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Küzdelem Erdétyben a polgári magyar nemzetállam nyelvi
és művelődési alapjaiért

Gondolatok Bényei Miklós könyve kapcsán*

A rendiség kereteit biztosító kápolnai unió (1437) Erdélyben nemcsak jogilag

tugotta a ársadalmi elitet, hanem lokálisan is. Sőt, foglalkozásukat is karakte-

risztikussá formálta. Idővel hitelvük is eltért egymástól' Közben a töfiénelem

folyama századokra a szász polgárok, a magyar nemesek és elvétve a székelyek

urul*u alá rendelte az ortodóx görogkeleti románságot. Ilyen állapotban köszön-

tött Erdély társadalmára a felvilágosodás racionalizmusa, és a polgári nemzetet

formáló nacionalizmus hőskultusia is. Mára - az árnyalatokig leásó kutatás hiá-

nyában is - kirajzolódtak a rendi korszak társadalmi és politikai mozgalmainak

uálós tartalmat' A szászok_ az anyanemzet földrajzi távolsága miatt - védték a

rendi ideológiával átitatott, és az evangélikus egyházi dogmák által is formált

autonómiájukat. A Habsburg-h ázza1' ápo7t etnikai rokonságtudattal elhatárolód-

tak a magyarok és székelyek torekvéseitől, oda sem figyelve a szállásterületükön

románokia. Magyar nemást, székely kiváltságost nem szíveltek-az autonómiájuk

területén' Büszkeségben versenyzetl velük a magyar nemesség és székelység is'

A sors ós a torténe7em ezt az etnikai tarkaságot tovább színezte a reformáció

során' A vallási homogenitást négy felekezetre - katolikus, evangélikus, refor-

mátus és unitárius - b*ontó egyházak mellé ötödikkónt ,,beszivárgott'' a román

görögkeleti egyház' Majd ez utóbbi fe]ekezet számos gyiilekezete unionált

Rómával, elfogadva a pápa fennhatóságát'

Ne boncoljuk mositouabb se az etnikai ,,gazdagodást'' (görögök, ormények,

törökök, olasiok, franciák, németek, szlávok), se a vallási színeződést (örmény

keresztények' székely szombatosok). Elégedjtink meg azzal,hogy ebből a sokfé-

leségből kellett arniaelyiNagyfejedelemség lakóinak "kimunká1niuk'' 
a polgári

nemzetállamot, annak köz- és'mijvelődési intézményeit, azok tartalmának jel-

lemzőit' Ha úgy tetszik: a polgárosodás gazdasági, társadalmi és jogi Struktúrái-

val harmoniziiő igazgatási' művelődési, tudományos ínfrastruktúráját és intéz-

ményhá\őzatát, s azokat tartal ommal me gtöl ten i'
nenyei Miklós ebben az ellentmondásoktól hemzsegő valóságban vállalko_

zottEráőy reformkori művelődési törekvéseinek számbavételére és e]emzésére'

Dolgozata az 1834-ben Kolozsvárra összehívott diétával indít, de forrásainak

törzíanyagát az I'79l-I192-ben életre hívott regnicoláris bizottságok művelődési

x Bényei Miklós: Művetődési törekvések az erclélyi reformországgytíléseken 1834-1848' Erdély_

történeti Könyvek 7' Debrecen, 2008' 2'70' o'
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és kulturális jelentései, és azok többszöri vitatásának forráslenyomatai képezik.
Aztvtzsgálta, hogy az 1834-tő1tartott erdélyi országgyúléseken milyen múvelő-
déspolitikai kérdóseket vitattak, s a viták során milyeímegoldási javas1atok me-
rültek fel' s ezekből mik valósultak meg.

