
jud. Cluj 
Cluj / Kolozsvár 

O o 
Braşov / Brassó 

Harta regiunii noastre, cu specificarea zonelor muntoase / Régiónk térképe, a hegyvidékek megkülönböztetésével 
Prescurtările utilizate pentru oraşe / A városok nevének rövidítése: A - A d j u d , AI - Alba Iulia/Gyulafehérvár, B-Baraol t /Barót , B B -
Bálan/Balánbánya, BC - Bacau/Bákó, Bl - Bicaz, BL - Blaj/Balázsfalva, BS - Borsec/Borszék, BU - Buhuşi, C - Comăneşti, 
CS - Miercurea-Ciuc/Csikszereda, C M - Copşa Mică/Kaskapus, CT - Câmpia Tu rzii/Aranyosgyéres, D - Dumbraveni/Erzsébetváros, 
DM - Târnăveni/Dicsoszentmarton, G - Gheorgheni/Gyergyószentmiklós, O - Oneşti (Gheorghe Gheorghiu Dej), H - Topliţa/ 
Maroshévíz, I - Iernut/Radnót, IB - întorsura Buzăului/Bodzafordulo, K - Covasna/Kovászna, KV - Tg. Secuiesc/Kézdivásárhely, 
L - Luduş/Marosludas, M - Moineşti, ME - Mediaş/Medgyes, MV - Tg. Mureş/Marosvásárhely, N E - Aiud/Nagyenyed, OM - Ocna 
Mures/Marosújvár, PN - Piatra Neamţ, R - Regn in/Szászrégen (Reen), RO - Roman, S - Săcele/Szecsele, SZ - Sovata/Szováta, 
SG - Sf. Gheorghe /Sepsiszentgyörgy, SK - Cristuru Secuiesc/Székelykeresztúr, SM - Slănic-Moldova, SV - Sighişoara/Segesvar 
(Schássburg), T - Tusnad/Tusnádfürdő, TE - Teiuş/Tovis, TO - Tg. Ocna, TU - Turda/Torda, U - Odorheiu Secuiesc/ 
Székely udvarhely, V - Vlah iţa/S zentegyháza. 
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CSÁKI Árpád

„„HHíí rreess vveerrss ccssii nnáá llóó””
SSZZOONN DDAA TTaa mmááss ggúúnnyy vveerr ssee
HHáá rroomm sszzéékk ééss BBaarr ccaa ssáágg 
ffaall vvaa ii rróóll,, 11667755

(Ki vo nat)
A „hí res vers csi ná ló ma gyar ZONDA
Ta más” Há rom szék fal va i ról szó ló gúny -
vers ét SZÁDECZKY La jos fe dez te fel az
altorjai bá ró APOR csa lád le vél tá rá ban.
Õ is kö zöl te elõ ször, rész ben, Há rom   szék
fal va i ról al cí men (1992–93). Rész  le te ket
kö zölt be lõ le ké sõbb a Te le pü  lé se ink
falutörténeti so ro zat ban CSEREY Zol tán
és BINDER Pál, 2004-ben pe dig KÓ -
NYA Ádám kö zöl te új ra. A há rom szé ki
fal va kat, va la mint a bar ca sá gi ma gyar
Tízfalut le író tel jes mun ka azon ban most
ke rül elõ ször ki adás ra.

*
AA kköözzllééss ttöörrttéénneettéérrõõll
Dr. SZÁDECZKY Lajos APOR Péter

munkái és családi levelezése után kutatva, az
altorjai báró APOR család levéltárában bukkant
rá, és innen közölte Háromszék falvairól alcímen
a „híres verscsináló magyar ZONDA Tamás”1

mindeddig közelebbrõl ismeretlen szerzõnek
tulajdonított, Háromszék falvairól szóló gúnyo -
lódó versét.2

SZÁDECZKY közlését követõen a ver -
sek többször kerültek a kutatók, elsõsorban hely -
történészek figyelmébe, így részleteket közölt
belõlük a TTeelleeppüülléésseeiinnkk falutörténeti sorozatban
CSEREY Zoltán és BINDER Pál is.3 2004-ben
pedig KÓNYA Ádám közölte újra.4

A gúnyvers a maga korában, de még a
19. század folyamán is közismert volt, másolt
példányok révén. Ezek közül SZÁDECZKY az
APOR-levéltár 18. század elsõ felében kelt vers-
gyûjteményes kötetébõl közölte azt a töredékes

példányt, amely egy bevezetõ négysoros verset
követõen Sepsiszék 34 falvának5 egyenként
négy-négy verssoros leírását tartalmazza. Az
1911-ben a Székely Nemzeti Múzeumban letétbe
helyezett,6 majd késõbb, 1961-ban az újonnan
létrehozott román állami levéltár Kovászna
megyei fiókjának átadott APOR-levéltár7 jegy -
zékében ugyan mai napig szerepel az említett
kézirat,8 de kutatásaink során nem találtunk rá. 

A Székely Nemzeti Múzeum alapgyûj -
teményének számító, ugyancsak az állami levél -
tárban õrzött CSEREYné-gyûjtemény9 jegyzé -
kében viszont szerepel egy másik, megegyezõ
címû kézirat. Feltehetõen innen maradt vissza
kallódó darabként a Székely Nemzeti Múzeum
gyûjteményében az a példány, amely a mostani
kiadás tárgyát képezi.10 A 18. században készült
másolatra az ismeretlen másoló szerzõként
SZON DA Tamás nevét tüntette fel. A latin nyel -
vû címmel ellátott, egy bevezetõ és záró strófa
mellett összesen 89 versszakot tartalmazó munka
Háromszék falvainak leírását tartalmazza. Mel-
léjük a 18. századi másoló rögzített egy további
négysoros verset is, és ezt követi, mintegy mel-
lékletként, a tíz barcasági magyar falu hasonló
jellegû leírása.

Azt, hogy a versek, elsõsorban a három-
széki vonatkozásúak a maguk korában is ismer -
tek voltak, illetve kéziratos formában hozzá -
férhetõk voltak az írástudó emberek számára, a
SZÁDECZKY által közölt 18. századi csonka
példány mellett egy a SzNM Kézirattárában
található másik, a 19. század elejérõl származó
másolat is igazolja, amelyet 1891-ben NAGY
Károly kilyéni birtokos adományozott a SzNM
számára.11 SZON DA Ta más Há rom szék, va la -
mint a bar ca sá gi csán gók fal va it le író tel jes mun -
ká ja azonban most ke rül elõ ször ki adás ra. 

