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Nagy Krisztina

Mátyási József ismeretlen kéziratai
Ferenczy István hagyatékában

Mátyási József és kortárs kapcsolatai
Az 1998-ban megtartott kecskeméti Mátyási József-konferencián már szó esett
eddig ismeretlen helyen rejtőző Mátyási-kéziratokról.1 Talán nem is olyan meglepő, hogy a Magyar Nemzeti Galéria adattárában, Ferenczy István szobrászművész hagyatékában is felbukkantak levelek és versek a költőtől.2
Mátyási József – gróf Teleki József, majd gróf Fekete János személyi titkára és barátja – igen sok kortársával, világi és egyházi személlyel állt kapcsolatban. S bár írói-költői sorsát Kazinczy Ferenc nemtetszése megpecsételte, a
volt debreceni diák Mátyásinak igen sok védelmezője, tisztelője és barátja volt.
Közülük legismertebb Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, vagy éppen az igen
hasonló költői sorsot viselő Édes Gergely. Vége-hossza nincs a hozzá írt divatos
köszöntő- és üdvözlő verseknek. Példaként idézhetjük Göböl Gáspár Tudósi
Vélekedésének felmagasztaló sorait 1794-ből:
Mátyásit Magyar nem sok haladja, […]
Horváth, Kováts, Gyöngyösiek közt van már most is széki
Hátha élő és holt Músa Szeretője lesz néki!
Metzenások! az így indult plántát öntözgessétek
Tsak a Száraz porba hagyni Haza ellen tett vétek.3

Nemcsak versben méltatták: Ferenczy István szobrászművész Csokonai, Kölcsey, Kazinczy mellett Mátyási József mellszobrát is elkészítette.4
Bács-Kiskun Megyei Levéltár, XIV/26. Ismerteti: Pintér Ilona, Mátyási Józseffel kapcsolatos
iratok a Bács-Kiskun Megyei levéltárban, Irodalomismeret, 9(1998)/3–4, 165–166.
2	A kéziratokra Szilágyi Márton hívta fel a figyelmemet, segítségét ez úton is köszönöm.
3 OSZK Kt. Fol. Hung. 1132/7.
4	A szoborról még az alapos Vetéssy Géza sem tud, aki Mátyási életrajzában ezt írja: „Ebben
a könyvtárban [a Református Gimnázium Könyvtárában] található egyetlen pasztellfestésű
arcképe.” Vetéssy Géza, Egy elfeledett kecskeméti költő: Mátyási József élete és költészete
1
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Mátyási József és Ferenczy István barátsága
Ferenczy István és a költő ismeretségéről kevés tudható. A Mátyásival foglalkozó szakirodalom nem tesz említést barátságukról. A Ferenczy Istvánról szóló
szépirodalmi művekben ugyan feltűnik a költő alakja, de életrajzírói csupán a
művész leveleiben elszórtan található apró említésekre támaszkodnak.5 Tudható az is, hogy mindketten Fáy András közeli, bizalmas barátai voltak. Ismeretségük azonban jóval régebbi eredetű lehet, amire az egyik most fellelt Mátyási-levél félreérthetetlenül 1802-es dátumozása és címzettje utal: „Pour Monsieur de
Ferentzi mon tres cher ami à Rimaszombat”.6 Ez a levél nem szólhat a szobrász
Ferenczy Istvánhoz, ő ekkor még csak 10 éves volt. A levél hangneme is kimértebb Mátyási későbbi írásainál, és kissé vérmes befejezése így hangzik:
Az Iffju asszonyt, azt a’ derék kemény husu magyar menyetskét és remek gazdasszonyt tisztelvén maradtam az Urnak igaz barátja hiv szolgája Mátyási Josef.
Pesth d. 1802. Mart 15.

