
Merényi Hajnalka
Apafiak, Bethlenek, Telekiek -  

művelődés az Apafi-kori Erdély 
főúri udvaraiban

Bevezetés

Az 1657-es lengyelországi hadjárat kudarcát követően nehéz idők kö
szöntöttek Erdélyre: megindult a törökök megtorló hadjárata, belharc 
tört ki az egymást gyors egymásutánban követő fejedelmek (II. Rákóc
zi György, Barcsai Ákos, Kemény János) hívei között, 1660-ban el
esett és a Porta kezére került Várad, a kereszténység fontos védővára. 
Ilyen előzmények után került 1661-ben a fejedelemség trónjára Apafi 
Mihály. A huszonkilenc éves fiatalembert, aki csak egy évvel korábban 
lett Kemény János fejedelmi tanácsosa, nehéz feladat elé állította a 
szultáni kegy, amely Erdélyt a kezére adta: a Habsburg hatalom, és a 
Porta kettős szorításában neki kellett megőriznie a harcok és belső 
villongások zilálta fejedelemség önállóságát. Közel harminc évig erő
feszítései sikerrel jártak, de 1688-ban a két hadban álló fél között E r
délynek végül vesznie kellett: a fogarasi nyilatkozat Magyarországhoz 
csatolta a fejedelemséget, így az Habsburg fennhatóság alá került. Már 
a kortársak a „romlás” időszakának nevezték a megelőző évtizedeket, 
benne Apafi fejedelem uralkodásának közel harminc évét.

Ez a harcok és belső viszályok dúlta Erdély ugyanakkor virágzó 
szellemi élet színtere tudott lenni: új iskolák alakultak, bővült a pro
testáns intézmények ösztöndíjrendszere, gyarapodtak a könyvtárak, 
hírneves tudósok dolgoztak, és maradandó művészeti alkotások szü
lettek. M indez elsősorban annak köszönhető, hogy olyan fejedelem állt 
Erdély élén, aki a nem éppen kedvező körülmények között is legfonto
sabb uralkodói feladatának az iskolák és a tudományos intézmények 
megőrzését és továbbfejlesztését tekintette: „Az egész világban állam, 
nemzet, kormányhatalom tartósan nem virágozhatik s feladatinak meg 
nem felelhet a szabad tudományok gyakorlása nélkül, melyek az ifjúság 
tehetségét az egyházi és polgári életre jótékonyan képezik. ”1 Ezt val-
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lotta, és ebben a szellemben cselekedett Apafi. Nem volt könnyű dol
ga: 1658-ban elpusztult Gyulafehérvár, a fejedelmi udvar, az erdélyi 
művelődés központja, 1660-ban pedig elveszett Várad, a tudományos 
élet egyik fellegvára. De ahogy a politikai harcokban számíthatott Apa
fi tanácsosai, főurai -  Teleki Mihály, Bethlen János, Bethlen Miklós, 
Bánffy Dénes -  segítségére, úgy művelődésszervező tevékenységében 
sem maradt magára. Kik és hogyan segítették, miképpen alakították ki 
az erdélyi művelődés kereteit a 17. század utolsó évtizedeire — ezekre a 
kérdésekre keresem a választ a dolgozatban.

A  kutatás során elsősorban kiadott forrásokra támaszkodtam,2 így a 
dolgozat fő kérdéskörei — udvari nevelés, olvasási szokások, könyvtá
rak, iskolák, nyomdák, stb. -  ezek alapján rajzolódtak ki.

I. Az Apafi-kor fő ú ri udvarai

Amikor 1658 nyarán a tatár hordák felégették Gyulafehérvárt, Erdély 
elveszítette fejedelmi székhelyét, a Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György által épített fejedelmi palota és szinte az egész város elpusztult. 
Fejedelemmé választása után ugyan Apafi hamarosan nekilátott az 
újjáépítésnek, de a munka lassan haladt, az idő nem az építésnek ked
vezett. Emiatt az új fejedelem kénytelen volt másutt berendezni udva
rát: a fejedelmi központ Fogarasra költözött, olykor Radnóton volt, 
néha Ebesfalván, sőt, egy rövid ideig a Gyulafehérvárhoz közeli 
algyógyi fürdő is otthont adott neki. Apafi M ihály ugyanis ritkán idő
zött hosszabb ideig egy-egy birtokán, gyakran volt úton, s ilyenkor a 
fejedelmi udvar ott volt, ahol éppen a fejedelem tartózkodott. M inde
mellett, ha fejedelmi központról beszélünk, leginkább Fogarasra és 
Radnőtra kell gondolnunk: leggyakrabban itt fogadta Apafi a hozzá 
érkező követeket, itt folytak a tanácsurak gyűlései, itt rendezték az 
országgyűléseket. Egyik birtok sem fejlődött azonban fejedelmi udvar
rá abban az értelemben, ahogyan Gyulafehérvár betöltötte ezt a szere
pet: Fogaras is, és Radnót is inkább főúri udvar maradt, olyan főúri 
udvar, amely a fejedelem birtokában volt. Ekképpen Fogaras és Radnót 
alig különbözött más erdélyi fő urak udvaraitól, Bethlenszentmiklóstól, 
Görgénytől, Örményestől vagy Keresdtől. Apafi természetesen töreke
dett arra, hogy bővítse, szépítse őket, de egészében az egykori Gyula-

2 Szakirodalom csak egyes részterületekre kiterjedően létezik.
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fehérvárhoz képest még a fő központnak számító Fogaras is szerény 
maradt.

Fogaras hagyományosan a fejedelemasszonyok birtoka volt.3 17. 
századi megerősítése, várkastéllyá való kiépítése megkezdődött már 
I. Rákóczi György idejében, aki „csak alacsony épülettel, hogy az 
várnak kárával ne lehetne, a város közepin szép egyházat építtetett, s a 
várnak napkelet és Deés között levő egyik bástyáját is, hogy a kapu 
fe lő l való oldala nem igaz lineával szolgálna az kásamatárúl való lö
vésre, az árok vizet elvitetvén fundamentumból feltoldatta s megiga- 
zittatta vala .”4 Bornemisza Anna fejedelemasszony irányítása alatt 
Cserei János fogarasi kapitányként,, ?wW a várban, mind kül belől sok  
hasznos épületeket csináltatott vala. ”5 Bornemisza Anna nemcsak a 
fogarasi birtokra ügyelt éberen, hanem -  átlátva a legbefolyásosabb 
főurak, Bánffy Dénes és Teleki Mihály birtokszerző praktikáin, ame
lyeknek egyik fő céljuk volt Apafi udvaraihoz közeli birtokok meg
szerzése -  gondja volt az összes fejedelmi kézben lévő birtokra, és óvta 
a fejedelmet a meggondolatlan birtokadományozásoktól. Erről tanús
kodik egy 1662-ben kelt levele is: „Ides Uram, Bánfi uram is Görgényt 
és Radnótot akarja megkérni; az Istenért Kegyelmed magának kárt ne 
tegyen. Ides Uram, az penig nem is kegyelmeden áll, hanem az orszá
g o n /’6 Bár Radnőt fejedelmi kézen maradt, Telekinek és Bánffy Dé- 
nesnek sikerült Radnóthoz közeli birtokokat szerezniük: Teleki Mihá
lyé lett Uzdiszentpéter, Bánffy Dénes pedig Örményest kapta meg. A 
Bethlenek földrajzilag kevésbé voltak kedvező helyzetben: Bethlen 
János udvara Kisbúnon volt, Bethlen Miklós Bethlenszentmiklóson 
építette ki a magáét, Bethlen Elek Keresden és Bethlenben építkezett 
ezekben az évtizedekben. Itt alakították ki fokozatosan főúri udvarukat, 
udvaraikat.7

Mivel nem Apafi volt az egyetlen, aki sokat utazott, és Teleki is, 
Bethlen Miklós is gyakran volt távol birtokától diplomáciai vagy ke-

3 1594-ben került Mária Krisztiemának, Báthory Zsigmond fejedelem feleségének 
birtokába, ekkortól számítható a hagyomány.

4 Szalárdi, 1980. 294-295.
5 Cserei, 1983. 138.
6 Bornemisza Anna levele Apafi Mihályhoz. Idézi Szádeczky, 1913, 9.
7 Teleki Mihály mint kővári főkapitány Kőváron is vitt udvart, de kedvenc tartózko

dási helye később Uzdiszentpéter (Szentpéter) lett, majd élete vége felé Gemyeszeg. 
ld. Trócsányi, 1972. 313.
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reskedelmi tárgyalások, illetve háborúk miatt, szükséges volt, hogy az 
otthon maradó feleségek felügyeljék az udvar dolgait. Ha nem  is olyan 
önállóan és olyan hozzáértéssel, m int Bornemisza Anna, de Veér Judit, 
Kún Ilona és Rhédei Júlia8 is igazgatta a birtokot -  a féljek levélben 
megírt tanácsai, útmutatásai alapján. A  férj és feleség közötti levelek
ben szóba kerülnek a szolgák ügyei, az aratás, a szüret, az állatok be
tegségei, és gyakori témaként szerepel az, amire mindannyian nagyon 
figyeltek: a gyermekek hogyléte. A távollévő apák elsősorban a gyer
mekeik egészsége felől érdeklődtek, de nemegyszer arról is tudako
zódtak, hogy mit olvasnak, hogyan haladnak a tanulmányaikkal.

I. 1. ,, Tanuljátok szeretni a könyvolvasást, ó főrenden való ifjúság ”9 
Bár a szülők számára fontos dolog volt a gyermekeik nevelése -  gon
dot fordítottak rá, és leveleikben is gyakran előkerül egy-egy adat ezzel 
kapcsolatban — a szétszórt adatokból mégsem könnyű képet alkotni az 
Apafi-kori főúri udvarok nevelési szokásairól. Mivel az anyák egy-egy 
új történésről tudósítják férjüket a levelekben, az apák pedig ajándékot, 
vagy könyvet ígérnek a gyermekeknek, vagy valamilyen neveléssel 
kapcsolatos kérdésben tanácsot adnak a feleségüknek, a nevelés egé
széről pusztán a levelekből keveset tudunk meg. Segítséget adnak az 
egyes főúri udvarok gazdasági összeírásai, amelyek feltüntetik az ud
varban hosszabb-rövidebb időt eltöltött praeceptorokat, fontos adalék
kal szolgálhatnak a birtokösszeírások, amelyekből kiderül, volt-e külön 
iskolának használt épület az udvarban, és természetesen segítenek az 
emlékiratok is.