Erdély ,,három nemzete" ós az ortodox görögkeleti értékrendben civilizáló-
dott románságaII. Jőzsefhalálátkövetően - nagylendülettel - egyszerre indítot-
ta nemzeti mozga7mát. Haszonelvti polgársága egyik etnikumnak sem volt'
Zömme| a balkáni eredetű görögök és az Erdélybe mónektilt - a magyarokhoz és
székelyekhez integrálódó - örmények képezték a rendi kiváltságó-kon túllépő
manufakturális ipari és haszonelvű kereskedő polgárságot. Erdély szegényei
közékezdetben a zsidók is óvakodtak tömegesen uet<óttcizni'

- Erdélyben a magyar nyelv közéleti - poiitikai, igazgatási és igazságszolgálta-
tási - elismertetéséért nem kellett olyan hosszantaitó*krizdelmet folytatni, mint
Magyarországon. A közélet _ a szász lakosságú Királyföldet kivéve _ a fejedel-
mi kor hagyománya s-zerint magyar nyelven bonyolódótt' A közép- és felsőokta-
tás nyelve latin volt' Vágyak itt is körvonalazódtak az oktatás teljes vertikumá-
nak, és a létrehoz.andó művelődési, kutatási intézményeknek a magyar nyelvű
működéséről, de ezeket lrátérbe szorították a politikai éíet kiélezettebb konfliktu-
sai' A viták inkább azlrányítás és működés alkotmányos és abszolutisztikus mó-
dozatai körül lángoltak fel' A nyelvújítási küzdelmek és a tudományos próbálko_
zások a magánérintkezések és az !828-tól Pesten működő Tudományos Akadé_mia jóvoltából többé-kevésbé a magyarországi kizdelmekkel össiehangoltan
folytak.

_ 
Mint arra Bényei is hivatkozik, az Erdélyt uraló kálvinista hitelvű és magyarajkú nemesség, a latint és németet csak elvétve használó székelység, az alső-,közép- és felsőszintíi igazgatást és adminisztrációt _ Szászfcjldet kivéve - ma*gyar nyelven bonyolította. A latint csak a királyi udvarral történő érintkezés so-rán hasznáIták. A német nyelvet _ II' József halála után is - zavarta?anul hasz-

nálta a szász ,,nemzet'' és a kamarai adminisztráció.
A köznapi érintkezésben, a népiskolai oktatásba n és az egyházi intézmények-

ben bonyolrrltabb volt ahe|yzet. A magyar, a román' abízincigörög, az őszláv
és a német nyelv, itt-ott az örmény es siiav dialektus családi, piaól-uaiari és nép-iskolai használata zavatialan volt. A hitgyakorlás prédikáci,ós nyelvét minden
gyülekezet a maga nye|véhez igazította. Lrturgiájanak nyelve pedig örökletes
volt. A feudális autonómiák a nyelvi kifejezőkés=zség nehézségei _ és olykor ala-csony szinde _ ellenére is, elboldogultak a romló latinnal' i ,ougyu, tájnyelvi
szókinccsel és nyelvtani szerkezettel, a német birodalmi nyeívfejlőáéstől eiszige-
telt, bár az evangélikus felsőoktatás és papképzés során ázzal io1yton érintkező
,,erdélyi szász" dialektussal, falvanként - ár'oí szükségeltetett _ a bizáncj görög,
az ószláv, a román vagy ruszin dialektusok variánsaivál.

Az ipari forradalom követelte nemzetállami egységet, a szabványta alapozott
tömeggyártást, az összehangolt termelői és alkalmazási felelossé get, aZ eiekke1lelkileg is harmonizáló eszmei, ideológiai célkitűzések et a transzcendentá1is
[vallási] szolidaritás helyett a hazafiság állami terüle thez, hatalml struktúrához
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és jogi egyenlőséghez igazodő szolidaritása szolgálta. A lelki és művelődési át-

rendezodésnek ez a szintje országosan egy köz-, irodalmi-, igazgatásl-, tudomá-

nyos- és törvénykezési nyelv használatát Sürgette.

