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I.I.I.I.����
 
Magyarország trónjára a mohácsi csatavesztés után a Habsburgok kerültek. 

1272-től ültek a Német-Római Szent Birodalom trónján, egészen a felbomlásáig, 
1806-ig. Magyarország sohasem tagolódott be a birodalomba, de a Magyar Ki-
rályság alárendelődött a sokkal gazdagabb és konszolidáltabb nyugati birodalom-
részek törekvéseinek. Az egységes magyar államterület 1541-ben, Buda török el-
foglalása után szétesik. 

Erdély viszonylag önálló, de török hűbéres állammá szerveződik. Fejedelmei 
kialakították az Európához kötődő magyar és szász autonómiájával a német kul-
túra továbbéltető területét. A török kiűzése utáni szerves visszaolvadását az ál-
lamterületbe (1689–1848, 1867) nehezíti is sajátos nemzeti (magyar, szász, ro-
mán) és vallási (református, evangélikus, katolikus, unitárius, pravoszláv) toleran-
cián alapuló társadalom-szerveződése. 

A megosztottság ellenére bizonyos egység megmaradt, eleven, sokszínű szel-
lemi élet bontakozott ki. Továbbélt a Mátyás király korában elindult humanista 
és reneszánsz művészet, majd a reformáció nagy szellemi hulláma, áramlata, a 
hitújítás szólaltatta meg magyar nyelven az európai műveltséget, hatásában, kö-
vetkezményeiben az anyanyelvi oktatást, művelődést, az iskoláztatás kiszélesíté-
sét szolgálta Erdélyben is. 

Az együttesen protestánsnak nevezett új vallás zászlóbontásának ideje 1517. 
október 31., amikor Martin Luther (1483–1535), a wittenbergi vártemplom papja 
kitűzte temploma kapujára a hitújítást elindító 95 tételét. A hitújítás hullámai 
hamar elérték Erdélyt is. Johannes Honterus (1498–1549), egy Bécsben, Krakkóban 
és Bázelben tanult brassói pap 1542–43-ban kidolgozta a szász evangélikus egy-
ház alapelveit. Az akkor legnépesebb szász város példája nyomán a szász nemzet 
szebeni gyűlése határozatot hozott a Honterus által rendszerbe foglalt lutheri ta-
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nok egységes elfogadására. Kolozsváron 1544-ben a szász Kaspar Helth 
(1490/1510 k.–1575) lesz a plébános, aki Luther lelkes híveként, a többségében 
magyar városban magyarul kezd el prédikálni, nevét is Heltai Gáspárra magyaro-
sítja. Szintén Kolozsváron 1556-tól fogva a Heltaihoz hasonlóan szász születésű 
Dávid Ferenc (Franz Davidis, Franz Hertel) a „sacramentariusok” (kálvinisták — 
Jean Calvin hívei) elleni vitája végén csatlakozott a helvét hitvalláshoz (1559), s 
1564-ben az erdélyi magyar prédikátorok nagyenyedi zsinata püspökké választot-
ta. 1568-ban megszerkesztette az erdélyi és lengyel unitáriusok közös hitvallását 
(De falsa et vera Dei patris filii et spiritus sancticongitione libri duo) (Glatz Fe-
renc szerk. 1989. 83.) Jean Calvin (Kálvin János [1509–1564]) tanításai nyomán ter-
jedt el a református vallás Erdélyben is. Kálvin szerint az iskolák célja: „...a pol-
gárok alapos oktatást nyerjenek mindenben, ami szükséges, főleg pedig az igaz 
vallásról szóló tudományban...” 1562-ben Debrecenben megjelenik az első re-
formátus hitvallás — Confessio catholica — Méliusz Juhász Péter tollából (Glatz 
Ferenc szerk., 1989. 83.). 

Az 1560-as évek végére Erdély vallási viszonyai igen szokatlan képet mutat-
nak: a katolikus vallás mellé felsorakozott az evangélikus, a református és unitá-
rius vallás és természetesen a románok között az ortodox hit. 

A vallás és a hit a maga világában nagy jelentőségű, de anyanyelvoktatásunk 
történeti fejlődésében is korszakalkotó. A protestánsok a szent tanok, az ige (ver-
bum) anyanyelvi ismertetését, oktatását követelték, előírva minden hívőnek, hogy 
a szentírást személyesen olvassa, tanulmányozza. Ez a célkitűzés páratlan lendü-
letet adott anyanyelvoktatásunknak, a nemzeti irodalmak — már a humanizmus 
hatására megindult — kibontakozásának. Szaporodott az alapfokú ismereteket 
nyújtó iskolák száma. Gyakorlatilag minden faluban, ahol a lutheri vagy a kálvini 
elvek, tanok lelkésze működött, volt elemi iskola is, ahol a betűvetést és a szám-
tani alapműveleteket oktatták. Természetes, hogy a már meglevő katolikus kolos-
tori iskolák is tovább működtek. Ugrásszerűen megnövekedett az írni-olvasni 
tudók száma, különösen a nem nemesi rétegekben. Irodalmunk is plebejusabb 
lett, alkalmazkodott a közönségéhez (Nemeskürty István, 1683. 96.). Hangsú-
lyozzuk azt, hogy az anyanyelvoktatás fellendülése a huszita protestantizmus 
szellemi áramlatának következménye. Az iskolák fenntartói már nem kizáróla-
gosan a kolostorok, a XV. század vége felé a városi polgáriskolák terjesztették 
az alapismereteket és a tanítás nyelve kezdő fokon az anyanyelv. A falusi plé-
bániai  iskolák is szaporodnak, és a betű az új emberi szabadságeszméknek lesz 
mind erősebb fegyvere. Az alsó papság már a népből nőtt ki, és a prédikációk 
tömegét készítik, fordítják latinból magyarra, németre — írja Kós Károly 
(1934. 46.). 

Az új hit egyik bástyája lett Erdély, sajátossága, hogy itt szervezett vallásüldö-
zésre gyakorlatilag sohasem került sor. Az 1548-as tordai országgyűlés elismeri az 
evangélikusok létezését, 1568-ban pedig szintén a tordai országgyűlés határozata 
kimondja a vallásgyakorlás jogát: „mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar”, azaz 
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hite, vallása miatt hátrány senki sem szenvedhet. Ez a tény történelmi értékű, 
mert pl. Franciaországban éppen 1571-ben volt a Szent Bertalan éj. 

Mit hirdettek a protestánsok? Vissza kell térni a forráshoz, a Bibliához! Az Is-
ten és az ember között nincs szükség közvetítőre, olvasni kell a Bibliát, le kell 
fordítani a nemzeti nyelvekre, ki kell nyomtatni sok-sok példányban, meg kell ta-
nulniuk írni-olvasni az embereknek. Így került előtérbe az oktatás, az iskolapoli-
tika, a nép írni-olvasni tanításának szándéka, s a protestáns hitet terjesztő prédi-
kátorok sok százával szerveztek új iskolákat. 1554-ben Johannes Honterus első lel-
kipásztori tevékenysége a brassói iskola átszervezése és könyvtáralapítás volt. Er-
délyben protestáns vezetés alá kerül több városi és falusi plébániai iskola, 
perceptorok (oktató nagydiákok) jelennek meg a protestáns iskolákban, mellettük 
praeceptor publicus (köztanító) és praeceptor privates (magántanító) nagydiák is. Az 
Erdélyi Református Egyházkerületben, kb. 360 gyülekezetben 24-re tehető az is-
kolák száma (Szabó K. Attila, 2004. 2.). 

