zatban megvan a doxologia („mert tied az ország stb.")> a z Orthographiában viszont nincsen.
Nos, ez csak azzal magyarázható, hogy az első kiadásban sem volt benne. Sőt ez a különbség
erős bizonyíték arra, hogy az Orthographia első kiadása korábban jelent meg, mint az 1538-ra
feltételezett Magyarázat. Az még kevésbé képzelhető el, hogy az olvasmány rész a maga össze
tételében változott az 1549-es kiadásban— az evangélikus káték vonalán retrográd irányban !
A helyesírási részben levő téves, kontár kézre valló szedés máskülönben sem férne össze annak
feltételezésével, hogy a szerkezet vagy szöveg változott az új kiadásban.
Vizsgálódásunk sommázott eredménye az, hogy mivel az Orthographia Ungarica jelen
tősége a helyesírási részben van, az abban nyújtott: helyesírási rendszer pedig Dévai Mátyás
munkája, irodalomtörténetünkben tovább is Dévai Mátyás művei közt van a helye ennek az
értékes irodalmi emléknek. Mivel pedig a helyesírási és az olvasmány rész a könyvecske célzata
szempontjából egységes mű, viszont az olvasmány rész Dévai reformátort működésének
csakis az elejére helyezhető, az Orthographiát Dévai Mátyás művei közt a legkorábbinak kell
tekintenünk. A magyar nyelvtudomány történetében pedig Sylvester 1527-beli magyar értel
mezései és 1536-beli Grammatica-ajánlása között van a helye az Orthographiának.
Utóhangképpen tanulságos még Sylvester Üjtestamentomához28 is viszonyítani e művei.
Vajon Dévai helyesírási rendszerében az az és az ez írásmódja nem volt-e tényező Sylvester
megbátorodásában, hogy disztichonokban írja ajánlását és néhány bibliai irat sommáját?
Sylvesternek szükséges volt a bizonyosság, hogy antik időmértékes verssorait jól, jó mérték
szerint fogják olvasni. A kihagyásos alakok nem lehettek számára megnyugtatóak, nem tük
rözték a szótagok hosszúságát a mássalhangzóval kezdődő szavak előtt. Attól azonban viszoly
gott, hogy a szószármaztatási elv feláldozásával Dévai módján engedményt tegyen a köznépi
ejtés reális tükröztetésének. Visszariadt a sokféleségtől a névelő és a mutató névmás
írás-ában. Az egyöntetűség tudósi elve fontosabb volt neki, mint a valóság. Ezáltal
egyszersmind a köznéptől, a vuígus imperitumtól is elhatárolta magát. Szerinte úgy
áll a dolog, hogy , , . . . vannak, akik így ejtik: ab barát, af farkas, ap pap, ad diák stb."" 9
Elve védelmében inkább tagadta az akkor már minden bizonnyal általános ejtést: az az és az
ez hasonulását a következő mássalhangzóhoz. A magyar nyelv élete mindenesetre Dévai
filológiai realizmusát igazolta, és ezért nem mindegy, hogy az Orthographiát hova
helyezzük a magyar irodalom, a magyar helyesírás és az élő magyar nyelv történetében. De
akár hasznos, akár nem az a gondolat, hogy Dévai helyesírási rendszere talán tényező volt
Sylvester disztichonírási lendületében, az bizonyos, hogy Sylvester János Űjtestamentomát
csak Dévai Mátyás Orthographiájának ismeretében olvassuk úgy, ahogy a magyar nép akkor
azt olvasta. 30
'

Sólyom Jenő

Barakonyi Ferenc az újabb adatok tükrében
Barakonyi Ferenc személyével aránylag sokat foglalkoztak a kutatók. Ennek oka főként
az a körülmény volt, hogy Erdélyi Pál benne jelölte meg a XVII. század közepe tájáról származó
egyik legnevezetesebb
és anyagánál fogva igen érdekes gyűjteménynek, a Teleki-énekeskönyvnek a szerzőjét.1 A gyűjtemény 49 neki tulajdonított versét még egyéb helyekről publikált
más 9 énekkel is megtoldotta, s így Barakonyi jelentős mennyiségű, változatos hangú szerelmi
költészet művelőjeként került bele az 2irodalmi köztudatba. Erdélyi után a levéltári kutatások
számos adatot hoztak róla napfényre. Ezek eredményeit és saját vizsgálódásainak bizonyíté
kait foglalta össze Klaniczay Tibor. Megállapította, hogy a Teleki-ék. nem Barakonyi verseinek
a gyűjteménye, benne mindössze egy éneket tarthatunk joggal az ő szerzeményének.3
A Barakonyi személyére vonatkozó eddigi adatok ellenőrzését és kiegészítését lehetővé
teszi a pozsonyi Szlovák Állami Levéltárban levő Gyulai-család szokolóci családi levéltára.4
A Barakonyi-család iratai Barakonyi Ferenc nagyobbik lányának Gyulai Ferenccel kötött
28
RMK I. köt.
29
Grammatica
3(>

