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Ejne, dejne, denejde, ejne, dejne, denejde!
3. A szép leányoknak három ágú haja,
A szép legénynek vőlegény bokréta.
Ejne, dejne, denejde, ejne, dejne, denejde!
4. Öreg embereknek csutora borocska,
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa.
Ejne, dejne, denejde, ejne, dejne, denejde!
5. A szép menyecskéknek utcán az ülésük,
A kisgyerekeknek porba heverésük.
Ejne, dejne, denejde, ejne, dejne, denejde!
Az ének végén a háziasszony felhajtja a királyné kendőjét, s a következőket mondja:
- Hadd nézzem a királynétokat, édes-e, vagy savanyú?
A királynénak ekkor nem szabad mosolyognia.
A háziasszony így folytatja:
- Látom, igen édes, tessék az ajándék!
Beleteszi a kosárba az almát, diót, a köcsögbe a pénzt.
A pünkösdölő leányok háromszor magasra emelik a kiskirálynét, s így kiáltanak:
- Ekkora legyen a kendtek kendere!
Tapasztalataim szerint a 8-10 éves kislányok igen szívesen vállalkoznak e szép szokás
bemutatására. Az egyszerű tánclépések megtanításával fejlesztjük a gyermekek ritmus
érzékét, ízelítőt kapnak a dunántúli táncokból. A szokás betanításakor különösen figyel
jünk a ritmikus mozgásra, a dalokkal való összhangra. Célszerű a táncfigurákat előbb
körben együtt gyakorolni.

IRODALOM
Magyar Néprajz VII., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. (Jeles na pok-ünnepi szokások - Tátrai
Zsuzsanna)
Magyar Népzene Tára II. Jeles napok, Akadémia Kiadó, Budapest, 1953.
Volly István: Népi Játékok, Budapest, 1938.

KARÁCSONYNÉ MOLNÁR ERIKA

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság
„...én is magyarul kezdettem mívelgetni...”
A XVIII. században a felvilágosodás eszméinek terjedésével egyre határozottabban
merül fel a magyar nyelv közjogi helyzete a császári birodalom magyar nyelvterületein.
Erdélyben Bőd Péter felvetette egy tudós társaság létesítésének gondolatát „a magyar
nyelvnek ékesgetésére.” Bessenyei György röpirataiban leszögezte: „Minden nemzet a
maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem." Mégis II. József császár 1784-ben azt
látta jónak, ha az egész birodalom területén az addigi hivatalos latin nyelv helyett a né
metet vezetik be. Néhány hónappal később valóságos nyelvi mozgalom bontakozik ki a
császári rendelet ellen: írók, hírlapírók, értelmiségiek szállnak síkra az anyanyelv jogá
ért... A XVIII. század utolsó évtizedének kezdetén megnyílik a lehetőség a nemzeti nyelvű
intézmények létesítése és a magyar nyelv terjesztése előtt.
Rövid néhány évig - a Martinovics-összeesküvés leleplezéséig - a felvilágosodás szá
mos célkitűzése valósul meg. A birodalomtól távolabbi Erdélyben a jelentősebb eredmé
nyek: noha Pest-Budán 1790 októberében létrejött a magyar színtársulat, ezt nem követte
- a sürgető röpiratok, tervezetek ellenére sem - a magyar tudós társaság létrejötte. Ma
gyar újságja - hírlapja - is csak Pozsonynak van. Erdélyben elsőnek a magyar nyelvű
lap, az Erdélyi Magyar Hírvívő születik meg 1790 tavaszán Nagyszebenben, majd e lap
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a guberniummal együtt átköltözik Kolozsvárra. Háromnegyed éves életét a nemzet érde
keivel nem számoló kicsinyes intrika rövidíti meg. Kolozsvár már működő két egyházi
nyomdája nem tudta nézni a városba költöző magyar lap kiadására vállalkozó szász
nyomda konkurenciáját. Szerencsésebb csillagzat alatt született meg Kolozsváron a ma
gyar színház 1792. december 17-én. Válságok, gáncsoskodások anyagi gondok ellenére
a színház talpon maradt, míg a Pest-Budai 1796 tavaszán megszűnt, a kolozsvári szín
ház folyamatosan szolgálta és szolgálja ma is - 200 év után is - a magyar nyelvet, az
erdélyi magyar kultúrát.
