
A Rákócziak 
gyulafehérvári nyomdája 

I. Rákóczi György fejedelem, 1638-ban nyomdát állíttatott fel Gyulafehérváron, román 
könyvek készítésére. A fejedelemnek ez az elhatározása nem a kezdetét jelentette annak a 
felbecsülhetetlen értékű segítségnek, melyet az erdélyi reformáció nyújtott a román nemzeti 
irodalom kialakulásához, hanem már jelentős eredménye volt egy régóta tartó folyamatnak. 
Akkor már csaknem egy évszázada tartott ez a művelődési irányzat — magyar és szász 
kezdeményezésre —, és jótékony módon járult hozzá a román nyelvű nyomtatott írásbeliség 
megteremtéséhez. 

A mohácsi vészt követően három részre szakadt Magyarországon belül, elsőként a keleti 
országrészben, a király, majd később a fejedelmek által kormányzott Erdélyben kezdődött 
meg a művelődés újjászerveződése. Nem sokkal Buda várának török kézre kerülése után, 
1542-ben két ízben is összeült az országgyűlés, és hozzáláttak a belső közigazgatás 
megszervezéséhez. A Tordán megtartott országgyűlés akképpen rendelkezett: az allam 
központját helyezzék át a keleti részre, Gyulafehérvárra.1 Egyben kinyilvánította azt az 
akaratát is, hogy a közigazgatást, a keleti országrész területén létrehozandó új államszervezet 
ügyeit, a korábbi három autonóm közjogi egység (vármegyei magyar, székely-magyar és a 
szász „nemzet") együttesen, közös akarattal intézze. Evégett egy tanácsadó testületet 
választottak az uralkodó mellé, mely huszonegy főből állott, egyenlő arányban képviseltette 
benne magát a három, korábban is önigazgatással rendelkező rendiség. 

Erdély népeinek útját a művelődéshez, a reformáció tárta szélesre. A megelőző századok-
ban, még a reneszánsz, a humanizmus eszméjének virágzása idején is, a művelődés javaiból 
inkább csak a királyi udvar, a főpapok és főnemesek köre részesülhetett. A gyarapodó 
polgárság és a köznép részére egyedül a szószék szolgált némi szellemi táplálékkal, majd 
helyenként az egyházi ének és zene varázsa. A protestáns mozgalmak kibontakozása 
változást hozott. Az anyanyelvi hitélet, a népnyelv pártolása újabb kultúra-közvetítő 
eszközöket kapcsolt be. Ennek érdekében támogatta a reformáció a megelőző évszázad 
világkép-átformáló találmányát, a könyvsajtót. A nyomtatott könyv és a népiskola a 
reformáció, az új hit terjesztésének legfőbb támaszává vált. 

Erdélyben Gutenberg vívmányának meghonosodása egybeesett az önállósodó magyar 
fejedelemség kialakulásának első évtizedeivel. A wittenbergi volt szerzetes tanai — érthetően 
— leghamarabb a királyföldi szász polgárokhoz jutottak el. A szellemi javak is a kereskedők 
által kitaposott, évszázados árucsere útvonalát követték. Nagyszebenben és Brassóban már a 
mohácsi ütközet előtt, 1521-ben megismerték a lutheri hitvallás iratait. Innen aztán 
csakhamar továbbjutott Segesvárra, majd Szászsebesre és Besztercére, a szászok jelentősebb 
városaiba. Amikor pedig, csaknem két évtizedes, szívós küzdelem gyümölcseként, 1542-ben 
Brassóban megtartották az első protestáns szertartás szerinti istentiszteletet, a szászok 
egyetemes gyűlése rövidesen kimondta: városaik és a hét szász-szék lakói egységesen az új 
hitelveket, a lutheri tanokat kívánják követni. Nagyszeben városa, az eddigi politikai vezető 
szerep megtartása mellett, a szászok egyházi és művelődési központjává lépett elő. 

Az új hit tanait — régi és frissiben azzá vált — papok, prédikátorok hirdették, és a 
hitelveket katekizmusokba, kátékba foglalták. Sajátos műfaja ez a reformáció irodalmának, s 
mindenütt a nemzeti nyelv és irodalom megújulását hozta magával. A káté rövid, tömör 
párbeszédben adja elő az alapvető hitbeli tudnivalókat, dogmákat. Legfontosabb követel-
mény a kátéval szemben: a közérthetőség, hogy a nép nyelvén íródjék. „Roppant mérvű 
mozgalom indult meg a lelkek birodalmában, mely nemcsak az értelmiség es a vagyon 