Az erdélyi falusi iskoláknak régi hagyománya élt Erdélyben, a nagyváradi szé-
kesegyház 1374-ben megjelent rendtartása szerint az iskolamester tandíj fejében 
karácsonykor egy kappant és két cipót, húsvétkor két cipót, egy sajtot és nyolc 
tojást, Szent Pál napján pedig egy kakast vagy tyúkot kapott, melléje minden ta-
nulótól mindenik hónapban egy dénárt (Benedek Zoltán, 1996. 258.). A Nagyvá-
rad melletti Székelyhíd egyházi okirataiban először 1530-ban szerepel, hogy isko-
la működik a faluban. Diószegnek a XVII. században 12 diákja volt. Az iskolákat 
az egyház irányította, ellenőrizte, a tanítók kántorok is voltak. A törökök terjesz-
kedése következtében az iskolák helyzete válságossá vált. A felgyújtott templo-
mok és iskolák elhamvadtak. A török kiűzése után Érmelléken is új iskolákat ala-
kítottak ki (Benedek Zoltán 1996. 258.). 

Az erdélyi anyanyelvoktatásban, az anyanyelvi oktató-nevelő munkában, az 
erdélyi magyar értelmiség létrehozásában nagy jelentőségre tettek szert a kollégi-
um, líceum, gimnázium, főgimnázium nevet viselő középiskolák a XVI. századtól kezd-
ve, változó alakzatokban többnyire mind a mai napig. Felsorolásuk az alapítás 
időbeli sorrendjében és fejlődésük főbb adataival l. Gaál György és Balogh Ed-
gár szócikkeit (Dávid Gyula szerk., 1994. 252-255.). Itt most rövidítve, a korszak 
határait is átugorva sorolom: 

A Szatmári Református Kollégium alapítása 1530–40-re tehető. Ma Kölcsey 
Ferenc Főgimnázium. 

A Marosvásárhelyi Református Kollégium 1556–57-ben nyílt meg. Egykori 
tanáráról elnevezve ma Bolyai Farkas Elméleti Líceum. 

A Kolozsvári Unitárius Kollégium az 1557-es tordai országgyűlés határozatá-
ból jött létre, első rektora Dávid Ferenc, a vallásalapító. 1957 óta tanítványa és 
tanára, igazgatója, Brassai Sámuel nevét viseli, 1993 óta újraindult az unitárius 
oktatás, 2003 óta János Zsigmond Unitárius Kollégium. 

1560 körül alapították a Szászvárosi Kollégiumot, 1877-ben főgondnokáról gróf 
Kun Kocsárd nevét vette fel, 1925-ben szűnt meg, megvonták nyilvánossági jogát. 
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Báthori István erdélyi fejedelem alapította 1579-ben a Kolozsvári Római Ka-
tolikus Líceumot, eredetileg egyetemi rangra emelt iskolaként. Ma Báthori István 
Elméleti Líceum, de az épületben működik a Pázmány Péter Római Katolikus 
Líceum is. 

Báthori István erdélyi fejedelem alapította 1579-ben a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Gimnáziumot. Ma Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus 
Líceumi Szeminárium. 

A Nagyváradi Római Katolikus Gimnázium az 1580-as évek elején alapított 
jezsuita iskolából fejlődött ki, ma Szent László Római Katolikus Teológiai Líce-
um. 

Jezsuita alapítás 1593-ban a Székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnázium, 
ma egykori diákja nevét viseli: Tamási Áron Gimnázium. 

Az 1545-ben létesített óvári iskolából 1607 körül állandósult a Kolozsvári Re-
formátus Kollégium, ma Református Kollégium. 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem alapított 1622-ben akadémiát Gyulafehérvá-
ron, ezt az 1658-as tatárdúlás után helyezte át Apafi Mihály fejedelem Nagy-
enyedre. 1990 óta Bethlen Gábor Kollégium. 

Pázmány Péter 1634-ben vetette meg alapjait a Szatmári Római Katolikus 
Gimnáziumnak, ma Hám János Római Katolikus Iskolaközpont. 

Máramarosszigeti Református Líceum: egy már 1540 körül létesült grammatikai 
iskolából fejlődött ki 1640-től kezdve. 1948-tól román tannyelvű pedagógiai iskola. 

A Zilahi Református Kollégium 1646-ban indult, 1902-től főgondnoka után 
elnevezve Wesselényi Miklós Kollégium, 1953-tól tanítványáról Ady Endre Lí-
ceum, ma Református Wesselényi Kollégium. 

 

 
 

Sylvester János nyelvtanának címlapja (1539) 
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1670-ben alapították a Székelyudvarhelyi Református Kollégiumot. Ma Bene-
dek Elek Líceum. 

A Csíkszeredai Római Katolikus Gimnáziumot a Ferenc-rendiek alapították 
1667–69-ben Csíksomlyón. Ma egykori tanítványa nevével Márton Áron Gimná-
zium. De működik a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium is. 

A Nagybányai Római Katolikus Gimnáziumot 1673 körül alapították, amikor 
még működik Schola Rivulina néven egy református kollégium is (1547–1755). 
Ma Németh László Elméleti Líceum. 

A Kézdivásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot 1680-ban alapították Esz-
telneken. 1696-ban Kantára költöztetik, ma Nagy Mózes Elméleti Líceum. 

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot 1712 körül a jezsuiták ala-
pították. Ma Egyesülés Nemzeti Kollégium. 

A Nagykárolyi Római Katolikus Gimnáziumot Károlyi Sándor gróf 1725-ben 
alapította. Ma Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológia Iskolaközpont. 

A Máramarosszigeti Római Katolikus Gimnáziumot a piaristák nyitották meg 
1731-ben. Ma a Dragoş Vodă Líceumból kivált Leövey Klára Líceum. 

Aradon a minoriták nyitották meg az Aradi Római Katolikus Gimnáziumot 
1745-ben. Ma Csiky Gergely Iskolacsoport. 

A Temesvári Római Katolikus Gimnázium az 1751-ben alapított aradszent-
annai piarista gimnázium utóda 1791-től. Ma Gerhardinum Római Katolikus 
Teológiai Líceum. 

