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Nem egyszerű a román történetírásnak a XVII. század román történészeiről írni. Egyrészt azért, mert ők
többnyire a havasalföldi vagy moldvai vajdai kancelláriákban dolgoztak, tehát elsősorban Havasalföld és
Moldva történetét írták le, másrészt mert az erdélyi történéseket szász1 vagy magyar historikusok „szem-
üvegén” keresztül szemlélték. A történelemben oly divatos, de egyben veszélyes etnikai kizárólagosság–
kisajátítás érzése kísérthet olykor Oláh Miklós (1493–1568)2 esztergomi érsek románokról írt
származástörténete kapcsán is, amely kiemelten fontos a román humanista történetírás önmeghatározá-
sában3. A XVIII század második felének román történetírása nagyban pótolja azt a hiányérzést, amelyet
a korábbi századok erdélyi román történetírása ébreszt a kutatókban. Ezt leginkább a balázsfalvi iskola nagy
történelemtriászának: Petru Maiornak4, samuil Micu Klein-nak5 és gheorghe Şincainak6 köszönheti,
akiknek a román történetírás alapvető és megkerülhetetlen monográfiákat szentelt7. Meglepő azonban,
hogy az erdélyi románok első, tudományosnak mondható történelmét nem a balázsfalvi iskola valame-
lyik történésze, még csak nem is Kárpátokon túli történész, hanem a gyulafehérvár melletti Magyari-
genben tevékenykedő magyar református lelkész, Bod Péter (1712–1769) írta.8 A XVIII. század első
felében magyarul elkezdett mű, és annak latin fordítása ezáltal némileg módosítja azt a kizárólagosságot,
amelyet a balázsfalvi iskola görög katolikus történészei kivívtak maguknak az erdélyi historiográfia terü-
letén, és egyben összefoglalja mindazokat a klasszikus és korabeli történetírói eredményeket, amelyek
szász-magyar vagy európai környezetben már korábban értekeztek a románokról, igaz, legtöbbször tá-
gabb erdélyi, európai történelmi kontextusban. Bod Péter specifikusan az erdélyi románok történelmét
kutatja. Azért is, mert demográfiailag a XVIII. század meghatározó etnikumává vált, és ezzel a történet-
írásnak valahogyan számolnia kellett. Másrészt azért, mert az erdélyi egyháztörténet a románság két nagy
eseményéhez szervesen kapcsolódott. Nevezetesen a román reformátusok, illetve görög-keletieknek ma-
gyar reformátusokkal való uniója által, másrészt a római katolikusokkal való újabb egyesülése kapcsán,
amelynek görög katolikus román egyházi elitje a nemzeti önállósodás útjára lépett. Az első egyesülés em-
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léke, a második unió krízishelyzete és a román társadalom fejlődése ilyformán megkerülhetetlenné vált a
magyar történetírás számára is. Bod épp ennek állít emléket, igaz, a maga református módján, de mindig
igazodva a vallott igazsághoz. Modern történelmet ír, amely úgy a magyar, mint a román történetírás szá-
mára megkerülhetetlen. szakítva az oknyomozó erdélyi történelemírással, Erdélyben épp ebben a műben
érhető tetten a Bél Mátyás által meghonosított történelmi iskola, államismereti iskola (staatenkunde)
mechanizmusainak, kérdéseinek és kifejtéseinek alkalmazása. Nem véletlen ez, hiszen Bod Péter (1712–
1769) műfordító, költő, könyvtáros, tanár, lelkész, a Magyar református Egyház főjegyzője, az erdélyi ma-
gyar művelődéstörténet egyik legfontosabb személyisége volt, akinek teológiai, történelmi, irodalmi
tevékenysége a legkiemelkedőbb erdélyi értelmiségi teljesítményeknek sorába illik.9

A nyelv megújításának óhaját, amely oly specifikus volt a felvilágosodás korának tudósaira, szótárai10

és Újszövetség-fordítása11 által próbálta megvalósítani. Filológiai érdeklődését híven bizonyította az, hogy
könyvtárában sok szótárat és grammatikát gyűjtött. Nem elhanyagolható az sem, hogy ezek mellett egy
kéziratos román grammatikáról is van feljegyzés az árverezési jegyzékben, továbbá két ismeretlen tartalmú
román könyve is volt.12 Latin nyelvű román egyháztörténetének sok románnyelvű feljegyzése és a román
könyvek, grammatika iránti érdeklődése bizonyítják azt, hogy Bod Péter románul is tudott. Ezt az ér-
deklődését, amely fölött kevés kortársa osztozott, első házasságából (1748–1750) örökölhette. Felesége,
Enyedi Mária a havasalföldi Brâncoveanu család erdélyi uradalmai gondozójának leánya volt. Bod maga
állította, hogy felesége „járatos volt a román litteraturában”.13 A két román egyháztörténet összehasonlí-
tása bizonyítja a szerző nagymértékű szemléletváltoztatását a románok szerepét illetően. Így jutott el az
egyszerű felekezeti disputa alanyairól alkotott képtől egy széleskörű és megalapozott tudományos kuta-
táshoz, amely főleg a románok felekezettörténetét volt hivatott tisztázni.

Kutatásai között a legnagyobb tevékenységet az egyháztörténet terén látszott kifejteni, bár megala-
pozott feltételezések szerint készült Erdély népeinek, végül is Erdély történetének megírására14. Érdekelte
a szászok, székelyek, románok és mindenekelőtt a magyarok történelme, akiknek megírta az addig létező
legrészletesebb egyháztörténetét.15 Nem csak saját egyházának története érdekelte, hanem kutatta az er-
délyi unitarizmus16 és katolicizmus történetét is, és nem utolsósorban a románok egyháztörténetét. Tör-
ténelmi munkái nem egyszerűen okmányok és tettek felsorolása, ahogy ez debreceni Ember Pál (F. A.
Lampe) analitikus művében17 megjelent, akit tanítómesterének tartott. Nem keresett alkalmat arra, hogy
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felekezeti polémiát folytasson, még akkor is, ha sokszor nem tudta kivonni magát az alól a szempont alól,
hogy a református hit elsőbbrendűségét vallja, hanem sikeresen próbálkozott azzal, hogy a felekezeti par-
tikuláris történelmet kiemelje a vallásközpontúság bűvköréből, és a tudományos kutatás eszközeivel, élő
egyetemes történelemmé változtassa. Történelemírása próbálkozás egy laikus történelmi szemlélet kiala-
kítására, amely a kartéziánizmus és a wolfi racionalizmus hatása alatt állt, mint maga Bod neveltetése is.

Történelmi diskurzusának diplomatikus voltából fakad, hogy néha elhallgat, vagy aligha említ egyes
történelmi forrásokat, és ezzel inkább a polémikus hangvétel enyhe vonulatába illeszkedett be. Martyr Pé-
tertől a néprajz iránti érdeklődését örökölte, kiegészítette a jezsuitáktól tanult példával, amellyel a szer-
zetesek a felekezeti életen belüli szokásokat figyelték. Mabillontól és Tillemonttól a dokumentumok
használatát tanulta, amivel igazolni próbálta saját álláspontját.

