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Colloquia – Journal of Central European History
A Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Közép-Európai Tanulmá-
nyok Intézetének folyóirata

A Colloquia című folyóirat  XV. száma 2008-ban jelent meg. Az anyagi és 
más nehézségeket legyőzve most újult lendülettel dolgoznak a szerkesztők 
és a munkatársak, hogy rendszeresen, minden évben megjelenjék egy-egy 
kötet. Céljuk az, hogy Közép-Európa történelmét minél alaposabban, minél 
több szempontból feltárják. A tárgyilagosság, a szakmai színvonal és a kü-
lönböző nézőpontok érvényesülésének biztosítéka, hogy tudós nemzetközi 
kutatócsoport áll a Colloquia mögött. 

A folyóirat főszerkesztője Maria Crăciun professzor, a közép- és kora 
újkor ismert kutatója, számos európai és amerikai egyetemnek meghívott 
előadója, nemzetközi történészkongresszusok elnöke, résztvevője. Több-
ször járt Budapesten a Közép-Európa Egyetemen, s vendége volt a Debre-
ceni Akadémiai Bizottságnak is. A periodika tanácsadó testületének tagjai 
az Egyesült Királyság, a bukaresti, milánói, párizsi, illinois-i, tübingeni 
egyetemek, illetve kutatóintézetek munkatársai. A szerzői gárda elsősorban 
a Babeş-Bolyai Egyetem történészeiből kerül ki, de számos más állam ok-
tatóival egészül ki. 

Az egyes kötetek első rovata öt-hat tanulmányból áll, melyek egy köz-
ponti témához kapcsolódnak. Például a 2005. évi 1–2. szám fő témája a 
szentek története, kultusza. Ezután a Vita rovat következik, a 2008-as kö-
tetben a vallási áttérés kérdését járja körül a nemzetközi tudóscsoport, majd 
egy neves történész nézeteinek és egy tudós portréjának bemutatása kerül 
sorra (2005-ben Klaniczay Gáboré, 2008-ban Keith Hitchins-é). A kötetek 
végén az előző időszak szimpóziumán elhangzottakról olvashatunk, majd 
könyvismertetések, megemlékezések, és a szerzők adatai zárják a tetszetős 
külsejű, a Mega Kiadónál, Kolozsvárott megjelent 270–300 lap terjedelmű, 
angol nyelvű folyóiratszámokat. 

Lássunk közelebbről egy Colloquia-számot. A 2008. évi kötet központi 
témája a vallási áttérés, a vallások egymásra hatása és a kulturális csere 
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a kora újkori Kelet-Közép-Európában. Az első tanulmányt Sever Cristian 
Oancea, a Frankfurt a. M-i Goethe Intézet doktorandusza írta a XVIII. szá-
zadi erdélyi lutheránus szászok körében történt vallási áttérésekről, illetve 
a katolizálást ösztönző Habsburg-intézkedésekről (5–29.). A szerző olyan 
példákat ír le, amikor egy lutheránus szász katolikus hitre tért, s felveti a 
kérdést, miért, milyen körülmények között tette ezt. Az 1486-ban a szász 
területek egyesülésével létrejött Universitas Saxonum szabad szász polgá-
rai már a reformáció idején lutheránusokká lettek, és 1544-től az ágostai 
hitvallás követőinek vallották magukat. 1687-ben azonban Erdélyt elfoglal-
ták az osztrákok, és a nyomukban katolikus jezsuiták, piaristák, ferencesek 
érkeztek a szász városokba, akik különféle módszerekkel katolikus vallásra 
próbálták téríteni a lakosságot. Vallási ünnepeket rendeztek, körmeneteket 
tartottak. Az áttérteknek állásokat, előnyöket juttattak. I. Lipót császár el-
rendelte, hogy a magisztrátusokban a más vallásúakkal azonos számú kato-
likus foglaljon helyet, ezt a rendeletet VI. Károly és Mária Terézia megerő-
sítette. A szegény rekatolizálókat pénzzel támogatták. Áttérésre ösztönözték 
a lakosságot a házasságkötés, a prédikáció és a nevelés eszközeivel is.

A szerző végül arra keres választ: az ismert esetek szereplői vajon „oda-
adó katolikusok” lettek-e, vagy titokban lutheránusok maradtak, esetleg 
hitehagyottakká váltak. Mindháromra volt példa. Oancea szerint Thomas 
Bremer borderline (határvonal) elméletét alkalmazni lehet Kelet-Közép-Eu-
rópára, különösen a Habsburg Monarchiára. Itt ugyanis az egymás mellett 
élő különböző etnikai és vallási csoportok között etnikai, vallási, kulturális 
határ(vonal) alakult ki. Ez elválasztotta ugyan a szereplőket, ők mégis ha-
tottak egymásra, kulturális cserét folytattak, átlépték e határt. Oancea ebbe 
a történelmi, társadalmi, vallási kontextusba helyezve vizsgálta az erdélyi 
szászok hitvallás-változtatásait.  