HHáárroommsszzéékkrrõõll ééss aa bbaarrccaassáággii 
mmaaggyyaarr ffaallvvaakkrróóll
Há rom szék há rom tör té nel mi szé kely

széknek, Sepsi-, Kézdi- és Orbaiszéknek, vala-
mint a Sepsiszékhez tartozó ún. Miklósvár fiú-
széknek az egy sé ges in téz mé nye. A Háromszék
név a 16. szá zad má so dik fe lé ben je le nik meg elõ -
ször írott for rá sok ban.12



A 17. szá zad vé gén Sepsiszék hez 34,
Kézdiszékhez 29, Orbaiszékhez 16, Miklósvár -
székhez pe dig 8 te le pü lés tar to zott. Tár sa dal mi
szer ke ze tü ket el sõ sor ban a BETH LEN Gá bor
(1614)13 és I. RÁ KÓ CZI György (1635)14 ál tal
vég zett ka to nai össze írá sok alap ján is mer jük. A
18. szá zad el sõ éve i ben ké szült adóösszeírás15

alap ján ha son ló kép pen tá jé ko zód ha tunk a te le pü -
lé sek társadalmi-gazdasági helyzetérõl.

Egyházigazgatási szem pont ból a pro tes -
táns, el sõ sor ban re for má tus több sé gû tér ség ben a
17. szá zad ban négy re for má tus egy ház me gyét
(Sepsi, Kézdi, Orbai, Er dõ vi dé ki), egy uni tá ri us
egy ház kört és a gyu la fe hér vá ri egy ház me gyé hez
tar to zó né hány ró mai ka to li kus egy ház köz sé get
találunk.16

SZON DA Ta más a ver se i ben ezek mel-
lett  so rol ja fel a bar ca sá gi csán gó fal va kat, ezek:
Apá ca, Krizba, Új fa lu, Bácsfalu, Tür kös, Cser -
nát  falu, Hosszú fa lu, Tat rang, Zajzon, Pürkerec.
KÓ NYA Ádám arra fi gyel meztet, hogy pl. a Gio-
vanni MORANDO VISCONTI itá li ai had mér -
nök ál tal szer kesz tett és 1699-ben Nagy sze ben -
ben ki adott tér ké pé re, me lyen a hét bar ca sá gi
csán gó fa lu Sette borghi de Siculi Dorfer né ven
szerepel,17 te hát ak kor még szé kely kö zös ség ként
ér tel mez ték eze ket a fal va kat is.

Há rom szé ken a nagy bir tok hi á nyá ban a
gaz dál ko dás ki sebb te rü le te ken tör tént, el sõ sor -
ban bú zát, ár pát, ro zsot, lent, ken dert, ki sebb 
te rü le ten a ház tar tás hoz szük sé ges ve te ményt 
ter mesz tet tek. A vi dék nem al kal mas szõ lõ ter -
mesz tés re, a gyü mölcs ter mesz tés (szil va) azon -
ban több te le pü lés szá má ra je len tett meg él he tést.
A ter mék fö lös le get a he ti- vagy or szá gos vá sá ro -
kon, pl. Sep si szent györ gyön, Kézdivásárhelyen,
Illyefalván stb. ér té ke sí tet ték. A Kár pá to kon tú li
te rü le tek re ugyan ak kor szál lí tást vál lal tak, így a
kézdivásárhelyiek vagy a bereckiek.18

A szán tó föl dek szá mát az er dõ sé ge ké pó -
tol ta, eb bõl adó dik a vi dék leg fon to sabb te vé -
keny sé ge: a fa meg mun ká lás és az eh hez tar to zó
kéz mû ves mes ter sé gek. Ezek kö zül SZON DA
Ta más Há rom szé ken a fú rás-fa ra gást (Bélafalva,
Kur ta pa tak, Csomortán), bornacsinálást (Szacsva,
Köpec), zsendelymetszést (Zágon), kád ké szí tést
(Papolc), ke rék ké szí tést (Bodos), szi ta ké szí tést

(Kö rös), fû ré sze lést (Kovászna), a szö vés-fo nást
(Bölön) és a fa ze kas sá got (Hatolyka) eme li ki.
Az Olt és Fe ke te ügy fo lyók men tén fek võ te le pü -
lé sek ben ugyan ak kor a ha lá sza tot is ked vel ték.
Pá ván és Zágonban ma da rá szok (soly má rok) is
lak tak. 

A fe je de lem ség ko ri ka to nai össze írá sok -
ban Há rom szé ken BETH LEN Gá bor alatt (1614)
276, I. RÁ KÓ CZI György ide jé ben (1635) 474
ne mest ír tak össze,19 ezek nagy ré sze pe dig a kis-
és kö zép ne mes ség so ra i hoz tar to zott.

A Sepsiszé ki Gidófalván pél dá ul 1602-
ben 35 ló fõ és 5 sza bad szé kely es küdt a csá szár
hû sé gé re, 1614-ben 1 ne mes mel lett 65 ló fõt ír -
tak össze, I. RÁ KÓ CZI György ide jé ben (1635)
pe dig 2 ne mes mel lett 57 ré gi ló fõ sze re pel.
Utób bi ak kö zé tar to zott a 17. szá zad de re kán
SZON DA Ta más is.

„„VVeerrssccssiinnáállóó”” SSZZOONNDDAA TTaammááss 
A SZONDÁkkal20 a 17. szá zad ele jé tõl

kez dõ dõ en ta lál ko zunk a for rá sok ban. 1614-ben
SZON DA Ger gely ló fõ ként lustrált,21 akár csak
1635-ben, utób bi eset ben Is tók és Ta más ne vû
fi a  i val együtt.22

SZON DA Ta más (mh. 1694 elõtt)23 szü -
le té sé nek évét nem is mer jük. Ne vét elõ ször az
1635. évi ka to nai össze írás ban ta lál juk, ek kor
SZON DA Ger gely fi a ként ír ják össze, ami ar ra
en ged kö vet kez tet ni, hogy nem töl töt te be a 16.
élet év ét. Szü le té sé nek éve te hát 1619 körülre va -
ló szí nû sít he tõ. Ha son ló kép pen, is ko lá zott sá gá ról
sin cse nek ada ta ink. Ta nul má nya it a 17. szá zad -
ban a kör nyék fa lu si is ko lái kö zül ki emel ke dõ
gidófalvi iskolában24 kezd het te. Ne vét a je len tõ -
sebb er dé lyi kol lé gi u mi di ák név sor ok ban sem ta -
lál juk, mû velt sé ge alap ján csak fel té te lez het jük,
hogy a gyu la fe hér vá ri re for má tus kol lé gi um ban
ta nult to vább. Er re en ged kö vet kez tet ni az is,
hogy 1643-ban a fe je de lem SZON DA Ta mást
töb bed ma gá val, köz tük a fe je del mi na gyobb kan -
cel lá ria négy ír no ká val, az alsócsernátoni DA-
MOKOS Istvánné LÁZ ÁR Ju dit és kõ rös pa ta ki
KÁLNOKI Mihályné DAMOKOS Ka ta pe res
ügyé ben ta nú val la tó nak je lö li ki.25