15. Hasonmás kiadása 1960.
D 4 r.
Szükséges és hasznos lenne a régi magyar irodalmi emlékek egyenkinti és gyűjteményes kiadá
saiban az olvasókat figyelmeztetni, hogy az egyes korok emlékeit miképpen kell olvasnunk az egykorú álta
lános, köznépi
ejtés szerint.
1
A Teleki-Énekeskönyv. EM 1907. Klny. Barakonyi Ferenc költeményei. Kolozsvár 1907. (A továb
biakbari 2 mindig az utóbbira hivatkozom.)
KEMÉNY LAJOS: Barakonyi Ferenc életéhez. I t K 1908. 3 4 6 - 5 2 . CZOBOR A L F R É D : Barakonyi Ferenc.
Tört. Közi. Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. 1911. 1 - 7 , 1 1 1 - 2 . - K E R E K E S GYÖRGY: Kassa
küzdelme a német katonaság beszállásolása ellen 1660 — 1665. Uo. 1 9 1 1 - 1 3 . évf.
3
Barakonyi F e r e n c , Magyar Századok Bp. 1948. 1 2 0 - 3 0 .
1
Státny Slovensky Ústredny Archiv. Bratislava.
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házassága révén kerültek a család tulajdonába. Az apa halála után GyulainénaK testvérével
való perpatyarkodásában többször történik említés Barakonyi Ferenc leveles ládájáról, melyet
Barakonyi Évának az ura, Vécsey Sándor a közös megállapodást megszegve felnyitott, s onnan
„némelly signatúrákat kivett". Ez a láda került Gyulai Ferenc birtokába. Sajnálatos, hogy a
második világháború során a Nyitra megyei Szokolócon elpusztult a levéltár legnagyobb része.
Épségben mégmaradt azonban az a regestrum, melyet bő szövegezéssel még az 1834—36-os
években készített László György.5 Ez a regestrum eddig sem volt
teljesen ismeretlen. Még a
múlt század vége felé bemutatta egy töredékét Tonna Károly.6 A 6477 tételből azonban csak
132-t említett, közülük Barakonyival kapcsolatosan csak párról szólott.
A regestrum szerint a levéltár Barakonyi személyével összefüggően közel kétezernyi
iratot tartalmazott. Ezek legnagyobbrészt jószágszerzésről, birtokperekről és törvényes el
járásokról szóló ügyek, gazdasági feljegyzések voltak. Magánlevél vagy személyibb vonatko
zású darab csak kevés volt benne, és a levéltárnak ez a része szinte teljesen elpusztult. Konkrét
iratok hiányában így keveset mond számunkra a lajstrom készítőjének
ilyen bejegyzése:
7
„Barakonyi Ferencnek gróf Battyáni Magdolnával volt ízetlenségei"
vagy „Curiositások
8
csomója. Történeti adatok és bohóságok, csupán időtöltésre valók", mivel nehéz megállapítani,
tihgy az előbbi mögött vagyoni civódás, szerelmi kaland, ennek írásos megörökítése húzódik-e
meg, és csak találgatás, hogy az utóbbi csomóban versek is voltak. Említést tesz a mutató
Barakonyinak két naplójáról is. 1212. szám alatt „Barakonyi Ferenc naplókönyve ab Anno
1632—1673" bejegyzés áll. A 2344. tétel Klára lányának házasságával kapcsolatosan beszél
egy másik naplókönyvről. Torma és Klaniczay csak ezt az utóbbit említette; nála fontosábbnak
tetszik a másik, mely 40 év élményeit ölelte fel. Megsemmisülésük miatt le kell mondanunk
róla, hogy ezeknek a naplóknak a segítségével írójuk belső világáról, költészetéről, annak
ihletőiró'l saját vallomásai alapján kapjunk felvilágosítást.
A Barakonyi személyére és családjára vonatkozó adatokból kitűnik, hogy a Barakonyiak kiterjedt nemzetség volt, és sok más neves családdal álltak rokoni és vagyoni kapcso
latban. Az apa halála után — aki több ízben viselt táblabírói, alispáni tisztséget, szerepelt
követként az országgyűlésen, és szépen gyarapította jószágait — évekig István fia nevét
találjuk az iratokban. Ennek halálával, 1631-ben lesz a húszéves Ferenc a családfő. A jószágok
első felosztása 1633-ban történik meg közte, mostohaanyja és bátyjának az özvegye között.
(1236. sz.) II. Ferdinánd 1636-ban újabb osztást rendel el költőnk és testvérének fia, László
közt (1321. sz.).9 Ekkor halhatott meg mostohaanyja. László 1641-ben az egri káptalan előtt
őt vallja gyámjának (1438. sz.), de elhatározását hamarosan megváltoztatva édesanyját meg
mostohaapját nevezi meg curátorként (1440. sz.). Két év múlva azonban újra nagybátyját
ismeri el vagyona kezelőjének (1497. sz.). A családi iratok a továbbiakban Lászlóról nem10beszél
nek. Talán elköltözött a vidékről; ő lehetett a Borsod megyei Barakonyiak 11feje; az a
Barakonyi László, akinek versmanuscriptumáról Ráday Gedeon tesz említést?
Az ifjabb Barakonyi Ferenc apja nyomdokain haladt a közszolgálatban éppenúgy,
mint a vagyonszerzésben. Czobor a neve előtt szereplő
vitézlő kitételből arra következetett,
hogy ifjú életében katonai szolgálatra adta magát.12 A regestrumok 1642-ből datált 1470.
számú tétele bizonyos instrukciókat említ, „mikor gróf Weselényi Ferenc nádor mellé állott
udvari kapitánynak". Az iratokból nem derül ki, hogy mennyi ideig tartott ez a szolgálata,
amint az sem, hogy ezt megelőzően élt-e valóban Thököly Zsigmond,
majd később, élete vége
felé gersei PethŐ Zsigmond udvarában, ahogyan ezt Erdélyi állítja.13 A nádorral való bizalmas
és évtizedeken át végighúzódó kapcsolatairól azonban nagyon sok bizonyítékot szolgáltat a
regestrum, Kassa városának, Abaúj és Torna vármegyének jegyzőkönyvei.
Számos nádori birtokadományozás emlékét őrzik az ügyiratok.14 Wesselényi sokszor
avatkozik bele hatalmi szóval, jóindulatú támogatással Barakonyi birtok- és peres ügyeibe.
1656-ban nádori parancsolatot küld Zemplén megyére, oltalmazzák Barakonyi Ferencet,
tegyenek neki igazságot, álljanak el az executiotól. (1864. sz.) Ugyanebben az évben baráti
5
Elench Archíva Rodu Gyulai za Sokolovice. Mikrofilmje a MTA mikrofilmtárában A 903/11. A
figyelmet felhívta rá KLANICZAY TIBOR: Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához. I. OK.
XI. köt. 280.
," Kijegyzések három erdélyi családi levéltár lajstromából. II. A marosnémeti és nádaskuti gróf Gyu
lai-család levéltárából. TT 1887. 701 - 1 7 .
• 1964-es tétéi 1658-ból.
B
Évszám nélküli 6226-os tétel.
8
Ez a László ERDÉLYI szerint 1632-ben meghalt (i. m. 24.), KLANICZAY szerint (i. m. 121.) csak 1642bői van 10róla említés.
CZOBOR, i. m. 1 1 1 - 2 .
11
12