Az angol és francia állammodellhez tgazodó polgári törekvések és a régiókat

á1lami egységbe szeryező infrastrukturális létesítmények a nemzetál|am területi

kereteit Éitorto homogén tntézményhá\ózatok működését sürgették. Ennek létre-

hozásához homogenizált, iskolai a\apozású, alfabetikus mtíveltség sziikségelte-

tett. Ez fordította egymással szembe a tobbnyelvrí és több vallású társadalom

nyelvenként és valláionként hagyományosan tagolt csoportjait. A társadalmi és

gázdaságl torekvések Sürgették a szekularizációt is. A vallási szolidaritást fel

kel1ett váltsa a nemzeti szolidaritás. Ez pedig csak az evilági kultúrpolitikai to-

rekvések kiteljesedésével valósulhatott meg. Ennek voltak oldalhajtásai a szín-

ház, a sajtó, apolitikai retorika stb., illetve ezeknek az állami presszionálása és

segélyezóse. Társadalmi szükségletté vált a nemzeti nyelvű egyetemi oktatás, és

annak állampolgári jogon történő elérhetősége. Követelménnyé vált a tájékoző'

dási és véleménynyilvánítási szabadság. A könyvnyomtatás, a folyóirat- és lap-

kiadás szabadsága stb' Ezekhez társult még Erdélyben az unió megvalósítása

Magyarorsz ággal.
E szerteágazó erdélyi történelmi és társadalmi küzdelmeknek mindmáig csak

esetlegesen elemezte a kutatás. Politikai folyamatát még csak-csak, de kulturális

és művelodési vetületeit a legkevésbé.Ezért érdemel Bényei Miklós munkája ki-
tüntetett f1gyelmet' Dolgozata a legjelentősebb források teljességéből igyekszik
kibányászni azokat a meghatározó mozzanatokat, amelyek behatárolták Erdély
polgárosodásának civil szféráját' Azt koveti nyomon' ahogyan Erdélyben a ma-

gyui e5 székely politikai elit éles konfliktrrsokat vál7a|va, vívta küzdelmét a pol-

gárosodás megkívánta változások befogadásáéft. Legértékesebb része dolgoza-

iának a magyar nyelvű elemi népiskolai oktatástól az egyetemi képzésig ívelő al-

fabetikus műveltség megszerzésének politikai feltételeiért folytatott küzdelem

elemzése. tJgyancsak rokonszenvve7 ábrázo|ta a ,,nemzet7'' múzeum, a világi

egyetem éS a ,,nemzett" színház lntézményének megteremtéséért folytatott küZ-

oóimet. Fontos kérdésként keze|te az említeÍÍ intézmények |étrehozásáér1 folyta-

tott jogi küzdelem mellett azok anyagi háttérének megteremtéséért folytatott

*unlaitodast is. Helyesen érzékelte ennek a küzdelemnek az 1848-ban bekö-

vetkezett éles fordulatát, amikor az utolsó rendi országgyűlésen a magyarok és

székelyek - a szászok országgyúlésen, a románok népgyűléseken megnyilvánuló

tiltakozása ellenére - törvényt fogadtak el a Magyar Királyság és az Erdélyi

Nagyfej edelemség egyesítéséről.
riony"i kutatásait segítette, hogy korábban már sajtó alá rendezte és megje-

lentette a reformkori hazai és erdélyi országgyulések szinházzal kapcsolatos vi-

táit. Tanulmányozta a színház körül fellángolt politikai küzdelmeket' Monográ-

fiában értékelte a reformkori országgyűlések oktatáspolitikai törekvéseit. Ezek a

viták - némi időeltolódással _ paralel zajlottak a ,,két testvérhazában." Monográ-

fiája mégis korábban alig karcolt osgyepet szánt. Korábbról hiányoztak ugyanis

a lészkéidéseket kibontó tanulmányok. Amilyen koncentrált figyelemben rés.ze-
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síti o'ykor ahazai.kY,í:_ az erdélyi fejeclelemségkorát, olyan mértékig hanya-golja el mindmáig Erdély nagyrq"a"t"mseg-tJri ,,;.ren"ien"r. a vizsgálatát'Ugyanakkor - mint minclenki ,"á' - feloldhaiatlanuuu n"t e'régbe ütközött Bé-nyei is' amikor Erdély közjogi területének tudományos behatárolásá va1 ta.á,tamagát szembe' Forrásai a Kiriytrágótó' keletre f"ilí É;a"' és a reformkorbanis oda tartozó Par1ium potititus-ainak országgyűlesr 
_"iíal, 