Mindazokból az adatokból, amelyeket ezen a téren az Erdélyre vo
natkozó források nyújtanak, úgy tűnik, a kisgyermekek nevelése te
kintetében a magyarországi és az erdélyi főúri udvarok alapvetően nem 
különböztek egymástól.10 A kisfiúk és kislányok első évei egyaránt 
játékkal teltek, ahogyan ezt Apafi Mihály és Bethlen Miklós is említi 
gyerekkorára visszatekintve. Felvigyázóik ekkoriban leginkább a daj
kák lehettek. 1667-ben az akkor hároméves Teleki Jankó levelet diktált 
apjának, Teleki Mihálynak, amelyben arra kérte, hogy szerezzen neki

8 Veér Judit Teleki Mihály második felesége volt, Kún Ilona és Rhédei Júlia pedig 
Bethlen Miklós első és második hitvese.

9 Bethlen M., 1980. 556.
10 Magyarországra vonatkozóan lásd Péter, 1996. 15-57.
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szép dajkát, mert „az katonának szép dajka kell. ” n  Később azonban a 
dajkákat -  elsősorban a fiúk mellett -  nevelők váltották fel. így volt ez 
Bethlen Miklóssal is: neki férfi nevelője volt, ő tanítgatta írni, olvasni, 
és néhány latin szót is elsajátíttatott vele. Általában tíz éves koruk kö
rül a fiúk elkerültek otthonról, megkezdődött számukra a nyilvános 
iskolai oktatás időszaka. Addig azonban otthon tanultak, akárcsak a 
kislányok, és neveltetésüket a szülők személyesen felügyelték.

Arra nézve, hogy hol folyt a nevelés, vannak adataink az Apafi-, 
Bethlen- és Teleki-udvarokról. „Keresztúri Pál mint fejedelem  udvari 
prédikátora Radnóton (ahol II. Rákóczi György fejedelem  igen szere
tett nyárban lakni, a lovai bálványi kedvéért) a veteményes-gyümölcsös 
kertben a filagóriában szállott mindenkor, hogy a fejedelem  fia  is, Rá
kóczi Ferenc oda, és a prédikátor is könyörgésekre udvarhoz közelről 
jobban járhasson. ”11 12

Fontosnak tartotta tehát Rákóczi György, hogy fiának nevelője a 
nyári Radnóton időzéskor is közel legyen az udvarhoz. Lehetséges, 
hogy ez a szállás megmaradt, a későbbiekben is, mint a praeceptor 
lakása és tanulóhely, de erre nincsen utalás a forrásokban.

A fogarasi udvarban valószínűleg nem volt iskola, ugyanis a főem- 
berszolgának számító Cserei János főkapitány fia kijárt a várból tanul
ni: „ 1674. Ebben az esztendőben mentem először schólában Fogaras- 
ban [...] az iskola messze volt a vártól a városon. ”13

Az is lehet azonban, hogy Apafi fejedelem eltért a szokástól, és 
nem együtt taníttatta a vár jelesebb tisztjeinek gyermekeivel a kis Apa
fi Mihályt, akit fejedelmi utódjául szánt. Mindenesetre nem tudunk 
tanulóhely kialakításáról sem Fogarasban, sem Radnóton.

Azt viszont tudjuk, hogy Bethlen Miklós a saját tervek alapján épí
tett bethlenszentmiklósi kastélya mellé paplakot építtetett, és lelkésze 
tanácsára iskolát is. Ez a pap, Uzoni Balázs -  aki az első református 
lelkész volt az unitárius lakosságú Bethlenszentmiklóson — Bethlen 
Miklós tanulótársa volt Apáczai Csere Jánosnál. Később Marosvásár
helyen lett prédikátor,14 onnan ment 1667-ben Bethlen hívására 
Bethlenszentmiklósra. Bethlen prédikátorházat emelt neki, ő azonban

11 TML, IV. 3.
12 Bethlen M., 1980, 524.
13 Cserei, 1983. 102. ill. 128.
14 Herepei, 1971/d. 619.
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ezzel nem elégedett meg, ahogy a főúr visszaemlékezései tanúsítják: 
„scholát is csináltató, velem, és m ind férfi, m ind leány gyermekeket 
tanított ”15

Teleki Mihály szentpéteri udvaráról nincs ilyen jellegű adatunk. 
Egy 1751-es leírásból tudjuk viszont azt, hogy Gemy esze gén, az 
1680-as években kiépített udvarnál volt „oskolaház, [...] a  fa lon há
rom darab zölden feste tt táblák felszegezve. ”16 Egy 1685-ben kelt in- 
ventárium a berendezését is leírja, eszerint a fali térképek mellett volt 
benne karos szék, asztal és egy almárium is.'7 18

A hóinál azonban fontosabb az a kérdés, hogy ki és hogyan tanította 
a gyerekeket az udvarnál. Ez fontos kérdése volt a családnak, de kü
lönleges helyzetben országos ügy is lehetett, ahogy azt a kivégzett 
Bánffy Dénes fiának, az apa nélkül maradt Bánffy Györgynek az esete 
mutatja: „circumscribálván articuliter, a [Bánffy Dénesi fiát, Bánffy 
Györgyöt, ki annakutána erdélyi gubernátor lön, de akkor kicsiny 
gyermek vala, hogy mi formában educáltassék. ” Mivel — különösen a 
tanítás alsóbb szintjein -  a korban szorosan összefonódott az oktatás és 
az egyház, az udvarnál is gyakran papok nevelték a gyermekeket. így 
volt ez Bethlen Miklós környezetében is, ahol Uzoni Balázsra hárult ez 
a feladat. Bethlen Miklós azonban személyes tanácsokkal és maga által 
választott olvasnivalókkal is ellátta a gyermekeit: „ Olvasni s írni egy
szersmind tanított,19 és igen szép írókkal, egy Feltóti András és 
Samarjai Péterrel (akivel én szegény fiam, Bethlen Mihálynak20 21 22 is 
írattam vala)" „Azt is adom tanácsul gyermekemnek, hogy minden 
könyvek fe le tt olvassa, szeresse a bibliát, szintén úgy, mint én. ” 
Bethlen Miklós mellett felesége, Kún Ilona is felügyelte a gyermekek 
tanulmányait: „a leányokat, mit tanultak, examinálta, tanította.”23

15 Bethlen M., 1980. 634-635.
16 B. Nagy, 1973. 329.
17 Kulcsár, 1989. 152-153.
18 Cserei, 1983. 123.
19 Ti. Keresztúri Pál a gyermek Bethlen Miklóst.
19 Bethlen M„ 1980. 534.
20 Bethlen Mihály 33 éves korában, még apja életében meghalt.
21 Bethlen M., 1980. 534.
22 Bethlen M., 1980.505.
23 Bethlen M., 1980. 744.
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A Teleki-gyerekek nevelőiről nem nagyon tudunk, több adattal ren
delkezünk viszont a kis Apafi Mihály körül megfordult praecep- 
torokxól. Apafi és Bornemisza Anna nagy gonddal neveltette a kisfiút, 
az egyetlent, aki aztán megérte a felnőtt kort a fejedelem gyermekei 
közül. Mivel Apafi őt szánta utódjának, megfelelő nevelőkről gondos
kodott számára. Egy időben Nagyari József tanította, aki Apafi udvari 
papjaként Tofeus Mihály utóda volt, majd a későbbi kolozsvári pro
fesszor, Szatmárnémeti Soós Sámuel, őt pedig Pataki István követte 
nevelőként, aki később szintén jeles professzor lett Kolozsváron. 
Ugyancsak Apafiról tudjuk, hogy balázsfalvi uradalmán alkalmazott 
iskolamestert,24 25 26 de hogy őneki volt-e kapcsolata a fejedelem fiával, 
arra nincs adatunk.

A Teleki-levelezés szolgál egy-két adalékkal arra nézve, hogy mit 
tanultak a gyerekek. A nevelők elsősorban az írás-olvasást igyekeztek 
elsajátíttatni velük. „ Susámnak egy kis gyapot botost vétessen Kegyel- 
med, Annisnak egy ábécés könyvet. ” Annis után hamarosan a kis 
Jankó forgathatta az ábécéskönyvet, és hamar meg is tanult írni. Bánffy 
Dénes így dicsérte az ő fiánál, Gyurkónál kevéssel fiatalabb Jankót: 
„Gyurkó most nem írhatott az öccsének, mert nem olyan promptus, 
mint Jankó. Valóban pirulva olvassa György uram is az linea nélkül 
való írását Jankónak. ” Jankó, Teleki elsőszülött fia már hároméve
sen „levelezett” az apjával: az írnoknak diktált, Veér Judit pedig el
küldte a levelet a büszke apának. Teleki figyelmesen olvasta a levelet, 
és amikor olyan szavakra, kifejezésekre bukkant, amelyek nem  szár
mazhattak egy Jankó-korú kisgyerektől, így kérte a feleségét a követ
kező levélben: „Csák úgy Írassad., amint maga mondja, egy szót se 
tegyenek hozzá. ” 27

Az írás vissza-visszatérő téma Bethlen Miklós és Kún Ilona levele
zésében is. Ennek az volt az oka, hogy a megismerkedésükkor Kún 
Ilona nem tudott írni. Mivel Bethlen Miklósnak olyan feleségre volt 
szüksége, aki az ő távollétében intézi a gazdaság ügyeit, levélben érte
síti őt az eseményekről (lehettek, és voltak is olyan dolgok, amelyeket

24 Thallóczy, 1878. 418.
25 Veér Judit levele férjéhez 1668-ból. Annis, Teleki Anna, a házaspár elsőszülött 

gyermeke volt. TML, IV. 259.
26 Idézi Herepei, 1971/b. 32.
27 TML, IV. 10.
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nem. volt tanácsos egy harmadik ember közvetítésével tudatni,), maga 
figyelt rá, hogy a felesége megtanuljon írni, és elvárta, hogy az ő tá
volléte alatt is szorgalmasan gyakoroljon. Erre buzdítja Kún Honát ez a 
levél is 1667-böl, még a jegyesség idejéből: „ha isten módot ád benne, 
selyemből csináltatok egy bokrot, de megkívánom, édes Görliczém, 
hogy rá szolgálj; az mit elődbe írtam, írd meg; az Bibliát szorgalmato
sán olvasd, énnekem is igen szépen irj’s tudósíts egésségedről, ’s arról 
is, mennyit Írtál már ’s a Bibliát meddig olvastad; (arról bár ne 
tudósíts, hány hímet varrottál).”2* Ez az odafigyelés, gondoskodó, 
nevelő hajlam már korábban megmutatkozott Bethlen Miklós jellem é
ben. 1661-ben Heidelberg felé utaztában így írt Bécsből Pál öccsének: 
„lm kegydnek vagy három könyvecskét Virgiliust, Horatiusi, Sallusti- 
ust küllem, kerem kegyemedet az tanulást ne haddgia, Attyának s- 
mindeneknek kedvet keresse, azonban enghemis tudosiccson. ”29 Sőt, 
Bethlen Miklós nem csupán családja, hanem az egész főrendű fiatalság 
művelődésének ügyét a szívén viselte. Önéletírásában így szólította 
meg őket: „ Tanuljátok szeretni a könyvolvasást, ó főrenden való ifjú
ság..., olvasás által tartsátok meg, amit tanultatok. Sőt az üdővel érő 
elmével való olvasás, nem hinnétek, mely tudóssá teszen benneteket 
fáradság nélkül, gyönyörűségesen. Annak felette  sok bűntől oltalmaz 
meg az olvasásbeli gyönyörű magad foglalása... ” 28 29 30 31 32