13

KLANICZAY, i. m.
CZOBOR, i. m. 4.

128.

ERDÉLYI, i. m. 31, 33. Az elenchus 1672-ből származó 2464. számú irata szerint PethŐ Zsigmond
makkot kért Barakonyi bottyáni erdejéből.
11
1789, 1833, 1844, 2144, 2146, 2155, 2238.

4*

51

levelet ír Bocskay Istvánnak, eressze ki Bottyánt per nélkül a kezéből (1865. sz.). Az ő és az
országbíró fellépése csakugyan békés kiegyezéshez vezet a felek között (1870. sz.). 1656-ban
a nádor pártfogásával sikerül birtokába vennie Kassán a Kozma-féle házatf 1662-ben Wesselényi
ismételten sürgeti, hogy Barakonyinak a császári seregeknek kiszolgáltatott marháit fizessék
meg (2118, 2130. sz.). A nádor felesége, Széchy Mária is többször folyamodik kölcsönért
Barakonyihoz, 1662-ben pl. 2000 forint fejében Kisidát köti le neki (2095. sz.).15
A nádor bizalmas embere az 1660-as években is; az ő követeként szerepel Kassán 1661.
december 28-án,16 1662. július 18-án. Ez év decemberében Torna megye alispánjaként Kassától
Bajmócig kíséri 17. Ebben az esztendőben egy lovasezred parancsnoka, „császár urunk ő felsége
ezerkapitánya". A nádorhoz 1664. december 3-án kelt kérésébén mint „Császár és Koroná,s
Király Urunk eö Felseghe eggyk Mezei Kapitánya" saját és felesége nevében kéri azoknak a
feltételeknek megerősítését, melyekkel Dadára bizonyos számú katonát letelepített, és a nádori
megerősítés 1665. február 20-ról szintén mint „Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis certorum
Militum Campestrium Capitaneus"-t említi.18 Ez év májusában a Velencéből
hazatérő Bethlen
Miklós a Felső Magyarországon át vezető útjában hozzája is betér.19
A Barakonyitól függő katonaság erőszakosságairól több adatunk is maradt ránk az
1660-as évekből. 1663-ban Kassa panaszkodik amiatt, hogy a falvaiban kvártélyozó „Barakonyi uramtól 20dependeáló katonák már harmadnap túl fogva rajtuk vannak, sok Ínsolentiákat
cselekszenek". A következő esztendő novemberében a debreceniek másfélszáz ökrét hajtják
el a város maci határrészéről.21 Ezt a hatalmaskodását a város krónikása, Fényes István
jegyző is megverselte:
Barakony Ferencz tolvaj katonait azonban el boczata,
Az maczi telekrül minden törvény kívül czordankat el hajtatá
Nyolcz száz forintokat, ket száz véka arpat azért kivan te tölled, 2
Azt ha meg nem adod, oda lesz az czordad/ tölle ki nem vehetet'Az 1668. máj. 3—22-i eperjesi gyűlésen az erdélyi követek panaszkodnak rá, hogy ő is
részes a magyar végbeliek erőszakosságaiban, erdélyi diákok kirablásában, megsebesítésében.
El is ítélik, de Barakonyi nyilvánosan mondja: „akármit határoznak a biztosok, mihelyt
elmentek, megint csak azt fogom tenni, a mi nekem tetszik". 23
A Barakonyi részéről vagyonszerzés, anyagi gyarapodás céljából elkövetett hatalmaskodásoknak sok egyéb bizonyítékát találjuk a regestrum tételei között. Akár katonai, akár
megyei közszolgálatban állott, legfőbb gondja a jőszágszerzés volt. Többször tett szert vagyonra
ügy, hogy előbb gyámja, vagyonkezelője, később örököse lett megbízóinak. így vallották
előbb tutoruknak Kozma Anna és István, majd ráruházták minden Mingó és ingatlan jószágu
kat, „megtekintvén . . . atyafiságos jóakaratját és szolgálatját.. .'" A peres iratok azonban
azzal vádolják, hogy három láda drágaságot jogtalanul hozatott le Tornából, elhajtotta jószá
gaikat, rájuk vonatkozó leveleket vitt el (1996. sz.). Tanúvallomások szólnak más"ok meg
károsításáról (1902. sz.), bizonylatok pénzváltással elkövetett csalásáról (2609. sz.); hatalommal
ült be véleménye szerint őt illető birtokokba; kelleténél többet foglalt el rész jószágokból;
kihasználta a szorult helyzetben levőket stb. Se szeri, se száma a pereknek, melyek tárgya
hol egy darab szőlő vagy házhely, hol szénakaszálás, elszökött jobbágy visszakövetelése.