Bod tudta, hogy az egyháztörténetet nem lehet elválasztani a politikatörténettől. Amikor a más és más fe-
lekezetek és politika kapcsolatáról írt, megpróbált távolságtartó lenni, azonban mértékkel. Mosheim hatására
lemondott a természetfelettiről, arról, hogy történetkritikáját teológusként alkalmazza. saját értékítéletére tá-
maszkodva írt anélkül, hogy isteni beavatkozásra utaljon mindenben, mint okszerűségre. Nem egy esetben a
dogmatika másodrendű szereplője lett értékítéletének. Apáczai csere János, Pápai Páriz Ferenc, majd tanára,
Ajtai Abód Mihály történetírásának segítségével ismerhette meg a nemzet történetének kiemelkedően fontos
szerepét a nevelésben és tudománytörténetben. A nemzet egyháztörténetének kutatása iránti vágyat és mód-
szert Leibniz tanítványa, Ernst daniel Jablonsky történész professzor és porosz udvari prédikátor csempészte
be már korábban az erdélyi magyar történetírásba. A források rendszerezésével azt szerette volna, hogy az a
nemzet és felekezet, amelyhez tartozott, a lehető legpozitívabb fényben jelenjen meg. A kartézianizmus meg-
tanította arra, hogy a tévedés lehetőségét minimálisra csökkentse, főleg azt, hogy ne helyezze a képzelőerőt a
dokumentumok igazságtartalmának elébe. Megtanította arra, hogy ítélje meg a részleteket, és a leglényegeseb-
bet válassza ki, miután meghallgatta a szavahihető tanúvallomásokat. A relatív távolságtartás szemléletét tette
magáévá. Összegezve életművének jellemzését elmondhatjuk, hogy Bod Péter a „pietas et eruditio” embere volt.

Mi késztethette Bod Pétert arra, hogy a románok történelmét, egyháztörténetét megírja? Lehetséges
érdeklődése, amellyel Erdély népeinek és vallásainak történelme fele fordult, esetleg a románok politikai
törekvéseinek felismerése, vagy csupán családi környezetének kapcsolatai késztethették erre? Korábban és
a későbbiekben is találhatunk utalást arra, miért érdekelte főleg a román uniált Egyházban végbemenő
bomlasztó folyamat. Maga Bod Péter így foglalta össze könyve, illetve könyvei megírásának céljait: első-
sorban az utókornak szerette volna hűségesen közölni a történteket, „fideliter transmittere posteritati” amint
maga mondotta, más esetekben is. Másodsorban ismertetni szerette volna a román ortodoxok római ka-
tolikusokkal való uniójának történetét és annak szereplőit, a „historia Unionis et actorum”-ot. Harmad-
sorban a világ tudomására szerette volna hozni a románok eredetét, vallását, szokásait és státusát. Nyíltan
ki nem mondott, de nem rejtett célja volt Bodnak a protestáns szempont érvényesítése, amely az egy-
házpolitikai ellenreformációs folyamatokat saját egyházára nézve sérelmesnek minősítette.

A fentiekben Bod történetírását jellemezhettem. Mindez érvényes arra is, ahogyan a románok törté-
netét megírta. A Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium Historia-t legtevékenyebb korszakában írta,
amikor történetkritikája a legfejlettebbnek tűnik.

szerencsére lehetőségem volt egy korábbi változatával összevetni a Brevis Valachorum Transylvaniam
incolentium Historia művet. A későbbi, már említett változat nem csak a történész szakmai fejlődését jelzi,
hanem általában jellemzi történészi tevékenységének és értékítéletének változását, amely a téma újfajta ke-
zelésében is észrevehető. A lelkesedés és polémikus hajlam, amely fiatalkorában jellemezte, késői törté-
netkritikájában átminősült világias, racionalista szemléletmóddá.
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A korábbi magyar verzió Az Erdélyi Oláhok Uniáltatásokról való rövid História18, amely 1745-ig tár-
gyalta a románok katolikusokkal való unióját, inkább Fasching Ferenc kolozsvári jezsuita Nova Dacia…19

művének megválaszolása. A téma újratárgyalása 1764-ben, akkor, amikor a románok egyháztörténete a
legdrámaibb pillanatait élte, nem ennek a konjunkturális helyzetnek köszönhető. Az utóbbi változat tar-
talma az 1745-ben írt változattól eltérően a románok problémáival való foglalkozás mélyebb, komolyabb
voltát sugallja. A Brevis Valachorum... véglegesítését csak sietették az 1760-1769 évek eseményei.

A szerkezetet tekintve a két különböző nyelvű román egyháztörténet néhány fejezete megegyezik. A
magyar változat (annak ellenére, hogy a latin változat kivonataként volt értékelve) a korábbi variánst ké-
pezi, amelyet Bod amolyan „házi használatra” írt. Ez a korábbi magyar változat, amelyet a jelek szerint egy
Ercsey nevezetű tanár vagy lelkész20 másolt 1845 december 4-ig, vagy ténylegesen lezárul 1745 román ese-
ménytörténetével, vagy a másoló nem írta tovább a kéziratot. Mindenesetre a szöveg hirtelen és szembe-
tűnő lezárásában inkább utóbbi feltevésemet látom igazolni. Ennek eredetije az 1849 januári,
Erdély-Hegyaljai (Nagyenyed-i) román gyújtogatásban veszhetett oda. A magyar változat megszületését
Fasching Ferenc sietette, akinek Bod a protestánsokat rágalmazó kijelentései miatt hamarosan választ sze-
retett volna adni, azonban ez a cenzúra miatt nyilvánosan nem sikerülhetett. Az érdeklődés további kí-
váncsiságot szülhetett és a magyar változat már csak háttérjegyzetelésnek számított a megjelenési esélyekhez
sokkal jobban igazodó latin változat mellett. A különbség a kettő között nem az 1745 és 1764 közötti
román egyháztörténeti és politikai eseményekkel való kiegészítésben van, hanem a románok lelki életéről
való fejezet megírása volt az, amely a későbbi könyvváltozatban magas kritikai érzéket, ismeretet, érdek-
lődést és megértést tanúsít Bod részéről. Azok a vallási szokások, amelyeket az egyháztörténet Bod előtti
forrásai román szakadárságnak, babonának neveztek, amelyeket egyenesen kikacagnivalónak tartottak,
épp emiatt nem tartották fontosnak lejegyezni őket21, Bod Péter értékelésében a művelődéstörténet ér-
telmiségi feldolgozásának kutatási anyagává változtak. A modell a nyugati saint-Palaye példájából ihle-
tődött22, amelyet az erdélyi történetírás épp Bod segítségével ismerhetett meg.

