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Az er dé lyi ro má nok nem ze ti és fe le ke ze ti 
iden ti tá sa a mo dern kor kez de tén

Sorin Mitu

1 A prob lé ma tel jes ki fej té sét lásd Mitu (1997).
2 Az egy ház tör té net és val lá si élet vo nat ko zá sa i ról, va la mint ezek et ni kai és nem ze ti as pek tu sa i ról lásd 

Crăciun és Ghitta (1995); Bocşan és má sok (1996) írásait.
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Je len ta nul mány a nem ze ti és a fe le ke ze ti iden ti tás kö zöt ti kap cso la tot kí ván ja ele mez
ni az er dé lyi ro mán kö zös ség vo nat ko zá sá ban, a 19. szá zad for du ló ján. Ez az idő szak 
azért kü lö nö sen je len tős, mert a po li ti kai és az ér tel mi sé gi elit ek kor te rem tet te meg a 
mo dern tí pu sú nem ze ti iden ti tást1. Mun kám mód szer ta ni szem pont ból azok ra a fel dol
go zá sok ra tá masz ko dik, me lyek a mo dern nem zet fo ga lom „meg konst ru ált” vol tát hang
sú lyoz zák (lásd Anderson 1983; Gellner 1983; Hobsbawm 1990; Thiesse 1999), és ennyi
ben imp li cit mó don po le mi zál azok kal a – ha gyo má nyos ro mán tör té net írás ban do mi
náns – meg kö ze lí té sek kel, me lyek a mo dern nem ze te ket „ter mé szet től adott nak” 
te kin tik.

A mo dern kor kez de tén az er dé lyi ro mán ság ön nön nem ze ti iden ti tá sát ál ta lá ban az 
egy há zon és a val lá son ke resz tül ha tá roz ta meg, s ezek a vo nat koz ta tá si pon tok egy sze
rű en pó tol ha tat la nok vol tak bár mi fé le ko he rens ön kép ki ala kí tá sá hoz. De ami kor ezt 
az ál ta lá nos vi szonyt konk re ti zál ni kel lett, és az egy há zi és val lá si iden ti tá son ke resz tül 
kí sé rel ték meg meg ha tá roz ni a nem zet kol lek tív jel leg ze tes sé ge it, a ro má nok több irá
nyú fe le ke ze ti ho va tar to zá sa a dol go kat igen csak bo nyo lult tá tet te,2 hi szen az Er dély 
te rü le tén és Ke letMa gya ror szá gon la kó gö rög ka to li kus és or to dox ro má nok mind 
szám sze rű leg, mind pe dig po li ti kai és kul tu rá lis ér te lem ben (a szim bo li kus le gi ti má ci ót 
és rep re zen ta ti vi tást, va la mint a nem zet test egé szé hez va ló vi szonyt te kint ve) két – 
kö rül be lül egyen lő sú lyú – kö zös sé get al kot tak. A kor ér tel mi sé gi je szá má ra a her de
riá nus, etnolingvisztikai ala pú nem zet fo ga lom vált a kol lek tív iden ti tás és szo li da ri tás
ér zés leg fon to sabb tí pu sá vá. E lo gi ka sze rint az egy ház és a val lás (akár csak a szel le mi 
élet min den egyéb te rü le te) ha tá ro zot tan alá ren de lőd nek a na ci o na liz mus nak, el vesz
tik au to nó mi á ju kat, és egy sze rű en – akár csak a tör té ne lem, a ha gyo mány vagy a kul tú
ra – a nem ze ti elv ki fe je ző dé sé vé vál nak. 

A fen ti fo lya ma tot azon ban tör té ne ti kon tex tus ba kell he lyez nünk ah hoz, hogy job
ban meg ért hes sük, és fel kell vá zol nunk vi szo nyát a kor két leg fon to sabb je len ség hez, 
az az: a) a premodern kö zös ség tu dat val lá si do mi nan ci á já hoz, és b) az egy ház 19. szá
za di „ál ta lá nos válságá”hoz. El ső sor ban azt kell hang sú lyoz nunk, hogy a mo dern 
ro mán na ci o na liz mus – jól le het, az elit al ko tá sa – nem csak a kö zép kor tól vé gig hú zó dó 
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3 Besançon (1978); lásd még Finkielkraut (1987) és Benda (1927) klasszi kus mű vét.
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tö ré keny nem ze ti szo li da ri tás ér zés meg hosszab bí tá sa volt, ha nem igen erő sen ráépült 
a ha gyo má nyos pa rasz ti men ta li tás szint jén meg lé vő et ni kai és kö zös ség tu dat ra. Ter
mé sze tes, hogy a pa raszt kö zös sé gek kul tu rá lis iden ti tá sa ma gá ban fog lal ta az etno ling
visz tikai té nye zőt is (gyak ran re gi o ná lis di a lek tus ként), csak hogy ezen a szin ten en nek 
csu pán em pi ri kus mó don tu da to sí tott, és nem egy ide o ló gia ál tal tematizált je len tő sé ge 
volt – a Herder ro man ti kus kö ve tői ál tal fel vá zolt nem ze ti iden ti tás mo del lel el len tét
ben. A ha gyo má nyos fa lu kol lek tív szo li da ri tá sát vi szont meg ha tá ro zó mó don struk tu
rál ta a val lá sos té nye ző, az az a ro mán pa rasz tok fe le ke ze ti ho va tar to zá sa. Az egyé nek 
bel ső éle té ben a leg fon to sabb vo nat koz ta tá si pon tot a hit vi lág (amely nem volt mind ig 
tel je sen azo nos a „hi va ta los val lás sal”), va la mint az üd vö zü lés biz to sí tá sá ra irá nyu ló, 
sa ját kö zös sé gük re spe ci á li san jel lem ző szo kás rend sze rek je len tet ték. 

A ha gyo má nyos kö zös sé gek kul tu rá lis iden ti tá sát vizs gál va azt ál lít hat juk, hogy val
lást és nem ze ti sé get szo ros és szét bont ha tat lan szá lak fűz tek össze, ugya núgy, mint a 
mo dern na ci o na liz mus ese té ben. Csak hogy a ha gyo má nyos men ta li tás for dí tott fon tos
sá gi sor ren det ál la pí tott meg, mint a mo dern. Az egy ház és a val lás nem a nem ze ti elv 
ki fe je ző dé sei, ha nem ép pen for dít va: a fe le ke ze ti ho va tar to zás a leg fon to sabb, az 
egyént de fi ni á ló mo men tum, az etnicitás pe dig en nek a primordiális ál la pot nak a 
partikularizálódásából fa kad. Ilyen kö rül mé nyek kö zött, aho gyan azt Keith Hitchins 
ki mu tat ta, a 18. szá zad kö ze pén az er dé lyi or to dox pa raszt erő tel je sebb iden ti tás be li 
af fi ni tást érez he tett a szerb or to do xok kal, mint a gö rög ka to li kus (azo nos tár sa dal mi 
szin ten élő) ro má nok kal (1987: 59–60; és lásd még Hotea 1988–1991: 174).

Ezen a ter mé keny ta la jon szü let het tek meg az olyan 18. szá za di „fe le ke ze ti nem ze
tek”, mint pél dá ul az „il lír” (lásd Turczynski 1976). Ezek a preherderiánus el kép ze lé
sek is a tu do má nyos elit kul tú ra szint jén ter jesz tett ide o lo gi kus konst ruk ci ók vol tak, 
akár csak szü le té sük ide jén a mo dern na ci o na liz mu sok. Az ál la mi kez de mé nye zés nagy 
sze re pet ját szott a ki ala ku lá suk ban, hi szen olyan jo gi kodifikációkra épül tek, ame lyek 
elő jo go kat biz to sí tot tak bi zo nyos cso por tok nak, mint pl. a Declaratorium Illyricum (az 
or to dox szer bek nek), vagy a Diploma Leopoldina (a gö rög ka to li kus ro má nok nak). Az 
adott iden ti tá sok ese té ben ezek a tör vé nyek te rem tet ték meg a kö zös ség re vo nat ko zó 
alap ve tő szte re o tí pi á kat. A herderi na ci o na liz mus sal el len tét ben azon ban ezek az ide
o lo gi kus meg fo gal ma zá sok nem a „nép” – jel leg ze tes etnolingvisztikai vo ná sok ban meg
nyil vá nu ló – me ta fi zi kus el vé re tá masz kod tak, ha nem in kább a do mi náns fe le ke ze ti és 
val lá si kul tú ra „föld höz ra gad tabb”, em pi ri kus va ló sá gá ra apel lál tak, mely az iden ti tás 
új ra de fi ni á lá sá nak szem pont já ból sok kal meg fog ha tóbb re a li tást je len tett. Ké sőbb – 
ahogy azt a 19. szá zad tör té ne te meg mu tat ta – a ha gyo má nyos iden ti tá sok nak a mo der
nitás ál tal ki pro vo kált ál ta lá nos krí zi se a herderiánus szo li da ri tá si mo dellt tet te meg az 
új „nem ze ti” elit iden ti tá sá nak ked venc me ne dé ké ül. Emel lett más faj ta meg ol dá sok is 
lé tez tek (így a regionalista, di nasz ti kus, jo gial kot má nyos vagy nem ze tife le ke ze ti pat ri
o tiz mu sok tí pu sai), ame lyek kö ze lebb áll nak egy re á li sabb, „nem fik tív” tra dí ci ó hoz, de 
ame lyek kel ez a herderiánus mo dell fo lya ma to san vi tat ko zott, ver seny zett, és ese ten
ként be is ke be lez te őket (Hobsbawm és Ranger 1983; Antohi 1994: 277).

A má sik je len ség, amely a val lás és a nem zet kap cso la tá ban vo nat koz ta tá si pon tot 
ké pez, az egy ház vál sá ga a modernitásban. Aho gyan azt Alain Besançon egy alap ve tő 
ta nul má nyá ban3 ki mu tat ta, „az egy ház vál sá ga” a tár sa da lom és az egyé ni lel ki is me ret 
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4 Gavril Munteanu Ge or ge Bariţhoz írt 1846. jú ni u si le ve lé ben lásd (Pascu és Pervain 1973–1993, VI: 211).
5 Lásd Papiu és Alexandru Roman (a váradi püs pök, Vasile er dé lyi bi zal ma sa), va la mint Papiu és Iacob 
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erő tel jes elvilágiasodásához ve ze tett a 19. szá zad fo lya mán.4 Mind ezt nem annyi ra az 
ate iz mus elő re tö ré se idéz te elő, ha nem in kább az egy ház és a val lás be szo ru lá sa a hét
köz nap ok vi as ko dá sa i tól tel je sen el sza ka dó va sár na pi lel ki gya kor lat szűk ke re tei kö zé. 
Az egy ház nak és szol gá i nak to vább ra is ki já ró lát szó la gos tisz te let el le né re az egy ház 
el szi ge te lő dik a tár sa da lom tól, és azt a ki vált sá gos he lyet, amit ko ráb ban el fog lalt az 
em be rek lel ké ben, fo ko za to san meg hó dít ja a po gány hi tek, a na ci o na liz mu sok és a töb
bi ide o ló gia za va ros egy ve le ge, me lye ken ke resz tül az esz mék és az evi lá gi lét a min
den na pi bál vány imá dás kul tusz tár gya i vá válik. Ma ga az egy ház, an nak ér de ké ben, hogy 
vissza sze rez ze az ilyen mó don el tá vo lo dott hí vők fi gyel mét, be le ke ve re dik a tár sa dal mi 
élet kü lön fé le prob lé má i ba, po li ti zál, tár sa dal mi ak ti viz mus ról, nem ze ti mili tan tiz mus
ról tesz ta nú bi zony sá got, így ma ga sza kít ja el ma gát egye dü li, tény le ges ren del te té sé
től. Az egy ház vál sá gá nak kö re így vég le ge sen be zá rul: az egy há zi in téz mény rend szer 
mint egy sa ját ke zé vel pe csé te li meg sor sát. En nek a fé nyé ben az olyan je len sé gek, mint 
az egy ház és a val lás alá ren de lő dé se a nem ze ti elv nek – vagy az, hogy a mo dern kor 
kez de tén az er dé lyi ro mán ér tel mi ség a nem ze ti iden ti tás meg kü lön böz te tő je gye ként 
hi vat ko zott rá juk – az eu ró pai „fej lő dés” tá gabb ke re té be il lesz ked nek és an nak fé nyé
ben is ér tel me zen dők.

Az egyház és a nemzet kapcsolatának megjelenítése

Az egy ház és a nem zet kö zöt ti kap cso la tot gyak ran hang sú lyoz ták a kor szö ve gei, még
pe dig az zal, hogy a val lás a nem zet egyik leg fon to sabb tar tó pil lé re. Petru Maior (gö rög 
ka to li kus protopópa, egyi ke a leg je len tő sebb ro mán Auf klä re rek nek) e kap cso lat alap
já nak az egy ház „nem ze ti” ka rak te rét te kin tet te, hi szen a mi sét ro má nul ce leb rál ták és 
a ro mán az egy há zi iro da lom nyel ve ként is szol gált. Ez a sa já tos ság sze rin te a ro má nok 
fel sőbb ren dű sé gét mu tat ja az összes töb bi ke resz tény nép pel szem ben: 

ez zel az erénnyel szár nyal ják túl az összes töb bi ke resz tény nem ze tet, gö rö gö ket, oro szo
kat, szer be ket vagy bár mi lyen nyel vű pá pis tát [a bi zo nyí tás he vé ben Maior „meg fe led ke
zik” a re for má tu sok ról], mi vel egyik sem ér ti, mi íra tott a Szent Li tur gi á ban és egyéb 
egy há zi köny vek ben (…), míg a ro má nok nál azon a nyel ven szól nak az egy há zi köny vek, 
ame lyen a nép tö meg be szél (Maior 1812:  333).

