfajtájának alkalmazásától a 
versengő érzékenységek témáján át az anakreóni dalokig, 
amelyek a Fazekas-oeuvre meglepően jelentékeny hánya-
dát teszik ki: tizenöt anakreóni verset írt s vélhetően éppen 
akkortájt, amikor Csokonai Anakreóni dalok című kötete 
megjelent. A Julow Viktor által megfigyelt összefüggéseket 
azonban tovább is bővíthetjük — így például nehezen 
képzelhető el, hogy Csokonaitól függetlenül bukkant vol-
na fel az egyetemes katasztrófának az a képzete, amely 
a világegyetem newtoni magyarázatával van összefüggés-
ben s amelyet nálunk (jelenlegi tudomásunk szerint) csak 
Horváth Ádám és — nagy valószínűséggel az ő nyomán 
— Csokonai szólaltatott meg. Az univerzumnak Newton 
szerint szüksége van az Isten jobbító és korrigáló kezének 
munkájára, e manus emendatrix nélkül az a nyugalomhoz és 
így a halálhoz térne vissza. Horváth Ádám az 1780-as évek 
végén többször is elképzelte ezt a lehetőséget, de nyomai 
— s igen erőteljes nyomai — jelen vannak a Csokonai élet-
műben is. A kétségbeesett szerelem című Fazekas-vers ebből 
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a szempontból félreismerhetetlen motívumokat tartalmaz. 
Amikor azt olvassuk, hogy „Melly könnyen kortyán el ez a 
nagy / Minden! az elmállott fénytestek cifra világa / Mint 
hal, s mint elegyül a kóválygó komor éjnek / Bolyhaival..." 
akkor e ragyogó sorok és a fent említett tematika között az 
összefüggést nehezen lehet kétségbe vonni. Márpedig így 
aligha valószínű, hogy közvetlenül Ruszánda-ihlette versről 
lenne szó — ez a képzetkör nyilván nem a törökök ellen 
háborúskodó Fazekasban fogant meg a moldvai táborozás 
alatt, sokkal valószínűbb, hogy a Csokonaival való beszélge-
tések adták az információt s a szép moldvai lány alakja csak 
emlék a versben, mégha az egész vers ennek a szerelemnek 
a visszhangzása is. 

De az inspirációt a konkrét és kimutatható összefüggé-
seken túl elsősorban mégis általánosabb értelemben kell 
felfognunk s eredménye abban mutatkozik meg, hogy Fa-
zekas Mihály számára a költői szempontból termékeny 
időszak e barátság idejére esett. Ha a készülő versek esetleg 
nem is árulkodnak közvetlen módon Csokonai jelenlétéről, 
az igen, hogy egyáltalán készülnek versek — a „druszá"-
val való megismerkedés előtt Fazekas kevés költeményt ír, 
annak halála után ugyancsak; ami arra utal, hogy Csokonai 
jelenlétében általában a költészet jelentősége növekedett 
meg a kivételes tehetséggel rendelkező, mindenféle elmét 
foglalkoztató dologban szívesen elmerülő, de igazából nem 
különösebben ambiciózus idősebb poéta számára. Ne fe-
ledjük: Fazekas főművét, a Lúdas Matyit 1804-ben írta s 
bár ennek semmiféle köze nincs a Csokonai által művelt 
poézishez, de vélhetően igaza van Julow Viktornak, ami-
kor a mű születését a Dorottyával hozza összefüggésbe, 
amelyről egyébként a kvietált főhadnagy két fiktív levélben 
is bírálatot mondott. Ez a kis, baráti hangú és — végül 
is — egyáltalán nem megalapozatlan kritikai dörmögés 
távolról ugyan, de összefügg azzal, amire elég feltűnő jelek 
utalnak, nevezetesen: e barátság hátterében az intellek-
tuális viszony egyáltalán nem volt felhőtlen. A két költő 
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között igen lényeges eltérések nyomaira is bukkanunk. Nem 
erről van szó, mintha Fazekast nyomasztotta volna a fiatal 
társ zsenialitása. Az inspiráció nyilvánvaló tényei mögül 
jól kitűnik, hogy az idősebb barát költőként is szuverén 
személyiség volt, ha megszólalt, mindig a saját hangján 
szólalt meg. A nézeteltérések az élettapasztalatnak az elté-
réseiben gyökereznek s Fazekas olyan kérdésekben nem ért 
egyet barátjával, amelyek Csokonai számára éppen utolsó 
éveiben s éppen egész intellektuális léte szempontjából 
voltak sorsdöntő kérdések, de — különleges jelentőséggel 
bírtak Fazekas Mihály számára is. 

Itt elsősorban két költeményének tanulságairól kell szót 
ejteni. Az egyik Az öröm tündérsége címet viseli s a kritikai 
kiadás — mivel feltűnik benne Ámeli alakja — ugyancsak a 
korai versek közé sorolja. A költemény szövegében azonban 
olyan gazdagon bukkannak fel Csokonai — ráadásul a 
kései Csokonai — verseinek világát idéző reminiszcenciák, 
hogy ezt az időrendi besorolást legalábbis kétségesnek kell 
tartanunk. Ráadásul nem egyszerűen szövegegyezésekről 
van szó, hanem olyan megfelelésekről, amelyek közvetlenül 
utalnak Csokonai 1800 utáni életproblémáira. A rejtett 
Csokonai idézetek vagy Csokonai művekre való utalások 
középpontjában Az ember a poézis első tárgya című verssel 
való vita áll. Ez a vita szeretetteljes és humoros tónusú, de 
egyértelmű és határozott: a vers közepe táján leírt s a köl-
teményben bekövetkező fordulatot megelőző gondolkodói 
helyzet nyíltan is az imént említett Csokonai-versben leírt 
helyzetre utal vissza. 