Gidófalvára ha za tér ve csa lá dot ala pí tott.
El sõ fe le sé ge CSISZÉR Susanna volt, akit az
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1658. évi be tö rés kor a ta tá rok elhurcoltak.26 Eb -
bõl az idõ bõl va ló SZON DA Ta más aláb bi 
fel jegy zé se: Az el múlt 1658 esz ten dõ ben az igaz
[–-] Isten[nek] bün te té se az po gány el len ség nek
ránk jö ve te le mi att el pusz tul tak, min den kül sõ ja -
va im tól meg fosz tat tam, jó re mény ség alatt az
ve sze de lem elõtt mindennemü javaimot gidó-
falvi kastélyunkban27 ta ka rí tat tam volt, azok kal
együtt min den le ve le im, mind idõm ben va lók s
mind ele im tõl ma rad tak el vesz te nek, én is ha lan -
dó ság alá vet te tett em ber léven va la mi örök sé -
gek kel és ahoz va ló pertinentiakkal bí rok er dõn
me zõn...  Mind az ma gam és mind az el rab lott
édes fe le sé gem CSISZÉR Susanna részirõl.”28

SZON DA Ta más a há rom szé ki köz élet -
ben is is mert sze mély volt. Ne vét sor ra ott ta lál -
juk a je len tõ sebb ne me si csa lá di ese mé nye ken.
El sõ sor ban a bodoki MIKÓkkal ápolt szo ro sabb
kap cso la tot. 1655-ben MIKÓ Mik lós lá nyá nak,
An ná nak DACZÓ Pé ter rel kö tött lakodalmán,29

1667-ben pe dig MIKÓ Ersók és MAURER 
Mi hály la ko dal mán is ott ta lál juk, fe le sé gé vel
együtt.30 Nevét az 1665-1668. évi adózási össze-
írásban SZONDA István és SZONDA Gergelyné
mellett a gidófalvi nemesek sorában leljük fel.31 A
tatárdúlások során felégetett gidófalvi templom
újjáépítésében István nevû testvérével együtt
SZONDA Tamás jelentõs szerepet vállalt. Errõl
tanúskodik az 1672. évi felújítást megörökítõ táb-
la a templom déli bejárata fölött.32

Mint írástudó és közösségének megbec-
sült tagja, többször szerepel fogott bíróként
különbözõ adásvételi ügyekben, végrendeleteknél
stb., így 1663-ban a vég ren del ke zõ rétyi SI MON
Fe renc ló fõ nevezi ki fe le sé gé nek gond no ká vá
(tutor).33 Egy év vel ké sõbb szotyori id. NAGY
Ta más ne mes vég ren de let ében em lí ti SZON DA
Ta mást és Istvánt,34 mint akik tõl a né hai SZON DA
Gás pár szotyori jó szá gát vásárolta.35

A dúlást követõ újjáépítési évtizedben
tehát SZONDA Tamás birtokszerzésbe kezdett,
1666–85 között elsõsorban Gidófalva határában
vásárolt, cserélt földeket.36

SZONDA Tamás nem egyházi, hanem
hivatali pályán kamatoztatta a mûveltségét. Való -
színûsíthetjük, hogy legfõbb megbízatásait (1663- 
ban fejedelmi számvevõ a székelyek között,37

1673-ban Sepsiszék alkirálybírája) nem utolsó-
sorban a befolyásos és tekintélyes NEMES János -
sal való sógorságának köszönhette.38 Utóbbi ese-
ményrõl – alkirálybíróvá való választásáról –
NEMES János is megemlékezik naplójában.39

Végül 1676-ban, a BÉLDI Pál-féle összesküvés-
ben való pártatlanság bizonyítására, a fejedelem
iránti hûség megerõsítése végett APAFI Mihály-
hoz küldött háromszékiek egyik követeként
találkozunk vele.40

SZONDA Tamás késõbbi tevékenységét
nem ismerjük. Második felesége (albisi?) BOD
Anna 1694. február 3-án, KÁLNOKY Sámuel
kõröspataki udvarában már özvegyként végren-
delkezik.41 Házasságukból legalább két leány
született, erre enged következtetni az özvegy által
megnevezett két võ: VAJNA András és FORRÓ
István.

Az özvegy végsõ rendelkezése értelmé -
ben: „Néhai nemzetes SZONDA Thamásné BOD
Anna asszony is tekintetes KÁLNOKY Sámuel
úrnak eõ kegyelminek, minden bonumit valamik
Gidó Falván és annak határiban találtatnak és az
mellyek néhaj üdvözült uráról eõ kegyelminek
maradtanak legallya úgj hogj holta után eõ
kegyelmire maradgianak, az mik találtatnak...”
Hasonlóképpen KÁLNOKY Sámuel is, akit nem
sokkal ezt követõen Erdély bécsi alkancellárává
neveznek ki, és grófi címet nyer, ígérte, hogy
„tutelája alá vévén protegállya, mind legitimus
mind pedig illegitimus impeditorok ellen...”

1698-ban gróf KÁLNOKY Sámuel bir-
tokainak összeírásakor a kõröspataki határban
még említik SZONDA Tamásné földét, a gidó-
falvi udvarházat azonban már a KÁLNOKYak
saját vagyonuk közé sorolták.42 Férje halálát
követõen KÁLNOKY Sámuel özvegye, LÁZÁR
Erzsébet pedig „tizenhat esztendok el folyása
alatt szüntelenül tett hûséges szolgálattyáért”
hatolykai nemes MÁTIS Kelemennek adta a
gidófalvi fundust és házat.43

VVeerrsseess mmuunnkkáájjaa
Egy évszázaddal ezelõtt, a közölt csonka

példány alapján SZÁDECZKY még nem állapít 
hatta meg pontosan a versek születésének idejét,
ezt a 18. század elejére határolta be.
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SZON DA Ta más valójában 1675 körül
je gyez te fel ver ses mun ká ját. A pon tos kel te zés
meg ál la pí tá sá ban el sõ sor ban az egy ház tör té ne ti
ada tok van nak se gít sé günk re. Így pél dá ul Fotos -
nak és Martonosnak a gidófalvi re for má tus 
anya egy ház köz ség tõl va ló kü lön vá lá si szán dé kát
jel zõ vers sor, mely alap ján 1676 elõt ti, az egy -
ház köz ség fel ál lí tá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ
évek re kell gondolnunk.44

A kálnoki fe le ke ze tek (re for má tus, uni tá -
ri us) har ca a temp lom bir tok lá sa fe lett ugyan csak
1674 kö rü li hely ze tet tük röz. A meg je lölt év ben
ugyan is, egy kö zel év ti ze des vi szály ko dást le zár -
va, fel épül az ak kor már „minor pars”-ként45 meg -
ha  tá ro zott uni tá ri u sok temp lo ma, míg a re  for má -
tu sok az 1666. évi ha tá ro zat ér tel mé ben bir to -
kuk ba ve het ték a fa lu na gyob bik, ré geb bi temp -
lo mát. 