Az a gon do lat, mely sze rint az idők so rán a nyel vi és et ni kai kü lön ál lás meg őr zé sé
nek és az asszi mi lá ci ós nyo más vissza ve ré sé nek leg fon to sabb kö ze gei épp az egy ház és 
a val lás vol tak, így a tör té ne tipo li ti kai elem zés tár gyá vá, s egy ben óha tat la nul a nem
ze ti ön kép köz hely évé is vá lik. Ge or ge Bariţ (a Vor märzidő szak ve ze tő ro mán új ság
író ja) az egy há zat a le ges leg el ső he lyen em lí ti azon té nye zők kö zött, ame lyek le he tő vé 
te szik az er dé lyi ro má nok nem ze ti lé té nek fenn ma ra dá sát: az egy ház „a ro mán nem ze
ti ség leg erő sebb vé dő fa la” (Bariţ 1842: 68–69). Alexandru Papiu Ilarian (ra di ká lis tör
té nész és po li ti kus, a li be rá lis és na ci o na lis ta esz mék el kö te le zett je) ír ja, hogy az el múlt 
szá za dok ban az ősök, szem be sül ve az ide ge nek el nyo má sá val, „csak az egy ház ban lel
het tek me ne dé ket, ahol a bar bár ide ge nek ál tal ej tett se be ik re írt kap tak”, hi szen a hit, 
az egy ház és a nyelv együtt „min den nép leg szen tebb és leg drá gább kin csét”5 je len ti.
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Az idé ze tek ből is lát szik, hogy az egy ház és a val lás nem ze ttel va ló kap cso la tá ról ír va 
szer ző ink az egy ház (mint in téz mény) és val lás (mint hit rend szer) kö zött nem tesz nek 
iga zán kü lönb sé get. Ez az át fe dés azon ban egyes ese tek ben alá ás hat ta „az egy ház, 
mint a nem zet vé dő paj zsa” kli sé jét. Ép pen Papiu Ilarian az, aki – lagy ma tag nem ze ti 
el kö te le zett sé gük mi att – ke mény kri ti ká val il le ti a „pó pá kat” és az egy há zat, mint 
in téz ményt. Az egy ház szer vez te a kul tu rá lis éle tet az el múlt év szá zad ok so rán, is ko lá
kat tar tott fenn és a nép fel vi lá go sí tá sá val fog lal ko zott, még is: ho va ju tot tak má ra a 
ro má nok? Ho mály ural ko dik a nép kö ré ben, mond ja Papiu, az egy ház gyak ran „ide gen 
ér de kek” és a ro mán nem ze ti ség re ká ros ten den ci ák köz ve tí tő je ként szol gál. Ter mé
sze tes, hogy egy ilyen ke mény kri ti ka, amely ar ra irá nyult, hogy szét zúz za a kö zös sé gi 
ön kép alap szte re o tí pi á ját, so kak ban sér tett sé get vál tott ki. A váradi gö rög ka to li kus 
püs pök ség pap jai pél dá ul mé lyen meg bánt va érez ték ma gu kat a Papiu kö ré gyűlt fi a
ta lok po li ti kai tá ma dá sa i tól. A Papiuféle ra di ká lis kri ti kák azon ban elég rit kák eb ben 
a kor szak ban. Nem tud ják ki kez de ni azt a hi tet, mely sze rint „az egy ház a ro mán nem
ze ti ség vé dő paj zsát” je len ti; s ez a kli sé még jó so ká ig meg kér dő je lez he tet len ma radt 
a ro mán kul tú rá ban. Papiu kri ti ká ja le sze rel he tő volt az zal az ér ve lés sel, mely sze rint 
kü lönb sé get kell ten ni az egy ház és szol gái kö zött (il let ve az egy ház és a fel ső hi e rar
chia kö zött). Még ha el is is mer ték, hogy az egy ház egyes szol gái té ved het nek, ugyan ezt 
nem le he tett az egy ház egé szé ről ál lí ta ni.

Lé te zik vi szont még egy fel ve tés, amely a val lás és nem zet kap cso la tá ra vo nat ko zik, 
de amely ben ép pen az etnicitás és fe le ke ze ti ho va tar to zás alap ve tő kü lönb sé gé re 
he lye ző dött a hang súly. A kor leg több ro mán tör té né sze úgy vél te, hogy a val lás azo
no sí tá sa az etnicitással a kö zép kor ban szá mos ro mán „elnemzetietlenedéséhez” ve ze
tett. Azok a ro má nok, akik ka to li kus vagy kál vi nis ta hit re tér tek – ál lít ják ezek a tör té
né szek –, idő vel ma gya rok ká vál tak, ami meg mu tat ja, hogy mennyi re mér ge ző ha tá sú 
a fe le ke ze ti ho va tar to zás azo no sí tá sa az etnicitással. Petru Maior kri ti ká val il let te 
„azo kat a re ne gá to kat”, akik azt hi szik, hogy „a val lás sal együtt a nem ze ti ség is meg
vál to zik” (Maior 1834: 32). Simion Bărnuţiu (a ro má nok po li ti kai ve ze tő je 1848ban) 
ha son ló an mér ge lő dött: „a ro mán, ha val lást vált, már nem akar ro mán ma rad ni”. 
Hosszas ok fej tés ében meg ró ja azo kat, akik 

kép te le nek fel fog ni, hogy ho gyan ma rad hat va la ki ro mán, ha egy szer val lá sa sze rint a 
re for má tus egy ház tag ja, és nem akar ják meg ér te ni, hogy ha Itá li á ban po gány ként is ró ma
i ak le het tek, ak kor an nál in kább ro mán nak vall hat ják ma gu kat azok, akik a re for má tus 
hit hez ra gasz kod nak, hisz a re for má tu sok is ke resz té nyek, és a fe le ke ze ti ho va tar to zást, 
va la mint a te o ló gu sok vi tá it nem ta ná csos össze ke ver ni a nem ze ti ség gel: egy do log a nem
ze ti ség, ná ció vagy nem zet ség, és más do log a val lás, a tör vény vagy a hit (lásd Bărnuţiu: 
1843).

Mi ért hang sú lyoz ták ilyen erő tel je sen e ro mán ér tel mi sé gi ek a val lás és a nem zet 
kö zöt ti kü lönb sé get, az az két olyan té nye ző di ver gen ci á ját, ame lye ket más kö rül mé nyek 
kö zött el vá laszt ha tat lan nak tar tot tak? Mert úgy lát ták, hogy a tör té ne lem sod rá ban 
rend kí vül sok ro mán tért át va la mi lyen más hit re, és lett kál vi nis ta vagy ró mai ka to li kus. 
Ha ra gasz ko dunk a val lás és a nem ze ti ség azo no sí tá sá hoz és a fe le ke ze ti ho va tar to zást 
a nem ze ti iden ti tás alap já nak te kint jük, va gyis csak az vall hat ja ma gát ro mán nak, aki „a 
ro mán tör vény hez” tar to zik (az az or to dox vagy gö rög ka to li kus), ak kor ez zel au to ma ti
ku san ki zár juk a nem zet tes té ből azo kat a ro má no kat, akik va la mi lyen más val lás ra 
tér tek át. Maior, Bărnuţiu és Bariţ en nek ép pen az el len ke ző jé re tö re ked tek: erő tel je
sen kri ti zál ták azo kat a ro má no kat, akik val lá su kat fel cse rél vén el hagy ják nem ze tü ket, 
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és azt bi zony gat ták, hogy két tel je sen kü lön bö ző do log ról van szó: meg le het (és meg is 
kell) tar ta ni az et ni kainem ze ti iden ti tást, még ak kor is, ha va la ki más hit re tér át.

Ugya nak kor az is vi lá gos, hogy az adott ér tel mi sé gi ek a lel kük mé lyén nem vol tak 
ép pen el ra gad tat va nem zet tár sa ik át té ré sé től. En nek el le né re azon ban – a fen ti gon
do la tok kon tex tu sá ban – nem íté lik el az át té rést, sőt né ha egyál ta lán nem is hely te le
ní tik. Mi vel ma gya ráz ha tó mind ez? El ső sor ban az zal, hogy egy igen szé les kör ben 
el ter jedt je len ség ről volt szó, egy olyan re a li tás ról, amit nem le he tett fi gyel men kí vül 
hagy ni. Más részt pe dig az zal, hogy a jo ze fi niz mus igen mé lyen el ül tet te ben nük a to le
ran cia esz mé jét (el ső sor ban épp a val lá si to le ran ci á ét). Hogy ha egy egyén lel ki is me re
ti sza bad sá gá ból fa ka dó an át kí ván tér ni egy má sik val lás ra, ter mé sze ti és po li ti kai 
jo ga, hogy ezt megtegye. Er köl csi leg vi szont meg en ged he tet len, gon dol ták az er dé lyi 
ro mán ér tel mi sé gi ek, hogy en nek kö vet kez té ben va la ki a nem ze ti kö zös sé get is el hagy
ja. Hang sú lyoz ni kell azon ban, hogy a fent em lí tett kü lönb ség té tel val lás és nem ze ti ség 
kö zött rit kán for dul elő, és éles el len tét ben áll azon ro mán ér tel mi sé gi ek te ó ri á i val, 
akik a hang súlyt épp a két fo ga lom el vá laszt ha tat lan sá gá ra he lyez ték. Azt biz ton ál lít
hat juk, hogy azok a ro má nok, akik át té ré sük kor le ve tet ték nem ze ti iden ti tá su kat is, 
épp an nak az ide o ló gi á nak a nyo má sa alatt cse le ked tek, mely sze rint a ro mán ság ki zá
ró la go san a két ke le ti szer tar tá sú egy há zi kö zös ség gel azo no sít ha tó, az az az úgy ne ve
zett „ro mán tör vé nyű” (or to dox és gö rög ka to li kus) fe le ke ze tek kel.

Két – egy más nak el lent mon dó – do ku men tum se gít sé gé vel kí vá nok rá vi lá gí ta ni ama 
ko ra be li meg ol dá sok két ér tel mű sé ge, me lyek ar ra pró bál tak vá laszt ad ni, hogy va jon 
le hete ro mán nak ma rad ni kál vi nis ta ként vagy ró mai ka to li kus ként is; és emel lett – 
szán dé ka im sze rint – lát ha tó vá vá lik majd az er dé lyi ro má nok ve sze del mes egyen sú lyo
zá sa is a nem zet és val lás köz ti kap cso lat drót kö te lén. Az elsőfor rás Petru Maior kéz
zel írt vég ren de le te, amely ben a ma ros vá sár he lyi ka to li kus di ák ott hon ban foly ta tan dó 
ta nul má nyok fi nan szí ro zá sá ra egy ösz tön dí jat lé te sí tett csa lád ja fi a tal tag jai szá má ra, 
vagy pe dig ezek hi á nyá ban „a te kin te tes tordai vár me gye le he tő leg ne mes ro mán if jai 
szá má ra, legyenek bár gö rög ka to li ku sok vagy ró mai ka to li ku sok” (Maior 1968: 134). 
Va gyis Maior sze rint a ro mán ság össze egyez tet he tő volt a ró mai ka to li ciz mus sal. Mi 
több, az or to do xok, an nak el le né re, hogy ro má nok vol tak, egyál ta lán nem ré sze sül het
tek Maior ala pít vá nyá nak ösz tön dí já ból. Ez rész ben az zal ma gya ráz ha tó, hogy ne héz 
lett vol na be írat ni or to dox fi a ta lo kat egy ka to li kus ok ta tá si in téz mény be. De mind ez 
sok kal in kább Petru Maior iden ti tá sá nak sa já tos meg ha tá ro zá si mód já val (az et ni kai
nem ze ti, fe le ke ze ti és tár sa dal mi as pek tu sok köl csön vi szo nyá val) függ össze, egy olyan 
kor vi szony la tá ban, amely ben az ancien régime ha gyo má nyos szo li da ri tás há ló ját még 
nem vál tot ták fel tel je sen a mo dern nem ze ti iden ti tás ra jel lem ző struk tú rák. Egy más
faj ta pers pek tí vát mu tat be a má so dik do ku men tum: a Verespatak (Roşia Montana) 
ne vű kis vá ros ró mai ka to li kus la kos sá gá nak le ve le Avram Iancuhoz (a Habs burgpár ti 
ro mán for ra dalm árok ve zé ré hez), 1849 ja nu ár já ból. A la ko sok (va ló szí nű leg vá lasz
ként az Avram Iancu har co sa i tól ér ke ző fel szó lí tá sok ra) lo ja li tá su kat fe je zik ki a csá
szá ri ügy iránt, és egy ben han got ad nak a ro má nok kal va ló bé kés együtt élés re mé nyé
nek. Fi gye lem re mél tó, hogy az alá írók leg alább egy ne gye de ro mán ne vet vi sel (Iosif 
Buzdugan, Al. Cornea, Ioan Dregan), akik csa lád juk kö ré ben va ló szí nű leg ro má nul 
be szél tek, és bár mi lyen kül ső szem lé lő gond nél kül ro mán et ni ku mú nak tart hat ta vol
na őket. De ró mai ka to li kus ho va tar to zá suk kö vet kez té ben ők egy má sik – a ro má nok
tól ide gen – kö zös ség tag ja i ként de fi ni ál ják ma gu kat (il let ve an nak de fi ni ál ták őket). 
Eb ben a mi nő sé gük ben úgy tár gyal nak a ro má nok kal, mint egy – a sa ját kö zös sé gü kön 
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6 A „ro mán ság” és a ka to li ciz mus köz ti össze fér he tet len ség el vét han goz tat ta nagy ve he men ci á val a két 
vi lág há bo rú köz ti idő szak ban a fi lo zó fus Nae Ionescu, a szél ső jobb ol dal nagy ha tá sú ide o ló gu sa. Lásd Iones cu 
(1937: 194–214).
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kí vül eső – cso port tal, és ma gyar, né met vagy cseh pol gár tár sa ik kal egye tem ben el is 
kel lett szen ved ni ük Iancu ge ril lá i nak re tor zi ó it, pél dá ul vá ros uk rész le ges fel ége té sét 
1849 má ju sá ban (Dragomir 1965: 153–154). „Nem le hetsz egy szer re ro mán és ró mai 
ka to li kus!”, kö rül be lül így szólt az „el té ve lye dett” és „nem kí vá na tos” test vé rek nek 
szánt – a nem ze ti iden ti tást meg ha tá ro zó – üze net.6

