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SINTEZA PĂRŢILOR PRINCIPALE 

 Capitolul I. al tezei este destinat introducerii. În acest capitol am descris detailat 

scopul tezei, metodele de cercetare, am denumit şi principalele puncte pe care le-am 

problematizat, de asemenea tipul textelor folosite. 

Cercetarea în direcţia ambelor limbi a operelor scrise de autori bilingvi din 

Transilvania este o temă frecventă în literatura de specialitate maghiară şi străină a ultimelor 

decenii (în cazul nostru germană), diferite ramuri ale ştiinţei se concentrează asupra cercetării 

pe baza diferitelor criterii aplicate pe textele autorilor germani din Transilvania, texte pulicate 

în limba germană, maghiară şi română. Scopul tezei este analiza modului în care activitatea 

lui Heltai Gáspár se poate discuta pr baza teoriilor interculturalităţii, căutând răspuns la 

întrebarea cum îşi structurează opera, cu ce elemente lingvistice şi lexicale lucrează autorul, 

contând pe cititorii unei regiuni multietnice şi multiculturale. Prelucrarea modului de scris 

specific lui Heltai, având ca bază teoriile de mai sus este realizată în mod incomplet în 

domeniile de cercetare germane şi maghiare de specialitate. Scopul meu a fost prelucrarea şi 

interpretarea textelor maghiare ale autorului de origine săsească conform ipotezei conform 

căreia alegerea temelor nu se întâmplă în detrimentul formei şi conţinutului operelor, 

respectiv am avut ca scop şi analiza din perspectiva interculturalităţii, în ce măsură lexicul şi 

ortografia operelor sunt influenţaţe de aceşti factori. 

Următorul pas important în analiza lexicului, a metodelor stilistice ale traducerilor din 

limba germană în limba maghiară a fost: am constatat, că părţile, în care pe textul maghiar se 

simte influenţa limbii materne a lui Heltai pot fi grupate după anumite criterii.  

Din punctul de vedere al cercetării este totuşi tot atât de important analiza epocii şi 

operelor lui Heltai prin prisma religiei şi cea a societăţii. Heltai Gáspár este considerat de 

către literatura maghiară şi germană de specialitate ca fiind în primul rând reformator, fapt 

care ridică probleme de interpretare, deoarece autorul s-a reorientat de mai multe ori în ceea 

ce priveşte religia, iar acest fapt poate fi observat şi în textele şi activitatea lui tipografică. În 

literatura de specialitate maghiară şi germană se pot observa diferenţe aproape constante în 

descrierea, aprecierea evenimentelor religioase şi sociale ale epocii lui Heltai. Cercetătoarea 



germană Krista Zach de exemplu consideră, că încercările saşilor de a stabili egalitatea între 

saşi şi maghiari erau nefructuoase, pe de altă parte cercetătorul maghiar Molnár Szabolcs 

constată o egalitate aproape totală între saşi şi maghiari în epoca lui Heltai, după cum putem 

vedea în studiul lui la care se face referire şi în teză.  

În ceea ce priveşte criteriile de analiză, am efectuat aprecierile privind activitatea lui 

Heltai Gáspár mai întâi pe baza literaturii de specialitate generale, apoi a celor maghiare, iar 

în final bazându-mă pe studii critice germane. Ordinul menţionat a fost necesar, deoarece pe 

parcursul analizei operelor autorului a trebuit să iau în considerare opiniile generale ale 

literaturii de specialitate în limba maghiară despre autor, iar mai departe, dacă analiza este de 

fapt despre contacte literare germano-maghiare în opera autorului. Am considerat foarte 

important să constat ce rol are autorul maghiar cu limba maternă săsească în literatură, în 

cercetările germane contemporane, astfel asigurându-mă, că cercetările germano-maghiare în 

cazul autorului amintit sunt îndreptăţite. 

Pe parcursul cercetării publicaţiile originale ale lui Heltai sunt folosite de către mine 

paralel cu varianta lor din culegerea de texte efectuată de Molnár Szabolcs, în modul următor: 

în textul tezei rămâne varianta culegerii lui Molnár, deoarece acest text este mai lizibil şi mai 

uşor de descifrat mulţumită muncii efectuate de cercetătorul amintit, totodată în notele de 

subsol fac referire la numerele de pagină, titlurile capitolelor, limbajul editurii originale a lui 

Heltai (dar in cazurile unde ortografia, conţinutul textului nu diferă de textul original, nu repet 

citatul, ci precizez numai pagina în ediţia originală). Corpul tezei rămâne astfel uşor de 

urmărit, iar acest fapt nu va influenţa în mod negativ corectitudinea şi credibilitatea filologică.  

În capitolul II. întitulat Cultura literelor în secolul al 16-lea am încercat să analizez 

din perspectiva conceptelor contemporane culturale şi a conceptelor literare din secolul al 16-

lea semnificaţia culturală a tipografiilor din Transilvania din secolul al 16-lea în epoca 

respectivă şi contemporană. Am ajuns la concluzia că cele trei mari tipografii din Transilvania 

secolului al 16-lea, adică cea din Cluj, respectiv cele din Sibiu şi Braşov se aflau în relaţie de 

complementaritate nu numai în ceea ce priveşte limbajul, completând astfel şi semnificaţia 

activităţii lor, ci şi din punctul de vedere al variabilităţii ştiinţifice a operelor tipărite. 