Ha esetleg arra gyanakodnánk, hogy a dátumozás hibás, ez a mondat megbi
zonyosíthat arról, hogy nem a szobrászhoz írta, mert a fiatalabb Ferenczy István
soha nem házasodott meg. Az írás bizonyára az idősebb Ferenczy Istvánhoz
szól; Mátyási megköszön egy emlékbe küldött ajándékot, egy „atzélat”.7 Úgy tűnik tehát, hogy a költő régebbi ismeretségben állhatott a családdal. A szobrász
Ferenczy levelezése is arra utal, hogy az egész família jól ismerte Mátyásit és verseit; Meller Simon, az életrajzíró egyenesen „családi költőjüknek” nevezi őt.8
A Ferenczy István hagyatékában talált levelek bensőséges hangvételéből arra
következtethetünk, hogy a nagy korkülönbség ellenére a költő és a szobrász
őszintén, kölcsönösen tisztelték, kedvelték egymást.9 Ferenczyre igen hathatott
a költő, a levelek tanúsága szerint többször is álmodott Mátyási verseivel, és ihletforrásul szolgáltak műveihez.10 Személyesen is rendszeresen találkoztak; egy
(1765–1848), Kecskemét, Magánkiad., 1941, 5.
5	A Wallentinyi Dezső által kiadott Ferenczy-levelezésben tízszer szerepel Mátyási József valamilyen kisebb-nagyobb említésben.
6 „Ferentzi úrnak, az én nagyon kedves barátomnak, Rimaszombatba.” 4092/42/2.
7	Tűzgyújtó acél, tűzszerszám. Akár a lakatosmester idősebb Ferenczy István saját készítésű
ajándéka is lehetett ez a korban igen fontos kis eszköz.
8 Meller Simon, Ferenczy István élete és művei, Bp., Athenaeum, 1905, 97.
9 Bár ebben a kérdésben főleg Mátyásira és néhány egyéb róla szóló említésre támaszkodhatunk csak, mert egyelőre Ferenczytől a költőhöz írt levél még nem került elő.
10 Wallentinyi Dezső, Ferenczy István levelei, Rimaszombat, Rábely Miklós és fiai, 1912, 129,
149, 310; Meller, i. m., 97, 103–104. Csucsuj, a fekete sereg Orpheusa c. szépiarajzát Mátyási
azonos c. verse ihlette. Egy álmához a Kis ítélet napja c. költemény sorait kapcsolta, és ennek, ill. Mátyási A Szeretet fundamentomán álló fiúi tiszteletnek oszlopa c. versének hatására

58

1825-ös levélben olvashatjuk, hogy Ferenczy
István egy erdélyi márványkereső útjáról hazatérve előbb Mátyási Kiskunhalason lakó
lelkész öccsét, Imrét látogatta meg, majd útban Pest felé a Kecskeméten lakó költőhöz is
betért. Megegyeztek, hogy Mátyási hamarosan Pestre utazik, és újra találkoznak.11
A költő márvány mellszobrát Meller Simon,
az életrajzíró szerint 1838-ban vagy 1839-ben
készíthette a művész. Kissé lekicsinylően így
ír róla: „fejét a homlok köré font olajággal sem
igen tudta költőivé tenni”.12 A szobor a Szépművészeti Múzeumban található.
Mátyási Józseffel kapcsolatos kéziratok a Magyar Nemzeti Galéria adattárában
Az adattárban, Ferenczy István hagyatékában 4092/42/1–2, 4093/42, 4094/42,
4095/42, 4096/42/2–3–4–5 jelzetek alatt találhatók az ide vonatkozó iratok. Ezek
között összesen hat, Ferenczy Istvánhoz (illetve idősebb Ferenczy Istvánhoz) írt
levél található: két prózai, három rövidebb-hosszabb verseket is tartalmazó és
egy teljes egészében verses levél. Ezenkívül külön íveken a Viskói uradalom vagy
is A’ házam Ketskeméten, a Sorsával elégedő Gulyásnak Pásztori Dallja, a Mulatságkori Dall, a M….i J….f Polgári ’s Erköltsi minéműségei című versek, illetve a
Semminél több valami 2. Darabjainak kicenzúrázott sorai találhatók.13
A Ferenczy-hagyatékban lévő leveleket biztosan maga Mátyási írta és küldte
(vagy vitette el valakivel14) a szobrásznak; ezek egyértelműen autográf darabok.