Ét fal va re for má tus temp lo ma ugyan csak
ek kor tájt épült.

To váb bá, Illyefalva me zõ vá rost so ka da -
lom nél kü li te le pü lés nek em lí ti a ver se lõ. A há -
rom szé ki me zõ vá ros már 1578-ban há rom or szá -
gos vá sár és egy he ti pi ac tar tá sá ra ka pott jo got,
1658-ban vi szont a tö rök-ta tár be tö ré sek so rán
ki vált ság le ve lei el ég tek. A ré gi ki vált sá ga i nak 
bi zo nyí tá sá ig a me zõ vá ros va ló szí nû leg idõ le ge -
sen el vesz tet te a meg ne ve zett jo gát. 

A verses feljegyzések mindenesetre a
fejedelemség utolsó békés idõszakának három-
széki és barcasági magyar falvairól nyújtanak
rövid, de adatgazdag leírást. A székely kisneme-
si-értelmiségi réteghez tartozó „híres verscsi -
náló” SZONDA Tamás tehát, aki szülõfalujába
hazatérve megbecsült tagjává vált a helyi közös -
ségnek, nemcsak komoly köztisztség viselésére
vállalkozott tehetségével és kapcsolataival élve,
de dokumentumértékû irodalmi forrást is hagyott
ránk.

Az átírásban az ékezeteket mai írásmód
szerint tettük ki a magánhangzókra. A cs hang -
értékû ts-t cs-re, a zs- hangértékû s-t zs-re javí-
tottuk. Az indokolatlanul egybeírt szavakat
elválasztottuk, pl.: énis helyett én is. A megket-
tõzött betûket (lly, tty) megtartottuk, akárcsak a
hely- és személynevek írásmódját.

DDeelliinneeaattiioo MMoorraalliiss eett CChhoorrooggrraapphhiiccaa 
TTrriiuumm SSeeddiiuumm SSiiccuulliiccaalliiuumm 
SSeeppssii,, KKéézzddii eett OOrrbbaaii uutt eett MMiikkllóóssvváárr 
vviirrttuutteess vviilliiaaqquuee ccuujjuuss eeuunnqquuee lloocciiss 
mmiirraa bbrreevviittaattee iinn ffoorr mmaa PPaassqquuiillllii 
eexx ppoo nneennss

SSeeppssii
Há rom szé ki szé kely rend nek fe le sen van szá ma,
Ide alább min de ni ke fel va gyon summálva,
Ki nek ki nek az õ be vett sok tu laj don sá ga
Igaz sá ga bá tor sá ga tit kos ál nok sá ga.

Sepsi Sz[ent] György szé kes he lye nem ze tes Sepsinek
Vi lág vé gén lészen vé ge visszás törvényének46

Vá ros elõl a tör vénnyel el sõbb hely re men nek
Intettetnek hogy tér je nek de sem mit nem tér nek.

GidóFalva ha gyo má nya a meg ma radt tor ka
Ahol va gyon jó korcsoma meg csergi a szar ka
Nem tö rik fel az ital ban egyik nek is mar ka
Mes ter ség hez ál nok ság hoz ra vasz mint a ró ka.

Szív bõl Fotos és Martonos un ja Gidófalvát
Mi vel õket csak úgy tart ja mint egy mos to há ját
En ge det len go nosz sá gért meg gon dol ta ma gát
Meg akar ta cson kí ta ni a sz[ent] ecclesiat.47

Ûzi egy mást s törvén[y] út ját tör vé nyes Ét fal va
Közülletek csak a tud ja aki meg ta nul ta.
A Temp lo mát jó ele ve ma gos hely re rak ta
Ma gos hely re gyak ran men ni az ina meg un ta.

Templomatlan ha szon ta lan filialis Zol tán
A ma ter be48 mint sz[ent] hely be mégyen igen rit kán
Fundáltatatott s nyo mo ro dott az Olt vi ze part ján
A jó bú za ter mõ föld nek szin tén a so vá nyán.

Sok kur va van te ben ned is el hí re sült Bodok
Pa lást alatt nyil ván va lót igen so kat tu dok
A borvízre49 min den na pon két szer is bal lag tok,
Rend del áll nak fa lun kí vül ó és új asztagok50.

Két fe lé vált Olt sze me is ad dig huzalkodott
Míg a jobb rész mely to va néz temp lom hoz szakatt
Csin ta lan ság és ra vasz ság már úgy el ár adott
Bosszú ság ra hogy gya kor ta in ger led Ura dat.

Fel fe lej tett s te le pe dett ha szon ta lan Málnás51

Van lo pó nak s kó bor ló nak ná la csen des szá lás
Az er dõ ben sok he lye ken tör té nik út ál lás,
Akasz tó fán még is rit kán va gyon szé gyen val lás.
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Szán csi ná ló ke rék fú ró nyo mo ro dott Za lán
Gyak ran né zed hogy ha érik szil vád a fa ágán52

El ne vesszen a sok szil va cibre53 évõ kalán
In kább kap tok a rossz szil ván mint az ál dott bú zán.

Val lás fe lett nem nyughatik egy más kö zött Kálnok
Gondolattya practicája ki sebb rész nek54 ál nok
Va gyon im már min de nik nek kü lö nös Temp lo mok
De hív ség ben ke gyes ség ben nem igen finomok.

Haj to ga tó Kõ ris Pa tak a torkad meg szá rad
Gidófalvi sok marhákot mi kor be nem hajt ha tod,
A Tör vény nek el le ne is el vo nod ha von ha tod,
Ki vált kép pen mi kor nin csen hon job bágy ság Urad55.

Okos Ár kos mint bergõ kos hány ja ve ti ma gát
Meg ál lat ná hogy ha tud ná min den ben val lá sát
Az Is ten nek õ nem hi szi örök Is ten fiát56

Jö ven dõ ben mely nek vé szi kár ho za tos hasz nát.

