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Adatok a 16. századi román reformált püspökség 
történetéhez  Nagy Levente  
Az alábbiakban az első reformált román püspökök tevékenységéről fenn-maradt adatok alapján, a régi és újabban előkerült forrásokat elemezve, azt szeretném bemutatni, hogy miként szervezte meg a reformációnak a romá-nok közti terjesztését az erdélyi központi hatalom a 16. század második felében. Az erdélyi románok első, név szerint is ismert reformált szuperin-tendense, Szentgyörgyi György volt. Az 1566. november 30. és december 13. között tartott szebeni országgyűlés sokat idézett 17. artikulusa az összes erdélyi román papot György szuperintendens fennhatósága alá helyezte.1 Szentgyörgyi György kinevezése nem volt véletlen. Több olyan adat is fennmaradt róla, ami azt bizonyítja, hogy nem csak érdekből színlelte a reformációhoz való vonzódást, hanem valóban igyekezett reformokat beve-zetni a román egyházba. Egyik tanítványa, például, Văsii pópa 1565-ben a bolgárszegi román Szent Miklós templom prédikátoraként, a görögkeleti szokástól eltérően, a protestáns templomok gyakorlatához híven, padokat és szószéket állíttatott a templomba. Működésével György püspök meg is volt elégedve, de a görögkeleti papok ellenállását Văsii pópa nem tudta megtörni: 1568. január 21-én kénytelen volt elhagyni Brassót. Távozása után a Szent Miklós templomból eltávolították a szószéket és a padokat.2 János Zsigmond uralkodása alatt kétségtelenül az volt a törekvés, hogy az egész erdélyi és magyarországi románságot a reformált egyház keretei közé szorítsák. A már idézett 1566. évi tordai országgyűlési végzés is szigorú intézkedéseket tartalmazott erre nézvést. A későbbi országgyűlési végzések és fejedelmi rendeletek ezeket csak megerősítették.3 Az ellenállás nem is maradt el. Kezdetben a román papok még csupán annyit tettek, hogy megtagadták az évenkénti egy forint megfizetését György püspöknek.4 Később azonban szinte érthetetlen vehemenciával fordultak György püs-pök ellen: „csúf és utálatos szavakkal, utálatos és különféle káromlásokkal nem szűnnek meg izgatni [György püspök ellen] a község és a többi papok 
                                                   
  A tanulmány az NKFI (OTKA) 111 871. sz. pályázat támogatásával készült. 
1  Erdélyi országgyűlési emlékek. II. Kiad.: Szilágyi Sándor. Bp., 1877. (a továbbiakban 

EOE.) 326–327. p. 
2  BINDER, PAVEL – HUTTMANN, ARNOLD: Românii din Brașov în epoca reformei. In: 

Studii și articole de istorie, 1969. 1. sz. (továbbiakban: BINDER–HUTTMANN, 1969.) 
85–86. p. Văsii pópáról György püspök a Tövisről 1568. január 14-én a Beszterce 
városának írt levelében tesz említést: „Az brassaiak három esztendeje, hogy oláh 
prédikátort tartanak, keresztyént, mi discipolusunkot.” HURMUZAKI, EUDOXIU: 
Documente privitoare la istoria românilor. Acte şi scrisori din arhivele oraşelor 
ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu). Vol. XVI/1. Ed.: Iorga, Nicolae. București, 1911. 
(továbbiakban: HURMUZAKI, XVI/1.) 627. p. 

3  Ld. János Zsigmond 1567. október 2-i és november 11-i rendeleteit, valamint az 1568. 
évi tordai országgyűlés határozatait: HURMUZAKI, XVI/1. 625–626. p.; EOE. II. 341. p. 

4  János Zsigmondnak a román papokhoz 1567. október 2-án kelt levelét ld.: 
HURMUZAKI, XVI/1. 625. p. 
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botránkozására” – írta János Zsigmond a nemes vármegyék ispánjaihoz 1567. november 11-én. Emellett „volnának sokan az oláh papok és kalugye-rek közül, kik vakmerőségre vetvén magokat, az elébbi tévelygésnek és pápás setétségnek ellene nem akarnak mondani […] és isteni dicséreteket nem akarnak a község értésére tulajdon oláh nyelven mívelni és szolgáltat-ni, de idegen rác nyelven.” Egyben azt is meghagyta János Zsigmond az ispánoknak,  „hogy aféle vakmerő, szófogadatlan oláh papokat, kik az evangéliom igaz-ságát nem akarják venni és oláh nyelven nem akarják az isteni dicsirete-ket szolgáltatni, valamikoron az mi levelünket az megmondott György pap, avagy az ő embere, tütöket megtalál minden büntetés alatt orszá-gunk végzése szerint az evangélium igazságára és az isteni dícséreteknek oláh nyelven való szolgáltatására, úgy mint a György paptól megigazítta-tott volt, aképpen kényszerítsétek, és György papnak, avagy az ő emberé-nek e dologban segítséggel legyetek.”5  A helyzet rendezésére György 1569-ben Nagyenyeden zsinatot hívott össze. A zsinatról sajnos mindössze egyetlen levél maradt fenn, amiből az derül ki, hogy a György vladika,6 a zsinat legfontosabb eredményének azt tartotta, hogy „a szentegyházban minden szolgálatot oláh nyelven mondja-nak, hogy az község értse, azmint őfelsége a király is parancsolja.”7 György püspök tevékenységéről egyéb adat nem maradt fenn. János Zsigmond 1569. február 8-án Medgyesen Tordasi Pált nevezte ki a románok új püs-pökévé.8 Tordasi nem sokkal kinevezése után János Zsigmond utasítása szerint zsinatot hívott össze Nagyenyedre, melynek végzései szerencsére fenn is maradtak. Juhász István szerint azonban e határozatokban „semmilyen jellegzetes református vonást nem látunk”.9 Ez igaz is, ha egy jól kiépített egyházi struktúra és biztos ismérvek alapján kialakított felekezetiség felől nézzük a zsinat végzéseit. De ha megpróbáljuk a kor, és főleg a korabeli románság, egyházi viszonyrendszerébe helyezni, akkor már igenis tartal-maz újításokat. Abban igaza van ugyan Juhásznak, hogy György és Tordasi vladika püspökségét nem lehet sem református, sem kálvinista, csupán „reformált” püspökségnek nevezni. Ez minden bizonnyal azzal magyaráz-ható, hogy a Juhász által túlbuzgónak és türelmetlennek jellemzett korabeli fejedelmi valláspolitika valójában nem akart túl mélyen belenyúlni a ro-mánság vallási és egyházi életében. De hogy a kor viszonyai között még ezek az óvatos reformkísérletek is az újdonság erejével hatottak, arra a már említett György püspökkel szembeni elégedetlenkedések és ellenségeske-
                                                   
5  HURMUZAKI, XV/1. 626. p. 
6  A 16-17. században az erdélyi románok püspökeit magyar szövegekben vladikának ne-

vezték. 
7  György már idézett levele: HURMUZAKI, XV/1. 627. p. György levelének részletesebb 

elemzését ld.: NAGY LEVENTE: Lehetséges küldetés? Hitek és tévhitek a román 
reformáció körül. Bp., 2013. (továbbiakban: NAGY, 2013.) 49–50. p. 