„Az erdclyi fejedelemség magát a mohácsi vész előtti magyar királyság képviselőjének és 
folytatójának tekintette kelet felé. A balkáni keresztény népek, sőt maga a török is ilyennek 
tekintette. Bizonyítja ezt az a körülmény is, hogy a románok rendesen, sőt a porta is az erdélyi 
fejedelmet királynak czímezik". Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és 
jelenlegi állapota I. Bp., 1896. 450. old. 
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tetőpontján állókat, hanem a mindinkább emelkedő összes polgári osztályt is érintette — írta 
a kort jellemezve Ballagi Aladár. — Luther a tömegekhez beszélt, mint minden forradalmár, 
azt vitte belé mindenestül a küzdelembe, mert érzé, hogy a nagyszerű reform-kérdéseket 
csak tömegekre támaszkodva oldhatja meg . . . Nyomdászat és reformáció, bensőleg 
egyesülve közös erővel vágták szét az emberi szellem szabad szárnyalását lenyűgöző 
bilincseket. . . Az olvasás tanítása fokozott hévvel indul meg, s minél több tankönyv válik 
szükségessé. Általában véve, a protestántizmus az iskolákra és a biblia olvasására fektetvén a 
fősúlyt, gondoskodnia kellett tankönyvekről s a szent-írás anyanyelven készítéséről . . ,"2 

Erdélyben az első könyvnyomtató műhely Nagyszebenben kezdte meg működését, 
1528-ban.3 Az innen kibocsátott nyomtatványok kezdeti tipográfusának az orvostudomá-
nyokban is járatos, német nyelvterületről érkezett, Theobafdus Gryphius mestert tartjuk.4 

Kis kézisajtóján a szászok számára nyomtatott könyveken kívül, magyarok részére is 
születtek könyvek. De csakhamar gondoltak a közöttük megjelenő románságra is. Ebben a 
kis tipográfiában állították elő 1544-ben — megelőzve szinte egy évszázaddal a román 

1 Ballagi Aladár: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése. Bp., 1878. 28—30. old. 
}Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség Bukarest, 1976. 181. old.; Borsa Gedeon: A XVI. 
századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege. Bp., 1973. c. munkájában az 1529. évet 
jelöli meg. 
Jakó Zsigmond: i. m. 181. old. 
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vajdaságok ilyen irányú tevékenységét —, az első román nyelvű nyomtatott könyvet5, 
melyet még cirill betűkkel készítettek, de megalapozták vele a román nyelv kifejlődését, 
elszakadását a szláv alapoktól. 

A királyföldi szász falvakban ez időben kezd népesebb számban megjelenni a románság. 
Hasonlóképpen erős bevándorlás indul meg a török hódoltság déli, dél-keleti részén elterülő 
magyar vármegyék felé is. „A románság bevándorlásának útját, irányát és nagyobb 
csoportokban jelentkező települési helyeit vizsgálva, okleveles adataink alapián megállapít-
hatjuk, hogy első ízben a Havaselvével szomszédos területeken, vagyis Erdély déli részén 
tűnt fel nagyobb tömegekben, mint helyhez nem kötött nomád pásztornép és később 
ugyanitt telepedett meg összefüggő nagyobb csoportokban. Útja innen észak felé, Krassó és 
Temes, majd Hunyad és Arad megye felé vitt . '6 Betelepedésük során tehát, első ízben, a 
szászsággal kerültek közvetlen kapcsolatba. Királyföld kipusztított, meggyérült lakosságát 
pótolták, amikor a letelepedett életmódot választották. Ennek nyomait egyes esetekben már 
a XV. századból megtalálhatjuk. „1438-ban a török által elpusztított Szászsebes-szék 
megritkult szász népességét románokkal, szerbekkel és ruténekkel egészítették ki. Szintén a 
török pusztítás miatt bomlott meg a Beszterce-vidéki száz falvak népi egysége, amikor a XV. 
század végén gazdátlan telkeikre román jövevényeket kényszerültek Defogadni."7 A 
betelepült szerb és rutén lakosság azonban, a közös vallás és a csekélyebb létszám 
következtében, hamarosan beolvadt a románságba. Ez az etnikai változás késztette a szász 
polgárságot, hogy a soraikba befogadott — a köztisztségekbe is fokozatosan beválasztott — 
románság részére, nyomdáikban — előbb Nagyszebenben majd később Brassóban8 — 
könyveket adjon ki, törődjön anyanyelvi műveltségük fejlesztésével. Természetesen ezek az 
első román nyelvű sajtótermékek még nem készülhettek közvetlenül a nép számára — mivel 
azok írástudatlanok voltak —, hanem papjaikon keresztül akartak hatni ráiuk. Az írástudat-
lanság állapotát szerették volna mérsékelni9, ezért támogatták a román nyelvű könyvkiadást, 
anyagi áldozatok árán is. 