A birtokvásárlások, zálogon vagy készpénzen nyert jószágszerzések, ajándékozások és csere
berék olyan személyekkel hozták össze, mint pl. Lorántffy Zsuzsanna, Báthori Zsófia, Rákóczi
Ferenc, Csáky Pál, Keglevich Miklós, Perényi Zsigmond és fiai stb.
Mint tapasztalt jószágszerzőt, a paragrafusokban jártas szakértőt kedvelhette meg
Rákóczi Andrásné, Székel Anna, leendő anyósa. 1648-ban teszi meg Rákóczi György fejedelem
előtt egyik plenipotenciárusává, „minden jószágaiban és dolgaiban ügyvivőjévé" (1584. sz.).
Székel Annának első házasságából született leánya volt Sulyok Borbála, először Hartai András
felesége. 1646-ban lett özveggyé. Mind neki, mind anyjának sok birtokpere volt. A jószágszerzésben egyikük sem riadt vissza a durvább eszközöktől sem. Az 1647-ből való 1564. számú
15
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"18T A K A T S SÁNDOR: Emlékezzünk eleinkről. Bp. (é. n.) 1 6 8 - 9 .
2184. sz. aíatt megtalálható az eredeti nádori megerősítés a bratislavai Áll. Lt-ban.
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Debreceni Áll. Lt. Városi jzk. bejegyzése 1664. nov. 20-ról.
Debreczen varossanak . . . siralmas sorsainak . . . compendiuma. 313—20 sorok. Kiad. MATA
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ügyiratban pl. azzal vádolják Sulyok Borbálát, hogy nem akarja eltemettetni sógornőjének,
Hartay Gábornének „régen meg holt testét", azért hogy „az ősi jószágokat tovább kézinél
tarthassa". 1649-ben anyja ellen emelnek panaszt, hogy „Lövey Örzsébetet Banóczy Curiajában kegyetlenül meg gyomrozta és onnét ki hányta". (1612. sz.)
Hartay András özvegye lett később Barakonyi felesége. A lajstrom 1574. számú tétele
alatt említés történik Rákóczi Andrásnénak egy Petneházynéhoz intézett leveléről, mely
szerint hab'ozik, vajon lányát a gazdag Bánfinak adja-e feleségül, vagy „a szegényebb, de neki
jobban tetsző" Barakonyinak. 1648-ban került tehát szóba házasságkötésük. Barakonyi
1650-ben kötötte le széni szőlőjét és egyéb jószágokat jegyajándékként (1684. sz.). Még
ugyanebből az évből datálódott az a Zemplén megye előtt kiadott nyugtatvány 8300 forintról
mint a gálszécsi jószágért homonnai Drugeth Jánosnénak fizetett összegről, melyet együtt
állított ki Barakonyi Ferenc és felesége Sulyok Borbála (1628. sz.). Kitartó vagyongyűjtésük
eredménye volt, hogy Barakonyit „feleségével, Sulyok Borbálával együtt igen tehetős ember
nek" tartották (2610. sz.).
Házasságukból két leány született: Klára és Éva. Klárát II. Rákóczi György kedvelt
emberének, Várad volt főkapitányának, tanácsurának fiához adta feleségül 1669. jún. 16-án.
Bőkezűen adott neki hozományt, készpénzt és jószágot. A 2392. tétel tizennégy birtokot sorol
fel. Űgy látszik, kisebb lányának, akit Vécsey Sándor vett el, kevesebbet juttatott. Egy 10 000
forintról szóló nyugtatványt említ ugyan a regestrum, de a Barakonyi halálát követő per
patvarban ismételten szóba került, hogy apja őt nem házasította ki olyan gazdagon, mint a
nénjét. Gyulai Ferenc ugyan ilyenkor azt feleli, hogy ő is sokat" vitt a házhoz (Vö. 2610. sz.),
míg Vécseynek semmije sem volt. A Gyulaitól feleségének adott jószágoknak azonban nem sok
hasznát vették, mivel hódoltsági területen feküdtek, s Gyulai valószínűleg azért ruházta
őket mátkájára, hogy apósa segítsen neki a névleges birtoklást ténylegessé tenni. Barakonyi
meg is próbálkozott vele, hogy — „meghódoltassa" alföldi jobbágyait. Csáky Ferenc felső
magyarországi generálisnak két parancsáról is tudunk e tárgyban, és Barakonyi Apafi fejede
lemhez is folyamodott, hogy parancsolja meg a hódolást (2329., 2333. sz.). Mikor kulcsárját
küldte az Alföldre, ez Arad, Zaránd, Bihar megyében 35 falura, illetőleg pusztára vonatkozó
lag kapott tőle utasítást (2334. sz.). A valóságos birtoklás ténye azonban az elenchusból nem
