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ZONDA TAMÁS SZÉKELY FALUCSÚFOLÓJA BENKŐ GYÖRGY DIÁRIUMÁBAN 

I. A Benko-diárium leírása 
Benkő György diáriuma kéziratos versgyűjtemény, megtalálható a budapesti piarista 

gimnázium levéltárában1. Mérete 16,5x11 cm, 54 számozatlan levélből áll. Címoldalán a 
szöveg barokk motívumokkal cifrázott, piros-fekete színű szív közepén olvasható, egyébként 
a kézirat nem illusztrált; a verseket egymástól egy vízszintes vonal (és a cím) választja 
el. A gyűjtemény fizikai állapota igen rossz volt, amikor kezembe vehettem (szétmálló 
papírkötés, féregrágások); azóta restaurálás alatt van. Tartalomjegyzéke nincs, forrást, 
szerzőt — egy kivétellel — nem tüntet fel. 

Címoldala szerint 1738-ban kezdték lejegyezni, a legutolsó lap tollpróbái között pedig 
az 1742-es évszám szerepel. Valószínű azonban, hogy a gyűjtemény nagyobbik része még 
az 1738-as év folyamán összegyűlt; a 43. levélen ugyanis egy kérvény (Suplicatio) pisz-
kozata olvasható 1738-ra datálva. Az 50. levél b, oldalára egy piros körpecsét van ütve 
„Ballagi Aladár gyűjteményéből" felirattal. Az OSZK kézirattárában megtalálható Bal-
lagi Aladár könyvtárának katalógusa2, amely tételesen sorolja fel a gyűjtemény minden 
egyes darabját, a XIX. sz. előttieket különös gonddal, ez a versgyűjtemény azonban nem 
szerepel benne. Kétségtelen, hogy a Ballagi-könyvtár egyik darabja volt; de nem lehet 
tudni, milyen módon került a piarista gimnázium levéltárába. (Lehetett ajándék, csere 
stb.) Sajnos, azt is homály fedi, hogy honnan keveredett a Ballagi-család tulajdonába. Az 
eredeti birtokoson, Benkő Györgyön kívül még egy közbülső tulajdonost tételezhetünk fel: 
a legelső levél b, oldalán szerepel egy név és egy évszám: „Josephus PalfTy Ano 1766" — 
az olvasat azonban bizonytalan, mert ez a lap a leginkább sérült (csonka és féregrágott). 

Számunkra a legfontosabb személy természetesen Benkő György, az eredeti birtokos és 
valószínű másoló. Mivel a diárium címoldalán „Cibini" — Nagyszeben — helymegjelölés 
szerepel, eleve Erdély kínálkozott kiindulási pontnak. 

Kővári László és Nagy Iván családtörténeti műveiből3 kiderül, hogy a Benkő család 
ősi fészke a háromszéki Árkos. Inne ered a család valamennyi ága. Úgy tűnik, hogy 
történelmi jelentőségű, kiemelkedő alakjai nincsenek a XVIII. sz. előtt; a főnemességhez 
sohasem tartoztak. A XVIII. sz. második felétől a háromszéki Benkők számos literátus 
emberrel tűntek ki. A legismertebbek: Benkő József (1740-1814) református lelkész és 
tanár számos nyelvészeti, botanikai és történeti munkát írt4 , valamint értékes könyvtárral 
rendelkezett, amelyben XVII-XVI1I. sz.-i diáriumok is voltak5. Benkő Miklós, a család 

1 Teljes címe és leltári száma: Diarium Georgii BENKŐ Continens Salutationes pro diebus 
NATALI.BUS PASCHALIBUS et PENTECOSTALIBUS Item non multo diebus propriis 1738 
(PKL V 416/47). 

2 Leltári száma: Fol. Hung. 1925; 160 gépelt oldal. 
3 KŐVÁRI László, Erdély nevezetesebb családai Kolozsvárit, 1854. (Ezt vette alapul NAGY Iván 

is.) 
*Ezek közül a helytörténeti Transsilvania (kiadva Vindobinae, 1778) a Ballagi-könyvtár leltá

rában szerepel. 
5 ÉDER Zoltán, Benkó" József nyelvészeti munkássága... Bp., 1978. 12-13., valamint a Magyar 

Hírmondó 1781 nov. 10-i felhívása (idézi HORVÁTH János, A magyar irodalmi népiesség Faluditól 
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katolizált, jezsuita tagja alkalmi latin beszédeket nyomatott ki. Benkő Sámuel, Borsod 
megyei orvos, 1778-91 között több orvosi könyvet publikált6, Benkő Ferenc (1745-1816) 
református lelkész és tanár először lefordította Werner ásványtani szakkönyvét, majd maga 
is írt egyet7. 

