
ré gi Ma ros vá sár hely fur csa, egy ben
köz ked velt köz té ri em lé ke volt a Bo -
dor Pé ter ál tal 1820–1823 kö zött épí -
tett ze né lõ kút. A va ló já ban alig né -

hány évig mû kö dõ ze né lõ szer ke zet mé lyen be le -
ivó dott a he lyi kö zös ség em lé ke ze té be: er rõl ta -
nús ko dik tör té ne té nek, mes te re alakjának1 gyors
folklorizálódása, mon dá já nak szí vós to vább élé se
és 20. szá za di ki vi rág zá sa. A ma ga ko rá ban az ivó -
víz el lá tás és a tûz ol tás te rén fon tos gya kor la ti sze -
re pet be töl tõ kút szin te egy év szá za don át ural ta a
ba rokk kor ban ki ala kult ré gi fõ tér ar cu la tát 1911-
ig, ami kor is a víz ve ze ték rend szer ki épí té sé vel
funk ci ó ját ve szí tet te, és vég képp el sö pör te a mo -
der ni zá ció len dü le te, alig né hány év vel az elõtt,
hogy a mû em lé ki gon do lat to vább fej lõ dé se eset leg
meg véd het te vol na a pusz tu lás tól.

A ku tat ké szí tõ zse ni á lis ezer mes ter és több -
szö rö sen bör tön vi selt pénz ha mi sí tó kis sé bi zarr,
egy ben tra gi kus alak ja leg alább annyi ra iz gat ta az
utó kor fan tá zi á ját, mint ze né lõ re me ke ma ga. Ne -
vét ele ve nen õriz te a kol lek tív em lé ke zet, a 20.
szá zad fo lya mán pe dig pony vák, if jú sá gi re gé -
nyek, Sü tõ And rás jó vol tá ból pe dig az Uga tó ma -
dár cí mû szín mû népszerûsítette.2 Ter mé sze te sen
a tör té né szek sem ma rad hat tak le az ér dek fe szí tõ
élet rajz megismertetésérõl3 – a 20. szá zad fo lya -
mán mû ked ve lõk, di let tán sok és hi va tá so sak buz -
gól kod tak a té ma kö rül, en nek kö szön he tõ en töb -
bé vagy ke vés bé hi te les ada tok kal gaz da go dott a rá
vo nat ko zó is me ret anyag, egyút tal – a ku ta tó
bosszú sá gá ra – szét is szó ród tak a Kár pát-me den -
cé ben a té mát il le tõ le vél tá ri for rá sok. Az élet út
egé szé nek be mu ta tá sa és ér tel me zé se, ez zel együtt56
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Zse ni a li tá sa ne he zen
fa kad hat ab ból, hogy
tör té ne te sen egy
marosszéki szé kely 
fa lu ban –
Erdõszentgyörgyön –
lát ta meg a nap vi lá got,
sok kal lé nye ge sebb 
len ne tisz táz ni, hogy
an nak fõ úri pat ró nu sai
ját szot tak-e eset leg
sze re pet to váb bi 
pá lyá já ban.

OR BÁN JÁ NOS

A „SZE REN CSÉT LEN MÛ VÉSZ” 
Né hány szem pont Bo dor Pé ter mun kás sá gá nak 
ér té ke lé sé hez

A



az ide vá gó iro da lom kri ti kai vizs gá la ta túl mu tat köz le mé nyünk ke re te in, ám men te -
sít is a fel adat alól Pál-An tal Sán dor nak a kö zel múlt ban meg je lent, az élet rajz igé -
nyé vel fel lé põ ta nul má nya, mely ki me rí tõ elem zés nek ve ti alá az ed di gi Bo dor-iro -
da lom ál lí tá sa it is.4

Rö vid írá sunk - mely tu laj don kép pen egy a kút tör té ne té re vo nat ko zó, ki ter jed -
tebb épí té szet tör té ne ti vizsgálódás5 mel lék ter mé ke, így Bo dor sze mé lyé re vo nat ko zó
cél zott ku ta tá so kat ke vés bé tar tal maz – csu pán né hány sa ját szak mai szem pont vizs -
gá la tá val kí ván hoz zá já rul ni az Er dély-szer te te vé keny mes ter arc él éhez. Mun kás sá -
gá nak fel tá rá sa ugyan is szá mos vo nat ko zás ban mû vé szet tör té né szi fel adat, élet út ja a
ré gi er dé lyi mes te rek há nya tott sor sá val ro kon, nem vé let len, hogy a mû ve lõ dés- és
tár sa da lom tör té ne ti ér dek lõ dés te le vé nyén fej lõ dõ er dé lyi mû vé szet tör té net-írás két
nagy ja, Ke le men La jos és B. Nagy Mar git egy aránt fel fi gyelt alakjára.6 Alább te hát
össze gez zük a kút épí tés tör té ne tét, ki tér ve Bo dor sze re pé re, rend sze rez zük és ki egé -
szít jük a mun kás sá gá ra vo nat ko zó hi te les ada to kat, majd fel ve tünk né hány szak mai
is me re te i re, mû velt sé gé re vo nat ko zó kér dést, ab ban a re mény ben, hogy hoz zá já rul -
ha tunk az ezer mes ter so kat vi ta tott alak já nak jobb meg ér té sé hez.

Mes te rek a kút kö rül

Bo dor élet mû ve nem tár gyal ha tó a kút épí tés his tó ri á ja nél kül, ezért tö mö ren ezt
is össze gez nünk kell. Amint ar ról már volt al kal munk bõ veb ben ír ni, kút já nak lé te -
zett egy szin te fe le dés be me rült, klasszi ci zá ló jel le gû elõd je, me lyet a ma giszt rá tus
1800–1801-ben ké szít te tett Illyés László7 hid ra u li kus sal a ba rokk vá ros há za elõt ti
tér re. Azon ban a Schindler Mi hály ko lozs vá ri kõ fa ra gó ál tal szál lí tott mész kõ alig
húsz év alatt „el pat tog ván, por lad ván” tel je sen tönk re ment. 1820 nya rán me rült fel
a le he tõ ség, hogy a szem köz ti vá ros há za bör tö né ben síny lõ dõ Bo dor új já é pít het né a
lé te sít ményt, a meg ló dult fan tá zi á jú ezer mes ter pe dig ha ma ro san a ze né lõ kút meg -
hök ken tõ öt le té vel is elõ állt. A ki vi te le zés Bo dor in gyen mun ká ja ré vén ol csó nak
ígér ke zett, így a fõ bí ró és a ma giszt rá tus vi szony lag könnyen meg gyõ zet te ma gát. Az
öt let és a ter vek két ség te le nül Bo dor kre a ti vi tá sát di csé rik, a ki vi te le zést is egy ér tel -
mû en õ irá nyí tot ta, ám il lõ hang sú lyoz nunk azt is, hogy a komp lex épít mény „csa -
pat mun ka” ered mé nye volt, és alig ha szü let he tett vol na meg a vá sár he lyi kéz mû ves
tár sa da lom hoz zá já ru lá sa nél kül. A ze né lõ szer ke ze ten Bo dor együtt dol go zott cin -
kos tár sá val, Pál Sá mu el órás sal, de az ek ko ri ban épp a vá ros ban tar tóz ko dó Benes
Már ton ara di pus ka mû ves sel is, akit Bécs hez kö tõ dõ réz met szõi ta nul má nyai okán
több nek kell tar ta nunk kö zön sé ges fegy ver ko vács nál. Müller Jó zsef gyön gyö si szár -
ma zá sú réz mû ves szin tén hosszan dol go zott Bo dor mel lett, akár csak Giacomo
Chiovini olasz ón ön tõ. Az asz ta los mun ka zö mét a dá ni ai Elmshornból a vá ros ba té -
vedt ki vá ló asz ta los, Kálki György vé gez te, a tempietto fe de lé tõl az osz lo pok jón fe -
je ze te i nek fa ra gá sá ig, a neo gó ti kus vas kor lát Dressler Kár oly la ka tos mun ká ja, de so -
rol hat nánk a he lyi kõ mû ves- és ács céh köz re mû kö dé sét is. A kõ fa rag vá nyo kat azon -
ban, ha gyo má nyos mó don, Ko lozs vár ról ren del te a ma giszt rá tus, ez út tal Friedrich
Hirschfeldtõl. Binder György és Moritz András8 sze mé lyé ben on nan ér kez tek a vö -
rös réz fe de let fel ve rõ réz mû ve sek is. A me den ce a je lek sze rint már 1821 vé gén hasz -
ná lat ban volt, a tempiettót 1822 ta va szán fed ték be tel je sen, de a ze né lõ szer ke zet Bo -
dor el szál lí tá sá val 1823 jú li u sá ban fél be ma radt: a „mu zsi kát” tá vo zá sa után Nagy Jó -
zsef he lyi órás mes ter tet te tel je sen mû kö dõ ké pes sé. Nyil ván va ló te hát, hogy az egy -
ál ta lán nem hét köz na pi vál lal ko zás nak ko moly szak mai hát te re volt a he lyi kéz mû -
ves-tár sa da lom ban – akár sze ren csés pil la nat nyi együtt ál lás nak is te kint he tõ, hogy
az 1820-as évek ele jén a vá ros ban élõ mes te rek és mû sze ré szek köz re mû kö dé se ré -
vén meg va ló sul ha tott a nagy mû. Bár ze né jé rõl vált hí res sé, a kút el sõ sor ban még is -
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csak a víz el lá tást szol gál ta. Leg fon to sabb ré sze a ha tal mas víz tá ro ló me den cét rej tõ
al épít mény volt, mely nagy mennyi sé gû, tûz vész ese tén kü lön le ges csa po kon le en -
ged he tõ vi zet tar ta lé kolt az oltáshoz,9 a kút ikonikus ele me, a hat jón fe je ze tes osz lo -
pon ál ló, az an gol ker tek tempiettóit idé zõ, ku po lá val fe dett épít mény (csú csán Apol -
ló szob rá val) tu laj don kép pen ezt óv ta az idõ já rás vi szon tag sá ga i tól. A ku po la réz fe -
de lé be rej tett, hat órán ként fel zen gõ, dal lam hen ger se gít sé gé vel meg szó lal ta tott fú -
vós szer ke zet a vá ros né pét szó ra koz ta tó és Bo dor agya fúrt kre a ti vi tá sát hir de tõ, ám
igen rö vid éle tû rá adás volt a szin te száz esz ten dõn át fo lya ma to san mû kö dõ gya kor -
la ti funk ci ók mel lett, hi szen ze né jét már 1832-ben a vá ros ci gány mu zsi ku sai pó tol -
ták he ti két al ka lom mal.