11
12
13

14

készült el Az igaz fiúi hűség oszlopa című rajz. A tervezett Ferenc császár emlékhez egy vers
sort kölcsönzött Mátyásitól.
„Ferenczy István levele Ferenczy Józsefnek. Budáról, 1825-dik október 21-dikén.”
Wallentinyi, i. m., 214.
Meller, i. m., 240.
4092/42/1. Levél, 1802. márc. 15.; 4092/42/2. Levél, 1834. márc. 31.; 4093/42. Viskói Uradalom vagy is A’ Házam Ketskeméten; 4094/42. Sorsával elégedő Gulyásnak Pásztori Dallja,
Mulatságkori Dall, M….i J….f Polgári ’s Erköltsi minéműségei; 4095/42. A Semminél több
valami cenzúrázott sorai; 4096/42/2. Levél, 1836. szept. 7.; 4096/42/3. Levél, 1839. aug. 4.;
4096/42/4. 1840. jún. 15.; 4096/42/5. Levél, 1843. jún. 12.
Mátyási József Ferenczy Istvánnak (1840. jún. 15.): „Ezen Levelemet nyújtandó Pörmester,
Dömötör Lajos – a’ mennyiben nálam sokkal ifjabb – ötsém, alig érkezett Önhöz történt személyes szerentséjével kérkedve Pestről haza, ’s már két nap mulva jelentette nálam megenti
felútazását. Minden illendőség szerént meg kelletvén magának követül ajánlását betsülnöm:
Őtet üresen nem botsáthattam ugyan.” (4092/42/2)
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A különálló íveken található versek leírói azonban kérdésesek. A Viskói uradalom… egyértelműen nem az ő keze írása. Az írás erősen dőlt, kissé szálkás, a
betűk alsó szára elhúzott. Mátyási írása vaskos, temperamentumos, sűrű. Soha
nem húzta el betűinek alsó szárát, általában barna tintával írt és meglehetősen vastag hegyű tollal. (Vagy megdöntve tartotta az írószerszámot.) Az írás
azonban nem egyezik Ferenczy kézírásával sem. Ugyanígy a Sorsával elégedő
Gulyás…, a Mulatságkori Dall…, a M….i J….f Polgári és Erköltsi minéműségei
sem az ő kezétől származnak, de mindet Mátyási javította. A cenzúra által törölt
sorokat azonban már ő írta.
Mátyási József levelei
A hat levél 1802 és 1843 között íródott. A legkorábbi, 1802-es dátumozásúról
már volt szó. A  lap összehajtogatva borítékként is szolgált, hátulján látható a
már említett címzés, valószínűleg az idősebb Ferenczy Istvánhoz, illetve Mátyási József holdas címerpajzsos pecsétje.15
Az időben következő 1834. március 31-én írott levél érdekessége a két saját
születésnapjára írt vers. A  költő sokat küzdött kisebb-nagyobb betegségekkel,
sokszor érezte a halál közelségét: „ezen saját kezem írása bizonyítja még mostani
Létemet” – írja panaszosan. Érthető hát, hogy fontosak voltak számára születésnapjai. Értelmének romlásától is tart, a két verset a következőképpen vezeti fel:
Elmém maradványának mintegy kopott tűzkövéből némelly Alkalmatosságok
atzélként tsak ütögetnek ollyan s millyen ’s annyi mennyi szikrátskákat ki; mint
már p: o: A’ tavalyi Születésem napján /martz. 21kén/ Ezt.

