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Varga Imre 

ISMERETLEN NÉMETELLENES VERS 1664-BÖL 

Az egyik legrégibb kuruc versünket, mely több szempontból méltán kelthet érdeklődést, 
még az 1950-es években vette nyilvántartásba Bán Imre professzor úr és tett kísérletet szöve
gének elolvasására, értelmezésére. A terjedelmes bejegyzés lelőhelye a gyöngyösi volt ferenc-
rendi könyvtár Hajnal Mátyás: Ki-tett cégér (Pozsony, 1640. — RMK I, 704.) c. könyvének a 
végéhez kötött szennylevelei. A kezdetleges írással és ortográfiával lejegyzett, igen nehezen 
kibetűzhető vers beírásának sorrendje a következő: a hátulról számított első szennylevél 
versóján kezdődik, folytatása a hátsó kötéstábla belső oldalára ragasztott levélen, majd a 
második szennylevél recto lapján olvasható; végződik ugyanennek a levélnek a versóján. Két
ségtelen, hogy a másoló vagy lejegyző nem magyar ember volt. Erre vall rendkívül furcsa 
helyesírása, az egyes szavak meglepő tagolása. Hogy a lejegyző nem maga szerezte a verset, az is 
bizonyítja, hogy lejegyzés közben többször tévedett, szavakat húzott ki, melyek többnyire 
újra felbukkannak a következő sorban, ahová helyesen tartoznak. 

A folyamatosan írt szöveg a következő: 
En édes hozam mint meg/ nomoláda nimet mi hat / lomla mint den be takala / neket 

kecent has nal / idegennek húsa magádat / falos tótat sirlo <semmer> / kon ves semmer nisek / 
té rad híder hog engem / kiuster idegebe vetter termi / setét ellen neki ke<s>dvesketer / sog vet 
ver <hizekedo>/files / es ug hizekedo/va lait ha/zonkbosok nimet buga / kinek gena<Ie>rarlo 
német / hohelo pustiga fordunkket / mint ani poros<lo>ro sok / segin emberbur kodist / cinal 
tmar / hiiaban hanak az bor / sot az fara mert eg sem / lagat laia / lotot kaloi dat fogatkosasidat 
/ horegbe hormasbo <brt>bec terén / sigetbe ronga hegeitdet mockor/ ro nipeidet galazo nemzet 
sigetet / lovoidat vona katonáidat / longa marháidat erhaiga gabona/dot kiosga <sok> о te 
hamis nimet / fölada benunket hog az pogan / tatarto fogat na tiletunkket / de az keges isten 
megj mente benun / kket mantlikuloli <le terli eletet) / nak letöri iletit lotot eseket/ mint alotton 
alat erenesemarhoc / er semfordi<tat>hat cak magadat / torot bubanot tar orot / irtedet 
fogatot jovaidat (fogatot) / keserket kirget istenedet / ki teremtet tégedet ne senvege / eseket a 
sok isegeket / verge meg asokat az funag / hadakat az kik ere attak utat / hos tak ni met hada
kat / azonban lan tótat te najossag / adat gas dak astalodat / sinos luhaidat fordic sötit jasra 
alázatos sagla / cen des alapotla / jmagok / az agat kirgek ü szén / fiat nehagon bennünket / 
fogatni ire tunkket / agon sabadulast meg / ecer forulast mongunk / aleluat nekünk végas / 
tarast az ezer hat sas/bon hat van negedikben /ser zin ezt eg kerb<r)e/ keserüsigemben / fik 
sar az kezem / ben labom az kenger / ben válik <meg) Iedegis / ben repce viz mentibe / Johannes 
Eros 1668 / Sum huius possessor nomine akárki ha nem hised vakarki 

A könyv címlapja előtti előzéklap rectóján a következő Erős Jánoshoz szóló levelet 
olvashatjuk: 

Ágion Isten ionapot ides Eöcem / Erős Jankó Isten nevelen naga es / as Tanulasbonis 
Isten tigen / fundamentomosa <Im> mostanis / kuldotem Egi kis könvecket az / Melbul Tanul-
hac sip iüdvosiges dol / gokat Az melet mikor Uram ü kegel / me tanúságra güdatod Ne mulasd 
У Hiaban iüdodet Ezek után Isten / veled / Mond szolgalotomat Uramnak ü / kegelmenek mind 
aszonomnok ü / kegelmenek, az Te mostoh [ !] Attad / Torma Andoras / Költ Gólokon 