A hasz nos fo goly

A for rá sok alap ján tel je sen nyil ván va ló, hogy Bo dor a ne vét hal ha tat lan ná te võ fõ -
té ri kút épí té sét a vá ros rab ja ként irá nyí tot ta, ezt a ko ráb bi szer zõk he lyen ként za va -
ros ál lí tá sa it tisz táz va Pál-An tal Sán dor is vi lá go san le szö gez te tanulmányában.10 A
sok ol da lú mes ter ugyan is a de val vá ció év ti zed ének szû kös anya gi kö rül mé nyei kö -
zött Pál Sá mu el és La ka tos Sá mu el órás mes te rek kel együtt mû köd ve tíz fo rin tos ban -
kók ha mi sí tá sá val egé szít get te ki jö ve del me it, 1819-es le bu ká su kat kö ve tõ en pe dig
mind hár man a ma ros vá sár he lyi fõ té ri vá ros há za bör tö né ben vár ták a pénz ha mi sí tá -
si ügyek ben il le té kes Ki rá lyi Táb la ítéletét.11 Bodort az 1819. de cem ber 3-ra vir ra dó
éj sza ka tar tóz tat ták le,12 és 1823. jú li us ele jén szál lí tot ták át a szamosújvári bör tön -
be (bá ró Josinczy Jó zsef vár pa rancs nok jú li us 10-én nyug táz ta a „sze ren csét len Bo -
dor Pé ter” átvételét).13 Bõ há rom és fél évig volt te hát Ma ros vá sár he lyen fo goly. A
ma giszt rá tus gyor san fel is mer te, hogy tu dá sa sok fé le kép pen és fõ leg ol csón ka ma -
toz tat ha tó, így a vá ros összes mû sza ki is me re te ket igény lõ ter vé nek a ki vi te le zé sé re
igye ke zett be fog ni õt. A hely zet ked vez mé nyek kel is járt: bi lin csei ha ma ro san le ke -
rül tek, a fõ té ri vá ros há za eme le tén dol goz ha tott, õri zet alatt ugyan, de ked vé re jár -
ha tott-kel he tett a vá ros ban, ebéd meg hí vá sok nak is ele get tehetett,14 a ma giszt rá tus
lát ta el ru há zat tal, né ha pénzt is adott neki,15 sõt mun ká kat vál lal ha tott fel. Mind ez
egy ál ta lán nem meg ve ten dõ elõny volt a ma ros vá sár he lyi vá ros há za zsú folt és egész -
ség te len bör tö né ben, mely nek föld alat ti sö tét zár ká já ban ek ko ri ban bi zo nyít ha tó an
pusz tul tak is a ra bok az em ber te len kö rül mé nyek miatt.16 Bo dor ek kor már évek óta
Ma ros vá sár he lyen élt, fõ ran gú ak, sze ná to rok és a leg ki vá lóbb he lyi ér tel mi sé gi ek
vol tak jó aka rói kö zött, is me re te it pe dig övez het te egy faj ta, ga ra bon ci á sok nak ki já ró
tisz te let a vá ros né pé ben. Mind ez bi zo nyá ra köz re ját szott a ve le kap cso lat ban kö ve -
tett eny hébb bá nás mód ban.

A mun ká ra azon ban ma ga Bo dor is ajánl ko zott: az eny hébb bün te tés re mé nye, a
sza bad moz gás és a te vé keny idõ töl tés vá gya egy aránt hajt hat ta. Fog sá ga ide jén õ irá -
nyí tot ta az ut cák év ti ze dek óta zaj ló flasz te re zé sét (fo lya mi kõ vel va ló bur ko lá sát),
sõt eb bõl már ko ráb ban is ki vet te a részét.17 Er rõl ké sõbb így ír: „A sár ba me rült vá -
ros piatzát, uttzáit meg kö vez tet tem, s mind azon pflaszter, mely Vá sár helyt lé tem alatt
ké szült, az én szor gal mam gyü möl cse, mely nek ké szí té sé ben szabadtságom ide je alatt
is, min den ju ta lom nél kül telyes igye ke zet tel fáradoztam…”18 Amint ar ról már ír tunk,
1820-ban õ ve zet te a Szent György ut cai szö kõ kút épí té sét, emel lett fel újí tot ta, bõ -
vebb ho za mú vá tet te a Ki rály kút ja ne vû csorgót.19 Fog sá ga ide jén fon tos meg va ló sí -
tá sa volt a Ma ros má so dik ár kán épí tett híd. A ré gi hi dat az 1821. jú ni us vé gén a vá -
ros ra tö rõ ár víz so dor ta el, a he lyé re ké szü lõ új ról – épí tés tör té ne te min den rész le te
fel idé zé sé nek igé nye nél kül – meg kell em lí te nünk, hogy Bo dor fel ügye le té vel és ter -
ve alap ján épít tet te a ma giszt rá tus 1821 jú li u sá tól, ki vi te le zés ében sze mé lyes ké ré -
sé re a kö té sek hez jól ér tõ, vá sár he lyi né met ács pal lé rok, fõ ként Thomas Rupert20 is58
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részt vál lal tak; jég ha sí tó i ról, fe dé sé rõl 1822-ben ej te nek szót a források.21 Bo dor kü -
lö nö sen az ál ta la ké szí tett cö vek ve rõ gép tel je sít mé nyé re volt büsz ke, mely le he tõ vé
tet te a híd lá bak meg fe le lõ mély ség be va ló ál lí tá sát: „A Ma ros má so dik ágánni hi dat
rend sze rint min den víz ár adás el szok ta vala vin ni, mi vel ott a víz fe ne kén egy me rõ
kõ stratum lé vén, ab ba csak fél sing nyi re se vol tak ké pe sek czöveket le ver ni. Én ar ra
ké szí tett mû erõm mel egy és fél öl nyi re ver tem a czövekeket bé, s a vizen ke resz tül ál -
lan dó hi dat vit tem, még pe dig sok kal ke ve sebb kézmívesekkel, mint amennyit az elõtt
ide for dít ni szok tak. Mû erõm höz most is csak egyhuszad rész erõ kí ván ta tik czövekek
béverésére, mint az elõtt, s emel lett azonba oly de re kas jó hi dat ké szí tet tem, mely jól
conserválva te mér dek idõ kig hasz nál ha tó, jó ál la pot ba maradánd” – ír ta a
Guberniumnak 1837-ben.22

Amint ez már a ko ráb bi iro da lom ban is felbukkan,23 vá sár he lyi fog sá ga ide jén Bo -
dor nak a re for má tus egy ház is hasz nát lát ta. 1820 au gusz tu sá ban a Vár temp lom
megroggyant24 ha rang szék ének ja ví tá sá hoz kér tek tõ le szakvéleményt.25 Szep tem ber -
ben, ami kor eh hez, il let ve a to rony lép csõ höz cse re fát igé nyel tek a ma giszt rá tus tól,
Bodort is „kölcsönkérték”,26 a je lek sze rint si ker rel: õsszel már együtt je löl ték ki a
meg fe le lõ fa tör zse ket a kör nyék be li erdõkben.27 1821 má ju sá ban Bo dor tól terv raj zot
kér tek, ki esz kö zöl ték bi lin csei le vé tel ét, ezt kö ve tõ en az ácsok és kõ mû ve sek az õ
irá nyí tá sa alatt dolgoztak.28 No vem ber ben ér te sü lünk ar ról, hogy a ha rang szék össze -
ál lí tá sa el kez dõ dött, de cem ber 8-án pe dig már a fel vont ha ran gok is meg szó lal tak,
Bo dor Pé ter és Nagy Jó zsef órás jelenlétében.29 Ilyen mi nõ sé gé ben ve he tett részt „a
ha rang ne héz já rá sa” okát vizs gá ló bi zott ság hely szí ni szem lé jén is 1821. de cem ber
11-én, il let ve ajánl hat ta fel se gí tés égét az új ha rang nyel vek fa ma kett je i nek
elkészítéséhez.30 A fel ügye let ért ígért 80 raj nai fo rint utol só rész le tét de cem ber 19-
én vet te át.31 A for rá sok egy ér tel mû en jel zik, hogy a Benkõ Kár oly ál tal is em lí tett to -
rony ba ve ze tõ grá di csok 1821-ben készültek.32 Az egy ház 1822-ben foly tat ta a ta ta -
ro zást, Bo dor pe dig mind vé gig je len volt a hát tér ben: má jus ban vé le mé nyét kér ték a
ha jó zsin dely fe de lé nek ja ví tá sá val kapcsolatban,33 ez után aján lot ta fel, hogy cse kély
költ ség gel le ve szi és vissza he lye zi a to rony gom bot is.34 1822. au gusz tus 4-én a to -
rony ab lak ok szû kí té sét, a ha ran gok fe let ti pa do zat el ké szí té sét, il let ve más rom lá sok
ki iga zí tá sát is Bo dor ra szán dé ko zott bíz ni a presbitérium.35 A to rony óra vá sott szám -
lap já nak fes té sét 150 raj nai fo rint alatt nem vál lal ta egy is me ret len „lagérozó”. Nyá -
ron gyûj tést is in dí tot tak a költ sé gek elõ te rem té sé re, ám az egy ház köz ség nek is mét
Bo dor ral lett sze ren csé je: ön ként és in gyen aján lot ta ma gát a szám lap meg fes té sé re
és a mánus beindítására.36 A to rony gomb le vé tel ének, vissza he lye zé sé nek, sõt ara -
nyo zá sá nak „fõ mes te re” így va ló ban õ lett.37 Jel lem zõ, hogy a gomb ira tot fo gal ma zó
lel kész a „ter mé sze ti haj lan dó ság gal ma gát sok szép mes ter sé gek re tö ké le te sí tett
Mehanicus” köz re mû kö dé sét hossza san mél tat ta az utó kor szá má ra, ám bû né re, rab -
sá gá ra egyet len szót sem vesztegetett.38 Bo dor te hát fog sá ga ide jén a vá ros szá má ra
vég zett mun kák mel lett a Vár temp lom ja ví tá sa i ban is kulcs sze re pet ját szott, ami vél -
he tõ en össze füg gés ben áll ha tott a mun ká la to kat irá nyí tó Borosnyai Lukáts Lász ló fõ -
ku rá tor ral, vá ro si ta ná csos sal fenn ál ló jó vi szo nyá val.