Bár ezek a példák a XVIII. sz. második feléből valók, minden jel arra mutat, hogy a 
kiterjedt Benkő-család a XVIII. sz. első felében is a műveltebb középnemesi réteghez tar
tozott. Benkő József apja prédikátor volt, nagybátyja szintén8. Apor Péter versbe szedett 
névsora kortársairól9 kereken 20 Benkőről emlékezik meg, köztük több nótáriusról és jó 
gazdáról. Sajnos, Benkő Györgyöt nem említ, noha valamelyik szűkebb család valószínű
leg az övé. Mit tudunk róla? Igen keveset; a diárium a címlapon kívül csak egy helyen 
közöl személyes vonatkozású adatot. A 43. levélen található a már említett „Suplicatio", 
amely a gyűjtemény egyetlen prózai szövege. Magyar nyelven írt kérelem: „ . . . lm mi is 
igjekezünk ezen hogj miképpen szerezhessünk magunknak szükségünkre tartozó jokot mi
vel könyveinknek szerzésében is igen igen tehetetlenek vágjunk fojamodunk ezért minden 
jo Urainkhoz s aszszonyinkhoz hogj ne vonynak meg . . . jo akaratyokat és alamisnalkodo 
kezeket." A zárás: „Nagjsa: s kegje: alázatos szolgája Kőit a N.Coll. 1738" és itt követke
zik az aláírás, amelyet utólag valaki többször áthúzott, de az eredeti példányon viszonylag 
nagy biztonsággal megállapítható, hogy Georgius Benkő neve az. Ebből annyi derül ki, 
hogy Benkő György 1738-ban a nagyenyedi református kollégium hallgatója (amelynek 
Háromszék volt a fő vonzáskerülete)10; s az is valószínű, hogy családja nem tartozott a 
legtehetősebbek közé. Ugyanezen a levélen még a következő pársoros bejegyzést olvashat
juk: „Anno 1736 Die 2. Mártis lőttem neutralista, Anno 1739. Die 2. Mártis le tőttem a 
neutralistaságot lőttem a Cla: Sigis: N. Borosnyainak szolgája". Ez a bejegyzés teljesen 
egyértelművé teszi, hogy Nagyenyedről van szó. Borosnyai Nagy Zsimond (1706-1774) 
1736-tól haláláig nagyenyedi professzor volt, a diákok pártfogója, számos latin nyelvű te
ológiai mű szerzője (magyarul is írt, alkalmi beszédeket adott ki)11. A „neutralistaság" 
a nagyenyedi kollégiumban egy bizonyos fokozatot jelentett: „ . . . az alsóbb évfolyamokon 
mint neutralisták („neuterek") a kollégiumi adminisztráció küldönc (cursor és apparitor) 
szolgálatait látták e l . . . " — írja Jakó Zsigmond idézett művében, amelyben a kollégi
um matriculái is mellékelve vannak, de Benkő György neve nem fordul elő bennük. Igaz, 
hogy oda a felsőbb klasszisok növendékeit vették fel. 

összegezve az adatokat annyit mondhatunk el Benkő Györgyről, hogy 1736-39 között 
nagyenyedi diák volt, valószínűleg egy háromszéki szegényebb nemesi család sarjaként. 
A „Suplicatio" bizonyosan az ő műve, lehetséges, hogy első fogalmazvány gyanánt ke
rült a diáriumba12. A versanyag kézírása megegyezik a kérelmével (más kézírással nem 
is találkozunk), tehát ezeket Benkő György jegyezte le. A diárium külalakja rendezett, 
a javítás ritka. Ennek alapján és a gyűjtemény ismeretében valószínűnek tartom, hogy 
meglévő alkotások saját használatra való lemásolásáról van szó (vagy írásos források alap-

PetSfiig. Bp., 1978. 105.), amelyben Benkő szorgalmazza a kéziratos versek, diáriumok, históriás 
énekek összegyűjtését és kiadását. 

6 Közülük BENKŐ S., A fekete epés mértékletrffl... (Pest, 1791) c. műve szintén a Ballagi-
könyvtár darabja. 

7 WERNER, A., A köveknek és érceknek... jegyeikről... Ford. B E N K Ő Ferenc, Kolozsvár, 1784; 
ez a mű is megvolt a Ballagi-gyűjteményben. 

8 L . ÉDER Zoltán idézett műve és MlKÓ Imre, Benkff József éltté és munkái. Pest, 1868 (családi 
adatok). 

9 Br. Apor Péter verses művei és levelei. Szerk. SzÁDECZKY Lajos I—II. Bp., 1903. Innen: APOR 
Péter, Syntagma et syllabus vivorum et moriuorum (165.) 

1 0 JAKÓ Zsigmond — JUHÁSZ István, Nagyenyedi diákok 1662-1848. 1979. Kriterion. 
1 1 Megemlékezik róla HERMÁNYI DlENES József (Nagyenyedi... Demokritus I-II. Kolozsvár, 

1943); BOD Péter (Magyar Athenas. Válogatás műveiből Bp., 1982. 19.); és említi SziNNYEI 
József is. 

1 2 Erre u ta lnak az áthúzások, javítások, amelyek itt az átlagosnál gyakrabban fordulnak elő. 
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ján, vagy emlékezetből). Nem kizárt természetesen, hogy egyik-másik vers Benkő György 
szerzeménye vagy variánsa, de erre vonatkozóan semmi adatunk nincs. 

Amint erre a cím is utal, a gyűjtemény elsősorban karácsony, húsvét, pünkösd napjára 
írt alkalmi köszöntőket tartalmaz, emellett kisebb számban világi témájú verset is talál
hatunk benne. Eredeti tartalomjegyzék hiányában saját összeírásban közlöm a részletes 
tartalmat (helyenkén kumulálva; a világi verseknél közlöm a kezdősort is). 

3. levél b) oldal — 11. levél: Salutatio Natalis (16 db) 
11. levél b) oldal — 16. levél: Salutatio Penthecostalis ( 5 db) 
16. levél b) oldal — 18. levél: Salutatio Paschalis ( 2 db) 
18. levél a) és b) oldal: Salutatio Penthecostalis ( 1 db) 
19. levél a) oldal: Salutatio Paschalis ( 1 db) 
19. levél a) oldal: Salutatio Natalis ( 1 db) 
19. levél b) oldal — 20. levél: Salutatio Paschalis ( 1 db) 
20. levél b) oldal — 21. levél: Salutatio Penthecostalis ( 1 db) 
21. levél a) oldal: Aüa Pentecostalis ( 1 db) 
21. levél b) oldal — 22. levél: Ersebet napjára Írattatott versek („Serkeny fel én musám sies 

hirt mondani . . . "; 1 db, 10 versszak) 
22. levél a) oldal — 23. levél: Rebeka napjára („Thalia készítsed cziteradot menten . . . "; 1 

db, 12 versszak) 
23. levél a) oldal — 24. levél: Sára napjára („Emberi nemzetnek teremtő Istene . . . "; 1 db, 