A változások jegyében összeült erdélyi országgyűlés kebeléből egy bizottságot neve
zett ki, hogy az Aranka György által beterjesztett magyar tudós-nyelvművelő társaság
tervezetét megtárgyalja. Aranka György röpiratokban ismertette a tudós társasággal kap
csolatos elgondolásait, s bár a tervek az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság létreho
zásáról szóltak, a programpontok messze túllépnek a nyelvművelés szűk prakticista ke
retein. A konkrétizált, kitűzött feladatok lényegében az akadémiai törekvések korai meg
fogalmazását jelentették: a magyar nyelv terjesztése, fejlesztése ürügyén a tudományok,
az irodalom fellendítése volt a cél, s a Bessenyei által megfogalmazott gondolatmenet
ben: Aranka elaborátuma a magyar nyelvű tudományok fejlesztését irányozta elő. Min
denek előtt az anyanyelvű intézmények létrehozása volt a közeli cél: lapok, folyóiratok,
tudóstársaságok, színházak- és nem utolsósorban iskolák kerültek Aranka tervezetének
homlokterébe. A bizottság pártoló jóváhagyását, a benyújtott törvényjavaslatot az erdélyi
országgyűlés 1791. július 20-i ülésén fogadta el... A bizottság azzal a véleménnyel vitte
Bécsbe a császár elé, hogy közeli jóvágyahása nem késhet soká. Közben Aranka György
széles körben terjesztette röpiratait. Erdélyben és Magyarországon... A röpiratok élénk
visszhangot váltottak ki, az Arankához visszaérkező válaszok sokasága a kedvező vissz
hangról tanúskodik. A magyar nyelvterület minden irányából érkező levelek, a különböző
értelmiségi csoportok részéről kinyilvánított érdeklődés Arankát és többi segítőtársát ar
ról győzték meg, hogy a társaságot a tervezet szerint Marosvásárhelyen mielőbb létre
kell hozni. A törvényjavaslat válasz nélkül vesztegelt a császári adminisztráció bürokra
tikus útvesztőiben. De elutasító válasz sem született, így Aranka György - Bánffy György
gubernátor beleegyezésével - szükségmegoldáshoz folyamodott. Addig is, míg a csá
szári jóváhagyás megérkezik - amint kifejtették - a társaság „Próbatársaság" néven mű
ködik - azokért a célokért, amelyek a röpiratokban megtalálhatók. Az első tudományos
összejövetelre 1793. december 3-án került sor.
A politikai ég hamar beborult, Magyarországon a RévaiMiklós-ié\e tudós társaság ter
vét nem sikerült tető alá hozni, az erdélyieken az átmeneti megoldás ötlete segített. A
gubernátor felügyelete alatt működő Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság - a közbejött
politikai megrázkódtatások (Martinovicsék pere) ellenére - több mint egy évtizedig mű
ködhetett. Nem rajtuk múlott, hogy sok tervüket nem tudták valóra váltani, de amit meg
valósítottak - a magyar tudomány értékes, fontos előzménye.
A magyar oktatás történetének fontos mérföldköve a társaság tevékenysége, amely
minden korábbi kísérletnél határozottabban szögezte le a zanyanyelvű oktatás fontossá
gát, a tudományok magyar nyelven történő művelésének szükségességét. A kétszáz év
vel ezelőtt vívott harcok tanulságaiból ma is lehet okulni. A társaság a magyar nyelv fon
tosságát, a nyelvkönyvek hasznosságát, a nyelv pallérozását, terjesztését az iskolákban
és az iskolákon kívül is. A különböző erdélyi iskolákban működő oktatókat elsősorban az
anyanyelv kérdései foglalkoztatták. A magyar pedagógia történetének szempontjából
sem érdektelen megvizsgálni, hogy a röpiratot kézbe vevő tanárok miként reagáltak
Aranka úttörő kezdeményezéseire.
Az alábbiakban két válaszlevelet közlünk.