8  HURMUZAKI, XVI/1. 635. p. 
9  JUHÁSZ ISTVÁN: A reformáció az erdélyi románok között. Kolozsvár, 1940. 

(továbbiakban: JUHÁSZ, 1940.) 83. p. 
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dések a bizonyítékok. Ahogy az a román nyelvű bejegyzés is jellemző a kor felekezeti viszonyaira és a reformáció fogadtatására, mely egy 1495-ben készült kéziratos ószláv imádságoskönyvben (molitvenic) található. A kó-dexet Bratul pópa 1569-ben adta el a bolgárszegi román templomnak a következő bejegyzéssel:  „Mit kell kérdeznie a pópának attól, aki a latin vagy a lutheránus val-lást elhagyva át akarna térni a pravoszláv hitre. Íme, a válasz: először is kérdezd meg tőle, hogy szereti-e teljes szívéből és teljes lelkéből ezt a mi, Isten által elrendelt, keresztény hitünket, és kész-e ezt kinyilat-koztatni Isten és minden szentjei előtt? Másodszorra, pedig ezt kér-dezd: eltávoztatod-e magad teljesen a latin hittől, valamint az eretnek Mártonnak minden tévelygésétől és gyalázkodásától?”10  Ilyen kontextus (a görögkeletiek egyértelműen eretnekeknek tartották úgy a katolikusokat, mint a lutheránusokat) felől kell tehát olvasnunk az 1569. évi nagyenyedi román reformált zsinat végzéseit. A zsinat a román egyház bonyolult rendtartásába, a különböző alkalmakhoz (születés, házasság, keresztelő, temetés stb.) kötődő babonákkal és hiedelmekkel teli szertartá-saiba nem nyúlt mélyen bele. Így például a szertartás megreformálása és a sola scriptura elv alkalmazása tekintetében olyan elnagyolt és homályos a zsinati határozat megfogalmazása, hogy valójában a szertartást végző pap-ra bízza annak eldöntését, hogy mik is azok „az emberi szerzések”, melyek az „Isten igéje kívül az keresztényi gyülekezetbe béhozattak”, melyeket a liturgia során mellőzni kell.11 A második artikulus azonban már pontosan előírta azt, „hogy az megholt szenteknek és egyéb holtaknak liturgiát, avagy könyörgést ne tegyenek”. Ismerve a románok erőteljes szent- és halottkul-tuszát, ez a határozat a mindennapi vallásos élet terén durva beavatkozás-nak számított. Pozitív fogadtatásra számíthatott azonban a harmadik arti-kulus, mely szerint  „jóllehet az előtt, az mely egyházi szolgának, avagy papnak felesége meg-holt, ha az papságot holtig akarta viselni, annak nem volt szabad másod-szor megházasulni. Most enyedi zsinatban így végeztetett, hogy ha jám-bornak, tökéletesnek és az szolgálatra elegendő személynek ítéltetik, annak szabad legyen megházasulni, és hogy tanító pap legyen.”12  A korban még a magyar és a szász protestáns egyházban sem volt egy-séges szabályozás a házasságról.13 A románoknál a házassági szabályokat az 
                                                   
10  A szöveget közli: MAREȘ, ALEXANDRU: Un fragment românesc de Molitvenic din 

secolul al XVI-lea. In: Limba Română, 1971. 2. sz. 132–133. p. 
11  „Első articulus: hogy minden dolgok, kik Isten igéje szerint az Isten neve tisztességét 

és dicséretét nézik, azok mind elő vetessenek és helyben maradjanak. Az mi emberek 
szerzések, penig, Isten igéje küül [kívül] az keresztyén gyülekezetbe béhozattattak, 
azok mindenek hátra hagyattassanak az űfelsége birodalmában.” HURMUZAKI, XV/1. 
638. p. 

12  HURMUZAKI, XV/1. 638. p. 
13  „A XVI. században majdnem annyiféle protestáns házassági jog volt, ahány külön 

egyházi hatóság” – jellemezte a helyzetet: POKOLY JÓZSEF: A magyar protestáns 
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ún. egyházi szokásjog-gyűjtemények (pravila) szabályozták. Fontosságukra mi sem jellemző jobban, mint az, hogy Coresi már 1562-ben megjelentetett egy pravilát nyomtatásban, valamint az, hogy ezeket a pravilákat a Kárpá-tokon túli kolostorokban is lefordították román nyelvre és másolatokban terjesztették már a 16. század második felében, akkor, amikor a román nyelv használata még egyáltalán nem volt bevett gyakorlat ott. Coresi kiad-ványában az áll, hogy sem a papnak, sem az ő feleségének nem illik újra házasodnia. Ha özvegyen maradna valamelyik, akkor legyen szerzetessé. De ha netán mégis újra házasodna bármelyik, akkor két évig tartó böjttel és napi kétszáz földre borulással (mătanie) megbocsáttatik a bűne.14 Talán nem véletlen, hogy a Coresi pravilája az egyetlen, amely lehetőséget bizto-sít a kétévi böjtöléssel és a napi kétszáz földre borulással arra, hogy az özvegyen maradt pap vagy papné újraházasodhasson. A román vajdasá-gokban fennmaradt pravilákban ugyanis még ez a lehetőség sincs meg. Így például a moldvai putnai kolostorban 1581-ben a Lucaci deák által lemásolt pravila szó szerint egyezik Coresi szövegével addig a pontig, hogy az özve-gyen maradt pap vagy papné legyen szerzetessé. Az újra házasodás lehető-ségét azonban még a fenti büntetések árán sem tartja lehetségesnek a moldvai pravila. A majd száz évvel később, 1652-ben a Târgoviștében meg-jelent nagy pravila (Îndreptarea legii) rendelkezése még ennél is szigo-rúbb: az újra házasuló papokat eretneknek kell tekinteni.15 Coresi pravilá-jában az újra házasodás lehetősége, véleményem szerint, protestáns hatásra kerülhetett be. A kérdés mindenesetre nagy aktualitással bírhatott a korabeli román papság körében, amit az is bizonyít, hogy zsinati határo-zattal kellett rendezni azt. A zsinati végzés jelentőségét mutatja az is, hogy 1600-ban, a havasal-földi Vitéz Mihály vajda erdélyi uralma alatt megpróbálta azt a maga hasz-nára fordítani. A román történészek általában Mihály antikálvinista politi-kájának igazolására szokták idézni a román papok második házassága ellen az 1600. július 20-27-i gyulafehérvári országgyűlés által hozott végzést: „Végeztük ezt is, hogy valamely oláh pap második feleséget venne, és az falu az circaláskor [visitato alkalmával] az vladikának meg nem mondaná, az ispányok afféle falun ő nagysága számára két száz forintot dúlhassa-nak.”16 Az országgyűlési végzés szövegéből azonban nem következik egyér-
                                                                                                               

házassági jog rövid története 1786-ig. In: Protestáns Szemle 1894. 113. p. A világiak 
körében az újra házasodás a 16–17. századi Magyarországon és Erdélyben szinte 
kötelezőnek számított. Nem ritka a két-három-négyszeri újra házasodás úgy az 
arisztokrácia, mint a jobbágyok körében. Minderről ld.: PÉTER KATALIN: Házasság a 
régi Magyarországon. 16–17. század. Bp., 2008. (Múltidéző Zsebkönyvek) 53–56. p. 