Melyek voltak ezek a kiadványok? Az elsőt Nagyszebenben adták ki 1544-ben, s a 
tudomány Inváfiatura Cre$tineasca címmel tartja számon.10 Filip Maler (Philippius Pictor) 
nevű nyomdász készítette, miután a város felszerelte a nyomdát cirill betűkkel is, román 
nyelvű könyvek nyomtatásához. A város megbízásából és költségén készített könyvecske 
Luther kátéjának rövidített formája lehetett. Az utókor számára —jelenlegi ismereteink 
szerint — nem maradt példány belőle. Létezéséről azonban több utalásból viszonylag pontos 
következtetéseket vonhatunk le.11 A legbecsesebb tájékoztatást, két évvel a káté megjelenését 
követően, 1546-ban vetette papírra Wurmloch Adalbert besztercei lelkész, németországi 
paptársához írott levelében. A lefordított kátét határozott ellenszenvvel fogadta az ortodox 

'Magyarországon 1472-ben rendezi be, Budán, az első nyomdát Hess János. Az első magyar 
nyelvű nyomtatványt 1484-ben készítették Nürnbergben, majd ezt követően 1533-ban adnak ki 
magyar nyelvű irodalmat Krakkóban. Nyugat-Magyarországon az első nyomdatermék Sárváron 
születik 1539-ben, Sylvester János tipográfiájában. A román vajdaságok közül Havaselvén jelenik 
meg első ízben román nyelvű kiadvány 1640-ben. 
''Fekete Nagy Antal: A románság megtelepülése a középkorban. In.: Erdély és népei. Szerk.: 
Mályusz Elemér Bp., 1941. 116. old. 
Jakó Zsigmond: A románság megtelepülse az újkorban. In.: Erdély és népei. 120 old. 
Brassóban 1539-ben kezdi meg a könyvnyomtatást a Báselből hazatért Honterus. Itt Erdély 

szinte minden népe számára készítenek könyveket. 1544-ben görög nyelven is kiadják a lutheri 
kátét, mivel a kereskedő városban sok görög él. A brassai bolgárok számára pedig szláv nyelven 
nyomtatnak könyveket. E két etnikum később, a közös vallás hatására, beolvad a románságba, 
amint annak egyházi gyakorlatában — magyar és szász ösztönzésre — hivatalossá válik a nemzeti 
nyelv. 
'Jon Lupaf.- Az erdélyi görög-keleti egyház és a vallási-unió a XVIII. század folyamán. Bp., 1904. 
6. old.: „A papság műveltség dolgában époly gyengén állott, mint maga a tudatlan, de vakon hívő 
tömeg". Révész Imre: A reformáció az erdélyi oláhok között. Debrecen é. n. 12. old.: „A 
könyvnyomtatóknak elgondolásuk jellegzetesen nyugati, humanista és protestáns: a nép nyelvét 
kell kiművelni, s ezzel tenni lehetővé tisztultabb vallási fokra emelését." 
"Thimoteus Cipariu balázsfalvi tudóstól kapta nevét. 

"Az utalásokat eredeti forrásokra való hivatkozásokkal közlik: Jancsó Benedek i. m. 384—385. 
old.; Gh. Moldovan: A reformáció hatása a román népre Erdélyben. Budapesti Szemle 1890.; 
Gergely Ferenc: Az 1569-i első román református zsinat és előzményei. Erdélyi Múzeum 1937.1. 
füzet. 
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papság. Különösen a határon túli egyházfők tiltakoztak ellene, ami érthető volt. Lényegében 
a reformáció és az ortodox kereszténység csupán egy ponton érintkezik egymással: 
mindketten ellene vannak a pápaság intézményének, de nitelveik sokban eltérőek, az 
ortodoxia nem fogadta el a hitújítást. Ám még azt is rosszallotta az ortodox papság, hogy a 
káté nem ószláv vagy görög nyelven, hanem románul íródott. A határokon túli vajdaságok-
ban tevékenykedő pópák nagy része ugyanis — de számosan az erdélyiek közül is — görög, 
illetve szerb származású volt. Egyházi gyakorlatukban mereven ragaszkodtak ezeknek a 
nyelveknek a használatához. Pedig, amint Wurmloch is megjegyezte, a nép ezt a két nyelvet 
nem értette, „nem a maguk nyelvén hallgatják az evangéliumot" — írta levelében. Az idegen 
származású papság, az anyanyelvi káté bevezetésével nemcsak a hitelveket, de főként 
kiváltságait érezte veszélyeztetve. A román nyelvvel szembeni elzárkózásukat támogatták a 
vajdaságokból is. A korszellem megértését jól szolgálja egy jeles román történész megállapí-
tása, aki Trianon után két ízben is betöltötte a román kultuszminiszteri tisztet: „A 
művelődés útját nemcsak a nép, hanem a papság előtt is elzárta az idegen, ószláv egyházi 
nyelv; ezen a nyelven énekeltéK a misét, melyből maguk a papok sem értettek semmit" — 
állítja Lupa? azokról, akik a román népből származott papok voltak. Éppen ezért — folytatja 
— „a reformáció az erdélyi gör. kel. egyház kebelében is nagy és kulturális tekintetben üdvös 
változásokat idézett elő. "12 Ezek a változások, a későbbiek folyamán, döntő módon járultak 
hozzá a román nemzeti öntudat kifejlődéséhez, nemcsak Erdélyben, de a két román 
vajdaságban is, ahová ezek a könyvek ugyancsak eljutottak. Ebben rejlett a nagyszebeni káté 
— és a többi nyomtatvány — valódi értéke, függetlenül egyházi vonatkozásaitól. A 
nagyszebeni könyvnyomtatás átmeneti megtorpanása miatt Brassó — ahol Honterus vetette 
meg a tipográfia alapjait — vette át a román nyelvű könyvek további nyomtatását.'3 Még 
mindig a hagyományos, balkáni eredetű cirill betűkkel dolgoztak. A kiadványok a város 
főbírójának, Hans Bencernek és szenátor társainak támogatásával és a Havaselvéről 
szerződtetett, görög származású Coresinek közreműködésével láttak napvilágot. A szláv 
egyházi könyvek előállításában a vajdaságban már gyakorlatot szerzett nyomdász, a szászok 
kívánságára és főként költségére, 1559-ben ismét kiadott egy kátét. Ezúttal azonban némileg 
módosított az előző kiadáson és — saiát maga írta — előszóval látta el. A nyomtatványt 
Intrebarea Cre$tineascá (Keresztyény kérdések) néven tartja számon a román tudomány.14 