1.2. ,A z erdélyi tudományosság fé szke i”^1 
A  főrendű ifjaknak, akik megfogadták Bethlen Miklós tanácsát, és 
kedvük támadt az olvasáshoz, volt hová fordulniuk: a főúri udvarok 
magán gyűjteményei és az iskolák egyre bővülő könyvtárai széles vá
lasztékát kínálták az olvasnivalóknak. Pedig nem volt egyszerű a 
könyvek beszerzése, a könyw ásárlásí lehetőségek a 17. század utolsó 
évtizedeiben is korlátozottak voltak Erdélyben. Bár nőtt a nyomdák 
száma, és a teljesítőképességük is javult, a belföldi könyvtermelés nem 
volt számottevő. A könyvkereskedelem szervezettsége is meglehetősen 
kezdetleges volt. Leginkább a gyakran utazóktól kérték a rokonok,

28 BML, 200.
29 BML, 118.
30 BethlenM., 1980. 556—57.
31 P. Szathmáry, 1868. 75.
32 Erre lásd Madas — Monok, é. n. 132. 
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ismerősök egy-egy könyv beszerzését. Mint Naláczi István egy 1669- 
ben kelt levélben, amelyet Teleki Mihálynak írt: „Kegyelmedet kérem, 
Bányán kerestessen egy impressumot vagy énekes könyvet, melyben 
énekek és soltárokis benne legyenek.” ‘ A  könyvhöz jutás egy másik 
lehetősége volt, ha valakit megajándékoztak egy-egy kötettel. Könyv
vel lepte meg Bethlen Miklós Bécsben járván öccsét,33 34 és könyveket 
ajánlott Tofeus Mihály, Apafi udvari papja is Teleki Mihálynak azzal, 
hogy ha még nincsenek meg neki, elküldené az 1620. évi országgyűlés 
artikulusait, illetve Pethő Gergely magyar históriáját.35 Azok, akik 
támogatták egy-egy nyomda működését, a nyomtatási költségek fede
zéséért természetesen tiszteletpéldányt kaptak az adott könyvből. Ez 
állhat Lónyai Anna Teleki Mihálynak írott levele hátterében is: „Ké
rem kegyelmedet, küldje meg,36 s az fejedelem  asszonynak egy könyvet, 
noha nem igen czifra, mert hirtelen nyomtatták (asszonyunk nyomtat
tatta). Most nem készölhetett czifrább. ”37

Külföldi könyvekhez jutni szintén nem volt könnyű: távoli európai 
kiadók ügynökei meg-megfordultak ugyan Erdélyben, de nem nagy 
számban, és csak a saját kiadójukat képviselték, ami szűkítette a vá
lasztékot. Külföldről leginkább vásárlás vagy vásároItatás útján sze
rezték be könyveiket az erdélyi fourak, vagy pedig az akadémiákat járó  
alumnusaik révén jutottak hozzájuk Ez utóbbi viszont azzal járt, hogy 
-  ha a diákok nem konkrét kérésre vették meg a könyveket — az ő ízlé
sük, érdeklődésük befolyásolta a beszerzést.

Mivel a könyvhöz jutási lehetőségek korlátozottak voltak, a feje
delmi udvari könyvtár Bethlen Gábor és a Rákócziak fejedelemsége 
idején is részben nyilvános volt, hogy környezete (tudósok, lelkészek, 
diákok) művelődési lehetőségét biztosítsa.38 A gyulafehérvári könyvtár 
azonban hangsúlyozottan fejedelmi könyvtár maradt. Erdélyi első em
berei ugyanis magukat tekintették a Mátyás királyi reneszánsz udvari 
hagyományok örököseinek, ezekhez a hagyományokhoz pedig elvá
laszthatatlanul hozzátartozott a könyvtár, amely segíti az uralkodót 
politikai döntéseiben, és természetesen emeli az udvar fényét. Ahogy a

33 TML, IV. 641.
34 BML, 118.
35 Herepei, 1 9 7 1 /c. 2 4 - 2 5 .
36 A levélben korábban említett posztóról van szó.
37 TML, in. 114.
38 A fejedelmi udvarokra lásd Tarnóc, 1978. 13-15., 33—43-
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fejedelmi udvar szabta meg az erdélyi magyar művelődés irányát, 
ugyanúgy a művelődéspolitikának a fejedelmi könyvtár volt a legfőbb 
dokumentációs bázisa, az udvar szellemi életének központja. Ez így 
volt Bethlen Gábor idejében, és így volt I. Rákóczi György fejedelem
ségének kezdetén is. Később aztán, az 1630-as évek második felétől a 
fejedelem az újonnan szerzett könyveket egyre inkább a sárospataki 
kollégiumba irányította, sőt, Gyulafehérvárról is átvitetett oda számos 
kötetet. II. Rákóczi György hasonlóan tett, így a Bethlen-féle könyv- 
gyűjtemény már Gyulafehérvár 1658-as elpusztítása előtt felbomlóban 
volt. Az igazán nagy, végleges csapást azonban a tatár hordák dúlása 
jelentette. A fejedelmi udvar elpusztítása után annak a szerepét a mű
velődési és kulturális élet szervezésében főúri udvarok sora vette át, és 
a főúri magán jellegű könyvgyűjtemények alakultak át úgy, hogy pó
tolni tudják a fejedelmi könyvtárat: részben nyilvánosakká váltak, azaz 
a  gyűjtemény egy részét a fő urak hozzáférhetővé tették udvaruk lelké
szei, diákjai, a környezetükben élő tudósok és a főúr által patronált 
iskolák számára, így ezek a magánkönyvtárak intézményi jelleggel is 
működtek.39 Ez a sajátosság természetesen befolyásolta a könyvtárak 
profilját, a gyűjtemények mégis leginkább a gyűjtő főúr ízlését, ér
deklődését tükrözik.

1.2.1. Apafi Mihály fejedelm i könyvtára 
A gyulafehérvári könyvtár köteteit 1658-ban tanárok és diákok mene
kítették a feldúlt városból: a gyűjtemény egy része Kolozsvárra került, 
más része Dévára, számos könyvet pedig Taraczközi Ferenc káptalan 
Szebenbe vitetett. Sok könyv így is elpusztult, sokról nem lehetett tud
ni, hová került. Taraczközi többször sürgette Apafit, szóban és írásban 
egyaránt kérte arra, hogy kutattassa fel az eltűnt könyveket és levéltári 
anyagokat, de hiába. Bár érthető, hogy az 1660-as évek elején Apafit 
más gondok kötötték le, mégis meglepő az érdektelensége, hiszen 
ugyanakkor gondoskodott a kollégium megmentéséről, és más jelek is 
azt mutatták, hogy folytatni kívánja a Bethlen Gábor- és Rákóczi 
György-féle művelődéspolitikai hagyományokat. Csatlakozott például 
azokhoz a próbálkozásokhoz, amelyek Mátyás király corvináinak meg
szerzésére irányultak. Előtte állt ebben Bethlen Gábor példája, aki „azt

39 Ez a jelenség a Kárpát-medencében nem egyedülálló. Erre lásd Madas -  Monok, 
é. n. 132.
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is megkísértette vala a Portán, hogy a Mátyás híres-neves bibliothe- 
cáját Budáról kiszerezhette volna, arra nagy summát is ígérvén, de a 
babonás nemzettől nem obtineálhatta, meg nem nyerhette volt. ”40 Tu
dott Apafi I. Rákóczi György 1633-as hasonló és szintén kudarcba 
fulladt kísérletéről is, de nem adta fel a reményt, hogy neki sikerülhet. 
Cserei Mihály úgy tudta, hogy 1663-ban Magyarországon tartózkodva 
Apafi elment Budára, és „a Mátyás király fegyveres és könyvtartó 
házaiba is beeresztetvén ”41 megszerzett egy corvinát. A II. Apafi M i
hály halála után összeírt könyvek listája, amely említ egy Tibullus, 
Catullus és Propertius verseit tartalmazó hártyakódexet,42 igazolja, 
hogy Apafinak valóban birtokában volt egy Corvina, az viszont nem 
valószínű, hogy a budai könyvesházból hozta el. Feltehetőleg inkább 
egy olyan példányról van szó, amely a 16. századi menekítés után ke
rült egy erdélyi gyűjtőhöz, és Apafi tőle vásárolta.43

Mivel az 1714-es összeírás II. Apafi Mihály hagyatékát dokumen
tálja, nehéz bizonyosan elkülöníteni, mely könyvek származtak apja 
könyvtárából, melyek voltak az ő szerzeményei.44 Van azonban Apafi 
könyveinek két korábbi összeírása is: a fogarasi könyveket számba 
vevő 1673-as jegyzék és az 1681-ben készült lista, amely a Radnóton 
őrzött állományt mutatja be.45

A Fogarason összeírt hatvankilenc könyv mindegyike latin nyelvű. 
Találkozunk köztük szép számmal ókori szerzők műveivel, amelyek 
túlnyomórészt történeti tárgyúak: Justinius, Suetonius, Titus Livius, 
Comelius Nepos, Plinius és Tacitus munkái. Az újabb szerzők közül 
Grotius De jure belli et parisa, volt Apafi birtokában, továbbá Alste- 
dius46 egy munkája (Thesaurus Chronologiae), több földrajzi témájú 
könyv, egy Horologium Principum  (a szerző említése nélkül), egy 
Parvus Atlas Hungáriáé. Elmaradhatatlanok természetesen az egyházi

40 Szalárdi, 1 9 8 0 . 9 5 .
41 Cserei, 1983. 55.
42 Catullus Titulus Propertius Poéta, in pergamena manuscriptus, ex Libris Matthiae 

regis Hungáriáé in 4to. Erdélyi könyvesházak III., Apafi/C jegyzék, 123-as szám, 
83.

43 Vö. Jakó, 1976. 175.
44 A néhány 1690 után megjelent kiadvány esetében ez természetesen eldönthető.
43 Ezeket és a továbbiakban elemzett jegyzékeket lásd: Erdélyi könyvesházak III. 14- 

22., 71-85., 125-136.
46 Joatmes Alstedius herbomi professzor volt, onnan hívták Gyulafehérvárra tanítani.
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irodalom termékei (például Homius História Eclesiasticaja.) és a Bib
lia.