14  Texte românești din secolul al XVI-lea. Coord.: Gheție, Ion. București, 1982. 228. p. 
(továbbiakban: Texte.) 

15  Pravila ritorului Lucaci. Ed.: Rizescu, Ion. București, 1971. 163. p.; Îndreptarea legii 
1652. Ed.: Rădulescu, Andrei. București, 1962. 147–148. p. 

16  EOE. IV. 529. p. Vö.: POMPILIU, TEODOR: Politica ecleziastică a lui Mihai Viteazul în 
Transilvania. In: Revista Istorică, 1993. 5–6. sz. 487. p.; POP, Ioan-Aurel: Decizii 
referitoare la români în dietele transilvane din timpul lui Mihai Viteazul. In: Mihai 
Viteazul şi Transilvania. Culegere de studii. Coord: Mureşanu, Camil – Nistor. Ioan 
Silviu. Cluj-Napoca,2005. 95. p.; GHITTA, Ovidiu: Biserica ortodoxă din Transilvania 
(secolul al XVI-lea – a doua jumătate a secolului al XVII-lea). In: Istoria Tran-
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telműen az, hogy az újra házasodási lehetőséget megtiltották volna a ro-mán papoknak. A végzésben csupán arról van szó, hogy az újra házasodást közölni kell a vladikával a visitatio alkalmával. Az viszont közvetett módon kiderül a szövegből, hogy a román papok valamiért a vladika elől eltitkol-ták az újra házasodást. Az a gyanúm, hogy azért, mert az újra házasodási engedély megszerzéséért a vladikának fizetni kellett volna valamit. Az pe-dig már végképp érthetetlen számomra, hogy az újra házasodás eltitkolásá-ért miért a falut és miért nem az újra házasuló papot kellett büntetni. Rá-adásul úgy, hogy a falut egyáltalán nem zavarta az, ha a pap másodszorra is megnősült, sőt egyfajta cinkos hallgatással a falusiak a vladika ellenében a papjukat védték. Minden jel arra mutat, hogy a román kálvinista zsinat által hozott és a papok újra házasodását engedélyező határozat nagy nép-szerűségnek örvendett a román hívek és pópák körében. Valószínűleg sok újra házasodási eset előfordult, ezért a vladikák igyekeztek ebből hasznot húzni, és csak valamilyen ellenszolgáltatás fejében voltak hajlandóak fi-gyelmen kívül hagyni a pravoszláv egyház rendelkezéseit és megengedni a román papoknak a második házasságot. A román papok, talán épp az enyedi zsinat végzésének a tudatában, természetesen igyekeztek kivonni magukat a fizetés alól, ezért inkább eltitkolták újra házasodásukat a vladika előtt. Annak, hogy a végzés nem a kálvinista zsinat újra házasodást engedé-lyező határozata ellen irányult, legékesebb bizonyítéka az, hogy az újra házasodást eltitkoló falutól beszedett kétszáz forintnyi büntetés Mihály vajda kincstárát gyarapította: „az ispányok afféle falun ő nagysága számá-ra két száz forintot dúlhassanak.” Summa summarum, véleményem szerint ez az országgyűlési végzés nem a román kálvinizmus ellen, hanem sokkal inkább a központi kincstár bevételeinek növelésére irányult. Hogy milyen mértékben és hatékonysággal sikerült megvalósítani az enyedi zsinat végzéseit, arról nincsenek adataink. Tordasi mindenesetre igyekezett érvényt szerezni azoknak. 1570-ben Brassóban vizitációt tartott és János Zsigmondra hivatkozva elrendelte Oprea deáknak, hogy román nyelvű másolatot készítsen a görögkeleti liturgiában leggyakrabban hasz-nált énekekről (oktoih). Jellemző módon a 16. században egyetlen oktoih sem jelent meg nyomtatásban románul. Ugyanakkor a bolgárszegi iskolá-ban tanító papoknak is meghagyta, hogy románul tanítsanak. Tordasi azt is elrendelte, hogy a bolgárszegi papok kérjenek anyagi segítséget a moldvai érsektől és fejedelemtől a bolgárszegi román iskola felújításához.17 Az Oprea által készített oktoih-másolatban az alábbi bejegyzés olvasható:  „Igen tetszett őszentségének a püspök úrnak [Tordaisnak] e könyvecske [az oktoih] és úgy döntött, hogy maradjon az meg a [bolgárszegi román] iskolának. Ugyanakkor jónak látta lemásoltatni azt a többi templom szá-mára is, és ezért a jó és kegyelmes keresztény Csáky Mihályhoz [Ceac Mi-haiu], kegyelmes király urunk kancellárjához fordult, hogy az fedezze a másolás költségeit.”18  
                                                                                                               

silvaniei. Vol. II. Coord: Pop, Ioan-Aurel – Nägler, Thomas – Magyari András. Cluj-
Napoca, 2005. 271. p. 