Teljesen ép példány ebből sem maradt meg, ám két forrás is segítségükre áll, hogy bővebb 
ismereteket szerezzünk tartalmáról. Egy bizonyos Popa Grigore 1607-ben kézírással 
lemásolta a kátét, s ez csaknem hiánytalan állapotban megmaradt az utókor számára. 
Később, 1922--ben, Máramaros egyik kis falujában ráakadtak egy 22 oldalas töredékre, és a 
kettő egybevetésével, kiegészítésével helyreállították az eredeti szöveget.15 Coresi könyvecs-
kéjéből újabb felvilágosításokat nyertünk az első kiadásról. Az előszóból kitűnik, nogy a 
nyomdász ebben a második kiadásban — engedve az ortodox papok nyomásának — 
mérsékelni igyekszik a káté protestáns jellegét, legalább külsőségekben. Az ortodox 
hitelveknek megfelelően — írja Coresi — „javít a tízparancsolaton, a Miatyánkon és az 
ortodox hagyományoknak megfelelően adja ki a Hiszekegyet." Előszavában arra „kéri a 
papokat, hogy katekizmusát ne tévesszék össze az 1544-es kiadással, hanem hasonlítsák 
össze azzal, s megbizonyosodhatnak a könyv tiszta ortodox jellegéről." Hivatkozik az 
anyanyelvi írásbeliség és egyházi nyelv pótolhatatlan előnyeire: „a Szent-egyházban jobb öt 
szót értelemmel mondani — véli Coresi —, mint tízezret értelem nélkül idegen nyelven". 
Bevezetőjében megemlíti János Zsigmond fejedelmet, aki hozzájárult a könyv Kiadásához. 

A káté fordítójának pontos személyét nem ismerjük. Abban azonban több román tudós 
véleménye egyezik: Coresi nyomtatványa ugyan az 1544-es káté módosítása, de fordítója 
ugyanaz a személy lehetett. De ki állíthatta össze az 1544-es szebeni kiadású kátét? Ennek 

t2Jon Lupa}: i. m. 6—7. old. 
' A szebeni nyomda 1528—1530, 1544—1554 között működött, majd 1575 után újult meg. 
Brassóban 1538 és 1594 között folyamatosan nyomtattak. Borsa Gedeon: i. m. és Jakó Zsigmond: 
i. m. 187. old. 
uJuhász István: i. m. 36—45. old.; Révész Imre: i. m. 12. és 25—26. old.; Gh. Moldovan: i. m. 
250. old. 
13Popa Grigore kéziratát 1879-ben kiadta Ha$deu a Codex Sturzanusban, majd a máramarosi 
lelettel történő azonosítás után, 1925-ben Jon Bianu, a román akadémia titkára is. Az azonosítás 
előtti irodalom téves következtetéseket von le. A román szakirodalom részletes könyvészeti 
anyagát Juhász István közli. 
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eldöntése sok vitára adott okot. A sokféle nézet között nagyon figyelemre méltó N. Sulica 
román irodalomtörténész, egykori marosvásárhelyi tanár, 1936-ban kifejtett véleménye. 
Szerinte, ebben a korban nem élt olyan román írástudó Erdélyben — a vajdaságokban még 
kevésbé —, aki a káté eredeti nyelvét, a német irodalmi nyelvet jól ismerte volna. 
Wurmloch-hal ellentétben, azt is kétségbe vonja, hogy akadhatott olyan szász irodalmár, aki 
képes lett volna a román fordítást elkészíteni. Ennek következtében — tételezi fel Sulica — a 
káté közvetlen forrását a korabeli magyar protestáns könyvek között kell keresni, s nem az 
eredeti németben. Alapos szövegelemzéssel arra a következtetésre jutott, hogy nagyon sok 
egyezőséget lehet találni Dévai Bíró Mátyás és Batizi András művei, valamint a román nyelvű 
káté között. Ebben a kérdésben föltehetően igaza lehet a tudós filológusnak.16 