állapítható meg.
Barakonyi a Wesselényi-összeesküvés következményeitől nyújtott vagyonszerzési
lehetőségeket is felhasználta. 1670-ben az elfutott Bocskay István birtokát, Bottyánt — amely
miatt már régebben is pereskedtek — nyomban elfoglalta, mint felesége örökét (2364. sz.).
Maga is jelen volt a bottyányi kúrián, mikor onnan emberei elhajtották Bocskay ökreit,
lovait, méneseit, disznait, 25„mondván: ha Bocskay Uram megh jün . . . vissza adom eö Nagy
ságának azon marhákat".
Egyelőre azonban a Wesselényi-összeesküvésből neki is kellemetlenségei származtak.
Mint a nádor embere, ő is a pártütés gyanújába keveredett. 1670. ápr. 12-én Zemplén megye
gyűlésén hallgatta meg a besztercebányai gyűlés insurgálásra felhívó követeinek üzenetét.26
Hiába igazolta Barakonyi, hogy „mindenkor hív volt a' Felséghez" (2422. sz.), hiába nem számí
tott a pártütők közé a Delegata Commissio resolutioja szerint sem (2426. sz.).27 Bécsbe idézték.
Mielőtt útnak indult volna, ékességeit ládákban a jászói konventnél helyezte el letétben
(2410. sz.).
Bécsben az összeesküvés kezdetéről, az 1668-as tervekről vallott. Sikerült magát tisz
táznia, s 1671. aug. 3-a után a bécsi bíróságtól kegyelmet kapott.28 A szepesi kamarától idő
közben elfoglalt bottyáni jószág is „neki konferáltatott 6600 forintokért" (2460. sz.). Bara
konyi azonban sokallja az összeget, az országgyűlés pártfogását kéri (2471. sz.). Egy instanciájában „lefesti az ország naggyai előtt, micsoda károkat szenvedett ő a pártütők által azért,
mivel a király részéről soha magát eltántoríttatni nem hagyta; azért kéri, hogy azon hátra
levő summa, mellyel Bottyánért még tartozik, neki engedtessék el." (2466. sz.) Mint megbízható
embernek Spankau kassai várkommandáns is igénybe vette szolgálatait, 1672-ben „köz
dolgokban a hajdú városokba" küldte (2459. sz.), a következő évben is magához kérte „igen
sürgős dolog közlésére" (2498. sz.). A Bottyánért kiszabott összegből azonban nem engedtek
el neki semmit, s mivel a megállapított summát nem fizette meg, a szepesi kamara előbb figyel
meztette, majd elvette tőle Bottyánt. (2547., 2554. sz.)
A Wesselényi-összeesküvést követő mozgalmakban tehát Barakonyi szemben állt a
kurucokkal. A császári csapatok erőszakosságaitól megvédhették jószágait a szerzett protekcionális levelek, de a kurucok úgy bántak vele, mint hatalmaskodó földesúrral, ellenséggel.
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Az 1685-ös transcriptum a Gyulai-család lt-ában 2722. sz. alatt.
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Már 1668-ban felgyújtották Barakonyban csűrjeit és asztagjait (2308. sz.), 1675-ben Tornáról
elhajtották lovait (2593. sz.), ugyanebben az évben, halálakor Nádaskán felverték vermeit,
és elvitték a bennük levő gabonát (2625. sz.).
A kuruc mozgalom fellendülését Barakonyi Ferenc már nem érte meg. Életének utolsó
éveiben újra táblabiróként szerepel. Torna29megyében 1673-ban viseli ezt a tisztet (2502. sz.),
Abaújban 1674. jan. 22-én választják azzá. 1675-ből még maradtak ránk tőle származó írások,
melyek szokásos gazdasági ténykedései közt mutatják. Kölcsönbúzát, szőlőre zálogot ad,
örök áron jószágokat vásárol Tarcalon és Agyagoson, átveszi gr. Csáky Páltól a vendégi
birtokot. Az év nyarán még intézkedik a vendégi határban levő búza és rozs learattatása felől *
(2583. sz.). Ezután azonban nemsokára meghalhatott, mert leányai még ugyanebben az évben
megosztoztak a birtokokon. Az örökség ügyében keletkezett pereskedés, az osztás és újra
osztás még évekig elhúzódik közöttük. '
Kétségtelen, hogy az a Barakonyi Ferenc, akiről fentebb szó volt, foglalkozott vers
írással. 1674-ben tornai kúriájában Zrínyi Miklósnak az Adriai Tengernek Syrenája egyik