„S gyepágyamról mint egy kis isten felkelvén / Menyezete alá mentem 
fás kertemnek / És ott szabad folyást engedtem eszemnek, / Melly a 
nyughatatlan vizsgálás szárnyain / Túlszállt a halandó látás határain / S 
a nagy mindenségnek már csaknem felette / Lengvén, kis lakhelyét el is 
felejtette / Már az örök végzés szent kabinetjába / Csaknem belenézett az 
egek titkába..." 

— de az illy „kis istenségnél főbb" méltóságában egy-
szerre Ámeli ugrik a nyakába, a zöld gyepre dőlnek s 
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szerelmes „öszvebunyolódásukból" a „Lóra, lóra" kiáltás 
ébreszti. Vagyis: mindez csak álom volt. Ámeli éppen abban 
a pillanatban jelenik meg a versben, amikor a Csokonai 
költeményben — egy lényegét illetően hasonló helyzetben 
- megszólal a „levegői hang", az egek titkait fürkésző 
költőt letaszítja gondolata lebegéséből és csupa porrá és 
hamuvá teszi. A verset utolsó sora („Mi a patvar! Hát én ezt 
mind csak álmodtam?") közvetlenül kapcsolja egy másik, 
teljesen hasonló ihletkörben fogant Fazekas-költeményhez, 
amely éppen az Álom címet viseli s amelyben ugyancsak 
találkozunk Csokonai reminiszcenciákkal — a versforma 
is Az ember a poézis első tárgyának versformájával azonos: 
aszklepiádeszi strófákban készült —, a befejezés például 
Az öröm tündérségének visszhangzása, azt bizonygatja, hogy 
miként teszi „büszke eszünk kevély / Fellengzéseit is" sem-
mivé „Egy két rózsalevéllel / Egy Ids furcsa lány keze". 

E verseket nem csak rejtett (vagy nem is annyira rejtett) 
idézetek kapcsolják a költőtárshoz, hanem a bennük megfo-
galmazott álláspont is — egyébként nehezen lenne érthető, 
hogy főhadnagy Fazekas úr miért érvel olyan szellemesen 
és gunyorosan amellett, hogy ne foglalkozzunk a metafizika 
hozzáférhetetlen kérdéseivel, amikor tudjuk, hogy Csoko-
nai élete utolsó éveiben igen sokat foglalkozott ezekkel a 
kérdésekkel. S tudjuk, hogy ezt Fazekas tudta; hiszen barát-
járól alkotott képében a filozófus poéta vonásai az uralkodó 
vonások — erről éppen úgy tanúskodik a Csokonai halálára 
írott verse, mint a Cs. és F. című költemény, amelyben 
az immár halott barát a korábban elhunyt Földi Jánostól 
megkapja a választ a Halotti versekben feszegetett kérdésre. 
Tudjuk azt is, hogy Csokonai töprengései mind költői, mind 
gondolkodói szempontból igen termékenyeknek bizonyul-
tak, Fazekas polemikus versei pedig igényes és színvonalas 
alkotások ugyan, fő értékük azonban a szelíd és szeretettel-
jes humorba, sőt, paródiába hajló szkepszis, hiszen gondola-
tilag meglehetősen banális álláspontot védenek. Annak el-
lenére, hogy a két poéta között formálisan nem látszik olyan 
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nagynak az eltérés — míg Csokonai azt bizonyítja be, hogy a 
végső dolgokról nem rendelkezhetünk megbízható tudással, 
Fazekas pedig ezt bizonyításra sem szoruló evidenciaként 
kezeli —, valójában nagyon is különböző nézetekről van 
szó. Csokonai így ahhoz a tanulsághoz jut el, hogy csak az 
emberi világot tanulmányozva szerezhetünk információkat 
a metafizika kérdéseiről, másfelől elindulva gondolkodá-
sunk antinómiába fordul, Fazekas pedig így marad meg a 
hit hagyományos és megszokott körletében. Ezek a versek 
azonban nyilván nem a költőtárs meggyőzése, de talán nem 
is saját meggyőződése védelmében íródtak, nem magát óvta 
az örvénytől, amelyek a fiatal barát egész intellektuális léte 
szempontjából oly lényeges kérdések mögött kavargott. Ez 
a vita Fazekas részéről vélhetően a Város védelme volt. 

Az a bölcseleti nyugtalanság, amelybe Csokonai bele-
bonyolódott, távlatilag legalább olyan veszedelmet rejtett 
magába a „kálvinista Róma" szempontjából, mint az a 
megoldás, amely felé a fiatal költő halála előtt megtette 
a döntő lépéseket s ezt „Debrecen bajnoká"-nak kellett 
a legjobban tudnia. 1804 áprilisában, ama nagyváradi te-
metésen a Halotti verseket oly szenvedélyes teatralitással 
előadó Vitéz mögött a königsbergi bölcselő, Immanuel Kant 
roppant árnya magasodott a gyászoló gyülekezet fölé s nála 
már nem volt veszedelmesebb ellenfél Fazekas városának 
szellemisége szempontjából. 