A következő tanulmányt Orlin Sabev (Orhan Salih), a szófiai Balkán Ta-
nulmányok Intézetének munkatársa írta az első oszmán nyomdászról, Ibra-
him Müteferrikáról (30–43.) Ez az ember szegény magyar kálvinista család-
ban született 1674-ben Kolozsvárott. Ezután fehér folt van az életrajzában, 
eredeti nevét sem tudjuk, de legközelebb hithű muszlimként, török névvel 
bukkan fel Konstantinápolyban. Sabev izgalmas kutatómunkával próbálja 
kinyomozni, mi történt vele közben. Ehhez felhasználja César de Saussure 
és Charles Peyssonnel korabeli feljegyzéseit, továbbá magának Müteferri-
kának az 1710-ből való Értekezés az iszlámról című önéletírását. Segítségül 
hívja még Karácson Imre (1910) és Niyazi Berkes (1962) Müteferrikáról 
szóló tanulmányait. Az adatok ellentmondásosak. Müteferrikát a Thököly-
felkelés során fogságba ejtették a törökök, s az isztambuli rabszolgavásáron 
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eladták. A másik változat szerint védőőrizetbe vették az osztrákokkal szem-
ben.Valószínű, hogy Müteferrika előzőleg unitárius volt, de hogy miért lett 
belőle muszlim, arról sem a kortársak nem tudnak semmit, sem ő maga nem 
árulja el az okát.

Müteferrika könnyen beilleszkedett új vallásába és új körülményeibe. 
Talán szabadkőműves volt, de ez bizonytalan. Mindenesetre benne harmó-
niában élt egymás mellett korábbi protestáns mivolta és új, muszlim sze-
mélyisége, s a magával hozott nyugati, keresztyén kultúrát az oszmán mű-
velődés szolgálatába állította. Konstantinápolyban nyomdát működtetett. A 
nyomdai technikával valószínűleg a Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájá-
ban eltöltött inaskodása során ismerkedett meg. 1719 és 1742 között négy 
térképet készített, továbbá 18 témáról 16 könyvben, 22 kötetben nyújtott 
történelmi, földrajzi, fizikai, politikai, katonai ismereteket és szótárakat. 
Sokpéldányos kiadásaival azt akarta elérni, hogy minél többekhez eljusson 
a tudnivaló.

Müteferrika nemcsak nyomdászként, hanem íróként és fordítóként is 
gazdag anyagot adott át olvasóinak. Konstantinápolyban segítette a hi-
vatalos úton ott járó magyarokat, és a magyarok mellé kirendelt török 
biztosként részt vett egy belgrádi tanácskozáson, amelyen az oszmánok 
Ausztria ellen irányuló háborújának támogatásáról volt szó. 1717–38 kö-
zött Rákóczi fejedelem és az Oszmán Birodalom összekötő tisztviselője 
volt, Rákóczi nagyra értékelte a tevékenységét. Hasonlóképpen nagyra 
becsüli a tanulmány szerzője is Müteferrikát azért, mert „tökéletes har-
móniában tudott egyesíteni két, látszólag ellentétes identitást”, és mert 
„nyomdai tevékenysége az oszmán történelem legnagyobb kulturális ese-
ményeinek egyike volt” (40.).

Tóth Zsombor, a Babeş-Bólyai Egyetem adjunktusa egy történeti-ant-
ropológiai szempontból megírt esettanulmányt közöl (44–71.), melyben 
rámutat: a reformáció hitvallásának döntő hatása volt mind az egyénekre, 
mind a kora újkori közösségek alakulására.

Az esettanulmány alanya a kálvinista Cserei Mihály (1667–1756), az 
Erdély Históriája és más írások szerzője. Tóth Zsombor ez írások alapján 
bemutatja egy mélyen hívő kálvinista életének eseményeit és hitéleti meg-
nyilatkozásait, melynek során kiderül, milyen társadalmi, kulturális és kon-
fesszionális körülmények határozták meg ezt az egyéni mikrotörténelmet.