18 versszak) 
24. levél b) oldal: Salutatio Paschalis ( 1 db) 
25. levél a) oldal — 27. levél: Alia Pasc(halis) ( 7 db) 
27. levél b) oldal: Salutatio Natalis ( 1 db) 
27. levél b) oldal: Salutatio Paschalis ( 1 db) 
28. levél a) oldal — 30. levél: AÜa Pascalis ( 4 db) 
30. levél b) oldal — 31. levél: Salutatio Pentecostalis ( 1 db) 
31. levél b) oldal — 37. levél: Aüa Pente(costalis) ( 7 db) 
37. levél b) oldal: Tréfás strófák („lm érkezik az Úrfi minden felre alyon"; 1 db, 

7 versszak) 
38. levél b) oldal: (cím nélküli négysoros lánycsufoló: „Tiz ha szép húsz ha ked

ves harmincz ha gjermekes . . . ") 
38. levél b) oldal: — 40. levél: (olvashatatlanná törölve az első hét versszak; így a címe sincs 

meg; a 8. versszaktól a végéig megvan „Apám a szakállát fel 
várra vete t te . . . "; 24 versszak) 

40. levél a) oldal: Lakodalmi kőszőnver (így!) „Tisztességre betsülletre melto 
jo uraink . . . "; 1 db, 7 verszak) 

40. levél b) oldal — 41. levél: Lakodalmi versek („Haljátok meg szómot kik ide gyűlte
tek . . . "; 1 db, 13 versszak) 

42. levél a) oldal: Declamatio ante examen ( 1 db) 
42. levél b) oldal: Epilógus post examen ( 1 db) 
43. levél a) és b) oldal: Suplicatio ( 1 db, magyar nyelvű, itt olvasható Benkő György 

bejegyzése is) 
44. levél a) és b) oldal: Maria napjára való versek („Jeles szokat hallok heliconia-

bo l . . . "; 1 db, 8 versszak) 
44. levél b) oldal — 45. levél: Ersebet napjára („Siessetek musak s Thalia l an toda t . . . "; 1 

db, 7 versszak) 
45. levél a) és b) oldal: Minden napi tüszszentesekről irott versek („Vasárnap. Hely 

mely ditseretes a te állapotod . . . "; 1 db, 7 versszak) 
46. levél a) oldal — 50. levél: A Zonda Thamás versei („A Háromszéki faluknak felesen van 

száma . . . "; 1 db, 66 versszak) 

Összegezve és nyelvi megoszlás szerint 46 magyar, 6 latin és 15 latin-magyar nyelvű 
vers szerepel a gyűjteményben. Ez utóbbiak egyértelmű fordítások, érdekes azonban, hogy 
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mindössze öt esetben egyezik egymással a latin és magyar nyelvű versszakok száma, nyolc 
esetben a magyar versszakok meghaladják a (kezdő) latin versszakok számát. (Két esetben 
a latin versszakok száma több.) A vallási témájú versek címe mindig latin — akkor is, 
ha a vers teljesen magyar nyelvű —, a világi témájúaké mindig magyar. A várakozásnak 
megfelelően az anyanyelvi tendencia erősebb. 

A gyűjtemény teljes anyaga valamilyen alkalomhoz kapcsolódó alkotás (egyházi ünnep, 
névnap, lakodalom vagy egyéb vidám összejövetel). Tekintettel arra, hogy Benkő György 
szegényebb diák lehetett (vagy, mint minden diáknak, sohasem volt elegendő pénze); 
és ismerve a korabeli szokást, hogy ünnepek alkalmával a gyerekek, diákok és versfaragó 
emberek vendéglátásért és némi pénzért az eseményhez illő verseket adtak elő — mindezek 
alapján úgy vélem, hogy a diárium ebből a célból jött létre, és Benkő György „repertoárját" 
tartalmazza. 

II. A Zonda Thamás versei 

Kétségkívül ez a gyűjtemény legérdekesebb világi témájú darabja, amely Háromszék 
falvait verseÜ meg. Sorrendben az utolsó, a 46-50. levélen szerepel. Kerek, egész alkotás
nak tűnik; hiszen címétől és első versszakától kezdve a záró versszakig megvan; valójában 
azonban — mint a későbbiekben kiderül — ebben a formában hiányos. 

Zonda Tamás verse nem ismeretlen az irodalomtörténetben. A Szádeczky-MtsceWam-
<fban13 megtalálható belőle 34 strófa és egy sor, utána megszakad. A Benkff-diárium 66 
strófát tartalmaz. Ha összevetjük a két szöveget, láthatjuk, hogy a szerző és a vers két
ségkívül azonos. 

Ki volt Zonda Tamás? Bod Péter Magyar .Atfienas-bibliográfiája nem említi (nem isme
ri vagy nem tartja említésre méltó költőnek; noha kortársak és egy vidékről valók). Nem 
emlékezik meg róla egyetlen további biblio- és biográfia; tudomásom szerint a Székelyföld 
és Háromszék monográfiái, gyűjtései sem14. Igen kevés, amit róla tudunk. Már Szádeczky 
észrevette, hogy Apor Péter Syntagma et syllabus vivorum et mortuorum c. művében15 talál
ható egy ilyen sor: 

„Híres verscsináló magyar Zonda Tamás." 

Ebből annyi derül ki, hogy 1741-ben — ekkor vetette papírra Apor Péter az idézett sort 
— Zonda Tamás legalábbis helyi hírnévvel rendelkező költő volt, és még életben kellett 
lennie, mert ez a sajátságos személy-összeírás Apor kortársaira vonatkozik16, másrészt 
a halál tényét múlt idővel vagy említéssel jelzi. Ehhez az összeíráshoz Cserei Mihály is 
készített egy névsort Apor segítségére17, amelyben ezt találjuk: 

„281. Háromszéki Szonda Tamás, híres magyar poéta." 

Tehát megerősíti az eddigieket és Háromszéket említi mint származási helyet. Nagy Iván 
családtörténeti munkája annyit mond a Zondákról, hogy „(Gidófalvi) erdélyi székely csa
lád, melyből István magyar versköltő, ez és másik István Háromszékből, Kelemen Polyán-
ból való18, 1740-ben." Érdekes lenne tudni, honnan való a forrás. Csereinek ugyanis van 

1 3 Kiadva: Br. Apor Péter verses művei és levelei. Szerk. SzÁDECZKY Lajos I—II. Bp., 1903 I. 
kötet 504-508. 