A fen ti ek is me re té ben nem cso da, ha sza ba du lá sa után, 1828-ban a ma giszt rá tus
kí sér le tet tett a min den hez ér tõ mes ter vá ro si geometraként va ló al kal ma zá sá ra. A
terv azon ban a Gubernium el uta sí tá sa mi att szer te fosz lott, így örök re meg vá la szo lat -
lan kér dés ma rad, hogy a sa já tos ész já rá sú, a tör vé nyes ség ha tá ra it zse ni a li tá sa okán
át jár ha tó ként ke ze lõ, foly ton úton lé võ mes ter ké pes lett vol na-e hi va ta li fel ada tok
el lá tá sá ra és a hely hez kö tött pol gá ri élet mód ra. Éle te kü lön ben is mind in kább vak -
vá gány ra sik lott a pénz ha mi sí tá si ügy kö vet kez mé nyei mi att: ja va it le fog lal ták a ha -
mis ban kók kár val lott ja i nak ki elé gí té sé re, mu la tó kert jé nek bér le ti dí já ból szár ma zó
jö ve del mét vád jai sze rint hût le nül ke zel ték, sõt fel há bo ro dá sá ra raj ta kí ván ták be -
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haj ta ni azt az össze get is, me lyet a vá ro si ven dég fo ga dót üze mel te tõ Hauchárd Jó zsef
a rab sá ga ide jén nyúj tott több évi koszt fe jé ben kö ve telt (bár vé gig a vá ros nak dol go -
zott, és fi zet sé get alig kapott).39 Adós sá gai szo rí tá sá ban ad hat ta má sod já ra is ban kó -
ha mi sí tás ra a fe jét, így az 1835–1845 kö zöt ti év ti ze det is mét bör tön ben kel lett töl te -
nie, most már sok kal szi go rúbb kö rül mé nyek között.40 A je lek sze rint a (va gyon ügyi)
pe re i ben il le té kes ma giszt rá tus jó in du la tát ad dig ra vég képp el ve szí tet te, anya gi
hely ze te pe dig mind in kább szétzilálódott.41 Má so dik sza ba du lá sa után, „el nyo mo ro -
dott agg sá gá ban”, az õt sze mé lye sen is me rõ Benkõ Kár oly sze rint, pár to lói nem igen
akad tak a vá ros ban, éle te vé ge fe lé pe dig mér ték te le nül ivott, ami 1849-es ha lá lá ban
is közrejátszott.42 Bodort már 1815-ben „te ker gõ korhel”-nek gya láz ták egy per ben a
tár gyi la gos nak alig ha te kint he tõ tanúk,43 el fo ga tá sa után sem res tell te ott ho ni „bo -
rocs ká ját” be ké ret ni a bör tön be, „mint aki étel köz be a bor ital hoz szo kott, hogy ne ta -
lán tán egéssége megbomollyék”.44 Szo mo rú élet pá lyá ja al ko nyán ta lán ez a „szo kás”
ha tal ma sod ha tott el raj ta, és ve ze tett a Benkõ ál tal fel jegy zett iszá kos ság hoz.

„…abba fo rog tam, s más mun kák ba is…”45

A for rás anyag nyil ván va ló vá te szi, hogy mes te rünk a 19. szá zad el sõ fe lé ben, le -
szá mít va a va lós fog ság ban töl tött éve ket, vé gig te vé keny volt, és szé les fõ úri meg -
ren de lõi kör rel ren del ke zett Er dély-szer te. Ma még is me ret len mû ve i re uta ló ada tok
bi zo nyá ra szép szám ban fog nak elõ buk kan ni le vél tá ra ink ból. Ad dig is szük sé ges nek
lát juk az elõt tünk já rók Bo dor mun kás sá gá ra vo nat ko zó, hi te les nek tû nõ is me re te i -
nek tö mör és kri ti kai összeg zé sét, ki egé szít ve azo kat né hány, ku ta tá sa ink so rán fel -
szín re ke rült új in for má ci ó val.

Egy ko rai adat sze rint 1806-ban Toldalagi Jó zsef ze né lõ órá ját ja ví tot ta
Koronkán,46 ahol Benkõ sze rint a ker tet is „ren dez te”; ugyanõ tud Bo dor gerend-
keresztúri tar tóz ko dá sá ról 1805–1806-ban.47 Igen hosszú szü net után, 1815 tá ján a
ko ra be li Er dély leg je len tõ sebb an gol park já ban, Beth len La jos kerlési bir to kán buk -
kan fel, ahol fõ ként a ker ti épít mé nye ken dolgozott.48 Kerlésen ké sõbb is meg for dult,
és min den jel sze rint éle te vé gé ig ba rá ti vi szonyt ápolt – egyéb ként hoz zá ha son ló -
an ext ra va gáns – megbízójával.49 1815 má so dik fe lé ben Beth len Im re berkenyesi ud -
va rá ban tûnt fel, ahol, sa ját ta nú sá ga sze rint, a „contesst” is ta ní tot ta geometriára.50

A pénz ha mi sí tá si ügy ben tett val lo má sa i ból az elõ zõ évek szé les meg ren de lõi kö re
és in ten zív mun kál ko dá sa raj zo ló dik ki: 1816 ele jén bá ró Nalátzi Jó zsef keresztesi51

bir to kán épí tett mal mot, nyá ron Szentpáli Dá ni el polyáni jó szá gán egy újab bat, il let -
ve le csa polt egy mo csa ras te rü le tet, köz ben Tordán ké szí tett „Valtzereket” Me zei Lá-
z ár „már fel fo ga dott Musikalis Secreterihez”, 1816 õszé tõl pe dig más fél esz ten dõn át
Jó si ka Mik lós magyarfenesi52 ud va rá ban tartózkodott.53 1818 ta va szán vissza tért Ma -
ros vá sár hely re, majd jó szá got szer zett, 1819-ben bá ró Jó si ka Já nos – a jö ven dõ be li
gu ber ná tor – mi ke si, majd Bor ne mi sza Li pót görgényszentimrei bir to kán dolgozott,54

aho vá vél he tõ en szö kõ ku tat is tervezett.55 1819-ben Zeyk Dá ni el ké ré sé re terv raj zo -
kat ké szí tett a ma ros vá sár he lyi „or szá gos is po tály” épí té sé hez is.56

A mû sza ki ér dek lõ dés mel lett a kép zõ mû vé szet sem állt tá vol tõ le, a for rá sok sze -
rint a raj zo lás hoz, fes tés hez szük sé ges esz kö zei, for mái voltak,57 ilyen irá nyú te het -
sé gét pe dig a je lek sze rint gya ko rol ta is: le vél tá ra ink leg ki vá lóbb is me rõ je, Ke le men
La jos a for rás meg je lö lé se nél kül bár, de több he lyen is szi lár dan ál lí tot ta, hogy Bo -
dor fes tet te Mikó Mik lós oltszemi kas té lyá nak na pó le o ni há bo rú kat és táj ké pe ket
meg je le ní tõ falképeit.58 Szamosújvári fog sá ga ide jén vég zett eset le ges fes té sze ti mun -
kái iga zo lá sá hoz is to váb bi ada tok szükségesek.59