A Csokonai Vitéz Mihállyal való barátkozás többféle-
képpen is befolyásolta tehát Fazekas Mihály költői te-
vékenységét, legfőképpen és legáltalánosabb értelemben 
azonban úgy, hogy termékenyítő kihívást jelentett — az ifjú 
társ jelenlétében az idősebb barát kimutathatóan fontosabb 
dolognak tartotta az irodalom művelését, mint máskor, 
életének más időszakában. Ha ugyanis egész pályafutását 
tekintjük, sok jel utal rá, hogy számára az irodalom nem 
különbözött más tevékenységi területektől, ő figyelmével 
hol az egyiket, hol a másikat tüntette ki s nem állíthatjuk, 
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hogy közöttük valamiféle hierarchikus rendet látott volna. 
Sőt, az a munka, amely bizonyosan a legtöbb erőfeszítést 
követelte tőle, meglehetősen távolesett a költészettől. Éle-
tének e nagy vállalkozása a nevezetes Füvészkönyv volt, a 
rengeteg szellemi energiával és fizikai fáradsággal készü-
lő gyűjteményre éveket áldozott, ami természetesen nem 
veszett kárba. A sógorával, Diószegi Sámuellel létrehozott 
opus a magyar tudománytörténet jeles teljesítményei között 
foglal helyet. De az az elméleti érzékenység is figyelemre 
méltó, amellyel ezt a gyűjtő és rendszerező tevékenységet 
kísérte. A tudomány hasznosságáról kialakított álláspontja 
— amely szerint az öncélú tudományművelés előbbrevaló, 
mint a haszonelvű, hiszen ha valamit nem ismerünk, nem 
ismerhetjük a hasznot sem, amelyet hozhat — napjainkban 
is érvényes felismerés s még inkább az volt a maga korában, 
amikor hitsorsosai még a vallás oktatását is a közvetlen 
hasznosság szolgálatába igyekeztek állítani. 

Ismeretes az a buzgalom, amellyel élete utolsó évtize-
dében felvilágosult szellemű kalendáriumát szerkesztette 
— ekkortájt a csillagászat titkaiba mélyült el: az égites-
tekről írott sorozata arról tanúskodik, hogy ezen a terü-
leten is komoly tájékozottságra tett szert. Ha mindehhez 
hozzávesszük önzetlenül és szenvedéllyel végzett közéleti 
működését, akkor megállapíthatjuk: az irodalom Fazekas 
számára valóban csak az egyik tevékenységi terület volt s 
egész életpályáját tekintve nem volt kitüntetett helyzetben, 
előtérbe akkor került, amikor úgy alakultak emberi kapcso-
latai, életkörülményei vagy éppen hangulata. 

Ebben — mint már utaltunk rá — vélhetően az játszott 
közre, hogy ő a nyelvi-irodalmi mozgalom kibontakozásá-
nak idejét a magyar kulturális élettől távol töltötte s így 
csak korlátozottan hatotta át az az energia, amely a nyelv, a 
nemzet és az irodalom fogalmainak összekapcsolásával sza-
badult fel a nyolcvanas-kilencvenes évek magyar szellemi 
életében s amely energia a nemzeti nyelvű irodalomművelés 
addig nem ismert presztízsét teremtette meg. Az ő költői 
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tevékenysége így sokkal inkább ki volt szolgáltatva az esetle-
gességeknek, mint a hozzá mérhető tehetségű kortársaié — 
miközben a kortársak számára az irodalomművelés minden 
mást háttérbe szorító szenvedélyként jelenik meg, az ő szá-
mára a pillanaton múlott, hogy a tudomány, a gazdaság vagy 
éppen Debrecen ügyes-bajos dolgai vonzották magukhoz 
érdeklődését. Ez azonban csak jellemzi, de semmiképpen 
nem minősíti irodalmi tevékenységét (a megalkotott re-
mekművek természetesen az alkotás körülményeitől függet-
lenül is remekművek), az oeuvre-nek azonban jó néhány 
olyan vonása van, amely e beállítottsággal van összefüggés-
ben. Ez magyarázza az életmű létrejöttének már emlegetett 
időbeli egyenetlenségét, hogy tehát ihlete hosszú éveken át 
képes volt szunnyadozni, de ez magyarázza azt a feltűnő 
tényt is, hogy Fazekas Mihály — költőként — egyáltalán 
nem kereste a nyilvánosságot. 

A főmű, a Lúdas Matyi sorsa közismert: a megírás után 
több mint tíz évig nem jelent meg s akkor is kalózkiadásban 
kell napvilágot látnia, hogy a költő maga vegye kézbe 
szülötte sorsát. Önálló verskötetet nem publikált, pályája e 
tekintetben a felvilágosodás korának idő előtt elhunyt fiatal 
poétáival egyezik, csakhát ő több mint hatvan évet élt s 
anyagi akadályai aligha lehettek egy verseskönyv közzété-
telének. Alighanem az ihlet egyenetlen működésével van 
összefüggésben a viszonylag kisterjedelmű életmű viszony-
lag nagy változatossága, a versek között kevés az összekötő 
szál, némi túlzással szólva: ahány vers, annyi költői arc néz 
ránk. 

Viszont ez a változékony érdeklődésű, a Múzsával csak 
alkalmi kapcsolatokat létesítő poéta az irodalom mesterség-
beli dolgai iránt rendkívül fogékony, ugyanakkor a nyelvi 
kifejezés nagy erejével és kivételes kompozíciós ösztönnel 
megáldott tehetség volt. Ez volt a feltétele annak, hogy fel-
feltámadó ihlete pillanatok alatt otthonosan mozgott szinte 
minden területén a költésnek, hogy ő a szerelmi lírában, 
az elbeszélő költeményben, a táj leíró költészetben vagy 
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a népies dalban egyaránt nagy értékek létrehozására volt 
képes. 