17  BINDER–HUTTMANN, 1969. 86–87. p. 
18  Oprea feljegyzését idézi: BINDER–HUTTMANN, 1969. 87. p. 
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Ion Lupaș egy 1927-ben megjelent tanulmányában, a híres hamisító, gróf Kemény József által félrevezettetve, Csáky Mihályt bihari román ne-mesnek mondta. Át is keresztelte Mihai Valahulnak [Oláh Mihály], és Ni-colaus Olahusszal egyetemben a román humanizmus képviselőjének kiál-totta ki. Lupaș elmélete nagy népszerűségre tett szert a román szakemberek körében, olyannyira, hogy még Jakó Zsigmond alapos tanul-mánya sem tudta megingatni azt. Jakó kimutatta ugyanis, hogy Erdély első tudós kancellárjának (Csáky Mihály a krakkói egyetemre járt) a családja Sopron vármegyéből származott, és Csáky Mihály is csak 1541 után került Erdélybe a magyar királyi udvarral együtt. „Csáky Mihály kancellár nem hogy román, de még erdélyi sem volt, hanem történelmi szerepet játszó egyik közismert, előkelő dunántúli magyar nemzetségnek volt a leszárma-zottja” – ez Jakó Zsigmond végkövetkeztetése. Annak ellenére, hogy bizo-nyítását Jakó már 1993-ban közzétette, Csáky Mihályt azóta is román származásúnak írják még a komolyabb román szakemberek is.19  János Zsigmond és a román reformált püspökség A magyar szakirodalomban János Zsigmond valláspolitikájának megítélése két véglet között mozgott: egyrészt beteges és intranzinges protestáns ural-kodó, aki fegyverrel indul a katolikus vallás mellett kiálló székelyek ellen (ebből lesz a hagyomány szerint a csíksomlyói búcsú); másrészt pedig kép-zett teológus, aki egyenesen az ószövetségi Jósiás király (2Krón, 23–24) újbóli megtestesülése (Jacobus Palaelogus).20 Korábban a román filológu-sok és történészek még „fanatikus protestánsnak” nevezték János Zsig-mondot.21 Később azonban sokat finomodott a hangnem. Nicolae Cartojan már-már felmentette a Bunea által megfogalmazott vád alól, amikor (egyébként minden alap nélkül) azt állította, hogy János Zsigmond romá-nul is elég jól tudott, a legjobb katonái, valamint kancellárja (Csáky Mi-hály) és egyik tanácsosa, akivel még egy szobában is aludt (Bekes Gáspár), román származásúak voltak. Cartojan szerint a románok reformálása érde-kében hozott intézkedések kiagyalója is ez a két renegát volt, és nem a feje-
                                                   
19  LUPAȘ, ION: Doi umaniști români în secolul al XVI-lea (Nicolae Olahus și Mihai 

Valahul). In: Anuarul Institutului de Istorie Națională din Cluj, 1926–1927. 345–
353. p. Jakó tanulmánya eredetileg 1993-ban jelent meg a Benda Kálmán-
emlékkönyvben. Jómagam az alábbi kiadás alapján idézem: JAKÓ ZSIGMOND: 
Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bp., 1997. 96. 
p. Ezután is román származásúnak tartotta Csákyt: ANDEA, SUSANA – ANDEA, AVRAM: 
Principatul Transilvaniei sub suzeranitatea Otomană. In: Istoria României. 
Transilvania. Vol. I. Coord.: Drăgoescu, Anton. Cluj-Napoca, 1997. 552. p.; 
DUMITRAN, ANA: Religie ortodoxă –Religie reformată. Ipostaze ale identității 
confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII. Cluj-Napoca, 2004. 
99. p. Csáky Mihályról ld. még: HORN ILDIKÓ: Tündérország útvesztői. Tanulmányok 
Erdély történelméhez. Bp., 2005. (TDI Könyvek) 23–32. p. (továbbiakban: HORN, 
2005.) 

20  János Zsigmond valláspolitikájának árnyalt, és sok új szempontot felvető 
megközelítése: BALÁZS MIHÁLY: Megjegyzések János Zsigmond valláspolitikájáról. In: 
Credo, 2008. 1–2. sz. 67–95. p. (továbbiakban: BALÁZS, 2008.) 

21  BUNEA, AUGUSTIN: Vechile episcopii românesci a Vadului, Geoagiului și Silvașului. 
Blaș, 1902. 42. p. 
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delem.22 Cartojan dühe tehát nem annyira János Zsigmond, mint inkább a nemzetüket cserbenhagyó renegátok, Csáky Mihály (aki, mint már említet-tem, nem volt román származású) és Bekes Gáspár (valószínűleg ő sem román család sarja volt) ellen fordult.23 1557-ben Izabella királyné Kristóf görög szerzetest nevezte ki püspök-nek az algyógyi kolostorba, alája rendelvén minden erdélyi görög rítusú papot és szerzetest, így természetesen a románokat is.24 Izabella oklevele az első adat arról, hogy az erdélyi központi kormányzat beleszólt a román püspökök kinevezésébe. Az erdélyi románok ugyanis egyházjogilag a ha-vasalföldi vagy moldvai érsekség alá tartoztak, de püspökeiket bármelyik keleti pátriárka felszentelhette. A keleti egyházban szigorú szabály volt, hogy csak szerzetest lehet püspökké kinevezni. Erdélyben a román szerze-tesrend szervezetlen egyházjogi keretek között működött. A román kolosto-rokat vagy a moldvai és havaslaföldi uralkodók, vagy pedig a vagyonosabb erdélyi román kenézek alapították. A kolostorokban székelő román püs-pöknek, a katolikustól eltérően, Erdélyben és Magyarországon nem volt rendszeres jövedelme.25 Mivel a román kenézek nem rendelkeztek akkora vagyonnal, hogy a kolostorokat fenn is tudják tartani, ezért azok általában olyan uradalmak közelében alakultak ki (Rév, Algyógy, Priszlop stb.), melyeket a magyar királyok, majd később az erdélyi fejedelmek a moldvai és havasalföldi vaj-dáknak adományoztak szolgálataik jutalmául. Így a kolostort is a román vajdák segítették anyagilag, és általában a kolostorok igumenjei is a román vajdaságokból érkeztek. Amint azonban valamilyen oknál fogva (árulás, hűtlenség) a vajdák elvesztették ezeket a birtokaikat, általában a püspöksé-gek is megszűntek működni.26 Az a tény, hogy Izabella királynő beleszólt a román püspökkinevezés szokásrendszerébe, arra mutat, hogy az egyre inkább megerősödő erdélyi központi kormányzat szeretett volna valamiféle intézményes rendet teremteni a román egyház keretein belül. Hogy milyen feszültségeket okozott a reformáció az erdélyi román egyházszervezetben, arra jó példa Száva valdika és Tordasi Pál esete. Szá-vát még Izabella királynő nevezte ki valamikor 1559 szeptembere előtt. Balassa Menyhért közbenjárására később azonban János Zsigmond Száva 

                                                   
22  CARTOJAN, NICOLAE: Istoria literaturii române vechi. București, 1980. 97. p. 
23  Bekest a vele szembenálló Báthoryak illették előszeretettel a dehonesztáló „olahus” 

jelzővel, ez azonban még nem jelenti azt, hogy Bekes Gáspár valóban román 
származású is volt. Minderről legutóbb: HORN, 2005. 46–54. p. 

24 BENKŐ, JÓZSEF: Milkovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis per terram 
Transsilvanicam. Viennae, 1781. 359–360. p. 

25  JANCSÓ BENEDEK: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. I. 
Bp., 1896. 566. p.; SZTRIPSZKY HIADOR – ALEXICS GYÖRGY: Szegedi Gergely 
énekeskönyve XVI. századbeli román fordításban. Protestáns hatások a hazai 
románságra. Bp., 1911. 30–31., 42. p. Az erdélyi román püspökök helyzetéről ld. még: 
NAGY, 2013. 52–53. p. 