A Székelykeresztúri Unitárius Kollégium alapítását 1793-ban határozták el. 
A Szilágysomlyói Római Katolikus Gimnázium 1828-ban nyílt meg, ma Simi-

on Bărnuţiu Főgimnázium magyar tagozattal. 
A Brassói Római Katolikus Gimnázium 1837-ben nyitotta meg a kapuit, ma 

Áprily Lajos Főgimnázium. 
A nagyváradi Orsolya-zárda leánynevelő intézetből 1855-ben alakult felső 

elemi, 1928-tól a Szent Orsolya leánygimnázium, ma Ady Endre Líceum. 
1859-ben a székelység adományaiból, gróf Mikó Imre alapítványa segítségével 

alakult meg a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium. Jótevője nevét ma is viseli. 
Imponáló névsor!  
De térjünk vissza a 15. századba! A magyarországi könyvnyomtatás (1473) mel-

lett az erdélyi könyvnyomtatás 1529-ben a Nagyszeben városában létesített műhellyel 
indult, de csakhamar csatlakozott hozzájuk a Johannes Honterus által 1535-ben 
alapított brassói és az 1550-ben alapított kolozsvári, Hoffgreff—Heltai-féle 
nyomda, Nagyváradon a Hoffhalter Ráfael vezette nyomda (1565), a fejedelmi 
udvar mellett Gyulafehérvárt (1567), valamint Szászvároson (1581), Medgyesen 
(1661) és Csíksomlyón (1662) is. Itt is előreszaladunk a következő korszakba is: 
Abrudbánya (1596), Nagyváradon Szenczi Kertész Ábrahám 1640-ben alapított 
nyomdája Kolozsvárra költözik át, ahol 1672-től a református kollégiumnak, 
1693-tól Misztótfalusi Kis Miklósnak, 1696-tól az unitárius egyházközösségnek 
is működik nyomdája. Újabb nyomdák: Balázsfalván (1744), Nagykárolyban 
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(1754), Nagyenyeden (1765), Temesváron (1771), Besztercén (1773), Marosvá-
sárhelyen (1785), s a sor folytatódik... (l. Dávid Gyula, szerk. 1994. 209-224.) 

A kéziratosság és a szóbeliség még sokáig fontos kultúrközvetítő szerepet tölt 
be (gondoljunk az előadott históriás énekekre, vagy a prédikáció műfajára), az 
irodalom számára óriási lehetőséget jelentett a könyvnyomtatás. A kulturális ér-
tékek továbbadásában igen fontos szerepet játszottak a 16. század közepétől a 
városi humanista iskolákból kifejlődött evangélikus iskolák (Brassó), és a meg-
újult katolikus oktatási intézmények. A jezsuita rend betelepítésére is történtek 
kísérletek (Báthori István: Erdélyi városok. 1579). Az oktatás szerkezete is meg-
változott: a görög-latin auktorok járulékos olvasmányból tananyaggá váltak, s — 
a latin megtartása mellett — egyre jobban teret hódított az anyanyelv oktatása 
(Sipos Lajos szerk., 2000. 210.). 

A reneszánsz és a reformáció anyanyelvi törekvései egymást erősítve találkoztak 
össze, egyre inkább általánossá vált a biblia anyanyelvű olvasása, anyanyelvű katekizmusok 
segítették a gyermekek hitoktatását, s megindult a magyar nyelv rendszerét és szó-
kincsét tárgyaló könyvek nyomtatása — mindez előkészítette a magyar szépiroda-
lom kibontakozását. Anyanyelven nyomtatott prédikációs kötetek, énekeskönyvek, 
bibliai históriák, krónikás énekek, bibliafordítások, vitairatok, a magyar nyelvű ma-
gánlevelezés elterjedése jelzik azt a folyamatot, amelynek nyomán a magyar nyelv a 
latinnal egyenrangú, sőt a legnagyobbak tollán már hatásosabb kifejezőeszköz lett 
(Sipos Lajos szerk., 2000. 211.). 

Iskolamester volt Sárváron Sylvester János (1504 k.–1557 u.), amikor fordítói 
munkájához hozzáfogott, s Nádasdy Tamás birtokos e munka kedvéért állíttatta 
fel Sárvár-Újszigeten magyarul nyomtató nyomdáját, jelentette meg a fordítás 
előtanulmányát, latin—magyar nyelvtanát (1539), amely a magyar nyelv első rendsze-
rezése. 1541-ben pedig teljes Újszövetséget nyomtatott ki Sylvester, ahogyan ver-
sében írta: „minden nípnek az ű nyelvén...” A nyelvvel való „bíbelődés” közben 
jött rá, hogy magyarul is lehet időmértékes verset írni:  Az magyar nípnek / Pró-
féták által szólt rígen néked az Isten, / Azkit ígírt, ímé, vígre megadta fiát.” 

A magyar nyelvű bibliafordítások közül a Huszita Biblia fordítása elveszett, 
másolatokat őrzött meg a Müncheni-kódex (a négy Evangéliumot), a Bécsi-
kódex (kisebb ótestamentumi könyvek) és az Apor-kódex (zsoltárkönyv), Judit 
könyvét fordította le a székely Nyújtódi András ferences fráter (Székely-
udvarhelyi Kódex, 1526.). 1562-ben, Debrecenben megjelenik az első magyar re-
formátus hitvallás — Confessio catholica — Méliusz Juhász Péter tollából. 

Tanító, nevelő volt Komjáti Benedek (XVI. sz.) is, aki Krakkóban nyomtatta ki 
az első, teljes egészében magyar nyelvű könyvet: Szent Pál levelei-t (1533). Min-
denkinek szánják a szent szövegeket. Magát a programot Pesti Gábor (Pesti Mizsér) 
(? –1542/50) írja legpontosabban. Szó szerint megismétli Erasmust a Négy 
Evangélium bevezetésében: Krisztus akarata volt, hogy minden nép a maga 
nyelvén olvashassa a bibliát, és „így a földműves az eke mellett ebből dúdolna, a 
takács a fonalvezetővel egy ritmusban ebből zümmögne és az úton járó ilyen tör-
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ténetekkel könnyítene az unalmán.” Pesti Gábor ma is érvényes fordítói elveket 
vallott, azaz nem a szó szerinti, hanem az értelem szerinti átültetés elvét követte. 

A protestáns gyülekezetek vallásosságának táplálója, erkölcsi életének szabá-
lyozója Erdélyben is a Szentírás volt. Részletfordítások után az első teljes magyar 
nyelvű biblia Károlyi (Károli) Gáspár (1529 k.–1591), gönci református lelkipásztor 
és a köréje csoportosult lelkészek érdeme: Szent Biblia, azaz Istennec Ó- és 
Újtestamentumanac prophétác és apostoloc által meg iratott könyvei (Vizsoly, 
1590). Károlyi Gáspár ajánlása: „Az fordításban éltük, amennyire lehetett, tiszta 
igaz magyar szóval, idegen szólásnak munkáját nem követtük, sőt inkább az mi 
darabosnak tetszett vagy az zsidó vagy az deák szólásnak módjában, annak is ki-
mondásában az magyar nyelvnek szólásának módját követtük” (Sipos Lajos 
szerk., 2000. 223.). A Vizsolyi Biblia több mint 400 éve a legtöbbet olvasott ma-
gyar könyv, s így nagy része volt az egységes magyar nyelv formálásában, anya-
nyelv-oktatásunkban, hiszen már az elemi osztályokban a biblia történetei alap-
ján születtek olvasmányok, hittanórákon is tankönyv. Kifejezései, fordulatai és 
szóképei meggyökeresedtek a mindennapi beszédünkben is, elterjedtek a nép 
nyelvében. Nyelvének ódon zamatú ízei, kifejezéskészlete, bibliai stílusának és vi-
lágképének ereje századokon át nagy hatással volt a magyar irodalomra, mai iro-
dalmi alkotásainkra s így áttételesen egész anyanyelvi oktatásunkra is. 