Elképzelhető tehát, hogy az első román nyelvű nyomtatvány, mely az erdélyi fejedelem-
ségben látott napvilágot, a szászok ösztönzésére, költségére készült, valamelyik magyar 
protestáns prédikátor szellemi munkáját dicséri; több nép műveltségének kölcsönhatásából 
származik. Ám, ha az első két kiadványnál ezt a sokféle hatást kétségbe vonnánk, Jon Lupa$t 
aligha tudnánk megcáfolni, amikor azt állítja: „Tagadhatatlan tehát a reformáció ama jó 
hatása, hogy kiszorította az egyházi használatból a szláv nyelvet és a román nyelv csengését 
kezdte hallatni vallásos ügyekben és az irodalom terén. A román nyelven megjelent 
nyomtatványok lassanként kiszorították a szláv liturgikus könyveket és így Erdélyben a 
nemzeti fejedelmek pártfogása alatt indult meg azon irodalmi és művelődési áramlat, mely 
csakhamar átcsap a vajdaságokba és százados dermedtségéből föltámasztja a román 
szellemet."'7 Ugyancsak ő állítja, hogy a románság írott erdélyi története a reformációnak 
köszönhetően kezd kibontakozni, „mert a reformáció előtti századokból csak töredékes 
értesüléseink vannak az ő történeti életükből."18 

Az első román nyelvű egyházi nyomtatványok kiadásával a szász polgárok nem hagyták 
abba művelődés-terjesztő tevékenységüket. További megbízásokat adnak a görög nyom-
dásznak. Coresi 1561 januárjában fejezi fe a Tetraevanghel (Négy Evangélium) kinyomtatá-
sát, a mű II. kötete pedig, a Lucrul Apostolesc (Apostolok Cselekedetei) valószínűleg két 
évvel később, 1563-Dan hagyta el a szászok nyomdáját.19 A következő kiadványhoz 
azonban, az 1564-ben megjelentetett Talcul evangheliior Motivalnic rumenesc-hez 
(Evangéliumok magyarázata és Szertartáskönyv) már magyar ember adja az anyagiakat. 
Erről a könyv epilógusa tanúskodik20, melyben — többek között — ez olvasható: „E 
munkára költséget és pénzt Forró Miklós kegyeskedett adni." Ám még sok másról is 
beszámol az utószó. Abból vonhatta le azt a következtetést egy korábbi magyar kutató, hogy 
ez a kiadvány „a legvilágosabban mutatja a reformáció iratai közül azt, nogy a románok 
közötti reformáció nem volt szakadárságot kereső, vagy áttérést kívánó vallási propaganda", 
mivel „a románok közé bevitt reformáció nem azt kívánta, hogy az Erdélybe betelepedett 
románok otthagyják egyénenként, családonként vagy nemzetiségeik szerint a keleti egyházat 
és hozzácsatlakozzanak a magyarok vagy szászok egyházához", hanem kizárólag azt a célt 
szolgálta, hogy a bibliát anyanyelven terjesszék a román nép között is. Ez a kiadvány 
ugyancsak olyan írástudó alkotása, aki „jól tudott magyarul, talán magyar volt, vagy 
legalábbis forrásai között voltak a magyar reformátori írások és a magyar Biblia. A munka 
nem fordítás, nem is átdolgozás, hanem bizonyos források felhasználásával készített önálló 
könyv." Szerzőjét, minden valószínűség szerint háportoni Forró Miklós nevű székely 
nemesben tisztelhetjük. A kötet másik részét alkotó Szertartáskönyvről, amely sajnos csak 
töredékes példányban maradt meg, N. Hodo$ román történész állapította meg, hogy erős 
magyar nyelvi hatásról árulkodik, más román tudósok pedig Heltai Gáspár Agenda című 
művének átültetését gyanítják benne. 

Nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a kiadványok csekély példányban készülhettek. 
Ennek ellenére úgy vélhetjük, nem maradtak teljesen hatás nélkül, bizonyára növelték 

N. Sulica tanulmányát részletesen ismerteti Veégh Sándor: Két XVI. századi román katekizmus 
magyar forrásai. Erdélyi Múzeum 1937. I. füzet és Juhász: i. m. A magyar irodalmi hatásokra 
vonatkozóan lásd még Cáldi László: Magyar—román szellemi kapcsolatok. Bp. 1942. 20. old. 

Jon Lupas: i. m. 10. old. 
l sUo. 5. old. 
"juhász:\. m. 46—47. old. 
" Juhász: i. m. 49—75. old.; Gáldi I. Magyar—román művelődési kapcsolatok. In.: Erdély és 
népei 185. old. Sztripszky-Alexics: Szegedi Gergely énekeskönyve Bp., 1911. 95. old., idézetek 
Juhásztól. 

15 



azoknak a görögkeleti papoknak a számát, akik ezek után már nem utasították el az 
anyanyelv hasznalatát a román egyházban. 

A XVI. század végéig még további három román nyelvű könyv került ki a brassói 
nyomdából, Coresi keze alól, mindahány hasznos munkának bizonyult. Ezek voltak: 
Pravila (Egyházi rendtartás), Psaltirea (Zsoltárok) és a Liturghierul (Liturgiás könyvecs-
ke)21. 