1 4 Például HERMÁNYI DlENES korabeli anekdotagyűjteménye, B E N K Ő József Transsüvania Spe
ciálisa, vagy Orbán Balázs monográfiája (amely pedig közöl helyi vonatkozású verseket). 

1 5 Kiadva SzÁDECZKY idézett művében. 
1 6 Az emlékezetesebb elődökről külön összeírást készített. 
1 7 Kiadva SzÁDECZKY, i. m. 165. 
1 8 Pólyán is, Gidófalva is háromszéki falu; ZONDA István nevű költő előttem ismeretlen. 
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egy ilyen sora: „280. Háromszéki Szonda István, nemes ember." Apor összeírása két to
vábbi Zondát nevez meg: „Kézdiben Pollyánban vagyon az Zonda György", és másutt: 
„Az Kezdi-Pollyánban nemes más Zonda György". 

Ugyancsak Szádeczky említett kiadásában találunk egy okiratot, Háromszék lakosai
nak hűségesküjét III. Károly királynak 1713-ból, amely csak Pólyán falu esetében sorol fel 
Zonda nevfi személyt, ott viszont hatot, „nobiles" jelöléssel: Zonda Simon, Zonda Gábor 
iunior, Zonda Sigmond, Zonda Gábor senior, Zonda Sigmond, Zonda Kelemen. 

Ha ezekhez az adatokhoz hozzátesszük még Orbán Balázs19 adalékát (Polyánról szól
va): „A falu közeli Zonda völgyben. . ." ; akkor csaknem bizonyosan állíthatjuk, hogy a 
Zonda család polyáni, tehát a gidófalvi ágnak is innen kellett elszármaznia. 
Ennél közelebb eddig nem jutottam Zonda Tamás személyéhez. Lehetséges, hogy gidófalvi 
illetőségű volt. Verse ugyanis a bevezető és a „székes helyt", Sepsiszentgyörgyöt vázoló 
strófa után Gidófalvával kezdi a falvak sorát, noha a sugaras útszerkezetből adódóan 
választhatna más kezdő útvonalat is. Ha Zonda Tamás Gidófalváról származott, egészen 
természetes a döntés. És Nagy Iván is Gidófalvát említ. Persze ezek nem döntő érvek és a 
költő személyére nézve sem a leglényegesebb adat. 

A vers számot tarthat érdeklődésünkre úgy is mint helytörténeti dokumentum, úgy 
is mint a XVIII. sz.-ban kibontakozott pasquillus-irodalom egyik fajtájának jellegzetes 
darabja. Varga a pasquillus lényegét abban látja20, hogy görbe tükröt tart személyek, 
városok vagy tájak elé; érzelmi alapon valóságos ferdeséget ostoroz és általában alkalom
szerű, anonim alkotás. Művelője a provinciális nemesség és a diákság. Zonda Tamás verse 
beleillik ebbe a meghatározásba; s mivel kényes politikai vonatkozásai nincsenek, a név
telenség nem volt szükségszerű. A pasquillus-irodalom a korban nagy népszerűségnek 
örvendett, ezt támasztja alá, hogy a vers két kéziratos gyűjteményben is szerepel. Való
színűnek tartom, hogy a háromszéki kéziratosságban közismert lehetett a XVIII. sz. első 
felében. A tréfás helységsoroló Erdélyben nem volt ismeretlen téma; Varga Imre idézett 
cikkében említ egy 1660 k. keletkezett, 400 strófás éneket „Miért sirsz a hegyen Sebes" kez
dettel, amelynek tekintélyes része Erdély településeit tűzi tollhegyre. Később sem merült 
feledésbe ez a tárgy, de folklorizálódott: Kriza gyűjteményében21 találhatunk rá példát. 

Ha összehasonlítjuk a Miscellania és a Benkő-diárium szövegét, kitűnik, hogy a strófák a 
20. versszakig — kisebb, a szóhagyományozásból, ill. a kézirat-másolás technikájából adó
dó eltérésektől eltekintve — egyeznek. Utána egyrészt különbözik a versszakok sorrendje, 
másrészt a Miscellania tartalmaz öt versszakot (és egy sort), amelyek a Benko-diáriumba.n 
nem szerepelnek.22 Tehát a diárium szövege, látszólagos kereksége ellenére, hiányos. Az 
is valószínű, hogy a két másolat eltérő forrást vett alapul. A versszakok eredeti sorrendje 
többé-kevésbé rekonstruálható, ugyanis a falvak a nagyobb útvonalak által meghatározott 
sorrendben szerepelnek. Bizonytalanság ott lehet, ahol szükségszerű ugrás van a sorrend
ben.23 Felmerül a kérdés, hogy vajon ezzel az öt versszakkal teljes-e a mű? Zonda Tamás 
az ígéri, hogy mindegyik háromszéki falut felsorolja. Minden bizonnyal meg is tette. A 
Miscellania és a Benkő-diárium szövege együttvéve 70 helységet nevez meg. Ezt a számot 
össze kell vetni egy korabeli térképpel vagy lajstromot tartalmazó okirattal. Véleményem 
szerint annyi már most is látható, hogy nem sok település maradhatott ki (ha egyálta
lán kimaradt véletlenül). Azaz lehetséges, hogy néhány strófa továbbra is lappang vagy 
végleg elveszett, de ezek száma már nem lehet jelentős. 

Zonda Tamás versével értékes darabbal gazdagodtunk. 

1 9 ORBÁN Balázs, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. 
Pest, 1869. R á t h Mór kiadása. III. kötet 114. 

