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1. Debrecen ~ lVIII.
;.

.

•

.••

~.

század v's'n:
:

Yazekae Mihá~yBzU16városa.
t

-
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-:.

•

•

,Fazekás .iháll;zfll~vároáát,
'l}ebrecent, ábrázolja k,pünk.' 'azekas
Jlihá1y 1166 január 6-án 8zületett.
Apj,a jóm6du ~gy6gykoTác.' é.
á11$tQrvos volt. Debrecen a XYIII-nX • század forduló ján :.kieme1ked6 szerepet játszott
a magyar.me~c5yárosok közestt. ~terjedtkereskede~e,vi.zonylag
fejlet;
kulturális
élete következtében a
, mez6városok .!ej16désében az élen járt. It nx. század fOJ:'dul6ján '
Debrecenben egész kis k~r alakult felvilágosult
iudósokból.Jaze, kas Mihály korában Debrecenben "anitottHatvani
István ./l7l8-~7~~/
• hires orvoe, 4s természettudós,
a "magyar J'auat ii, ak1r61 J6kai , '
~A magar: Paust ~ e1J1i1,
novellát1rta
-8 ak1r61. .l;'aDYJánoa "Batva'ni!
cimmel ~lbellzé16 k8lteméD1~ i!t.
Itt élt ebben az id6ben Iarjas'
-~János /1721-1786/ a ,Kazinczy által i8 nagyrabecsii1 t profe.88zorpatt,a; __
Simai :.llik16s a, hireskljll1vgyfljt6,
Budai Rzsaiás /l766~le41/
a'polihisztérée
tank~nlv1ró,
Csokonai prOIesszora,;Szi1ágy:lBámuel '" 'föl taire :tordi t6j~ /Henriade/,
,Hunyadi l'erenc ~L ~b~e:ce,ni ,
grammatika ,egik dolgoz6társa,
Weezpremi.István .. -l1.723~1799/-:' ~
1)21 ,18~ -'&18,1", 8zero1,6gu8 orvosp;r."ofesszor, -'azekas
.jövend6be1i .apósa, SzentglörgI,i ':J6zsef /1765-1832/ orvoatlld6s, a Jlo,ndo1at e1s6.
s2i<Svegez!3e,_~em_faz1nczl,ellen,
hanem a tulzó ujit6k ,ellen ,8z6lt
6s n~m ;.l1tolSiS-:sorb.a!l.:Csokona1,~. város fia és bü.sz}{esége.ia 'eb ben az 1d6,ben. élt.
'., 'i~". ,.,. " ;",- •
'
,
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•
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2. 'A debreceni
••

-'o

~_

koll'giwn,

ahol Fazekas tihál!

tanulmányai t végezte_

~

Ebben a hire. kollégiumban Tégezte- tanulmányait !azekas Jtihál,._
lOillSnösen • természettudományok1ránt
érdek16diitt s ennek az ér-'
dek16désnek komQly elmélyülés let~ 'a vége, amelyb61 viszont Jaze~as természettudományi vonatkozásu irásai fakadtak.
;.-

3.. Debreceilidiákok
'festménye.

a XVIII. 'század végén,

Csokonai J6zsef

viz-,

/

Ez 8 korhQ v1zfestmény Csokonai Mihály édesapjának, JÓzsefnek a
DÍüve. Ilyen viseletben
jártak a debreceni f6iskola diákjai s valószinű, hogy Pazekas liihály iS,- aki már ló éve. korában elhagyta
• kollégiumot' és beállt ,katonának.
. -,'
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Fazekas Mihály 1782-ben elhagyta a debreceni kollégiumot és 8ZUleinek élénk tiltakozása ellenére felcsapott katonának. Mine k~zhuszár kezdte katonaéletét és 14 évig szolgált meg zakitás nélkUl.
Megjárta Galiaiát, 1790-ben harcolt a tör~kök ellen, majd r~sztvett a franciák ellen folytatott háboruban. Feljegy zték róla,
hogy Franciaországban egy kastély elfoglalása után, amil katonatársai fosztogattak, addig 6 a könyvtárban olvasott 8 o nan semmit
sem vitt el, s6t szerényen megajándékozta. megrémUlt ula dQnost
az olvasmánnyal eltöltött kedves id6ért. A 14 évig iari6 k~ton.i
szolgálat ·világlátottft emberré nevelte a debreceni if~ut, aki
1796-ban hazaté'rt Debrecenbe. Képti.nkönegykoru festmények Dyomán
késztllt metszetek mutatják be a XVIII. század végén használatos
magyar és francia katonai -'egyenruhát•
__
.
5; Ja "Ftivészkön;CT"els6 kiadásán~k ·cimoldala /1607/:

Miután Fazekas Mihály 1796-banvisszatéri
Debrecenbe, házat,
.z6l6t, .földet vásárolt és idejét megasztotta családJa, a közügyek,gazdssága és ir6aszt~la között. Fele"égiilvette 'es~prémi
Istvánnak a hir~s debrecen1 orvosprofesszornak a leányát s igy·
e6gorságba került Di6szegi Sámuellel a tud6s reformá us lelkészszel és Földi Jánossal a "Magyar nyelvkönyv" C~ nyelvujitási muo=
ka, valamint az els6 magyar terminol6giáju böyánytan s erz6jéve19
Fazekas Di6szegivel együtt irta a ~Füvészkön1vl-et,8metynek teljes cime:. "Magyar füvészkönyv, mely.a két ma&yar hazában találhat6 növényeknek megiamerásére vezet, a Linné alkotmánya szer4nt If ,
/Debrecen, 1807/. A kétrészes mü Fazekas Mihály elB6 nyomtatásban
meg-jelent irása volt.
6. Fazekas Mihály levele a·debreceni Consistoriumhoz,_
amelyben azerz6társának, illet6leg tani tómester4nek, Diószegi .
Sámuelnek tudományos munkásáágát és 8 magyar lUv4szkönyv nyelvmUvel6 jelent6ségét emeli ki és a Jlegmal"adtpéldányokat mnd Füvészk6nyvb6l, mind annak folytatásáb6l az -Orvosi FüTáBzkönyvb6l"
a C~o~nsistoriumrendelkezésére bOc8't~a.
.

7.

CSGkonai Vitéz Mihály arcké~e és aláirása.
Fazekast ~gaz barátság füzte Osokonaiho·z. Több verset irt noaaa ,
mégpedig:' ItVi
táz Csokonai Mih4lynak, K1hálynapra", .Csokonai
Titéz Mihály halálára~, ~esokonei ée löldi!.
8~ Pazekas Mihály Csokonalhoz irott

~ers,~'ek kézirata.

KépünklSn a "Vitéz eaokonai Jlihálynak, :Mihály napra·cimU vers
els6 szakasza olva~hat6.A kézirat fels6 részében pedig a Gráciához verse utolsó sorai olvashatók.

9. Fazeka.s Mihály verseinek e1s6 kiadása.:..
Fezekas Mihály 1irai versei nem-jelentek meg külön kötetben a költeSéletében. LOTáez Imre mezeSturi orvoaé az érdem, hogy Fazekas
Mihály- 11ra1 versei már l836-ban tslszegyUJ tve megjelenhet tek. Ezután m~s t~bben k~z~ltek Faz~kas-ver.ek8t, am1nt azokat felfedezták
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e közl6k közül megemlitjük: 8. Szab6 Józsefet, Ináncsi Pap
Gábort. Káptinkön Lovász Imre kiadványának cimoldalá~ láthatjuk.

8

10. Egyoldal

a Lovász Imre~f'le

kiadv~nyb61:

Faze'kas: ff A keile~ekorán jött csendes esőhöz" cimU vers. Fazekas
Mihály ke~ás lírai verset irt falig 80-at/. Verseinek ártékét 8
bennük kifejezett haladó 8zemlélet és a par~sztnép iránt érzett
hűség jellemzi. Legnagyobb költ6i élménye a:természet v~lt s
Fazekas a munkával, az emberi 'lettal kapc,solatban figyelte meg á8
és énekelte mega :természetet. 'Verseiben aziga~in'p~8séget
szólaltatta meg. '!Hortobágyi dala~, az alföld,'ipásztQrok között
ismert népdallá lett."A korán jött es6höz" CiDlÜ verse is, amelynek els6 nyomtatásban megjelentszövegét
olvashatjuk, a néppel
való együttérzésár61 tanuskodik.
,
'_
ll. I. HaEoleon. akinek zsarnoksága
irt. ZIsa~el fesiménle.Z:

ellen Fazekas Mihály vers!!
"