26  JUHÁSZ, 1940. 29–30. p.; IVANOV, BOGDAN: Episcopatul ortodox din Transilvania de 
la reformă la Pacea de Karloviț. In: Evoluţia instituţiilor episcopale în Bisericile din 
Transilvania. Partea I. De la începuturi până la 1740. Ed.: Bocşan, Nicolae – Brandes, 
Dieter – Lukács, Olga. Cluj-Napoca, 2010. (továbbiakban: IVANOV, 2010.) 18–19. p. 
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helyébe Vizaknai Györgyöt nevezte ki a románok püspökévé.27 Balassa Menyhért árulása miatt azonban 1562. április 10-én Vízaknai Györgyöt János Zsigmond felmentette hivatalából, és a hívek kérésére ismét Szávát nevezte ki minden erdélyi, hátszegi és karánsebesi román, görög és ruszin keresztény élére.28 Száva a szerb klérus tagja volt,29 ami azt jelentette, hogy minden bi-zonnyal etnikailag is szerb volt. A szerb érsekség részéről is létezett az az igyekezet, hogy a bánsági – és amennyire lehetett, az erdélyi pravoszláv – románokat is a saját egyházjogi fennhatósága alá vonja. Sajnos a jelenlegi forrásadatok mellett szinte lehetetlen megállapítani az erdélyi és a bánsági pravoszláv klérus etnikai összetételét. Az a véleményem azonban, hogy főleg a Bánságban sok szerb nyelvű pap is volt a román papok között. Ez mindenesetre részben megmagyarázná azt a – már említett – csökönyös ellenállást, mely a román nyelv egyházi szertartásokba való bevezetése terén nyilvánult meg a román klérus részéről. Nem tudjuk, hogy mi történt Szávával Szentgyörgyi György kinevezé-se (1566 körül) után. Nem elképzelhetetlen, hogy továbbra is a „magyaror-szági” ortodoxok (szerbek, görög, ruszinok) püspöke maradt, csak éppen a románok kerültek ki joghatósága alól. Mindenestre Szentgyörgyi György magát következetesen „csak” az oláhok püspökének nevezte. Ahogy Tordasi Pál is az „oláh püspök”, vagy „az oláh nyelven való[k] püspöke” kifejezést használta mindig.30 Különösen ez utóbbi megfogalmazás érdekes, mert azt engedi sejtetni, hogy csak a román ortodoxok püspöke volt, a többi pravo-szláv népcsoport (görög, szerb, ruszin) más püspök alá tartozhatott. Az kétségtelen tény, hogy az erdélyi fejedelmek mindig csak a románok irá-nyába fogalmazták meg reformátori törekvéseiket. Nincs tudomásunk arról, hogy a fejedelemség más görög rítusú népei (pedig ruszinok, görö-gök, szerbek és bolgárok voltak szép számmal az országban) körében is megpróbálkoztak volna a reformátori eszmék terjesztésével. Az, hogy Já-nos Zsigmond György és Tordasi Pál vladikákat az oláh nyelven valók püs-pökeinek nevezte ki, azt is jelentette egyben, hogy ki szerette volna emelni a románokat a korabeli erdélyi és magyarországi pravoszláv „tengerből”. Szávát, aki biztosan nem fogadta el a reformációt, hiszen mindvégig szerze-tes maradt,31 ugyanakkor – minden bizonnyal – meghagyta a többi keleti rítusú népcsoport püspökének. Ennek ellenére később Száva, miután le-mondott arról, hogy az evangéliumot és keresztény tant hirdesse, önként távozott Erdélyből („quae per spontaneam eiusdem calugeri ex hoc regno nostro Transsylvaniae egressionem ob abrenunciationem professionis Evangelicae et doctrinae Christianae factam”).32 Ez a János Zsigmond 
                                                   
27  HURMUZAKI, XV/1. 578. p. 
28  HURMUZAKI, XV/1. 578. p. 
29  MAGINA, ADRIAN: De la excluderea la coabitare. Biserici tradiționale, Reforma și 

Islam în Banat. (1500–1700) Cluj-Napoca, 2011. 96. p. 
30  HURMUZAKI, XV/1. 638., 646. p. 
31  A már említett, 1570. november 4-én kelt oklevelében, melyben Tordasinak 

adományozza Száva lámkeréki házát, kalugyernek neveztetik Száva: VERESS, ANDREI: 
Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești, I. București, 
1929. 292. p. 

32  Uo., 292. p. 
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adománylevelében olvasható mondat elég volt ahhoz, hogy Cesare Alzati értelmezésében Száva az erdélyi intranzingens „protestáns hatóságok” első üldözöttjévé váljon.33 Az esetről azonban szerencsére fennmaradt néhány korabeli oklevél, melyek révén árnyalhatjuk Cesare Alzati sommás véleményét. Az egyik Gáltövy Ferenc Fehér megyei alispán által 1570. március 31-én Száva püs-pök lámkeréki háza ügyében tartott tanúmeghallgatási jegyzőkönyv. A tanúk beszámolója szerint  „Száva vladika ment volt a királyhoz, őfelségétől kért Lámkeréken egy házhelyet, melyet őfelsége megadott. Az az Száva az őfelsége levelével ment vala az szászsebesi királybíróhoz, megmutatván neki az őfelsége le-velét, engedelmes lőn az házhelyet Szávának megadni. De az hol Száva ké-ri vala, nem akarák adni, hanem mutatnak Szávának házhelyet kin most Pál pap [Tordasi Pál] lakik, mely akkor pázsit és szántóföld vala, és azt mondák neki, hogy annyi földet foglaljon az házhelyhez, az mennyit akar, és az vladika Száva úgy csinálta itt ez házat.”  Egy másik tanú szerint mikor  „végre hogy az országból ki akar vala menni, ment Sava az szászsebesi ta-nács eleibe, és ott megköszöni a tanácsnak, hogy békességgel tartották itt az ő birtokában. Ezt is mondá azon tanács előtt, hogy mivelhogy énnékem ismét ki kell Havasalföldébe mennem, […] az őfelsége adta házhelyen sok munkám és örökségem vagyon, de bátor semmit ne adjatok érette, hanem ha tartanátok énmagamnak [amíg] visszajövén, avagy ha papot kerestek bele az házban tartózkodhatna. […]. Az tanács osztán az Szávának költ-ségben ada f[orin]t 12, és így mene ki az országból.”  Egy további tanú, Simon Gábor azt vallotta, hogy Szava előbb a szászsebe-siekhez ment, de azok „nem akartak neki házhelyet szakítani”, ezért Száva a „királyra ment”. A király ezután írt a szászsebesi bírónak, aki ki is jelölte Szávának a házhelyet, cserébe pedig Száva kötelezte magát, hogy „mikoron onnét szabad lészen ismég meghagyja a falunak az házhelyet”.34 A fentiek alapján világos, hogy Szávát nem erőszakkal fosztották meg lámkeréki házától: ő maga önként távozott Lámkerékről. A házhelyet kife-jezetten János Zsigmond parancsára jelölte ki a szászsebesi bíró Szávának, aki kötelezte magát arra, hogy amint elhagyja Lámkeréket, a ház ismét a falura száll. A vallomásokból az is kiderül, hogy Száva szerette volna, ha házába újból pap költözne be. Ezek után nincs semmi meglepő abban, hogy Száva házát az új román pap, Tordasi Pál kapta meg. Nem az történt tehát, hogy a fejedelem elüldözte a pravoszláv hitéhez ragaszkodó Szávát, és he-lyébe a reformációt elfogadó Tordasi Pált ültette volna. Sőt, Szávát eredeti-leg nem Erdélyből, hanem Havasalföldről üldözték el. II. Sándor vajdának (Alexandru II, uralk.1568-1574) a szebeni polgármesterhez 1572. május 16-
                                                   