Sze gény ség gel el hí re sült tob zó dó Szemerja
Az irigy ség szí ve te ket gya kor ta fur dal ja,
Egyik a más be csü le tit rit ka ki nem rág ja
Dolgotokot Pluto les ben öröm mel hall gat ja.

Azon alól van Sz[ent] Ki rály úgy szo ros vá pá ban
Két arasz nál hosszabb ha lat mond nak pa tak já ban
Hi he tet len ha zug do log! Nin csen va ló ság ban!
Egy kis völgy ben va gyon szé pen hosszán két sor já ban

Ku vasz nyírõ Killyén mel lett foly alá a nagy Olt
Egy ha lász is õ közüllök szomjúhon meg nem holt,
Ké nyes ség ben, irigy ség ben né mely igen ta nult
Né mely pe dig hú zó csa ló ki so ha jó nem volt.

Te egy más sal el len ke zõ vi as ko dó Szotyor
Rit kán va gyon bé kes sé ged gyak rab ban van tá bor
Szû köl kö dés és sze gény ség mi att nem vagy ko mor
De ti lal mas er dõ bõl fát lopsz ez igen gyakor.

Illye fal va vá ros falva57 nin csen so ka dal ma
Bí rá já nak van lak he lyén ke vés bi ro dal ma
Gya lá za tos szi tok átok gya kor ta ju tal ma
A ne me si fõ ren dek nek na gyobb a ha tal ma.

Dob oly ott foly az Olt vi ze, de vagy víz szû ké ben
Mert a víz foly nagy vá pá ban, te la kol nagy hegy ben
Sok pénzt ad nak hal fo gá sért szo ros er szé nyed ben
Kis ba rát ság sok go nosz ság min den kor szí ved ben.

Jó mar hák ban gyö nyör kö dõ me zõ föl di Kökös
Szász barátság58 nagy ál nok ság ott ré gen örö kös
Nem alhatol tél ben fá zol fa fe lõl vagy szû kös
Szé na fü ved mind az ál tal ele gen dõ bõ ves.

Már kus fe lõl van Bikfalva Sepsinek szé ké ben
Egy mást ûzik la ko sai fe le sek ve tés ben
Gyö nyör köd nek egy más kö zött va ló per lõ dés ben
Ki nem pe res õ közöttök al jas be csü let ben.

Hát te cser ge rá gó Lisznyó hogy nem gondolkodol
Még éj jel is a te el méd korcsomán do rom bol
Ho vá lész más vi lá gon? Elég tá gas po kol
Ho lott ked ves ba rá tid dal ked vet le nül la kol.

Van jó Urad59 nagy ol tal mad min den ko ron Uzon,
Nem en ge di hogy té ge det sen ki húz zon von jon,
De sõt in kább igye ke zik hogy meg ol tal maz zon,
Go nosz té võ sok lat rok kal ha nem jársz egy hú ron.

Szép víz mel lett te le pe dett vi zet len Sz[ent] Iván,
A te ne ved va ló ság gal nem is igen hitván[y],
Bé res szol gád és szol gá lód sok vi zet von há tán,
Mert kút ja is sen ki nek nincs õ ud va ra tá ján.

La bor fal va jó tá ma sza meg írt Sz[ent] Iván[n]ak,
Õk is kepét60 ad nak szé pet az ott va ló pap nak,
Asszú fából61 ha lop hat nak jó tü zet csi nál nak,
Csak egy pater62 és egy bí ró pa ran csol fa lu nak.

Övedzetlen An gya los is igen tör egy más ra,
Bíz ta ma gát min den ko ron csak a bú zás kas ra,
Nem vi gyáz itt a ki seb bik sem mit a na gyobb ra,
Ollyan köztök a jó dutka63 mint a rossz po[l]tura.64

Ke ress ter het rossz Be se nyõ és rakj sze ke red re,
Fel nem von ja a te mar hád azt a ke mény hegy re,
Min den fe lõl környül vet te sok cse re er de je,
Va dak mi att mar há já nak nin csen bá tor he lye.

Kis ke resz tény Eresztevény még is ve sze ke dik,
Bot tal egy mást ütö ge tik, de vé rek nem esik,
Egy más ká rán né mely ré sze igen gyö nyör kö dik,
Bor nyú nyí ró kis pén te ken lészen üt kö ze tik.

Tó val hegyvel egy ben ál lott nyo mo rú sá gos Réty,
A víz miatt65 a há zad ból te is gyakron ki mégy,
Eresztevény fa lu já ból egy la kó he lyet végy,
Patrónusid nagy ter he id, de te szen ve dõ légy.

Víz áradás66 és nagy bú su lás né ked is Komolló,
Idõ olyan ta lál hat hon vagy hí jú ban há gó,
Temp lo mod ban ma gos hely re ked vet len bal la gó,
Me lyért fe jed fe lett hihol a fe ke te hol ló.

Ma gya rost is meg szál lot ta a so vány nem zett ség,
Bé kes sé ges idõn is nincs ott sok bé kes ség,
Va dak után a kul lo gás ott né ha nye re ség
Gya kor ta ott bú za szük ség gyü mölcs be li bõ ség.
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Fá ból csi nált jó bornákat ta lál hat ni Szacsván,
Tí zet fúr nak min de nik nek egyik egyik ál lán,
Meg fá rad nak nagy gya kor ta a lyu ka fú rá sán,
Tél be nyár ba ba goly fi ak vagynak ott sza po rán.

Rozs ke nyé ren kö vér ült so vány Eger Pa tak,
A szép bú za liszt láng já ból té ged ki osz tot tak,
Tör vény föld re szé kes hely re té ged szál lí tot tak,
A jó föld rõl va ló ság gal ki szo rí tot tak.

Ked vet le nül Kis Borosnyó az er dõ re in dul
A sok hitván[y] gon do lat ban csak meg nem bo lon dult
Egy kis völgy ben csak õ ma ga magán[y]oson szo rult,
Nya va lyá ja ha ér ke zik patrónussihoz fut.

Orbaival ha tárt velett Fel Dob oly jó rá kász
Ke ve sebb ott a jó ha lász hogy sem mint a va dász,
Ked ves ét kek ha kap hat ják a ró ka hús kol bász
Mint egy kí vánt jó étek re er re igen vi gyáz.