A barcasági nyomda tevékenységének hanyatlásával, nem szűnt meg teljesen az erdélyi 
román nyelvű könyvkiadás. Csakhamar elkészült — Nagyvárad vagy Kolozsvár nyomdájá-
ban, Hoffhalter betűivel — az első latin írásjeles kiadvány, a Román református énekeskönyv 
vagv másnéven, fellelője után elnevezve, Todorescu töredék, melyet az 1570—1573 közötti 
időben jelentettek meg. Tíz éneket tartalmaz. Valamennyi bizonyíthatóan magyar nyelvből 
történt fordítás alapján született.22 Közülük több megjelent — 1568-ban — a Dávid 
Ferenc-féle unitárius énekeskönyvben, valamint a Méliusz Péter és Szegedi Gergely által 
összeállított református énekeskönyvben, eredetük ide vezethető vissza. 

A század utolsó román nyelvű irodalmi terméke Szászvárosban született meg — 
feltehetően vándor nyomdában —, 1582-ben. Tartalma: töredékes Ószövetség,, román 
nevén II. Carti alui Moisi (Mózes két könyve). Magyar vonatkozásai folytán23 számon tartja 
a magyar művelődés-történet is, mint Szászvárosi Ószövetséget. Két okból is kapcsolódik 
hozzánk. Kiadásának költségeit Bocskai István sógora, Geszthy Ferenc dévai várkapitány 
viselte. A fordítás pedig részben Heltai Gáspár 1551-ben megjelent Ószövetségén alapszik, 
ámbár azt is feltételezik — minden bizonnyal joggal —, hogy ezen kívül még héber, görög és 
szláv bibliákat is felhasznált a mű átültetője. 

Bethlen Gábor, uralkodása alatt, a béke megőrzését és a műveltség emelését tartotta 
legfontosabb feladatának. Jóvoltából sorra nyíltak az iskolák és nyomdák. Elődeihez 
hasonlóan, gondolt a — folyamatosan betelepülő — román népre is. Iskolákat alapított 
számukra, külföldi ösztöndíjakat juttatott részükre. Megbízást adott a teljes biblia román 
nyelvű fordítására, tervezte ennek kinyomtatását. Szándékát nem válthatta valóra, korai 
halála megakadályozta. Megkezdett művét a két Rákóczi fejedelem — I. Rákóczi György 
(1630—1648) és fia II. Rákóczi György (1648—1660) — folytatta. Nem feledkeztek meg a 
román nyomda felállításáról sem.2 

Erdélyben a román nyelvű könyvnyomtatás második — talán legjelentősebb hatású — 
hullámát a Rákóczi-féle gyulafehérvári nyomda 1638. évi alapításától25 számíthatjuk. A 
fogarasi várból írja I. Rákóczi György 1646. január 7-én: „ . . . most az Bibliát oláh nyelvre 
fordíttatjuk, s ki akarjuk nyomtatni, az oláh betűöntőnek nincs ollyan matériája, ittben sem 
találni26 . . . " A biblia megjelenését azonban még megelőzte egy újabb káté kiadása. A 
Heidelbergi Káté három román kiadást ért meg, a XVII. század folyamán27. Az első 
1640-ben jelent meg, címlapja szerint a fejedelem akaratából és parancsára, Csulai György 
udvari lelkész, a fejedelem püspöke költségén. Fordítójának személyét nem ismerjük. De 
Hunfalvy Pál kutatásaiból azt tudjuk, hogy „külső berendezéséből, a részek egymás után 
következéséből, meg a közölt szövegekből világos, hogy az oláh káté igazán a magyar 
heidelbergi káténak, némileg az olan egyházhoz alkalmazkodó, rövid előadása"2 . A 
nyomdai munkálatokat a fejedelem által Havaselvéről hozatott Dobra pap végezte Magyari-
gen melletti faluban. Ezt követte rövidesen egy másik káté kiadása is, mely az előzőtől 
független munka. Fordítását Fogarasi Istvánnak köszönhetjük, 1648-ban jelent meg, a 
későbbi fejedelem, Barcsay Ákos anyagi támogtásával, aki akkor a lugosi és karánsebesi bán 
tisztségét töltötte be. Nyomtatása ugyan már Gyulafehérváron történt, de még nem a 

Székely Marianne: A protestáns erdélyi fejedelmek hatása a román kultúra fejlődésére. 
Debrecen, 1935. (pontatlan évszámokkal). Gáldi L.: i. m. 22. old.; Juhász: i. m. 84—85. old. 
nSztripszky-Alexics: i. m.; Révész Imre: i. m. 15. old.; Juhász: i. m. 88—90. old. 
"Juhász: i. m. 100—102. old.; Gáldi: i. m. 23. old.; Ballagi: i. m. 233. old. Az Ószövetség nem 
teljes, Mózes öt könyvéből csak kettőt, a Genezist és az Exodust tartalmazza, feltehetően 
elkészült a többi rész fordítása is, de megjelentetése előtt elkallódott. 
24A gyulafehérvári nyomdában, I. Rákóczi György utasítására elkészült biblia fordítására még 
Bethlen Gábor adott utasítást. Lásd: Jancsó Benedek: i. m. 516. old. 
" A nyomda alapításának évszámára vonatkozóan lásd: Jancsó Benedek i. m. 533. old.\Jon Lupay. 
i. m. 9. old.; Révész Imre: i. m. 20. old. 
"Századok 1871. 718. old. 
"Juhász: Lm. 191. old. 