Összeg zõ mû ve lap ja in Biró Jó zsef tár gyal ta elõ ször Bodort kertépítõként.60 A leg -
je len tõ sebb an gol park ok kal öve zett er dé lyi kas té lyok ban (Kerlés, Magyarfenes,60
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Görgényszentimre) va ló so ro za tos fel buk ka ná sá nak pusz ta té nyén túl újab ban bi zo -
nyít ha tó bo ta ni kai ér dek lõ dé se is egy re in kább ar ra utal, hogy sok ol da lú ér dek lõ dé -
se va ló ban ki ter jedt er re a te rü let re: köny vei kö zött egy há rom kö te tes fü vész könyv -
vel ta lál ko zunk, az Architectura Curiosa No va lap jai kö zé kü lön fé le nö vé nye ket, le -
ve le ket (vö rös fe nyõ, jú dás fa stb.) pré selt le, ame lyek má ig fennmaradtak.61 A fo gé -
kony mes ter, ha más ként nem, ker ti épít mé nyei ké szí té se ide jén, ön szor ga lom ból is
el sa já tít hat ta a ker tész ke dés mû vé sze tét. A for rá sok ból nyil ván va ló az is, hogy ma -
ga par ko sí tot ta Ma ros vá sár he lyen vá sá rolt, mu la tó kert té ala kí tott ma jor ját 1819 tá -
ján, mely be egy csi ga fe de lû filegóriát is épített.62 A ker ti „ültetmények” gon do zá sát
és sza po rí tá sát a ma jor 1821-es bér le ti szer zõ dé se is kikötötte.63

Ez a ház és kert egyéb ként a Ró zsa (ma Mihai Eminescu, ko ráb ban Jó kai Mór) ut -
cá ban, Intze Sá mu el re for má tus kán tor és Nagy Ist ván centumpater szom széd sá gá -
ban he lyez ke dett el.64 1818-ban Ma ros vá sár hely re vissza tér ve Bo dor a fe ren ce sek nél,
majd 1819-ben Gegõ Já nos há zá nak eme le tén, a Szent ki rály ut cá ban bé relt szállást,65

itt mû köd tet te a ban kó prést, és de cem ber ben itt is tar tóz tat ták le.66 Ám idõ köz ben
meg vá sá rol ta a Ró zsa ut cai ma jort, és 1819 fo lya mán el kezd te a mu la tó kert be ül te -
té sét és ki épí té sét, 5000 fo rint nál is töb bet költ ve rá.67 Há zát pol gá ri igé nyek sze rint
ren dez te be – val la tói több íz ben éle sen meg is jegy zik, hogy „gálántul” élt –; ti sza fa
kaszten, kár pi to zott dió fa ülõ gar ni tú ra, két ala bást rom büszt, rá má zott ké pek, ezüst -
ka na lak, ara nyo zott ká vés kész let és egye bek jel zik ezt in gó sá gai között.68 Igaz, volt is
mi bõl: val lo má sá ból ki de rül, hogy pél dá ul Tauffer Jó zsef kár pi tos nak az ér té kes ülõ -
gar ni tú rá ért ha mis ban kók kal fi ze tett a Szent Már ton-na pi sokadalomkor.69 (Az
1835-ös lel tár ból kör vo na la zó dó be ren de zés sze ré nyebb. Ér de kes ség, hogy ek kor
már sa ját port ré ja is ott füg gött szo bá ja falán.70)

Bo dor el fo gá sá val a ház és a mu la tó kert kö rü li mun ká la tok fél be ma rad hat tak, ud -
va rán 1820-ban 5000 tég lát és 2000 zsin delyt vet tek számba.71 Ezt kö ve tõ en bér be
ad ták, jö ve del me nö ve lé se cél já ból kör hin ta („Ringel-Spiel”) épült ben ne (Kálki
György köz re mû kö dé sé vel), va la mint kug li pá lya; a kert ben ter mé sze te sen bor ki mé -
rés is zajlott.72 Benkõ tu do má sa sze rint a „csi nos szép íz lés sel ké szült kert je, fél hold
for má ra tö rö kös me cset fe de lû nyá ri mu la tó kis fa ház zal, élõ fa sor ok kal” azon ban
még Bo dor rab sá ga ide jén elpusztult.73 Vé le ke dé sünk sze rint ez a ház és kert a Ró zsa
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ut ca dé li so rá nak kö ze pe tá ján állt. Ezt a fel te vést Mikolai Tóth Ist ván 1824–1825-
ben raj zolt lát ké pé re ala poz zuk. A mu la tó ek ko ri ban él te vi rág ko rát, épít mé nyei ku -
ri ó zum nak szá mí tot tak, ké zen fek võ te hát a fel té te le zés, hogy Mikolai va la mi lyen
for má ban áb rá zol ta. A Ró zsa ut ca kör nyé két szem lél ve a met sze ten nem is kell so -
kat ke res gél nünk: a dé li sor kö ze pe tá ján egy gon do san meg je le ní tett cse rép fe de les
ház, mö göt te pe dig egy eset le nül meg raj zolt, szo kat lan ido mú épít mény öt lik szem -
be, mely re a for rá sok ban hasz nált „csi ga fe de lû” jel zõ nyu god tan rá il lik. A te lek
hosszá ban öt je ge nye fá val ér zé kel te tett fa sor még in kább meg erõ sí ti fel te vé sün ket,
hogy Bo dor kert jé nek áb rá zo lá sá ról le het szó.74 A for rá sok sze rint a kert hát só, a kug -
li zót tar tal ma zó ré szé nek „a Ró zsa ut cá ra já ró köz re rú gó” be já ró ja volt:75 esze rint a
hajdani76 Csil lag köz és Ró zsa ut ca ál tal köz re fo gott sza ka szon kell ke res nünk, vél -
he tõ en en nek ke le ti (a ké sõbb nyi tott Knöpfler Vil mos ut cá val egye sí tett, va ló ban a
Ró zsa ut cá ba ve ze tõ) vé gé hez kö zel, az ötö dik te lek tá ján, ta lán az 1905–1906-ban
épült pol gá ri ele mi fiú is ko la helyén.77 Saj nos a met szet se ma ti kus jel le ge és a kör -
nyék tör té ne ti hely raj zá nak tisz tá zat lan sá ga pon to sabb azo no sí tást egy elõ re nem
tesz le he tõ vé.

„…orgonacsinálás, vizi mes ter sé gem, me cha ni kai, 
musikai és föld mé ré si mesterségeim…”78

Bo dor szak mai is me re tei, va la mint azok meg szer zé sé nek út ja az élet út kulcs kér -
dé sei kö zé tar toz nak. Mi lyen arány ban ke ve re dett ben ne a szü le tett zse ni, a szor gal -
mas au to di dak ta és a ta nult szak em ber, ve tõ dik fel a kér dés, a tör té ne ti va ló ság pe -
dig ne he zen kör vo na la zó dik, hi szen a ma is mert for rá sok szin te sem mit nem árul -
nak el fel ké szült sé gé vel kap cso lat ban. Jobb hí ján el fo gad hat juk a Bo dor-ügy ben
rend re hi te les nek bi zo nyu ló Benkõ Kár oly ál lí tá sát, mely sze rint há rom évig a ma -
ros vá sár he lyi re for má tus kol lé gi um ban ta nult, ám en nek egy elõ re nincs le vél tá ri
nyoma.79 A Fo dor Ist ván ra visszavezethetõ80 s a szak iro da lom ban is elfogadott81 fel -
té te le zést, mely sze rint a Zeyk csa lád tá mo ga tá sá val Bécs ben egye te mi szin ten gép -
tant ta nult vol na, je len leg nem tud juk alátámasztani,82 mint ahogy más irá nyú mû -
sza ki vég zett sé gé re sem utal nak hi te les ada tok. Va la mi fé le struk tu rált ma te ma ti kai
tu dá sa ta lán még is csak le he tett, ha Berkenyesen ar ra vál lal ko zott, hogy a „contesst”
geo met ri á ra tanítja.83 Az egyet len ma is mert hi te les adat ma ros vá sár he lyi asz ta los ta -
nonc ko dá sá ról szól: ezt már Benkõ említi,84 de val lo má sá ban Bo dor is egy ér tel mû en
megerõsíti.85 Eb bõl ki in dul va sok kal va ló szí nûbb, hogy in kább cé hes ván dor út so rán
ve tõd he tett el Eu ró pa nagy vá ro sa i ba, bár for rá sa ink er re vo nat ko zó an sin cse nek. Bo -
dor fel ké szü lé sé nek kér dé sét újabb ada tok fel buk ka ná sá ig nyit va kell hagy nunk,
alább in kább azt pró bál juk meg kör vo na laz ni, amit a le vél tá ri for rá sok le he tõ vé tesz -
nek: a tu dás szer zés más út ja it.

Ér dek lõ dé si kö rét, szel le mi ha bi tu sát két igen ér té kes for rás, 1820-ban kó tya ve -
tyé re bo csá tott ja va i nak lajstroma,86 va la mint az in gó sá ga i ról 1835-ben fel vett leltár87