Kö vet kez te tés kép pen azt mond hat juk, hogy mind ezek az in ga do zá sok a val lás és a 
nem zet pe rem vi dé kén, akár hang sú lyoz zák a ket tő kö zöt ti kü lönb sé get, akár egy be esé
sü ket akar ják szen te sí te ni, vég ső so ron alá ren de lik a fe le ke ze ti iden ti tást a nem ze ti 
elv nek, és a val lás iden ti tást meg ha tá ro zó prin cí pi u mát az etnicitás me ta fi zi kai el vé re 
cse ré lik. Az et ni kainem ze ti kö zös ség a mo dern kor új is te né vé vált, és az ér tel mi sé gi
ek – az új val lás fő pap jai, hit rend sze ré nek ki dol go zói és szent sé gé nek „fel is me rői” – 
min den ere jük kel azon vol tak, hogy min den na pi, misz ti kus imá da tát a tö me gek re 
eről tes sék. Ez a po gány hit vál tot ta fel a ré gi val lást és bi to rol ta emo ci o ná lis alap ját, 
meg győ ző erejét. Ahogy Papiu Ilarian na gyon plasz ti ku san meg fo gal maz ta (tu laj don
kép pen a ro mán ba rát fran cia ér tel mi sé gi, Hippolyte Desprez szö ve gét le for dít va): 

a ro mán ha za fi ak eb ben a né pi hit ben a nem zet na iv kul tu szát cso dál ják, és – gon do lom 
én – hi tük he vé ben bol do gan fel cse rél nék szent temp lo ma i kat az is te ni Traianus kép má sai
val […]; mert még a ke resz tény val lás sem tud ta a ro má no kat le szok tat ni a ró mai ün ne pek 
meg tar tá sá ról. Ennyi re vér mes, ennyi re hal ha tat lan a ro mán nem zet! (Papiu Ilarian 1852, 
II: c–cii). 

Az egy ház és a val lás erőt le neb bek, mint a nem ze ti elv, mi több, ki fe je zet ten alá ren
de lőd nek ne ki, s így vég ső so ron nincs más vá lasz tá suk, mint tel jes ség gel azo no sul ni 
sor sá val.

A ro mán ke resz tény ség „tisz ta sá ga” és „ré gi sé ge”, 
mint a nem ze ti iden ti tás jel lem zői

Az egy ház és a nem zet azo no sí tá sa egy olyan lát vá nyos mí tosz hoz kap cso ló dik, amely 
a tör té nel mi ha gyo mány ra hi vat koz va nyer iga zo lást. Ez a mí tosz a ro mán ke resz tény
ség ősi vol tát ál lít ja. A ro mán nem zet ré gi sé ge és te rü le ti kon ti nu i tá sa, il let ve a ró mai 
ere det tisz ta sá gá nak mí to sza meg kel lett, hogy ta lál ják tö ké le tes meg fe le lő jü ket a 
ro má nok val lá sá nak att ri bú tu mai kö zött is. Ahogy Petru Maior 1813ban ír ja: „ami
kép pen a ro má nok ere det szem pont já ból fé nye seb bek min den más né pek nél, ak kép
pen a ke resz tény meg győ ző dés ré gi sé ge szem pont já ból sem sok faj múl ja felül őket” 
(Maior 1813: „Elő szó”).

Így ala kul ki a „ke resz tény nek szü le tett” – hi tét ál lí tó lag egye ne sen az apos to lok tól 
nye rő – nép mí to sza. Ahogy a ró ma i ak vé re egye ne sen és vál to zat la nul örök lő dött át a 
ro má nok ere i be, úgy a ro má nok ál tal gya ko rolt ke resz tény ség is az apos to lok ál tal pré
di kált ta ní tás egye nes foly ta tá sa, amely bár mi fé le köz ve tí tés nél kül, tel jes tisz ta sá gá ban 
őr ző dött meg. Petru Maior kijelentette: 
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7 Az er dé lyi ro mán ve ze tők ál tal a csá szá ri ud var hoz in té zett 1791es me mo ran dum, a Supplex Libellus 

Valachorum már meg fo gal maz ta ezt a gon do la tot, ha bár jó val mér sé kel tebb for má ban: a Traianus le szár ma
zot tai kö zött Dáciában, „kü lö nö sen a 4. szá zad ban”, el ter jedt „a ke le ti egy ház rí tu sán ala pu ló ke resz tény 
hit”re hi vat koz ván (lásd Prodan 1984: 468).

 8 Andrei Şaguna or to dox püs pök is ugya nezt ál lí tot ta (lásd Hitchins: 1995: 286–287). 
 9 Ţichindeal „Ta nul ság”, a „Fecs ke és a töb bi ma da rak” c. me sé hez (1814: 482).
10 A hit tisz ta sá gá nak té zi se Ţichindeal ese té ben a bán sá gi or to dox ro má nok nak a szerb hi e rar chia aló li 

füg get le ne dé sét kí ván ja alá tá masz ta ni. A ro má nok el sza ka dá si ten den ci á ja sze rin te nem je lent ve szé lyes 
újí tást, hi szen ők az egy ház dol ga i ban té ved he tet le nek.
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Nem ké tel ke dem ab ban, hogy a ro má nok ősei, ahogy az ere ink ben fo lyó vért, úgy hoz ták 
lel kük ben Krisz tus hi tét is Ró má ból Dáciába. A Traianus ál tal Dáciába kül dött ró ma i ak 
közt jó né hány ke resz tény volt; az öre gek kö zül egye sek akár még sze mé lye sen is is mer
het ték Ró má ban Pé tert és Pált, a leg főbb apos to lo kat, és hall hat ták őket az igét ter jesz te
ni (Maior 1813: 4).7

A ro má nok meg té ré sé re vo nat ko zó pon tos tör té nel mi ada tok hi á nyá ból – il let ve a 
té rí tő misszi o ná ri u sok sze mé lyé nek is me ret len sé gé ből (el len tét ben a né me tek, szlá vok 
vagy ma gya rok ese té vel) – a ro mán ke resz tény ség ősi sé gét iga zo ló érv lesz. E sze rint 
az ér ve lés sze rint a ro má nok nak – a töb bi nem zet től el té rő en – egyál ta lán nem volt 
szük sé gük té rí tők re, mi vel ke resz tény nek szü let tek, az az mind ig is azok vol tak.8 Petru 
Maior meg fo gal ma zá sá ban: 

Na gyon is hi telt ér dem lő az a meg ál la pí tás, hogy a ke resz tény hi tet ré gen, már Krisz tus 
evan gé li u ma ter jesz té sé nek kez de te kor el fo gad ták a ro má nok, hi szen egyet len kró ni kás 
sem ta lál ta tik, aki fel je gyez te vol na a ro má nok Krisz tus hi té re va ló át té ré sét (Maior 1813: 4).

Né hány év vel ké sőbb Dimitrie Ţichindeal (or to dox pap, a ro mán kö zeg ben az ele mi 
ok ta tás el ter jesz té sé nek él har co sa) már bi zo nyos ság ként ve szi át ezt a Petru Maior 
ál tal ki dol go zott te ó ri át, tel jes ség gel fél re sö pör ve a bár mi fé le ké tely re okot adó rész
le te ket, ame lyek nek mes te re még né mi te ret en ge dett: 

…őse ink kö zül egye sek egye ne sen Pé ter től és Pál tól nyer ték ke resz tény meg győ ző dé sü ket 
Ró má ban, és Traianus csá szár ide jén hoz ták ma guk kal ide, Dáciába: az az a Bán ság ba, 
Er dély be, Ha va sal föld re és Mold vá ba.9

Ţichindeal ez zel tá maszt ja alá má sik fon tos gon do la tát is a ro mán ke resz tény ség 
tisz ta sá gá ról: 

…az a hit, amely a leg főbb apos to lok aj ká ról szár ma zik csak is kris tály tisz ta le het, és tel jes
ség gel men tes a té ve dé sek től (Ţichindeal 1814: 482).10

Hogy az év szá zad okon át meg őr zött tisz ta ság esz mé je hi he tő le gyen, a ro má nok val
lá si tradicionalizmusára ke rült a hang súly. Hi szen a ro má nok, vé li a kor ér tel mi sé gi je, 
a val lást il le tő en tény le ges el len szenv vel vi szo nyul nak bár mi fé le – akár mi lyen cse kély 
mér té kű – vál toz ta tás hoz. Ma gá tól ér tő dik, hogy az em pi ri kus nép raj zi meg fi gye lés ezt 
a meg ál la pí tást igen gaz da gon il luszt rál hat ta.

Eb ből fa kad, hogy Ge or ge Bariţ ezt a kon zer va tív ten den ci át po zi tív tu laj don ság
ként köny ve li el. „Hi szen ter mé sze tes do log – ír ja –, hogy a ro mán most is, mint min
dig, szí vé ből gyű löl és ül döz bár mi fé le újí tást, akár mi lyen cse kély le gyen is az, és bár
mi lyen je len ték te len szo kás ra is vonatkozzék” (Bariţ 1843: 42). En nek a kon zer va ti viz
mus nak a po zi tív meg íté lé se azon ban össze üt kö zés be ke rül he tett ama – a ro mán 
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ér tel mi ség ál tal is osz tott – illuminista kri ti ká val, amely épp az elő í té le tek és az „el avult 
ha gyo má nyok ba” va ló be zár kó zás el len emelt szót. Ami kor vi szont a ro mán ke resz
tény ség tisz ta sá gá ról volt szó, az er dé lyi ro mán ér tel mi ség leg több ször fel ál doz ta a 
kri ti kai ra ci o na liz must a his to ri kus és nem ze ti tradicionalizmus ol tá rán. Ál lás pont juk 
te hát – a két fel fo gás köz ti el len tét kö vet kez té ben – igen am bi va lens volt. A val lá sos 
ha gyo mány ta bu já tól ir ri tál tan Petru Maior, akár a töb bi – a fel vi lá go so dás hoz kö tő dő 
– ér tel mi sé gi, meg pró bált va la mi fé le kö zép utat ta lál ni a vol ta i rei iró nia és a nem ze ti 
szel lem szi go rú sá ga kö zött. Mind ez jól lát ha tó a kö vet ke ző meg jegy zés ből is: „az ősi 
tör vény hez és az egy há zi rend hez a ro má nok olyannyi ra ra gasz kod nak, hogy még az 
ár nyé kuk tól is meg ijed nek”, ha felvetődik bár mi fé le vál to zás igénye (Maior 1813: 92). 
Ha bár Maior nagy vo na lak ban azo no sult a vi ta tott kon zer va ti viz mus sal, ez a rész let 
nem men tes a nem zet tár sak csö kö nyös ha gyo mány tisz te le te iránt ta nú sí tott iró ni á tól 
sem.

Az er dé lyi ro má nok fe le ke ze ti meg osz tott sá gá nak há rom kép le te

Azon két na gyobb fe le ke ze ten túl, amely re a ro mán ság szét sza kadt, az eme irány za to
kon be lü li kü lön bö ző el ága zá sok to vább bo nyo lí tot ták a val lá si „tér ké pet”. A leg fon to
sab bak: a) a gö rög ka to li ciz mus ból szár ma zó ult ra mon tán, latinizáló ten den cia, mely
nek olyan kép vi se lői vol tak, mint pél dá ul Atanasie Rednic, Ioan Bob, Ioan Lemény 
püs pö kök, a ró mai episzkopális tan el kö te le zett jei; b) a gö rög ka to li ku sok kö ré ben 
ez zel el len ke ző irányt kép vi se lő janzenista és gal li kán ha gyo má nyok ra ala po zó irány zat 
(Grigore Maior, Petru Maior, Simion Bărnuţiu nyo mán), amely a hang súlyt az unitus 
tra dí ció „ke le ti es”, a he lyi sa já tos sá go kat meg őr ző vo ná sa i ra he lyez te; c) az or to do xok
nál lé te ző (ki vált kép pen a ma gyar or szá gi püs pök sé gek hez tar to zók kö zött) olyan, a 
szerb hi e rar chi á hoz kö zel ál ló cso por tok, ame lyek az or to dox ha gyo mány szi go rú meg
tar tá sát pro po nál ták, s így a ci rill ábé cé hí vei és a gö rög ka to li ciz mus meg vesz te get he
tet len el len fe lei vol tak; d) il let ve más or to dox irány za tok, me lyek ez zel szem ben ép pen 
a gö rög ka to li ciz mus sal va ló szo ros kap cso lat ra tö re ked tek, és a la tin ábé cé meg a 
gre go ri án nap tár át vé te lé vel ka cér kod tak, mint aho gyan ezt Dimitrie Ţichindeal tet te 
a Bán ság ban, vagy ép pen Vasile Moga er dé lyi püs pök.