A katolicizmusnak válaszolnia kellett a reformátusok kihívására, meg kellett 
alkotni a Szent Jeromosnak tulajdonított latin biblia, az ún. Vulgata alapján a 
nyomtatott magyar katolikus Bibliát. Káldi György (1573–1634) még Gyulafehér-
váron vetette papírra 1605–1607 között első feljegyzéseit, ezeket később átdol-
gozta, s így jelent meg 1626-ban Bécsben a Szent Biblia. 

A reformátorok fontosnak tartották az anyanyelvi gyülekezeti éneklést. A legnép-
szerűbb és egyúttal legváltozatosabb műfaj az énekelt vers, a zsoltár, a reformáció val-
lásos irodalmának lírai alkotása. A zsoltárátköltések kiváló művelői közé tartozott 
Sztárai Mihály, aki 16 zsoltár átdolgozásával gazdagította irodalmunkat. A legismer-
tebb fordítás Vég Mihály kecskeméti bíró 55. zsoltára, amelyet Kodály Zoltán Psalmus 
Hungaricus c. oratorikus műve tett halhatatlanná. Szenczi Molnár Albert (1574–1634), egy 
protestáns nemes két fiának tanítója, nevelője, 1607-ben jelentette meg Szent Dávid 
150 zsoltárának fordítását. A zsoltárok Clément Marot és Theodore Beza genfi zsoltára-
inak verses fordításai. Szenci ezeket a genfi zsoltárokat fordította le azzal a céllal, hogy 
használható és jól énekelhető szövegeket adjon a magyar ajkú reformátusok kezébe. 
Ez a magyar zsoltároskönyv költészetünkbe addig nem látott formai sokféleséget ho-
zott. Szenczi a 150 zsoltárt mintegy 130 különböző dallamra szerezte, s csaknem 
ugyanannyi versformát, strófaszerkezetet alkalmazott. A zsoltárok régi költészetünk 
legértékesebb darabjai közé tartoznak. Több mint 400 éve, azóta is fiatalok, idősebbek 
gyülekezeti énekei, köztük olyan költői remekművek, mint pl. a XLII., a Mint a szép hí-
ves patakra, a XVC., a Tebenned bíztunk eleitől fogva. Évszázadokon át hangzott fel a fiata-
lok ajkán is az iskolákban ez a fohász, s végre ma is, nemcsak a vallásórákon, hanem 
olyan összejöveteleken, amelyeken lányok, fiúk gyűlnek össze, hogy együtt lehessenek, 
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s együttlétüket megszenteljék a Mindenható áldásával. „A válságos történelmi idők-
ben, »mind pap, deák, gyermek, hegedős nagy nyilván kiáltotta« az énekszóban előa-
dott, lantmuzsikával kísért igét s ez az eleinte írástudatlan hallgatóság füleinek szánt 
költészet a század végére olvasmánnyá vált, legszebb darabjai sorra könyvekbe, anto-
lógiákba kerültek” (Nemeskürty István, 1983. 110.). S a tankönyvekbe kerülve anya-
nyelvoktatásunk gazdagítására, az anyanyelv oktatói számára, s a diákjai épülésére 
szolgáltak. 

Magyar nyelvű, szerelmi témájú lírai költemény a 15. század végéről egy maradt 
ránk: Soproni virágének (1490): „Virág, tudjad, tőled el kell mennem, / És te íretted 
gyászba ölteznem.” Az egyház abban az időben tiltotta ezeket a „virágénekeket”. 

A kor a hitviták kora is. Pl. Sztárai Mihály párbeszédes formába helyezett vitairata: Az 
igaz papság tüköre és a Papok házassága, műfajuk szerint „hitvitázó drámák”. Valóságos 
drámák is születtek. Ismeretlen szerző műve a Comedia Balassi Menyhért árultatásáról. 

Világi jellegű műfajok is születtek, tanítómesék, példázatok: Heltai Gáspár 
Száz fabulája (1566), amely Aiszoposz meséinek szabad átdolgozása. Heltai mesé-
it tanulsággal látta el, ezekben eredeti módon nyilatkozik meg erkölcsi felfogása a 
világ dolgairól, különösen a társadalmi egyenlőtlenségről. Heltai nagy műgond-
dal, írói tudatossággal adja elő a történeteket, fabuláit magvas magyarságuk, a lé-
nyegest pár szóval kifejező tömör nyelvük teszi értékessé. Állathősei emberi tu-
lajdonságok, gyengeségek — ravaszság, ügyetlenség, gyávaság, alamusziság stb. 
— hordozói. Legjelentősebb, novellaszerű fabulája — ezt oktatjuk az iskolában 
is — a 99. meséje: Egy nemesemberről meg az ördögről, alighanem maga szerkesztette, 
jól pergő dialógusokkal. Lefordította Antonio Bonfini latinul írt művét, benne 
Mátyás király és a kolozsvári bíró történetét. 

 

 
 

Az Orthographia Vngarica (1549) címlapja 
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A lutheri reformáció elkötelezett híve volt Bornemisza Péter (1535–1584), korá-
nak talán legműveltebb prédikátor-írója, aki Zólyom várában Balassi Bálint neve-
lője, tanítója volt. 1558-ban írta meg Szophoklész Elektra c. drámájának magyar 
változatát, a reformáció szellemében. Nemeskürty István (1983. 118.) szerint „a 
magyar irodalom eddigi fejlődésének a csúcsa. Ez az a pillanat, amikor a magyar 
nyelvű irodalom egyenrangúan találkozik a nyugat-európai irodalom legkimagas-
lóbb értékével. A német drámát Wagner: Mesterdalnokok-jában megörökített 
Hans Sachs színjátékai képviselik, Shakespeare-nek még se híre, se hamva, 
Éttienne Jodelle Cleopatre Captive-ja, az első francia nyelvű, antik mintára sza-
bott tragédia (1553) csak 5 évvel előzte meg a mi Elektránkat. A Magyar Elektra 
nem múlta felül a kortárs, olasz, francia, angol, német irodalmat, de alattuk se ma-
radt. Dicsősége a magyar humanizmusnak és az anyanyelvűséget kikövetelő re-
formációnak. Az Úrnak 1558. esztendejében az irodalmi magyar nyelv megérke-
zett Európába.” Mélyen átérzett lírai verse Bornemisza Péternek a Siralmas 
énnéköm..., búcsúja hazájától. A refrénnel is dallamosított költeményt szomorú 
helyzetrajz az ország állapotáról.  

Anyanyelvi oktatásunk mindig is a nemzet iránti ragaszkodást, hűséget, a 
nemzeti szimbólumok tiszteletét tanította. II. Mátyás (1608–1619) királlyá koro-
názásakor — 1608. november 19-én — a drapérián először szerepelnek a piros-
fehér-zöld színek, s a király pecsétjén az országcímerben a kettőskereszt elnyeri vég-
ső formáját, s a Szent Korona először kerül az országcímerbe. Az iskolákban ké-
sőbb jelennek meg ezek a nemzeti szimbólumok. 