kör vo na laz za bi zo nyos mér ték ben. Ezek ben ba ro mé ter, hõ mé rõ, irány tûk, mik ro -
szkóp, szintezõlibella,88 egy „geometricum inst ru men tum” da rab jai árul kod nak tu laj -
do no suk gya kor la ti ér dek lõ dé sé rõl a mû sza ki tu do má nyok te rén. Az 1820-as lel tár -
ban a Bo dor ál tal fej lesz tett, so kat vi ta tott ön já ró sze kér is szerepel.89 De az is tel je -
sen nyil ván va ló vá vá lik, hogy ezer mes te rünk író-ol va só em ber volt: 1835-ben egyet-
másai kö zött több tu cat cím nél kül em lí tett könyv és né hány rajz mel lett szá za sá val
szá mol ták össze a kéz ira to kat, le ve le ket. 1820-ban váz la to san ugyan, de sze ren csé re
té te len ként fel so rol ták az in gó sá gok kal el ve gyült 29 könyv cí mét – azo no sí tá suk ré -
vén be te kin tést nyer he tünk ol vas má nya i ba, ér dek lõ dé si kö ré be. Egy cso port juk Bo -
dor el mé le ti kí ván csi sá gát jel zi a re á li ák iránt: sok egyéb mel lett Penther Pra xis62
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Geometriaeja,90 Maróthi György Arithmeticája,91 Pethe Fe renc Mathesisa,92 va la mint
egy „tech no ló gi ai könyv” is he lyet ka pott pol cán. Ku ri ó zum nak szá mít And rea Pozzo
Perspectiva pictorumának93 fel buk ka ná sa: a szin te száz har minc éves traktátus is mét
ar ra fi gyel mez tet, hogy a sok ol da lú pénz ha mi sí tó élet mû ve mû vé szet tör té ne ti ér té -
ke lé se kor a ré gi szak írók köz vet len ha tá sá val fo lya ma to san szá mol ni kell. Ugyan is
nem Pozzo az egyet len 17. szá za di szer zõ Bo dor ol vas má nyai kö zött: Georg Andreas
Böckler 1664-ben Nürn berg ben ki adott Architectura Curiosa Novájának Bo dor tu laj -
do ná ból szár ma zó, mind má ig fenn ma radt pél dá nyá ról már volt al kal munk szól ni; a
mû ép pen a szö kõ kút épí tés és a hid ro di na mi ka kér dé se it tár gyal ja, emel lett szem lél -
te tõ raj zok kal, ki vi te le zett ku tak, cso dás dísz ker tek, ker ti épít mé nyek, pa lo ták pom -
pás met sze te i vel káp ráz tat ta el a la po kat bi zo nyá ra mo hó ér dek lõ dés sel for ga tó haj -
da ni ezermestert.94 Köny ve i nek szá ma nem nagy, ám en nél sok kal fon to sabb, hogy
ra gasz ko dott hoz zá juk, és mun ká ja so rán va ló ban hasz nál ta õket: le tar tóz ta tá sa után
kér te „mes ter sé gé hez és tu do má nyá hoz tartazó esz kö ze it és köny ve it ke zé ben adattat-
ni”,95 el kó tya ve tyélt köny vei egy ré szét Bedõ Sá mu el lel meg vá sá rol tat ta magának.96

Fi gye lem re mél tó, hogy nem hi á nyoz nak Bo dor könyv tá rá ból a ma gyar szép iro -
da lom kor társ mû vei és a he lyi könyv ter més leg fon to sabb új don sá gai sem: Cso ko nai
munkáit,97 Kö te les Sá mu el Erköltsi filosofiáját,98 Bo lyai Far kas nem rég meg je lent két
drá má ját s egy mûfordítását99 szin tén ott ta lál juk könyv tá rá ban a Té li estvék100 egy da -
rab já val együtt. Szép szám ban for dul nak elõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos ké zi köny -
vek is Csondor Já nos, Pethe Fe renc, Kaló Pé ter tollából.101 Több, a kor ban nép sze rû
föld raj zi mun ka és út le írás jel zi a csa var gó haj la mú mes ter nagy vi lág irán ti kíván-
csiságát,102 egy szó tár és egy gram ma ti ka pe dig a né met nyelv is me re té re, ta nu lá sá ra
utal.103

De a köny vek mel lett más úton is bõ vít het te tu dá sát. „Az újabb idõ ben Vá sár hely
genialis fõk ter mé si ért is em lí ten dõ; fõ leg me cha ni kus mû vé sze i vel az erõ mû vek szi -
get or szá ga is büsz ke lehetne”– ír ja épp Bo dor ra, Bo lya i ra és Raj ka Pé ter re cé loz va Kõ -
vá ri Lász ló 1841-ben, a vi lág vé gé re sza kadt zse nik szám ki ve tett sé gét fájlalva.104

Tény, hogy a 19. szá zad el sõ fe lé ben több je les mû sza ki el me élt a vá ros ban, leg ki -
vá lóbb juk ma ga Bo lyai Far kas. Bo dor és Bo lyai kap cso la tát il le tõ en óva to san fo gal -
maz ugyan a Bo lyai-ku ta tás, de az is me ret sé gü ket alá tá masz tó ada tok ról is tud.105

Val lo má sá ban Bo dor min den eset re tel jes egy ér tel mû ség gel utal a Bo lya i nál tett láto-
gatására,106 és so kat mon dó, hogy könyv tá rá ban is sze re pel 1820-ban az összes fris sen
ki adott Bo lyai-mû. Szem be öt lõ ér dek lõ dé si kö rük nagy fo kú egye zé se is: a Bo lyai- élet -
mû ben kör vo na laz ha tó ker té sze ti, tech ni kai, hid ro ló gi ai, sõt fes té sze ti, ze nei érdek-
lõdés107 Bo dor nak is mind-mind sa ját ja. A kap cso la tuk ra vo nat ko zó ada tok egy elõ re
sze gé nye sek, de ne héz el kép zel ni az ugyan ab ban a kis vá ros ban élõ, gya kor la ti kér -
dé sek iránt egy for mán fo gé kony, kí sér le te zõ ked vû ro kon lel kek kö ze li is me ret sé gé -
nek el ma ra dá sát – ezer mes te rünk te hát jó eséllyel ko ra egyik leg ki vá lóbb láng el mé -
jé vel va ló köz vet len ta pasz ta lat cse re ré vén is fej lesz tet te is me re te it.

A Bo dor-iro da lom ban elõ-elõbukkan az ál lí tás – majd an nak cá fo la ta –, hogy mes -
te rünk mér nök („inzsinér”, „geometra”) lett volna.108 Mint tud juk, a geometra a 19.
szá zad el sõ fe lé ben fõ ként egy jól kö rül ha tá rol ha tó hi va ta li tiszt sé get je lölt: a Bi ro -
da lom köz igaz ga tá si egy sé gei – az Er dé lyi Nagy fe je de lem ség ese té ben vár me gyék,
szé kek, ke rü le tek – mel lé be osz tott mû sza ki szak em be re ket ne vez ték így, akik nek
mun ka kö re messze túl ter jedt az el sõd le ges je len tés ál tal su gallt „föld mé rõ” fo gal -
mán. Eb ben az össze füg gés ben fon tos új adat, hogy 1828 má ju sá ban a ma ros vá sár -
he lyi ma giszt rá tus meg pró bál ta Bodort vá ro si geometraként al kal maz ni évi 200 raj -
nai fo rint fi ze tés sel, fõ fel ada ta ként az ut cák kö ve zé sét és iga zí tá sát, a ku tak kar ban -
tar tá sát, a köz épít ke zé sek irá nyí tá sát, a fo lyó sza bá lyo zást és a föld mé rést je löl ve
meg. A Gubernium azon ban el uta sí tot ta a tar to mány hi va tal no ki struk tú rá já ban
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nem lé te zõ tiszt ség lét re ho zá sát, úgy ítél ve meg, hogy a vá ros ban fel me rü lõ geome-
trai fel ada tok mennyi sé ge sem in do kol ja azt.109 (Vá ro si geometrákat az elõ zõ év ti ze -
dek ben va ló ban nem igen is me rünk a Nagy fe je de lem ség mér nök ka rá ban, ám de tény,
hogy 1830-ban Bras só ban Carl Meissnert, Medgyesen pe dig Si mon Jó zse fet ez zel a
ti tu lus sal említik,110 a funk ció te hát nem egé szen pél dát lan.) Bo dor ki ne ve zé sé nek
ter ve ugyan szer te fosz lott, de vi lá gos, hogy a ma giszt rá tus al kal mas nak tar tot ta a
mun ka kör be töl té sé re. Eb bõl is nyil ván va ló, hogy ha vég zett sé ge nem is, de gya kor -
la ti is me re tei vol tak mér nö ki té ren: „föld mé ré si” és „vizi” mes ter sé ge it ma ga is ön tu -
da to san szá mon tar tot ta, in gó sá gai kö zött mér nö ki mû sze re ket ta lá lunk, a min den -
nap ok ban pe dig szük ség ese tén mo csa rat csa polt, mal mot, hi dat épí tett, ut cát bur -
kolt, va gyis ott ho no san moz gott min den te rü le ten, amit egy ko ra be li geometrának is -
mer nie il lett. Nem meg le põ te hát, ha a for rá sok né ha „inzsinér”-ként, „geometra”-
ként utal nak rá, hi szen kor tár sai tu da tá ban mû sza ki is me re te i nek kö rét nagy részt
ezek a fo gal mak fed ték.