A Radnóton összeírt harminckilenc könyv kevésbé reprezentatív 
állomány, A lista is magyar nyelvű, alig van a könyvek közt latin (csak 
az Új Testamentumról tudjuk biztosan, mert mellé van írva, hogy 
Deák). Itt dominálnak a vallási munkák, de a fogarasi jegyzékkel ösz- 
szevetve feltűnnek olyan olvasmányosabb, kevésbé tudományos köny
vek, mint a •.Lelki Balsamum, Udvesseg Paissa, Soltárok Magyará- 
zattya, 2 Sarga bőrben varrót Tophaeus úr magyarazatya, 1 veres bőr
ben varrót Tophaeus úr magyarazatya.

Ebben a könyvtárban helyet kaptak egészen más jellegű olvasmá
nyok is: egy Aesopus és három kalendárium. Őriztek mellettük törvé
nyeket is (Egy' Csomo Articulus), és leveleket (Egy Csomóban török 
Level 20, Másikban 2 török level).

Apafi könyvtári istáit megvizsgálva igaznak tűnik Horváth János 
meglátása, aki így írt a 17, századi főúri könyvtárak tartalmáról: 
„túlnyomólag latin nyelvű egyházi, ókori, humanista művek, többnyire 
szép számmal találni bennük magyar nyelvű vallásos és oktató műve
ket, de a magyar nyelvű szépirodalmat mintha teljességgel száműzték 
volna polcaikról. " 47 48

1.2.2. A Bethlenek könyvtárai
Horváth János megállapítása lényegében a Bethlen család könyvtáraira 
is igaz, legalábbis a megmaradt jegyzékek alapján igaznak mondhat
juk. Nem  maradt ugyanis ránk Bethlen Miklós könyveinek összeírása, 
csak egy gyerekkori jegyzék az anyai nagyapjától, Váradi Miklóstól 
ajándékba kapott kötetekről; emellett Bethlen János könyveinek egy 
összeírása, és Bethlen Elek 1683-ban készült.

A Bethlen János könyveiről való összeírást a felesége készíthette a 
kancellár halála után, 1678-ban.4S A jegyzék méret alapján csoportosít
va sorolja a könyveket, amelyek kivétel nélkül latin nyelvűek. Van 
közöttük számos származó történelmi munka ókori szerzőktől (Xeno- 
phón, Polübiosz, Agricola, Plinius és Suetonius művei), néhány teoló
giai tárgyú könyv, és nem hiányzik természetesen a Biblia sem. A

47 Horváth, 1976. 143.
48 Catalogus Librorum a Generosissima Dómmá consorte speciabilis Domini 

Johannis Betlen collatorum. Erdélyi könyvesházak, III. 15.
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jegyzék egyik érdekessége az, hogy a Teleki-család iratai között ma
radt fenn. Lehetséges, hogy Bethlen János halála után az özvegy Fe
kete Klára eladta férje könyveit, vagy azok egy részét Teleki M ihály
nak. Mivel a negyven könyvből huszonegy mellett ár is található 
feltételezhetően valóban ez történt A többi könyv, amelyek mellett 
nincsen ár feltüntetve, talán Teleki tulajdonában volt, és csak kölcsö
nadta őket korábban Bethlen Jánosnak. Biztosat azonban sajnos nem 
tudunk erről.

Bethlen Miklós könyvtárlistáját nem ismerjük, önéletírása és levelei 
viszont tanúsítják, hogy a könyv érték volt számára, és köteteit gondo
san számon tartotta. 1680-ban így összegezte addigi életét, „se tisztem 
se semmim nincs, amiért üldözzenek, lakóhelyeim vannak, értékem nem 
sok, de elég, szép, jó, ifjú feleségem  két gyermekével játszik, harmadik
kal terhes, etc., könyvem, lovam, puskám, kutyám vagyon. ”49

A korszak főúri gyűjteményei közül korszerű anyagával kiemelke
dett Bethlen Elek könyvtára, amelyet 1683-as összeírása alapján isme
rünk. A jegyzék összesen százhatvanhat könyvet tartalmaz kétfelé 
osztva őket. Az első százhuszonnyolc könyvről nincsen semmiféle 
megjegyzés, a következő harmincnyolc tétel előtt azonban ez áll: Az 
Nagy Fejer Ladaban az njerges hazban vadnak ezek a könjvek. Az első 
rész könyvei nagyobbrészt latin nyelvűek, de számos magyar nyelvű 
munka is van köztük. Ilyenek: Posahazi János Catechismussa, másként 
Igassagh oszlopa az neve, Vendeljnus az Fejedelem eö Nga áltál 
magjarra fordítót könjve, Fel serdült czeczemö, Keresztúri Pál mun
kája, Czeczemö Keresztenj, sive Cathecesie Pauli Kereszturj, Szent 
Atjak öröme Megyesi Pál munkája, M izad Antal kertek gondviseléséről 
irt könjve melljet Nadanyi János magjarul fordítót, Magjar Ország 
törvenj foljasirol irt könjv in quarto Kaszonj János áltál, Pax anirnae 
magjarul Papaj áltál az Doctor áltál magjarra fordittatott, Magyar 
Enciclipodia (sic!) Csupa kortárs munka, és a vallásos tárgyúak mellett 
megjelenik az Enciklopédia, és egy kertészeti könyv is. Továbbá -  bár 
mintegy száműzve a nyerges házba, a nagy fehér ládába -  található egy 
Murányi Venus is a magyar nyelvű szépirodalom egyetlen képviselője
ként.

49 Bethlen M.; 1980. 715. A könyvek „társasága” ugyan nem előkelő, de az elsőség 
őket illeti.
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A nyerges házban tartott könyvek nagyrészt magyar nyelvűek, és 
még a másik lista köteteinél is szélesebb skálát ölelnek fel: kertművé
szet (Herbárium, sive hortus Eistetensis, Kerti form ákról való könjv a 
magjarazattja Nemeiül van), filozófia (Renati Descartes Principia 
Philisophiae), történelem (Turoczi Barat írassál, magjar kiraljok 
effigiesekkel, Istvanfi de rebus Hungaricis, M agyar Bonfinius), diplo
mácia (Eöregh Rákóczi György fejedelem  Ferdinanclus Tertiussal az 
mint megh bekellettek arról való diplomákról irt könjv), és még egy 
szakadozott mundi cronica és égj Posoni Kalendárium  is színesíti a 
listát.

1.2.3. A  Teleki család könyvtárai
A Bethlen család esetében a nyerges ház fehér ládáján kívül nincs tám
pontunk arra nézve, hol tartották a könyveket, a Telekiekkel kapcsolat
ban erről többet tudunk. Uzdiszentpéter 1679-es birtokösszeírásában 
olvashatjuk a következőket: „Első ház. Vagyon ezen házban kisded 
téka az falon(:melyben deák gyermekek könyvöket tartották:) fejéren  
nro 1. Úr háza. Ezen házban levő erkély vagy íróházacska; ennek fele  
az úr házábul való, fe le  ismét a házak végit meghaladta [...]  Van ben
ne [...]  olaszlábas, mindvégig veres, fajlondis posztóval borított, há
romfiókos, hosszú íróasztal.. .Könyv olvasáshoz való feste tt tékácska az 
asztalon. ”5a Ennél minden bizonnyal több hely volt a könyvek számá
ra, ugyanis feltehetőleg nagy számú kötetet kellett elhelyezni: csak a 
Bethlen Eleknek 1687-88-ban kölcsönadott könyvek listája száztizen
egy tételt tartalmaz. Ezek nagy része ugyan irat, csak kevés köztük a 
könyv, azok is törvényszövegek gyűjteményei. Teleki Mihály könyvtá
ráról így keveset tudunk. Azt a levelezéséből lehet látni, hogy szenve
délyes gyűjtő volt, többek között a Bibliákat is gyűjtötte. Erről anyja, 
Teleki Jánosné hozzá írt levele is tanúskodik: „Úgy tudom, vagyon 
négy’ bibliád, az melynek egyikéből is eleget olvashatsz és tanulhatsz. 
Az szegény uram könyvei közzül pedig énnállam, látja az Úr Isten, egy 
sincsen, mivel egy az ki nálam volt, Huszton ellopák túlem [,..] Lám az 
szegény uramtól maradott több könyveket mind elvitted, az biblia va
gyon nállam, s semmiképpen nem lehetek el nálla nélkül. ”50 51 Fia, Jankó 
számára is gyűjtötte a könyveket Teleki Mihály, és az ő könyveinek

50 B. Nagy, 1973. 139. ill. 143-144.
51 TML, IV. 256-257.
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listáját ismerjük is. 1677-ből való az első ezzel a feljegyzéssel: „Adta  
Atyám Ur(am) kezemfben) ezeket a könyveket, úgy mint Históriám  
Buxomij, Orbem Politicum Geor(gii) H om ij, Origines et occasus 
rer(um) Tran(silva)nor(um)Laurentij Toppeltini. Az 1679-ben kelt 
második jegyzék tizenegy könyvet tartalmaz, azok is mind latin nyel
vűek, vallási, illetve történelmi tárgyúak. Ezeket feltehetőleg Lengye
lországból hozatta Teleki Mihály a fia számára Faigei Péterrel, a felső- 
magyarországi bujdosók követével.

1690-ből maradt fenn Teleki Mihály másik fiának, Józsefnek a 
könyvtárlistája Gernyeszegről: ,A dta  Nagy ur(am) ennekem”. A hiá
nyosan megmaradt jegyzék nyolc könyvet sorol fel, többek között Ho
ratius és Ovidius műveit. A kis Bethlen Miklós, Teleki Jankó és Teleki 
József könyvtárlistája jelzésszerűen mutatja a gyerekeknek, mint olva
sóközönségnek a megjelenését. Könyvtárlisták tanúskodnak arról is, 
hogy a korszakban egyre határozottabb formát öltött egy másik olvasó
réteg: a női olvasóké.