A reformáció korában terjednek el a világi tárgyú verses elbeszélések, részben 
históriás énekek, részben széphistóriák, epikus költemények, amelyek többnyire 
történeti eseményeket dolgoztak fel. Hírt adtak a török elleni háború eseményei-
ről, magasztalták a hősök vitézi tetteit, zenekísérettel, lantpengetés mellett. A kor 
legjelentősebb énekmondója Tinódi Lantos Sebestyén (1510?–1556), vándorénekes, 
az első magyar költő, aki mesterségét és művészetét hivatásszerűen végzi, megfi-
gyeléseit pontosan, tudósítói alázattal és tárgyilagossággal tolmácsolja, művei tör-
ténelmi forrásként is kiválóan használhatók. Énekeit 1554-ben Kolozsvárott 
Cronica címmel nyomatta ki. Éneket szerzett Buda, Temesvár, Eger viadaláról, 
Kapitán György bajviadalja (Kassa, 1550) c. versében a Balassi Bálint Egy katona-
ének-e felé mutat: „Jó legényök, vitézök végházakban / Vannak gyakran terekkel 
bajvívásban. / Az körösztyén hitért gyakor harcokban, / És jó hírért, névért sok 
országokban.” E sorokat voltaképpen nem is olvasnunk, hanem énekelnünk kel-
lene — tanácsolja Nemeskürty István (1983. 102.) —, Tinódi korában szöveg és 
dallam még elválaszthatatlanul egy volt. A hallgatóság összegyűlt valamely neme-
si udvarházban, vagy végvárban, urak, katonák, tisztek, közlegények, szolganép, 
deákok, asszonyok, iskolamester és lelkész, szakácsnő és kukta együtt szorongtak 
a bolthajtásos teremben fáklyafénynél hallgatva a lantszóval kísért históriát” Mai 
nyelven, történelem-, irodalom-, anyanyelv-, sőt énekóra! Felnőtteknek, gyere-
keknek, tanulóknak is. 
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 A világi epika, az ún. széphistória a reneszánsz egyik legjelentősebb műfaja 
lett. Ilosvai Selymes Péter (XVI. század) hihetőleg első szerzeményét — Nagy Sándor 
tetteiről — 1548-ból ismerjük, de népszerűségét az 1564-ben szerzett, a reformá-
ció kedvelt szentjének, Pál apostolnak verses életrajzával csak növelte. Az iskolában 
tanítható, hézagpótló mű kiadásai egymást érték. Mégis a nevét a Toldi-história 
őrzi meg: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való histó-
ria (1574). Művének érdeme: lehetővé tette Arany János Toldi trilógiájának 
megszületését. 

A három részre szakított, meggyengült, sorvadásnak indult országban a ma-
gyar nemzeti történelmi tudat formálódik, s a jelen megalázottsága miatti keserű-
ségből fakadó, múltba vetített boldogságvágy jelentkezik a kalotaszegi Valkai 
András: Az nagyságos Bánk bánnak históriájában (1567). Verses krónikája óriási si-
kert aratott, csak a 16. századból négy kiadásáról tudunk, s bizonyára házi 
énekesgyűjteményekbe is bemásolták. Hatása Katona József koráig terjed 
(Nemeskürty István, 1983. 120.). Hány és hány deák anyanyelvi oktatására volt 
hatással e széphistória hallgatása, másolása, olvasása? 

A széphistóriák népszerűsége, a szerelem, a boldogságkeresés, a megpróbálta-
tások megéneklése vonzotta a fiatalokat is. A történet gyakran vándormotívumra 
épült, pl. egyik legköltőibb széphistóriánk is: Gergei Albert: História egy Árgirus nevű 
királyfiról és egy tündér szűzleányról szóló tündérmeséje, amely csak egy 18. századi 
változatában maradt ránk. (Gergei műve alapján született Vörösmarty Mihály 
Csongor és Tünde c. mesejátéka.) Mindkettő magyar irodalomóráink tananyagá-
nak szerves része. 

A 16. század a török elleni harc ideje. A kor és a fiatalok embereszménye is a 
végvári vitéz, aki naponta kockáztatta életét a szülőföld, a kis haza, az ország s a 
nagyobb haza, Európa és a kereszténység védelmében. A végvárak életéről már 
Tinódi is énekelt, de elbeszélő költeményekben. A vitézi élet személyes, lírai él-
ménye Balassi Bálint (1554–1594) verseiben jelenik meg, benne a reneszánsz em-
ber harmónia iránti igénye, életszeretete. Már családjában példát láthatott a tudás, 
a műveltség megbecsülésére, Bornemissza Pétertől tanulta meg a latin nyelv tit-
kait (ránk maradt latin tankönyvében aláhúzogatta a magyar vonatkozásokat, pél-
dául Janus Pannonius nevét, s odafirkantotta: „Notabene: Ungarus!” (Nemes-
kürty István, 1983. 141.), Nürnberg után Padovában tanult, s Gyulafehérváron, 
Báthori István udvarában, majd „jámbor tanító”-ként Ungnád Kristóf feleségé-
nek, Annának is tanítója, még később az Északi-tenger melletti Braunsberg je-
zsuita kollégiumban, ahol sok magyar, főleg erdélyi fiatal tanult, talán maga is ta-
nított... 

Ritka nyelvtudásával (anyanyelvén kívül még nyolc nyelven beszélt) igazi 
többnyelvű, nagy műveltségű költő, akinek hazafias, szerelmes és istenes versei 
egységet alkotnak, bár hányatott életű, de a reneszánsz életérzést kifejező ember 
lírai vallomásai a mai olvasók, az irodalmat kedvelők, tanítványaink számára is 
példaként szolgálhatnak. Balassi érdeme, hogy a hagyományos énekköltészetet az 
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igricek hagyományától a reneszánsz magasságába emelte, anyanyelvünket olyan 
magas szintre, hogy 400 éve, mai tanítványainknak is bemutathatjuk a Balassi-
szövegek érzelmi-hangulati többletjelenéseit, a színes, kifejező hasonlatokat (Mi-
dőn mint jó sólymok mezőn széllel járnak...), a fantáziát megmozgató metaforákat (lel-
kem édes kévánsága, drágalátos palotám, szép kis violám, életem reménye), a mozgást, a te-
vékenységet, magát az élet sokoldalúságát bemutató igéit (a vitéz: indul, öl, fog, vi-
tézkedik, vére: kicsordul)... Egy katonaének (In laudem confiniorum) c. költeményében a 
végvári vitézi élet bemutatása mellett egy régi, még a honfoglalás s a kalandozá-
sok korában alkalmazott magyar harcmodor klasszikus, tömör megfogalmazását 
is kapjuk: „Ellenséget látván, örömmel kiáltván ők kópiákat törnek, / S ha súlyo-
san vagyon az dolog harcokon, / szólítatlan megtérnek, / Sok vérben fertezvén 
arcul reá térvén / űzőt sokszor megvernek”. „Szakmailag-katonailag és művészi-
leg egyaránt ennyire tökéletes, tömör strófát e témáról azóta sem alkotott senki. 
Először tehát a kiáltás! Feltűnik az ellenség: roham ... egyberoppan a két sereg. 
Kópiákat törnek. Az ellenség nyomása azonban nagy... Ekkor a huszárok „szólí-
tatlan megtérnek”. Mint a honfoglalás óta mindig. Egy jeladás, egy összenézés, és 
már fordul is a csapat, vágtat visszafelé. Menekül?? Az ellenség győzelemittasan 
utánuk veti magát. Ekkor a huszárok egyetlen rántással megfordítják vágtató lo-
vukat és szembeszállnak a meghökkent üldözőkkel (Nemeskürty István, 1983. 
163.). 