OOrrbbaaii
Ha lász va dász és ma da rász zsendely met szõ Zágon
Sze med jár nagy óhaj tás sal nyest után az ágon
Nem ad nál egy kis he nyé lést sok sz[ent] tanoságon
Patronussid67 rit kán vagynak csen des tár sa sá gon

Kád csi ná ló szu rok vá jó Papoltz emel ked jél
A fe nyõ fa vi gyá zás ban igen serén[y]kedjél
Az Urad dal te egy tál ból cse resz nyét ne egyél
Mun ká id nak adás ban iga zán es küd jél.

Al más ’s Pá ké fe nyõ fá dat mind el hord ja Zágon
Ha fe je det so kat tar tod éj jel a ván ko son
Vad ménesik rosszul híz nak a so vány par la gon
A forrásid ál tal men nek az örök jó szá gon.

Ló fark lo pó Kõrösiek va gyon-e szi tá tok?
A nagy já ban ’s ap ra já ban kü lön áron ad tok
Az Or szá got ez zel széllyel mind el kol dul já tok.
A vévõket az adás ban gyakron meg csallyátok

Fû ré szed ben gyö nyör kö dõ hosszan nyúlt Kovászna
Sok nak va gyon közülletek fel leg né zõ mal ma
Te vi ze det tarkásíttya a sok fû rész for ma
A sok köz rend ’s ne mes em ber ott majd mind egy for ma.

Nagy ra vá gyó fé nyen lé põ fé nyes gör csös Pá va
A nagy so vány gõ gös ség csi nál ta Za bo la
Nem en ge di per re vin ni apellatióra
Raj tad ma rad ’s be íra tik Deliberatumba.

Za bo la sem ki sebb fa lu szé kes Orbaiban
Szé pen ju tott némellyiknek Is ten áldasiban

Fõ rendei68 vagynak en nek két fé le val lás ban
Nagy nye re ség ha mind nyá jan men nek menyországba.

Ke vés em ber van te ben ned aka dá lyos Haraly
Mit pa ran csol szom széd urad el le ne ne nyar galj
Ha úgy akarsz hogy mi at ta sem mi szé gyent ne valj
Ke resz té nyebb te most sem vagy az mint valál ta valy.

Mit súgongasz goly vás Hilib az al já ban
Mit sóhajtassz mint pá pis ta pap a rossz vá sár ban
Nem eszes ség le het a most ez egy általlyában,
Jobb ha meg halsz ’s nem nyomorgassz e hitván[y] vi lág ban.

Ér ték bérték[?] Gelentze is vi gyáz a pap já ra
Azt tud ja hogy lá bán jár va vi szi menyországba
Meg csal ja a vak sze ren cse bé vi szi Po kol ba
De men ti be nem ad nak helyt Purgatoriumba.

Imets fal va az uzso rát igen meg ta nul ta
Ki nek Is ten aján dé kát bõ veb ben mu tat ta
Az sze gé nyit tel jes ség gel meg nyo mo rí tot ta,
Szent Dá vid nak ti zen ötöd zsol tá rát el hagy ta.

Pe tõ fal va Ta más fal va egy hú ron pen dül nek
Hí rét is csak alig hall ják õk a sz[ent] élet nek
Egy né há nyon a me zõ ben meg telepedtenek
Ha tá rok ról a vi dé kek sok ga bo nát gyûj te nek.

Me zõ föl dön mar hát so kat Szörcse le gel te tett
Nyár ban a nagy me leg mi att lel ket alig ve het
Ha lott tél ben a hi deg ben majd ha lál ba resz ket
Jõni ’s men ni az er de je majd két mért föld le het.

Óh Ba rá tos szûk ba rá tod pa raszt ro kon sá god
A me zõ nek a vizessét csak hi á ba szán tod
Épü le ted te te jén te a gólyákot tar tod
Lúdfi gya nánt a fi a it meg emész ti gyom rod.

Vár hegy alatt van Tzo Fal va egy ki csin cso port ban
Orbai szék leg utol só ’s al só ha tá rá ban
Ku tak nem zet õ la ko sa visszás aka rat ban
Nyár ban csu kát tél ben csi gát ha lász nak tavokban.

Tá gas he lyen me zõ föl dön Te lek te le pe dett
Bú za liszt tel jó ke nyér rel meg nem elé ge dett
So vány föld ben õszi idõn vet csak ro zsot ve tett
Egész hé ten a temp lom ba egy szer sem ér ke zett.

KKéézzddii
Fõ hely sé ge Vásárhelly69 is egé szen Kéz di nek
Idvességül tart ják hogy ha szekereskedhetnek70

Sû rû pánt ja a vá ros fa la erõs sze ke ré nek
Po kol ba is bémennének ha ki jö het né nek.
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Orosz fal va mint hostáttya71 olyan Vá sár hely nek
Még is egy más kö zött né ha né ha ve sze ked nek
Ha pén zek nincs õk ga bo nát a vá sár ba visz nek
Il lõ áron ott el ad ják azt a Var ga rend nek.

Sár fal va nem sá ros fal va aszá lyos idõ ben
A köz ren dek a fõ rend tõl vagynak nagy füg gés ben
Gyö nyör köd nek õk is né ha a cif ra mi sé ben
Mit a pap mond nincs reá gond nem rej ti szí vé ben.

Szent Kato[l]na jó ka to na mi kor bort ihatik
Pa nasz ko dik õ bor nél kül hogy õ szû köl kö dik
Ku pa mel lett egy más kö zött igen vi téz ke dik
Vásárhellyi korcsomákot gya kor ta ke rin gik.

Kézdi szé ki Martonos is nem volt áll ha ta tos
Lel két ’s tes tét nyug tat ja mert nem áhí ta tos
Te elõt ted a jó ta nács hi bás ’s utá la tos
Mind lel ki ’s mind tes ti él ted igen gya lá za tos.

Hatojkai szép fe ke te zo mán cos em be rek
Jó ha tá ron szép fe ke te föld ben bú zát vet nek
Az ál dás nak ti ze det is nem érdemlenétek
A szen tek nek kik meg holtak72 ne kö nyö rög je tek.

Imitt amott el ha gya tott el hánt ve tett Nyúj tód
Él[-]e még az el ámí tó pa ráz na ba rá tod
Csudállom hogy fe le sé ged pró bál gat ni ha gyod
Va ló ban nagy en ge de lem ha hogy nyil ván tu dod.

Osdolának os ko lá ja fõvebb patronussa73

Azon kí vül nya va lyás nak fél szeg a ductussa
Varontzai havasnak74 is ott van a fundussa
Azt igen sok bá tor ’s jám bor tit ko son nyomdossa.

Meg rög zõ dött un dok ság gal Beretzk bõvölködik
Sze kér bér be ha nem járhat75 igen bosszan ko dik
Ez a köz szép jó hám vo nó lo va i ban bí zik
A nagy kö vek sze ke re it ides to va ve tik.