1.2.4. Asszonyi könyvtárak
„a leányok jó  neveléséből áll főképpen az országok böcsületes 
állapatja, nemcsak azért, nam mulieres, média pars sunt, hogy fele  az 
ország lakosinak az asszony, hanem azért is, hogy a férfiak jó  nevelése 
nagy részre az asszonyoktul vagyon [...] első nyolc esztendőnket, azaz 
a leggyengébb és hajlandóbb üdőnket, asszony emberek gondviselése 
alatt töltjük. Aminémű vélekedéseket és erkölcsöket akkor belénk cse
peg etnek, azoknak sinóra után futam odik a többi életünk. Ennekfelette 
a szent házasság csendesz állapatja a leányok nevelésén áll; mert a 
rosszul nevelt leány menyegzője holtig való galyiba. ”52 Azoknak a 
főúri iíjaknak, akik -  felekezetre való tekintet nélkül -  megszívlelték 
Pázmány Péter szavait, sok mindenre kellett figyelniük jövendőbelijük 
kiválasztásánál: származás, vagyon, jó  nevelés, jó  egészség -  mind 
fontos szempontok voltak a döntésnél. Apafi Mihály, Bethlen Miklós 
és Teleki Mihály egyaránt szerencsésnek bizonyult a házasság(ai)ban. 
Ugyan a kortársak szerint Bornemisza Anna túlságosan erélyes felesé
ge volt Apafinak, „magát az ura tisztiben és hivatalában elegyítette”, a 
fejedelem valószínűleg nem bánta meg a választását, legalábbis erre 
enged következtetni az, hogy 1688-tól, felesége halála után „kedélybu-

52 PÁZMÁNY, 1904. 615.
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songás gyötré"53. Bethlen Miklós mindkét feleségét dicsérte emlék' 
irataiban, jó  szívvel gondolt vissza első és második házasságára egya
ránt. Teleki Mihálynak és második feleségének, Veér Juditnak a leve
lezése jó  házastársi kapcsolatról, kölcsönös szeretetről és 
megbecsülésről tanúskodik.54

Szükség is volt a házastársak közötti megértésre, hiszen a gyerme
kek nevelésén kívül az asszonyokra számos fontos feladat hárult az 
udvarnál, különösen a férj távollétében. Ahogy az asszonyok kivették a 
részüket a munkából, kivehettek részüket a szórakozásból is: a tánc és 
a muzsika élvezete mellett volt alkalmuk az „olvasásbeli gyönyürű 
maguk foglalására” is. Bornemisza Annáról és Veér Juditról tudjuk, 
hogy saját könyvtáruk volt, jegyzékük fennmaradt, Bethlen Miklós 
feleségeinek esetleges hasonló feljegyzéséről nincs tudomásunk.

A  fejedelemasszony Radnóton tartotta a könyveit, amelyek közül 
száznégynek a címét ismerjük, de ennél több lehett a bortokában, az 
összeírás ugyanis nem teljes. A könyvek szinte kizárólag magyar nyel
vűek (három latin van közöttük), és főleg vallásos tárgyúak. Feltűnnek 
azonban sajátosan női témák is: Egy Szakats könyv, Egy Fris naderes 
könyv, Egy Reczes könyv,55 Edgy Lictariumokrul irt könyv. A férfiaknál 
hiányolt magyar nyelvű szépirodalmat is reprezentálja két könyv: Egy 
viseltes Balassa és Egy Murányi Venus.

Veér Judit 1676-os összeírása tizenhét könyvet tartalmaz. Ezek 
mindegyike magyar nyelvű. Van közöttük két kötet a kertészkedésről, 
több Biblia, imádságos könyvek, és egy Gyermekek könyve. Meglepe
tésszerűen szerepel a listán egy tirökök eredetirul való história is.

1.3. A rántások házai
Magyarországon a 16. század második fele óta számos főúri család 
udvaránál gyűjtöttek olyan tárgyakat, amelyeket a kor közgondolkodá
sa nagy értékűnek, különösnek, ritkának tekintett. Lehettek ezek régi
ségek, műalkotások, vagy különleges formájú díszek, edények. Ezek a 
gyűjtemények nem csupán a családtagok számára voltak érdekesek: 
szokás volt rendre megmutatni őket az udvar vendégeinek, így idővel a

53 Nagy, 1857. II. 51.
54 Teleki Mihály első felesége, Pekry Zsófia hat hónapi házasság után meghalt.
55 A náder és a rece egyaránt hímzésmintát jelent.
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reprezentáció egyik eszközévé lettek. Ilyen híres gyűjteménnyel56 
büszkélkedhettek a 16— 17. század folyamán a Szapolyaiak, a Báthor
yak, a Forgáchok, Nádasdyak, az Esterházyak és a Rákócziak is. Ha
sonló gyűjteményeknek Erdélyben is vannak nyomai. Tudjuk például, 
hogy Bethlen Gábor szerette és gyűjtötte a szép órákat. Apafi Mihály 
összegyűjtötte és kiállította a fogarasi udvarban a külföldi követektől 
kapott ajándékokat.57 * Emellett Apafi gyűjtötte a régi érméket is, és 
külön embert alkalmazott arra, hogy az érem gyűjteménynek gondját 
viselje.53 Igazi szenvedélye azonban leginkább az órákhoz kötötte. 
Gyűjteményének legnagyobb részét a zsebórák tették ki, amelyek közt 
voltak naptáros francia, címeres és percmutatós darabok is.59 Volt to
vábbá három faliórája, és egy asztalon tartott kutyás órája, amely uga
tásai számával jelezte az időt.60 Volt is a fejedelemnek két állandó 
francia órása, akik megfelelően gondját viselték a gyűjteménynek.

Feltehetőleg a peregrinusok révén ösztönző hatása volt Erdélyben a 
külföldi akadémiák és professzoraik gyűjteményeinek, és egyre széle
sebb körben kezdtek megjelenni hasonló raritáskollekciók.61 62 63

Egy időben Teleki Mihályról is elterjedt a hír, hogy gyűjti a régisé
geket, és rántások házát készíttet. Azt nem tudjuk, hogy a Bethlen 
családban létezett-e hasonló kincstár, de valamiféle érdekességek 
gyűjteménye bizonyosan volt, és oda kerülhetett II. Apafi Mihály ha
lála után az öreg Apafi büszkesége, a kutyás asztali óra.

I. 4. „ Bánkódunk minden nap az hegedű szónál”6,2 
Apafi M ihály rendeletekkel tiltotta a muzsikát és a táncot Erdélyben. 
Valószínűleg buzgó vallásossága késztette erre, az ortodox kálviniz-

56 Julius von Schlossser megnevezésével: kincstár. SZILÁGYI, 1994. 42.
57 Ez lehete tt ugyan pusztán  d ip lom áciai gesztus is, de m indenképpen  a k incstári 

gondo la t m eg lé té t m utatja .
5S B elényesi G yörgyöt. Sz á d e c z k y , 1913. 19.
59 A  F raknón  ő rzö tt E sterházy-k incstárban  is vo lt néhány  kü lön leges óra, többek 

közö tt egy  k eresz t alakú ékszeróra , am elyet E sterházy  Pál nagyon  szeretett. Sz i-l- 
ÁGYI, 1994. 48.

60 II. A pafi M ihá ly  h a lá la  u tán  ez az asztali ó ra  a B eth lenek  b irto k áb a  került. E rre  lásd  
T h a lló c zy , 1878. 430.

61 Vita, 1983/a. 38.
62 Veér Judit leveléből. TML, III. 402.
63 R. V Á R K O N yi, 1987. 924. T ilto tta  em ellett az  ivást is, de  köztudom ású lag  ö sem  

tarto tta  m ag át ehhez a  tilalom hoz.
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mus ugyanis üldözte a táncot, számos olyan könyv és tanköltemény 
született a korban, amely a táncot kárhoztatta.64 A főúri udvaroknál 
azonban a tilalom ellenére minden bizonnyal volt lehetőség a zenés
táncos szórakozásra. Az egyházzenei központok mellett65 a világi ze
nének és művelőinek a főúri udvarok adtak otthont. A vendégfogadá
soknak gyakori, a jeles családi eseményeknek — esküvőknek, keresz
telőknek — pedig elmaradhatatlan velejárója volt a muzsika és a tánc, a 
mulatság, amelyről a zenekarok gondoskodtak. Sok főúri udvarház 
esetében „ arra találunk példát, hogy a nagypalotának színes muzsiká
lókarzatai voltak a zenekar számára. ”66 67

így gondoskodtak a zenekar helyéről Teleki Mihály uzdiszentpéteri 
„hosszú, öreg palotájában ” is: „Muzsikásoknak való hely ezen palotá
ban bémenet dél fe lő l való oldalában, jo b b  s bal kéz fe lő l kettő vagyon 
nro. 2. ”61

A Telekiek levelezésében is szó esik időnként érkező-távozó hege
dűsökről, trombitásokról.68 Egy ízben Teleki távolléte miatt panasz
kodva Veér Judit így írt az otthoni szomorúságról: „ Valóban bánkó
dunk minden nap Jankóval az hegedű szónál. ”69 70 Többnyire azonban a 
zene a hangulatteremtés, a vigalom eszköze volt. ilyen céllal, mulato
zás előkészítéséhez kérte Udvarhelyi György Teleki segítségét egy 
levelében: „Az Vas Lászlóné asszonyom hegedűsét, a virginást porté- 
kájokkal együtt siettesse el jűn i Kegyelmed; másokat, ha hoz, fe le  f iz e 
tését Kegyelmed s fe lé t az, ki parancsolatjára hozza Kegyelmed, adja 
meg. Német muzsika s gyengén pengő lantocska kell azoknak, kik vízzel 
választják el a májat a tüdőtűi; duda, dörgő síp, hegedű, virgina s ko-

64 Ilyenek  például: Tánc felboncoltatása, azaz oly együgyű prédikálás, melyben, hogy 
a pokolbeli ördögnek egy hathatóbb eszköze pokla töltésére az ő tojta táncnál nem 
lehet, és hogy a parázna gyilkos nem nyavalyásabb állapotú a táncszerető és gya
korló embernél, az Ó-és Új-Testamentum könyveiből kifejtetik, vagy a  tanköltem é- 
nyek  közül Görcsösbot, mellyel amaz emberi formát viselő, de az ugrásban és tán
colásban bakokat és gödölyöket követő nyáladékoknak délceges háta 
megigazittatik, és az ugrásban levő undoksága leiratik.

65 Csíksomlyó, Mikháza (katolikusok), Szeben, Brassó (evangélikusok), Gyulafehér
vár (reformátusok, főleg 1658 előtt).

66 V it a , 1983/a. 36.
67 B. N a g y , 1973. 155.
68 Vö. TML. II. 11. iU. TML, IV. 591.
69 TML. m. 402.
70 Teleki Mihály lánytestvéréről van szó,
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hoz illik a bor mellé. Kegyelmed már választhat a kettőben. ” !l Teleki 
feltehetőleg a csendesebb szórakozást választotta, mert -  bár szerette a 
bort -  csak ritkán ivott mást, mint forralt és lehűtött vizet, hogy józan 
maradhasson.

Apafi M ihály viszont nem  vetette meg az italt, és a bor mellett a 
dudaszót hallgatta a legszívesebben. Volt is a fogarasi fejedelmi ud
varban állandó udvari zenekar, amelyben a tizennyolc tag között a 
hegedűsökön kívül síposok és trombitások is muzsikáltak. Zenészek 
voltak Bornemisza Anna fejedelemasszonyi udvarában is — ő egy sí
post és két trombitást tartott.