Bodort már 1806-ban „musika Meister”-nek ti tu lál ják, in gó sá gai 1820-as lel tá rá -
ban pe dig egy „musicális” szek re ter és két zeneautomata111 jel zi, né hány tár gyalt
mun ká ja mellett,112 hogy mes te rünk az em pi re és bie der mei er la kás kul tú rá ban oly
nép sze rû, a bé csi és pes ti asz ta los mû he lyek ben igen ke len dõ, zeneautomatákkal ki -
egé szí tett bú tor da rab ok (fu vo la mû ves szek re te rek?), órák szer ke ze te i vel is szí ve sen
baj ló dott. A lel tár ban emel lett egy-egy he ge dû, gi tár és két fuvola113 utal ar ra az
egyéb ként ké zen fek võ tény re, hogy a sok ol da lú mes ter jár tas le he tett a ze ne vi lá gá -
ban. Ja vai 1835-ös lel tá rá ban is fel buk kan nak tönk re ment hang sze rek és két rossz
verk li, de lát vá nyos a ház ban sza na szét szám ba vett, hat száz nál is több kot ta
(„musikai da ra bok ábrázolattyai”) – ta lán ezek va la me lyi ké bõl ál mod ta a má ig is me -
ret len dal la mot a fõ té ri kút rézfedelébe.114 Ugyan itt a kasztenje al só fi ók já ban tá rolt
124 da rab ón or go na síp, va la mint a há rom, ón sí pok ké szí té sé hez va ló esz köz or go -
na ké szí tõ te vé keny sé gé re utal,115 me lyet ma ga is büsz kén so rol 1819-ben mes ter sé gei
kö zött (vi lá go san meg kü lön böz tet ve a „musikai” mes ter ség tõl). Ez egész éle tét vé gig -
kí sér te: már 1806-ban a nagyernyei re for má tu sok or go ná ját vizsgálta,116 el sõ fog sá ga
ide jén szin tén ja ví tott or go nát a szamosújvári Szent Ferenc-templomban,117 de fõ ként
idõs ko rá ban ke rült elõ tér be, Benkõ Kár oly sze rint öreg sé gé re egye ne sen or go na épí -
tõ mû helyt alakított.118 1830 tá ján vél he tõ en a vámosgálfalvi re for má tu sok or go ná ján
dolgozott.119 Má so dik sza ba du lá sa után, 1845–1846-ban Mezõbodon re for má tus
temp lo má ba épí tett orgonát,120 1846–1847-ben a kibédieknek 2400 raj nai fo rin tért,
mely „meg pró bál tat ván, egy tö ké le tes mes ter mû nek találtatott”.121 A szabédi uni tá ri -
us temp lom ba 1848-ban ké szí tett hang szer Or bán Ba lázs sze rint köz vet ve még a pol -
gár há bo rú ese mé nye it is befolyásolta.122 Bo dor ne ve 1847-ben a ma ros vá sár he lyi Kis -
temp lom ba ter ve zett or go na meg ren de lé se kap csán is fel me rült, 1500 ezüst fo rin tért
ké szí tett vol na a gyü le ke zet szá má ra „egy oly or go nát mint a kibédi, 10 mutatióval,
49 clavissal és lábítóval”.123 Emel lett per sze éle te vé gé ig iz gat ták a leg agya fúr tabb ze -
nei szer ke ze tek – így ke rült kap cso lat ba a sáromberki kas tély mord urá val, a mû sza -
ki kér dé sek iránt szin tén ér dek lõ dõ Te le ki Fe renc cel is.124 1831. ja nu ár 25-én át vett a
gróf tól „egy üveg ha ran gok ból ál ló úgy ne ve zett hármonicát egy mahoni kasztenbe,
mely nek min den üve gei ép ség ben vagynak, oly kö te le zés sel, hogy azon harmonicát az
én ta lál má nyom szerént claviáturával játzhatóvá tégyem”, vál lal va, hogy 80 raj nai
fo rin tért ta vasz ra a mun kát el vég zi. Nem tud juk, hogy a kü lö nös hang szer vé gül
meg szó lalt-e, min den eset re há rom év múl tán, 1833 de cem be ré ben a tü rel mét vesz -
tett Te le ki per re vit te a dol got, Bo dor pe dig ma ka csul bi zony gat ta, hogy az át ala kí tás
igen is si ke rül ni fog, hi szen an nak mód ja ál ta la ki van ta lál va, a több éves ké sés oka -
ként jobb hí ján az ih let hi á nyát hoz va fel.125
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Epi ló gus