Vegyük most közelebbről szemügyre néhány jelentős 
művét. Ha az imént azt mondtuk, hogy Fazekas versei között 
nagyobb távolságok vannak, mint más költők esetében, ez 
különösen áll legsikerültebb alkotásaira — a legkevésbé 
ezek hasonlítanak egymásra. De ezeken érződik a legkevés-
bé a fiatalon elhunyt nagy barát hatása is. A Fazekas által 
elért költői minőség kiváltképpen csak rá jellemző, még 
inspirációt vagy mintát sem könnyen találunk mögöttük. 
Nem kizárólag remekműveket veszünk kézbe, de minden 
szövegből sugárzik a kivételes költői erő. 

Remekműnek tekinthető a Mint mikor a nap címmel 
ismert rövid, mindössze tizenkét soros költeménye. A vers 
Ámeli-vers s ha talán nem is pontosan 1796-ban keletkezett, 
valószínű, hogy közeli emlék lehetett a szép francia vagy 
belga leány iránt érzett szerelem. Vélhetően valóban a korai 
versek közül való. Szépségének egyik forrása rendkívüli 
tömörségéből ered, a tömörség pedig — amely megsok-
szorozza a hangulati hatást — a különböző elemek egy-
másbajátszásában áll: pillanatot ennyire telítetten kevesen 
ábrázoltak a magyar költészet történetében. Elsőként a 
versben leírt esemény módjának (hogyan búcsúzik el tőle 
kedvese) és terének egymásba való áttűnését érzékeli az 
olvasó. A rövid, tizenkét hexameterből álló vers túlnyomó 
része egyetlen hasonlat — a nap búcsúzik úgy a világtól, 
ahogy Ameli tőle —, de olyan hasonlat, amelyben a két 
elem szokatlanul távolra kerül egymástól: a ,Mint mikor 
a nap..." kezdet után csak az ötödik (!) sorban teljesedik 
ki a hasonlítás („Ámelim így.."). Mivel pedig e távolságot 
— a közbeeső verssorokat — egy naplemente áhítatosan 
szép leírása tölti ki, amely folytatódik majd a következő 
sorokban is, a hasonlat egyik tagja nem csak az olvasó 
képzeletében, de a versben is azzá a tájjá alakul át, ahol 
a szerelmesek búcsúja lezajlik. A folytatásban a hason-
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lat részeként előrerajzolódó természeti környezet ugyanis 
valóban, immár a szövegben is önálló életre kel: „Majd 
rólatok, elfeketült fák..." Volt értelmezője a költeménynek 
— maga is nagy költő: Illyés Gyula — aki „színnyomat"-ként 
fogta fel a verset, pedig itt az esti vidék — mint utaltunk rá 
— eredetileg a hasonlítás része csupán és kezdetben még 
egyáltalán nincs önálló élete. A továbbiakban ugyanakkor 
ez a hasonlatból kiváló tájleírás ismét dimenziót vált, a 
leírás metaforába átolvadva összefoglalja és lezárja a verset: 
a naphoz hasonlított Ámelivel az élet fénye és melege 
búcsúzik, ám ez — éles ellentétben az égitest búcsújával — 
végleges, az éjszakára új hajnal jön, a költőt viszont örökre 
beborítja „bús árnyékával" az aggódás és a siralom. 

A Nyár esti dal kései vers, Fazekas Mihály nagy valószí-
nűséggel 1823-ban írta, unalmában, amikor egy meghűlés 
miatt ágyba kényszerült. Faludi Ferenc jellegzetes strófa-
szerkezetét követi, sőt, modorát is. Ez szinte kikényszeríti a 
szembesítést a mintaképpel, ebben az esetben — figyelembe 
véve a hasonló tárgyat — a Tündérkert című költeménnyel. 
Faludi műve jobb vers, a reggeli kert örömteli leírásának 
a lendületét az biztosítja, hogy a tér adta képzeteket idő-
rendbe helyezi át — nem a mi tekintetünk jár körül a kert 
virágain, hanem ők libbennek elénk egymás után. Fazekas 
éppen ebben nem követi Faludit, itt a mi tekintetünket 
vezeti végig az alföldi tájon, a föléje boruló esti égbolton, 
ahonnan pillantásunkat a földre irányítja, itt előbb az álla-
tok, majd a növények világa elevenedik meg előttünk, hogy 
figyelmünk végül egy alvó paraszt alakján állapodjon meg. 
A szabatos kereteket némileg rendetlen nyüzsgés feszegeti, 
a tiszta kontúrokon belül talán túlságosan is zsúfoltan (vagy 
inkább: tetszőlegesen) nyüzsög az élet. S bár a versnek nincs 
igazi sodrása, a leírásból nem hiányzik a megindultság, ám 
főleg a sok nyelvi lelemény — a harmattal „részegült" tarka 
réttől a „nap éles fényének sullya" alatt elfáradt kaszásig, 
aki „alva tiszteli" az éjt — biztosítja Fazekas alkotásának 
kvalitásait. 