Az Egy katonaének nem csupán gyönyörködtet, hanem nevelő célzatú is: buz-
dít és önbizalmat ad, oktatja, neveli, tanítja a „sok jó vitéz legényt, kiket felemelt” 
ez a hányatott sorsú katonaköltő. Anyanyelvű líránkat is gazdagította a később 
róla elnevezett Balassi-strófával. (Kilenc szakasz, 6 - 6 - 7 szótagos, két ütemű 
sorok, a a b c c b d d b rímek.) 

A Hogy Júliára talála... kezdetű verse is három kommunikációs síkban épül — 
történés, érzelem, jellemzés —, egyszerre jelentkezik: „Júliámra hogy találék, 
örömömben így köszönék, / térdet, fejet neki hajték, kin ő csak elmosolodék.” E 
költemény stílusát is anyanyelvi óráinkon elemezzük ma is. Melléknévvel társított 
főnevek jellemzik Júliát: szép szerelmem, édes lelkem, minden boldogság, drágalátos palo-
tám... s társítja hozzájuk a metaforák sokaságát, amelyek a lelki élet értékei: szüvem 
vidámsága, lelkem édes kévánsága; a reneszánsz főúri világ részei: drágalátos palotám; a 
női test szépségei: szemüldek fekete széne stb. S megkoronázza a fejedelmem metafo-
rával. 

A protestáns nevelésű, katolikus vallású költő istenes verseiben is legszemé-
lyesebb, legőszintébb gondolatait osztotta meg és osztja meg mai tanítványaink-
kal is: „Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!” Esztergom ost-
romakor életét is áldozta hazájáért, utolsó mondatában így összegezte életét: „Te 
katonád voltam, Isten s az te seregedben szolgáltam”. Olvassuk-e, ismerjük-e, 
tanítjuk-e, szeretjük-e igazán? — tehetjük fel Nemeskürty Istvánnal együtt a kér-
dést (Nemeskürty István 1983. 170.). 
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A 15-16. századi török uralom korát, a magyar—török együttélést vizsgálhatjuk az 
ételek nevének átvétele, anyanyelvünk kölcsönszavai közé sorolása szempontjából is. 
A húsok közül első helyen a juh és a bárány állt, utánuk a tyúk s csak messze le-
maradva, főleg füstöléssel és szárítással konzerválva a marha. Lepényszerű és ci-
póformára sütött kenyerek, s mindenekelőtt a piláf és a sok más étel alapanyaga, 
a rizs szolgált körítésül. Változatos volt a zöldség és a gyümölcs kínálata is. A ka-
tonai táborban a bográcsszerű főzőedényben csorbát vagy piláfot főztek. A csorba 
sűrű, tartalmas leves volt, hússal vagy anélkül. A piláf puhára főtt, majd zsira-
dékban megpirított rizs volt, amelyet húsdarabokkal, esetleg mézzel-mazsolával-
mandulával édesítve tálaltak fel. Friss és szárított gyümölcsök mellé sajtot és jog-
hurtot is feltálaltak. Nagy népszerűségnek örvendtek a mézzel vagy cukorral ké-
szített, nagyon édes nyalánkságok, és az ugyancsak erősen cukrozott befőttek, 
szörpök (Glatz Ferenc, 1989. 91.). 

1526-tól a megmaradt „csonka” királyi Magyarországon a latin — mellett a 
Habsburgok terjeszkedése miatt — hivatalos nyelvvé vált a német. A török meg-
szállta részeken magyar-török keverék nyelv születhetett, az erdélyi fejedelemség 
nyelve magyar volt. 

Oláh Miklós (1493–1568) Hungária (1536) című országleírásából tudjuk, 
„Egész Magyarország napjainkban különféle nemzeteket foglal magába: magya-
rokat, németeket, cseheket, szlávokat [szlovákokat], horvátokat, szászokat, szé-
kelyeket, oláhokat, rácokat, kunokat, jászokat, ruténokat és végül még törököket; 
ezek mind egymástól eltérő nyelvet használnak azon kívül, hogy néhány szavuk-
nak a hosszú megszokás és kölcsönös kapcsolat miatt van valami hasonlósága és 
összecsengése... [Erdély] lakossága jókötésű, harcos, van fegyverzete és el van 
látva erős, jó lovakkal... Négy különböző eredetű nemzet él benne: magyarok, 
székelyek, szászok, oláhok... A magyaroknak és székelyeknek ugyanaz a nyelve, 
azzal a különbséggel, hogy a székelyeknek saját, nemzetükre jellemző szavaik 
vannak...” 

Georg Wernher eperjesi iskolamester is azt írta 1549-ben, hogy „Erdély sűrűn 
lakott tartomány. Lakják németek, akiket szászoknak neveznek, magyarok is, 
akiknek legősibb része az úgynevezett Siculi, akik a saját nyelvükön székelyek..., 
és a rómaiak ősi maradványai, az oláhok, akik számos faluban és tanyán laknak” 
(Glatz Ferenc szerk., 1989. 77.). 

Mi tarthatta meg a hódoltság magyarságát? — kérdi Szakály Ferenc (Glatz Fe-
renc 1989. 88-90.) Thuri Pál tolnai iskolamester szavait idézi, aki azokat a körmön-
font módszereket sorolta fel, amelyekkel a törökök magyar alattvalóikat a moha-
medán vallás felvételére kényszerítik, bár az áttérés lényegében formális volt, a tö-
rökök szívesen fogadták az áttérőket, megjutalmazták őket, így sokan választhatták 
ezt az utat. A török uralom alá jutott görögök, szerbek, bosnyákok, albánok stb. 
közül sokan váltak renegáttá, váltak a török hadsereg tagjai, tulajdonképpen szol-
gáltak ott. A magyarországi török hódoltság abban különbözött a többitől, hogy a 
törököknek csak félig-meddig sikerült bekebelezniük az országrészt. A hódoltság, 
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illetve a királyi Magyarország és Erdély közti határok lényegében mindvégig nyitva 
álltak a magyarok előtt, az ide-oda utazgató kereskedők, parasztok, diákok és egy-
háziak nemcsak árucikkeket hoztak, hanem azt a tudatot is, hogy a határokon túl él 
a magyar állam, egyház — illetve a 16. század közepétől kezdve már egyházak —, 
a magyar kultúra, s azt a hitet, hogy a hódoltságban élők az egy és oszthatatlan 
magyar társadalom tagjai... A magyar rendiség közigazgatási és jogszolgáltatási po-
zíciókat építhetett ki, mert időközben kiépült a vármegyék hódoltsági végrehajtó 
apparátusa is. A magyar paraszt inkább adózott saját földesurának... 