Bár Bo dor Pé ter 20. szá za di mo nog rá fu sai elõ sze re tet tel ál lí tot ták kö zép pont ba a
„szé kely ezer mes ter” (Fo dor Ist ván), a szé kely nép lé lek bõl fa ka dó facsaratos ész já rás -
sal meg ál dott, fur fan gos gó bé (Gu lyás Kár oly), a né pi szár ma zá sú zse ni ro man ti kus
iro dal mi to po szok ra épü lõ alak ját, lát hat tuk, hogy a tör té ne ti va ló ság sok kal össze -
tet tebb. Ki vé te les te het sé gé hez sze mer nyi két ség sem fér, ám leg alább ennyi re fon -
tos az, hogy is me re te it õ is ko ra be já ra tott csa tor ná in ke resz tül sze rez te: for gat ta a
ren del ke zé sé re ál ló szak iro dal mat, kap cso lat ban állt kör nye ze te mû sza ki ér dek lõ dé -
sû tag ja i val, és vél he tõ en vi lág lá tott em ber volt – tu dá sa te hát az új ko ri Eu ró pa tu -
do má nyos is me re te i vel köl csön ha tás ban fej lõ dött, alig ha ér té kel he tõ va la mi fé le ere -
den dõ õs te het ség fel szín re tö ré se ként. Zse ni a li tá sa ne he zen fa kad hat ab ból, hogy
tör té ne te sen egy marosszéki szé kely fa lu ban – Erdõszentgyörgyön – lát ta meg a nap -
vi lá got, sok kal lé nye ge sebb len ne tisz táz ni, hogy an nak fõ úri pat ró nu sai ját szot tak-
e eset leg sze re pet to váb bi pá lyá já ban. A je lek sze rint fo gya té kos szü lõk sze re lem -
gyer me ke ként vi lág ra jött,126 te hát a va ló ban rend kí vü li mély sé gek bõl in du ló te het -
ség élet út ja jó val össze tet tebb ér tel me zést kí ván a sze gény csa lád sar já nak ne héz sor -
sa ih let te köz he lyek egy sze rû sé gé nél. A 19. szá zad el sõ fe lé nek bõ sé ges for rás anya -
ga bi zo nyá ra se gít majd pon to sab ban lát ni ezt is, akár csak az iz gal mas, sok ar cú sze -
mé lyi sé get, mely nek ér tel me zé si le he tõ sé gei a „tekerkõ korhel, rossz caracterû, csa -
lárd ember”127 tor zí tott vég le té tõl a Benkõ ál tal meg is mert „jel le mé re csen des, jó szí -
vû, ta nú sá gos beszédû”128 öreg alak já ig ter je dõ ská lán igen szé le sek.
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György. Men tor Ki adó, Mvhely, 1999. 68–74. (Szõcs le vél tá ri ku ta tá sok nyo mán, lát ha tó an több Bo dor ra vo -
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41. Bo dor kál vá ri á já nak bõ sé ges for rás anya ga a ma ros vá sár he lyi, bu da pes ti és ko lozs vá ri le vél tá rak ban kö rül -
te kin tõ ér tel me zés re vár. Ez csak is a tel jes kö rû fel dol go zást kö ve tõ en va ló sul hat meg.
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44. Ma giszt rá tu si jegy zõ könyv nr. 55. 1820. 363r.
45. „…ekkor pe dig [1819-ben, pün kösd után 5-6 hét tel – OJ] Mi kes rõl a m(é)l(tósá)gos L(iber) B(aro) Jó si ka Já -
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zõ köny ve. AP 298/1820 57. (A to váb bi ak ban Investigatio.)
46. B. Nagy: Stí lu sok 117.
47. Benkõ: i. m. 42.
48. Eze ket már Benkõ Kár oly is hang sú lyoz za Bo dor kap csán. (Benkõ: i. m. 43.) Kerlési tar tóz ko dá sát vá sár he -
lyi for rá sok is iga zol ják: 1815-ben ott ke res te ti Doboka vár me gyé vel egy adós ság per mi att a vá sár he lyi ma giszt -
rá tus, de mint ki de rül, ok tó ber re már át köl tö zött a Kolozs vár me gyei Berkenyesre. (AP. 168/1815; vö. Pál-An -
tal: i. m. 134.) It te ni ker ti mun ká it Biró is mél tat ja. (Biró Jó zsef: Er dé lyi kas té lyok. Új Idõk Ki adó, Bp., 1943.
113.) Ta lán nem ér dek te len, hogy a kas tély ban fal fest mé nyek is vol tak „nem a leg rosszab bul fest ve”. (Kõ vá ri
Lász ló: Er dély föl de rit ka sá gai. Kvár, 1853. 244.) A kerlési lé te sít mé nyek rõl Beth len La jos ön élet írá sa el sõ kéz -
bõl tá jé koz tat (Beth len La jos ön élet írá sa. S.a.r. Szádeczky La jos. Kvár, 1908. Passim, 113–117.)
49. Ba rá ti vi szo nyuk ra utal, hogy az idõs mes ter 1845-ben üd vöz lõ ver set írt a 63 éves „ker tész gróf” szü le tés -
nap já ra. (Uo. 119.) Szõcs le ve le zé sük rõl is tud. (Szõcs: i. m. 72.) Kerlésen 1819-ben is meg for dult. (B. Nagy:
Stí lu sok 118.)
50. Investigatio 20–21; vö. a 48. jegy zet tel.
51. Te hát nem Batizon! Vö. Pál-An tal: i. m. 134.
52. Ke le men La jos itt ta lál ko zott ve le egy for rás ban mint a kas tély kül sõ épü let övé ben la kó „ud va ri me cha ni -
kus sal”. Ke le men La jos: A magyarfenesi Jó si ka-kas tély. In: Uõ: Mû vé szet tör té ne ti ta nul má nyok. II. S. a. r. B.
Nagy Mar git. Kriterion Könyv ki adó, Buk., 1982. 231.
53. Bo dor val lo má sá nak több vál to za ta is fenn ma radt, me lyek nek adat gaz dag sá ga el tér. Ta nul má nyunk ban a
tel jes val la tá si anya got tar tal ma zó, vég le ges – össze má solt és le fû zött – jegy zõ könyv ada ta it ve tet tük össze a
B. Nagy Mar git ál tal kö zölt vál to zat tal. Investigatio 52–53, 249; vö. B. Nagy: Stí lu sok 117.
54. Investigatio 57; vö. B. Nagy: Stí lu sok 118.
55. Pál Sámuelné Ne mes Er zsé bet vall ja, hogy Bo dor a fér jé vel vá sá rol ta tott ve lin pa pír ra a Bor ne mi szá nak ké -
szí ten dõ „Vas ser-Spi e gel”-t – bi zo nyá ra Wasserspiel – sze ret te vol na le raj zol ni. Lásd Investigatio 104.
56. Uo. 39–40.
57. Ma giszt rá tu si jegy zõ könyv nr. 56. 1820. 45r; Licitationis instumentum Bo dor ja va i ról. 1820. márc. 24. Ro -
mán Nem ze ti Le vél tárak Kolozs Me gyei Osz tá lya. Ma ros vá sár hely vá ros le vél tá ra. Nr. 12, 1–5. (A to váb bi ak -
ban: Licitationis inst ru men tum 1820); Bo dor Pé ter fel kel he tõ ja va i nak össze írá sa. 1835. febr. 27. Uo. (a to váb -
bi ak ban: Lel tár 1835). 26v.
58. Ke le men La jos: A fiatfalvi kas tély és ré gi gaz dái. In: Uõ: Mû vé szet tör té ne ti ta nul má nyok. II. S. a. r. B. Nagy
Mar git. Kriterion, Buk., 1982. 226. Az ada tot Biró Jó zsef is át ve szi, és a fal ké pe ket az 1820-as évek vé gé re da -
tál ja. Biró: i. m. 95.
59. Lé vai: i. m. 813; Pál-An tal: i. m. 149–150. Ek kor tájt fo goly itt a fes tõ ként szin tén ak tív Pietro Rivetti is.
60. Biró: i. m. 113–114. Biró Bo dor koronkai ker tész ke dé sé rõl is tud, ta lán Benkõtõl, bár a koronkai le vél tá rat
is jól is mer te. Vö. Benkõ: i. m. 42.
61. Licitationis inst ru men tum 1820. 5r; vö. Or bán: Hasz nos ság 299., 87. láb jegy zet.
62. A kert lét re ho zá sá ra: Investigatio 142–143. A ker ti épít mé nyek re töb bek kö zött: Haj nal Jó zsef és Vi rág Dá -
ni el sze ná to rok je len té se a ma giszt rá tus hoz. 1824. okt. (Má so lat 1836-ból). AP 298/1820, 35–37.
63. Szer zõ dés Bo dor Pé ter és Petelei Már ton fo ga dós kö zött. Ma ros vá sár hely, 1821. máj. 30. AP 520B/1821.
64. Uo.
65. Investigatio 131, 223–226.
66. Uo. 27.
67. Uo. 13–14.
68. Licitationis Inst ru men tum 1820. Passim.
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69. Investigatio 43, 236.
70. „Me cha ni kus Bo dor Pé ter nek üveg és rá ma nél kül va ló ké pe, 4 Rft.” Lel tár 1835. 26r.
71. Licitationis Inst ru men tum 1820. 1r.
72. Szer zõ dés Bo dor Pé ter és Petelei Már ton fo ga dós kö zött. Ma ros vá sár hely, 1821. má jus 30. AP 520B/1821;
vö. Ma giszt rá tu si jegy zõ könyv nr. 58. 1822, passim. 1824 au gusz tu sá ban a Bo dor-kert ben ga ráz dál ko dó, a kör -
hin ta ülé se it fel té põ le gé nyek rõl hal lunk: AI 396/1824.
73. Benkõ: i. m. 43.
74. A köz is mert ma dár táv la ti ké pet 1824–1825-ben raj zol ta Mikolai, majd 1827-ben met szet te réz be Nagy Sá -
mu el.
75. Haj nal Jó zsef és Soós György sze ná to rok je len té se a ma giszt rá tus hoz. [1830-as évek]. A Ro mán Nem ze ti
Le vél tárak Kolozs Me gyei Osz tá lya. Ma ros vá sár hely vá ros le vél tá ra (nr. 197). Nr. 12, 31v.
76. A két ut ca név ma is lé te zik, de nem ugyan azo kat az ut cá kat je lö li. A ré gi Csil lag köz C alak ban a Ró zsa
(ma Eminescu) ut cá ból in dult és oda is tért vissza a mai Beszterce–Csillag–Rózsa–Brãila ut cák bi zo nyos sza -
ka sza in.
77. Je len leg Eminescu ut ca 29. szám. Az is ko la épí té se elõtt a te lek ál lí tó lag a vá ros tu laj do ná ban volt. Lásd
Ioan Eugen Man: Târgu Mureº, istorie urbanã din anul 1850 pânã la primul rãzboi mondial. II. Editura Nico,
Târgu-Mureº, 2009. 370.
78. A vá ros ba ér ke zé se kor bir to ká ban lé võ 5300 raj nai fo rint ere de tét fir ta tó kér dé sek re vá la szol ja 1819-ben:
„…kaptam pe dig el sõ ben or go na csi ná lá sért, azu tán vizi mes ter sé ge mért, me cha ni kai, musikai és föld mé ré si
mes ter sé ge im bõl.” Investigatio 14.
79. Benkõ: i. m. 42.
80. „Ál lí tó lag a Zeyk csa lád párt fo gá sa ré vén Bécs ben a Polytechnikumot lá to gat ta, ahol a gép tan ban ké pez tet -
te ma gát” – ve ti fel, saj nos for rás meg je lö lés nél kül. Fo dor: i. m. 3.
81. Lé vai: i. m. 811; Mû vé sze ti le xi kon. I. Szerk. Zádor An na – Genthon Ist ván. Har ma dik ki adás. Aka dé mi ai
Ki adó, Bp., 1981. S.v. Bo dor Pé ter.
82. Szõcs: i. m. 69; Pál-An tal: i. m. 132.
83. Investigatio 20–21.
84. „Ta nu lá sát Léczfalván kezd te meg a fa lu si os ko lá ban, hon nan a m.-vá sár he lyi re for mált ta no dá ba ment, a
há rom el sõ osz tá lyon ke resz tül foly tat ta is, mi dõn ugyan M.-Vásárhelyen asz ta los inas sá lett, s már ek kor va -
sár na pi szü nó rá it egy fa li óra ké szí té sé re for dí tot ta, mit mes te re meg néz vén és ked vel vén, ke ve set raj zol ni is ta -
nít tat ta.” Benkõ: i. m. 42.
85. „Né hai Bö ször mé nyi Ádám mal [a ban kó prést Bo dor nak aján dé ko zó pus ka mû ves – OJ.] pe dig még gyer mek
ko rom ba esmérkedtem meg, mi kor asztaloslegény vol tam, úgy pe dig, hogy Bö ször mé nyi Ádám nak szük sé ge lé -
vén pus ka agya kat vag dal tat ni, én nem messze lak ván tõ le en gem ál tal hí vott és én ve lem fû ré szel te tett, s ak kor
meg is mert em ber sé ges em ber nek len ni, s azoltától fog va az esmérettségünk meg volt, mi kor je len vol tam itt a vá -
ro son, de kü lö nös ba rát ság ba so ha sem vol tam [ve le].” Investigatio 44–45.
86. Licitationis instumentum 1820. 1–5.
87. Lel tár 1835. 25–27.
88. „Egy nagy Nievelir Vage, stativiajaval, keresztyével és tok já val edgyütt, 50 Rft.” Licitationis inst ru men tum
1820. 2r. Bi zo nyá ra Nivellierwaage [ném.: szintezõlibella].
89. „Egy zöld sze kér frictions rollakkal, amely nek a ten ge lye a kerékekkel edgyütt fo rog, 300 Rft.” Licitationis
inst ru men tum 1820. 1r. A val la tá si jegy zõ könyv bõl ki de rül, hogy a „hí res” sze kér hez Pál Sá mu el órás is ké -
szí tett al kat ré sze ket, „hol mi esz kö zö ket a sze ke ré hez, ko csi já hoz, úgy egy thermometrumot is vé lem készít-
tetett”– vall ja (Investigatio 17.), ám eb bõl nem egy ér tel mû, hogy az in gó sá gok kö zött egyéb ként kü lön is szám -
ba vett hõ mé rõ ki fe je zet ten a sze kér hez ké szült vol na (ez azért nem mind egy, mert er re is ala poz va kezd ték
egye sek a gõz gép má so dik aty ja ként tisz tel ni Bodort, lásd Lé vai: i. m. 811. Vö. Szõcs: i. m. 71; Pál-An tal: i. m.
137).