Önéletírása tanúsága szerint Bethlen Miklós kedvét lelte a színház
ban: egyik európai útján Bánffy Dénessel együtt látogatott meg egy 
„igen ritka császári comoedia”-t, és Velencében járva is érdemesnek 
tartja megemlíteni a kiváltképpen való dolgok között a comoediákat.71 72

Otthon, Erdélyben a drámai előadások nagyrészt vallásos-filozófiai 
tárgyú darabok iskolai előadásai voltak. Bár volt hagyománya az udva
ri színjátszásnak — tudjuk, mennyire szerette ezt Báthory Zsigmondi és 
hogy Bethlen Gábor udvara sem volt híján színészeknek -  Apafi korá
ban a színielőadások nem voltak gyakoriak. Nem született olyan nép
szerű színmű, mint a század közepén a dunántúli udvarokat bejárt 
Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való szerelmekről írott 
komédia , drámában pedig az iskoladráma maradt uralkodó.

II. „ Istennek veteményes kertje az tisztességes schola ” 73

Apafi Mihály, Bethlen János, Bethlen Miklós és Teleki Mihály kultú
rapártoló és művelődésszervező tevékenységének csak egyik — kisebb 
kört érintő -  része volt az, ami magánál a főúri udvarnál zajlott. Széle
sebb rétegekre ható, nagyobb jelentőségű munkájuk az iskolák ügyé
nek felkarolása és a diákok anyagi támogatása volt.

Apafi fejedelem mellett, aki legfontosabb uralkodói feladatának az 
iskolák és a tudomány támogatását tartotta, más jeles főurak is felis
merték a jó  oktatás szükségességét. A Keresztúri Pál és Apáczai Csere 
János irányításával nevelkedett Bethlen Miklós (Apáczaihoz hasonló

71 T M L f in .  264
12 Beth len  M ., 1980. 570.
73 P. SZATHMÁRY, 1868. 76.
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an) a hiányos, korszerűtlen, elégtelen oktatásban látta a romlott közál
lapotoknak, a gazdasági és morális hanyatlásnak az okát: „a Schola 
szüli a királyokat Feyedelmeket Birakot Polgárokat etc. M iért van 
annyi bolond vagy Lator János, azért mert a  Scholabol kévés jo  Jantsi 
megyen k i.”7i 1656-ban Bethlen Miklós hallhatta is Apáczai Csere 
János Kolozsváron elmondott beszédét Az iskolák igen nagy szükséges- 
ségéről, amelyben mestere így érvelt: „Nincs, Magyarok! egyetlen egy 
akadémiánk, melyben az ethikát, a vétkek fékezőjét, az oeconomiát, a 
családok kormányzóját, az orvosi tudományt, az egészség fenntartóját; 
a mathesist, városok, utcák, templomok, paloták, tornyok építőjét, vég
re a philosophiát, minden tudomány és szép művészet gyökerét együtt 
tanítsák és gyakorolják [...] Mert a mi a testben a szem, az a tarto
mányban az akadémia vagy főiskola; és ami az emberben az okosság, 
az bármely országban a tudós férfiak. Szemek nélkül a test sötétség, az 
ember okosság nélkül oktalan állat. ’’15

Bethlen Miklós ismerte Apáczai terveit, valószínűleg olvasta is ter
vezetét az akadémia felállításáról,74 75 76 és ösztönös pedagógusként ter
jesztette eredményeit, legjobb módszereit, támogatta a kezdeményezé
seit, ennek ellenére akadémiát állítani Erdélyben nem sikerült, az idő 
nem kedvezett az ilyen vállalkozásoknak. Sokan vallották pedig kárát 
hasonló iskolák hiányának, főleg azok, akiknek nem volt lehetőségük 
külföldi akadémiára menni. Cserei Mihály így panaszkodott erről: „S 
bár ne engedte volna az atyám, hogy a schólából kijőjek, talám én is 
ma jobb  ember volnék [...] Elmém olyan volt a tanulásra, soha lecké
mért engem is meg nem vertek, és ha atyám rabsága ne következ
zék,hogy más nagyobb collégiumokban kimehetek vala tanulni, én is 
elébb volnék most egynéhány grádiccsal. ” 77

Az 1658-ban kezdődő több rendbeli török és tatár dúlások idejében 
azonban nem a külföldi iskolákba való eljutás lehetősége, nem is az 
erdélyi akadémia felállítása volt az elsődleges kérdés: a meglévő hazai 
intézmények léte forgott veszélyben. Gyulafehérvárral együtt elpusz
tult a Bethlen Gábor alapította collegium, Várad török kézre kerülésé
vel odaveszett a váradi iskola, a körülötte formálódott tudós kör pedig

74 BML, 33.
75 Apáczai, 1994. 258 -2 6 0 .
76 Ennek egyik példánya ugyanis Bethlen János iratai közül került elő.
77 C se r e i, 1983. 185. ill. 138.
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szétszóródott. Szerencsére azonban Apafinak fejedelemsége kezdetétől 
gondja volt az iskolák -  elsősorban a református iskolák -  támogatásá
ra. A  nagy intézmények mellett gazdag alapítványokkal segítette a 
falusi iskolákat is, előmozdította az anyanyelvi oktatást78 * és a leányis
kolázást.

Kevésbé voltak szerencsés helyzetben a katolikus iskolák. Apafinak 
ugyan alapelve volt, hogy egyik vallás se sértse a másik érdekeit, és 
tartotta is magát ehhez, nem  akadályozta a katolikus intézmények mű
ködését, de nem is segítette őket. A  fejedelemasszony azonban időn
ként határozottan lépett fel a katolikusok ellen. Apor Péter szerint 
„nem vala az katolikusoknak magára személyiben sok panasza az 
regnáns fejedelemre, az öreg Apafi Mihályra, mert miatta akárki is az 
maga vallásában nyughatott, de vala az feleségire, aki az egész orszá
got maga akarja vala igazgatni, azért is ugyan egy jeles magyar poéta 
pasquillust írt vala felőle:

Asszonyom, szövődhöz, fonódhoz láss,
M ert nem illet az asszonyt országgubernálás. ”19 
O írja Bornemisza Annáról, hogy elvette katolikusok birtokait, és 

úgy térítette kálvinista hitre Jósika István fiait, hogy az udvarhelyi 
katolikus iskolából átvitette őket az enyedi református kollégiumba 
tanulni.

A  néhány életben maradt katolikus iskola a katolikus főurak -  Petid 
István, Mikes Kelemen, Haller János, Komis Gáspár -  adományainak 
köszönhette fennmaradását. így folytatódhatott az oktatás Gyulafehér
váron két páter és egy-két mester révén, Udvarhelyen szintén két páter
rel, és működött a kolozsvári akadémia Kolozsmonostoron, szűkös 
helyiségekben. Kevesen tanulhattak jó  iskolákban a katolikus ifjak 
közül, és ebben látta Apor Péter a fő okát annak, hogy a katolikus val
lás visszaszorult Erdélyben: „ így könnyű volt az más vallásoknak ter
jedni, mikor az katolikus papok együgyűek voltak. ” 80

Könnyű dolguk a reformátusoknak sem volt, de az bizonyos, hogy 
jobb helyzetben voltak: maguk mögött tudhatták a fejedelem és a leg

78 A  L orántffy  Z su zsan n a  által 1657-ben alapíto tt fogarasi rom án isko lát is tám ogatta.
73 Ap o r , 1987. 152.
80 Apor, 1987. 151.
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befolyásosabb főurak —Teleki Mihály, Bánffy Dénes, Bethlen Miklós, 
Macskási Boldizsár -  támogatását.81 82

II.l. A  Bethlen-collegium Enyeden
A collegium academicum  alapításakor Bethlen Gábor gondoskodott az 
iskola számára megfelelő helyről, híres tanárokat hívott meg Erdélyből 
és Herbombóll , alapítványt tett negyven alumnusra, és fejedelmi 
könyvtárát az iskola rendelkezésére bocsátotta. A kollégiumról utódai 
is lelkiismeretesen gondoskodtak. 1656-ban II. Rákóczi György tör
vénnyel rendelkezett a könyvtár védelméről: „Rendeljük, hogy akadá
lyozzák meg az iskolai könyvtár szétszóródását és következésképpen 
elpocsékolását, meghagyjuk, hogy közkönyvet senkinek se adjanak, aki 
Gyulafehérvár városától négy mérföldnél távolabb lakik. Könyvtáros 
és alkönyvtáros [...] állíttassék eskü alatt. ”

1658-ban úgy tűnt, az iskola nem kerülheti el a pusztulást, de feje
delemségre kerülve Apafi Mihály és Bethlen János „hamuból s sze
métből csudálatosán állították fe l  az enyedi kollégiumot, ” 83 a gyulafe
hérvári iskolát Enyedre menekítve. Bethlen János adta azt a tanácsot 
Apafinak, hogy a kollégiumot, amely 1658 és 1662 között átmenetileg 
Kolozsváron működött, ne Gyulafehérvárra telepítsék vissza, mert 
annak a felépítése még hosszú időt vesz igénybe, hanem helyezzék a 
kollégiumi uradalom főhelyére, Enyedre. Az 1662. október 6-án kelt 
áthelyezési okmánnyal ez meg is történt:

Ezután Apafi megszervezte az Enyedre helyezett kollégium fel
ügyeletét: mint fejedelem ő volt a legfőbb felügyelő, de az iskolával 
való közvetlen kapcsolattartás a fejedelem és a fejedelmi tanács által 
kijelölt főkurátor feladata volt. 1665-ben választották meg az első fő- 
kurátort Bethlen János személyében. Később, 1682-től algondnokok is 
segítették a munkáját. M ert -  amint a kurátor főurak levelezése tanú
sítja — nem volt egyszerű feladat a kollégium működésének megfelelő 
anyagi és szellemi hátterét biztosítani. Bethlen János először is meg
próbálta visszaszerezni a Bethlen Gábor és utódai által a kollégiumhoz 
rendelt birtokok jövedelmeit az iskola számára, és ebben az ügyben

81 M iv e l a főúri e lit m eghatározó  alakjai a refo rm átus vallás h ívei voltak , és em iatt a 
k á lv in ista  isko lákat tám ogatták , a tovább iakban  csak ezek rő l lesz szó,

82 Vita, 1983/b. 26
83 Bethlen M., 1980. 487.
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Teleki Mihály segítségét is kérte. Összeíratta az iskola jövedelmeit, és 
gondoskodott azok arányos szétosztásáról, a célszerű felhasználásról. 
Később fia, Bethlen Miklós is segítségére volt a munkában: „Kurátor
nak tettek engem mindjárt házasságom84 után lévén akkor főkurátor az 
atyám, Bánjfy Zsigmond, Bethlen Farkas; vélem együtt tették Macskást 
Boldizsár és Keresztesi Sámuel uramékat is; nem is igen jö tt azután a 
kollégiumnak feléje  is az első három úr. ” 85