Hunfalvy Pál: Az oláh káté. Századok 1886. VI. füzet 482. old. 



fejedelmi nyomdában, hanem Brassai Major Márton mesternél. Cirill betűk hiányában — 
kényszerűségből — latin betűkkel látott napvilágot." A káté 1—6 lapjai magvar címfeliratot 
és Barcsay Ákoshoz intézett magyar nyelvű elöljáró beszédet tartalmaznak . 9 

A gyulafehérvári nyomda legjelentősebb vállalkozása — amire Rákóczi György idézett 
levele is hivatkozott — az 1648-ban kibocsátott Újszövetség. Románra való átültetését egy 
több nyelvet — görögöt, latint, magyart — beszélő, Sylvester nevű román pap végezte. 
Anyagi és szellemi gondozója a fejedelem udvari papja és tanácsadója, a neves református 
irodalmár, Geleji Katona István.30 ö fizeti, a fejedelem által nyújtott összegből, a munka 
teljes költségeit. Az elkészült bibliában „a szöveg elé a fejedelemhez intézett ajánlás és az 
olvasókhoz szóló előszó van téve".31 A fordítás, melyet Sylvester bekövetkezett halála miatt, 
Popa $tefán vladika is átdolgozott, műgonddal készült alkotás. Nagy szolgálatot tett a román 
nyelvnek. „ . . . hogy a fejedelmek az oláh nyelvet a liturgiába bevenni parancsolták: ezáltal 
fejlődött az oláh irodalom, ezáltal tartatott meg az oláh nemzetiség" — vallja Hunfalvy Pál a 
XVII. századi, fejedelmi nyomdában készült nyomtatások hatását értékelve.32 

Az Újszövetséget követően most már sűrűbben hagyja el a nyomdát román nyelvű 
sajtótermék, és rövidesen készítenek könyvet Havaselvén is. Ám a legnagyobb visszhangot 
az 1640. évi kiadású káté váltotta ki. Havaselvén jártában kezébe került Varíaam metropohtá-
nak, aki elolvasván, heves hitvitát kezdeményezett róla. írásra is rászánta magát, 1647-ben 
Válasz-1 készített, ebben részletesen kifejtette ellenérveit. Ezzel, akaratán kívül, megindította 
a román nyelvű irodalomnak egy újabb, továbblépést jelentő folyamatát. Megtört az ortodox 
egyház korábbi ellenállása a román nyelvű irodalommal szemben. Az erdélyi protestáns 
fejedelmek támogatása meghozta az eredményt. 

A román történetírás véleménye nem egységes az erdélyi reformáció megítélésében. 
Vannak és voltak történészek, akik csupán azt érzékelik, hogy ez — a műveltségterjesztéssel 
is járó — szellemi áramlat a görögkeleti vallás elhagyására,reformálására irányult, egyedüli 
célja ez lehetett. Megint mások — elfogultan magyarázva a tényeket — elnemzetlenítési 
törekvéseket vélnek felfedezni benne. Ám lehet-e elnemzetlenítésről beszélni olyan esetben, 
amikor minden törekvés az anyanyelv használatára, pártfogására, fejlesztésére irányul? 

Geleji Katona István levelezéséből fennmaradtak azok a „punktumok", kikötések, 
melyeket I. Rákóczi György kívánt meg a görögkeleti vladikák hivatalba helyezése 
alkalmával.33 Mire kötelezte ebben a fejedelem az erdélyi román egyházi vezetőket? 
Elsősorban arra, hojgy román nyelvű iskolát tartsanak fenn, anyanyelvi nyomdát és 
nyomdászokat foglalkoztassanak, hogy a vladika „az ő ecclesiajoknak, s mind scholajoknak 
épületére kívántató szükséges könyveket nyomtattasson". Ezenkívül szükségesnek látja még 
a fejedelem, hogy a templomokban rendszeresen prédikáljanak román nyelven és románra 
lefordított énekeket énekelhessen a román nép. S na mindehhez még hozzá vesszük, hogy a 
fejedelmek nagylelkűségéből és anyagi hozzájárulásával, sorra létesültek a román nyelvű 
iskolák, igazat kell adnunk Gh. Moldován román történész megállapításának: „ . . . a 
nemzeti fejedelmek gondoskodásának lehet köszönni, hogy a román nyelv jogait az 
egyházban visszanyerte. A protestáns fejedelmek e gondoskodása ébresztette föl az önérzetét 
a két oláh fejedelemségben is, hogy azok szintén — habár később — bevitték a nyelvet s 
kiküszöbölték a szlávot és görögöt örökre.Nem tarthatjuk tehát túlzásnak azt a 
következtetést, mely abban a Korban erős művelődési hatást tulajdonít — a magyarok és 
szászok közvetítette — reformációnak, a román nép kultúrájára. „Eljutott a románokhoz 
nemcsak az a német egyházi kultúra, amely a magyar protestantizmus irodalmának 
legfontosabb forrása volt, hanem végre utat talált hozzájuk a középkor gazdag latin 
himnuszköltészete is, amely minden nyugati neolatin nép közös kultúrhagyományához 
tartozik".35 