S még eze ken a se ma ti ku san fel vá zolt irány za to kon be lül is tu laj don kép pen több 
kü lön fé le op ció kör vo na la zó dott. Ha na gyon le egy sze rű sít jük a dol go kat, ak kor há rom 
(eset leg négy) főbb fe le ke ze ti kép le tet kü lön böz tet he tünk meg, me lyek kö zött el ke se re
dett iden ti tás harc folyt; kiki azért küz dött, hogy biz to sít sa sa ját iden ti tás konst ruk ci ó já
nak el sőbb sé gét, más részt pe dig azért, hogy ez az ön kép a le he tő leg na gyobb mér ték ben 
fe dés be ke rül jön a nem ze ti iden ti tás ál ta lá nos meg ha tá ro zá sá val. Az elsőkétop ciót a 
gö rög ka to li kus, il let ve az or to dox fe le ke ze tek ide o lo gi kus ke re tei le gi ti mál ják. Ezek – 
kü lön bö ző irány za ta ik di ver gen ci ái, il let ve a fe le ke ze tek egye sí té sét cél zó ter ve ze tek 
el le né re – na gyon is fon tos nak tar tot ták sa ját iden ti tá suk meg őr zé sét (és so ha nem is 
szán dé koz tak le mon da ni ró la), és igye kez tek dog ma ti kai, tör té ne ti és struk tu rá lis ér ve
ket ko vá csol ni ál lás pont juk alá tá masz tá sá ra. A har ma dik kép let tá vol ról sem je lent 
komp ro misszu mos meg ol dást, ha nem a fe le ke ze ti di ver gen ci á kat igye ke zett tom pí ta ni; 
ugya nak kor az zal, hogy még egy vál to zót ho zott be az egyen let be, csak to vább szí tot ta 
a vi tát. Ez a val lá si el kö te le zett ség, amit ne vez het nénk „har ma dik út nak” is, elég gé két
ér tel mű, és ép pen ezért ne he zen meg ha tá roz ha tó volt. E fel fo gás hí vei ál ta lá ban gö rög 
ka to li ku sok vol tak (ha bár nem hi á nyoz tak so ra ik ból az or to do xok sem), és el ső sor ban 
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11 Eb ben az idő szak ban a gö rög ka to li ku sok „lo gi kai” szem pont ból az or to do xok hoz ké pest elő nyö sebb 
hely zet ben vol tak, leg aláb bis ami az új nem ze ti egy ház esz mé jé nek nép sze rű sí té sét il le ti. „Ha vál to zást akar
tok – mond ták az or to do xok nak –, hogy vég re el jus sa tok a nem ze ti egy ház új for má já hoz, sem mi mást nem 
kell ten ne tek, csak kö vet ni a pél dán kat, és el fo gad ni az unió gon do la tát. Az unió ugya nis meg őr zi a szer tar
tá sok ke le ti, ha gyo má nyos ka rak te rét, de el tá vo lít az el szlá vo so dott or to dox hit től, és így a szó szo ros ér tel
mé ben egy har ma dik, nem ze ti – csak a ro má nok ra jel lem ző – utat je lent.” Ma gá tól ér te tő dik, hogy az or to
do xok vá la szol tak a ki hí vás ra, ki vált képp, ahogy egy há zuk stá tu sa fo ko za to san ja vul ni kez dett: vagy az unió 
„ka to li kus” ka rak te rét hang sú lyoz ták, vagy pe dig sa ját el mé le te ket gyár tot tak a nem ze tife le ke ze ti sa já tos
sá gok ról, ar ra szó lít ván fel a gö rög ka to li ku so kat, hogy tér je nek vissza az ősi egy ház hoz, imi gyen erő sít ve 
an nak nem ze ti ka rak te rét.
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a két ro mán fe le ke ze ti meg győ ző dés ke le ti ka rak te rét hang sú lyoz ták.11 El ső sor ban a 
szer tar tá sok ban és a val lá si szo kás rend szer ben – il let ve rész ben a ká non jog ban – ta lál
tak kö zös iden ti tás ele me ket. Olyan „nem ze ti egy ház” lét re ho zá sá ra tö re ked tek, amely 
sem nem „ka to li kus”, sem nem „or to dox”, ha nem egy sze rű en „ro mán”. Azon ban az 
„or to dox” és „ka to li kus” ter mi nu sok kal el ső sor ban a ro mán kö zös sé gek for má lis (a kar
ló cai szerb pát ri ár ká tól, il let ve az esz ter go mi ró mai ka to li kus – ma gyar! – ér sek től va ló) 
füg gő sé gé re kí ván tak utal ni, nem pe dig az egyé ni fe le ke ze ti ho va tar to zás dog ma ti kai 
alap ját kér dő je lez ték meg. Va ló já ban en nek az irány zat nak az él har co sai ál ta lá ban 
olyan egy há zi em be rek vol tak, akik nem tud ták el kép zel ni, hogy fel ad ják hi tük dog ma
ti kai mag vát, ame lyet a val lá sos ér zü let szem pont já ból alap ve tő nek tar tot tak. Mi több, 
nem tö re ked tek a leg fel sőbb spi ri tu á lis au to ri tás sal va ló kap cso lat tel jes meg sza kí tá sá ra 
sem: a gö rög ka to li ku sok szá má ra meg kér dő je lez he tet len volt a Ró má val va ló egye sü
lés, a töb bi ek pe dig a kons tan ti ná po lyi pát ri ár ká val és a vi lág or to dox kö zös sé ge i vel va ló 
szo li da ri tást hang sú lyoz ták. Ép pen ezért ki je lent het jük, hogy a fe le ke ze ti „har ma dik út” 
kez de mé nye zői, akár or to do xok, akár unitusok vol tak, úgy kép zel ték a konf lik tus meg
ol dá sát, hogy a má sik tá bor egy szer csak át áll az ő so ra ik ba. Így az a fe le ke zet, amely 
„be fo gad ja” az át té rő ket, vég ső so ron meg tar ta ná dog ma ti kai ke re te it (és azt az „új 
egy ház” alap já vá ten né), s csu pán „szél ső sé ges” („latinizáló” vagy „szlá vos”) kül ső sé ge
i től sza ba dul na meg, va la mint (kö zép ső, s nem pe dig leg fel sőbb szin ten) az ide gen – 
ma gyar vagy szerb – hi e rar chi á tól.

Vol tak azon ban olyan el kép ze lé sek is, ame lyek az egye sí tést ki fe je zet ten nem ze ti, s 
nem pe dig val lá sosdog ma ti kai alap ra kí ván ták he lyez ni, és a két ro mán fe le ke zet tel
jes egye sü lé sét tűz ték ki cé lul. Ők egy ne gye dik, elég ne he zen kör vo na laz ha tó irány zat
hoz kap cso lód tak. Azért is ilyen ho má lyos a kép, mert az irány zat él har co sa i nak te vé
keny sé gét (és né ha ma gu kat a sze mé lye ket is) gyak ran össze szok ták ke ver ni a „har
ma dik út” esz me rend sze ré vel és hí ve i vel, más rész ről pe dig a moz ga lom bá zi sát né hány 
el szi ge telt fi gu ra, leg jobb eset ben is csak egy ma rok nyi ér tel mi sé gi ké pez te, akik nek 
sem mi fé le tény le ges ha tal muk nem volt az egy há zi struk tú rá kon be lül, és ki fe je zet ten 
po li ti kai meg gon do lás ból cse le ked tek.

Ilyen egye sí té si ter vek leg elő ször – II. Jó zsef pá pa el le nes po li ti ká já tól ser kent ve – a 18. 
szá zad vé gén fo gal ma zód tak meg. Fon to sab bak az 1848as for ra da lom ide jén tör tént kez
de mé nye zé sek, ame lyek ben a „nem ze ti egy ház” gon do la ta a po li ti kai elit ál tal ter ve zett 
in téz mény rend szer be il lesz ke dett, meg te remt ve ez ál tal a rég óta vá gyott ro mán kö zös sé gi 
au to nó mi át. Ezt volt hi va tott biz to sí ta ni az az in téz mé nyes és szer ve ze ti for ma, amely a 
„ro mán metropólia” ne vet kap ta, s amely egy autokephal egy há zat lét re hoz va ma gá ban 
fog lal ta vol na a Habs burg Mo nar chia összes ro mán püs pök sé gét, füg get le nül at tól, hogy 
azok or to do xok vagy gö rög ka to li ku sok (Bocşan és mások 1996: 61–182).
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12 E sze rep re egyál ta lán nem volt könnyű em bert ta lál ni. Az idők so rán a kü lön bö ző ve ze tő ér tel mi sé gi
e ket (so kan kö zü lük vi lá gi em be rek vol tak, akik egyál ta lán nem is mer ték az egy há zi prob lé má kat, mint 
pél dá ul Moise Nicoară, Gheorghe Lazăr vagy Simion Bărnuţiu) ja va sol tak har cos tár sa ik a ma gas egy há zi 
tiszt sé gek be töl té sé re. Vi lá gos volt azon ban, hogy nem kap nák meg egy könnyen sem a po li ti kai fó ru mok 
(jo gi pro ce dú rá nak meg fe le lő) jó vá ha gyá sát, és az egy há zi gyű lé sek sem vá lasz ta nák meg őket. Ami kor 
1850ben Andrei Şaguna püs pök nek fel aján lot ták, hogy tér jen át gö rög ka to li kus hit re tel jes nyá já val együtt 
(meg te remt ve ez ál tal a ro mán po li ti ku sok ál tal áhí tott egy sé ges fe le ke ze ti iden ti tást és „nem ze ti 
metropóliá”t), ő sér tet ten vissza uta sí tot ta hi té nek ef fé le „el áru lá sát” (lásd Bîrlea 1987: 239–243).

13 A ro mán „ro man ti kus mes si á sok” Lamennais ke resz tény szo ci a liz mu sá nak ha tá sa alatt (lásd Breazu 
1973) nem lát tak sem mi fé le el lent mon dást a két (az az a val lá si és a nem ze ti) di men zió kö zött és úgy gon
dol ták, hogy „a nép aka ra ta” Is ten aka ra ta is egy ben. „A nem ze ti sors” re a li zá lá sa az is te ni ter vek be tel je sí
té sét je len tet te, és a kol lek tív meg vál tás csak a „nem zet” ke re tén be lül és misz ti kus tes tén ke resz tül va ló sul
ha tott meg.

14 Ioan Inochentie MicuKlein püs pök nek a csá szár hoz in té zett me mo ran du ma 1735. már ci us 8án (idé
zi Păcăţian 1904, I: 60).
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De azo kat a kér dé se ket, hogy pon to san ki hez is száll jon e „met ro po li ta” (aki sok kal 
in kább va la mi funk ci o ná ri us, mint is te ni ke gye lem mel bí ró pap) fo há sza, és mi kép pen 
is néz zen ki az eukharisztia misz té ri u ma, az 1848as ve ze tők ha szon ta lan te o ló gi ai 
finom sá gok nak tar tot ták, me lyek nek sem mi kö zük sincs a nem zet tény le ges prob lé mái
hoz.12 Csak hogy ezek nél kül a te o ló gi ai sem mi sé gek nél kül (ame lyek egy ben a fe le ke
ze ti iden ti tá sok alap ját al kot ták) az egy ház és a val lás tel je sen el vesz tet ték tény le ges 
tar tal mu kat, és a nem ze ti ide o ló gi ák pro pa gan da sze re pet be töl tő füg ge lé ke i vé vál tak 
– nem lel kük meg men té se és Is ten or szá ga, ha nem a nem ze ti sors be tel je se dé se fe lé 
ve zet ve hí ve i ket.13 Mind eb ből ki in dul va, a kö vet ke zők ben a há rom fe le ke ze ti op ció 
iden ti tás konst ruk ci ó ját, va la mint ezek nek a nem ze ti iden ti tás dis kur zus egé szé hez va ló 
vi szo nyát kí vá nom ele mez ni.

A gö rög ka to li kus iden ti tás kép let

A gö rög ka to li ku sok iden ti tás konst ruk ci ó juk alap já ul ter mé sze te sen a Ró má val va ló 
egye sü lést tet ték meg, egyes latinizáló vo ná sok ki eme lé sé vel. Nem vé let le nül, hi szen 
csak is ez a re fe ren cia volt ké pes ka rak te rü ket el ha tá rol ni, hi szen má sik jel lem ző as pek
tu suk (ti. a „ke le ti tí pu sú” szer tar tás) ha son ló sá got mu ta tott az – unitusok kü lön be já
ra tú iden ti tá sát sú lyo san ve szé lyez te tő – or to do xi á val.

Az er dé lyi ro má nok egy ré szé nek gö rög ka to li ciz mus ra va ló át té ré sét iga zo ló ér ve
lé sek nagy súlyt he lyez tek bi zo nyos prak ti kus, anya gi elő nyök re, me lyek ál lí tó lag az 
egye sü lé si do ku men tu mok alá író it mo ti vál ták a 18. szá zad ele jén. 1735ös írá sá ban 
Inochentie Micu gö rög ka to li kus püs pök pél dá ul így ecse te li az unió po zi tív po li ti kai, 
kul tu rá lis és jo gi kö vet kez mé nye it:

A ka to li kus egy ház zal egye sül ve a ro mán nem zet min den olyan jog hát rányt le küz dött, 
amely ad dig meg aka dá lyoz ta ab ban, hogy köz tiszt sé gek hez jus son, és a Diploma Leo pol di
na nyo mán min den ren dű és ran gú köz hi va tal meg nyílt a szá má ra.14

A gö rög ka to li kus hí vők szá má ra azon ban az unitus fe le ke zet tel va ló azo no su lás 
nem csak elő nyö sebb po li ti kai és kul tu rá lis po zí ci ó kat je len tett, ha nem a val lá si iden ti
tás alap ve tő össze te vő jét is. Ha más képp áll tak vol na a dol gok, ak kor – az zal, hogy az 
or to do xok és gö rög ka to li ku sok köz ti stá tus kü lönb ség fo ko za to san meg szűnt (igaz, 
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15 Cotore, Despre schismăticia grecilor; és Despre articuluşurile cele de price, 1746. – Idézi Comşa 
(1944: 94–98).