Gólok (=Golop) község Zemplén megyében van. Torma András mostohafia vala
melyik nyugat-magyarországi helységben tanulhatott, illetőleg a tanulás reményében állt be 
valakinek a szolgálatába. Erős Jankó a vers lejegyzése idején a tanulásnak még nagyon ala
csony fokán állhatott, vagy mint nem magyar anyanyelvű ifjú, magyar szöveg írásakor nagy 
nehézségekkel küzködött. Ez utóbbira enged következtetni helyesírásának szlávos-németes 
hatásokat mutató jellege, számos furcsasága. A magánhangzókat illetőleg főképpen a médiák 
jelölésében mutatkozik nála bizonytalanság, mássalhangzóinál a zöngés és zöngétlen hangok 
összemosódása, a likvidák állandó keveredése, továbbá egy és ugyanazon betűnek több 
különböző hang jelölésére való, szokatlan alkalmazása a legszembetűnőbb. 
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Például az s betű hang értéke hol s (edes-édes), hol sz (semmer-szemmel), máskor 
2 (eseket = ezeket, asokat = azokat), de a sinos = csinos szóban es. A g betűé: g (gas dak = 
gazdag), gy (fogatkosasidat = fogyatkozásidat), / (verge = verje, kirget = kirjed), igen gyak
ran ty (ronga = rontya (rontja), erhaiga » elhajtja. Példák az r értékű /-ékre: lomla = romla, 
takala = takara, falostotat — fárasztottad. Sokkal több van ennek ellenkezőjére, az / hang
értékű /"-re: orot = ölöd, alatton alat = áradton árad, erenesemarhac = ellene sem állhatsz. 
Gyakori a f-zöngés hangpárja értékében: töröt = töröd, nemzet sigetet = nemzetsigedet. 
A k-g összemosódását mutatja: keser/cet = keservet, sog = sofc. Nagy a tarkabarkaság a 
szavak egybe- és szétírása tekintetében: tenajossagadat = te nyájasságodat, erenesemarhac = 
ellene sem állhatsz — bee terén sigetbe = becstelenségedben, cinal tmar = csinált már, mi 
hat = miatt stb. Az íráskép több esetben tükrözi a kiejtést az / hang elhagyásakor, amikor az az 
előtte álló magánhangzót megnyújtva kiesett: tatarto — tatártó ( = tatártól), fara — farra 
( = falra), nomoláda — nyomorodá(= nyomorodál). A tollban bennragadt betűk ezen túlmenő-
leg is előfordulnak. Legtöbbször a -ban, -ben ragnál, de máskor is: idegebe = idegenben, isege-
ket = Ínségeket, kerbe = kertbe, forulast = fordulást, szén fiat = szent fiát, mint den = 
mindent, sog vet ver = sok fegyvert. Egy-két ritka esettől eltekintve, Erős Jankó nem hasz
nál a magánhangzók felett ékezeteket. 

A kezdetleges írásmód, a számtalan furcsaság és torzítás meg a javítgatások miatt arra 
gondolhatunk, hogy a lejegyző nem értette meg mindenhol a szöveget. A kihagyások meg arra 
engednek következtetni, hogy emlékezetből írhatta le a verset. 

Az 1664-ben keletkezett ének az 1664 évi tavaszi-nyári eseményeknek a hangulatát 
tükrözi. Zrínyi dicsőséges téli hadjárata után a bécsi udvar és Montecuccoli miatt kudarcba 
fulladt Kanizsa ostroma, elveszett Zrínyi-Újvár. A Dunántúl, a Muraköz a „német miatt 
romla", aki úgy pusztította földjét, mint a hóhér, a poroszló. Zrínyi Miklósnak ez év nyaráról 
való levelei, az uralkodóhoz írt emlékirata ugyanazt a képet rajzolják és ugyanazt a hangulatot 
árasztják, mint énekünk ismeretlen szerzőjének sorai. Talán Zrínyi katonáival együtt űzték 
ki őt is a németek Zrínyi-Űjvárból, mint Balogh Zsigmondot, a Bánátimnak örvényében 
kezdetű bujdosó dal Zrínyi-katonáját. Ugyanaz a németellenes gyűlölet, elkeseredés jellemzi 
énekét, mint a kezdeti kuruc költészet lantosáét, Petkó Zsigmondét (Gondolkodjál szegény 
magyar és Panszolkodással kezdetű versek). 

Az Erős Jankó másolatában 1668-ból ránk maradt éneknek folytatólagosan írt szövegét 
legkönnyebben négyütemű tizenkettes sorokba tagolhatjuk. Az így kapott vers sem mentes 
azonban a zökkenőktől. Kitűnik először is, hogy a másoló legalább négy ízben szavakat ha
gyott ki. Leszámítva a 4 csonka sort, a próza módjára írt szöveg minden megváltoztatása nél
kül, a tizenkettes tagolású sorok az összesnek 57,5%-át teszik ki. A tizenegyesek százalékszáma: 
17,5%, a tizenhármasaké: 15%, a tizennégyeseké: 5%, a tizenötös és tízes soroké 2,5—2,5%. 
Tekintettel arra, hogy csekély változtatással a rossz szótagszámú sorok jó ütemezésű tizen
kettesekké válnak, fel kell tételeznünk a másoló nagyfokú pontatlanságát. 

Utalva a másoló fentebb nagyjából ismertetett sajátos írásmódjára, megkíséreljük a 
szöveg rekonstruálását. Átírásunkban a magánhangzókra ékezetet teszünk, de hangszínüket 
nem változtatjuk meg. A mássalhangzóknak a mai helyesírás szerinti hangértékét adjuk. Az 
eredeti szövegtől ezen felül való mindenféle eltérést kurzívval jelzünk, a szükséges magyaráza
tot lapalji jegyzetben hozzuk. 