A másik vers pedig „A’ folyó esztendei hasonlón pedig emezt” mondattal indul. A  két vers megtalálható az Akadémián őrzött Mátyási József-kéziratok
között is.16
Az 1836. szeptember 7-én kelt levelében „tsüggesztő környülállások”-ról számol be „különösen tisztelt és szeretett úri barát”-jának.
Egy Magyar Újtudós-szerzetbeli dühös Bolond […] az én nevemet s munkámat,
mellyek Hazánkban 42 évek olta bántatlanul – mert senkit méltatlan nem bánt15 Más pecséteket is használt, lásd: Mátyási József, Viskói uradalom, vagyis a házam Kecskeméten: Válogatás a kiadatlan versekből, kiad. Herpai Péter, Bp., Magyar Irodalomtörténeti
Társaság, 2003 („Csak tiszta forrásból”, 3), 113.
16 MTA M. Irod. Régi s ujabb írók m. 4r 84/4. 9r–10. A két vers címe: LXXXII. 1833ki Tél Utó
Hava 21kén, ill. LXXXVIII. Másodszor-gyermeki Újesztendőmre. Kiadásuk: uo., 90, 93.
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va – jártak, keltek, országos nevetség megvetettség és unatás tárgyaivá tette. […]
azon sokunkat megmart kétlábú veszett eb […] [egy] Kritikai Csarnokos volt!

Ez a bizonyos „veszett eb” az 1836-os Honderű 49. számában, a Kritikai Csarnok
című rovatban egy Kováts József-verseskötet kritizálása közben tett megsemmisítő kijelentéseket Mátyásira. A Garay nevű szerző ilyeneket ír:
[Kováts József] poetai tekintetben a nálánál csaknem három századdal korábban élt Zrínyinél is alább áll, és az egykor vele együtt túlbecsült Poocs, Láczai,
Mátyási ’s a’ t. silány rímpengetők sorába tartozik. […]
Nevezetes még a számos, csaknem minden lapon előforduló görög istenekkel
élés; de még nevezetesb, hogy mind ő, mind Mátyási s’ többen népszerűek akartak lenni, ’s ez által! – – ’S ezen ember ismerte, sőt tisztelte Virágot, Csokonait,
Kazinczyt, Szemerét! ’S ezen ember hazánk nagy vidékén egykor első költőnek
tartatott! Az ember esze megáll, ha ezt lehetségesnek kell látnia!!17

Mátyásit igen megviselte az eset: „E’ miatt is azolta kedvemmel együtt el csüggedett merészségem is; mellyet méltán nevezek így, mert utóbb meg gondolván
tsak ugyan Phaetoni vala.” Terveiben volt egy Ferenczyhez szóló vers is („nemrég éppen gondolatom és szándékom vala Kedvességed Mívész-baráti Nevét
valamelly verselői bokrétátskával […] tzimerezni”), de az említett okok miatt
nem volt már kedve megírni.
Az 1839. augusztus 4-én írt levél különösen személyes hangvételű, vallomás jellegű. Már a megszólítás is nagyon bizalmasan hangzik: „Egyetlen!”. De ne értsük
félre: magyarázatot adhat egy kis vers, melyben a Magyar József maga Mátyási:
Magyar József Álma;
vajha ne valósulna mint hajdan az Égyiptomi
zsidó druszájáé!
Ezred után, Kilentzezred száz termetvén [!] egy Ferentzi-t:
Leszsz é több? Kérdeztem jövő századjaink Kilentzit –
Felelték: „Minthogy nagyobbrész Nemzeted érzéketlen
Ez irántis: ez az első hadd maradjon Egyetlen”!
Óh ne! Kezdém, és továbbis akartam reménkedni,
De egy gatyakortzi bolhám izgatott felébredni.18
17 Garay, Kovács József versei, Honderű, 49(1836), 389–390. Ifj. Kováts József, a híres „rímkovács” 1808 körül halt meg, a kritika már nem érintette.
18	A verset Wallentinyi Dezső is közli egy rövid magyarázat kíséretében: „Mátyási józsef [!],
kecskeméti ügyvéd; Izsákon (Pestmegye) született. Debrecenben tanúlt; jelentéktelen költő
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Mátyási szinte rajongásig tisztelte Ferenczyt, aki ekkor még országosan elismert,
ünnepelt művész volt. Így kedveskedett neki ebben a levélben:
Hogy K[edves]. Barátom, valamint Nemzetünknek a’ Mívészségben, úgy nekemis
más Valamiben Egyetlenem légyen: ezenben kivántam ollyat közleni, mit ekkorig senki se látott ’s tud, és kimultom előtt nemis fog. […]de külömbben, kivált
másolatokban, közzé ne botsátódjon kérem.
Állj meg Vándor! Teis utóbb kimulandó,
‘s Ne! ha kell, valami Holt felől tudandó:
Itt M…i J….f Ház helyett Sirt cserélt,
Ki magának tsak Volt, másoknak pedig Élt;
Veszteség-Özönit váltván tsepp tsepp – Bevett:
Tsudáld! ha Koldultat végéig sem evett –
Ha tán nem esmerted testi személyében:
Lásd Lelkét, Semminél több Valamijében;
De hogy bővebben tudd Ki – ’s Mi-néműségét,
Nézd Barátságát ’s Annak Mesterségét;
Erköltsi, Polgári, Béllyegit mutatja
Kalász-kaparéknak czimzett Kéziratja –
Ezer Hétszáz Hatvanötben Lett és megvolt,
Meg – Paptól tudakozd mikor és hol? elholt.
Ha Bántók ideig békét nem hagyának:
Te kívánj örökös nyúgalmat Porának!