dokumentálják.1920-td azonban Erdély k8znyelvi - és mára a trrdományban is használt - ter-minológiájához ,'rántottak'' az'agresszív nagyhatalmak úugyuror.rágból olyanalközpontokat is, mint Arad, Teilesvár, Szatilá-é';;i N;g!la.ory, Nagyvárad'E térségek forrásanyaga- vi szont hiány z)k az er cJély ifbrrásbázisból.Legalább ilyen nehéz ség előidéiője a magyar polgári művelődés és tudo-mány Budapest centrik".':1É" Lényelre tcirőbúen: a tEvarosi gog tombolása atudományosság és mÚívelődés terén. Ámikorra a 
'idék iuk;;;ága megteremtettea krrlturálisan figyelmet'érdemlő polgári alkc;zpontokái-l porrony, Kassa,Debrecen, Nagyvárad' Kolozsvár, aiao,'reme'"ár:újilt ,tu. -' akkorra Tria-nonban ezek többsógét 

',kirabolták,, az országból' pit azelIentmondást BényeiMiklós sem volt képes feloldani' Annak ellenére sem, hogy a refbrmkor kulturá-lis és művelődési mozgalmai, politikai áramlatai ,'rrett..íit"t . a kettős hazában.Allandó magyar nyelvű kőszinház hamarabb épült Kolozsvárott és Miskolcon,mint Pesten. A reformkorban - u ,'"ti.mi es politir.ai ,"1rg"r."r.at illetően -Széchenyi Nemzeti Kaszinójánat , o N"-r. ti Színháznak és?ossuth Pesti Hír-lapjának a megjelenésétől ván .rui .tuitutt atatlan ao'inu*iája Pestnek. A ma-

f,ü!l}':j] j|ffn*J:[:,,Tu* 1s48_ban i' 
"rá'i 

p.''i., ri"T;',"ár, Debrecen'

Bényei dolgozata - külön hangsúlyozás nélktil is _ számol ezekkel az ad'ott-ságokkal' Egyetlen, .kk:: 
Té.g iÉ"yág; Szempontot nem mérlege't sú'yánakmegf'elelően' Figyelmen kívtil iagytá íszekularizációktrályságinál, még inkábba pestinél lassútbb ütemét. az egy-iazidogmák és értékrendátÉ.oory kultúrájábaés művelődésébe, hagyomány.endszerébJ, etnikumainak köznápi életébe is sok-kal mélyebben beivóáiak, mint a k.aryr,igi terü'eteken. p ,á."" teljes homogeni-tás jellemezte a szászokat' ortodox gJ',;g't"t"ti"r.." e' g"-g i.atolikusokra osz-totta a románokat. A magyarok és* széiely"t to-."tuj."li'ugyunuttor olykormegosztotta' hogy három - katolikus, református és unitárius 1egyházszervezet

érdekeit és dogmatikai kötelmeit 
'',ir.'Jg"lt.teti ,,nemzeti]] -"aerbe terelni. Eztn"T]."1!" kellő súllyal számításbaa téma monográfusa.

Másik - a szekularlzáció ütemével összefüggő _ mozzanat, amit az ország-gyűlési és sajtó-forrásokbó' alig lehet érzékelni, de permanensen ránehe zedetiErdély kulturális és múvelődési?letére, u, onooo^ g,;i,igt"r.iirománság népes-ségaránya, és vallási fanatizmusa . EZt an1gatuor eru"rí uato.iia, mellett a bal_káni kereszténység védelmét felkarolá .l"a!" o-rrot ú|u'i, ilaro.i otta. A pó-pák által ösztönzött népi mozgalmak és 
'"n"uonat homflyían maradása olyan _kultúrától és művelődástot sJm mentes _ ue.", eseményeket tart távol az elem-zéstől, mint a Horea és-Clogca gerjesztette szembenállás, az Avram Jancu vezé-nyelte polgárháborús népirtás. i, áseny"iMiklós témái;keretezőkét esemény-
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sor harmoni zá1 aFernand Braudel áItal1e\|emzett hegylakók síkvidékre ,,látoga-

tásával''.
Bényei k]asszikus szerkesztésű dolgozatában a téma fehezetését az erdélyi

diéta oiszetételének, ,,nemzeti tagoltságának'' és működési mechanizmusának

yáz|ataköveti. Említi a román képviselet és az ortodox gorögkeleti egyház tör-

vényi védelmének a hiányát, de nem foglalkozik annak következményeivel'