Főhadnagy Fazekas úr 671 

A Mint mikor a nap... szinte irracionális (az elkép-
zeltet létezővé varázsoló) szépségével szemben merőben 
ellentétes je l l egűdebreceni első kalendáriumba, amelyből 
az időjövendőlés kimaradt című költeménye. Ez — mint a 
címe is utal rá — Fazekas 1819-ben indított vállalkozásának 
programverse s egyúttal az egyik leghatásosabb megfogal-
mazása a felvilágosodásra kiváltképpen jellemző emberi 
magatartásnak. A babonák világának ő már a vereségét 
jelenti be a költemény negyedik versszakában, amelyben 
némileg szokatlan módon, de igen nagy erővel jelenik meg 
a felvilágosodás központi szimbóluma — itt nem a fény űzi 
el a homályt, itt a „szabad értelem hevétől" olvadnak szét 
a babona sötét árnyai, „valamint az ablak / Zúzmarából 
egy hideg éjszakán nőtt / Cifra virági". A vers szerkezetét a 
polémia építi: az elutasított „idő jövendölést" ő a babonával 
azonosítja, amelynek jelentése természetesen tágabb kört 
ölel fel s így a polémia dimenziói is kitágulnak. A vita első 
ízületének ez az azonosítás a feltétele: a babona másutt már 
vereséget szenvedett s visszavonult, ha pedig ez így van, nem 
lehet, hogy a vitézség korában élen járó „dicső nemzet", a 
magyar az éjben maradjon most, a „világosság kiderült korá-
ban". A versen ennek az érvelési módnak, a „ha . . . akkor"-
nak a logikája vonul végig, a költeményt voltaképpen ez 
a szövegben nyíltan, a szavak szintjén meg sem jelenő 
szerkezet építi fel. Ha a vitézség korában élen jártunk, akkor 
most sem maradhatunk el a világtól, ha semmire nem jó az 
időjövendölés („Mivel nem értünk / így az időhöz"), akkor 
kínálkozik a tennivaló: a jövőt bízzuk az egekre, mi ragadjuk 
meg és hasznosítsuk a jelent, ha így teszünk, azaz: szorgos 
munkával töltjük napjainkat, akkor boldogulhatunk. Ennek 
a láncolatos érvelésnek költői minőséget az biztosít, hogy a 
didaxis életünk értelmezésévé emelkedik. Az időjövendölés 
elutasításától addig a következtetésig jutottunk, hogy „Vár-
hatunkvidám napokat napokra", de jól látszik, hogy itt csu-
pán egy lehetőségről van szó — semmi nem biztosítja, hogy 
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ez mindenki számára így is lesz —, viszont más lehetőség 
nem adatott meg számunkra. 

Fazekas Mihály a természetet többször is versbe idézte: 
az egyik legkedvesebb témája volt. Főleg a természet ébre-
dése ragadta meg s késztette olyan versek írására, amelyek 
láthatóan nagy műgonddal készültek ugyan, de általában 
nem képesek igazi költészetté emelkedni s főleg azért nem, 
mert a költőnek láthatóan nincs más lírai gondolata, mint a 
puszta elragadtatás. Néhány vers — vagy inkább versrészlet 
— válik ki ebből a termésből. A legjelentősebb kétségkívül 

A tavaszhoz című költemény. Ez Fazekas igen erős hatású 
művei közé tartozik — a természet szeretete itt ugyanis 
abban a szorongásban nyilvánul meg, amellyel a költő a 
most születő élet esélyeit fürkészi: a „gyenge kökörcs"-öt 
a „fogas fény"-től félti, a „kis madarak" számára viszont 
az „álnok / Embernek ravaszabb fia" állít csapdát, de ők 
— tudja róluk! — eleve messze kerülik a füstös levegőt, 
amely az emberek jelenlétére utal. A vers nem egyszerűen a 
születő élet féltését, hanem magát a félelmet állítja előtérbe 
s ez a félelem nő a versben: a természet által fenyegetett 
természetet leíró két versszak után az ember által fenyege-
tett természetet leíró két versszak következik — az előző 
fenyegetés véletlenszerűségével és egyszeriségével szemben 
itt a szándékosságot és az ismétlődést látjuk. Míg amott van 
védelem (a „lágy szél", amely anyaállatként nyalogatja körül 
a zsenge életet), itt nincs, itt csak a menekülés a védelem. 
A természettel való azonosulást ebben a versben egy halk, 
enyhén paranoid melankólia fejezi ki. 

Ezeknek a közelebbről megvizsgált verseknek — ame-
lyekkel természetesen nem merítettük ki Fazekas Mihály 
színvonalas alkotásai sorát — fontos vonása tehát, hogy 
nemigen hasonlítanak egymásra, általuk meglehetősen el-
térő költői minőségeket ért el szerzőjük. A szerelmi líra, 
a gondolati költészet, a dalszerű vagy éppen lélekállapo-
tot kifejező természetleírás körébe tartozó művek nem a 
megverselt téma, hanem főként a költői dikció tekintetében 
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különböznek egymástól, olyannyira, hogy némi túlzással 
azt mondhatnánk, hogy nehezen található közöttük olyan 
közös vonás, amely miatt minden további nélkül egy költő 
alkotásainak tekinthetnénk őket. A fő mű, a Lúdas Matyi 
pedig még inkább egyedül áll Fazekas Mihály szövegei 
között. Itt elbeszélő költeményről van szó, olyan tónusban 
előadva, amely ugyancsak egyszer — most — szólal meg az 
életműben. Ezt az elmondottak alapján talán természetes-
nek tekinthetjük: ha Fazekas elővette a tollát, nem csak arra 
volt igen nagy esély, hogy magas költői színvonalat érjen 
el, de arra is, hogy addig készült alkotásaiban még ki nem 
próbált hangon szólaljon meg. 