Úgy tűnik, ez a szomorkás létösszegző vers valóban csupán ebben a levélben
olvasható, Mátyási köteteiben és kéziratai között sem található.
1840. június 15-én sebtében kellett a levelet írnia, mert a „postás” egy éppen
Pestre utazó ismerőse volt. Ezért ebben röviden ír, és három – korának erkölcseit, szokásait bosszankodva ostorozó – verset küld (szokatlanul szókimondó
volta miatt érdemes idézni az elsőt):
Most tessen elégedni következendő ’s talám valamennyire majd mulattató
Rapsodiáimmal: Úgymint: I. 1839. 25. Dec. Imhol egy mahajnali rövid agyvelő vajudás után, virradtakor ezen Papirosra pottyant Elmeporonty; mellynek
és termékeny író. Meghalt 1849. jan. 15-én. (Szinnyei: M. Írók.) – Ferenczyhez írta 1840. júl.
1.-jén e (6) hatsoros furcsa verset, melyet kuriózumból közlünk betű szerint.” Wallentinyi,
i. m., 63. 23. lábjegyzet. Az OSZK kézirat-gyűjteményébe átkerült cédula hátoldalán ez a
felirat olvasható: „Mátyási Józsefnek saját kezével írt verse. 1840 October.” OSZK Anal. Lit.
4053. Egy nem autográf példány megtalálható az MTA kézirattárában is, 1840. július 1-ji
dátummal. MTAK M. Irod. Régi s ujabb írók m. 4r 84/4. 33.
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– talán reménylhető köz megegyezésselis – ennyi Léend, mint nem Pór származásúnak Rangjaszerénti Czím Neve: Az új-Szellem és Divatkori kortsult,
’s akarmit-kit magánál elébb és inkább mivelő nagyobbrésznyi Fiatalság
MILÉTÉnek ABC-beli kéttagú ’s egyenhangzatú szókból fűzött Nyolcszemű
láncza.
1. Emberszámul – minthogy már tsak megvan – LENNI;
2. Állati-létel fenntartásáért, ENNI;
3. Mozgásért, Kávé-Bál-Bordél házba MENNI;
4. Ringyóknak tetszésért, pofát, serényt KENNI;
5. Keresménypénz helyett kértten, tsaltton VENNI;
6. Holmihoz könnyebben jutás végett CSENNI;
7. Kikémlelt erszényre, zsebre bitskát FENNI;
8. A’ Lélekért semmit, Testért mindent, TENNI.
Jelenkorban illy KÓR a’ feslett Ifjúság;
Nosza Nemzetiség! Ész- és Nyomorúság!
Legböltsebb Tanítók! Leghatóbb Orvosok!
Mondjátok: Legyenek! ’s tán lesznek – Okosok.19