33  ALZATI, CESARE: În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spațiului românesc. 

Cluj-Napoca, 1998. (továbbiakban: ALZATI, 1998.) 151. p. 
34  Szebeni Nemzeti Levéltár (továbbiakban: SzNLvt.) Magistratul orașului și scaunului 

Sibiu, colecția de documente medievale, seria U. V. nr. 2089. 
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án írt leveléből értesülünk arról, hogy Száva többedmagával bujdosóként érkezett Erdélybe, ahol Lámkeréken kapott házat a fejedelemtől:  „Továbbá az mely levelet küldött volt kegyelmed énnékem az ház dolga fe-lől és szentegyház [templom?] felől, kit csinált volt Száva püspök ott Lámkeréken, és Stanillanie [Stăniloae], és Ivan Mitrofan, és Mihne viszter [vistiernic: kincstartó] és Sztoika [Stoica] Kvecserana, mikor ők pribékek [értsd Havasalföldről elmenekült bújdosók], voltanak. Ezek mindnyájan énelőttem bizonyították, meg is esküdtenek, hogy mikor ide béjöttenek [azaz visszatértek Havasalföldre], kegyelmednek hagyták volt mind házat, mind szentegyházat, mert ezelőtt is kegyelmed akaratjából csinálták volt, és annak előtte pispekség ott nem volt. Azért én is írtam Báthory István-nak levelet…” [itt félbeszakad a levél, mert a papírlap egy része hiány-zik.]35  Ugyanebben a tárgyban írt Mitrofan püspök is, a havasalföldi Cozia kolostor igumenje, Báthory Istvánnak (a levél hely és dátum nélkül maradt fenn, de minden bizonnyal valamikor 1572 májusában-júniusában keletke-zett):  „Továbbá könyörgünk Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak, hogy ott Lámkeréken csináltatott volt Száva püspök szászsebesi birodalomban egy házat és szentegyházat, mely helyet kért volt az sebesi uraktól, hogy ott egy házat csináland magának, kibe nyugodalma lenne, az míg ott laknék Nagyságod országában. Azután a falubélieknek hagyta, hogy szabadok le-gyenek vele. Az szegény király idejében [János Zsigmond] költ egy Pál [Tordasi Pál] nevű eretnek [azaz kálvinista], és a királynak azt hazudta volt, hogy ott régtől fogva pispekséghely volt. Azért írt volt afelől szebeni polgármester az mi urunknak, hogy megesküttessen minket, azon meges-küttünk a vajda előtt, hogy ott ház… [a papírlap többi része hiányzik.]36  A fenti források alapján jómagam a következőképpen rekonstruálom a történteket. Száva belebonyolódhatott a havasalföldi hatalmi harcokba, ezért akkor, amikor a vele ellenséges vajda – vagy Petru cel Tânăr (uralk. 1559–1568), vagy Mircea Ciobanu (uralk. 1553–1554, 1558–1559) – hata-lomra került, néhány havasalföldi elöljáróval (Mitrofan püspök, Mihnea kincstárnok stb.) kénytelen volt Erdélybe menekülni. Itt Izabella királynő, majd később János Zsigmond, megtette az erdélyi pravoszlávok püspökévé, s egyúttal Lámkeréken házhelyet adományozott neki. Elképzelhető, hogy György vladika kinevezése után (1566) a fejedelem már nem támogatta Szávát. Az mindenesetre biztos, hogy 1570-ben, II. Sándor trónra kerülése után, bújdosó társaival együtt visszament Havasalföldre. A fenti forrásokban egyetlen szó sincs arról, hogy Szávát és társait el-üldözték volna Erdélyből; valószínűleg azért tértek vissza Havasalföldre, mert a vajdaváltás következtében már nem kellett atrocitásoktól tartaniuk. Tordasi Pál, akit, mint fentebb már említettem, 1569. február 8-án nevezett 
                                                   
35  SZNLvt. Colecția de acte fasciculate, J. Stat Național, nr. 19a. A levél, ahogy az alább 

még idézendő három levél is, eredetileg ószláv vagy román nyelven íródott, de csak a 
korabeli magyar fordításuk maradt fenn. 

36  SzNLvt. Colecția de acte fasciculate, J. Stat Național, Nr. 20. 
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ki püspökké János Zsigmond, elfoglalta Száva lámkeréki házát. Ezáltal Tordasi már nem csak a kálvinista, hanem a pravoszláv románok püspöke is lett, hisz más román püspök ekkor Erdélyben nem volt. Ez a helyzet valamilyen okból nem tetszett a szebeni polgármesternek (talán a házat szerette volna magának megszerezni?), aki a havasalföldi vajdánál és Mit-rofan igumennél arról érdeklődött, hogy volt-e korábban román püspökség Lámkeréken. Mindketten azt válaszolták, hogy nem. Mitrofan leveléből arra is lehet következtetni, hogy a pravoszláv igumen neheztelt az „eretnek” kálvinista Tordasira, aki, szerinte, behazudta magát a Száva által alapított püspökségbe. Ráadásul épp Szávának a Râmnicu-Vălcea-i kolostorból 1570. október 9-én Tordasinak írt leveléből tudjuk, hogy a kálvinista ro-mán püspök komolyan gondolta a reformáció tanainak gyakorlati alkalma-zását:  „Továbbá ím, most jött egy ember énhozzám, ki énnékem azt mondja, hogy elvettétek az képeket az egyházból és keszkenőket, és azkik az képeken voltanak, és az egyház mostan pusztán maradott, sem mely Istennek, sem münekünk nem tisztességes. Azért kérlek, mint atyám-fiát, barátomat, hogy az képeket az keszkenőkkel visszavidd az egy-házba, hogy az egyház ismét szép legyen vele, mint annak előtte volt, és az papok hadd mondjanak misét mind estve, mind reggel, mint el-végezték volt ennek előtte.”37  Az, hogy az igumen és a havasalföldi vajda az esetet Báthorynak is megírta, azt jelzi, hogy megkísérelték Tordasit valamilyen módon eltávolí-tani Lámkerékről, valószínűleg azért, hogy ne lehessen Száva püspökségé-nek az örököse, azaz ne mondhassa magát az összes erdélyi román püspö-kének. Nincs arról adatunk, hogy Báthory Tordasit leváltotta volna a püspökségről, arról viszont van, hogy 1571. október 5-én kelt oklevelében egy Eftimie nevű szerzetesnek megengedte, hogy Erdélyben szabadon hir-desse az igét a görög rítus szerint. Miután Makarie ipeki pátriárka püspök-ké szentelte Eftimiét, Báthory is jóváhagyta azt (1572. augusztus 3-i okle-vél). Eftimie joghatósága nem csak a románokra terjedt ki, hanem a fejedelemség összes görög rítusú hívére. Emellett Báthory elismerte az erdélyi román egyháznak a Kárpátokon túli román egyházzal való hierar-chikus összetartozását. Ezzel az intézkedésével teljesen hatástalanította János Zsigmondnak azt a törekvését, hogy Erdélyben a román fejedelem-ségektől független román egyház jöjjön létre.38  Epilógus Száva esete arra is jó volt, hogy az 1566. novemberi szebeni országgyűlés végzését is félre lehessen később értelmezni:  „A religió dolgából végeztetett volt, ez előtt is egyenlő akarattal megte-kintvén, hogy mindeneknek felette, minden keresztyének isteni dolgát keljen szeme előtt viselni, hogy ez előtt való articulusok tartása szerint, az 
                                                   