Amíg az első változat eseménytörténete bővebb, dokumentációja hiányosabb, addig a második (latin)
változatnak sok helyen szegényesebb a mondanivalója, ritkábbak az ízes megjegyzések; de dokumentál-
tabb, szerkezete összeforrottabb és kiegyensúlyozottabb. A magyar változat öt fejezetben tárgyalja a ro-
mánok történelmét: 1) Az oláh nemzet eredetéről, 2) Az oláh vallásról, 3) A’Görög és Római Ekklésiák között
való ellenkezésről, 4) A’Leopold Császár alatt kezdett Unióra való erőltetésről, majd az utolsó, 5) Az oláh dol-
gokról Teofilus Athanasius Oláh püspök alatt (Inochentie Micu Klein püspökségével, az 1744. évvel zárul).
A latin változat pedig két könyvben ír ugyanerről: az első könyvnek tizenhárom, a másodiknak hat feje-
zete van. Az első könyvben a magyar variánshoz képest szerkezetileg eltérő és teljesen új módon a romá-
nok népi és egyházi szokásaival foglalkozik, míg a második könyv első fejezete a reformátusokkal való
uniónak a bemutatása. A katolikusokkal való unió újbóli rendszerezése már nem a püspökök életét mu-
tatja be, hanem a császárok uralkodása alatti történésekre utal, Bucow haláláig, 1764-ig. Világos a jezsu-
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18 A kolozsvári Egyetemi Könyvtár őrzi, 586 Ms, 1845-ben készült másolat.
19 Franciscus FAscHINg, Nova Dacia ex probatis scriptoribus deprompta …, claudiopoli Transilv., Typis Acad. soc. Jesu, per

Mich. Becskereki, 1743–1744.
20 Valószinüleg Enyeden lakott és tanított.
21 Johann FILsTIcH véleménye, aki a románokról több történeti munkát írt, és BOd is idézte, Tentamen Historiae Vallachi-

cae/Încercare de istorie românească, bevezető tanulmány és kritikai apparátus Adolf AMBrusTEr, fordító radu cONsTANTI-
NEscu, Bukarest, 1979, 247, 253.

22 Edouard FuETEr, Mémoires sur l’ancienne chevalerie, Paris, 1759–1781, 402.



ita történelmi iskola23 hatása a rendszerezésre. Összefoglalva a szerkezeti egybecsengéseknek az értékelé-
sét, elmondhatom, hogy a magyar változat megtalálható bővebb vagy szűkebb szövegkörnyezetben a latin
változat első könyvének első és második fejezetében, de sokkal inkább a második könyvben, annak mind
a hat fejezetében. Tehát a latin változat első könyvének 2–13-ig terjedő fejezetei eltérőek a magyar
variánstól. Tartalmuk kimeríti a néprajz, vagy egyházi néprajz fogalmát, hiszen Bod Péter elsők között em-
lítette a románok vallását, egyházi személyeit, szerzeteseit; leírta templomait és istentiszteleteit, ünnepeit,
böjtjeit és esküvőit; ismertette keresztelési szokásait, úrvacsoravételét, bűnbánati, temetkezési gyakorlatát
és halotti lakomáit. A szerkezeti egybecsengések tehát a kezdeti és záró fejezetekre vonatkoznak, amelyek
Bod egyéni véleményének ismertetése szempontjából a magyar variánsban bővebbek.

Az eredetkérdés

Az első fejezetekben a románok eredetével és az oláh népnév elemzésével foglalkozott:

„Nominis Valachus, origo controversiis implicita apud scriptores observatur. Deducentibus siquidem eam
nonnullis a Volga Fluvio, unde Volgachi, et G eliso Volachi, aliis a Flacco Romanorum circa Istrum praefecto,
cum Aenea Sylvio, unde Valachi primum dicti sunt Flacci, et provincia Flaccia, paulatimque voce molliorem
in formam flexa Valachia.”24

ugyanitt tárgyalta a keresztyénség életét a ferrara-firenzei zsinatig (1437–1438). Bod használta az
egyházatyák írásait, a humanista történetírókat, a meglévő dokumentumokat, és mindezeket kritikusan
értékelte, nem fogadta el a chrysostomos („Aranyszájú”) János levelezésében megjelent véleményt, amely
a szkítákkal azonosította a románokat. Úgy vélekedett, hogy a távoli századok történéseinek ismeretére,
több adatra és kutatásra van szükség. Az oláh népnév elemzése sikerrel bizonyította Bod filológiai kép-
zettségét. Nem tehetem meg, hogy ne említsem, Bod hasonló szerkezetet használt a Historia Hungarorum
Ecclesiastica első fejezeteinek kidolgozásában. Jelzi azt a szakértelmet és értékelést, amellyel Bod a témá-
hoz fogott annak ellenére, hogy egyháztörténeteinek román néperedettel foglalkozó fejezetei első ránézésre
a korábbi történetírás által addig ismertetett sztereotípiák egymás utáni felsorolásának tűnhetnek. Nem
ez volt azonban a történész célja. A románok történelmi gyökereinek keresése nem széleskörű műveltsé-
gének írásban való fitogtatását jelenti, hanem kora románokat érintő politikájának magyarázására kere-
sett múltbeli dimenziókat. Történelmi eszmefuttatásában nem érezte magát kötelezve arra, hogy válasszon
a „világ győzedelmes urai leszármazottainak” elmélete és a római provincia benépesítésére küldött „szám-
űzött bűnözők” elmélete között. Kora történelemírása e körül a két elmélet körül forgott. Bod hangsú-
lyozta a népi rómaiakból való származást főképp azért, hogy ezzel a népi eredettel a nemesség
nemzetiségétől függetlenül a szolgai mivoltot igazolni tudja. A románok szervilis volta fegyver lett azok
kezében is, akik a katolikusokkal való uniót pozitívan méltatták és úgy értékelték, mint az „egykori ró-
maiak szolgálóinak”, „akik szolgaságban születtek” nemzeti jogaiért való, a szolgasorból való szabadulás-
harcát. A latin változatban már a címben is sejtette azt, hogy a románok egyházi és világi történelméről
szeretne írni.
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23 samuel TIMON, Epitome Chronologica rerum Hungaricarum et Transilvanicarum a nativitate divi Stephani primi regis apos-
tolici, claudiopoli, 1764.

24 BOd Péter, Brevis valachorum Transylvaniam incolentium historia, 314.



Társadalmi helyzet

Bod Péter beismerte, hogy a románok szerény származása hasznos lehet abban az eszmefuttatásában,
amely szerint a múlt magyarázza a jelent, amelyben a románok jognélkülisége annak volt köszönhető, hogy
csak addig lakói Erdélynek, amíg a közjó ezt megengedi és megtűri. Másképp érthetetlen marad az ókor-
tól a XVI–XVII. századba való ugrás, mintha a közbevetett századok politikatörténetében a románok
nem játszottak volna szerepet. ugyancsak a jelenből kiindulva Bod nagyon körültekintően bánt a romá-
nokat szociálisan és politikailag értékelő minősítésekkel. Erdélyi jelenlétüket tömören foglalta össze:

„Deficientibus in Transylvania, variisque Hungariae locis per fatales bellorum revolutiones Hungaris, Gens
Valachica in alpium claustris tuta, dietimque plus et plus multiplicata in vacuas Hungarorum sedes, ne terra
cultoribus penitus destitueretur, est admissa. Immo Reges Hungariae decimam etiam a cultoribus terrae exigi
solitam ipsis condonarunt, modo desolata a Turcis Tartarisque loca occuparent ac inhabitarent. Palam hoc est
ex articulo Uladislai Regis, hic sonante: “Sunt plurima loca in confinibus Regni sita, in quibus Rasciani, Ru-
teni, Valachi, et alii schismatici, in terris Christianorum habitant, et de eisdem terris hactenus juxta eorum
ritum viventes, nullas penitus decimas solvere consueverunt quos tamen ipsi Domini Praelati ad Decimas sol-
vendas cogere niterentur.” 25

Latin nyelvű egyháztörténetében a natio fogalma csak négyszer jelent meg26, ezek közül csak az utolsó
jelölte a politikai nemzetet teljes egészében, az összes többi inkább a népet nevezte meg. Akkor, amikor a
románok elkezdték a natio politikai jogainak kérvényezését és a bevett felekezetek közé való beilleszkedést,
a történész tartózkodó magatartása árulkodó a natio fogalom használatában. Emellett Bod román nép-
névként a plebs és gens fogalmakat használta, vagy a pejoratív vonzatoktól mentes populus megnevezést.

