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A 18. századi Erdély egyik legjelentősebb kuta-
tója, Benkő József (1740–1814) középajtai pap, tör-
ténész, botanikus, tanár volt, akit már fi atal korában 
tagjai közé választott a Haarlemi Tudós Társaság. 
Bár egyes munkáit már magyarul írta, Benkő leg-
fontosabb művei még – a kor tudományosságához 
hasonlóan – latin nyelven születtek meg. 

Legmonumentálisabb, legtöbbet idézett műve a 
Transsilvania sive magnus Transsilvaniae principa-
tus, olim Dacia Mediterranea dictus címmel, 1778-
ban jelent meg Bécsben, és keresettségét jelzi, hogy 
már 1833–34-ben elkészült második kiadása is, ez-
úttal Kolozsváron. A röviden csak Erdélynek mon-
dott kiadvány most először jelenik meg teljes egé-
szében magyar nyelven, Szabó György fordításának 
és két kiadó összefogásának köszönhetően.

A Transsilvania Benkő sorban tizenegyedik mun-
kája, hatalmas történelmi-honismereti kötet. Az író 
két nagy részre tagolta a kéziratot: A Transsilvania 
Generalis egy általános ismertetés az Erdélyi 
Nagyfejedelemségről, míg a Transsilvania Specialis 
végeredményben a Fejedelemség részletes ismer-
tetése. Míg a Transsilvania Specialis 1999-ben a 
Kriterion Könyvkiadó kiadásában, Szabó György 
fordításában, Szilágyi N. Zsuzsa gondozásában már 
egyszer megjelent, a Transsilvania Generalis soha 
nem jelent meg eddig magyarul, így a mostani kötet e 
rész első magyar fordítását tartalmazza. 

Szabó György, a Babeș–Bolyai Tudomány-
egye tem világirodalom-tanára óriási szolgálatot 
tett a helytörténeti kutatások számára, mikor a két 
terjedelmes munkát magyarra ültette. Ő már nem 
érhette meg, hogy e hatalmas terjedelmű fordítást 
kiadják. Az ő kívánsága volt az, hogy az általános 
és a részletes Erdély-leírás egy kötetben jelenjen 
meg, így láttatva Benkő komplex Erdély-leírását. 

Benkő József könyve a „honisme” műfaj egyik 
jellegzetes terméke, szervesen illeszkedik Bél 
Mátyás, Georg Soterius, Marcus Tartler hasonló 
jellegű műveihez. Célja az ország, az állam mennél 
teljesebb bemutatása volt.

A Transsilvania Generalis, vagyis az Erdélyi 
Nagyfejedelemség általános ismertetése 18 feje-
zetre tagolódó, igazán jelentős munka, amelyből az 
olvasó általános ismereteket nyerhet arról, hogyan 
működött, szerveződött Erdély. 

A kor általános leírási módozataihoz alkalmaz-
kodva előbb az elnevezéséről értekezik, majd a 
„matematikai” ismertetésre kerül sor, ezt követi a 
természeti ismertetés. E részek nem hasonlíthatók 
össze a mai leírási módozatainkkal. Erdély elneve-
zése kapcsán részletesen szól a római telephelyek-
ről. A természeti ismertetés keretei közt olvasha-
tunk például az erdélyi pestisjárványokról, mivel a 
ragályos betegségeket a légköri viszonyok követ-
kezményeinek tartja Benkő. Nagyon sok informá-
ciót tartalmaz Erdély politikai ismertetésének feje-
zete: ebben a korabeli társadalmi hierarchia szerint 
mutatja be az uralkodókat-királyokat, az „unióra 
lépett nemzeteket”, vagyis a magyarokat, széke-
lyeket, szászokat, ezután a „megtűrt nemzetek” 
ismertetésére tér át (ezek körében tárgyalja a romá-
nok, örmények, görögök, zsidók, morvák, lengye-
lek, oroszok vagy rutének, bolgárok, szerbek vagy 
rácok, tótok, cigányok történetét). A különböző 
nemzeteknek összefoglalja röviden a történelmét, 
részletesen kitér a legfontosabb mesterségeikre, 
ruházatukra és más elkülönítő jegyeikre.

A Transsilvania Generalis egyik legfonto-
sabb része az Erdélyi Nagyfejedelemség igazga-
tásáról szól. Benkő részletesen ismerteti, mi volt 
a hatásköre az országgyűlésnek, a királyi udvari 

18. századi forrásmunka Erdélyről

Benkő József: Az egykori Dacia Mediterraneának mondott a világ előtt még nem eléggé ismert Erdély vagy 
Erdélyi Nagyfejedelemség. Fordította Szabó György. 