A következő vers az Officium Non Fallit (Nem tsal ’a Hivatal), melynek egy autográf példánya megtalálható az Akadémia kézirattárában,20 a harmadik vers
Az Ó Természetesség ’s új Szellem- és Divat-KÓRról címet viseli. Ebben a gazdag
férjüket kiszipolyozó feleségekről és a papucsférjekről ítélkezik. Az említett kötetekben és kéziratokban nem található meg ez a vers.
Az 1843. június 12-i verses levél hiányolja Ferenczyt; egy levelet tőle, vagy a
személyes találkozást:
S velem nem láttatván létezése jelét
Érezteti bennem lelkemnek tsak felét,
Sok gondját, munkáját képzelem, sőt tudom…

Valóban, Ferenczynek ekkor komoly gondjai voltak, egyre kevesebb megrendelést kapott, betegeskedett, megöregedett, a nagylélegzetű Mátyás-emléken dolgozott, amit később mégsem fogadtak el.21
19	Az Elmeporonty a részletes katalóguscédula szerint megtalálható a MTAK M. Irod. Régi s
ujabb írók m. 4r 84/4. 26. jelzet alatt a Mátyási-kolligátumban, de nem volt benne az iratcsomóban.
20 MTAK M. Irod. Régi s ujabb írók m. 4r 84/4. 53. 1840-es dátummal. Kiadása: Mátyási, i. m.,
101.
21 Meller, i. m., 311–321.
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Mátyási József versei
A  költő saját, kecskeméti házát szemléletesen bemutató kedves és monumentális
vers, a Viskói Uradalom vagy is A’ Házam Ketskeméten egy igen rövid változata található a Ferenczy-gyűjteményben. Évszám nélküli,22 nem autográf példány, de nem is
Ferenczy István kézírása a szöveg. A Herpai Péter által közölt MTA-beli Kalászkaparék kötetben szereplő Viskói uradalom23 546 sorával szemben ez az ötoldalas változat
csupán 196 soros. Ez az eddig fellelt legrövidebb variáns, mert a Bács-Kiskun megyei
Levéltárban található kézirat is 390 sor terjedelmű.24 A vers azonban így is teljes egészet alkot, elsősorban a részletező, elkalandozó szakaszok hiányoznak belőle.25
A Sorsával elégedő Gulyásnak Pásztori Dallja nem autográf, de barna színű
tintával a költő javításait tartalmazza. A papír vízjele alapján – terminus post
quem – csak 1822 után írhatták. Egyezik a kiadatlan Kalászkaparékban is olvasható Gulyásdallal, csupán nagy- és kisbetűkben, külön- és egybeírásokban
tér el. Mátyásival kapcsolatban leginkább a Gulyásdal foglalkoztatta a kutatókat. A  korábbi vélekedéseket is összegezve, legkimerítőbben Mészöly Gedeon
foglalkozott e verssel.26 Ebben a tanulmányában meggyőző erővel bizonyítja,
hogy a vers Mátyási József szerzeménye. A szerzőség kérdéséhez a kézirat nem
tud hozzátenni, de az íven található másik két verssel együtt, melyek ugyancsak
Mátyási-költemények, azt erősíti, hogy a Gulyásdal valóban az ő szerzeménye.
Igazolja Otrokocsi Nagy Gábor szavait is: „Mátyási verseit tömérdeket másolták…”.27 A sokat elemzett vers megér egy kis kitérőt.
A  Gulyásdal sorsa párhuzamba állítható Édes Gergely ugyancsak népies
hangvételű Petri gulyásával. A sokáig népdalnak tartott versről végül kiderült:
valóban Édes Gergely szerzeménye, és egy ponyván korábban megjelenő pásztornóta volt az ihletője, előzménye, bár csupán csak az első sorok egyezéséről
van szó. 28 Ez a művelet – azaz, a közköltészet egy-egy arra érdemes darabjának