Népszokások

A románságot népi szokásaiban, hagyományaiban alapvetően elmarasztalja és babonásnak tartja: „Gens
est inculta, barbara, ferox, crudelis, montium fauces vallium abdita, et sylvarum latebras inhabitans, supers-
titioni, quae ab ignorantia originem habet, dedita, traditionibus avitis inhaerens”.27 Különbözőségét és el-
maradottságát épp azért szemlélte keserűséggel, mert a reformáció számára is alapvetően ez jelentette a
legnagyobb, legáthatolhatatlanabb akadályt. római, de elpóriasodott származásukat kutatva, Oláh Mik-
lós nyomán haladva retorikusan rákérdez a nyelv és írásmód közötti különbözőség okozta konfliktusra,
amely a latin eredetű nyelv és ószláv írás között feszült: „Difficilior illa videtur quaestio: si confessionem ri-
tusque a Graecis acceperunt Valachi, unde ergo Valachis characteres in scribendo non Graecorum, sed Cyril-
lici, vel Russorum?”28 A dicső múlt és a megalázó jelen értékelésében Bod elhivatottságot érzett arra nézve,
hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel járja körül a románság vallásszociológiai helyzetét. Leírásaiban
korhű képet rajzol a románság egyházi társadalmáról és népszokásairól. Templom, ünnep, böjt, temetés,
esküvő, úrvacsora és keresztelési leírások között bőségesen szemlélteti a románság vallásos életét, néprajzi
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adatokkal, amelyek meglepően közeli ismeretségről árulkodnak. A görög-keleti (görög-katolikus) lelké-
szek feladatait alaposan összefoglalta: „Officia eorum sunt: divinum in templo cultum peragere, liturgias
consueto tempore praelegere; ea autem lectio non fit clara, sed fracta voce cantillando; novos conjuges copulare,
puerperas lustrare, mulieres quomodocunque, praecipue tempore ieiunii ex eorum consvetudine, impuras fac-
tas, deposita aliqua taxa ab impuritatis macula absolvere; impurae autem redduntur, si tempore ieiunii cibos
vetitos sua lege, etsi necessitate coactae, gustaverint, sangvinem humanum attigerint; mortuorum cadavera
tractaverint, puerperis auxilio fuerint etc. Dies quoque feriales praecedenti vespera, per sonitum campanae lig-
neae indicare, pertinet ad eorum obligationem; uti mortuorum cadavera cum modulatione ad sepulturam co-
mitari; recenter natos baptismatis unda lavare.”29. A liturgikai feladatkörök kimerítése után azonban arra
is alkalmat talál, hogy a lelkész és hallgatóság majdnem azonos ruhaneműit szemügyre vegye, sőt a fellel-
hető különbségeket ecsetelje: „Vestitus Poparum communis est cum suis auditoribus quoad materiam, immo
etiam quoad formam, praeter togam, quae talaris est. Caput tegunt caputio ex nigris agnorum pellibus con-
fecto, ipsis Katsula dicto, in locis quibusdam vero panno ex lana nigri coloris coacta praeparato, illis Tyivera
vocato. Ditiores, togas habent ex panno violacei vel hyacinthini coloris, pelle agnina subductas, tenuioris vero
sortis ex rudi lana nigra confectas; tegumen pedum est cothurnus; sed pauperiorum pero funiculis vel loro adst-
rictus. Insignes sunt ac venerabiles plerumque barba prolixa, ac volitante super humeros coma.” 30 Kimerítve
a templombelsőt, sorra kerülnek a specifikusan keleti egyházi eszközök, mint például a tóka (deszkaszerű
fadarab), amelyet istentiszteletek előtt ritmikusan ütni kellett: „Ad latus Templi pendit Toca lignea campana,
vel tabula lignea; quae a Graecis dicebatur Simandrum.”31 A liturgikus tér és eszközök leírását az ünnep-
körök leírása követte. Bod kortárshű láttatásában a sok ünnep és böjt egyszerre szent és egymás nélkül el-
képzelhetetlen tényező a románság életében. számára az is megdöbbentő, hogy a tolvajlás kisebb bűnnek
számított, mint például az előírt böjt be nem tartása: „Festos Valachi dies habent multos: primus cuiusque
mensis dies apud religiosiores est sacer, ac religiosus: Festivitates non celebrare, et Jeiunia non observare, duo sunt,
quae Valachi indoctiores gravioris esse putant sceleris, quam furta vel latrocinia committere.”32 Az istentisz-
teleteken kívüli élet, a népi, karácsonyi ünnepkörnek megfelelő köszöntések–kántálások is jelen vannak
művében: „cum ingenti gaudio discursant in plateis, portas Valachorum insolentissime pulsant, ac clamant:
bune szare, szare Kracsunului, bona vespera, vespera diei incarnationis.” 33 Protestáns szempontból a szent-
ségek peremén levő házasságkötésnek egyik népi intézményrendszerét, az apatársi viszonyt részletezi. A há-
zasságkötés, leánykérés alkalmával való éneklés, szavalás bár a magyartól nem sokban volt eltérő, mégis
számára érdekes szokásként írta le: „Statuto tandem tempore numerosiores Kuszkrii, cum Sponso redeunt, fe-
rentes secum etiam musicum, verum non ad Guidonis Aretini ut re, mi, fa, sol, la, canentem, sed bucolicis ad-
suetum leves calamos instantem.” 34 Az ünneplésnek és ünnepeltetésnek bizonnyal megvoltak az árnyoldalai
is. A keresztyén életet és erkölcsöt megbotránkoztató cselekedetért penitencia-bűnbánat járt. A görög-
keleti (görög-katolikus) hitéletnek külön intézményrendszere volt a bűn következményeinek levezeklésére,
a bűnbánatra: „Matania dicitur a Graeca voce Μετάνοια, mutatam mentem, vel resipiscentiam signifi-
cante. Valachis Matania est vel minor, vel maior: minor constitit in inclinatione capitis versus terram, ac ter-
rae deosculatione; maior multo difficilioris est configurationis, vel executionis: nam cum ea formatur, poenitens