példányához kötött üres leveleire lemásolta az Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép
kezdetű Rimay verset, melyet ő Balassi Bálinténak tartott, továbbá a Római bölcseknek régi
fejedelme kezdetű, 1666-ból származó Zrínyit sirató éneket. Ezt az utóbbi költeményt Erdélyi
Pál Barakonyi szerzeményének tartotta. Klaniczay bebizonyította, hogy nem ő írta. 30 Vele
kapcsolatban azonban még mindig több tévedés forog közkézen.
Az ún. Barakonyi-toldalék — Barakonyi másolata — ugyanolyan terjedelemben tartal
mazza a verset, mint a Petróvay Miklós-ék. Barakonyi nem toldotta meg két versszakkal,
ez a hosszabb változat csak a Szentsei-daloskönyvben olvasható. Mivel Barakonyi a sirató
énekhez nem költött hozzá
semmit, a Szentsei-daloskönyv összeírója nem vehette át az ,,általa
megtoldott
változatot" 31 Ez az ének nem szerepel a Teleki-ék-ben, mint azt Szabó T. Attila
32
állítja. A Barakonyi-toldalékban a költeményből most mindössze 19 versszak olvasható,
más csak ezért sem lehet „szövege a legjobb", a Magyar Költészet Bocskaytól
Rákócziig c.
antológia nem ezt a szöveget közölte, hanem egy kontamitált összeállítást.33
Ha nem toldotta is meg Barakonyi a Zrínyit sirató éneket saját szerzeményű strófákkal,
az a tény, hogy öreg korában verseket másolgatott, feljogosít annak feltételezésére, hogy még
inkább megcselekedte ezt fiatalabb korában, hogy őmaga is írt verseket. Nincs semmi okunk,
hogy a Teleki-ék. Bánattal nehezült keserues felemnek kezdetű versét, melynek versfői BARAKONI FERENCZ MONAKII SSSANATOL BVCZVZ1K értelmet adják, ne tartsuk az ő
szerzeményének. A kölligátumban a vers szövege után „Finis 1653" megjegyzés áll. Klaniczay
szerint Barakonyi ekkor írta a költeményt, „valószínű, hogy Monaki Zsuzsanna halála szolgál
tatta az alkalmat a vers megszületésére". Monaki Zsuzsanna, Monaki Miklós ónodi kapitány
leánya 1639 táján ment férjhez az akkor 20—21 éves Thököly Zsigmondhoz, és. 1653-ban halt
meg. Minthogy Barakonyi valószínűleg Thököly Zsigmond udvarában tűnt fel először, birto
kaik közel feküdtek egymáshoz, Thököly Zsigmond neje valószínűleg kedvese volt Barakonyinak, „elhunyta indította ennek a 31
költeménynek a megírására". A Teleki-ék-be azonban
„legalább tíz évvel később" másolták.
Véleményünk szerint a szóban forgó vers nem halotti búcsúzó, Barakonyi még házas
sága (1650) előtt írta, a „Finis 1653" záradék pedig a Teleki-ék-be való beírásnak az időpontja.
Bár a költő idézi Alcyon és Ceyx sorsát, nem kedvesét, hanem önmagát tekinti halottnak,
aki kedvese csókjaitól „felelevenkednék" (107. sor). Ha kedvese lenne halott, nem becézgetné
(29—30. vsz.), nem kívánná rá Isten áldását (121. sor), nem kérné bocsánatát, hogy felejtse
el a neki okozott hántásokat (32. vsz.). A halott szeretőről nem írna úgy, hogy már nem élhet
vele sok időt együtt (129. sor). A költő azért áldja kedvesét, hogy feloldotta bilincseiből (34—
35. vsz.), de abban bízik, hogy az Isten ad még olyan időt, hogy az irigyek ellenére egymás
szerelmében élhetnek (36—38. vsz.).Barakonyi éneke nem a halott kedvestől való búcsúvétel,
hanem olyan ember éneke, aki „kedves mulatsággal töltőt" ifjúságától búcsúzik, amely nélkül
az élet már csak olyan, mint az év tavasz nélkül. (5—6. vsz.) A kedvesétől szabadságot nyert
költő boldogabb volt rab korában, orvosságát továbbra is régi kegyesétől várja. Mikor tőle
elköszön, búcsúzik a nimfák szép seregétől is, kik tőle jót vettek, de kiket mások kötöttek
magukhoz. (9. vsz.)
Máshoz kötött nimfa v*>lt Monaki Zsuzsanna is. Mikor ezt a verset Barakonyi hozzá
írta, már túl volt ifjúságán. Ebben a korban szokatlan volt a 37—39 éves korában házasságra
29
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lépő legényember. Barakonyi ennyi idős volt, midőn 1648-ban Hartaí András gazdag özvegyé