2 0 VARGA Imre, A nemesi verses pasquillus. ItK 1963. 
2 1 Vadrózsák, KRIZA János székely népköltési gyűjteménye. Bukarest, 1975. 114. 
2 2 L . jegyzetek „A Zonda Thamás Versei"-hez. 
2 3 Az útvonalak ugyanis sugaras szerkezetűek, Sepsiszentgyörgy és Kezdi vásárhely centrummal. 
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A Zonda Thamás Versei24 

1. A Három/zéki faluknak fele/en van /zárna 
Ide alább mindenike fel vágjon /ummalva 
Kinek kinek aző be vőtt /zép tulallydon/ága 
Iga/ /ága barat /ága titkos álnok/ága 

2. Sepfifzt Gjőrgj /zekes hellyé Nemzetes /ep/inek 
Világ végezete kor leß vege törvényének 
Intettéinek hogj térnének de /emmit nem térnek 
A váro/tol a törvények el/őbb hellyre mennek 

3. Gidófalva hagjomanya meg marad a torka 
Valahol van jo kort/oma meg t/ergi a /zárka 
Hogj tőrnek fel az italba egjiknek a marka 
Me/ter/eggel álnok/ ágai tellyes mint a róka 

4. Fotos Martonos meg unta /zivből Gidofalvát25 

Mivelhogj ugj tartot ta mint egj mo/toháját 
A nagj egjenetlen/egert meg gondolta magát 
Meg akarja t/onkitani a /zép Ekle/iat 

5. Egjmást űzo kis Etfalva mi a törvény utya 
Tsak a tudja közülietek aki meg tanulta 
Hiv élé/e a templomot magas helljre rakta 
A mostani kö//ég oda /etalni meg unta 

6. Templomotlan haßontalan filialis Zoltány 
A mater Ecle/iaban megy el igen ritkán 
Fundáltatott s nyomorodott az ott vize partyán 
A jo búza termő főidnek /zinten a /avanyán 

7. /ok kurva van tebenned is el hiredett Bodok 
Palást alatt nyilván valót igen /okát hallok 
A /avanyu vizre minden nap ket/zer ballagtok26 

/ovány helljen rendel álnak az o s az uj aßtagok 

8. Fel felé meg telepedett haßontalan Malnas 
Gjakron vágjon a lopóknak nállad Csendes /zállás 
Néha néha nagj erdődben történik ut állás 
Az akaßto fa miatt van ritkán /zegjen vallás 

2 4 A kézirat átírása teljesen betűhív. Jelmagyarázat: 
/ : s 
ß: sz 
{ . . . }: saját kiegészítés 
( . . . ): bizonytalan olvasat 
. . . : olvashatatlan rész 
A falvak nevének aláhúzása saját kiemelés. 

2 5 Fotos és Martonos Gidófalvától kissé távolabb, de annak fennhatósága alatt élő községek 
voltak (később be is olvadtak Gidófalvába). 

2 6 Bodok lokális jelentőségű gyógyvizekkel rendelkezett a XVIII. sz.-uan. Szénsavas savanyú
vizét ivásra, másik két gyógyforrását fürdőkúrára használták köszvény és szembántalmak ellen. 
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9. Már kette /zakadt olt fzeme addig huzolkodott 
Nagjobb s dereka/abb reße a Templomhoz hajlott 
Csintalan/ág közöttetek igen el áradott 
Bu/u lá / ra ingeriitek gjakran urotokot 

10. /zan t/inalo kerék furo nyomorodott Zalán 
Gjakron nézed hogj ha érik /zilvád fája ágán 
El ne veßßen ama hitvan Czibre evő kalán 
Inkább kaptok a roß /zilván mint az áldott búzán 

11. Vallás felett egjmás kőzött nem alkhato Káinok 
Mivel a ki/ebb reßinek gondolatya álnok 
Immár mind a ket reßinek külön két templomok 
Kegje/seg gjakorlá/okban nem igen /zorgo/ok 

12. Hajtogató Korőspatak meg /zárad a torkod 
A gidofalvi marhákat mikor be nem hajthad 
Articulus ellenis el vonod ha el vohad 
Kiváltképpen mikor nint/en jobbagj/ág jo urad 

13. Okos árkos mint bergő kos hánya veti magát27 

Ha bánhatna meg tartana mindenben vallását 
őrök Istenének nem hifii kegjelmes Christu/sat 
Mellynek jövendőben vefii karhozatos ju /sa t 

14. Ré/zeg/eggel el hiredett tobzódó fzemerja 
Az irigj/eg /ziveteket gjakorta furdallya 
Egjik a más bet/ulletet ritka ki meg adja 
Pluto le/ben dolgotokat őrömmel halgatya 

15. Azon alól van /zent kiraily egj /zoros vapaba28 

Het arafi gob halat mondnak /zoros patakaba29 

Hihetetlen hazug dolog nints valo/ágában 
Egj kis vőlgjben /zépen laknak /zépen két /orjában 

16. Kuafi nyirő Küen mellett folly ala a nagj oltt 
Egj halafi aminap koztők /zomjuval majd meg holtt 
Istenes indulatokat nemellyik tanult volt 
Nemellyike vififialkodo ki /oha jo nem volt 

17. Te egj ma/sal ellenkező vezekedő fzotyor 
Ritkul vagjtok Csende/segben gjakrabban van tábor 
/zükölkődes és /zegeny/eg miatt vágj t /ug /zomor 
De a tilalmas erdőben nagj gjakorta faor 

18. Va/ar forma ülye falva nint/en /okadalma30 

2 7 bergő kos = párzásra érett kos. 
2 8 vápa = gödrös terület. Szentkirály egy szűk völgybe települt, a Kálmán-hegy és az Ecken-

hegy közé. 
2 9gobhal = talán egy halfajta helyi elnevezése. 
30Illyefalva egy része mezővárosi jogú, magisztrátussal és követküldési joggal rendelkező rész 

volt, másik fele azonban falu maradt . Középkori eredetű vásártartási joggal rendelkezett, azonban 
ezt „nem használtatván, elévültek" — mondja Orbán Balázs a XVIII. sz.-ra vonatkozóan. 
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A varo/on az uraknak vágjon birodalma 
Gjalázatos /zitok átok ennek a jutalma 
A neme/i főrendeknek nagjob a jutalma 