Se rény Lemhény a go nosz ra, de tu nya a jó ra
Csak várj réá míg van hát ra az utol só óra
Nem fut hatsz el bû nöd elõtt a nagy ha va sok ra
El nem hagy nak reá[?] van nak vég sõ szám adás ra

Óh gon do lat lan és el fa jult meg vesz tett Esztelnek
Fe lõ led is az em be rek sok go noszt ítél nek
Ha meg nem térsz is job ban nem lépsz oly fe le 
ve zet nek
Hol vé get len remén[y]telen té ged esztekelnek.

Bélafalva Kur ta pa tak együtt Csomortánnal
Meg egyez tek õmagokban a nagy pa raszt ság gal

Ta lán ugyan meg eskü[d]tek ket tõs ál nok ság gal
So kan él nek õ közüllök fú rás fa ra gás sal.

Kí vül Poján mint a bá rány be lõl mint orosz lány
Ga bo ná ja meg is te rem ganczott ha tá rán
Nincs tes ti nek nagy fáj dal ma lel ké nek nagy ká rán
Nem tud nak õk tu da koz ni a vált ság nak órán.

Szent Lé lek vissza ért lek szent sé ged tõl fé lek
Kastély76 kö rül mon dott le gyen pater feleségtek77

Tit kon le si de így ten ni fe let te nagy vé tek
Nem nyug ha tom míg közüllök egyet meg nem 
kérdek78

Al só tor ja Vásárhellynek szom szé dos ha tá ros
Ha tá rá ra igen so kat szánt és vet a város79

Mert a var ga bi ro dal ma ot tan igen szo ros
Drá gán ad ja a föl dét el vet ni mely lel ké nek ká ros.

Fel sõ Tor ja mel let te van al sób bik Tor já nak
Ahol be csü le te va gyon a jó ízû bor nak
Le gel te tõ he lye szo ros min den õ bar má nak
Száz font faggya80 alig vol na min den mar há já nak.

Fu tás fal va mégyen fut va go nosz in du lat ra
Mi ként szo kott a sze líd Is ten si et ni a so ra
Ked vén kí vül el ér ke zik a kén kö ves tó ra
Ha meg nem tér ’s jobb ra nem tér éle te ja vá ra.

Ika fal va a szaladját81 mind Sepsibe hord ja
Es kü vés sel minémû jó nagy áron el ad ja
Kí vül ad ja szánt szán dék kal gya kor ta meg csal ja
Há za né pe ott hon csak a bü dös vizet82 issza.

Bõv pén zé vel di cse ke dik al sób bik Csernáton
Jól meg lát szik csû rös kertin hogy nem ült csak 
ott hon
Vo nó bo ro na után sok jó hasz nos borozdát von
Patronussi83 ve sze ked nek nem ül nek egy ágon.

Fel sõ Csernáton kõ vá gás sal él és lo pás sal
Nem gon dol nak az er dõ ben gyakron záloglással
Ha tá rá nak me sze vol tát bír ja fá rad ság gal
Egy vápában84 õ ma gá ra él nagy csalárdság[g]al.

Meg nyírte volt egy kor Albis a lom bos ko mon dort
És meget te a meg füs tölt hát ra ma radt so dort
E fa lu ban elég ta lálsz em bert igen ko mort
Meg hasonlott pár tos fa lu mi kor ihatik bort.

Me zõ föl dön Már kos fal va bõvön vet ga bo nát
Csak szo kás ból gya ko rol ja az Is ten temp lo mát
Ha szõ rös is nem zett ség ben ve ti bi zo dal mát
Sepsi er dõn lop õ gyakron tûz re va ló jó fát.
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Mátis fal va tél be fá zik nyár ba ve rej té ke zik
Ha tá rá ról a’ sok vi dék em ber kö zö sö dik
Az er dõ nek tá vol lé tét ke ser ve sen né zik
Jó ke nyér ben a hi deg ben kel let le nül eszik.

Mar ton fal va külömbséget vett Mátisfalvától
Mint külömböz a pór em ber a hitván[y] parasz[t]tól
So vány em ber mar adott ott praedecessorától
Messze föld re távoztanak a civilitástól.

Kézdi szék ben egy kis völgy ben Dálnok is meg szál lott
A kur va ság la tor ság gal egy be ta lál ko zott
Ken de res völgy sza bad sá ga ke zé ben mar adott
Ti zen két rossz fejedelem85 rosszul iga zí tott.

Gyû lést hínak86 majd Maksára vi gyázz a kony há ra
Vé ge lészen a ta nács nak 12 órá ra
Mint ebed re bár te töb bet fõ zess va cso rá ra
Ebéd után ki ki ha za me gye szál lá sá ra.

A Ne me re szél87 tor ká ba Létzfalva strá zsát áll
An nak sebessen fú vá sa ház fe de let szám lál
A Ladótznak eredejére fá ért fél ve sé tál
A kis Borosnyó zá lo gol ja mi kor reá ta lál.

Gyö nyö rû szép ma gos he lyen Várhegy88 fun dál ta tott
Ked ves drá ga te tõs he gyen mint fé szek ra ka tott
Meg szám lál hatsz ott a hegy rõl sok szá mú fa lu kat
Há rom szé ki ka pi tá nyé de rit kán la kik ott.

Job bá gyo kat gaz da go kat ne vel né ha Bita
De az Ura ár tat lan is õt meg pusz tí tot ta
Né mely ré szét ma rad vá nya igen ol tal maz ta
Hogy ha sem mit nem adott is gya kor ta biz tat ta.

MMiikkllóóssvváárr
Bú za nél kül szû köl kö dõ Szá raz Ajta
A szám ta lan áron vé telt felettéb[b] meg un ta
Me zõ föl di sok fa lu kat er dõ i bõl meg dúl ta
Ba rát sá ga ami att õtet a szük ség meg nyom ta.

Sok szám ta lan rossz ke re ket csi nál nak Bodosban
Egy szer az zal el in dul tak a sokadalmokban
A Bölöni ku tyák von tak volt le a fa lá ban
Es kü vés sel mind el ad tak még is a vá ros ban.

Pá pa lo va far kát tartja89 Barót meg má ig is
Nem ére zi bel sõ kép pen mar dos sa az Aspis
El mé jé ben ke gyet len mikép[p]en a Tig ris
Ba rom vá sár sokadalma90 so ha sem igen friss.

Bor dát csi nál jó föl det szánt Köpetz serén[y]séggel
Nem akar meg egye sül ni a rossz helyeséggel

Pa lást he lyett az ut cá kon jár nak egy ze ké vel
Fel sõ s al só in gek edgyez szin tén a tér dek kel.