121

gudor kund Botond: Az erdélyi románok első tudományos történetírója

29 uo. 321.
30 uo. 321.
31 uo. 325.
32 uo. 326.
33uo. 330.
34 uo. 333.



in summis manuum et pedum pollicibus toto corpore suspensus fronte terram ferire cogitur, vel vero genubus a
ianua Templi ad altare prorepens, ibidem super carpo manuum ac pedum consistens, mole corporis in aere
vibrata, fronte terram pulsat, centies milliesque, prouti canon praescriptus requirit.” 35 A kissé mechaniszti-
kus vezeklést, metanoiát az emlékmisék, halottra emlékeztető istentiszteletek tették teljessé. Ennek a szo-
kásnak nem pusztán liturgikus jelentősége volt és van. Ez alkalommal az Istennek és egyben az embereknek
felkínált offertórium is fontos helyet kapott, amely különféle kenyérformákban készült, többnyire fonott
cipók istentisztelet utáni odaajándékozásából állt. Ennek az adománynak jelentése az együttérzést és vi-
gasztalódást volt hivatva ábrázolni: „Pomana strictiori sensu considerata est cerimonia, sive actus charitati-
vus in memoriam defuncti publice celebratus. Peracta enim defuncti sepultura, circa Beszericam congregantur,
aut ad aedes defuncti conveniunt, ubi secundum facultatem defuncti, lautius aut parcius convivantur. Men-
dicis, aegrotis, et aliis tenuioris sortis hominibus tortulas, panes, carnes, cibos, vinum aliaque erogant ac dist-
ribuunt; conviviumque funerale, non secus ac olim suum Romani Silicernium, multis adprecationibus, in
honorem defuncti, et animae consolationem vario strepidu peragunt.”36 A népi egyházi szokások, tipikusan
az államismereti történelmi iskola és a curiositasok körébe illő leírást érdekesen kiegészítik azok a görög-
keleti, görög-katolikus teológiai szakszavak, kifejezések, amelyek Erdélyben ma is, akkor is, honosnak ne-
vezhetőek voltak. Ezek a kifejezések, kis túlzással élve, az erdélyi románság első ismert liturgikus szótárát
és annak magyarázatát nyújtják az olvasónak. Néhány szó a román liturgikus szóhasználatból: lelkész
(popă), süveg (căciulă), püspök (vlădică), szerzetesnő (călugăriţă), szerzetes (egumen), templom (bise-
rică), áldáskívánási formula – bűnbocsánatért való könyörgés (doamne milueşte), preszkúra (halotti meg-
emlékezés emlékkenyere), úrvacsora (paşti, nafură), Krisztus születése (sfânta naştere al lui Hristos) stb.
A román egyházi szokásjoggal ismerkedőt így vezette be Bod Péter abba a specifikumba, amely a XVIII
századi román lelkiséget és annak mindennapi falusi életét alapjaiban határozta meg. Bod Péternek Ma-
gyarigenben legszorosabban a román népszokásokkal volt kapcsolata, de ezek mellett tanúja volt azoknak
a társadalmi és vallási feszültségeknek, amelyek a vallási unió szétbomlását kisérték. Bod nem a nagypo-
litika szempontjából szemléli a románságot, hanem sajátos helyzetéből adódóan. Nem véletlen tehát,
hogy Bod épp erről a hétköznapiról, a magyar román kapcsolatok változásairól ír a legtöbbet.

Román egyháztörténet: az uniók (református, katolikus) megörökítése

Művének főtémája, ahogy a korábbiakban már jeleztem, a római Katolikus Egyházzal való unió,
amelyet korábbi 1745-ben írt magyar egyháztörténetében néhány alkalommal részletesebben tárgyalt.
Egy felekezeti szempontokat is figyelembevevő történetet írt, ahogy ezt jezsuita kortársai is tették. Az
egyesülés történetét szenvedésekkel és hazugságokkal teljesnek látta. Egyfelől a római Katolikus Egyház
hitelét szerette volna rontani, akinek történészei a maguk során Bod egyházáról is hasonlóan vélekedtek.
Azt feltételezték a protestánsokról, hogy a velük való unió egyetlen célja az elnyomás és a dézsmajöve-
delmek biztosítása volt. A román lelkészeknek az vágya, hogy a katolikusokkal egyesüljenek, szemléleté-
ben kimondottan anyagi és egyéni érdekeltséget rejtett. Latin egyháztörténete inkább az anyagi
érdekeltséget tárgyalta, elég röviden említve Ioan Pataki és Inochentie Micu Klein püspökségét, inkább
a hozzá közelebb álló kort értékelve. általában véve Bod Pétert nem annyira a görög-katolikus Egyház
egyetemes egyháztörténete érdekelte; annak a világos és árnyékos oldalai, hanem az a degenerálódási
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folyamat, amelynek az említett egyház szenvedő alanya volt a katolikusokkal való unió miatt. A görög-
katolikus Egyház harca iskolák, nyomda, felállítása ügyében, valamint az alapító okiratok előírásainak
betartásáért folytatott küzdelem sokkal halványabban jelenik meg könyvében, mint azok az események,
amelyek unióellenességük miatt bomlasztották azt. A szerző tehetetlenségét is sugallja az, hogy nem tudta,
melyik tábornak adjon igazat. Az eseményeket beszélni engedi, de nem foglalt állást egyik mellett sem,
és nem tárgyalta azokat az okokat, amelyek az unió melletti vagy unió elleni tevékenységet meghatároz-
ták. Ő maga nem jelentette ki, hogy amennyiben az országgyűlés elfogadta volna a görög katolikus kéré-
seket, az erdélyi államiság alapjai kerültek volna veszélybe, de azt sem taglalja, hogy a tartózkodó
magatartás lényegében az unióellenes tábornak kedvezett. Elbeszélésébe bevonta a szerb püspökök unió-
ellenes kijelentéseit, de ezeket nem tartotta a Visarion sarai és csórai sofronie unióellenes mozgalmai ki-
váltó okainak. Bod szimpátiáját fejezte ki azokkal szemben, akik jelezték a görögkatolicizmus tarthatatlan
voltát és hibáit. Ismertette, hogy 1761. február 25-én megtartott ortodox román zsinat alkalmával csórai
sofronie a református főnemesség támogatását kérte mozgalmához. Ennek a kérésnek guberniumbeli
másolatát Bod gondosan közölte. Az erdélyi unióellenes események részletes leírása és a császári okleve-
lek válasza sugallja azt, hogy a protestánsok nem kívánták a felekezeti helyzet nagyméretű változásait.
A szerző részrehajlás nélkülisége egy olyan jelmez azonban, amelyet nem mindig a legjobban hordozott.
Mivel az akkori jelenben történő eseményekről beszélt, amelyek még folyamatban voltak, nem tudta meg-
másítani azokat, de ugyanakkor ezeknek értékelésében önkéntelenül is egyik vagy másik fél igaza mellett
kellett kiállnia. gesztusa veszélyesnek mutatkozott, hiszen a történések főszereplői az akkori egyházi-po-
litikai élet főszereplői is voltak egyben, akik az egyházpolitikán túl elég hatalommal bírtak ahhoz, hogy
Bod Pétert tudományos munkássága miatt törvényszék elé idézzék, amelytől csak idő előtti halála szaba-
dította meg. Mivel nem tudta azt a tábort védeni, amelyhez felekezetileg tartozott, az olvasó szabad dön-
tésére bízta az utolsó szó jogát. Olvasóit arra a következtetésre vezette, hogy a tönkretett erdélyi társadalom
felekezettörténetének nagy tévedése a katolikusokkal való unió. A bonyodalmakat megszüntetni csak az
unióról való lemondással lehet, és annak tarthatatlanságát azok a mozgalmak jelezték, amelyekről írt. Ezt
az üzenetet tisztán ki lehet következtetni Bod leírásából, aki értékelve Petru Pavel Aron uniált püspök és
dionisie Novacovici ortodox püspök gyulafehérvári találkozását, leírta alig uralkodva a látvány fölötti
elégtételén, hogy az első püspök auditórium nélkül prédikált a templomban, míg Novacovici kertben
tartott liturgiáját tömegek hallgatták.