16 Ez a gon do lat az el len re for má ció ál tal fab ri kált ön iga zo ló mí tosz, amely egy részt az or to do xo kat volt 
hi va tott az unió fe lé te rel ni, más részt pe dig a „Nyu gat”ot és a ka to li ciz must igye ke zett fel men te ni az or to
dox test vé rek cser ben ha gyá sá nak vád ja alól.
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egye sek vé le mé nye sze rint gya kor la ti lag so ha nem is lé te zett) – a val lá si unió esz mé je 
tel je sen el vesz tet te vol na lét jo go sult sá gát.

Ilyen meg gon do lá sok ve zet tek a gö rög ka to li ciz mus le gi ti má ci ós rend sze ré nek ki dol
go zá sá hoz, me lyet el ső sor ban (a „ne me sebb nek” tar tott) po li ti kainem ze ti érv rend szer
re kí ván tak ala poz ni. Tör té ne ti ön iga zo lást te rem tet tek te hát, és olyan jel leg ze tes mó do
za tok ki dol go zá sá ra tö re ked tek, ame lyek a gö rög ka to li ciz must szim bo li ku san a nem zet 
ál ta lá nos ér de ké vel kap csol ták össze. Eb ben az ér te lem ben a gö rög ka to li ciz mus el ső sor
ban olyan fak tor ként ha tá ro zó dott meg, amely a ro mán ság nyu gat fe lé for du lá sát erő sí ti, 
s eh hez még hoz zá jött a ro má nok la tin ere de té nek túl li ci tá lá sa is. Ezen a két tu laj don sá
gán ke resz tül a gö rög ka to li ciz mus az egye te mes ro mán iden ti tás rep re zen tán sa ként 
de fi ni ál ta ön ma gát. A fel té te le zett, min den ro mán ál tal táp lált „ra gasz ko dás Ró má hoz” 
a ro mán és a gö rög ka to li kus iden ti tás köz ti szim bo li kus kap cso lat hang sú lyo zás ára szol
gált. Eb ből a po zí ci ó ból vet ték fel a har cot a ro má nok iden ti tá sá nak „ke le ti tí pu sú” 
as pek tu sa el len, amit a gö rög ka to li ku sok ér te lem sze rű en az or to do xi á val azo no sí tot tak.

Ezt a po le mi kus ten den ci át leg in kább a „gö rö gö ket” ért tá ma dá sok ban ész lel het jük. 
A 18. szá zad ban és 19. szá zad ele jén azon ro má nok szá má ra, akik szük sé ge sek tar tot
ták küz de ni kol lek tív iden ti tá suk „ke le ti” di men zi ó ja el len, a „gö rö gök” ki vá ló cél táb
lát nyúj tot tak, hi szen egyes konk rét hely ze tek ben „tisz tes ség te len ver sen gés sel” vá dol
hat ták őket. Ilyen volt a „fanariotizmus” kér dé se, a gö rö gök po li ti kai és kul tu rá lis 
do mi nan ci á ja a Fe je de lem sé gek ben, il let ve a kul tu rá lis és gaz da sá gi rivalitás olyan 
pél dái, mint a brassói és pes ti kö zös sé gek gö rög és ro mán ke res ke dő i nek konfliktusa. 
Ma gá tól ér tő dik, hogy a „gö rög” ter mi nus sok kal in kább egy hoz zá ve tő le ges me ta fo ra, 
és a ve lük szem be ni el len sé ges han gu la tot az or to do xi á val azo no sí tott „ke le ti es” 
ka rak te rük iránt ér zett meg ve tés táp lál ta. Ami kor a „szük sé ges el len ség” sze re pét 
be töl tő „gö rö gök” lét szá ma fo ko za to san csök ken ni kez dett, és je len lét ük a ro má nok 
kö ré ben egy re ke vés bé volt érez he tő, a „ke le ti es” iden ti tás irán ti el len sé ges ség a szer
be ket és az oro szo kat vet te cél ba, akik rö vi de sen az or to dox fe le ke zet leg gya ko ribb 
et ni kai meg je le ní tő i vé vál tak.

1746ban Gherontie Cotore, gö rög ka to li kus szer ze tes és „latinizáló” irányultságú 
te o ló gi ai írá sok szer ző je,15 na gyon plasz ti ku san fe jez te ki a gö rög ka to li ciz mus több irá
nyú le gi ti mi tá sát. Elő ször is azo no sí tot ta az uni ót és a la tin ere de tet, hi szen sze rin te e 
két al ko tó elem köl csö nö sen fenn tart ja és erő sí ti egy mást: „Sem mi fé le okunk sincs a 
ró mai egy ház tól va ló el sza ka dás ra, mert ha mi sí tat lan ró mai vér ből szár ma zunk, hisz 
Traianus ide jén őse ink on nét ván do rol tak e táj ra” (Comşa 1944: 96).

Ké sőbb a ro má nok „gö rö gök től” va ló el ha tá ro ló dá sá nak sür ge tő szük sé gét hang sú
lyoz za: „Ró má tól va ló el sza ka dá suk mi att le súj tott rá juk Is ten ha rag ja: Kons tan ti ná
poly tö rök kéz re ke rült”.16 En nek a sza ka dás nak a kö vet kez té ben bűn hőd nek a ro má
nok is, ez volt az oka a ro mán nem zet ha nyat lá sá nak. Az is te ni ke gye lem vissza nye ré
sé nek egye dü li mód ja a ró mai egy ház keb lé re va ló vissza té rés, kü lön ben a ro má nok – 
föl di gyöt rel me i ket te té zen dő – el fog ják ve szí te ni lel kü ket is:
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17 Samuil Micu, Scurtăcunoştinţăaistorieiromânilor, 1796  – idé zi Fugariu (1983, I: 231).
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A gö rö gök azért bűn hőd nek, mert le vál tak a ró mai egy ház ról. A mi nem ze tünk is emi att 
ke rült a po gá nyok igá ja alá. Er re gon dolj, ó egy kor hí res nem zet ség, és ne hogy a gö rö gök 
ra vasz sá ga i nak es sél ál do za tul, ne hogy el ve szítsd a föl di ki rály ság gal együtt (nem szá mít va 
az egyéb té ged súj tó bün te té se ket) az égi ki rály sá got is, amit két ség kí vül ne ked szán a sors 
at tól a pil la nat tól kezd ve, hogy is mét az egy ház fe je (a pá pa) mel lé állsz, aki től a gö rö gök 
csa lárd sá gai mi att tá vo lod tál el (Comşa 1944: 96–98).

Petru Maior sze rint a nem zet rom lá sa (az az, hogy az ide ge nek int ri kái ré vén idő le
ge sen ki sza kad tak ter mé sze tes ci vi li zá ci ós kö ze gük ből) ab ban a le gen dás pil la nat ban 
gyö ke re zik, ami kor a la tin ábé cét fel cse rél ték a ci rill írás je gyek kel. El kép ze lé se sze rint 
te hát a gra fi kai jel fe lül ír ja a fe le ke ze ti iden ti tást. Ezt az el té ve lye dést csak is a „gö rö
gök” össze es kü vé se okoz hat ta. Teoktiszt mold vai met ro po li ta, aki a le gen da sze rint 
el hagy ta a la tin ábé cét a 15. szá zad kö ze pén, a „gö rö gök” rész re haj ló esz kö ze volt. 

Az át ko zott fő pap – ír ja Maior – úgy gon dol ta, hogy ha a ro má nok meg tart ják a la tin ábé
cét, mi köz ben az ola szok és a Fi ren zé ben alá írt egy ház uni ót pro pa gá ló ira tok is ugya nezt 
az írás mó dot hasz nál ják, ak kor eze ket könnye dén el fog ják tud ni ol vas ni, és von zód ni 
fog nak a töb bi ró mai le szár ma zot tal – így olasz test vé re ik kel – va ló egye sü lés gon do la tá
hoz, ami igen csak sér te né a gö rö gök ér de ke it. Vi tat ha tat lan az a tény, hogy bol dog ta lan
sá gunk a gö rö gök, s ké sőbb a szer bek – a ro má nok és min den itá li ai el len el kö ve tett – gaz
tet te i ből fa kad (Maior 1812: 328–329). 

Az el mé let – min den na i vi tá sa el le né re – a kor ér tel mi sé gi jei szá má ra igen meg győ
ző nek tűn he tett, hi szen hoz zá szok hat tak ah hoz, hogy a je len prob lé má i nak ma gya rá
za tát (mi több, iga zo lá sát) a múlt ban ke res sék.

Ha son ló an gon dol ko dik Samuil Micu is (gö rög ka to li kus szer ze tes, a fel vi lá go so dás 
ko rá nak egyik leg je len tő sebb ro mán ér tel mi sé gi je). Ő a ro má nok avant la lettre gö rög 
ka to li ciz mu sát pró bál ja meg konst ru ál ni, amely sze rin te már 1700 (az az az unió) előtt 
lé te zett. Sze rin te mind ig is a gö rög ka to li ciz mus volt a ro má nok va ló di val lá sa: 

A 16. szá zad ban, a re for má ció ide jén, ami kép pen a la tin tör vé nyű ka to li ku sok nak, úgy a 
ro má nok nak is sok ül döz te tés ben volt ré szük, mi vel a kál vi nis ta er dé lyi fe je del mek igye
kez tek tel jes ség gel meg sem mi sí te ni a ka to li kus hi tet, és a ro má no kat a kál vi nis ta eret nek
ség re té rí te ni. Mind ezek el le né re „a ro má nok szi lár dan meg őriz ték hi tü ket, és in kább 
el vi sel tek bár mi lyen meg pró bál ta tást, sem hogy el hagy ják atyá ik ősi hi tét”.17

Mi köz ben meg pró bál ja kö rül ha tá rol ni fe le ke ze ti iden ti tá suk szfé rá ját, Micu a re for
má tu sok el le ni kö zös harc ra utal va egy tá bor ba he lye zi a ro má no kat a ró mai ka to li ku
sok kal, ahogy ko ráb ban is egy más mel lett har col tak a „gö rögor to dox egy ház sza ka dás 
el len”. Az er dé lyi írás tu dó a kép zelt af fi ni tást odá ig vi szi, hogy „la tin tör vé nyű ka to li
ku sok”ról kezd be szél ni; a meg fo gal ma zás nyil ván azt a célt szol gál ja, hogy el kü lö nít
se őket a ro má nok tól, akik kö vet ke zés kép pen „gö rög tör vé nyű ka to li ku sok” kel le ne, 
hogy legyenek! Nyil ván va ló, hogy mind ez tel jes ség gel el túl zott, kü lö nö sen ak kor, ami
kor a 16. szá za di er dé lyi ro mán or to dox egy ház ról van szó!

Az unitus ro má nok „ró mai ka to li ciz mu sá nak” iden ti tás kép ző vo nat ko zá sa it a 19. 
szá zad ban is to vább fej lesz tet ték. Theodor Aaron (Petru Maior mű vé nek foly ta tó ja, aki 
ké sőbb a lugosi egy ház köz ség ka no nok ja lett) pél dá ul 1847ben le for dí tott egy – a ró mai  
és gö rög ka to li ciz mus kö zöt ti vi szony ra vo nat ko zó – cik ket, amely azt ál lí tot ta, hogy  
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a két hit val lás kö zött lé nyeg be li azo nos ság van. A szer tar tás be li kü lönb sé ge ket tisz te let
ben kell tar ta ni, de a hit lé nye ge dog ma ti kai szem pont ból meg egye zik. Egy olyan idő
szak ban, amely re a fe le ke ze ti vé le mény kü lönb sé gek és a nem ze ti ala pon tör té nő egy
házegye sí té si ter vek nyom ták rá a bé lye gü ket, Aaron meg pró bál ja új ra ér té kel ni a sa ját 
fe le ke ze ti iden ti tá sá nak meg ha tá ro zá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges „ka to li kus” 
el ne ve zést: „A ro má nok nál a »ka to li kus« szó gúny tár gyá vá vált az egy sze rű, vagy is 
in kább az el va kult em be rek nyel ve ze té ben. Ami kor a szer bek a bán sá gi unitus ro má no
kat gú nyo lód va »ka to li ku sok«nak ne ve zik, ők ezt a meg ne ve zést sér tő nek ta lál ják” 
(Organul luminarii, I, 52: 291). Aaron el íté li ezt a men ta li tást, és azt igyek szik bi zo nyí
ta ni, hogy az unitusok va ló di val lá si iden ti tá sát fe dő „ka to li kus” ter mi nust min den fé le 
komp le xus nél kül fel kell vál lal ni.