Európa minden korban a művelődési kölcsönhatások földje volt, s az itt élő népek 
műveltségkincse mindenkor termékenyítően hatott a népek békés együttélésére. Ezt sugallja 
a reformáció korának magyar—szász—román kölcsönös szellemi megtermékenyítése is. 

Hajdú Demeter Dénes 

"Juhász: i. m. 192. old. 
3 Nagy Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján. Erdélyi Múzeum 1940. I. füzet 
35—48. old. Gazdag könyvészeti felsorolással. 
^Juhász: i. m. 208. old. 
iTHunfalvy Pál: Az oláh káté. Századok, 1886. 
>}ötvös Ágoston: Geleji Katona István élete és levelei I. Rákóczi Györgyhöz. Magyar Múzeum, 
1859. I. köt. 216—217. old. 
34G/>. Moldovan: i. m. 256. old. 
KGáldiI..: i. m. 24. old. 17 



A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 
Országos Honismereti Bizottságának 

FELHÍVÁSA 

A nemzetiségi kisebbségek sorsáért aggódó nemzetek és társadalmak — hazánk 
különösképpen — hevesen tiltakoznak a román kormányzat erőszakolt településszer-
kezeti átalakításának terve ellen, amely el akarja tüntetni a föld felszínéről a romániai 
kis települések nagyrészét. E falvak közül hozzánk az erdélyi magyar falvak sorsa áll 
közel, amelyeket Buldózerekkel akarnak leromboltatni, bennök a faragott székely 
kapukat, az ősi portákat, a templomokat, a nagyhírű alma matereket, a kopj áfás 
temetőket, a várakat: megsemmisítve történelmi múltunk még létező és élő tanúbi-
zonyságait. Ennek az évtizedek óta tartó folyamatnak az a nem titkolt célja, hogy a 
Romániában élő nemzetiségeket elrománosítsák. 

E végzetes népirtással: „a második sicilicidiummal" meg akarják semmisíteni és 
széjjel akarják tépni az ott lakó nemzetiségek történeti azonosságtudatát. 

Ebben a helyzetben az Országos Honismereti Bizottság nem hallgathat. Nem 
hallgathat az egyetemes emberi kultúra védelmének a részeseként sem, különösképp 
nem hallgathat a több mint kétmillió magyar testvérünk sorsáért aggódva. A 
honismereti mozgalomnak a feljajduló nemzeti sérelmekre választ kell adnia. 

így az Országos Honismereti Bizottság kötelességének tartja, hogy mint a nemzeti 
tudat és önismeret gyarapításának a mozgalma, mint a nemzet tudatának a környezet-
védelmi mozgalma, tiltakozzék e nemzetgyilkos tervezet ellen. 

Népeket és nemzetiségeket nem lehet akaratuk ellenében áttelepíteni. A történelem 
nem vándorolhat ki, a sírkövek, a temetők, s a történelem beszédes épületei még a 
buldózerek körmöstalpai alól is visszabeszélnek. 

A XX. század végén, a fénylő technika századában ilyen nemzetiséggyilkos 
tervezetet nem szabad végrehajtani. Ne is hagyja a nagyvilág magára az Erdélyben és 
Románia más területein élő nemzetiségeket, mivel a nemzetiségek nem veszélyeztetik 
a tisztes román nép érdekeit. N e kelljen lemondani a magyarságnak sem arról, hogy 
hazánk határain tul emberi és magyar életet éljenek. Aki valamelyik nemzetségtől 
szabadságot vesz el, az önmaga történelmét és szabadságát is veszélybe sodorhatja. 

A magyar honismereti mozgalomnak mozgósítani kell hazánkban és határainkon 
kívül minden fórumon, hogy ezt a végzetes és nemzetiségellenes merényletet 
megakadályozhassuk. 

Kívánatosnak tartjuk, hogy tiltakozásunk jusson el Európa és a nagyvilág minden 
történelmi társulatánoz és honismereti bizottságához, és juttassuk el azt az ENSZ 
emberi és nemzetiségi jogokat védő szervezeteihez is. 

Bizottságunk kívánatosnak tartja, hogy az emberi jogok bizottságát hazánkban is 
mielőbb alapítsuk meg, amelyhez népfrontmozgalmunk országos testületeinek a 
hozzájáruló támogatásat is kérjük. 

Budapest, 1988. június 21. 

Az Országos Honismereti Bizottság nevében: 
Kanyar József 

elnök 
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