Tipografia lui Heltai Gáspár s-a concentrat asupra unor opere, tipărituri religioase, respectiv 

beletristice şi istorice, tipografia din Sibiu a servit învăţământul şi administraţia, şi în mai 

mică măsură religia, iar tipografia din Braşov are în evidenţă tipărituri în aproape toate 

domeniile ştiinţifice contemporane, dar nu ajunge în nici un domeniu la o profunzime, pe care 

o putem vedea la tipografia clujeană a lui Heltai. Analiza erudiţiei săseşti din Transilvania –

aici înţelegem desigur operele în formă tipărită – a fost importantă, deoarece am obţinut o 



privire de ansamblu asupra cărţilor citite, incluzând nu numai pe cele din secolul al 16-lea, 

astfel am putut observa şi nişte tendinţe de schimbare în atitudinea publicului cititor.  

În capitolul III întitulat Heltai Gáspár – Activitata editorială şi de tipograf  

comparaţia celor trei tipografii din Transilvania a fost gândită ca o continuare a capitolului 

precedent, luând în considerare factori variaţi care au influenţat activitatea acestor tipografii, 

respectiv consecinţele acestor factori. Am analizat particularităţile conţinutului şi genului 

literar din opere concrete, respectiv principiul de activitate a tipografiilor, şi am constatat că 

tipografia din Sibiu nu lucra cu un singur tipograf, respectiv tipul textelor editate nu era 

definit de personalitatea autorilor şi tipografilor, ci mai degrabă de către interesele săseşti, de 

principiul îndeplinirii datoriei faţă de oraş, fapt care reiese clar din tipul operelor. Tipografia 

din Braşov şi din cea Cluj s-au format deja pe baza şi în urma activităţii unor personalităţi 

importante, totuşi tipul şi limba textelor arată divergenţe seminificative în cazul celor două 

tipografii. Ambii autori de origine săsească din Transilvania, adică Johannes Honterus din 

Braşov şi Heltai Gáspár din Cluj au alte scopuri, şi îşi exercită activitatea în diferite limbi 

(germană, respectiv maghiară), dar din concurenţa virtuală, de fapt inexistentă şi nedovedită 

în secolul al 16-lea, se pare totuşi că Heltai iese în avantaj, deoarece  operele lui cu temă 

interesantă nu numai pentru filologi, ci şi pentru publicul larg sunt citite şi azi (mai ales Száz 

fabula), în timp ce popularitatea textelor apărute în tipografia lui Honterus s-a mai diminuat 

pe parcursul secolelor, fapt valabil şi pentru popularitatea celor din Sibiu. Desigur o dată cu 

pronunţarea acestor constatări trebuie să luăm în considerare că populaţia saşilor (iar din 

secolul al 18-lea cea a şvabilor) din Transilvania şi Banat s-a diminuat în mod drastic în 

comparaţie cu populaţia maghiară, iar literatura germană de specialitate din Germania de 

astăzi nu le-a acordat atenţia cuvenită. 

În subcapitolul Limba şi ortografia tipăriturilor maghiare vechi m-am concentrat mai 

ales asupra influenţei exercitate de Heltai Gáspár asupra ortografiei maghiare; rolul lui Heltai 

în acest domeniu a fost comparat cu cel al altor autori din epocă. Am încercat să găsesc 

răspuns la întrebarea, datorită cărui fapt a dăinuit şi era mai populară traducerea Bibliei în 

varianta lui Károli Gáspár şi nu în cea a lui Heltai. 

Partea cea mai voluminoasă şi importantă a tezei o constituie capitolul cu titlul Opere 

literare – încercari de abordare, adică capitolul IV. Precedând analiza concretă a operelor 

desemnate am considerat necesar să trec în evidenţă unele consideraţii din literatura de 

specialitate despre operele lui Heltai, facilitând astfel clasarea locului ocupat de aceste opere 

în activitatea privită în ansamblu a autorului. Textele alese din opera lui Heltai şi analizate 

mai amănunţit sunt în număr de trei, care din punctul meu de vedere s-au dovedit a fi potriviţe 



pentru analiza pe baza teoriei şi practicii traducerilor, a lexicului şi a frazeologiei, dar acest 

fapt nu înseamnă că în textele cu altă temă sau de alt gen literar ale autorului aceste criterii nu 

ar putea fi dezbătute.  

Prin prisma contactelor literare germano-maghiare am căutat răspuns la relaţia 

complexă dintre limba maternă săsească al autorului şi operele sale scrise în limba maghiară. 

Rezultatele obţinute de Heltai pe tărâmul literaturii maghiare sunt subliniate şi de aprecierile 

germane, iar limba maternă este amintită de aprecierile maghiare, rezultând din asta, că Heltai 

Gáspár este asimilat de ambele limbi (de istoria celor două culturi), ceea ce în cazul literaturii 

maghiare de specialitate este de la sine înţeles. Este îmbucurător, că nici literatura germană de 

specialitate nu-l exclude pe Heltai, cu toate că şi-a scris operele în limba maghiară, mai mult, 

îl consideră tipograful cel mai important al secolului al 16-lea din Transilvania (împreuna cu 

Johannes Honterus din Braşov). 

 Capitolul V. conţine concluziile la care am ajuns în urma finalizării tezei. În 

urma analizelor efectuate pe baza operelor şi activităţii editoriale am ajuns la concluzia că 

ipotezele şi constatările referitoare la unele opere ale lui Heltai Gáspár, conform cărora aceste 

opere ar fi traduceri, nu numai în baza normelor de scriere de epocă (după care textele 

preluate din opere străine nu s-au catalogat drept traduceri), ci şi ca rezultat al analizei 

stilistice şi lexicale, trebuie reinterpretate, redefinite. Operele lui Heltai, datorită conţinutului 

pot fi considerate ori traduceri, ori opere individuale, dar în ceea ce priveşte lexicul, textele 

amintesc doar în mică măsură de textele originale, chiar sunt mai reuşite decât acestea. 

 
 Capitolul VI. este constituit de sursele bibliografice. 
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