A tartalmat vizsgálva végső következtetéseink szembetűnő változásokat rögzítenek a két egyháztörté-
net szemléletmódjai között. Említettük már azt az ok és okozat közötti kapcsolatot, amely Fasching Nova
Daciája és Bod magyarnyelvű románokról szóló egyháztörténete között volt. Bod polémikus írása, amellyel
„mocskolódó írónak” nevezte a jezsuitát, már általánosító szemléletű, és a Katolikus Egyház számlájára írta
mindazokat az ellenreformáció során elkövetett rosszakat, gyilkosságokat és mészárlásokat, amelyeket fel-
sorolt.37 Arról a Bodról van szó, aki hollandiai egyetemlátogatása előtt lefordította Kocsi csergő Bálint
Kősziklán épült ház ostromát, amely megírta annak történetét, hogy a pozsonyi vértörvényszék több ma-
gyarországi és erdélyi protestáns lelkészt eladott Velencében gályarabnak. Az említett éles és polémikus
hangvétel az 1764-ben írt latin változatban már nem jelent meg. Egyháztörténete bizonyára túl szerette
volna lépni Erdély földrajzi határait annak terjesztését és olvasottságát illetően, vagy csak a cenzúrát sze-
rette volna kikerülni ezzel. A polémikus hangvétel csak ott bukkant fel, ahol feltétlenül szükségét érezte
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a katolikus szempontok korrekciójának. Megjelenik azonban egy új értékelés is. Az unió fogalmát kiter-
jesztette, és dokumentumokkal is igazolta a román Ortodox Egyház, Fejedelemség korabeli, reformátu-
sokkal való uniójára is. Így hívta fel arra a figyelmet, hogy a Katolikus Egyházzal való egyezkedés mennyire
romboló hatással, a protestánsokkal való egyesülés pedig, mennyire gyümölcsöző volt a románokra nézve.
A vallásszabadság, a lelkipásztoroknak adományozott kiváltságok, a román nyomtatványok patronálása ki sze-
rette volna igazítani a jezsuita történetírás által alkotott képet, amely egy a protestánsoktól elnyomott román
Egyházról beszélt. Ennél többre is igyekezett Bod. Azért, hogy az ellenfelek gyanúját ne keltse, nem hasz-
nálta a felekezeti polémia taktikáját csak ott, ahol a történeti jelen elemzése feltétlenül megkövetelte ezt.
Mivel a románok közötti térítés prozelita vonzatait is bemutatta, sehol sem nevezte felsőbbrendűnek a re-
formátus hitet a románok vallásával szemben. Nem használta az 1566-os országgyűlési döntés közismert
megfogalmazását, amely vak pásztorokról beszél, akik vak híveket vezetnek a kárhozat felé, hanem az Evan-
gélium igazságáról beszélt, amely a román lelkészek hanyagsága miatt nem juthatott el a hívekhez. Egyetlen
célja az volt, hogy körvonalazza azokat a pozitívumokat, amelyeknek a román Egyház örvendhetett a re-
formátusokkal való unió idején, és ezzel kiegészítette a jezsuita történetírás negatívumoktól telített értéke-
léseit. Bod nem beszél egy tartalmas református-ortodox unióról, amely azonos hitvalláshoz vezetett volna,
hanem önkéntes alapokon nyugvó keresztyén unióról beszélt. Kijelentése, hogy a románok a Magyar re-
formátus Egyházzal voltak unióban, sehol sem arra céloz, hogy a román Egyház kálvini jegyeket hordozott
volna magán, hanem csak azt mondta, hogy adminisztratív alárendeltségi viszonyban volt. Idézve az egyik
fejedelmi oklevelet, amely teljes egészében tartalmazta a románok számára kiírt 19 reformátori előírást, il-
letve feltételt, a fejedelmek céljait úgy értékelte, hogy azok igazán és őszintén érdekelve voltak abban, hogy
a szegény és papjai miatt műveletlen román népet kiváltságokkal, anyanyelvű nyomtatványokkal, privilégi-
umokkal rendelkező klérussal segítsék. Bod kiemelte a reformáció jótéteményeit, ezzel kijavítva az abszolút
negatív értékelést, amellyel kora katolikus irodalma ezt illette, azzal a megjegyzéssel, hogy nem ellenőrizte
azt, hogy a fejedelmi előírásokat valójában végrehajtották-e vagy sem? Ezt a hiányosságot, amennyiben ér-
tékelésem a jóhiszeműség határán belül szeretne maradni, annak tulajdonítom, hogy Bod nem is tehetett
másképp, hiszen az értelmiségi történetírás képviselőjeként az igazságot csak a dokumentumok által közölt
igazságokkal vethette össze és fogadhatta el, amely egyedül eredményezhette az abszolút történeti igazságot.
Mégis ehhez a történelmi iskolához való kötődése nem volt érdek nélküli. református lelkipásztorként nem
tudta kritikával illetni a fejedelmeknek és püspököknek azt a törekvését, hogy a románokat a református
Egyház irányába vezéreljék. A gyulafehérvári káptalanban való kutatásai során bizonyára olyan dokumen-
tumokkal is találkozott, amelyek sava Brancovici püspök vagy Ilie Iorest szenvedéseiről írtak, amint ezt pél-
dául a közölt 1643. október 10-én kelt oklevél sejteti. Az, hogy nem elemezte a 19, majd 15 reformátori
előírás tartalmának alkalmazását, az esetleges sérelmeket okozó előírásokat, arra enged következtetni, hogy
Bod elkerülte a román-magyar kapcsolatok kevésbé pozitív eredményeinek értékélését. Van azonban egy
másik értelmezési lehetőség is. Mivel szemmel látható volt, hogy a reformáció nem ért el látványos eredmé-
nyeket a románok között, Bod arra is gondolhatott, hogy a fejedelmi előírásokat nem alkalmazták. Az, hogy
csak ő említi a 19 reformátori, fejedelmi előírást, amelyeket korábban geleji Katona István református püs-
pök amúgy is „kevésnek és gyengének” nevezett, valamint az is, hogy a románok egy része a reformátusok-
kal való unió mellett szeretett volna maradni, arra a következtetésre késztetik Bod Pétert, hogy a reformátusok
és románok közötti uniót a pozitív együttélés következményeként szemlélje. Ezt csak a katolikusokkal való
unió rontotta meg. Ezt az utóbbit a lehető legobjektívebb módon írta le műve második részében, amely dis-
kurzusának záró következtetése is egyben. A katolikusokkal való újabb unió káros voltának értékelése és a
negatív következményekre való odafigyelés objektív értékelést sejtet.
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Ahhoz, hogy szemléltethessem a két egyháztörténet közötti különbséget és hasonlóságot, közös feje-
zeteik összehasonlítását vehettem szemügyre. Két fejezet képezte vizsgálódásom tárgyát: egyik az Ino-
chentie Micu Klein unitus püspöknek szentelt fejezet, a másik a románok vallásának szentelt rész.
Inochentie Micu Klein püspök életrajza a magyar variánsban bővebb és püspökségének eseménytörténete
teljesebb. Ebben ismertette Inochentie származását és püspökségének kezdetét. Bod nem felejtette el meg-
jegyezni, hogy püspökségének idején a balázsfalvi református Egyház harangját elvették.38 Nem kis rosz-
szallással említette ugyanebben a verzióban a románok „sokféle pretentióit”, amelyeket latin
egyháztörténetében már nem említ. A magyar variáns közölte azokat a diplomákat, amelyek a románok
státusát, adómentességeit összefoglalták, és az ezekre adott guberniumi válaszokat. A diplomák és kéré-
sek elemzése közben Bod nem feledkezett meg vitapartneréről, Fasching Ferenc jezsuitáról sem, akinek
az ünnepekről való felfogását helyreigazítani próbálta. Kapóra jött Visarion sarai katolikusellenes moz-
galma, akit a lehető legszebb színekben ismertet. Ő az, aki „senki vallását nem mocskolta”39 és akit étrendje,
beszéde románok és magyarok csodájává tett, valóságos szentként: „szventul”40 emlegették. A kilátásta-
lan helyzetben tevékenykedő Inochentie püspököt nagy hazafinak, erélyesnek, de korruptnak írta le Bod.
Az 1744-ben tartott balázsfalvi unitus zsinaton, ahol a püspök Bod leírása szerint illetéktelen adót szedett,
azt üzente az erdélyi románságnak, hogy vallja magát „vagy ide vagy oda” tartozónak. A latin nyelvű
román egyháztörténet már sokkal körültekintőbben helyezte el Inochentie püspökségét a császárok ural-
kodási koordinátái közé és felsorolta a kinevezési diplomákat, valamint azoknak erdélyi fogadtatását. Itt
már nem a „natio” státusának kérése volt a fontos, hanem az aggódó püspök vizitációja, aki azért ment
el szebenbe és Hunyadra, hogy megtudja, mi a románok pártütésének oka vallás dolgában. Visarion meg-
jelenítése hasonló, és a püspök bukása sem különbözik a magyar variánshoz képest. A zárómotívum Bod
stílusának értékelése szempontjából fontos, aki a magyar variánsban azt írta az 1745-ös esztendőről, hogy:
„Ilyen zenebonával telék el az oláhoknak az 1745 esztendő is”,41 de a latin változatban már körültekintőbb,
de ugyanakkor ironikus is: „Ilyen zavargó eseményekkel telt el az 1744. (!) esztendő a lelkek megvidámítá-
sára és folytonos konfúzió végett”42. A vallásról szóló fejezetekben az ortodoxia eredetét, az ószláv írás ro-
mánok közötti megjelenésének izgalmas kérdését taglalja. Mindkét fejezetnek gazdag könyvészete van.
A latin változatban forrásként jelenik meg reichesdorf43, chrysostomos egyházatya, Valentin Frank von
Frankenstein; a magyarban pedig Nagy Konstantin, újból Frank von Frankenstein, Turóczi és Oláh Mik-
lós. A különbség annyi, hogy a latin változatban sajnálattal állapította meg, hogy a román unió felemel-
kedve, elvonta a románokat a reformátusokkal való uniótól.44