Jelátőségüknek megfelelően e\emzi a diétai- és sajtófonásokat. Az elsők egyi-

keként ro-gtatt<ozit< úehatóan az I19I-119Z-es országgyűlés által életre hívott'

majd diétáó1diétáraaktivizálódó va]lás-, oktatás- és művelődésügyi regnicolaris

biztttságok tervezeteinek értékelésével. Beépítette dolgo-zatáb.a a témával kap-

csolatos agitatív törekvéseket' dicsérő és bíráló publicisztikai írásokat. Jő érzék-

kel vette észre, hogy Erdé1yben - a nyelvi sokszínűség és demográfiai szorítás

miatt _ kevésbé fordították egymással szembe a politikusokat a kulturális törek-

vések, mint a Királyhágótól nyugatra fekvő óhazában. Azt is érzékeli, hogy a

románok az á|tala rizsgilt periódusban még nem tagadták hangosan és követke-

zetesen a magyar töretvéseket. A bevett ,,nemzet" és ,'vallási'' státusz igénye

azonban permanenS követelésként volt jelen törekvéseikben.

A diétai vitákat a történelem formálta különállás, ugyanakkor türelem jelle-

mezte' Az uralkodót a kü1önvélemények mindenkori felterjesztéséveltájékozÍat-

ták a közhangulat alakulásáról. Bényei véletlenül sem kreá]t mondvacsinált

konfliktust a konzervatív és liberális retorika mentén. Beérte azokkal, amelyeket

a források dokrrmentálnak' Hozzáértéssel bontotta ki azt a nemzeti' nyelvi szoli-

daritást is, amely a kulturális célok terén a székelyeket és magyarokat egy tábor-

ba sodorta' Helyesen ismerte fel, hogy Erdélyben a katolikus egyház pozíciőja

ingatagabb, ezé,rt a gyulafehérvári főpap engedékenyebb magyarországi társai-

na\' Éízeueltett azt ls, tlogy a görög katolikus püspök gyakrabban ta|álta meg aZ

összhangot az ortodox görögkeleti, mint a gyulafehérvári római katolikus püs-

pökkel. iz etnikai és nyelvi szolidaritás közöttük is felülírta a dogmatikai kö-

telmeket.
Az oktatás és nyelvhaszná7at mellett rendre kiújultak a viták a sajtószabad-

ság, a lap_ és könyvkiadás, a cenzúra megítélése terén is. Mindennaposak voltak

a iotemiat az erdé|yl' színház működését és finanszírozását, a kolozsvári tudo_

,nányo, akadémia megteremtését, a szász honismertető egyesület működését il-

lető finanszírozási kéáésekben is. Azonban egyik ,,nemzet'' Sem kívánt illeték-

telenül a másik rovására előnyöket vindikálni magának. A szászok óvakodtak at-

tól, hogy tntézményerk működteÍéséhezközpénzt igényeljenek, viszont ők sem

adtak sem a magyar, Sem a vontatottan szerveződő román intézmények céljaira

oénzÍ'
A viták az oktatási kérdésekben éleződtek ki permanensen' Ezek átfogták az

elemi népoktatástól az akadémiai fokozatig, illetve aZ egyetem megteremtéséig a

kérdéskört, de kitértek a határőrségi ifjak iskoláztatására, a román nyelvű népis-

kolák problémáira és a nőnevelésre is. Azonban a legritkább esetben jutottak el a