A külső kényszer mellé társult a 16. század második harmadában egy erőteljes 
belső motiváció is, ezt a hatalmas erőt, belső erőforrást a tűzvész sebességével 
terjedő reformáció ösztönzéseiben kell felismerni. A reformáció a lehető legjobb 
pillanatban érintette az önértékelési válságba sodródott magyarságot. Az anyanyel-
vi kultúra felvirágoztatására és a széles néprétegek aktivizálására irányuló törekvései 
érdemelnek figyelmet. A reformáció a tömegek számára is érthető nyelvre kellett 
lefordítsa a szent iratokat. Az anyanyelvű irodalom a hittudomány mellett átter-
jedt a tudományos és szépirodalom megannyi területére. Bővült az alsó fokú is-
koláztatás, az oktatás színvonala, a fiatalok sohasem remélt mértékben kezdték 
látogatni a kor élenjáró külföldi egyetemeit, hogy aztán hazatérve éppen kibocsá-
tó közegében próbálják meg terjeszteni frissen szerzett ismereteiket. Itthon a na-
gyobb formátumú lelkipásztorok mellett polgárokból mindenütt kialakult egy ki-
sebb-nagyobb humanista kör, hogy a parasztnép hallgatóként, de aktív résztve-
vőként is belefolyt a hitvitákba, saját vallásfelfogásának megválasztásába. A köz-
ségek versengtek egy-egy nevesebb prédikátorért vagy iskolamesterért, a paraszt-
polgárok vásárolták a könyveket, néha maguk is tollat ragadtak, hogy érzéseikről 
valljanak.  

 

 
 

Tinódi Lantos Sebestyén Krónikája (1554) 
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Mindezen külső és belső tényezők alighanem együttesen okozták, hogy a tö-
rök uralom százötven esztendő után is úgy olvadt le magyar népességről, hogy 
mindössze néhány motívumot hagyott emlékül maga után — összegezte Szakály 
Ferenc a véleményét. Emellett a katolikus egyház, a ferences és jezsuita stb. 
rendházak érdeme is, hogy a hódoltság népe magyar maradt. A református lelkész 
mellett a plébános is anyanyelven prédikál, énekel, a hitélet magyarításával és leegyszerűsítésé-
vel az egyház népivé, köznapivá és nemzetivé válik. 

Ez a magyarítás, nemzetivé válás elkerülte a ma is Moldvában élő magyarságot, a 
csángókat, akik akár csak „lemaradtak” a honfoglaláskor, akár később vándoroltak 
oda, 1646 folyamán Marcus Bandinus (17. sz.) marcianapolisi érsek Rómába kül-
dött moldvai egyházlátogatási jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy „[Husz] város lakói 
magyarok, oláhok, de sokkal több a magyar... [Karácsonykő] város a Beszterce 
partján hajdan csupa magyar lakta, most már csak három magyar ház van... 
[Csöbörcsök] lakói magyarok és oláhok..., a katolikusoknak egy kis, fából kezdet-
leges módon épült templomuk van... (A jelentés szerint a Moldvában élő katoli-
kusok, azaz magyarok száma 4838 fő.) Nem tudjuk, hogy a katolikus papok ok-
tatták-e anyanyelvükön az ott lakó magyarok gyermekeit. Keveset tudunk a 
milkói püspökség tevékenységéről is... Pedig az 1560-ban tartott nagyszombati 
zsinat Oláh Miklós elnöklete alatt elrendelte, hogy minden plébánia alkalmazzon 
tanítót, s előírta, hogy a tanító tanítsa meg a gyermekeket olvasni, a templomi 
éneklésre és az írásra. Az 1611. és az 1629. évi nagyszombati zsinat Forgách Fe-
renc és Pázmány Péter vezetésével határozatokat hozott a népoktatás (kisiskolák) 
ügyében: az oktatásra alkalmas gyermekek (fiúk, lányok) összeírása, a szülőkkel 
való kapcsolat erősítése, az oktatás módjának rendszeres ellenőrzése („canonica 
visitatio”) érdekében (Szabó K. Attila, 2004. 2.). 

Az iskolaügyben a 17. század elején az a legnagyobb változás, hogy a jobbágyok 
aránya a tanulók között megsokszorozódott. Az új helyzet a kortársaknak is fel-
tűnt. Apáczai Csere János szerint a jobbágyi állapot és a szegénység elől menekül-
nek. Erdélyben ugyanis a régi szokásjog, majd a Bethlen által megerősített törvény 
biztosította a jobbágyok tanulási szabadságát, a földesurak nem tarthatták őket 
vissza. Az elindulást az iskolahálózat viszonylagos sűrűsége könnyítette meg. Mert 
nem egyenletes elosztásban ugyan, de Erdély minden területén voltak iskolák. Legtöbb 
a szászoknál, akiknél 1660-ban 238 pap mellett 114 rektort írtak össze. Ezzel az el-
látottsággal a magyar anyanyelvű területeken csak a székelyek versenyeztek. Az is-
kolaügy általános képét a román vidékek elmaradottsága rontotta, mert az egyes 
kolostorokban, ha volt is tanítás, de szervezett román anyanyelvű iskolát az orto-
dox egyház nem tartott fenn. Az 1640-től működő Ilie püspök például, aki beikta-
tása feltételeként Gyulafehérvárott román nyelvű iskola alapítását is vállalta, nem 
teljesítette a fejedelemnek tett ígéretét. Csak református román gyülekezetekben, 
Lugoson és Karánsebesen volt a 17. század első felében egy-egy román iskola. 
1657-ben aztán Lórántffy Zsuzsánna — I. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye 
— alapított egy román tannyelvű iskolát Fogarason. 
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Hatalmas előrelépés volt a 17. század folyamán, hogy leányiskolákat kezdtek szervez-
ni, a kultúrától eddig tökéletesen elzárt tömeg előtt nyílt meg a tanulás lehetősége. A jö-
vendőbeli édesanyák nem írástudatlanokként oktathatták majd leányaikat, fiaikat — 
anyanyelven! Az iskolarendszerhez kapcsolódva 1622-ben megnyílt a gyulafehérvári 
akadémia. Bethlen Gábor fejedelem javaslatára a város református iskoláját fejlesztették 
akadémiává, ez 1629-ben meg is valósult, s 1658-ig fennállt. A tanulók egész sora kapta 
meg a szellemi és társadalmi emelkedés lehetőségét. A 16. és 17. századtól név szerint 
ismert, körülbelül 4500 külföldön tanult erdélyinek 55,5 %-a az öt legnagyobb szász vá-
rosból került ki. A többiek összesen 56 helységből mentek. A 16. század során Erdély-
ből legtöbben az 1521–1530-as évtizedben mentek egyetemekre. Az akkor csúcsot csak 
az 1631-gyel induló évtized múlta fölül 304, külföldi egyetemre beiratkozott hallgatóval 
(Köpeczi Béla szerk., 1993. 304.). 