Az egyiket az a Benke Mihály (1755- 1817) írta, akit úgy is számon tart a krónika, mint
az Erdélybe érkező Kazinczy felköszöntőjét (1816). A híres nagyenyedi kollégium tanári
kara nevében ő köszöntötte az írót. Benke 1791-től három évtizeden keresztül a bölcselet
tanára volt a híres református kollégiumban. Szinnyei Jószer szerint latin nyelven tanított,
de íme, ez a levél a bizonyíték, hogy éppen a kapott ösztönzésre leírhatta, hogy „hivatalos
tárgyait” - azaz az általa tanított tantárgyakat „én is magyarul kezdettem m ivelgetni..."s
bírálat céljából a nagyenyedi kollégiumba küldött magyar grammatikákról pedig a bírálat
elkészítéséig jelezni óhajtotta, hogy hasonló munkákra milyen nagy szükség van.
A második levél szerzőjéről kevesebben tudunk. 1787-ig Nagybún volt református pap,
majd 1796-ig a székelyudvarhelyi református kollégiumban tanított. Ott érte utol az Er
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délyi Magyar Nyelvmívelő Társaság megalakulásának (1793) híre, ami nagy öröm volt
számára, minthogy már két évvel korábban, 1791-ben az iskolájából ő válaszolt Aranka
röpiratára. A tudományok magyar nyelven való művelésének igencsak örvendene, mert
mint írta - „én azt tartom, hogy Nyelvünk tökéletesítésére ennél egy hathatósabb utat
gondolni nem le h e t..."- sajnálatos tanári tapasztalata az, hogy a diákok egymás között
a tudományokról szólva a latinra fordítják a szót. A levélírás ideje akár történelmi fordulat
kezdete is lehet: „Én magam ebbe az oskolai esztendőbe a Physicat Magyarul kezdttem
taníttani... "A váltás természetesen nem könnyű, de nem lehetetlen. Gondok szép szám
mal akadnak, hiszen sok esetben hiányzik a magyar terminus technicus, de az első ta
pasztalatok biztatók Székelyudvarhelyen is: „... nem tsak a régibb, hanem az ujabb De
ákjaim is reménységem felett, szép előmeneteleket mutattak ebben a nemes tudo
mányban...”
Mindkét levél 1791 -ben íródott: a kimozdulásról tudósítanak; arról, hogy Aranka és tár
sainak kezdményezését vállalják a patinás erdélyi iskolákban, ahol már igény van a tu
dományok magyar nyelvű tanítására, művelésére.
A leveleket az eredeti - egymástól eltérő - egyéni helyesírásban közöljük, egyedül az
érthetőség kedvéért a Méltoságos szó rövidített változatát oldottuk fel. A „helyesírás”, az
orgotográfia még távol volt az egységülés későbbi normáitól, egyénekre szabott, ez által
is jelzi a kort, amelyben ezek a levelek megszülettek, s amely magán viselte a felviágosodás termékeny hatását az erdélyi tájakon is.
E levelek közlésével az 1793. dedcember 3-án alakult Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Tár
saságra emlékezünk.

Benke Mihály levele Aranka Györgyhöz
Méltoságos Ur
Méltoztatott igen drága Uram!
Két rendben hozzám küldeni méltoztatott Levelét a Méltoságos Urnák nagy tisztelettel vettem,
és tartozó vállaszomban nem álhatom meg, hogy lég elöl is mindjárt ki ne jelentsem azon való örö
mömet, hogy a Méltoságos Urnák avagy tsak ennyireis esméretségére juthattam. Mely tökélettes
lenne pedig gerjedett örömem ha én a Méltoságos Urerántam vett jó Ítéletének és reménységének
voltaképpen meg felelhetnék! Tudva vagyon már jo darab időtől fogva előttem a Méltoságos Umak
édes Anyai nyelvnek gyarapítására törekedő igyekezete, és a végre meg mutatott igen ditséretes
munkás szorgalmatossága, és ebéli igyekezetét a Méltoságos Urnák a Szentséget; Egek áldják
meg azt kévánom. Kezemben vagyon az e végre készített, két rendbéli rajzolat, vagy intézetis, és
ennekis tiszta Szivböl kivánok tökélletesedést. Tsak hogy meg ne halna Nagyaink fel gerjedett buzgoságok, és meg ne gyengülnének ezt ezközölhetö tudósaink nervussaikot. Én a mi engemet illet,
részemről az akaratot, az igyekezetet és a képességet jó szivei ajánlom, de tehettséget igen kevesset Ígérhetek. Tsak ugyan ezen Szent épületre, ha selymet és arannyat nemis lég alább sovány
gyapjot a lehettségig adakozom, mihelyt hivatalom tárgyaiban, melyeket énis magyarul kezdettem
mivelgetni, egy kis utat törtletek magamnak. A Két Magyar Grammatikát vettük, és azoknak olva
sásokhoz közönségesen professorukul hozzá fogtunk, de elöreis jelentem, hogy ezeknek megnézegetése sokatska időbe fog kerülni, mint hogy az obligentzionk bé állott, és kevés időt szakaszthatunk azoknak olvasásokra. Erössen fognánk örvendeni ha valamelyik olyan lenne hogy méltán
közre lehetne botsátani, mert erre nagy szükségünk volna. Mi ugyan igyekezünk mind az itt lévők
nek, mind pedig a Kolosváron maradiaknak annak idejében, egyenes meg Ítélésében, tsak ugyan
felette szükséges hogy más értelmes férfiak rostájábanis meg fordulyanak és azért mihelyt mi ezek
kel készen leszünk, lég ottan a Méltoságos Urnák bátorkodunk által küldnei.