'Illyés Gyula közli "Fazekas Jlihály összes verse" cimU. kötet4nek
jegyzeteiben a következ6 adatoi: ~ég mindig kiadatlan Fazekas
Mihálynak Napoleönr6l irott verse~~.elyet lS02.',~ebruár l7-én
,
kUldött Debrecenb61 RéT-Komaromba Csokonainak, abból az alkalomból, hogy Napoleon, sikertelenül, rá akart venni egy agg, ..t'raBoia, Bourbon-parti
költ6t tetteinek megének16sére:
,
Ama nemzetek v~rében
Uszkáltvilágzsiványsága
:relpöffedt kevélységében"
Nézd el! 'még ,azt kivánja.
Hogy harámbasaságának
Az a jutalma lenne,
,Hogy ~gy Homerus' lantjáJlsk
,Ezü.sthurja:'pengene.
De elésnek ~zándékjokt61
Ha ill ,pQlcra kapkQdnak
-~ vérBzop6k~ me~t azokt6l
- A mú.•• ák undorodpak.
'ti;, •

.•-,~

~.

.

0.- •

Csak az emberi nemzetnek
:relséges barátjai
~ehetnek a tiszteletnek
:'Valóságos tárgyai.
~~k csak azokr61 zenghetnek
Hallhatatlan hangjokkal,
,
Kik az égre törekedtek
bberi'Tirtusokkal.
A töld "n1uszának
'Tan tehát arra jussa,
~Hogy l,.,'ntozzon
árnyékának
~)~Clhazánk BoméruslJa.
I

-.

A Napoleonr6l

irott verse bizonyság, hog1~8jlett
demokratikas
_
érzület.e milyen hajthatatlan humanizmussalpárQsUlt- irja:Illyés
Gyula.
~
',.,;"
"
12. Fazekas Ki~á!z irása az •Arkaciia-E~r If név!n~'ismert irodalmi ,__',
tol1haro~al kapcsolatban:a Haza; !lldQsitásokban _{ISO' 1.
;,

CB~k~n~i.' ~1;jára-X:~z:in~slt61

javasolt .jrk~dia1b~-~-éit-~m_
én ia If
felirat Iliatt ki tert irodal.Jl1.
iOllharcltaD, a~~ll ~Arkad1~-plSr' ~
néven ismeretes az irodalo.történet'be&'1,;,:-Pazek~11
Kihált iB hallatta stavát. Hosszu cikke~ irt 8 Razai::1Wl6si tásokban 'A megrágalmazott Városnak egy ifju 1' ••• ' e).,!~4'jJal>'8zf1.I&Tárosá
.ellett '
szállt sikra. K~pfinkö~a cikk bef,ilje~~'.rés.~~"a az aláirást láthatjuk.
"
,
j
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13. A Ludaa Matyi máaodik, teljes

sz~vegU kiadásának

cimlapja.

Fazekas Mihály f6müve a I.udas Matyi.cimU négy "levonásos" verses'
regény, amelyben e16ször.jelenik
meg a jobbágy, mint irodalmi
h6s, mint igazságot tev6,. magának elégtételt
szerz6 ember~ A .
Ludas Ma"iyit e16ször Kerekes 'erene,
bécsi egyetemi hallgató,
kés6bb 'jeles malematikus adta .ki anélkül, hogy szerz6jér6l
tudo-;
mása l~tt vol~a. Gyar16másolatbankertilt
a:Ludas Matyi Kerekes
kezébe, aki ennek ellenére megérezte benne az avatott költ6 hangját. Ez a kiadás kés.ztette Fazekast arra, hogy köl t.6i elbeszélését, amelyet közben alaposan átdolgozott,
napvilágra bocsásea.
l804-ben irta Fazekas a J.udas Mátyást, 18l4~ben dolg()zta ,~","
18l5-ben jenelt meg a .Kereke~-féle els6 kiadás, 1817-ben az átdol-gozott máQodik kiad4-s,Dlost már a azerz6 akaratáb6l,
13écaben, az
- ir6 nevének csak kezd6betilivel.
A Ludas Matyi elterjedtségét,
népszerüségét bizonyi tjá a sokféle és nagy példány,számu kiadás. 100 .
ev alatt f18l7-t611917-ig/
12 kiadása jelent meg. A bécsi, 1817es, kiadásban négy illusztráci6is
volt. Jr'óvetkez6 négy képünk
ezeket mutatja bel
14. "Háromszor'veri

ezt kenden Ludas Matyi vissza!-.

l5~ ~Ilyen lenne derék,

ha hogy ölnIi

kerQlete

volna".

16~ ."Fü.rd6-viz szaporán és füvek til.
17. ' ~i t bámul az uram? nem fogják
•

~.