1671-ben apa és fia együtt készítette el a kollégiumi rendtartást, 
amely még abban az évben életbe is lépett Enyeden. A  kollégium napi 
ügyeivel való törődés azonban valóban nagyrészt Bethlen Miklós ér
deme volt, kurátortársai nevében is főleg ő levelezett az enyedi viceku
rátorral, Szatmáry Gáspárral, és ő próbált segíteni, amikor nehézségek 
adódtak: „Mar ez a rettenetes adó és satsis megh leven a collegium  
Joszaganis, m it kellessek cselekedni en bizony nem tudom [...] irtani 
Püspek uramnak felölle, matskasi s Kerestesi samuel uramekkalis 
beszelték [...]  A Deákoknak Kglmetek csak annyi praebendat adgjon, a 
mennyin vadnak, es a mint tanulnak többet ne. ”86

1690 májusában ismét gondokkal küszködtek Enyeden, ekkor 
Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz fordult segítségért: „kgd a mint a 
Sorostelyi buzajanak fe le  dezmajat az Udvarhelyi scholahoz igirte, 
meltoztassek annak Enyedre való adattatásarol parantsolni en penigh 
az Udvarhelyi Scholanak Szenth Pálról megh adatom. Isten Vram kgdt 
megh aldgya erette, most Enyeden bizony ugyan tsak valóba Alamisna 
helyenn esik, mert a melly betsülletes emberek búzát igirtek vala... mid 
megh tréfáidnak. ” 87

Szintén ez évben, Teleki Mihály halála után Veér Judittól próbálta 
visszakérni Bethlen Miklós azt a hatezer forintot és hatszáz forint ka
matot, amivel Teleki tartozott neki, mivel „semmi jövedelme nem leven 
a ’ Scholaknak is mindennapi költségre is kívántatik. ”88

Az anyagi erők mellett a kurátoroknak gondjuk volt az oktatás meg
felelő színvonalának biztosítására is, a professzorok és más tanárok 
kiválasztására. Ez ügyben írt 1666-ban Bethlen Miklós apjának: „az

84 Bethlen Miklós 1668-ban házasodott meg először.
85 B eth len  M ., 1980. 664.
86 Bethlen Miklós levele 1687 novemberéből. BML, 392-393.
87 BML, 426.
88 BML, 444.
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szegény üdvezülí Vasarhellyi Vram . . .hellyebe az Tsengeri István eles 
elmejet nyelvet szeretném, mert Tsernatoni Pali Physica - s - mathema- 
ticara készült inkab Theologiara Jaszbrenyi Pál fe lö l való indicium- 
omat is tudgya kgld. ”89

Előfordult az is, hogy mint a kollégium képviselője Bethlen Miklós 
összetűzésbe került Apafival,90 de továbbra is fenntartotta azt a véle
ményét, hogy az udvar csak a kurátorokon keresztül szólhat bele az 
iskola ügyeibe. „Kérem a széghény Csematoni Vram helyében való 
Professor állapotjárúl Írjon kgd Balo Vramnak vagy a kinek kgd 
illendőnek itili, legienek vigiázásba, valamint az udvar a Curatorok 
híre nélkül ne elegyittse abba magát, Ecclesiánk és Scholainkra nezve 
nem lévénn az olljan ighenjó példa. ”91

A  kurátorokat a kollégium minden ünnepi eseményére meghívták. 
Ilyen ünnepi alkalmat jelentettek az iskolai színi előadások is, amelye
ket Enyeden bizonyosan szép számmal lehetett látni, ugyanis az Apaft- 
korban Enyed számított az iskoladráma központjának. Sajnos azonban 
sem az előadások műsorát, sem az előadott drámákat nem ismerjük.92

11.2. A kolozsvári, a székelyudvarhelyi és 
a marósvásárhelyi református iskola 

A kor legjelentősebb erdélyi iskolája az enyedi Bethlen-kollégium volt, 
de léteztek már és alakultak mellette más neves református iskolák is. 
Működött a kolozsvári kollégium, amelynek híres professzora volt a 
korban Pataki István, Teleki Mihály kedves embere. Teleki Mihály 
pártfogolta is az iskolát, sok alumnusa onnan került ki.93 Alsóbb szin
ten a református kántorok tanították az iskola diákjait, és nemcsak a 
fiúkat: a kolozsvári kántorok munkájának része volt a lánygyermekek 
oktatása is. Elsősorban olvasásra tanították őket, és arra törekedtek, 
hogy megismertessék velük a katekizmust, de az igyekvő lánynöven-

89 B M L, 137.
90 „Nadányi János szegény, professorságra alkalmatlan és zavaros emberrel a kollé

giumnak felette sok baja volt, és osztón münékünk is. Nékem, noha semmi vétkem 
nem volt, mégis botozást Ígért a fejedelem miatta ” Bethlen M., 1980. 665.

91 Bethlen Miklós Teleki Mihálynak irt levele 1679-ből. BML, 345.
92 Erre lásd Vita, 1943. 3.
93 A  ko llég ium  tö rténetére  lá sd  T ö rö k , 1905.
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dékek írni is megtanulhattak. Érdekesség a kolozsvári lányoktatásban, 
hogy 1695 és 1697 között női tanár tanította a k islányokat/4

1670 márciusától Székelyudvarhelyen is volt középfokú oktatás, 
akkor emelte ugyanis kollégiumi rangra az ottani alsófokú iskolát 
Bethlen János négyezer forintos adományával.94 95 Ő fogalmazta meg a 
kollégium szervezeti szabályzatát, épületeket emeltetett, megszerezte 
az iskola számára Apafi Mihály támogatását, Bethlen Miklóst kurátor
nak tette meg, és jelentős könyvadománnyal megteremtette a kollégi
umi könyvtár alapjait. Ennek bővítésében nagy szerepe volt Rozgonyi 
Pap János rektornak,96 aki egyrészt utrechti és leideni tanulmányútjai 
során szerzett könyveivel gyarapította a meglévő állományt, másrészt 
patrónusaitól, Bánffy Györgytől és ifj. Bethlen Jánostól szerzett továb
bi köteteket.97

Az udvarhelyi kollégium támogatói közé tartozott Teleki Mihály is, 
aki sorostélyi majorságából származó búzadézsmájának felét ajánlotta 
fel az iskola javára,98 99 és -  amint azt Bethlen Miklós levele is tanúsítja -  
alkalmanként más adományokkal is segítette: „Az Udvarhelyi
Scholanak hagyván-adván az Úr Felseő Bányán lévő Ezer Aranyat 
[...] megh méntvén azt az széghény Scholát attól az rettenetes kártol, 
melly ha megh esik rayta, aghészszen fa lba  romol az a Schola, az 
Ördőghnek és a Pápistáknak nagy őrömére.

Bethlen János és Teleki Mihály bőkezűen pártfogolta a marosvá
sárhelyi református kollégiumot is: Bethlen János kétezer forintos 
adományt tett, Teleki pedig arról is gondoskodott, hogy az általa tett 
adományt utódai is biztosítsák az iskola számára.

94 Vö. H e r e fe i, 1971/a. 323.
95 A négyezer forint Bethlen János menyasszony korában elhunyt lányának anyai 

örökségéből származott.
96 1679-től 1682-ig, majd 1688 és 1694 között volt rektor,
97 Bánffy György és ifj- Bethlen János egyaránt tanítványa volt Rozgonyi Jánosnak- 

líj. Bethlen Jánost, aki Bethlen Pál fia volt, Bethlen Miklós nevelte fel, ő vonhatta 
be az udvarhelyi iskola ügyeinek intézésébe is. 1697-ben ö lett a kollégium főgond
noka. Vö. Jakó, 1976. 220.

98 V ö. H er epei, 1971/c. 21.
99 1672 januárjában kelt levél. Hátlapján Teleki Sándor írásával ez áll: „Idvezült 

Atjám, lég idősb Széki Teleki Mihálj Uram érigálta az Székelj Udvarhellyi 
Reformata Scholánknak substinentiajara, és ajandekoszia az ezer aranjakat pro 
fundo, ’’ BML, 246. ill. a 129-es levél jegyzete.
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I I  3. Főúri alumnusok
A z  iskolák egészének támogatása mellett a főúri patrónusok alapít
ványt tettek néhány diák ellátására vagy arra, hogy segítsék a tanulásu
kat külföldi akadémiákon. Bethlen János például tíz enyedi diák ellátá
sát biztosította, majd halála után özvegye hárommal emelte ezt a 
számot. Teleki Mihály szintén jelentős támogatást nyújtott sok diák
nak.

Történeti müvében Bethlen János megemlékezik egy bizonyos Dá
vid nevű ifjúról, „ akit Apafi fejedelem  pénzén tartottak a nagyvezír 
kíséretében a török nyelv tanulmányozása céljából. ”100 Ez a Dávid 
nevű ifjú Rozsnyai Dávid volt, 1669-től Erdély portai tolmácsa, akit 
Apafi mellett Teleki Mihály is támogatott, legalábbis ezt tanúsítja 
Rozsnyai Dávid 1667-ben Drinápolyból Telekinek küldött levele: 
„meg is kérem azért Kigyelmedet elszánt jó  akaratja szerént 
ennekelőtte tanulásomra elszánt ötszáz talléroknak kiszerzésében le
gyen jó  törekedő [...]  Lévén azért jó  elkezdője Kigy elmed az én dol
gomnak, kérem, istenes indulatjának ez aránt is legyen hasznos végben 
vivője melyért holtigvaló kedveskedésem köteleztetik Figyelmed szol
gálatára. ” 100 101 102

Az utolsó mondat rávilágít arra, hogy bizony egy-egy tehetséges di
ák támogatásából a patrónusnak is haszna származhatott: ez esetben 
Teleki Mihály a Rozsnyai Dáviddal való rendszeres levélváltásnak 
köszönhetően információkat — megbízható információkat -  szerzett a 
Portáról olyan időkben, amikor Erdély számára fontos volt tudni nem
csak a konstantinápolyi eseményeket, hanem célszerűnek bizonyult 
kipuhatolni, kipuhatoltatni a pillanatnyi hangulatot is.