Cserei Mihály életében, 1687-ben vesztette el Erdély a függetlenségét, 
és az ő személyes élete is tele volt tragédiával. Apját börtönbe vetették, 
s ez a család anyagi romlását jelentette. Kétszer nősült és több gyerme-
két eltemette. Sok más csapás, tűzvész, villámcsapás, pestis érte, és állan-
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dó harcot kellett vívnia a megélhetésért. Élete utolsó nyolc évét betegen, 
ágyhoz kötve töltötte. Mindezek során sosem vesztette el a hitét Istenben. 
Mindent feljegyzett, ami vele történt, vagy amit érzett, gondolt. A hitvalló 
identitás egyfelől kulturális konstrukció, másfelől antropológiai koncepció 
volt, melyben az egyén szemben állt a többiekkel, az istenhívő férfi és nő a 
deviánsokkal, eretnekekkel. Ez a kettősség nemcsak az írásokban tükröző-
dik, hanem a szóbeli hagyományokban, szimbólumokban is. Cserei Mihály 
írásaiban mindkét hatás jelen van.

Cserei Mihály 1690 és 98 között vezetett naptára tele van a protestán-
sokra jellemző konfesszionális sztereotípiákkal. Emellett kifejezi az embe-
riség sorsa miatt érzett aggodalmát és félelmét a világvégétől, más baljós 
jelektől. Az Erdély történetét már felnőtten, 1709-ben kezdte írni. Témáját 
a konfesszionalizmus szemüvegén át nézi: véleménye szerint Isten a katoli-
kusok bűnei miatt bünteti a nemzetet az ország három részre szakadásával. 
Tóth Zsombor úgy látja, a konfesszionális identitás a nemzeti identitás előz-
ménye, előkészítője volt. „Még nehéz lenne a „nemzet”, „nemzeti érzés” 
fogalmait alkalmazni ezekre a jelenségekre, de az biztos, hogy a regionális 
önazonosítás gyakran alapult a konfesszionalizmus megkülönböztető je-
gyeire.” (53. o). Elmondhatjuk, hogy „a reformáció, mivel kiválasztotta és 
bizonyos csoportokba gyűjtötte az egyéneket, az első lépéseket jelentette a 
modern nemzet- és államépítés irányában” (45.).

Cserei a Compendium Theologicum et Politicum című munkájában 
összefoglalja mindazt, amit olvasmányai alapján (ezek listáját is közli) a pu-
ritán kegyességről tud, de politikai, erkölcsi és történelmi témákról is ír. A 
szerző fontos meglátása, hogy a jezsuitákat gyűlölő, buzgó kálvinista Cserei 
Mihályra komoly hatással volt a jezsuita Jeremias Drexel aszkétizmusa, új-
sztoicizmusa. A 8o éves idős Cserei Mihály utolsó írásában, Apologiájában 
(1747) visszatekint az életére, de nem ismétli az eseményeket, hanem er-
kölcsi értékelést nyújt. Sziládan hiszi, hogy sok-sok szenvedése és mély 
istenhite jutalmául Isten kiválasztottjai között lesz.  

A tanulmány írójának érdekes megfigyelése, hogy míg a kora újkori Eu-
rópában sok esetben súlyos, az öngyilkossághoz is elvezető (Francis Spi-
ra esete) lelki krízist okozott a felekezetek közti választás, illetve az örök 
kárhozattól való rettegés, a sokat szenvedett Cserei írásaiban alig találunk 
a kétségbeesésre, a hitbeli válságra való utalást. Ez részben a magyar pro-
testánsok jellemzője, részben pedig azt jelzi, hogy Cserei Mihály sok-sok 
szenvedése ellenére gondosan megválogatta, mit tár lehetséges olvasói elé. 
Olyan képet szándékozott rajzolni magáról, amilyet a korban egy istenhívő, 
puritán embertől elvártak.
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A tanulmányból érdekes analógia bontakozik ki az antropológiai élet-
ciklusok – születés, házasság, halál – és az egyén hitéleti fejlődése között. 
Cserei Mihály konfesszionális identitása életkora szerint változott, és 
összefüggött társadalmi, kulturális és politikai identitásával. Példája meg-
mutatja, hogyan lehetett egy puritán hívőben egyszerre együtt a remény és a 
kétségbeesés. Írásai annak is példái, hogy az irodalom rituális szerepkörben 
a túlélés stratégiája, a lelki válság leküzdésének intellektuális eszköze lehet. 
A történeti antropológiai vizsgálati módszer alkalmazásával Tóth Zsombor 
rámutatott: a magyar puritanizmus nem csupán szegényes átvétele volt az 
angolnak, hanem e mögött is súlyos vallási és erkölcsi tartalmú lelki szen-
vedések álltak.

Jakó Klára erdélyi származású budapesti történész A másik képe cím-
mel arról számol be, milyen képet tükröznek a magyarokról a XVII–XVIII. 
századi moldáviai és havasalföldi krónikák. „A szomszédos népek vélemé-
nye – írja – egyfelől a nemzeti öntudat kialakulásának előfeltétele, másfelől 
fontos eleme a kapcsolatok történetének.” (72.) Továbbá többnyire e véle-
ményekben gyökereznek a másik népről a történetírásban és a közgondol-
kodásban élő előítéletek, klisék.