Nagy Köszönettel tartozom tovább a Méltoságos Urnák mind a Schakespear (!) Munkáinak által
küldésiért, mind pedig különösön a Budai Basáért, melyet mind a kiadás tsinossága, mind főképpen
a fordito nevének látása ugyannnyira ajánlott, hogy alig várom a Könyv kötőtűi való viszsza érke
zését. Secretarius Kováts Urat, az én kedves Barátomnak Baráttyát bátorkodom a Méltoságos Ur
által igen nagy szivességgel köszönteni. Magamot pedig továbbrais a Méltoságos Umak szere
tetétben alázatosan ajánlván vagyok
nagy tisztelettel
A Méltoságos Umak
alázatos tisztelő Szolgája
Benke Mihály
Enyed 4dlk 7 [szeptember] 1791.
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Bodola Sámuel levele Aranka Györgyhöz
Móltoságos Ur!
Jo Méltoságos Patronus Uram.
A Gymnasiumunk Könyvei Számát, méltoztatott a Móltoságos Urszaporittani, a fiúi szeretetnek
jeles példáját, érzékeny játékoknak elő adó Munkájával, a mellyet én alázatos köszönettel, és nagy
háládatossággal vettem, a Magyar Nyelv mivelésére tartózó elmélkedésekkel együtt: valójában ditséretes, és igen hasznos Tárgyot tett maga eleibe a Móltoságos Ur, arra fordítván egész igyekezetét,
hogy Nemzeti Nyelvűnk, már valaha, eddig való gyászszát le vetkezzó; és ékesebb formában tün
dököljék, a más ki pallérozott Nemzetek Nyelvei között: ón egész őrömmel láttam és olvastam volt
annakelőtteis, a Móltoságos Ur ide tartózó elmélkedéseit, s minthogy nekem parantsolni méltoztatott,
azokra közönségesen a következendő meg jegyzósetskómet bátorkodom a Méltoságos Ur eleibe ter
jesztem: említi a Méltoságos Ur többek között azt is, hogy a fővebb oskolákba a Tudományokat jo volna
Magyarul tanittani, ón azt tartom, hogy Nyelvűnk tökéletesítésére ennél egy hathatósabb utat gondolni
nem lehet, mert ez által nem tsak a Tanittok készülnének el a tudományokra tartózó dolgoknak tisztán
való elé adására, hanem egyszersmind tanítványokat is el készittenék. Sok tapasztalásból láttam, és
veszem észre mind e mái napig is, hogy a Kolegyomokban tanuló ifjak, az egymás között lévő barattságos társalkodásokban valamely tudományról, a mellyet hallanak, vagy olvasnak, Magyarul beszóllem
kezdenek, de beszódjeket tsak hamar Deákra kénteleintetnekfordittani, mert úgy tanulták; ha Magyarul
hallották vagy olvasták volna, kóttsóg kivűl meg nem akadnának együtt való beszélgetésekbe. Igaz
dolog az, hogy a Magyar Nyelvnek mostani állapottyában a Tanítóknak sokkal könnyebb Deákul mint
Magyarul tanittani; de azért hogy nehezetske, nem lehetetlen mostanis én magam ebben az oskolai
esztendőben a Physicat Magyarul kezdettem tanittani, és mind úgy is vittem, s bizonyossá tehetem a
Méltoságos Urat arrul hogy nem tsak a régibb, hanem az Ujabb Deákjaim is remény felett, szép előme
neteleket mutatták ebben a Nemes tudományban: Megkell ugyan azt vallanom hogy mivel itten sok
Matematicumok fordulnak elé, ezeket többére szántszándékkal Deákul adtam elé, nem azért hogy Ma
gyarul mind éppen lehetetlen lett volna kitenni, hanem azért hogy mivel az illyen szoknak Magyarul való
ki tételek nintsen még meg állítva, tartottam attól hogy ón egyképpen, más pedig másképpen teszi ki.