Amennyiben teljes körű információt szeretnénk, akkor a két egyháztörténetet együtt kell vizsgálnunk.
Egyik Bod stílusát és egyéni véleményét nyújtja; a másik teljesebb diplomák közlésének tekintetében és
nagyobb kitekintéssel, rendszerezéssel bír a könyvészetet illetően.

1745-ben írt magyarnyelvű szenvedélyes egyháztörténete 1764-ben sokkal visszafogottabbá lett, ame-
lyet az események sodrása sokban meghaladt. A szemléletváltozás oka, hogy 1745-ben a görög katolikus
románokat elméletileg vissza lehetett volna szerezni a reformátusokkal való unió számára. Az 1764-ben

125

gudor kund Botond: Az erdélyi románok első tudományos történetírója

38 BOd Péter, Az Erdélyi Oláhok Uniáltatásokról való rövid História, 1745, 48.
39 uo. 56.
40 uo. 60.
41 uo. 73.
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megírt egyháztörténetében ezt már nem tartotta időszerűnek, hanem az uniótól való szabadulást inkább
a vélt politikai következményekkel kötötte össze. A nemzeti egyház gondolata, amelyet a reformáció ül-
tetett el a románok lelkébe, alapjaiban támadta az addig sérthetetlennek vélt erdélyi törvénykezést. Bár-
kivel is egyesültek volna a románok, bizonyára kérték volna jogaikat. Ebből kifolyólag a románság, mint
kihasználható tömeg képe elhalványul a szerző értékelésében. A románokat sokkal inkább a tudomá-
nyosság határain belül elemzi. A politikai tényezővé válás folyamata Bod szemléletmódjában is huzamo-
sabb ideig tartott, emiatt nem tudta az eseményeket teljességében és egyediségében kutatni. Ő korának
embere volt, aki értette és érezte történéseit, és ezeket nem tudta elvonatkoztatni mindenben érzéseitől,
szociális helyzetétől. Műveinek ez csak nagyobb értéket tulajdonít. román történelmeinek értéke nem-
csak abban rejlik, hogy dokumentumokat közölt, korabeli eseményeket írt le, hanem a téma újszerű tár-
gyalásában is románok egyházi életének két uniós szakaszát ismerteti: a reformátusokkal való uniót és a
katolikusokkal való uniót. Ahogy ezt a katolikus egyháztörténet-írás is tette, Bod az egyesülések pozitív
vetületeit mutatta csak be, ezzel túlmutatva az utóbbi korok kutatóinak szándékain, akik közül sokan
csak arra törekedtek, hogy ennek negatív következményeit érzékeltessék. Annak ellenére, hogy lelkipász-
tori tiszte bizonyos szubjektivitásnak is helyet adhatott, nagy eredménye az, hogy kiegészítette azokat az
eseményeket, amelyek addig csak az unió sötét oldalait ismertették. Történelmeinek mindegyik része az
igazságnak egy olyan oldalát mutatták be, amelyet a kor dokumentációs nehézségei: az akkori logikai
szabványok, metodológiai hiányosságok nem engedtek meg a teljes fényükben vagy árnyékoltságukban
ismertetni. A románok esetenkénti elhajlásai vallás dolgában közismert tények voltak, ahogy a reformá-
ció ezeket kijavító tevékenysége is közismert. Ezeket az elhajlásokat, „babonákat” a maguk során később
a jezsuiták is semlegesíteni, kiszűrni próbálták. Értékelésében új, hogy elmondja azt, amit jezsuita oppo-
nensei nem voltak hajlandóak elismerni, éspedig, hogy a reformátusokkal való uniónak is voltak jó olda-
lai, a katolikusokkal való unió viszont nem termett azonnal gyümölcsöket, sőt rossz eredményei is voltak.
A 4 katolikus uniós pontot elfogadó ortodoxok nem illeszkedtek be a katolikus hit maximális kívánal-
maiba, és a szociális-politikai elvárások sem teljesedtek be.