pozitív cselekvésig' Az adózókalacsony szintű teherviselő képessége és a közte-

ilerviselés hiányában ezekre a feladatokraközpénz nem jutott' A lakosság jöve_
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delmi viszonyai, az élénk belső migráció és az írbéri viszonyok rendezetlensége
miatt a kalkulálható adóbevétel nem tette lehetővé a közoktatás állami finanszí-
rozását. Bényei Miklós monográfiája dicsérendő lényeglátással tiárta fel a viták
mögött húzódó anyagi tehetetlenséget. Azon belül az erdélyi államnak és az
egyházaknak a szegénységét: a népiskolai oktatás rendezetlenségét, és a román
nyelvű népiskolák majdnem teljes hiányát. Érzékettett azÍ is' hogy a mégoly
vonzó álmok megvalósítására is az erdélyi társadalom anyagi ereje elégtelen volt
a reformkorban.

Dicsérendő a monográfia tömörségre és közérthetőségre törekvő stílusa, a lé-
nyeget hangsúlyozó ldézetek korrektsége. A szerző értékorientáltan szelektált a
kor politikai szereplői között is. Erényei kozé tartozik, hogy nem Stigmatizált'
nem zárta liberális vagy konzervatív ketrecbe a történelem szereplőit. A források
meggyőzték, hogy a megoldandó feladatok akár egyenként is válto zÍathatták a
közszereplőkhozzáállását egy-egy kérdóskörhöz. Hagyta érvényesülni az emberi
j el 1 emn ek é s gondolko zásnak a termé szetr a1zát.

Kultúráról, művelődésről, tudományról lévén szó, a politikai törekvések
szépsége és határozottsága, az anyagiak hiánya mellett ta7án szót érdeme1t volna
az az objektív körülmény, hogy Erdély ekkor még zömmel hegyekben és apró
falvakban élő lakossága hagyományőrzőbb, a babonáknak és hiedelmeknek, az
érzelmekre ható, lelkeket csábító mitológiáknak kitettebb, mint az urbanizálődás
és szekularizáclő terén féIszázadnyi előnnyel rendelkező Magyar Királyság la-
kossága.

Talán ide tar1ozik az is, hogy az elkülönülés belso lelki tartalmáról külső
formák is árulkodtak. A román stílustól a gótikán és a reneszánsz stíluson át a
barokkba és rokokóba, majd a klasszicizmusba és végüI az eklektikába hajló
templomépítéSzet nyugati kereszténységet szimbolizálő jegyei, a templom-ok
belső tereit elrendező díszítések, a stílusok váltakozását követő freskók, izobrok
és fehérre meszelt falaknak jelenléte éppúgy mentalitásról, kultúráról és műve-
lődési sajátosságróLtájékoztatnak, mint abizánci építészet hagymakupolás stílu-
sának az időtlensége és ikonosztázainakmitológiát éltető viláfa.

Ezek az említés nélkiil maradt mozzanatok nem bűnei a dolgozatnak. Inkább
az ismertető azon meggyőződéséből fakadnak' hogy a szekulaÁzácró diadaláig,
az állam|lag törvénnyel szabályozott közoktatás általánossá válásáig, a mríveló-
dési, oktatási és tudományos célokra fordítand ó közpénzet< dominan ciájáig
majdnem lehetetlen a kulturális és művelődési jelenségek vizsgá|atát u, 

"gyiaÁháttér felvázolása nélkül megérteni és elemezni. Különösen tgaz ez troetyre,
ahol sokhitű tarkaság vívódik a soknyelvű világi kulturális tcjrekvésekkel.
Bényei Miklós rangos elemzóse ezeknek a Szempontoknak egy újabb monográ-
fiába utalása mellett is megérdemeli a szakma és a kultúrpolitika irányítóinak a
figyelmét. Köznapi valóságával ugyanis atéma indításakor bekopogtatott a csa-
ládiházak ajtain, ablakain a vallási másság Horea-Clogcalázongást keltő tevé-
kenységével éppúgy, mint a téma krono\őgiai lezárásakor az Avram Jancu és
a Hatvani nevével jellemezhető polgárháborús szituációival.