19. Dobolly ott folly az olt vize de vágj viz /zűkiben 
Mert te lakol nagj hegjen a viz folly nagj gödörbe 
Halafiá/ert /ok pénzt adnak fíres erßenyedbe 
Amellyekkel minden jókat vihetz élébokbe 

20. Jo marhákban gyönyörködő mező földi kokős31 

A /áraz barát/ág benned regen hogj örökös 
/okát fazodol télben mert fa felöl vágj /zűkös 
/zena fűvel mind az által elegendő bővős 

21. Van jo urad nagj oltalmad mindenkoron Uzon32 

Nem engedi minden koron hogj más húzzon vonjon 
De /ő t inkab igjekezik hogj meg oltalmazzon 
A gonoßtevokkel hanem pendullßte egj húron 

22. Mező földen telepedett vizetlen /z. Iván33 

A te neved valo/aggal nem felette hitvan 
Béres /zolgad es /zolgalod /ok vizet von vállán 
A/ot t kutya /enkinek nints udvara tajekan 

23. Labor faivá jo tamaßßa megint /z . Ivánnak 
őkis kepét /zepet adnak az ott való papnak34 

Aßßu fabol ha kaphatnak jo tüzeket raknak 
Egj paraßt biro parant/ol a kis két falunak35 

3 1 Az útvonalak, a falvak sorrendje alapján ide illeszkedik a Miscellania-variáns 21. versszaka 
Markosról és Bikfalvárói: 
„21. Markos mellett van Bikfalva Sepsinek széliben 

Egymást űzők lakossai, feles lenvetésben 
Gyönyörködnek egymás között való perlődésben 
Az ki nem peres közülök allyos becsületben" 

Ezután, akárcsak a Miscellania-szöveg esetében, a Lisznyóról szóló strófa a logikus folytatás (a 
Benkff-diáriumbaxi ez a 26. versszak). 

3 2 Talán a Béldi-családra vonatkozik. 
3 3 A középkorban Szentiván volt az anyaközség, Laborfalva pedig a filiája. A két falu már a 

XVI. sz.-ban önállósult, de a 23. versszak,jó támasza" kifejezése uta l a szorosabb összetartozásra. 
3*kepe = gabonakévékből rakott kereszt. 
3 5 Ide illeszkedik a sorrend alapján a Benkff-diárium 56. és 55. verszaka Angyalosról és Besenyő

ről, u t á n a a Miscellania 28. és 29. versszaka Eresztevényről és Rétyről: 
„28. Kis keresztény Eresztevény mégis veszekedik 

Egymás kárán némely része igen gyönyörködik 
Szóval egymást ütögetik, de vérek nem esik, 
Borju-nyuzó pénteken lesz erős ütközetek. 

29. Heggyel tővel összeálló nyomorúságos Réty 
Az házadból árvíz miat t te is gyakran kimégy, 
Siess az Eresz te vény tői egy lakó helyet végy 
Patronussid nagy onusid, mégis szenvedő légy". 
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24. (Karba) hago kis komollo meg kohol a holló36 

Tereád /záll mivel voltál felette kóborló 
Templomodba magas hegyre kelletlen ballagó 
Kiért fejed felett kohol a mezei holló. 

25. Ros kenyerén meg kőverfílt /ovany Egerpatak 
A /zép búza lißt lángjából téged ki oßtottak 
Tellyes/éggel a jo földből hogj ki di/putáltak 
A kaláts /ütésre neked ros lißtet gazdaltak 

26. Hat te tserge rago Hfznyo hogj nem gondolkodói37 

Etßakanis ate elmed kortsoman dorombol 
Hova lefl a más világon elég tágas pokol 
Holott kedves barátiddal kedvetlenül lakol 

27. Lo fark lopó /zőrős kffrffs vagjone /zitátok38 

Az ürüben s birkájában ti egj aszút attok 
Az orßagot /ok/zor azzal mind be járkáljátok 
A vevőket az adásban gjakran meg t / állj átok 

28. Goja fe/zekkel bővő/zelt bet/telen barátos 
Bő meződnek a vize/it t / ak hijaba /zántod 
Epületednek tetején a gojákot (rázod) 
Ludfi hellyet a fiait meg emeßti gjomrod. 

29. Almas pake a /indelly fát mind el horgja Uzon 
Mert fejedet /okát tartod eljel a vánko/on 
Vad mene/ed roßßul hizik a /ovany pallagon 
U/ora/ id mennek által gjakran az orßagon 

30. Nagj borofnyo /ok forintot adtál a bir/ágba 
Veßekedel egj más kőzött vágj felette birka 
Nem enggedi /zered vinni apellatioba 
Rajtad marad s be iratnak deliberatamban 

31. Kedve kivűl kis Borosnyo az erdőre indult 
A /ok hitván gondolatban t /ak meg nem bolondult 
Ha érkezik nyavalljaja patronu/ahoz fut 
Egj kis /zoros vőlgjet/kebe magáno/an /zorult39 

32. Kad t/inalo /zurok /zedo papoltz elmélkedjél40 

A fenyőfa vágá/ában igen /erenkedjél 
Uraddal te egj tálból t/ereßnyet ne egjel 
Munkádnak el adá/ában igazon e/ködjel 

3 6Komolló mindig nagyon kicsi település lehetett. „Alig látszik dombon fekvő szerény kis 
temploma", Írja róla ORBÁN Balázs, igazolva ennek a versszaknak az állítását. Kohol = ta lán 
hangutánzó kifejezés. 