Az or to dox iden ti tás kép let

Iden ti tás sé má juk le gi ti mi tá sa szem pont já ból az or to do xok jó val ked ve zőbb hely zet ben 
vol tak, mint a gö rög ka to li ku sok. A ro mán egy ház tra di ci o ná lis or to dox ka rak te ré re 
va ló apel lá lás egé szen a 18. szá za dig szi lárd meg győ ző dés volt, ter mé szet sze rű leg azo
no sít va a ro mán tör té nel mi múl tat az or to do xi á val. Emel lett az a tény, hogy a du nai 
fe je de lem sé gek ben egya zon hit val lás ural ko dott, újabb nagy fon tos sá gú le gi ti má ci ós 
fak tort je len tett. Ilyen kö rül mé nyek kö zött az or to do xok a gö rög ka to li ku sok nál sok kal 
ke vés bé érez ték szük sé gét an nak, hogy egy töb béke vés bé kép ze let be li múl tat konst ru
ál ja nak, s iden ti tá su kat el ső sor ban az ép pen ak tu á lis té mák ról foly ta tott ide o ló gi ai 
po lé mi ák ban fo gal maz ták meg. Azt akar ták bi zo nyí ta ni, hogy az unitusok fe le ke ze ti 
op ci ó ja tu laj don kép pen a ro mán egy há zi tra dí ci ó val va ló vég le tes sza kí tást – a nem zet 
tes té ből va ló ter mé szet el le nes ki vá lást – je len tet te. A val lá si di ver gen ci á kat esze rint 
le he tet len más kép pen fel ol da ni, mint a gö rög ka to li ku sok or to dox hit re va ló vissza té
ré sé vel. Az a tény, hogy az unitusok rí tu sai és „tör vé nye” ke le ti, csak újabb érv minden
nek az alá tá masz tá sá ra, és vég ső so ron le he tő sé get te remt az ere det hez va ló vissza té
ré sük re. Így az or to dox iden ti tás el kö te le zett jei el ső sor ban az uni ót pár to ló ér vek 
el le ni harc nak szen te lik ma gu kat. Mi köz ben a gö rög ka to li ku sok ál ta lá ban de fen zí vek 
ma rad tak és sa ját vá lasz tá su kat igye kez tek meg in do kol ni, újabb és újabb ér ve ket 
ke res ve en nek alá tá masz tá sá ra, az or to do xok ál lan dó an tá ma dás ban van nak. El ső sor
ban a kü lön bö ző gö rög ka to li kus érv rend sze rek le rom bo lá sá val fog lal koz nak, s nem 
pe dig sa ját jel leg ze tes sé gük meg ha tá ro zá sá val. Az or to do xok nak (ide o ló gu sa ik sze
rint) nem kell vé de kez ni ük, hi szen egy há zuk szer ves és ter mé sze tes va ló sá got kép vi sel, 
amely a nem zet tel egy szer re fej lő dött ki, s nem pe dig egy adott pil la nat ban vé let len
sze rű en meg nyí ló, tu da to san fel vál lalt op ci ó ról van szó.

A ke letma gyar or szá gi or to dox ér tel mi sé gi Moise Nicoară eb ben az ér te lem ben 
fo gal maz ta meg prog ram ját. Hogy szét rom bol ja az unitusok ön iga zo lá sát, ízek re sze di 
a po li ti kai és anya gi elő nyök té zi sét. Az unió szim pa ti zán sá val foly ta tott kép ze let be li 
di a ló gus ban ilyen re to ri kai kér dé se ket tesz fel: 

Mennyi hasz na volt a ro má nok nak az uni ó ból, és mi ben is áll ez a ha szon? Hány gö rög 
ka to li kus van a vár me gyei ad mi niszt rá ció fon to sabb, vagy akár leg je len ték te le nebb hi va ta
lai ban? Lé te zike Ma gya ror szá gon, vagy akár Er dély ben egyet len olyan gö rög ka to li kus is, 
aki nek ko moly föld bir to kai len né nek, vagy bár ki, aki nép ének büsz ke sé ge, a ro mán ság 
se gí tő je le het ne? Egyet len ilyen sze mélyt sem ta lál ni. (…) Épp el len ke ző leg, Bi har me gyé
ben pél dá ul a ro mán hi va tal no kok fon tos funk ci ó kat is be töl töt tek az unió előtt, míg most 
egyet len egyet sem ta lál ni (Nicoară, idé zi Bodea 1943: 64).
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18 Bocşan és má sok (1996: 146–148); Hitchins (1995: 113–114, 284–285). (Andrei Şaguna le ve le i ben 
meg elő le ge zi az or to dox iz mus nak mint a ro mán ság meg ha tá ro zó ka rak ter vo ná sá nak el mé le tét.)

19 Andrei Şaguna ál tal 1850 ele jén írt, az oszt rák kor mány hoz cím zett me mo ran dum (lásd Păcăţian 1904: 
664; és Şaguna 1849).
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Az unió el ső sor ban „ro mán el le nes” jel le ge mi att je lent ve szélyt – mond ják az or to
do xok. Csu pán el te re lő had mű ve let, amellyel az ide ge nek nem ze ti sé gük től akar ják 
meg fosz ta ni a ro má no kat, hi szen min den gö rög ka to li kus, aki el ér egy bi zo nyos tár sa
dal mi szin tet, előbbutóbb át tér ró mai ka to li kus hit re, majd el ma gya ro so dik vagy el né
me te se dik. Nicoară ez zel ép pen a gö rög ka to li kus fe le ke ze ti meg győ ző dés „latinizáló” 
kom po nen sét kez di ki a leg erő tel jes eb ben, hi szen ezen ke resz tül az unitusok a ro má
nok „nem ze ti el len sé ge i hez” kö ze led nek, majd vé gül asszi mi lá lód nak. Egy ilyen fel fo
gás ból ki in dul va le he tett a ro mán ság gal tel je sen azo no sí ta ni az or to dox iz must, az 
ide ge nek kel pe dig a gö rög ka to li ciz must. És ép pen ez lesz az or to dox na ci o na liz mus 
– e nagy jö vő előtt ál ló gon do lat – el mé le ti alap ja.

A gö rög ka to li kus ro má nok – ír ja Nicoară –, mind azok, akik ma ga sabb ta nul má nyo kat 
foly tat nak, jobb anya gi hely zet be ke rül nek, vagy akár csak mes ter sé get ta nul nak, ab ban a 
pil la nat ban, hogy a ro mán nem zet ősi ru há ját le ve tik, el hagy ják a ro mán egy há zat is. 
Ahogy egy má sik fa lu ba vagy vá ros ba ke rül nek, nem csak hogy el hagy ják a ro mán gö rög 
ka to li kus egy há zat, ha nem tel jes ség gel meg ta gad ják hi tü ket. És mi vel gyer mek ko ruk óta 
ar ra ta nít ják őket, hogy hi tük azo nos a pá pis ta hit tel, hal la ni sem akar nak töb bet a ro mán 
egy ház ról, ha nem me ne kül nek tő le, egye ne sen a pá pis ták kar ja i ba. En nek kö vet kez té ben 
már sen ki sem fog ja őket ro má nok nak tar ta ni. El hagy ván hi tü ket, egy ben meg ta gad ják az 
édes vér sé gi és nem zet sé gi kö te lé ke i ket is. Lá totte már va la ki olyat, hogy egy ro mán 
gö rög ka to li kus ro mán nőt vett el? (Nicoară, idé zi Bodea 1943: 365).

En nek az ok fej tés nek a nyo mán, mely ben a leg szi go rúbb ér te lem ben vett ro mán 
nem ze ti ér dek kel azo no sít ja az or to do xi át, Nicoară el jut az azo nos val lá sú más et ni ku
mok hoz – mint pél dá ul a szer bek hez vagy az oro szok hoz – va ló kö ze le dés gon do la tá hoz 
is. Az oro szok kü lön le ges sze re pét hang sú lyoz za (leg aláb bis ere jük mi att) az or to dox iz
mus meg vé del me zé sé ben, il let ve utal az er dé lyi ro má nok és oroszországi or to do xok 
ide o lo gi kus és fe le ke ze ti kap cso la ta i nak 18. szá za di ha gyo má nyá ra is (Dragomir 1914). 

Ha a gö rög ka to li ku sok nak szel le mi vi gaszt nyúj tott az, hogy „Ró ma”, az „ola szok”, 
az az a nyu ga ti iden ti tás állt a há tuk mö gött, ak kor az or to do xok a szel le mi vál ság pil
la na ta i ban an nak érez ték szük sé gét, hogy egy ha son ló, de ke let fe lé for du ló, bi zán ci 
örök ség ből szár ma zó, Kons tan ti ná poly hoz, Je ru zsá lem hez vagy Moszk vá hoz kö tött 
iden ti tás ban gyö ke re ző fe le ke ze ti szo li da ri tást idéz ze nek fel (Hitchins 1987: 48, 
52–54). Az or to do xia és a na ci o na liz mus fú zi ó ja, az az egy olyan egy ház ala pí tá sá nak 
gon do la ta, amely egy szer re or to dox és nem ze ti, el uta sít va bár mi fé le olyan egye sü lé si 
pro jek tet, amely a fe lek egyen ran gú sá gá ból in dul ki, nagy já ból a Şaguna püspök ál tal 
kez de mé nye zett önál ló or to dox metropólia „hely re ál lí tá sá ra” irá nyu ló ter ve ze tek ide
jén szi lár dult meg.18 A püspök és hí vei kö ve te lé sü ket előbb egy ter je del mes tör té nel mi 
ér ve lés sel in do kol ják: sze rin tük „a gyu la fe hér vá ri ke le ti rí tu sú ro mán metropólia ezen 
a tá jon a ke resz tény ség el ter je dé se óta egé szen a 17. szá zad ele jé ig” fenn ma radt.19 Egy 
má sik na gyon fon tos nak tar tott érv sze rint az or to dox egy ház szer ve ze te és hi e rar chi á
ja nem ze ti partikularista jel lem zők kel ren del ke zik, szem ben az univerzalista ka to li ciz
mus sal, amely az or to do xok fel fo gá sá ban in kom pa ti bi lis az olyan nem ze ti struk tú rák
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20 A bán sá gi kül döt tek pe tí ci ó ja az oszt rák kor mány hoz 1849 ok tó be ré ben (lásd Păcăţian 1904: 624–625).
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kal, mint az au to nóm metropólia. A két hit val lás spe ci á lis jel lem zői mi att, ame lyek 
dog ma ti kai gyö ke rü ket is ké pe zik, csak is az or to do xia vál hat a „nem zet egy há zá vá”, a 
ka to li ciz mus so ha sem:

 A ro mán egy ház jo ga ar ra, hogy le gyen sa ját nem ze ti ve ze tő je, sa ját ká non já ból fa kad, 
mely nek lé nye ge a ke le ti rí tus, amely azt ír ja elő, hogy egy nem ze ti egy ház ad mi niszt ra tív 
szem pont ból tel je sen önál ló, az az bár mely más nem zet egy há zá tól füg get len kell, hogy 
le gyen. Mind eze ken kí vül a ke le ti egy ház azért is nem ze ti, mert az is ten tisz te let és az 
ad mi niszt rá ció nem ze ti nyel ven tör té nik. To váb bá, an nak da cá ra, hogy az egész ke le ti egy
ház nak egy ká non jo ga van, en nek gya kor la ta az adott nem zet sa ját szük ség le te i re, igé nye
i re és szo ká sa i ra épül, hi szen a pa pok – a met ro po li tá tól a leg utol só di a kó nu sig – a nem zet 
ön kén tes ado má nya i ból él nek mind a mai na pig. A kü lön bö ző nem ze tek azo nos hit val lá sú 
püs pö ke i nek, met ro po li tá i nak és pát ri ár ká i nak az egy sé ge a ke le ti egy ház ká non ja ér tel
mé ben csak dog ma ti kai, s nem pe dig ad mi niszt ra tív. Va gyis csu pán ar ra van szük ség, hogy 
ugyan azo kat a hit té te le ket vall ják és egya zon szer tar tás be li ha gyo mányt tart sa nak tisz te
let ben, az az hogy a püs pök az ál do za ti ol tár nál és kö nyör gé se i ben meg em lé kez zék a met
ro po li tá ról, a met ro po li ta pe dig a pát ri ár ká ról, még ak kor is, ha az ide gen. A ke le ti egy ház 
hit val lá sa sze rint Krisz tust tart ja sa ját fe jé nek. Te hát egy lát ha tat lan fel sőbb ség ben hisz, és 
ab ban kü lön bö zik a ka to li kus egy ház tól, hogy az ad mi niszt rá ci ót il le tő en min den nem ze ti 
kö zös ség élén a vá lasz tott egy ház fő áll, s a kü lön bö ző nem ze tek el tér het nek ab ban is, hogy 
egyén, vagy pe dig egy tes tü let töl ti be ezt a funk ci ót. Pél dá ul a gö rö gök nél és az oro szok nál 
az egy há zat a zsi na ton ke resz tül ad mi niszt rál ják, Ro má ni á ban pe dig egy met ro po li ta fő sé
ge alatt. A ró mai ka to li kus egy ház vi szont egy tö ké le tes egy sé get al kot, mind dog ma, mind 
pe dig ad mi niszt rá ció te kin te té ben. Egy há zi hi e rar chi á ja egy olyan rend szer re tá masz ko
dik, amely nem ve szi fi gye lem be a nem ze ti sé gi hátteret. A fent le ír tak ra a ke le ti egy ház 
ká non já nak szin te min den lap ján ta lál ha tunk bi zo nyí té ko kat.20

Şaguna ak ci ó ját vé gül si ker ko ro náz ta. 1864ben a püs pök egy há za szá má ra meg
kap ta az au to nóm metropólia stá tu sát a csá szár tól (Hitchins 1995: 276–281). A fen ti 
ok fej tés sel az er dé lyi or to do xok a ro mán nem ze ti egy ház am bi ci ó zus prog ram ját vá zol
ták fel, amely a 20. szá zad ban – kü lö nö sen 1918 után – kris tá lyo so dott ki a ma ga tel
jes sé gé ben. Az or to dox val lá si iden ti tás egy re in kább össze csú szott a nem ze ti iden ti tás
sal. „Nem le hetsz iga zi ro mán, ha nem vagy or to dox”: a nem zet sor sa egy há zá val 
kö zös. Az or to dox autokephalia ide o ló gi á ja és a nem ze ti ség mint to ta li zá ló tár sa dal mi 
prin cí pi um kö zöt ti kap cso lat fej lő dés tör té net ében már csak egyet len lé pés volt hát ra: 
a bi zán ciorosz tra dí ci ót kö vet ve meg ad ni a nem ze ti egy ház nak azt a sze re pet, amellyel 
büsz kél ke dett, az az alá ren del ni a „Cé zár nak” – va gyis a nem zet ál lam en ge del mes 
ki szol gá ló já vá ten ni.