22	A papír vízjele alapján – ante quem – 1829 után írták.
23 Mátyási, i. m., 68–85.
24 BKML, XIV, 26 Mátyás József iratai 10. Herpai Péter, Mátyási József: Viskói uradalom, vagy
is a házam Kecskeméten, 1830, Irodalomismeret, 9(1998)/3–4, 130–143.
25	Az MTA-beli kézirattal (MTAK RUI 4r 44) összehasonlítva három nagyobb rész, ill. elszórva több 2–24 soros egység hiányzik a versből. Hiányzik 42 sor a pince százlábúinak irtásáról, kimaradt 77 sor a „három öles szín”-ben található lomok részletezéséről, továbbá a
Bérekesztés c. utolsó fejezet előtt 66 sornyi rész a faültetési tervekkel.
26 Mészöly Gedeon, Mátyási József és „Kalászkaparék”-ja, I–III, Népünk és Nyelvünk, 1931/
III/4–6, 91–103.
27 Otrokocsi Nagy Gábor, Mátyási József és a magyar polgári életeszmény kialakulása, Debrecen, k. n., 1944, 23.
28 Nagy Krisztina, „Én vagyok a petri gulyás…” I., Etnoszkóp, 1(2011)/1, 69–95; Uő, „Én vagyok
a petri gulyás…” II. = Doromb: Közköltészeti tanulmányok 1, szerk. Csörsz Rumen István,
Bp., Reciti, 2012, 179–194.
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átírása, a folklorizmus – nem állt távol Mátyásitól sem. Ilyen általa átírt, megnemesített mulattató nóta az oly sok kéziratos énekeskönyvben megtalálható
Köznépi Dall (Legyen úgy, mint régen volt…), a Farsangfarki Tanitás (Akár ’Sidó,
akár Görög Akár Tzigány mind egy ördög…) vagy éppen az Egy gyenge hajadon 60 esztendős szűznek halálán való kesergés (ponyván többször is megjelent).
Nem kizárható, hogy Mátyásinak is volt egy gulyásnóta-előzménye, bár eddig
egyetlen ilyen ponyvakiadvány vagy kéziratos vers sem ismeretes. A Sebestyén
Gyula által közölt ponyva szövege igen romlott állapotú, többször az értelemnek is ellentmondó kifejezéseket tartalmaz.29 Ez akkor fordul elő, ha egy szöveg
már igen régóta forog közkézen-közszájon. Minden bizonnyal Mátyási verséből „származik”. Ennek ellenére Sebestyén Gyula szerint 1800 körüli ponyváról van szó, noha az irat tulajdonosa, Szakál Lajos a gyulai népdalverselő,
irodalompártoló jogász-költő csak 1818-ban született. Az iratot más versekkel
együtt 1844–1845 körül küldhette el Erdélyi Jánosnak a Népdalok és mondák
kiadásához. (Innen közli Sebestyén Gyula.) A kérdést tovább bonyolítja, hogy
a nagy ponyvamonográfiákban sem Pogány Péter, sem Békés István nem szól a
gulyásnótához hasonló szövegről. A megelégedettség-kultusz, a pásztoridill; a
„beatus ille” közkedvelt toposz volt ekkor, sőt, maga a sorsával elégedett…, sorsával megelégedett… kifejezés, motívum is használatos volt. Például az Ötödfélszáz énekeket 1813-ban lezáró Pálóczi Horváth Ádám A sorsával megelégedett,
és A sorsával meg nem elégedett című versei tartoznak ide, melyek legalább tíz
évvel korábbiak Mátyási sorsával elégedő gulyásánál. Mindenesetre valószínűleg nem hiábavaló keresni az előzményeket. Ilyen esetekben a szerzőség kérdését
is árnyaltabban kell értelmezni.
A következő vers az egybefűzött irkán a Mulatságkori Dall, amaz esmeretes
nótára: Vigan élem világom ’s at’. A Kalászkaparék kötetben is megtalálható vers
a Mátyást köszöntő quodlibet ajándék folytatásaként szerepel: Az előbbeni Versezet utólja, Multaságkori Dallnak alkalmaztatva Szabadon. Ama notára: Vigan