A hazatérők — bár sokszor komoly ajánlatokat hárítottak el —, sokszor primitív 
körülmények közé kerültek, de az iskolaügy megfordításában döntő, nagy szerepük 
nekik lett, személyes jelenlétükkel példázták a tanulás sorsfordító hatását. Ők indítot-
ták el azokat a jobbágyfiatalokat, akik a társadalmi, érzelmi akadályok millióit legyőzve 
eljutottak a művelődés lehetőségéig. A hazatérők között talán a kolozsvári iskolában 
alakult ki sajátos jellegű értelmiség. Az Erdélybe hívott külföldi tanárok közül a 17. 
század első felében a gyulafehérváriakat szokták emlegetni, Martin Opitz nevét, a nagy-
nevű enciklopédista Johannes Alsted és Johannes Bisterfeld diplomata nevét. De személyé-
vel is ható, nagy tanáregyéniség volt Gyulafehérvárott Keresztúri Pál, generációk emlé-
keztek oktatására. Ő abban újított, hogy leszállt a tanár megközelíthetetlen magaslatá-
ból, nemcsak egyszerűen kikérdezte az anyagot, hanem azzal is törődött, hogyan sajá-
títják el a gyerekek. A tanulás folyamata is érdekelte. A fejedelemség másik nagy iskolá-
ja, a váradi elsősorban Kecskeméti Mihály reformtevékenysége alatt lett az 1640-es évek-
re Erdély legjelentősebb tudományos központja. Váradon használták először Comeni-
us, Ramus, Amesius tankönyveit, ott rendeztek először iskolában színjátékot. Martonfalvi 
György hollandiai egyetemről került Váradra, a legkorszerűbb természettudományos 
oktatást nyújtotta volna, ha a török ostroma miatt az iskola 1660-ban nem menekült 
volna Debrecenbe... (Köpeczi Béla szerk., 1993. 306.). 

Külön kell megemlítenünk Bethlen Gábor (1580–1629) fejedelem nevét, aki támo-
gatta az oktatást minden fokon, különleges kapcsolatot alakított ki az egyházi értel-
miség minden tagjával, a református prédikátorokkal, de a katolikus papokkal is. Sőt 
a román papokkal is. Báthori Gábor (somlyai) (1589–1613) megszüntette jobbágyi 
állapotukat, Bethlen Gábor és utódai alatt még inkább nőtt az egész román társada-
lom többi tagjához viszonyított tekintélyük. 

Szükség volt iskolázott, egyházi, de világi emberekre is, hiszen a fejedelemség 
nemzetközi kapcsolatainak kiterjedésével a diplomáciában szükség volt reájuk. A 
marosvásárhelyi Borsos Tamás például hosszú éveket töltött diplomáciai szol-
gálatban. Állandó képviselet csak Konstantinápolyban működött, de más hatalmak  
udvaraiban is sokat jártak erdélyi megbízottak. Voltak közöttük előkelő urak és le-
vélvivő szolgák, de zömük a közepes társadalmi állású nemesekből és városiakból 
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kerültek ki. A falvakban, a mezővárosokban, uradalmakban szervezett itthoni iskola-
látogatás után íródeákok lettek, de mindenképpen anyanyelvük mellett még egy-két 
nyelvet is megtanultak. Jelentősen nőtt az értelmiségi munka iránti igény. 

A 16-17. század fordulójának katasztrófája után Erdélyben helyreállt a szellemi élet. Az 
ország sorsán nem sokat lehetett változtatni, továbbra is két nagyhatalom között kellett őr-
lődni, az egyházak a sok hiábavaló vita után megbékéltek, s a szellemi regenerálódás fo-
lyamatában sajátos világi műveltség alakult ki. Több ezer könyv jelent meg Gyulafehérvá-
ron, a fejedelmi nyomdában. Ezt a műhelyt Bethlen Gábor alapította, aztán I. Rákóczi 
György hozatott ide Havasalföldről cirill betűkészletet, s igen sok román nyelvű nyomtat-
ványt adott ki. 1648-ban pl. a teljes román Újszövetséget, Silvestru és Ştefan Simion mun-
káját. Újnak tekint-hetők a kifejezetten tudományos munkák, először nyelvészeti jellegűek, 
szótárak, de Geleji Katona István püspök Grammatikácskáját is kiadták 1645-ben. A nyelvi 
kérdések iránti érdeklődés megélénkült, a magyar nyelvújítás első hulláma indult el, jóllehet 
a viták egész Magyarországra kiterjedtek, központjuk Erdély volt. A szóelemző és a fonetikus 
helyesírás álláspontját vallók harcoltak egymással. Az elsőt Geleji Katona István püspök, a 
másikat Medgyesi Pál, I. Rákóczi György udvari prédikátora képviselte. A két álláspontot a 
század vége felé Misztótfalusi Kis Miklós (1650–1702) hangolta össze, „talán minden idők 
legjelentősebb nyomdásza, tudós és művész, akinek közel száz, gyönyörű kiadványa a 
magyar nyomdászat büszke hagyományai között foglal helyet” (Bán Imre). Betűmetsző 
tehetségének hírére Rómából és Grúziából (akkor: Georgia) is az ő betűit rendelték, így az 
első grúz nyomtatott ábécét Misztótfalusi Kis Miklós készítette el, de metszett héber, gö-
rög és örmény betűket is. Hollandiában tanult, ott szerzett hírnevet magának, haza-térve 
Erdélybe átvette a kolozsvári protestáns nyomda vezetését (1694). Kiadói tevékenységé-
nek 9 éve alatt kb. 100 könyvet nyomtatott, az elsők között egy ábécéskönyvet, de több 
tankönyvet is, így egyesítette és logikussá tette a magyar helyesírást (Glatz Ferenc szerk., 
1989. 108.).  
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I. 
 

A vadász űl hosszu méla lesben, 
Vár felajzott nyílra gyors vadat, 
S mind fölebb és mindig fényesebben 
A serény nap dél felé mutat; 
Hasztalan vár; Vértes belsejében 
Nyugszik a vad hűs forrás tövében.  
 

A vadász még lesben űl sokáig, 
Alkonyattól vár szerencsejelt: 
Vár feszülten a nap áldoztáig, 
S ím a várt szerencse megjelent: 
Ah de nem vad, könnyű kis pillangó 
S szép sugár lány, röpteként csapongó.  
 

„Tarka lepke, szép arany pillangó! 
Lepj meg engem, szállj rám kis madár; 
Vagy vezess el, merre vagy szállandó, 
Ahol a nap nyúgodóba jár.” 
Szól s iramlik, s mint az őz futása, 
Könnyü s játszi a lány illanása.  
 

„Istenemre!” szóla felszökelve 
A vadász: „ez már királyi vad!” 
És legottan, minden mást feledve, 
Hévvel a lány nyomdokán halad. 
Ő a lányért, lány a pillangóért, 
Verseneznek tündér kedvtelésért.  