Ebből már azt hozom ki, hogy minekelőtte a tanulás módja, közönségesen a Hazánkba Magyar folylyamattyát el kezdhetné, szükség volna a Magyar Nyelvet mivelő Társaságnak a Philosophiában, a
Mathézisben elé forduló különösebb szókot, ugyki tenni, hogy azzal annakutánna mindenek élhetné
nek, mert e mái időben a Teologia, a Philosophiával igen szorossan lóvén egybe köttetve, mind addig,
a míg a Philosophia Magyar lábra nem kap, hogy a Teologiát ezen a Nyelven s móddal lehessen tanittani
nem képzelhetem. Példát láthatunk ennek megbizonyittására más nemzeteknek már ki pallérozott Nyel
vekben. Nézze meg akárki, hogy sokat ne emlittsek Volfnak Német nyelven ki jött Erkőltsi (Morális)
Philosophiáját. Ennek a végén maga tsináJt némely német szokat, és oda fel jegyezte, utánna tévén
Deákul is hogy inkább megértse. Tudnék erre frantzia régibb Auctorokbolis sok példát emlitteni.hahoszszasson akarnám a Méltoságos Urat terhelni, a mellyek mind azt tanitják, mikor az ilylyen Auctorok
irtanak az ők nyelvek mógakkor nagy homály alatt volt, és az ¡Ilyeneknek szorgalmatossága által már
tsaknem egész Európában közönségessé lett, de úgy hogy elsőben a Philosophisukoknak magok Nyel
veken való ki tételében foglalatoskodtanak. Én ennek, nálamnál sokkal jobban lójendő meggondolását
alázatoson ajánlom a Méltoságos Umak.
Továbbá a mély Regulákat ki adott a Móltoságos, azok valósággal mind a Magyar Nyelv gyarapítá
sára céloznak, próbát tettem énis ezek szerónt és a mint a 16dlk levelén a 3dlk szám alatt vagyon, azon
a modon láttam mely sok jo szokot lehessen tsinálm; de minthogy mindenek felett költség lenne ennek
a kívánt célnak el érésére, attól lehet tartani mindenekfelett, hogy ebben a részben fogyatkozás lószen,
mert mindeddig Ígéretben vagyon, a még igen kevéss; azért úgy tettzik énnekem hogy jó volna ha a
Móltoságos Ur, bizonyos Szemóllyekre bizná holmi Szép Munkaknak fordittását, ós ha különös fő Mél
tóságok találkoznának a kik kinyomtattatnák, még addig a mig a Társaság fel állana, ugytartom nem
ártana, mert ha szabad ki mondanom a mit gondolok, hogy ollyan fundus állíttassák fel, a miilyen kellene,
azt nehezen képzelem Tehetném még ide holmikról való vélekedésem, de talám eddig is célomon tull
mentem, ha valamit a Móltoságos Ur kedve szerént találtam, azon igen őrvendek, ha pedig megbán
tottam, azért alázatoson engedőimet instálok; örvendeném erőssen ha Vásárhelyhez közelebb ló
vén, személlyesen udvarolhatnék a Méltoságos Urnák, mert Így minden gondolataimot világosab
ban ki adhatnám. Még pediglen Magamot továbrais a Méltoságos Ur Gratiájába alázatoson ajánlott,
állandóul maradtam a Móltoságos Ur alázatos tisztelői Szolgája
Bodolai Sámuel Prof.Sz[ékely]Udvarhely 20a X1* [december] 1791
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