37  SzNLvt. Magistratul orașului și scaunului Sibiu, colecția de documente medievale, 

seria U. V. nr. 2089. 
38  Báthory két oklevelét közli: HURMUZAKI, XV/1. 647–648., 653. p. 
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evangelium prédikálása, semminemű nemzet között meg ne háboríttas-sék, és az Isten tisztessége, nevekedése meg ne bántassék, sőt inkább minden bálványozások, és Isten ellen való káromlások küzülök kitisztít-tassanak, és megszűnjenek, most is azért újabban végeztetett, hogy ez bi-rodalomból minden nemzetség közül efféle bálványozások kitöröltessenek és az Istennek igéje szabadon hirdettessék, kiváltképpen pedig az oláhok között, kiknek pásztori vakok lévén, vakokat vezetnek, és eképpen, mind magokat, mind a szegény kösséget veszedelemre vitték. Azokhoz, kik az igazságnak engedni nem akarnak ő felsége parancsolja, hogy György püs-pökkel superintendenssel az Bibliából megvetélkedjenek és az igazságnak értelmire menjenek, kik, ha úgy is az meg értett igazságnak helyt nem ad-nának, eltávaztassanak, vagy oláh püspök, vagy papok, avagy kalugerek lesznek, és mindenek csak az egy választott püspökhöz György superin-tendenshez, és az ő tőle választott papokhoz hallgassanak, akik pedig eze-ket megháboríttanák hitlenségnek poenájával büntetessenek.”39  Az „eltávoztassanak” igét sok román filológus és történész úgy értel-mezte, hogy itt arról van szó, hogy azok a románok, akik nem akarják György püspök alá adni magukat, száműzettetnek az országból. I. D. Suciu még azt is tudni vélte, hogy akik nem akartak György szuperintendenshez ,,hallgatni”, azoknak a vagyonukat is elkobozták.40 A szöveg viszont szerin-tem arról szól, hogy azok a román püspökök, papok és szerzetesek távolí-tassanak el (értsd: veszítsék el papi hivatásukat), akik a vita után sem fo-gadják el Györgyöt püspökként; a hívek pedig ezután csak a György püspök által kinevezett „papokhoz hallgassanak”, akik pedig megakadályozzák a György püspök által kinevezett papokat tevékenységük végzésében, azok hűtlenséget követnek el, és aszerint büntessék meg őket. Szó sincs tehát száműzetésről és vagyonok elkobzásáról. A legnagyobb karriert befutó mítoszt azonban ebből az országgyűlési végzésből Cserei Farkas alkotta meg 1780-ban. A pünkösdi csíksomlyói körmenet (a későbbi csíksomlyói búcsú) eredetéről írt testimoniumában ez áll:  „Elfajulván ettől [az igaz hittől] a Blandrata György dögleletes tudo-mánya után az ifjú János király, arra vetemedék, hogy már becsülete sem volt előtte senkinek, ha csak szentháromság tagadó nem volt; vé-gezést is irata 1566 esztendőben Szent András nap tájban, hogy az Er-délyi birodalomban mindenek Blandrata Györgytől függjenek, és a tő-le megválasztott papoktól hallgassanak, akik pedig ezeket megháborí-tanák mind hitetlenek úgy büntetődjenek.”41  Könnyen észrevehető, hogy Cserei az 1566 novemberében megtartott sze-beni országgyűlés végzéséből kompilált, és egyben finoman hamisított is azáltal, hogy Szentgyörgyi György vladikából Blandrata Györgyöt csinált. 
                                                   
39  EOE. II. 326–327. p. 
40  SUCIU, I. D.: Monografia Mitropoliei Banatului. Timișioara, 1977. 81. p. Ld. még: 

ALZATI, 1998. 150–151. p.; IVANOV, 2010. 26. p. 
41  Cserey Farkas szövegét idézem: MOHAY TAMÁS: Egy ünnep alapjai: a csíksomlyói 
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Annak ellenére, hogy a szófogadatlan román papok megbüntetésére több adatot hozhatunk úgy János Zsigmond rendeleteiből, mint az ország-gyűlések végzéseiből,42 a románok viszonylatában szó sincs vallásüldözés-ről. Egyetlen olyan adat sem maradt fenn a korból, ami azt bizonyítaná, hogy bárkinek bántódása esett volna azért, mert ragaszkodott pravoszláv hitéhez. Sőt, hiába a harc a rác nyelv ellen (lásd János Zsigmond 1567. november 11-én kelt körlevelét, valamint az 1569. évi enyedi zsinat végzé-seit) senkinek se fordult meg a fejében az, hogy az ószláv nyelvű könyvki-adást betiltsa. Igaz, ez utóbbi jelentősen visszaszorult: 1544 és 1571 között Erdélyben tíz román nyelvű, és mindössze négy ószláv nyelvű kiadvány jelent meg. Megvallom, a rác nyelvhez való makacs ragaszkodás terén (mely vé-gigkíséri az egész román reformáció történetét) jómagam is csak találgatni tudok. A soknemzetiségű és nyelvű Magyar Királyságban, majd később az Erdélyi Fejedelemségben sem a központi hatalom, sem a magyar arisztok-rácia nem szólt bele az alattvalók nyelvhasználatába. Sőt, inkább arra van-nak adatok, hogy a magyar földesurak tanulták meg szlovák, ruszin, román jobbágyaik nyelvét.43 Az erdélyi fejedelmek nyelvpolitikája egyedi eset: ők az anyanyelvhasználatra kötelezték a román papokat, akiknek egy része ez ellen lázadt, és az egyházi szertartások során továbbra is az ószláv nyelvet akarta használni. Olyan ez, mintha a magyar, a szlovák vagy a horvát papok továbbra is ragaszkodtak volna a latin nyelvhez, és nem lettek volna haj-landóak anyanyelvükön hirdetni az igét. A 16-17. századból ilyen jellegű nyelvi ellenállásról nemhogy protestáns, de még katolikus környezetből sincsenek adataink. Az erdélyi román klérus ellenállásának egyik oka ma-gában a keleti ortodoxiában keresendő: Konstantinápolytól Ipeken át Moszkváig mindenhol az egyház hivatalos nyelve (az ószláv és annak helyi változatai vagy az ógögörög) a 19. század elejéig elkülönült a népnyelvtől. Román vonatkozásban azonban még arról is szó lehet, hogy a klérus egy része nem is román, hanem szerb, görög, ruszin vagy bolgár etnikumú volt és jobban beszélte az ószláv nyelvet, mint a románt. Nyilván csak feltétele-zésekre vagyunk utalva, mivel a román kutatás szemérmesen hallgat az ügyről, ahogy arról is, hogy a román fejedelemségekben is ez lehetett a helyzet: tudniillik, a felső papság nagy része ott sem román etnikumú volt, és ez volt az oka annak, hogy a Kárpátokon túl az első román nyelvű egyhá-zi könyv csak 1635-ben jelent meg, a szertartás nyelve pedig csak a 18. század folyamán vált románná, de a fejedelemi udvarokban még a 19. szá-
                                                   