vel kötendő házasságának a terve felmerült, illetőleg őt 1650-ben feleségül vette. Énekében
háláját fejezi ki régi kegyesének, hogy kalitkájából szabadon engedte, beleegyezett, hogy a
„szerencse dolgát" kövesse, egymástól elváljanak. (33. vsz.)
Barakonyi versének az 1648—49 évek táján való keletkezését erősíti meg az a körül
mény, hogy a Teleki-ék. I. részének leírója az éneknek néhány strófáját felhasználta azoknak a
verseknek írásakor, melyeket 1648-ban vagy legfeljebb 1649-ben szerzett. A Klaniczay által
4., 5., 6., 7-ként tárgyalt énekekről van szó, amely énekek közül a Wincz, Borberek, Jara,
kinek lakó haza kezdetű pasquillust 1663-ra, a másik hármat néhány évvel előbbre datálja.35
A kritérium, melynek alapján Klaniczay a vers keletkezését 1663-ban állapította meg, a
pasquillus 81. sorában emiitett Mikola Zsigmond, aki a vers keletkezésekor már eljegyezte
Kamuthi Zsuzsát. Ez az eljegyzés azonban jóval előbb történt, mivel a lakodalmuk is már
1649 novemberében megvolt. II. Rákóczi György 1649. nov. 25-én írja testvérének, Zsig
mondnak: „Mikola uram lakodalmában,3(i az hol amaz mocskos vocatoritáért nem leheténk jelen,
kit Mikola uramra nézve bánunk . . ." Minthogy a versszerző még csak eljegyzésről beszél,
pasquillusát 1649 novembere előtt kellett megírnia. Mivel tartalmi szempontok miatt még
előbb szerkesztette a Klaniczay által ötödikként emiitett Hosszú siralomra vezető köteled
kezdetűt, ebben pedig változatlanul vagy csekély módosítással átvette Barakonyinak Monaki
Zsuzsannahoz írt búcsúzójából a 69—72, 109—112, 121-124. sorokat (41—44, 25—28, 33—
36. sorok), Barakonyinak a maga versét ez előtt, 1648—49-ben kellett megírnia. A „Finis
1653" záradék ezért nem lehet a keletkezés, hanem csak a Teleki-ék. I. részében való bemásolás
időpontja. Mikola Zsigmondnak Kamuthi Zsuzsával való házassága 1649-ben végbe menvén,
a verset lemásolhatták már 1653-ban, s nem tíz évvel később.
„Nincs kizárva", hogy a Teleki-ék első és harmadik énekének a szerzője szintén Bara
konyi.37 Erdélyin kívül Klaniczay is38 elfogadta a Vásárhelyi daloskönyv Butul meghervadt
kezdetű énekét az ő szerzeményének. Mind ez ideig nam került elő kétségtelen bizonyíték,
hogy ezeket a verseket valóban Barakonyi írta. Valószínű,
de ez ideig nem bizonyított, mint
ahogy az sem, hogy több verse is volt. Többször idézték39 Ráday Gedeonnak a Horányi Memoria
Hungarorum I. kötetében a Balassa-cikkhez írt jegyzetét, melyben arról beszélt, hogy „Bara
konyinak magának is voltának azon volumenben (ti. a Balassi verseket tartalmazó manuscriptumban, mely Barakonyi László kezeírása volt!) versei, többnyire szerelmesek. A Nyúl éneke
is Barakonyié. Szécsi Máriának is volt ott három éneke, melyet Murány várában csinált."
Klaniczay felveti, hogy a Ráday-példány annak a kéziratos kódexnek a másolata, mely nagy
anyja révén került Wesselényi Ferenc birtokába. Barakonyi10Ferenc ezt a kódexet írta le magá
nak, beleírta Széchy Máriának és saját magának a verseit is." Ezt a feltevést megerősíti a szokolóci levéltár lajstromának számos adata, mely azt mutatja, hogy Wesselényi udvara, Széchy
Mária és Barakonyi Ferenc között szoros kapcsolat volt, Barakonyi bejáratos volt Wesselényiék
hez. Nincs még eléggé felderítve a nádor és felesége mozgalmas, fényűző, roppant költséges
udvartartása, az ott folyó élet» de kétségtelen jelek mutatják, hogy Wesselényi udvara nemcsak
az országos ügyek vitelében, hanem a korszak költészetében, irodalmi életében is jelentős
szerepet játszott. Barakonyinak egyelőre még ismeretlen költészete is részben ebben a légkörben
jött létre. Módjában lehetett lemásolni a Balassi-verseket tartalmazó kódexet. Az ő példányát
írhatta le Barakonyi László, testvérének a fia, ez kerülhetett azután Ráday Gedeon birtokába.
'