A Lúdas Matyi művészi jellegében tehát egyedi, de minő-
ségében semmiképpen nem társtalan alkotás az életműben. 
Nem meglepő s főképpen nem új elem a verses elbeszé-
lésben benne feszülő szociális érzékenység sem — Fazekas 
Mihály számos versében adta tanúbizonyságát annak, hogy 
mély együttérzéssel viseltetett az egyszerű és kiszolgáltatott 
emberek világa iránt: a hortobágyi este idillje a fáradtan 
alvó kaszást veszi körül szeretettel, ahogyan a kellete korán 
jött esőhöz intézett hálaének is a „megijjedt nép" nevében 
szól a rossz termésre spekulálókkal szemben. Az elbeszélő 
költeményben ugyancsak a magyar harmadik rend szavát 
halljuk, s habár humoros történet keretében, de mégiscsak 
az önkény szenved látványos vereséget, a hatalmas földes-
úrral szemben a látszólag esélytelen parasztfiú érvényesíti a 
maga igazát. 

A mű ideologikuma mindazonáltal nem egyszerű kérdés 
és a későbbiekben még vissza kell rá térnünk. Annyi min-
denképpen bizonyosnak látszik, hogy e remekmű létrejötte 
nem köthető semmiféle aktualitáshoz, eseményhez vagy 
közhangulathoz — végül is nem lehet tudni, hogy miért 
éppen 1804-ben született meg. A leginkább valószínűnek 
Julow Viktor feltételezése látszik, ő a mű keletkezését a 
Csokonaival való kapcsolattal hozza összefüggésbe: a Do-
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rottya megjelenése valóban felébreszthette Fazekas vetélke-
dő kedvét, s neki ez az epikus emlék volt a tarsolyában, ezt 
dolgozta fel — az ideologikus célzatosságot nem a megírás 
pillanatából olvashatjuk ki, hanem abból, hogy éppen ezt a 
történetet őrizte meg emlékezete. 

De vajon honnan vette? A Lúdas Matyival kapcsolatos 
kutatások fő kérdése évtizedeken át a forrás kérdése volt, 
amit szított egy különös feszültség is. A műnek a szerző 
által adott műfaji megjelölése „eredeti magyar regé"-ről 
beszél, miközben elég hamar nyilvánvalóvá vált: az elbeszélt 
történet szerkezetét tekintve olyan mesecsaládhoz tartozik, 
amelynek tagjai számos európai irodalomból verbuválód-
nak. Igaz, miközben a rokonsági kör félreismerhetetlenül 
megrajzolható volt, nem voltak kevésbé feltűnőek az elté-
rések sem az ismert változatoktól. A tudományos közvéle-
mény sokáig úgy vélte, hogy Fazekas nyugat-európai kato-
náskodása idején találkozott azzal a variánssal, amelyet fel-
használva létrehozta művét. A múlt század végén a kutatók 
(közöttük a kiváló folklorista, Katona Lajos) sok, a Lúdas 
Matyiv al azonos szerkezetű s a népi hagyományban élő vagy 
onnan származó történetre bukkantak, amelyek közül egy 
katalán mese és egy francia fabliau áll a legközelebb Fa-
zekas művéhez. A kritikai kiadás megjelenése (1955) után 
a magyar néprajzkutatók kimutatták, hogy hasonló típusú 
mesék nem csak a nyugati, de a keleti népek folklórjában is 
léteznek. 

A mesecsaládnak a Lúdas Matyi szempontjából teljes 
történetét végül is Julow Viktor írta meg A nippuri szegény 
ember meséje és a Lúdas Matyi ó romániai mese-mintájának 
kérdései című tanulmányában. Ez az 1963-ban, az Irodalom-
történeti Közleményekben megjelent értekezés rámutat 
valamennyi változat kétségkívül legrégibb s bizonyíthatóan 
közös ősére, egy Asszíriából, az i. e. 7. századból származó 
ékírásos agyagtáblán megörökített történetre, amely innen 
indul el nem csak nyugati, de — északkeleti — vándorútjára 
is. A forráskérdés történetében a nagy fordulatot ugyanis 
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az hozta meg, hogy kiderült: a világirodalomban élő sok 
változat közül nem a nyugati, hanem a keleti variánsok 
állnak közelebb Matyi históriájához, amelyek között (mint 
Korompay Bertalan feltárta) van orosz és ukrán, de (s erről 
Faragó József írt tanulmányt) vannak moldvai, csángó és 
román nyelven élő és fel is jegyzett történetek. Fazekas 
művéhez különösen egy román nyelven rögzített változat 
áll közel. Mindent figyelembe véve aligha lehet kétséges, 
hogy Fazekas a moldvai hadjárat során ismerkedett meg 
a történettel, amely vélhetően egyszerre terjedt románul 
és a csángók által beszélt magyar nyelven. Talán erre utal 
a műfajmegjelölés („eredeti magyar rege") eredeti szava, 
amely lehet, hogy nem azt jelenti, hogy originális, hanem 
csak azt, hogy magyar eredetbéli munkáról van szó. Azaz: az 
„eredeti" szóval Fazekas nem zárja ki, hogy kölcsönözte a 
mesét, csak azt zárja ki, hogy más irodalomból kölcsönözte 
volna — végül is az alcím nem azt mondja, hogy „eredeti 
rege", hanem hogy „eredeti magyar rege". Feltehető, hogy 
a történet együtt élt a román és a romániai magyar nyelvű 
kultúrákban. Mivel a román változatokhoz Fazekas nyelvi 
okokból nem juthatott közel — nem maradt fenn adat 
arról, hogy ismerte volna keleti szomszédaink nyelvét —, 
a históriát esetleg magyarul hallotta a moldvai táborozás 
alatt. 