42  „Akarván azért a mi országunknak végzése szerént ez féle szófogadatlan oláh papokat 

mindenképpen arra kényszeríteni, hogy az Isten igéjét tisztán és igazán tulajdon oláh 
nyelven hírdessék.” – János Zsigmond rendelete a vármegyei főispánoknak, 1567. 
november 11.: HURMUZAKI, XV/1. 626. p.; „Felségödnek alázatoson jelentjük, sokan 
vannak az felségöd országába, kik az oláh pispeknek, melyet felségöd 
kegyelmességéből az pispekségnek tisztire választott, nem engednek, hanem az régi 
papoknak és azoknak tévelgésinek engedvén ellenek állnak, őtet az ő tisztibe elő nem 
bocsátják; könyörgünk felségednek, hogy felséged országával az előbbi végezése 
szerént az evangeliomnak kegyelmesen engedjen előmenetelt és ez ellen való 
vakmerő bátorkodókat büntesse meg”. – Az 1568. június 6–13-i tordai országgyűlés 
végzései: EOE. II. 341. p. 
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zad elején is görög nyelven folyt a liturgia. P. Atanasov számos brassói 16-17. századi papról és diákról – Coresi, Dobre, Iane, Rad(u) Tempea stb. – bizonyította be, hogy nem román, hanem bolgár származásúak voltak. Igaz, a román kutatók kétkedéssel fogadták a bolgár szakember adatait.44 Persze, az is lehet, hogy az ószláv nyelvhez való makacs ragaszkodásban csupán a titok iránti babonás tiszteletről van szó, hisz az érthetetlen szent nyelven celebrált szertartást mindig valami titokzatosság lengi körül. Kü-lönben is a görögkeletiségben a forma (a rítus pontos elvégzése) sokkal fontosabb volt, mint a tartalom (mit mond a pap), ezért igazából nem szá-mított az, hogy milyen nyelven zajlik a szertartás. 

                                                   
44  ATANASOV, PETROV: L’imprimerie en Roumanie et les Bulgares de Brașov au XVIe 

siècle. (La collaboration culturelle bulgaro-roumaine au XVIe siècle. In: Études 
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Az 1606. és 1608. évi artikulusok és a kegyúri jog: két példa a szabad vallásgyakorlat érvényesítési kísérletére az 1610-es években  Kruppa Tamás 
 A két alább elemzendő példa közti összekötő kapocs, hogy főszereplői, kezdeményezői felső-magyarországi katolikus nemesek, akik patronátusi jogukkal és a bécsi béke vallásügyi rendelkezéseivel kívántak élni birtokai-kon, részben protestáns nemesekkel, részben saját jobbágyaikkal szemben. Mindkét eset 1620-ban a besztercebányai országgyűlésen hozott vallásügyi rendelkezéssel jutott átmenetileg nyugvópontra, amikor a protestáns fél a lehető legteljesebb szabadságát nyerte el hitének szabad gyakorlásában, de amely ugyanakkor rávilágított egy olyan problémára, amely véglegesen csak a 18. század végén oldódott meg. Mindkét eset már régóta ismeretes, irataikat kiadták, azonban kevés figyelmet kaptak, jóllehet ékesszólóan bizonyítják, hogy a magyar történelemben a lelkiismereti szabadság első törvénybe iktatását illetően oly fontos bécsi béke rendelkezéseinek gyakor-lati megvalósítása milyen sok buktatót rejtett magában. És most nézzük első, időben közelebbi példánkat! Ila Bálint a Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár XV. köteté-ben igen gazdag anyagot közölt a Thurzó Levéltár vallásügyi szempontból fontos irataiból. Ezek közt találjuk a Nagybiccsétől, Thurzó György rezi-denciájától nem messze fekvő Trencsénteplic prédikátorának, Joannes Pannitonsorisnak Thurzóhoz írt 1609. október 18-án kelt levelét.1 Ebben azt olvassuk, hogy Pongrácz Dániel és Wesselényi István Nagyszombatból Nedecbe hoztak egy áldozárt (sacrificulus), és arra kényszerítik teplici jobbágyaikat, hogy a Wesselényi kastélyba járjanak misére. Megtudjuk azt is, hogy az egyik leghatásosabb kényszerítő eszköze a nagyságos uraknak a nagy adók és egyéb terhek kivetése, amelyeknek révén vélték áttérésre bírni őket a katolikus hitre. Pannitonsoris ebben kérte Thurzó segítségét. Néhány nappal később a nevezetes Lányi Illés ugyanebben az ügyben ke-reste meg a biccsei nagyurat, de ő már csak Wesselényit említette a kény-szerítés eszközeként.2 Jóllehet Pannitonsoris Ila adatai szerint még 1616-ban is itt tartózkodott, a teplici vallási helyzetet illetően később is, leg-alábbis a ránk maradt iratok tanúsága szerint, inkább Lányi maradt aktív.3 1613. április 13-án szintén az immár nádori tisztséget betöltő Thurzóhoz intézett levelében továbbra is Pongráczra, Wesselényire panaszkodik, illet-ve a kör kibővült a Wesselényi familiáris Permay Jánossal és a Pongrácz familiáris Nedeczky Andrással, akik tehát katolikus papot (pontificius sa-cerdos) akartak bevinni a faluba, amelynek érdekében még a tettlegesség-től sem riadtak vissza. A történetben megjelenik Wesselényi idősebbik fia, 
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