Varga Imre

Versindítékok és verses üzenetek Arany János szerkesztői irataiban
Arany szerkesztői iratai (ÖM. XII. Sajtó alá rendezte: Németh G. Béla. Bp., 1963.)
költészetére vonatkozóan is értékes anyagot rejtenek magukban. Olykor olvasmányairól
tájékoztatnak, s néha egy-egy versének indítékát őrzik in statu nascendi. Az utóbbiakra
szeretnénk ezúttal figyelmeztetni, betekintést nyújtva a költő alkotóműhelyébe.
33. 1. 83. sz. „Oly szabadság volt ez, minőt a macska ád az egérnek." A Tetemre hívás
zárósoraira gondolunk azonnal:
35
38

Uo. és 126. Klaniczayra való utalással ugyanígy RMK.T XVII. század 3. köt. 583.
SZILÁGYI SÁNDOR: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. Bp. 1875. 411—2.

" KLANICZAY, i. m.

126.

38
Uo. Stoll Béla az éneket ismeretlen szerző müvének tartja. Vö. RMK.T XVII. század 3. k. 37. számú
ének jegyzetével.
39
Balassi Bálint összes művei, összeáll.: ECKHARDT SÁNDOR. Bp. 1951. 5. KLANICZAY, i. m. 128.
40

KLANICZAY, i. m.

I. OK.

XI.

köt.

279.

55