-

•••

~

•.

>

azt ma 'ell"

•

le~'. Bal02h István

als plak tja.".

népszinm.üvet irt
--, - , - _,

a laudas J4atyib6l.

Az els6 e16a-

Jlazekas müv4Iie'knépszerüségérejellemz6,
hogy már l838-ban sz1ndarabot irt ,Balogh István szinész a Ludas Katlib61. A Ludaa Matyi
c1mUénekes bOh6zat.PozsomJban kerftlt e16ször szinre.
1843 julius
23-án. A mU.szövegét Bayer József adta .ki a R'gi Kagyal' Könyvtár
, :..
sorozat 9. számaként 1896-ban. Balogh István IiJzinmU.vészneltzenéjétJ~'::~,.
Szerdahelli
J6zsef fJzerezte. Kép6nkön a Pozsonyi e16adás plakát",L
ját láthatjtk.
:'."..
"
Ludaa
•..

-\

•..

_---

~

-

-;.-----,

.•.

M6rioz Zaigmond a :Ludaa .aty;1'I •.•II.-III.
"levonásai". alapján
szinmfivet irt "Vásári komédia~, cimmel,. amelyet a~yugat 1911. évfollamában közc:nt',e168zöl".
c

,

-

20. A "Vásári komédia" e186 Jeleneiének egy részlete
~vf.-ban M6r1cz ZsIgmond ~zerz61 megjegyzéseivel.
••..

.

_

..•.

'-

•·••.

__

a Nyugat 1911.

r_·

M6ricz Zsigmond ezt irta:'
w.LudaeKatyi a magyar mesekincslegdrágább gyöngyei közlil va16.Annál
érdekesebb s tán annál becsesebb,
mert nem isa
népkö1tés, hanem ir6 ,termett-e. Ifazekas l41hály nyugatr6l hozta az alakot'i.va16,e.iniileg
franoia ftsldrdl,· de a Ludas
Matyi karakterét
6 szt11te magy8;frá abszolut tökéletes
versében.
Balogh' István v'itte s zinpadra ezt, az alakot és eo le szerene sével '
állitotta
bea sz1npadi perepektivába,
de nem volt elág ~~lt6 hozzá; hogy tsrCSkremegállapi tea a szinpad Ludae Mat,1-ját •. :Sn évek
,
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, 6ta foglalkozom ugyanezzel a tervvel s meg vagyok gy6z6dve r6la,
hogy Ludas Matyi mél t6 a legnagyobb ambici6ra Jrónak, szinés znek.
A boh6zat szertelenségei t>mbolnak a felszinen s a mese mélyén a
legvéresebb, örök gyötrelem vonaglik. A proletár harcol a kizsákmányoló urral. Ludas Matyi és Döbrögi mindörökre szimbolikusan
tipikus h6sei ennek a harcnak. A darabból három, önállóan 1s k1vágható részletet adok itt ft - ,irja M6riozZsigmond
a Nyugatbao.
21~ A Ludas MatYi

német forditása

és-három

illusztráció~

LUdlls'Matyit német nlelvere is lefo+,ditották. Guilleal1Dl.~Árpád
vol t a fordi tó. Illyés Gyula irta a bevezet6t. 'Fáy DeZ8~ illusztrálta a német kiadást. Xépünkön anémet forditáa cimlapját és
három illusztrá~i6ját láthatjuk.
22. A Ludas Matyi

illusztrációja.

legujabb szlovák kiadásának
'

,
A Ludaa -'Maty1t
leforditották
vák kiadás cimlapját

cimlapja

---

"

és három

szlovák nyelve is. Képünkön
és három illusztráci6ját láthatjuk.

a szlo-

23. Ludas Maty1 filmen.
A felszabadulás után készült els6 nagysikerU
Katyi volt. KépUnkön a f1lm h6sét látjuk.

24~ Di6szegi és Fazekas emlékoszlop!-a
ben

_

szines film a Ludas

budapesti

botanikus

kert-

'.'

~azekasnak

és Di6ezeginek állított emléket 8 nemzeti kegyelet abamelyet 1865-beo állitották fel a budapesti botanikus kertben. Xéptinkön az emlékoszlQpról készült rajz lát""
hat6.
ban az emlékoszlopban,

I

Késztilt a lels60ktatási Jegyzetellátó Vállalatnál
/.
Fe18168 vezetc5: Bojkovszky Lajos
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