„A har ma dik út” – a fe le ke ze ti egye sí tés iden ti tás kép le te
A har ma dik – se nem ka to li kus, se nem or to dox, ha nem jel leg ze te sen ro mán „nem ze
ti”: a ro má nok ál tal gya ko rolt ke le ti rí tus ha gyo má nyá ra épü lő – val lá si kép let vé del
me zői a gö rög ka to li ciz mus ban ta lál ták meg szi lárd ki in du ló pont ju kat. Ez sze rin tük 
meg fe lelt az összes fent em lí tett kri té ri um nak. Az egye dü li prob lé mát a ka to li ciz mus 
univerzalista jel le ge je len tet te, me lyet ál ta lá ban (az egyes temp lo mok ban ce leb rált 
szer tar tá so kon túl) a Szent szék kel va ló kap cso lat szim bo li zált. Ez a ne héz ség azon ban 
át hi dal ha tó volt. Mind a gö rög ka to li ciz mu son be lül, mind pe dig a „ke le ti ka to li ciz
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21 Pompiliu Teodor: The Romanians from Transylvania between the Tradition of the Eastern Church, the 
Counter Reformation and the Catholic Reformation (lásd Crăciun és Ghitta 1995: 175–186).

22 A Maior ál tal a Procanon lap ja in út já ra in dí tott, majd 1813ban „Az egy ház tör té ne té”ben (Istoria 
beserici) új ra tár gyalt kép let ké sőbb hosszú kar ri ert fu tott be. A 19. szá zad kö ze pén mind ezt leg in kább 
Simion Bărnuţiu ese te pél dáz za, aki konk rét, rend kí vül von zó meg ol dást ja va solt a nem ze ti egy ház lét re ho
zá sát cél zó po li ti kai ter vek va ló ra vál tá sá ra (Bărnuţiu 1843, 1854; Te o dor 1984: 102–104). 
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mus sal” szem be ni pá pai po li ti ka szint jén erő tel jes ide o ló gi ai fak to rok iga zol ták az 
unitus egy ház „kü lön le ges” he lyi vo ná sa i nak meg őr zé sét. Az 1596os breszti zsi nat 
után az el len re for má ció of fen zí vá ja prog ram já ba emel te az unió ál tal fel ölelt egy há zak 
ke le ti jel leg ze tes sé ge i nek meg tar tá sát, hogy an nál könnyeb ben Ró má hoz csá bít has sa 
őket.21 Petru Maior rend kí vül pon to san meg ra gad ta e po li ti ka lé nye gét az or to dox 
ér zé keny ség ke ze lé sé hez szük sé ges kí mé le tes bá nás mód ról szól ván: „Több le gyet fogsz 
lép pel, mint ecet tel” (Maior 1813: 48).

Ezt a tö rek vést a 18. szá zad vé gén egy má sik irány ból is ér te ösz tön zés, még pe dig az 
oszt rák ál la mi po li ti ka ol da lá ról. A jo ze fi niz mus, amely az ál la mi el len őr zést min den re 
ki akar ta ter jesz te ni, s így az egy há zat is sa ját cél ja i nak kí ván ta alá ren del ni, konf lik tus
ba ke rült Ró má val, és har cot in dí tott az ult ra mon tán ál lás pont vé del me zői el len. A 
janzenizmus és a gal li ka niz mus – te hát azok az esz mei áram la tok, ame lyek kri ti zál ták 
a pá pa sá got és előny ben ré sze sí tet ték a ka to li kus „nem ze ti egy há zak” par ti ku la riz mu
sát – nyil ván va ló an hasz nos el mé le ti tám pon to kat nyúj tot tak e jo ze fi nis ta po li ti ka szá
má ra (lásd Te o dor 1984: 91–94).

Eb be a kon tex tus ba ágya zód nak Petru Maior ide o ló gi ai erő fe szí té sei is. Procanon 
cí mű mun ká já ban ép pen egy janzenista és gal li kán tí pu sú ok fej tés sel iga zol ta II. Jó zsef 
egy ház po li ti ká ját: mind ezt két ség kí vül bé csi tar tóz ko dá sa – 1779–1780 kö zött foly ta
tott ott ta nul má nyo kat – ins pi rál ta (Protase 1973: 38–68). A pá pai csal ha tat lan ság 
dog má ját és a nyu ga ti egy ház ál lí tó la gos fel sőbb sé gét bí rál va és el uta sít va Maior fel fe
di a vé le mé nyé nek ar ti ku lá lá sá ban sze re pet ját szó for rá so kat: 

Is ten ke gyel mé ből a né me tek meg vi lá go sod tak, és fel szín re hoz zák Ró ma összes fon dor
la tát. Ta nul má nyoz zák a Szent Egy ház atyák ta ní tá sa it, va la mint az egy ház ré gi szo ká sa it, 
és azo kat igye kez nek a gya kor lat ba át ül tet ni, amint az jól lát szik a ha tal mas II. Jó zsef csá
szár szá mos ren del ke zé sé ből (Maior 1976, I: 17).

Maior mun ká ja ugya nak kor egy olyan partikularista irány zat alap ja it fek tet te le az 
er dé lyi gö rög ka to li kus egy ház ke be lé ben, amely interferált a ro mán „ke le ti egy ház” 
na ci o na lis ta gon do la tá val is, sőt né ha tel je sen fe dé se is ke rült az zal. Eb ben az ér te lem
ben le het – leg alább a cél ki tű zé sek szint jén – a „har ma dik fe le ke ze ti kép let”nek ne ve
zett op ci ó ról be szél ni. Jól le het a gö rög ka to li ciz mus ból in dul ki, és nem cél ja, hogy 
el hagy ja an nak ke re te it, az új kép let – né hány alap ve tő szem pont vo nat ko zá sá ban – 
meg pró bál ja át ala kí ta ni a gö rög ka to li kus iden ti tást. A kö vet ke ző as pek tu sok ról van 
szó: a ke le ti jel leg hang sú lyo zá sa, az egy há zi zsi nat ke re té ben tör té nő ön kor mány za ti
ság gon do la ta (ez meg ma gya ráz za a pá pai csal ha tat lan sá got és szup re má ci át ért tá ma
dá so kat) és az egy ház ki fe je zet ten ro mán ha gyo má nya i nak meg őr zé se.22 Akár csak az 
előb bi két fe le ke ze ti kép let, ez az irány zat is igye ke zett egy ön iga zo ló ha gyo mányt fab
ri kál ni. 

Az er dé lyi ro má nok egye sül tek ugyan a ró mai egy ház zal a dog mák te kin te té ben, szer tar tás 
te kin te té ben azon ban ko ránt sem, mert a gö rög tör vényt a ro má nok meg tar tot ták a Ró má val 
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va ló egye sü lés után is, és mind a mai na pig szi go rú an tisz te let ben tart ják. Mi több, job ban és 
pon to sab ban kö ve tik, mint a nem egye sült szer bek temp lo ma ik ban (Maior 1976, I: 17). 

Más ként fo gal maz va – szö gez te le Maior –, a ró mai ka to li ku sok kal dog ma ti kai szem
pont ból egye sült ro má nok jobb „or to do xok”, mint ma guk a szerb görögkeletiek! Mint 
ahogy az eb ből az idé zet ből is ki de rül, a „har ma dik fe le ke ze ti út” identitás meg ha tá ro
zá sá nak leg fon to sabb tech ni ká ja a töb bi „kon ku rens” fe le ke zet től va ló el ha tá ro ló dás 
és a ve lük va ló azo no su lás köz ti pa ra dox in ga do zás. Az egyik perc ben a lé te ző kü lönb
sé gek re mu tat nak rá, a má sik perc ben pe dig a kö zös je gyek re – csak azért, hogy vé gül 
a „har ma dik kép let” fel sőbb ren dű sé gé nek ki nyil vá ní tá sá hoz jus sa nak el.

A ro má nok val lá si fel sőbb ren dű sé gét meg győ ző en bi zo nyít ja a ro mán ke resz tény ség 
„tisz ta sá ga” is: ez egy olyan tör té nel mi mí tosz, mely sze rint – akár csak ró mai ere de tü
ket – a ro má nok csor bí tat la nul őriz ték meg hi tü ket is, me lyet egye ne sen az apos to lok
tól kap tak. Mind ez meg ma gya ráz za, hogy mi ért is „jobb” a ro má nok hi te a latinizáló 
ka to li ku so ké nál vagy a szerb or to do xo ké nál, akik va la mi képp mind el tá vo lod tak a 
„Ha gyo mány” va ló di és ere de ti for má já tól. Még ha nem is csa pott át ez az el mé let az 
em be ri ség egé szét meg vál ta ni aka ró mes si a niz mus ba (mint pél dá ul az oro szok ön ké
pé nek ese té ben), a ro má nok ra al kal maz va ez a te ó ria azt hir de ti, hogy ők az egye dü li
ek, akik vál to zat la nul meg őriz ték a „Nagy Egy ház sza ka dás” előt ti öku me ni kus zsi na
tok szel le mét. Ez az egyik olyan alap dog ma (leg aláb bis azon ér tel mi sé gi ek sze rint, akik 
e te ó ria hí vei vol tak), amely re a ro má nok ala poz hat nak egy „har ma dik” – sa já to san 
ro mán – fe le ke ze ti kép let meg fo gal ma zá sa kor. A fel vi lá go sult tör té nész, Ge or ge 
Şincai így ír:

A románok mind ig azon igye kez tek, hogy meg tart sák azt a hi tet, amely hez kez det től fog va 
csat la koz tak, és ame lyet az egy ház, az öku me ni kus szent zsi na tok és a szent egy ház atyák 
ter jesz tet tek. Mi köz ben a gö rö gök a la ti nok kal vi szály kod tak a val lás lé nye gé ről, a ro má nok 
mit se tud tak vi tá ik ról; ha nem, ahogy mond tam, ab ban a ke resz tény hit ben és ta ní tás ban él tek, 
ame lyet apá ik és őse ik nyer tek a ke resz tény egy ház tör té ne té nek kez de tén (Fugariu 1983, II: 
78).

A ro má nok nem le het nek sem or to do xok, sem pe dig ka to li ku sok, hi szen ők a kez
de tek től – még mi e lőtt ezek a meg kü lön böz te té sek meg je len tek vol na – egy sze rű en 
csak ke resz té nyek, és ezért job bak mind ket tő jük nél.

A ro má nok „val lá si meg osz tott sá ga”

A fe le ke ze ti plu ra liz mus nyil ván va ló té nyé re ala po zott és szé les kör ben el ter jedt prob
lé ma fel ve tés volt a ro má nok kö ré ben lé te ző „val lá si meg osz tott ság” kér dé se is. So kak 
sze rint e di ver gen ci ák for dí tot ták az azo nos nyel vet be szé lő ket egy más el len. E gon do
lat a nem ze ti önképrendszer egyik alap té má ját je len tet te, ki emel ve a nem ze ti meg osz
tott ság és kon szen zus hi á nyát, amely ál lí tó lag ro mán jel leg ze tes ség, és a nem zet pszi
cho ló gi ai al ka tá nak alap vo ná sa volt. A két fe le ke zet köz ti el len sé ges ke dés kép ze tét 
nem ki zá ró lag a két fe le ke ze ti en ti tás pusz ta lé te zé se táp lál ta. Sok kal fon to sabb volt a 
szim bo li kus le gi ti má ció kér dé se, me lyet mind két fél ma gá nak tu laj do ní tott. Eb ből 
fa ka dó an nem két egyen lő sú lyú, kon ku rens fe le ke zet ként ke zel ték egy mást, ha nem a 
má sik ban – nem csak a „he lyes hit” vo nat ko zá sá ban, de a „va ló di” nem ze ti egy ház 
né ző pont já ból is – köl csö nö sen bi tor lót és té vely gőt lát tak.

Tör té nel mi pers pek tí vá ban a gö rög ka to li ku sok az ősi er dé lyi ro mán egy ház le szár
ma zot ta i nak te kin tet ték ma gu kat, akik (e ver zió sze rint) a 18. szá zad ban, tör vé nyes 
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pász to ruk kal az élen uni ó ra lép tek Ró má val. A gö rög ka to li ku sok sze rint az er dé lyi 
ro mán egy ház tar to mány kon ti nu i tá sa ez zel együtt érin tet len ma radt, hi szen a ke le ti 
tí pu sú val lá sos ha gyo mányt és szer tar tást vál to zat la nul meg tar tot ták. Ép pen ezért a 
gö rög ka to li kus Metropólia (ame lyet 1853–1855ben ré gi püs pök ség elő lép te té sé vel 
hoz tak lét re, il let ve – az unitusok ér tel me zé se sze rint – „hely re ál lí tot tak”) fel vet te a 
„gyu la fe hér vá ri” (Alba Iulia) mel lék ne vet, a vá ros ban fen nállt „an tik” or to dox metropólia 
em lé ké re, és egy ben an nak utó da ként de fi ni ál va ön ma gát (Bocşan és má sok 1996: 
158–162). Ha son ló lo gi ka alap ján bé lye gez ték az or to do xo kat az anya szent egy ház tól 
el sza kadt té vely gők nek, il let ve a Ró má val va ló egye sü lés zsi na ti ha tá ro za ta i nak ma gu
kat alá vet ni vo na ko dók utó da i nak.