1 1. Oh én édes hozam, mint megnyomorodá/, 
Nimet miatt romlá/; mindení betakara, 
Neked kecsent használ idegennek húsa, 
Magadat fárosztottad 

5 2. Siró könyves szemmel nizek te rád, hidd el, 
Hogy engem kiűztél, idegenbe vettél, 
Termiszeted ellen neki kedveskettél; 
Sok fegyver* filsz és ugy hize/ködö/. 

10 3. Váraid hazonkbon sok német bújja, 
Kinek generálj о német hóhéro, 
Pusztítja földünket mint annyi poroszló, 
Sok szeginy emberbül kódist csinált már. 

1 [Az Oh betoldását a szótagszám miatt eszközöltük.! 2 mint den [Bizonyára másolási hiba; beta
kara = begyűjtött] 3 [A sor értelme nem világos; kecsent = keveset, „idegennek húsa" = ? A húsa olvasható 
Лига-пак is.] 5 sirlo 7 [A sor második fele lehetne: idegent bevettél.] 8 Sog vet ver files [Az utolszó szó: files — 
feltehetőleg Iráshiba.] 10 [bújja A NySz I. 321—322. szerint igekötős összetételeiben a jelentése: meglep* 
elnyom.] 
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4. Hijában hányják az borsót az fa/ra, 
Mert egy sem ragad rája. Látod karóidat, 

15 Fogyatkozásodat, hol egyben, hol másbon, 
Becstelensigedben 

5. Rontja hegyeidet, mocskolja ntpedet, 
Gyalázzo nemzetsigedet , . 
Lovoidat vonja, katonádat rontja, 

20 Marhádat elhajtja, gabonádot kiosztja. 

6. О te hamis nimet, föladá/ bennünket, 
Hogy az pogány tatártói fogyatnád iletünket, 
De az kegyes Isten megmente bennünket, 
Mantlikufcolinak letöri iletit. 

25 7. Látod ezeket, mint áradton árad, 
Ellene sem állhotsz, el sem fordithadd, 
Csak magadat töröd bubánattal ölöd, 
Iltedet fogyatod, jovaidat keserged. 

8. Kirjed Istenedet, ki teremtet tégedet, 
30 Ne szenvedje ezeket a sok Ínségeket, 

Verje meg azokat az fünagy hadakat, 
Az kik adtak utat, hoztak nimet hadakat. 

9. Azonban lantodat, te nyájosságadat, 
Gazdag asztalodat, csinos ruháidat, 

35 Fordíts sötit gyászra, alázatosságra, 
Csendes állapotra 

10, Imágjok az Atyát, kirjek ü szenf Fiát, 
Ne hagyjon bennünket fogyatni iltünket, 
Adjon szabadulást, még egyszer fordulást, 

40 Mondjunk aleluát, nekünk végasztalást. 

11 Az ezer hatszázbon hatvannegyedikben, 
Szerzim ezt egy keríben keserüsigemben, 
Fikszár az kezemben, lábom az kengyelben, 
Valik rettegisben Repce viz mentiben. 

Géfln Gyula 

ADALÉKOK FALUDI FERENC CSALÁDJÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

Faludi Ferenc életét megbízhatóan és bőven dolgozza fel Gyárfás Tihamér értekezése;1 

családjáról azonban keveset ír, adatai hiányosak, szétszórtak, s nem is mindig pontosak. 
A következőkben jórészt olyan adatokat ismertetek Faludi családjáról, melyeket eddig 
sehol nem publikáltak; némely más adalék elismétlése azt célozza, hogy valóban teljes és kerek 
képet nyerjünk erről a családi körről.3 

1. Trombitás Faludi János, Faludi Ferenc nagyatyja valószínűleg a Batthyányak 

14 lotot 17 nipeidet [A szótagszám miatt javítottuk.] 19 katonáidat [A szótagszám miatt javí
tottuk.] 20 marháidat [A szótagszám miatt javítottuk.] 24 mantlikulolinak 25 lotot 32 kik ere attak [Szótag
javítás miatt elhagytuk az erre szót.] 35 jasra [A XVII. században а jász — gyász alak egyaránt használatos.] 
37 szén 38 iletünket [A szó tagszám miatt jav.] 39 forulast 42 ser zin ezt eg kerbe 1 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Faludi Ferenc élete. Irodalomtörténeti tanulmányok. Bp. 1911. 59. 2 E dolgozat számos uj adatot tartalmaz az eddig ismertekkel szemben: az olvasó figyelmét azonban 
csak akkor hívjuk fel külön ezekre, ha közvetlenül ellentmondanak Gyárfás vagy mások korábbi feltételezé
seinek. — Másfelől vannak adatok, melyeket csak körülbelüli pontossággal tudunk meghatározni: a kép tel
jessége érdekében ezeket is közüljük, természetesen feltüntetve, hogy csak hozzávetőlegesek. Ezeknek hosz-
szadalmas filológiai bizonyítását azonban már mellőzhetőnek tartottuk: az érdeklődőknek a szerző szívesen 
rendelkezésére áll. 
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