Teleki Mihálynak számos alumnusa tanult külföldi egyetemeken. 
Ezek a diákok — köztük Enyedi János, Nagyari József, Köleséri Sámu
el, Nánási Mihály -  egyetemi disszertációjukat és disputáikat patrónu- 
suknak ajánlották. Enyedi János ajánlása meglepő módon így szól: 
„Ajánlja a szerző borosjenői Teleki M ihály erdélyi fejedelem nek . ” 103

100 Be t h l e n L, 1993. 211.
101 T M L , IV. 69.
102 A Teleki Mihálynak ajánlott művek tételszámai a következük: 2563, 2843, 3120, 

3176, 3241, 3293, 3294, 3403, 3436, 3447, 3448, 3516, 3554. RMK III.
103 RMK m . 2478-as tétel.
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Nem tudhatjuk, véletlen elírás volt-e, vagy a támogatás egyfajta vi
szonzása, Teleki mindenesetre biztosan nem haragudott meg érte.

III. Nyomdászok és mecénásaik

A 17. század második felére — részben a nőknek és a gyermekeknek 
mint olvasóközönségnek a megjelenése miatt — nőtt az olvasmányok 
iránti igény Erdélyben. Hogy ezeket az igényeket kielégítsék, és pó
tolják az 1658-ban elpusztult fejedelmi nyomdát, új könyvnyomtató 
műhelyek alakultak a fejedelemségben. 1660-ban unitárius nyomda 
kezdett működni Kolozsváron, 1662-től ugyanitt református nyomda is 
alakult; 1676-ban Csíksomlyón létrejött Erdély első és egyetlen katoli
kus nyomdája Kájoni János ferences tartományfőnök vezetésével,104 az 
1680-as években pedig újabb református nyomda kezdte meg működé
sét Keresden, Bethlen Elek birtokán. Várad eleste után a Szenei Ker
tész Ábrahám vezetésével működő nyomda betűkészletét először Deb
recenbe menekítették, onnan Husztra került, később egy darabig 
Kolozsváron használták, majd 1662 után Szebenbe vitték.

Volt tehát Erdélyben egy katolikus, egy unitárius, két evangélikus 
(Brassó, Szeben), két ortodox román nyelvű nyomda (Gyulafehérvár, 
Szászsebes), de legnagyobb számban a református nyomdák képvisel
tették magukat (Kolozsvár, Szeben, Keresd), nekik voltak ugyanis a 
legtekintélyesebb támogatóik.

Teleki Mihály, aki ezen a területen is jelentős mecénásnak számí
tott, az 1660-as évek közepén tervezte kiadni Szalárdi János Siralmas 
magyar krónikáját, de drágállotta a papírt, ezért ez a terv nem valósult 
meg. 1668-ban viszont kinyomtattatta Eszéki T. István Nagybányán 
tanító tanár Comedia Erdély siralmas állapotjár ól című munkáját, 
majd az ezt követő évben egy újabb művét, a Rhytmusokkal való Szent 
Beszelgetest, amelyet korábban, 1667 karácsonyán Teleki és udvara 
jelenlétében elő is adtak a nagybányai diákok. A világi műfajok mellett 
vallási tárgyú munkák kiadását is támogatta Teleki. O volt az, aki kez-

104 C síksom lyón  állt a  ké t engedélyezett ferences k o losto r egyike, a m ásik  M ikházán  
m űködött. V ö. Ap o r , 1987. 148.
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deményezte, hogy Tofeus Mihály vej ének, Nagyari Józsefnek, Apafi 
Tofeus utáni udvari papjának tábori prédikációt kinyomtassák.

Erdély híres nyomdászai közül többen -  Szenei Kertész Ábrahám, 
Veresegyházi Szentyel Mihály -  Hollandiában tanulták a mesterséget. 
Ők lendítették fel az erdélyi nyomdászatot, majd a szintén Hollandiá
ban tanult Tótfalusi Kis Miklós vállalkozott arra, hogy kiemelkedő 
művészi színvonalával és technikai tudásával korszerűsítse. Ő támo
gatói között tudhatta Bethlen M iklóst és Teleki Mihályt egyaránt.105 
Hazatelepedése után Teleki szerette volna magához minél közelebb 
tudni Kis Miklóst és nyomdáját: „ vagy Enyedre vagy még inkább Vá
sárhelyre (hogy ott a ’ Typographia keze ügyében lehetne) kommendál- 
ván, hogy telepedjem. ” 106 107 108

Szenei Kertész Ábrahám és Veresegyházi Szentyel M ihály Erdély- 
szerte, Tótfalusi Kis Miklós pedig egész Európában elismert nyomdász 
volt. Nem mindegyik társuk munkáját kísérte azonban siker. 1668-ban 
így panaszkodott levelében egy meg nem  nevezett nyomdászra Bor
nemisza Anna fejedelemasszony Teleki Mihálynak: „Kegyelmed maga 
is azt tudhatja, hogy ez az híjában való rossz könyvnyomtató nem arra- 
való, mivel más könyvet is majd két esztendeje miulta nála van s meg 
sem kész. ” 107 Meg lehetett viszont elégedve Bornemisza Anna Szenei 
Kertész Ábrahám munkájával, feltehetően nem is bizonyult szűkmar
kúnak vele, hiszen a nyomdász özvegye is küldött neki könyvet aján-

|  fiq
dékba, Komáromi Csipkés György Igaz hit című munkáját.

A  fejedelmi család fő nyomdásza azonban nem a Szebenbe költö
zött Szenei Ábrahám volt, hanem a kolozsvári Veresegyházi Szentyel 
Mihály. Kolozsváron Apafi létesítette a nyomdát 1662-ben Szenei 
Ábrahám és Heltai Gáspár nyomtatóműhelyeinek maradványaiból, és a 
református kollégiumnak adományozta. A nyomda első vezetője 1662 
és 1684 között Veresegyházi Szentyel M ihály volt. Az Apafi és közte 
született megállapodás a következőket rögzítette: „ Lészen készpénzfi

105 1690-ben Bethlen Miklós több levelében ajánlotta a Kassán tartózkodó Kis Miklóst 
Léderer Márton eperjesi kereskedő pártfogásába, anyagi segítséget remélvén a 
nyomdász számára. BML, 418-422.

106 BML, 418-122.
107 TML, IV. 329.
108 Benne Bornemisza Anna kézírásával ez áll: Anno 1667 dije 4. Junni Költe ez 

könjvet enjedi Imrene mely most szenei ábraham özvegjne melyből az Istennes 
kegjes Ember tannulhat lelke ödvessegere. Idézi Herepei, 1942. 253.



zetése per annum másfélszáz forint. Ruházatára 7 sing gránátposztó. 
Huszonöt kisköböl búzája. Két negyvenes bora. Fél köböl kásája. Fél 
köböl borsó. Három disznó. Hat bárány. Tizenhat itce vaj vagy 
itcéjéért 25 pénz. Tizenhat itce méz vagy annak is itcéjéért 25 pénz. 
Azonkívül mikor számunkra munkálódik, felényi fizetést adunk, mint 
mások szoktak adni, articulusokért penig semmit nem adván neki, 
ajándékon tartozzék kinyomtatni. ” 109

Kolozsváron nyomtattatta ki Bornemisza Anna Tofeus Mihály tit
kon leíratott zsoltármagyarázatait 1683-ban, és Veresegyházi Szentyel 
Mihályt bízta meg Apafi Mihály Vendel inus-fordításának kinyomtatá
sával is.

Záró gondolatok

Sokféle harc jellemzi Erdély 1661 és 1690 közötti történelmét: háború 
a török-tatár seregekkel, diplomáciai küzdelem a Habsburgokkal és a 
Portával az önálló államiság megőrzéséért, visszafoglaló háborúk a 
török oldalán, mégis a Szent Liga tagjaként, hatalmi viszályok a feje
delemségen belül. Mindvégig folyt ugyanakkor egy egészen más jelle
gű küzdelem is: harc azért, hogy a szellem átvészelje ezt a három évti
zedet. Apafi Mihály fejedelem felismerte a művelődés ország megtartó 
jelentőségét és azt, hogy a tudás birtoklása hatalmat ad, így művelő
déspolitikájának köszönhetően éppen ez a harminc év vált az erdélyi 
művelődéstörténet nagy korszakává. Ekkor jöttek létre a következő 
évszázadokban nélkülözhetetlen alkotások, amelyek meghatározták az 
erdélyi művelődés hosszú időre érvényes sajátos arculatát.

Legbefolyásosabb tanácsuraival, főuraival együtt Apafi Mihály 
előmozdította az iskolák működését, támogatta a nyomdákat, pártfo
golta a tudományos intézményeket, segítette a tanulni vágyó diákokat, 
és könyvgyűjteményeikkel mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy a 
széleskörű művelődés lehetőségei megteremtődjenek Erdélyben, hogy 
megmaradjon, és tovább hagyományozódhassón Erdély kulturális 
öröksége.

109• Közli Scher, 1963-1970. 203.
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Horvát Cecília
hogy reménnyel nézzünk a jövőbe”
Hungáriáé Christianae Millennium —

A magyar kereszténység ezer éve 
Musei Vaticani,

2001. október 10. — 2002. január 12.
Magyar Nemzeti Múzeum, 2002 március — 2002 június 

(meghosszabbítva 2002. július 7-ig)

„M inden nemzet, amely meg tudott maradni népek és civilizációk  
harcában, am it nem sodor el az idő, őrzi magában saját eredetét. 
Legjobb teljesítményeiben és legfájóbb kudarcaiban, tudatosan és 
öntudatlanul. Nekünk, m agyaroknak a Kárpát-medencében kezdő
dött el a múltunk, és örökségünket számba véve itt készülünk a jö v ő 
re i s ” — olvashatjuk a kiállítás katalógusának előszavában.1 A N em 
zeti Kulturális Örökség M inisztérium a és a M agyar Katolikus 
Püspöki K onferencia fő tám ogatásával m egvalósult kiállítás a m a
gyar állam  m egalapí-tásának ezredik évfordulója alkalm ából rende
zett m egem lékezés-sorozat részét képezte.
A M agyarország és a Szentszék immár ezer éves kapcsolataira kü
lön hangsúlyt fektető kiállítást először Róm ában, a M usei 
V aticaniban csodálhatták m eg az érdeklődők. Innen került át a bu
dapesti Nem zeti M úzeum ba. Kovács Tibor, a M agyar Nem zeti M ú
zeum főigazgatója szerint a kiállítás igen gazdag írásos és tárgyi 
anyagra épült, és bár időben nagy intervallum ot ölelt fel, így a te l
jesség igényének kielégítésére nem  vállalkozhatott, a bemutatás 
kapcsolatrendszere, esztétikai m egjelenítése révén mégis átfogó 
képet adott a m agyar kereszténység egy évezredéről.
A kiállítás első része a Kárpát-m edence kereszténységét m utatta be 
a m agyarok honfoglalása előtt. A  kiállított tárgyak között Krisztus-

1 Cséfalvay Pál -  Maria Antonietta de Angelis: A magyar kereszténység ezer 
éve -  Hungáriáé Christianae Millennium. Kiadja a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia, Budapest, 2001.
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