Ma gá tól ér te tő dik, hogy az or to do xok is könnye dén meg konst ru ál ták sa ját kon ti nui
tá suk és jo go sult sá guk ke re te it. Eb ben nem ki zá ró lag a szer tar tás be li ha gyo mány 
meg őr zé sé re hi vat koz tak, ha nem az ere de ti „ke le ti egy ház” dog ma ti kai kon ti nu i tá sá ra 
is. Az or to do xok az unió ha tal mi és ön ké nyes vol tát hang sú lyoz ták, és fő leg azt, hogy 
ide gen be avat ko zás kö vet kez mé nye kép pen eről tet ték rá a ro má nok ra. Még is, a so rok 
kö zött fel sej lő ki zá ró la gos le gi ti mi tás igé nyek el le né re a kor egyes ér tel mi sé gi fi gu rái 
(ki vált kép pen azok, akik füg get le ní tet ték ma gu kat az egy há zi dis kur zus tól) meg pró
bál ták el ke rül ni, hogy ál lást kell jen fog lal ni uk a val lá si meg győ ző dé sek egyi ké nek vagy 
má si ká nak „fel sőbb ren dű sé gét” il le tő en. Ezt a hoz zá ál lást egy részt a fel vi lá go so dás tól 
örö költ val lá si to le ran cia gon do lat erő sí tet te, más részt pe dig az a tö rek vés, hogy, amennyi
re csak le het, le tom pít sák a – kül ső el len ség el le ni harc hoz el en ged he tet len nem ze ti 
egy sé get alap já ban alá ásó – fe le ke ze ti vi tá kat. Eb ből ki fo lyó lag a „ro má nok val lá si 
meg osz tott sá gá nak” mo tí vu ma leg több ször a di ver gen ci ák szi go rú el íté lé sé re szol gált. 
A ke se rű hely zet ér té ke lés fel erő sí tet te ön ké pük ne ga tív re gisz te rét. A rossz ki űzé sé
nek és az ön kép bel ső egyen sú lya hely re ál lí tá sá nak egyik leg gya ko ribb mód sze re a 
fe le lős ség ide ge nek re va ló át há rí tá sa volt. Nyil ván va ló, hogy csak is ők hi báz tat ha tók a 
ro má nok bel ső vi tái mi att, és ők idéz ték elő a val lá si vi szályt is, hogy az tán a meg osz tott 
ro mán sá got könnyeb ben ma guk alá gyűr hes sék. 

Ezt a meg győ ző dést, ter mé sze te sen, leg in kább a ra di ká lis na ci o na lis ták osz tot ták. 
Petru Maior em lí ti, hogy a 18. szá zad kö ze pi val lá si konf lik tu sok (kü lö nös kép pen az 
or to do xi á hoz va ló vissza té rés) azok lel kén szá rad nak,

akik mind má ig azon mun kál kod nak, hogy a ro mán ság egyet ér tés ét meg bont sák, s va ló já
ban nem azt akar ják el ér ni, hogy egye sül je nek, vagy ép pen azt, hogy ne egye sül je nek, 
ha nem leg fő kép pen azt, hogy a ro má nok meg osz tot tak legyenek, akár ha két kü lön ál ló nép 
len né nek (Maior 1813: 113). 

Papiu Ilarian úgy vé le ke dett, hogy ob jek tí ve nincs sem mi lyen fon tos kü lönb ség az 
or to do xok és gö rög ka to li ku sok kö zött, és ő is azt gon dol ta, hogy „az unitusok és 
gö rög ke le ti ek ide ge nek ál tal szí tott gyű löl kö dé se ve tett ben nün ket a ma gya rok igá ja 
alá”. Más rész ről vi szont – a tő le meg szo kott mó don – nem kí ván ta ki seb bí te ni a ro má
nok fe le lős sé gét sem. Úgy vél te, hogy bű nös vi tá ik kal az ide ge nek rossz in du la tú prak
ti ká i nak ön kén tes esz kö ze i vé vál tak: „Az ide ge nek ál tal ger jesz tett, az unió mel lett 
vagy el len foly ta tott hi á ba va ló vi as ko dás ve szé lye sebb a ro má nok ra néz ve, mint ma guk 
az ide ge nek” – ír ja Papiu 1852ben.

Moise Nicoară a val lá si meg osz tott sá got tár gyal ván egy igen kü lön le ges (azt is mond
hat nánk, „szél ső sé ges”) hoz zá ál lást pél dáz. Mi vel szá má ra a szerb or to do xok kal va ló 
szo li da ri tás kí vá na to sabb, mint a gö rög ka to li ku sok ál dat lan kö ze le dé se, úgy gon dol ja, 
hogy az ide ge nek ál tal szí tott vi szály el ső sor ban a ro mán–szerb or to dox kö zös ség ér zés 
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meg bon tá sá ra irá nyul, s így az unitus ro má nok aján la tai or to dox „nem zet test vé re ik
nek” az el len ség di ver zi ó ját je len tik, és egye net len sé get szí tó kí sér le tek nek mi nő sül
nek! Nicoară (aki ko ráb ban egy ara di ro mán püs pök ki ne ve zé sé ért har colt) odá ig ment, 
hogy még – az ad di gi szerb püs pö kök kel el len tét ben – a ro mán nem ze ti sé gű Vasile 
Mogának az er dé lyi or to dox egy há zi kör zet élé re va ló ki ne ve zé sét is alat to mos ma nő
ver nek bé lye gez te, mely nek cél ja az er dé lyi or to dox ro má no kat a gö rög ka to li ku sok hoz 
kö ze lí te ni, s ez ál tal elő ké szí te ni el nem ze ti et le ní té sü ket és tel jes meg sem mi sí té sü ket 
(lásd Bodea 1943: 358).

Más, mér sé kel teb ben na ci o na lis ta ér tel mi sé gi ek meg elé ged tek az zal, hogy a fe le ke
ze ti vi szá lyo kat ál ta lá nos ság ban – az az nem fel tét le nül mint az ide ge nek prak ti ká it – 
bí rál ják. A né zet el té ré sek ká ros vol tát hang sú lyoz ták, va la mint a ro má nok sa ját fe le
lős sé gét e ne héz sé gek le gyű ré sé ben. Sze rin tük a val lá si vi szá lyok egy már meg ha la dott, 
kö zép ko ri tra dí ci ó ban gyö ke rez nek: az elő í té le tek és a szek ta ri á nus fa na tiz mus össze
egyez tet he tet le nek a mo dern em ber sza bad szel le mé vel. A gö rög ka to li kus köl tő és 
tu dós Ion BudaiDeleanu pél dá ul – fe le ke ze ti rész re haj lás nél kül – bí rál ja „azo kat, 
akik ná lunk Er dély ben nem egye sül tek nek ne ve zik ma gu kat”. Ezek „in kább szer bül 
be szél nek, sem hogy el fo gad ja nak va la mit, ami a gö rög ka to li ku sok tól ered, bár mi lyen 
jó le gyen is az”. BudaiDeleanu ar ra utal, hogy az or to dox fi lo ló gu sok – Ioan Piuariu 
Mol nar és Radu Tempea – nyelv ta ni mű ve ik ben „vo na kod tak a ro mán nyel vet ere de ti 
for rá sá nak, a la tin nyelv nek meg fe le lő en ki ja ví ta ni, at tól va ló fé lel mük ben, hogy pá pis
ták ká vál nak” (Fugariu 1983, II: 144). A fe le ke ze ti mo ti vá ci ók nak és el len té tek nek 
nincs mit ke res ni ük a nyelv tan és fi lo ló gia szfé rá já ban, ér zé kel te ti BudaiDeleanu 
ez zel az iro ni kus meg jegy zés sel. 

Az or to dox Dimitrie Ţichindeal szin tén el íté li a fe le ke ze ti vi szá lyo kat, még pe dig igen 
ki egyen sú lyo zott és sem le ges hang nem ben: 

Az egy más sal szom szé dos, gyű löl kö dő ro má nok, bár hol is legyenek, vi szály ko dá suk oka 
ab ban áll, hogy míg egyi kük unitus gö rög hi tű, a má sik a nem egye sült gö rög hit val lást 
kö ve ti. Az előb bi ek „nem egye sült nek” ne ve zik a töb bi e ket, azok „unitusok”nak 
emezeket. A meg be csült, test vé ri es és szent „ke resz tény” meg ne ve zést pe dig mind két fél 
ki zá ró lag ma gá nak tart ja fenn. Ha vi dé ke ink né pe nem kez di el vég re le ráz ni az elő í té le
te ket és ki ir ta ni ezt a kor hadt, Is ten nek nem tet sző val lá si vi szályt, ak kor azt mond hat juk, 
hogy ön ke zé vel okoz ma gá nak rosszat! (Ţichindeal 1814: 479).

Ge or ge Bariţ is ma ró gúnnyal tá mad ta a ke vés bé fel vi lá go sult idők anak ro nisz ti kus 
ma rad vá nyát, amely sze rin te mé lyen gyö ke re zik a ro mán men ta li tás ban: 

Per sze, hogy mi még nem tu dunk a gya kor la ti tu do má nyok kal fog lal koz ni, hi szen nem 
fe jez tük be fe le ke ze ti vi tá in kat sem, s ez zel na gyon le ma rad tunk a má sik Eu ró pá tól, ahol 
a hit vi ták még a janzenisták ide jén, avagy II. Jó zsef ural ko dá sa alatt le zá rul tak! (Bariţ 
1852).

Egyéb ként igen csak je len tő ség tel jes az a tény, hogy a hit vi ták be fe je zé sé re irá nyu ló 
év ti ze des buz dí tást, a fel vi lá go sult ér tel mi sé gi ek és a ro man ti ku sok mo no li ti kus nem
ze ti szo li da ri tás prog ram ját, valamint az 1848as for ra da lom fel eme lő, il let ve „egy sé ges 
nem ze ti aka ra tot mu ta tó” pil la na ta it kö ve tő év ti zed ép pen a fe le ke ze ti el len sé ges ke
dés el ha ra pó dzá sá nak je gyé ben telt el. Şaguna püs pök odá ig ment, hogy pap ja i nak 
meg til tot ta a gö rög ka to li ku sok ál tal szer kesz tett po li ti kai la pok elő fi ze té sét, míg az 
er dé lyi Érc hegy ség protopópái az el té ve lye dett hí ve ket pász tor bot tal igye kez tek jó 
út ra té rí te ni, s nem vol tak haj lan dók kü lön bö ző fe le ke ze tek hez tar to zó pá ro kat es ket
ni, csak ak kor, ha azok sza vu kat ad ták, hogy az ál ta luk gon do zott nyáj tag ja i vá vál
nak … (lásd Puşcariu 1889: 120–160).
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23 Liviu Andrei Pop Alexandru Papiu Ilarianhoz írt 1855. feb ru á ri le ve lé ben (lásd Pervain és Chindriş 
1972, II: 255).

236 replika

1855ben az er dé lyi Érc hegy ség sze gény vi dé ké re alprotopópának ki ne ve zett Liviu 
Pop nagy ke se rű ség gel jel lem zi a hely ze tet: 

Ami a ro má nok jö vő jét il le ti, én már el vesz tet tem min den re mé nye met. A pap ság annyi ra 
meg ron tot ta az it te ni né pet, hogy bár mi lyen ide gen nem zet tel in kább ro kon szen vez, mint 
a sa ját já val. A ro má nok sok kal szí ve seb ben ba rát koz nak az ide ge nek kel, mint ma guk 
kö zött, te hát az unitusok a nem egye sül tek kel, és for dít va. Még csak nem is ne ve zik egy
mást ro mán nak, ha nem a nem egye sült hí vők az unitusokat pá pis tá nak, míg az unitusok a 
nem egye sül te ket musz ká nak hív ják.23

Nyil ván nem lett vol na könnyű meg ma gya ráz ni a kor szű köl kö dő, bol dog ta lan, és a 
nem ze ti aka rat egy sé ge sí té sé nek szük sé ges sé gé től meg szál lott ér tel mi sé gi je i nek, hogy 
a kü lön bö ző val lá si iden ti tá sok élénk ki fe je ző dé se, va la mint a fe le ke ze ti (akár csak a 
po li ti kai vagy a kul tu rá lis) plu ra li tás va ló já ban a ci vil tár sa da lom normalitásának és 
egész sé ges sé gé nek a je lei: leg aláb bis amíg egyé ni vagy cso por tos vá lasz tás ból fa kad
nak, és nem egy uni for mi zá ló ide o ló gi ai elv nyo má sa alatt je lent kez nek. Mind ad dig, 
amíg egy mo der ni zá ló dó ál lam tör vé nyes ke re tei kö zött ma rad tak és nem fa jul tak vál
ság gó cok ká il let ve kö zép ko ri fa na tiz mus sá, e fe le ke ze ti vi ták a val lá si ér zé keny ség 
ér tel met és tár sa dal mi ko hé zi ót te rem tő sze re pé re szol gál tat tak pél dát; va la mint ar ra, 
hogy a na ci o na liz mus nak még nem tel je sen si ke rült to ta li zá lóhe ge mo ni kus elv ként 
el fo gad tat nia ma gát az egész er dé lyi ro mán tár sa da lom sze mé ben. A mo dern kor új 
val lá sa még nem jött tel je sen a vi lág ra, jól le het apos to lai – a nem ze ti kul tú ra tö me gek
től ek kor még el szi ge telt ka ta kom bá i ban – már fel fe dez ték az uni ver zá lis si ker kép le
te it.

Katona Zsuzsanna fordítása
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