90. Johann Fr. Penther: Pra xis Geometriae, worinnen nicht nur alle bey dem Feld-messen… Augsburg, 11732.
91. Maróthi György: Arithmetica, vagy szám ve tés nek mestersége… Deb re cen, 11743.
92. Pethe Ferencz: Mathesis. Béts, 1812.
93. Andreas Puteus: Perspectiva pictorum et architectorum… I. Romae, 11693, II. Romae, 11700.
94. Or bán: Hasz nos ság 298–300.
95. Ma giszt rá tu si jegy zõ könyv nr. 56, 1820. 40r. Fogvatartói is vi gyáz tak ar ra – épp a kút kö rü li mun kái mi att
– hogy in gó sá ga it „a fes tés- és mé rés hez meg kí ván ta tó ja va in, ugyan ezek hez tar to zó köny ve in kí vül” li ci tál ják
el. Uo. 45r.
96. Ma giszt rá tu si jegy zõ könyv nr. 58, 1822. 79v.
97. „Cso ko nai mun kái 2 dar(abban)”. A Már ton-fé le két kö te tes ki adás le het: Cso ko nai Vi téz Mi hály ne ve ze te -
sebb poétai mun kái. I–II. Ki ad ja Már ton Jó zsef. Béts, 1816.
98. „Erköltsi Phylosophia, 2 dar(abban)” In: Kö te les Sá mu el: Az erköltsi filosofiának ele ji, I–II. Mvhely, 1817.
99. [Bo lyai Far kas]: Öt szomoru já ték. Szeben, 1817; A pár isi per. Mvhely, 1818; Pope pró ba té te le az em ber rõl.
Mvhely, 1819.
100. Ko lozs vá ron meg je le nõ szép iro dal mi so ro zat az 1810-es évek ben.
101. „Gaz da ság bé li utassíttások” In: Csondor Já nos: Gaz da ság bé li szám adó és szám ve võ tisz ti utasítások…
Keszt hely, 1819; „Pethe Ferentz Gaz da ság, 2 dar(abban)” il let ve „Pethe Ferentz Há zi ma jor ság, lótenyésztetés,
szar vas mar ha és juh ba rom or vos könyv” In: Pethe Fe renc: Pal lé ro zott me zei gazdaság… I. Sop ron, 1805; II. Po -
zsony, 1808–1813; III. Bécs, 1814. (A mun ka el sõ két kö te té rõl, il let ve a har ma dik kö tet kü lön fé le „sza ka sza i -
ról” van szó.); „Kal ló Pé ter Méh tar tás”. In: Kaló Pé ter: A méh tar tás nak külömbféle tar to má nyok ra, kör nyé kek -
re, és esz ten dõk re al kal maz ta tott igen könnyû, hasz nos, és gyö nyö rû sé ges módgya. Eger, 1816.
102. „A Föld mathematika le írá sa”. In: Ka to na Mi hály: A Föld mathematica le írá sa a vi lág al kot má nyá val
együtt. Révkomárom, 1814; „Uta zá sok tár há za”. In: Kis Já nos: Ne ve ze tes uta zá sok tár há za. Pest, 1816–1819.
I–VIII; „Kö zön sé ges Geographia, 2 dar(abban)” in: ta lán Ferenczy Já nos: Kö zön sé ges Geographia, mellyben a68
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Föld nek mathematikai, ter mé sze ti és leg in kább po li ti kai állapotja a leg újabb vál to zá sok után elõ ada tik. Pest,
1809; „Allgemeine Weltkunde” in: ta lán Johann Georg August Galletti: Allegemeine Weltkunde, oder
Geographish-statistisch-historische Übersichtsblätter… Lepizig-Pest, 1810; „Hübner Lexiconja 5 dar(abban)”.
In: Hübner Já nos: Mos ta ni, és ré gi nem ze te ket, or szá go kat, tar to má nyo kat, vá ro so kat […] es mér te tõ Lexikon…
I–V. Pest, 1816–1817.
103. „Már ton német–magyar–deák és magyar–német–deák lexiconja, 2 dar[abba]” In: Már ton Jó zsef: Há rom
nyelv bõl ké szült os ko lai lexicon, va gyis szókönyv… I–II. Bécs, 1816; „Mar ton németh Grammatica”. In: Már ton
Jó zsef: Né met grammatika… (1Kassa, 1799) cí mû mû ve 19 ki adá sá nak va la me lyi ke.
104. Kõ vá ri Lász ló: Szé kely hon ról. Kvár, 1842. 37. A kö tet Ma ros vá sár hely rõl szó ló III. fe je ze tét rész ben vagy
egész ben több íz ben új ra kö zöl ték: Kõ vá ri Lász ló: Táj ké pek uta zá si raj zok ban. S. a. r. Bá lint Jó zsef. Kriterion
Könyv ki adó, Buk., 1984. 97–99; Gaz da: i. m. 63–64.
105. Oláh An na egy Bo lyai ál tal Bo dor Pé ter hez írt le vél rõl tud, ám itt nyil ván va ló el írás ról van szó: a szó ban
for gó le ve let nem az ezer mes ter hez, ha nem Bo dor Pál hoz cí mez te a ma te ma ti kus 1816. nov. 3-án. (Oláh An na:
„…oltóskolák, plán tá lás sok évet el ve võ szen ve de lem be vittek…” A gaz dál ko dó Bo lyai Far kas. In: Gaz da: i. m.
486. Vö. Bo lyai le ve lek. S.a.r. Benkõ Sa mu. Kriterion Könyv ki adó, Buk., 1975. 86–89.) Lásd még Oláh An na:
„A ha rang ne héz já rá sa oká nak meg vizs gá lá sa.” Bo lyai Far kas ta nul má nya a ha rang szó fi zi ká já ról. In: Gaz da:
i. m. 431–440.
106. B. Nagy: Stí lu sok 118; Investigatio 9, 225.
107. Gaz da: i. m. passim.
108. Lé vai: i.m. 811; Szõcs: i. m. 69; Pál-An tal: i. m. 132.
109. Or bán Já nos: A ma ros vá sár he lyi ba rokk mes ter kör ku ta tá sá nak újabb ered mé nyei. Dol go za tok az Er dé lyi
Mú ze um Érem- és Ré gi ség tá rá ból 3–5. 2008–2010. 205.
110. Calendarium novum, et vetus ad annum vulgarem MDCCCXXX… Claudiopoli, 1830.
111. „Egy musicalis Secreter bronzírozva Mahuni fá ból a kül sõ ré sze, a le nyí ló aj tó nak pe dig a bel sõ ré sze
ebanum fá ból, 8 külömb-külömb fé le Valtzerekkel. Egy asz ta li óra. Két an tik fõ” – a há rom té tel ára együtt 700
raj nai fo rint, bi zo nyá ra össze tar toz tak te hát, ami gya ko ri ha son ló ko ra be li bú to rok ese té ben; „Egy új laufwerk
mely nek nincs musikája, 20 Rft; Egy mu si ca le Inst ru men tum 5 ci lin der rel, laufverkkel edgyütt, el bont va ugyan,
ha nem kü lön ben egész be, hi ba nélkült 50 Rft.” Utób bi ket tõt meg vá sá rol ta Simény Elek. Lásd Licitationis ins-
tumentum 1820. 1v, 4r.
112. Mint lát tuk, Koronkán Toldalagi ze né lõ órá ját ja ví tot ta, Tordán Me zei Láz ár „Musikalis Secreter”-ét fo gad -
ta fel.
113. Licitationis instumentum 1820. 4r.
114. Amennyi ben a dal lam hen gert is õ ké szí tet te.

115. Lel tár 1835. 26r.
116. Nagy La jos – Ne mes Gyu la: Nagyernye. Nagyernye, 2007. 126. A for rás sze rint Koronkán is ké szí tett
egyet, ez egy be vág az õt 1806-ban a koronkai Toldalagi-udvarban em lí tõ ada tok kal.
117. Pál-An tal: i. m. 149, Szongott vá ros mo nog rá fi á ja alap ján.
118. Benkõ: i. m. 43.
119. Pál-An tal: i. m. 150; A tör té nel mi Küküllõi Re for má tus Egy ház me gye egy ház köz sé ge i nek tör té ne ti ka tasz -
te re, IV. 1648–1800. Maroscsapó–Vámosgálfalva. S. a. r. Bu zo gány De zsõ – Ko vács Má ria Már ta – Õsz Sán dor
Elõd – Tóth Le ven te. Ta nul má nyok kal ki egé szí tet te Hor váth Irin gó – Sipos Dá vid. Koinónia Ki adó, Kvár, 2012.
820.
120. Uo. 808; vö. Sipos Dá vid: Or go nák a Küküllõi Re for má tus Egy ház me gyé ben. In: A tör té nel mi Küküllõi Re -
for má tus Egy ház me gye egy ház köz sé ge i nek tör té ne ti ka tasz te re, I. 1648–1800. Ádámos–Dányán. S. a. r. Bu zo -
gány De zsõ – Õsz Sán dor Elõd – Tóth Le ven te. Ta nul má nyok kal ki egé szí tet te Hor váth Irin gó – Ko vács Má ria
Már ta – Sipos Dá vid. Koinónia Ki adó, Kvár, 2011. 555.
121. Péterfy Lász ló: Bo dor Pé ter or go ná ja. Kibéd, 1984. aug. 26. 5–7. Sok szo ro sí tott kéz irat.
122. Or bán Ba lázs: A Szé kely föld le írá sa, IV. Marosszék. Pest, 1870. 197; Pál-An tal: i. m. 153.
123. Re for má tus le vél tár 2020b/1847, passim.
124. Deé Nagy Ani kó: A könyv tár ala pí tó Te le ki Sá mu el. EME, Kvár, 1997. 103. jegy zet.
125. „…ezen mes ter mív el ké szí té sé ben a lé lek nek annyi fog la la tos sá ga van, mint a mes ter ség nek, és a mû vész -
ség nek itt oly me ze je nyílt fel, hol is a lé lek mun kál ko dá sá nak lé tét szo ros meg ha tá ro zott idõ re szo rí ta ni nem
le het”, et tõl füg get le nül a per fel vé tel 1834-ben meg tör tént. A Ro mán Nem ze ti Le vél tárak Ma ros Me gyei Osz -
tá lya. A szé ki Te le ki csa lád le vél tá ra. Va ria. Nr. 245.
126. Benkõ: i. m. 42; Szõcs: i. m. 70.
127. Lásd a 43. jegy ze tet.
128. „Ter me té re néz ve ma gas, szõ ke pi ros, ép és il le del mes alkatu, jel le mé re csen des, jó szívü, tanuságos
beszédü, jól is mer tem én is…” Benkõ: i. m. 43.
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