3 7 A sorrend alapján ez a versszak korábbra illene (1. 8. jegyzet). Cserge = durvább gyapjúpokróc. 
3 8 Kőrös lakosai hagyományosan iparosok voltak, legismertebb termékeik: szita, rosta, nyűg 

(lovak lábára való szőrbéklyó); ezekkel egész Erdélyben kereskedtek. 
3 9 Talán ide illeszkedhet a Miscellania csonka 35. versszaka Fel-Dobolyról: 

„35. Orbaivalhatár t vetett, Fel-Doboly rósz rákász". 
4 0 Papolcz hagyományosan foglalkozott fakereskedéssel; kád, hordó, zsindely és deszkakerítéssel. 
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33. Halaß vadaß és madaraß /endelt/inalo Zagon 
Az /zemed jár /ohaltá/sal les után az ágon 
Vad mene/ed roßßul hízik a /ovany pali ágon 
U/ra/ id által mennek az őrök or/zagon 

34. Fareßekben gjönyőrködő hoßßan el nyulo Kovaßfaa}*1 

/(lkaknak van kößölletek . . . néző malma 
Meg soká/ igya vizedet a /ok fűrez . . . 
A /ok . . . nemes ember azt majd mind egj . . . 

35. Nagjon vágjon fényen lepő fenyő (t/ago) Páva 
A nagj /ovany gogert kiált törvénybe Zabola 
Nem engedi vinni pered apellatioba 
Rajtad marad s be iratik deliberatamba 

36. Zabola /em ki/ebb falu nemes orbaiban 
/épen jutott nemelljeknek Isten áldá/ában 
Főrendéi vannak ennek kétfelé vala/ban 
Nagj nyere/seg ha minnyajan mennek menyor/zagba 

37. Erreg berreg Gdentze is a papjára vigjáz 
Az tudja hogj lábon járva vizi menyorßagba42 

Meg t/alja a vak /zerent/e s beveti pokolba 
Be mentibe nem adnak reßt purgatoriumba 

38. Mit /ugorgaß golvas Hüib az erdő allyaba43 

Mit /ohaltaß mint a papi/ ta pap a vat/uba 
Kelletinel többet ettél adam almájába 
Mellynek jele nagj t /omo/a laccik a torkába 

39. Osdolanak o/kolája fellyeb patronu/sa 
Azon kivfil nyavaj ásnak fel/ ég a . . . 
A vannt/ai ő/venynek ott van a pa/su/sa 
Azt igen /ok fator s jámbor (botkorja nyomdaija) 

40. Meg rogzőtt parázna/ággal Bereczk bővőlkődik 
Hanem (cziganykodhatik) igen boßankodik 
Az (ojtozban) jo /zán huzo lovakban dit/ekedik 
A nagj kövek kerekeket ide s tova vetik 

41. /erény Lemheny a gonoßra de tunya a jóra 
Varja mert t / ak patronu/sa utol/o jo Ura 
Nem futhatz el bflned előtt a nagj hava/okra 
El nem hagjnal rea varjak vágjon /zám a d á / / a 

41 Kovászna még Orbán Balázs idejében is feltűnést keltett hosszúságával. Malmai a XIX. sz.-
ban már nem voltak, azonban BENKŐ József Transsüvania c. műve úgy írja le, mint sok malommal 
rendelkező települést. 

42 Gelencze katolikus templomához a hagyomány szerint két kényelmes, fedett folyosó is veze
tett (Basa Tamás kastélyerődítményéből és a Cserei-kertből); talán erre utal a strófa. 

43 Hilib és Osdola környéke jellegzetes volt a golyvás megbetegedésről. 
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42. Kurta patak Bellafalva egjflt . . . 4 4 

Meg egjeznek magukban a nagj álnok/ágban 
Ugjan meg is e/kűdtenek (kereßt a l a t t . . . ) 
/okán élnek közülietek fúrás faragá/bol 

43. Kivül pojan mint a bárány de belül orofilány 
Meg is jo gabona terem ganczot határán 
Kit / in te/tenek fajdalma lelkének nagj kára 
Nem tudnak ők t/udalkozni a vált/ ágnak árrán 

44. Imit amott el hullatott hányat vetett nyújtod 
Éle meg amaz amito parázna Barátod 
Csudálom hogj kedve/edet próbálgatni hagjod 
Elég nagj jámbor/ág tőlled hogj ha nyilván tudod 

45. (Melto) poli/sa váfárhelly az egeß kezdinek 
Idve/ég gjanant t a r t / ak ha /zekere/kedhetnek 
/űrű /zantja va/ik fala azö kerekinek 
Pokolbais be mennek ha ki jöhetnének 

46. Alfo Torja Va/ár helljel /zom/zedos határos 
Határára igen /okát /zant és vét a váras 
Mivel hogj a varga birodalom igen /zoros 
Drágán agja ve/zi főidet melly . . . 

47. Futás falva futva meg (fára) 
Mikel ha /zokott /zelid juh /ietni a (fára) 
Ha penitentziat nem tart elete jovára 
Kedve nelkűles el megjen a kénköves tora 

48. Ikafalva a /zakadjat mind /ep/ ibe hordja 
Esküvé//el ami nem jo nagy arron el adja 
A vevőket /zánt/zándekkal gjakorta meg csalja 
Árva népe othon a roß büdös vizet ißßa45 

49. Felfo Csernaton kő vaga/sal elo falopá/sal 
Nem gondol ö az erdőbe gjakor . . . 
Határának meßße voltát birja barát/aggal 
Egj kis völgyben magáno/an el nagy ravas/aggal 

50. Bő mezeivel dit/ekedik alfo Csernaton 
Jol meg laczik Csűrös kénen hegj rendül t /ak ott 
Vane barma eke előtt haßnos barázdát von 
Patronu/si ritkán vannak csendes tar/a/ságon 

51. Albis egykor meg nyerte volt a lombos . . . 
Hogy meg őtte volt az hátra hagjot dißno /odort 
Ez faluban ritkán talalß embert igen komort 
Ha/onlott ket (aßo) falu mikor ihatik bort 

4 4 Kur tapa tak és Bélafalva még a XIX. sz.-ban is igen kicsi település volt. 
4 5 Ikafalván a Furus patakát azzal a hit tel használták ivóvíznek, hogy erőt ad (egy 

nyomán); ta lán erre u t a l az utolsó sor. 