Székely Nemzeti Múzeum – Tortoma Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy–Barót, 2014. 876 old.
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kancelláriának, a guberniumnak, a tartományi főbi-
zottságnak, a folytonos táblának, a városi elöljáró-
ságnak vagy a falvak bíráinak, esküdteinek. Három 
század távlatából már nehezen látjuk át azt, hogy 
hogyan működtek ezek az intézmények, melyiknek 
mi volt a kompetenciája, így a történeti néprajzi, 
illetve társadalomnéprajzi témafeldolgozások szá-
mára nélkülözhetetlen alapinformációkat tartalmaz 
a kötetnek ez a része. A katonai kar ismertetése kü-
lönösen a Székelyföldet kutatók számára rendkívül 
hasznos, ugyanis az itteni ezredekről, a madéfalvi 
veszedelemről stb tartalmaz részletes leírásokat.

Az egyházak „generális” ismertetése alatt Benkő 
nem pusztán a különböző vallások, felekezetek jel-
lemzőit összegzi, de rengeteg püspök életrajzi adatait, 
egyházi kollégium történetét dolgozza fel.

A könyv második része az 1999-ben már 
publikált Transsilvania Specialis javított kiadását 
tartalmazza. Benkő tudatában volt annak, hogy a 
részletes ismertetés talán még fontosabb, mint a 
generális áttekintés. Erdélyről rendkívül kevés 
részletes leírás volt e korban, így ha valaki egy-
egy szűkebb vidékről szeretett volna információkat 
összegyűjteni, nem tehette volna meg ezt. A ma-
gyarok földjét, székelyek földjét és szászok földjét 
külön tárgyalja a szerző, kisebb-nagyobb részletes-
séggel ír a különböző településekről. Ehhez renge-
teg forrást használ: nem pusztán a korábbi történet-
írók által leírtakat, de számos összeírást, régészeti, 

történelmi, botanikai elemet használ fel. Ismerteti a 
falvakban lakó legfontosabb földesurakat is.

A kötet különlegesen fontos forrás, amelynek 
információit széles kutatócsoport segítségével 
lábjegyzetelték a szerkesztők. Ez különösen hero-
ikus munka volt, ugyanis a fordító csupán a már 
megjelent Transilvania Specialist látta el jegyzete-
ivel, a Generalis rész magyarázatait a szerkesztők 
(Bordi Zsigmond Lóránd, Csáki Árpád, Kocs Irén, 
Vörösváry Gábor, Wanek Ferenc és a névtelenség 
mögé rejtőző Boér Hunor) végezték. A több mint 
3900 jegyzetpont mellett részletes helynév- és sze-
mélynévmutatók segítik a kutatókat a könyv adatai 
közti eligazodásban.

Különösen érdekes a kötet külalakja: a kiadó 
törekedett arra, hogy visszaadja a kézirat külalak-
ját. Benkő a kézirataiban nagyobb betűvel vezetett 
egy főszöveget, ezt kisebb betűkkel gyakran rész-
letesebben magyarázta mellékszövegekben. A ki-
adás során megtartották a szerkesztők ezt a szerzői 
alapkoncepciót.

A 876 oldalas, A4-es méretű, sok esetben 10-es és 
8-as betűmérettel sűrűn szedett kötet fordítása, szer-
kesztése, lábjegyzetelése heroikus munka volt. Szinte 
hihetetlen, hogy majdnem 250 esztendőnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy immár magyarul is kézbe vehes-
se, tanulmányozhassa Benkő könyvét a régi erdélyi 
viszonyokra kíváncsi olvasó.

Szőcsné Gazda Enikő
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Két ország három kézirat- és levéltáranya-
gának átkutatásával vált egységgé Kanyaró 
Ferenc nek (1859–1910), a kolozsvári unitári-
us főgimnázium tanárának és diákjainak verses 
népi epikagyűjteménye. A népballadákat és epi-
kus énekeket tartalmazó szétszóródott hagyaték 

összegyűjtésének fáradságos feladata és meg-
szerkesztése Olosz Katalin érdeme, aki a mun-
kája eredményét tartalmazó kötetet bevezető ta-
nulmánnyal, jegyzetekkel ellátva a Kriza János 
Néprajzi Társaság kiadványaként tette közzé 
2015-ben. 

A székely népballadagyűjtés negyed évszázadnyi hiányosságát pótló hagyaték

Kanyaró Ferenc: Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Sajtó alá rendezte Olosz Katalin. 
Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2015. 927 old.
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