élem világom.30 Itt is egy közszájon forgó vers és dallam ihlette a költőt.31 A cím
a költő írása, a verset azonban más kéz jegyezte le.
Az egybekötött íveken M….i J….f Polgári ’s Erköltsi Minéműségei következnek. A költemény egy részlet a Kalászkaparékban található Juliska halálára című
műből. A kiragadott és átszerkesztett 32 sor önállóan is tökéletesen megállja a
helyét. Ugyancsak a cím és a Mátyásira oly jellemző lábjegyzetelés autográf, a
vers azonban más kéz írása.
29 Sebestyén Gyula, Petőfi népdalgyűjtése, Ethnographia, 25(1914), 193–207.
30 MTAK RUI 4r 44/251. Kiadva: Mátyási, i. m., 55.
31	A nótajelzésben idézett verset a kortársak Pálóczi Horváth Ádámnak tulajdonították, de ezt
nem sikerült bizonyítani. Bővebben: Közköltészet, 2: Társasági és lakodalmi költészet, s. a. r.
Csörsz Rumen István, Küllős Imola, Bp., Universitas, 2006, 59. sz.
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Utolsónak a cenzúrázott sorokról kell szólni. ’A Királyi Könyvherélők tilalma miatt a Semminél több Valaminek 2. Darabjaiból kinyomtatatlanul kellett
maradniok e következendőknek. A hétoldalas, összefűzött iratot maga Mátyási
írta. A Semminél több valami és a Verseinek folytatása című verseskötetek kicenzúrázott sorairól Herpai Péter már közölt egy részletes elemzést, a Kecskeméti Református Könyvtár két kötetébe utólag bekötött lapokon található
Mátyási-féle javítások kapcsán. A most előkerült irat pontosan egyezik ezekkel.
Mindez feltételezi, hogy természetesen Ferenczy is birtokolta a két verseskötetet. Az eljárás arra is rámutat, hogy ha a szerző vette a fáradságot, elég könnyen
kijavíthatta a cenzúrázás miatt a művén esett csorbát. Az így átírogatott és már
könyvtárakban, magánszemélyeknél lévő könyveket nem érték utol a „Királyi
Könyvherélők”.
Összefoglalás
A  Ferenczy István szobrászművész hagyatékában fellelt hat levél, tíz vers és
a cenzúrázott sorok igen gazdag irategyüttesnek mondhatók. A  reformkor
irodalmi-művészeti életének változatos képét gazdagítja Mátyási József és
Ferenczy István ismeretsége. A levelek mély és érzelmekkel telített kapcsolatra
utalnak. Mindazonáltal különös, hogy Mátyási – bár szerény reformátusként
talán nem is olyan meglepő módon – egyetlen levelében sem tesz említést a róla
készült szoborról. Elgondolkodtató, hogy az utókor által lekicsinylett művészek
korabeli megítélése mennyire eltérő lehet. A Mátyásival kapcsolatos kutatások
terén nemcsak a szobor, hanem néhány eddig ismeretlen vers is hozott újdonságot. Az előkerült iratok arra is újabb bizonyságul szolgálnak, milyen szoros
és mintegy magától értetődő volt ebben a korszakban az anonim közköltészet
és a műköltészet között szövődő kapcsolat. Érdemes tehát nyitott szemmel járni: az adattárak mélye még sok érdekességet rejthet.
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Mátyási József levele Ferenczy Istvánhoz, 1840. június 15.
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Mátyási József levele Ferenczy Istvánhoz, 1802. május 15.

Mátyási József levele Ferenczy Istvánhoz, 1843. június 12.
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