Akárhogyan is volt, Fazekas Mihály a Lúdas Matyi mesé-
jének szerkezetét ősi eredetű s mind a nyugati, mind a keleti 
népek folklórjában és irodalmában elterjedt történetből 
vette. Ez a tény azonban — természetesen — önmagában 
véve semmit nem jelent az elbeszélő költemény eredetisége 
és értéke szempontjából, hiszen a görög drámairodalomtól 
Shakespeare-n át napjaink szerzőiig a világirodalom meg-
annyi művének tanulsága szerint teljesen közömbös, hogy 
van-e vagy nincs epikai előzmény — a művet a (bárhonnan 
merített) történetből a mindig egyéni narrációs aktus terem-
ti meg s ennek folyamatában dől el a létrehozott alkotás mi-
nősége. Ezt tekintve gyorsan feltűnik, hogy Fazekas Mihály 
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mennyire szuverén elbeszélő: az elmondott történetnek 
valóban csak a váza van rokonságban a mesecsaláddal, de a 
mű egészének cselekményét, couleur locale-ját, szereplőit, 
a lélektani motivációkat illetően a Lúdas Matyi nem csak 
eltér bármely változattól, de alapvetően más is, mint a többi 
változat: a mű az ősi meseszerkezet teljesen egyéni arti-
kulációja. A főhős édesanyjától a harmadik „levonásban" 
közreműködő parasztlegényig lényegében minden részlet 
Fazekas leleménye — a hagyományos szerkezetre a XVIII. 
századvégi magyar vidék életének a teljesség igézetével 
ható, árnyalatos és ötletes megidézése épül. 

Ám a cselekménynek egyéni színekkel telített s minden 
vonatkozásban koherens kialakítása csak az egyik, mond-
hatni a szükséges, de nem elégséges feltétel teljesítése 
volt a remekmű létrehozása felé vezető úton. A Lúdas 
Matyi minőségében az játszik döntő szerepet, aminek a 
mesealakítás is csupán részmozzanata, nevezetesen: a mód, 
ahogyan a költő elbeszéli történetét. Matyi históriája is 
azon művek családjába tartozik, amelyekben az elbeszélő 
erőteljesen van jelen az olvasó és az elvont történet között 
— mindent az ő szemével látunk és az ő hangján hallunk. 
Ennek az elbeszélő technikának a Lúdas Matyi esetében 
több, egymásba épülő vagy inkább egymásba játszó moz-
zanata különböztethető meg. Az első — mert leginkább 
feltűnő — az elbeszélő hangjának közvetlensége, úgy is 
fogalmazhatnánk: szándékolt és látszólagos pongyolasága, 
olyan hang, amely ha nem is mindig, de gyakorta az élő-
beszéd felé közelíti az előadásmódot. Ennek különböző 
fogásai lehetnek — például: töltelék kifejezéseket használ 
(„Már csak elég az..."), úgy tesz, mintha hirtelen nem jutna 
eszébe valami, máskor meg mintha utólag jutna eszébe (így 
hozza tudomásunkra hőse nevét is), gyakran és szívesen él 
köznapi szavakkal („zsémbel", „bajmol") vagy elbeszéli a 
beszélgetéseket is. Ez az ún. oratio obliqua, amelyről Hor-
váth János megjegyzi, hogy „nem irodalmi közlőforma", de 
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rögtön hozzáteszi azt is, hogy Fazekas kezében „csodálatos" 
tömörséggel és megjelenítő erővel bír. 

Ennek az elbeszélő módnak láthatóan az a szerepe, hogy 
az író és olvasója között közvetlen kapcsolatot, mondhatni 
bizalmas viszonyt létesítsen, ugyanakkor hozzájáruljon a 
mű világának jellemzéséhez is — itt mintha a magyar 
falu mesélőjének a hangja szólalna meg. Ez a népmesei 
fogásokat is felhasználó közvetlenség azonban mégsem a 
nép elbeszélőjének közvetlensége, hiszen semmi naiv nincs 
benne, sőt, ettől az elbeszélő magatartástól nem idegen 
az olvasóval való ironikus játék sem. Úgy mondja, hogy a 
póruljárt földesúr esete a hajdani világban történt meg, a 
keresztes hadjáratok idején — ma már hasonló gaztettek 
hogyan is fordulhatnának elő? —, de azért elég gyakran és 
ügyesen szólja el magát és igazítja útba az olvasót: most a 
jelenben lezajlott történetet hall. Az áttételes előadásmód, 
a Horváth János által emlegetett „szemforgató gunyoros-
ság" lehetősége mindig is ott bujkál az elbeszélés közvetlen 
hangjában — a szöveggel vigyázni kell, mert nem mindig 
csak azt mondja, ami szó szerint oda van írva. 