52. Azon alatt egy kis völgjben Dalnok meg/zaladott 
A kurva/ág lator/ággal egjbe találkozott 
Kenderesvőlgy /abad/aga kezébe /zakadott 
Tizenkét röfi fejedelem gjakran igazgat ott 

53. Gjűlest hirdetnek ma farad/agos . . . 
Vege lefien a bánátinak tizenkét . . , 
Bar . . . fozes ebedre hogy/em vat/orára 
Ebed után kiki haza menvén /zallá/ára 

54. A nemere /zel torkában Boltjaivá . . . 46 

Annak fele/sein rivá/a ház fedelet /zámlál 
. . . erdeire faert nagj kedvetlen /etal 
Kis Boro/nyo . . . hogj a földön járkál 

55. Kevés terhet rakj Be fenyő a te /zekeredre47 

Mert fel nem vohatya marhad a meredek hegyre 
Minden felé környul vette a Csere erdeje 
Vadak miatt marhájának nint/en bátor hellje 

56. Ovedzetlen angjalos is igen tör egj ma / r a 
Bizta magát mindenekben a nagj búzás kasra 
Nem (épitett) a ki/sebbis /emmit a nagjobra 
Olyan köztük arófi dutka mint arofi poltura4849 

57. Búza nelkul /zffkölködő /zegeny kis ajta 
A /zamtalan (arron vetélt) felette meg unta 
/ok mezöföldű falukat erdőből meg dúlta 
Jo barát/agos lako/it a /zuk/eg meg nyúzta 

58. Tálat tenyert kupát kalánt t/inálnak Ba{rótban} 
Ott is igen ritkán búvik varjú az afitagban 
Halas vize közötte folly mind télben mind Nya{rban} 
Amelly /ep/ i t tefii Bardocz /zekkel egj határban 

59. Számtalan /ok roß kereket t/inalnak Bodosban 
Egjkor azokkal indultak a /okadalomban 
A bőlőni kutyák is le tsußtak a falában 
Esküve/sel mégis mind el attak a va/árban 

60. . . . lere torkát tartya Barot meg maigis 
Nem érzi de Bel/ő keppen mardo/sa az a/pis 
Gondolatyában kegjetlen miképpen a tigris 
Barda vá/ár /okadalma /oha nem igen fris 

61. Bordát t/inál jo földet /zant Köpetz /eren/egel 
Nem akar meg egje/ulni arofi henyellé/el 
Palást helly im az utzákon járnak lepedőkkel 
Fejér t/eled fel/ő inge egjez a terdivel 

4 6 nemere szél = a keleti szél székely elnevezése. 
4 7 A sorrend alapján korábbra illene; 1. 12. jegyzet. 
4 8 dutka — kis értékű aprópénz. 
4 9 pol tura = igen csekély értékű váltópénz. 
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62. /ok tudatlan tőrvényeket teßnek Miklosvárán 
Veßekednek a/e/sori egjik a más voxan 
Juridicus proce/susbol vadnak igen /okán 
Dereka/ab vox mindenkor all. Kirally bírálja 

63. Kőzepajta a nagj erdő allját meg /zállotta 
Barat/ágos /zeretete magát be vallotta 
A / ep / i procatoroknak ez a járó utya 
Hogj ha a lovának fekit más fele nem tartya 

64. Azon alól van nagj ajta ala . . . 
Anak is ő nyájas népe vágjon kfll/ő képpen 
De elmejenek fojá/ a káros bel/ő képpen 
Azon kivűl jo emberek valo/ágos képpen 

65. Igen /zámtalan /ok marták /zűlettek Bőlonbe 
Kik /zőve/t fonást tanultak /zorgalmatos rendbe 
Meg kívántatik hogj legjen jo reßek férjekbe 
De a roß /zerent/etlen/eg hagjta /zűze/egbe 

66. Aki ez ver/eket irta kivan bot/ánatot 
Nem t / ak olljant irt amelljet tudott hallott látott 
Vegjed jo kedvel ő tőlle e mulandó/ágot 
Agjon Isten minden rendnek érni boldog/ágot 

Hubert Ildikó 

GVADÁNYI JÓZSEF LEVELE NEDECZKY ELEKHEZ 

Gvadányi József (1725-1801) most közreadott levelét Miller Jakab Ferdinánd1 „Chartv-
larivm Hungaricvm" kéziratgyűjteményének ötödik kötetéből közöljük.2 

A levél keltezési dátuma ismeretlen, ezért csupán a vers tartalmából következtethetünk 
arra, hogy Gvadányi ezt második házassága után (1785) pár évvel írta. E verses levél válasz 
arra a latin nyelvű Nedeczky3-levélre, melyben a jezsuita pap az 1787-től nyomtatásban 
megjelenő Játékos munkák"-at dicséri. 

A levél első fele az udvarias mentegetőzéseken túl („ . . . meg nem-foghatom, honnat ér
demlettem, / / Esméretlenképpen hogy Levelét vettem"), rezignált, őszintének tűnő vissza
tekintés az ifjúságra. Csak a második részben elevenedik meg némiképp a levél, mikor 
Gvadányi „édes társa" biztatására versbe foglalja annak, Nedeczkyvel tett egykori utazá
sát. 

1 MILLER Jakab Ferdinánd (1749-1823), bölcseleti doktor, kir. tanácsos, a Magyar Nemzeti 
Múzeum igazgatója. 

2 OSZK Kézirattára. Quart . Lat. 62/5 . pp. 58-62. Miller Jakab a Chartvlarivm Hvngaricvm 5. 
kötetét 1804-ben másolta. 

3 NEDECZKY Elek (1737-7): jezsuita szerzetes. Rendjének feloszlatása u t á n életére nem ta
lálunk adatokat. Gvadányi versének írásakor az Árva vármegyei Podvilk (ma Lengyelországhoz 
tartozik) plébánosa. (1767-1769 közt Szakolcán tevékenykedett.) Említett munkája: Funacza Pes-
tyere seu antri Funacza dicti historico-physica relatio concinnata... gut ipsusu antrum hocce lustravit A. 
1772. die 19. oct. Vindobonae, 1774. 
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