A katolikus történetírás a magyar-román együttélés negatívumaira hívta fel a figyelmet, amelyet Bod
Péter nem mutatkozott hajlandónak értékelni. A két vélemény kiegészíti egymást a XVI–XVIII. századokat
kutatók nagy elégtételére. Mindkét fél az értelmiségi, tudományos történetírás képviselőjeként sietett az
általa érzékelt valóságot minél jobban lefedni dokumentumokkal. Azonban annak értékelése már nem volt
elsődleges cél. Az, hogy az oklevelek előírásai milyen mértékben és hogyan léptek életbe, már kívül esett
az általános érdeklődési körön. A románság nem csak dialóguspartner volt, hanem egy nyomorban élő so-
kaság, aki kért és kapott, vagy akinek felajánlottak valamit, és aki boldogan válaszolt igennel a felajánlásra.
A valóság azonban ennél bonyolultabb volt. A diszkrepanciát és eltorzulásokat mindig a kívül álló fél
vette észre. Bod helyesen szemlélte azt a nagy szakadékot, amely a császári udvar pozitív szándéka és szö-
vetségese: a Katolikus Egyház elvárása, valamint a románok igényei között tátongott. Mint a tudós tör-
ténetírás képviselője, megpróbált semlegesnek látszani, amikor kutatási eredményeit ismertette. Ez, ha
nem is sikerült mindenben, meglepően kifinomult diplomáciára vall, ahogy sokszor véleményét takarta
és közben a románok történelmét ismerteti. diplomáciája inkább a nagyközönségnek szánt latin nyelvű
egyháztörténetében érhető tetten, míg a korábbi magyar változat nyelvi, stiláris fordulatokban gazdag,
amelyek Bod véleményét a legtöbbször világosan ismertetik és csak részben takarják indulatait. Ezek közül
Bodnak pár „ízesebb” megjegyzése Fasching véleményét így jellemzi: „Csúda dolog, hogy nem szégyenlette
lelkéésmereti ellen illyent írni, a mit tudott, hogy így nem volt, de szokása ebben az egész matériában [ti. az
unió elemzésében], hogy az temérdek hazugságokat szekerekkel hordozza... nem igaz, hogy néhányt megöltek
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volna, csak egy példát sem lehet mondani, nem is szokások ez a protestánsoknak.” „Méregbe mártott pennából
származott írás”, „hogy a tudatlanoknak hájogót vonjon szemekre, és az költeményeknek nagyobb fundamen-
tumot vessen.” Méltatja a történelemírás alapszabályát: mivel Lórántffy zsuzsanna nevét nem írta le, csak
vádolta Fasching, Bod retorikusan rákérdez: „De ki volt ez? Meg kellett volna irni, mert az igazság szereti a
világosságot, és semmit úgy nem szégyell, mint elrejteni a sötétben.”45 Bod szemléletében a politikai és anyagi
követelések leállása az unió belső krízisének volt köszönhető: „és midőn mindennap nagyobb dolgokat kez-
dene próbálni, csodálatosan megfordult az unió dolga, és azzal minden Pretentiok, illy kicsiny eszköz által oly
nagy változás lőn, hogy hasonlót alig lehet olvasni: ebben pedig az Isten csuda dolgát, mint valami tükörben
nem lehet nem szemlélni elegendő képpen.”46 A változás okozója, Visarion sarai pedig mesés személyiséggé
vált Bod leírásában: ”igen feddhetetlen volt minden beszédében és cselekedetében, semmi testi dolgon éppen nem
kapott, semmi olyas eledelt nem ett, az honnan azt is költötték volt rá, hogy étlen él, valami malósa47 szöllöt és
apró confetteskét48 ellegetett, bórt, és semmi részegítő italt nem ivott, hanem éppen Kávét és Teát.”49 A fenti idé-
zetekből könnyen kiderülhet az, hogy a sokszor unalmas, cirkalmas diplomák szövegeitől eltekintve, Bod
nyelvezete érdekes és olvasásra késztető.

Nem tudjuk, mi lett az eredeti kéziratokkal. Annyi bizonyos, hogy nem voltak azon a listán, amelyet
Bod halála után licitálásra bocsátottak. 1870-ben Timotei cipariu az Archivu pentru filologia si istoria
első fejezetében a románok reformátusokkal való uniójáról írt, megjegyezte, hogy Bod könyve a nagy-
enyedi Bethlen Kollégium könyvtárában volt, amely minden valószínűség szerint prédája lett az 1849
telén betörő császári szövetséges román csapatoknak, akik a könyvtárat felégették. 1890-ben az Astra Tu-
dományos Társaság rendelésre litografáltatott huszonöt kolozsvári példányt50 a jelen latin változatból,
amely 569 Ms jelzet alatt ma is megtalálható a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. A magyar változat az
Erdélyi Magyar Múzeum Egylet könyvtárából került át a kolozsvári Egyetemi könyvtárba, ahol az 586 Ms
jelzet alatt találhat rá az érdeklődő.

Bod Péter román egyháztörténete a szerző történetírásának igen fontos műve.51 Úgy a román, mint
a magyar történetírás szempontjából elengedhetetlenül fontos alkotás, amely egyház és politikatörténeti,
néprajzi és művelődési adatokkal gazdagíthatja XVIII. századi történetírásunk kutatását. Művének latin
kiadását, illetve magyar kéziratát nem csak érdemes, hanem hasznos lenne úgy a magyar, mint a román
olvasóközönséggel megismertetni.
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50 Istoria Românilor din Transilvania şi părţile anecse, scrisă de Petru BOD la anul 1764 (copiă făcută de pe manuscriptul
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Abstract

The reformed reverend from Magyarigen (Ighiu, RO), Péter BOD (1712–1769), is considered by the specialty
literature to be the foremost Protestant scientific figure of the 18th century in Transylvania. The influences of the
historiography of the type Staatenkunde, and also a true attempt to go from ecclesiastical to laical history can be
noticed in Brevis valachorum historia, in which he researched the history of the Romanian people from a double
perspective: ecclesiastical and laical. A researcher of objective causality, Péter BOD synthesized the failures and
degeneration of the romanian religious Union under the pressure of confessional revolts.
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