De a mű előadásának tónusa más vonatkozásban sem 
egynemű s azt az a körülmény teszi lehetővé, hogy az 
antikvitás hősi eposzainak versformájában, hexameterben 
van írva. Már Négyesi László megállapította: itt nemigen 
lehet arról beszélni, hogy Fazekas a hősi vers és a népi 
alakok ellentétét a parodisztikus hatás kedvéért használta 
volna föl, itt inkább arra kell felfigyelni, hogy a költő ezt a 
verselési módot nem egyszerűen az élőbeszédhez közelíti, 
de voltaképpen ez volt az egyetlen lehetősége arra, hogy 
versben beszélve az élőnyelvhez jusson közel — a magyaros 
vers pongyola kezelésével csak pongyola verseket vetett 
volna papírra. Ez a verselési mód teremti meg ugyanakkor a 
lehetőséget az elbeszélő hang további változatosságához is, 
amelynek nagyon sok jele ugyan nincs, de ezek a jelek igen 
erőteljesek: a csevegő-bizalmas tónus így nem csak ironikus 
játékba tud átváltani, de az igazságosztás kemény hangvé-
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telébe is: a Lúdas Matyi története az igazság érvényesítésé-
nek a története és bizonyos pillanatokban egyáltalán nem 
nélkülözi a „hősi" elemet sem. 

A Lúdas Matyi esztétikai értékéhez nagymértékben járul 
hozzá a mód, ahogyan az elbeszélő a történet idejéhez viszo-
nyul — a költő mindig pontosan érzi, mikor kell lassítani 
a cselekmény elbeszélésének menetét, esetleg megállni s 
részletezni azt, hogy mikor kell nagyobb sebességre váltani. 
Az idővel való gazdálkodás az elbeszélő aktus legfontosabb 
mozzanatai közé tartozik s igen sok példáját idézhetnénk 
annak, hogy Fazekas milyen mesteri érzékkel bánik vele. 
Ebből a szempontból a legnehezebb feladat talán a történet 
elkezdése volt, a semmittevő suhanc téblábolásától eljutni a 
pillanatig, amikor úgy dönt, hogy kilép a világba. A költő 
olyan észrevétlenül vezeti át hősét ezen az átalakuláson, 
a folyamatot a kíváncsiság természetes ösztönének feléb-
redésétől a városba menetel ürügyének kitalálásáig annyi 
lélektani hitellel ábrázolja, ami párját ritkítja a magyar 
irodalomban. Ezt az egy-két hét alatt lezajló fordulatot a mű 
mintegy hatvan sorban beszéli el — más esetekben viszont 
éveket ugrunk át egy-két mondattal. Rámutattak már arra 
is, hogy milyen változatossággal, tapintatos elhallgatásokkal 
vagy éppen feszültségfokozó részletezésekkel írja le Matyi 
akcióit — a történet elmondásnak itt egészen kivételes 
érzéke működik, Fazekas valóban a legjobb kompozíciós 
ösztönnel megáldott magyar költők közé számítható. 

A Fazekas munkásságával foglalkozó szakirodalom vé-
gigvonul egy nyílt-hallgatólagos vita a Lúdas Matyi ideolo-
gikumáról — vajon forradalmi műről van szó, Petőfi szelle-
mének korai jelentkezéséről (az ő „reális harci stratégiája 
nélkül") vagy a felvilágosodás filantrópiája szólal csupán 
meg, esetleg azzal kíséreljük meg feloldani a kérdéseket, 
hogy a műben ábrázolt igazságszolgáltatás végül is egy me-
sés történet keretei között helyezkedik el, s így annyira nem 
kell komolyan venni. A magunk részéről úgy véljük, hogy a 
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probléma egyik módon sem oldható meg, sőt, igazából teljes 
értékű válasz nem adható rá. Az az erkölcsi felháborodás, 
amelyben Matyiban feltámad, egyáltalán nem riad vissza a 
tettlegességtől, sőt, éppen ez a lényege: a fogat-fogért elvet 
nem csak vallja, de kíméletlenül meg is valósítja — ez a 
fajta indulat nyilván nem igazán kapcsolható össze filantróp 
érzelmekkel. A morális keménység ugyanakkor nem jár 
együtt — nem látható, hogy együtt járna — a közjogi 
állapotok megváltoztatására irányuló tervekkel, forradalmi 
változásokról nincs szó, csak Döbrögi bűnhődik, olyannyira, 
hogy a kapott lecke hatására jó útra tér. 

A felháborodás azonban aligha csak erkölcsi alapokon 
áll, Fazekas Mihály nyilván nem írta volna meg egy gonosz 
földesúr bűnhődésének a történetét, ha egyébként és általá-
ban kedvelte volna a földesurakat. A műben mindenképpen 
benne működik a szerző meggyőződése, aki nyilván ellensé-
gesen tekint arra a társadalmi berendezkedésre, amely ne-
mesi ellenőrzés alatt áll. Averses elbeszélés maga azonban 
csak jelzi ennek az indulatnak a működését, de nem tárja 
fel ennek az indulatnak természetét és fogalmi hátterét s ez 
így természetes: irodalmi művet és nem politikai traktátust 
tartunk a kezünkbe. Bizonyosnak valóban csak az látszik, 
hogy Fazekas Mihály ellenséges viszonyban volt a nemesi 
Magyarországgal, mégha ez a Magyarország egyre inkább 
a polgárosuló nemesek Magyarországa volt is. Igazán nagy 
változásokra azonban aligha volt lehetőség. Ezért talán 
érthető, ha ezzel az érzelemmel hozzuk összefüggésbe azt 
a körülményt, hogy ő vonzódott a mindenkori uralkodóhoz. 
Mert nem csupán arról van szó, hogy a királyi hatalomban 
ellenerőt látott a nemesek világával szemben, hanem arról 
is, hogy éppen így nyílik meg a tágasabb világhoz való 
tartozás lehetősége. Elvégre Matyi is itt e tágasabb világban, 
vélhetően — hol másutt? — a monarchia országaiban 
szerezte meg azt a felkészültséget, amely szükséges volt 
számára igazsága érvényre juttatásához. 