Sok tu dat lan törvén[y]t tésznek ama Miklósvárán
Ve sze ked nek adsessori91 együtt egy más voxán
Juridicus processusban vagynak igen cson kán
De re ka sabb vox min den kor áll a ki rály bí rán.

Kö zép Ajta a nagy er dõ al ját meg szál lot ta
Ba rát ság a szeretébe ma gát bé val lot ta
Ha lász pa tak gyü möl cse it sok em ber kós tol ja
Ott a Sepsi pró ká tor nak ál tal há gó úttya.92

Azon ál tal van Nagy Ajta azon víz men té ben
An nak is jó nyá jas né pe va gyon kül sõ kép pen
De el mé je Christust ta gad veszedelmesképpen93

Egyéb iránt jó em be rek; de nem bel sõ ké pen.

Szá ma nél kül va ló mát kák szü let tek Bölönben
Szö vést fo nást kik tanálták szor gal ma tos rend ben
Kí ván koz tak hogy le hes sen ré szek jó fér jek ben
Rossz sze ren cse meg gátlotta ’s hagy ta 
szü zes ség ben.

Aki ír ta mind eze ket bez zeg so kat lá tott
Sok kü szö bön amint lá tom bi zony ál tal há gott
Szép el mé je de re ka son sok fe lé el ha tott
Úgy is tet szik mind ezek ben nem so kat ha zu dott.

Gidófalvi SZON DA Ta más volt az

Vé ge

Ezen ver se ket SZON DA Ta más [ír ta, övé?]
imezen adnectált vers is

Ne mes 3 Szék nek négy Ta más követtye
Min de nik nek pe dig kopac a te te je
Kettejét táp lál ja Is ten nek igé je
Kettejét pe dig len Ba rá tos Mi sé je.

AA BBaarr ccaa ssáá ggoonn lléé vvõõ kkii lleenncc MMaagg[[yy]]aarr ééss eeggyy kkoorrttss94 ffaa lluu
Hagy ma fé reg tor ma ké reg ne ve Apáttzának
Sok ken de re ke vés le ne va gyon ha tá rá nak
Nin csen hí re sem be csû je ott a sza lon ná nak
Tú ró mi att ki nem rot hadt uj ja cond rá já nak.

Krizba vá ra van ká rá ra a sze gény Krizbának
Ke vés szá ma van szám lál va le ge lõ ju há nak
Kis Krizbában vár ár ká ban esik a bikfának
Nye si vág ja ’s ab ból ad ja ré szét adó já nak.

Sár ga szakál ál la kon áll Újfalusiaknak
Az igé re sz[ent] élet re szá szul taníttatnak95

Rá kot ha lat és sok va dat sok helyt lo po gat nak
Sás szé ná nak lo pott fá nak árá ból tar tat nak.
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Ha vas alatt meg szo rí tott szi go rú Bátsfalu
Az ut cád nak s ud va rod nak kell si mí tó gya lu
Víz fo lyás ban s ára dá sá ban majd el vész a fa lu
Ti lal mas ban ol dal kád ban nin csen ré szed hosszú.

Gaz dag Tür kös rit kán szû kös a sok len dol gá ban
Sze gény bo ra nem fogy so ha urok ma jor já ban
Ha jól lak nak ri kol toz nak a ma lom ut cá ban
Büsz kél ke dik kér ke dik kiki sok jovában.

Tsernátfalu szá raz fa lu aszá lyos na po kon
Essõs idõn a víz bõvön bé foly ab la ko kon
Feny ve sek ben [?]sekben kér ked nek nagy okon
Sok bút tesz nek a sok né pek kis ded temp lo mo kon.

Hoszszúfalu fa lud hosszú de rö vid az eszed
Fa vá gás sal ’s bé hor dás sal ke nye re det eszed
A Pa po kat mint Atyá kat eszed be nem ve szed
Mind Atyád nak mind Anyád nak te ’s tu96 a be szé ded

Sá ros Tat rang a Nagy Tat rang vi zei rád szál nak
A víz fo lyás majd alad[?] és há za id úgy ál nak
So kan raj tad ha tár mi att so kat praetendálnak.
Az Esterét[?] ti õr zi tek s ott má sok ka szál nak.

Zajzont lak ják ke vés gaz dák de tart sok tisz te ket
A nagy völ gyön mi kor ugyan né zi a ré te ket
Le si vár ja zá lo gol ja a fás sze ke re ket
Tart epé vel nem ke pé vel bel sõ sze mé lye ket.

Nem õröl nek Purkerecnek ri deg fa lu já ban
Mert Zajzonnak õk kul log nak fel le ges mal má ban
Ken der ma got ba bot tesz nek a bú zá ban
Cibrét esz nek gyö nyör köd nek a so vány hú sá ban. 
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PPaassccvviilluull lluuii TTaa mmááss SSZZOONN DDAA
ddeesspprree ssaatteellee ddiinn TTrreeiissccaauunnee 
ººii ddeesspprree cceellee mmaagghhiiaarree 
ddiinn ÞÞaarraa BBâârrsseeii,, ddiinn 11667755
(Rezumat)

Pascvilul a fost descoperit de La jos
SZÁDECZKY, în arhiva de la Turia a baronilor
APOR. L-a publicat parþial, cu titlul DDeesspprree ssaatteellee
ddiinn TTrreeiissccaauunnee, fãrã sã facã cercetãri referitor la
persoana autorului, Ta más SZON DA. Ulterior s-
au republicat fragmente de Zol tán CSEREY és
Paul BINDER, în seria de articole LLooccaalliittããþþiillee
nnoossttrree din ziarul sfântugheorghean Há rom szék
(1992–93), ºi de Ádám KÓ NYA, în 2004. Textul
integral însã, referitor atât la satele din Trei -
scaune, cât ºi la cele 10 sate maghiare din Þara
Bârsei, es te publicat abia acum.

TTaa mmááss SSZZOONNDDAA’’ss PPaassqquuiill
aabboouutt tthhee VViillllaaggeess ooff tthhee
SSzzéé kkeellyy SSeeaatt HHáá rroomm sszzéékk
aanndd aabboouutt tthhee HHuunnggaarriiaann
VViillllaaggeess ooff BBrraass ssóó DDiissttrriicctt
iinn 11667755
(Abstract) 

The pasquil was found and partially pub-
lished by La jos SZÁDECZKY. Fragments of this
vers ion was republished by Zol tán CSEREY,
Paul BINDER, and Ádám KÓ NYA. The above,
first published ver s ion of the Ta más SZONDA’s
pasquil is its complete text.
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