A kutató számos moldáviai és havasalföldi krónikát nézett végig. Ezek 
cirill írással készültek, lévén, hogy a bizánci-szláv kultúra területén kelet-
keztek. A Román Akadémia mintegy 467 elbeszélő forrásmunkát tart nyil-
ván 1800 előttről a mai Románia területéről. Ehhez még nagy mennyiségű 
régi egyházi szláv dokumentum, egyéb latin, magyar, német és latin szö-
veg csatlakozik. Szerzőnk a két romániai fejedelemségben írott krónikák 
alapján dolgozott. Bemutatja ezek szerzőit, keletkezési körülményeit, majd 
megtudjuk, melyik hogyan vélekedett a magyarokról. A magyarok orszá-
gának elnevezését meg kell magyarázni: a Transylvánia, az Erdőn túli or-
szág, vagy az Alsó-Magyarország név egyaránt a mai Erdélyre utal, ahogy  
Grigore Ureche Krónikájában olvasható. Ureche moldáviai bojár, egyszers-
mind lengyel nemes volt. Munkáját 1642–1647 között írta. Elbeszéli, hogy 
„az egykor nagy ország, Magyarország kisebb részekre szakíttatott, ... csu-
pán Transylvánia maradt a magyarok kezén, de török szuverenitás alatt. A 
magyarok leleményesek, árulók, ravaszak, s nem tartják a barátságot valami 
sokra. Nagyon tudnak titkot tartani...” A törvény előtt még a királlyal szem-
ben is felléphetnek. (76–77.) Radu Popescu Históriájában (kb.1709–1719 
között) megállapítja, hogy „a magyarok mindig is szemben álltak a német 
császárral”, s hogy „jellemükben ravaszak” (77.). Constantin Cantacuzino, 
a Főtisztségviselő (az 1640-es évektől 1716-ig élt), Brassóban tanult, majd 
járt Konstantinápolyban, Páduában, Bécsben és a korban hatalmasnak szá-
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mító, 500 darabos könyvtára volt. Ő így írt Havaselve története című króni-
kájában: a magyarok ellenségesek és irigyek voltak a románokkal szemben, 
elnyomták, szolgasorba süllyesztették őket. Az eredetük szerint ők „hunok, 
vagyis azok a szittyák, akiket ma magyaroknak hívunk”. A magyar nyelvről 
úgy vélekedik, a finn-ugor nyelvcsaládba tartozik, ugyanis egy barátja, Ghe-
orghe Brancovici, aki többedmagával1688-ban az orosz cár udvarában járt 
II. Rákóczi György követsége tagjaként, „a saját fülével hallotta, mily nagy 
a hasonlóság a magyar és a finn-ugor népek nyelve között” (78.). Egyébként 
sokat idéz Bonfinitől. Dimitrie Cantemir herceg igen művelt ember volt, 
tagja a Berlini Akadémiának is, kétszer volt Moldavia fejedelme, és Nagy 
Péter cár mellett tanácsadóként dolgozott.  Descriptio Moldaviae című kró-
nikájában megállapítja, hogy ebben „a fejedelemségben nincs is valódi mol-
dáv paraszt, aki paraszt, az mind orosz vagy magyar származású, s hogy e 
két néphez tartozók örökös szolgaságra vannak ítélve” (78.).

A tanulmány második részében Jakó Klára a nevezetes magyar szemé-
lyiségekre vonatkozó véleményeket gyűjtötte össze. Ureche erős, magabiz-
tos királynak tartja Mátyás királyt, aki több csatában legyőzte a törököket, 
de Nagy István moldáviai fejedelmet 1467-ben „minden valóságos ok nél-
kül megtámadta, csupán csak azért, hogy leigázza”. Hadai fosztogattak, 
raboltak, felégették a városokat, magát Mátyást is csak az ivás és rablás 
érdekelte. Végül a moldáviaiak kiűzték a részeges, felkészületlen katonákat 
az országból, a király pedig sebesülten menekült vissza Erdélybe. Ureche 
szerint így büntette meg Isten Mátyást. Érdekes történetírói csalafintaságra 
bukkant a szerző Miron Costin Moldáviai Krónikájában (1675). Costin Bá-
thory Zsigmondról azt írja, látta, nem lehet megvédeni Erdélyt a töröktől, 
ezért rábízta a német császárra a fejedelemséget, s öreg korára hivatkozva 
visszavonult az uralkodástól. Az igazság az, hogy az akkor csak 25 éves 
Báthoryt Costin idős korával (!) próbálta mentegetni következetlen politi-
kájáért. Radul Popescu Székely Mózesról ír elmarasztalólag, és még inkább 
Báthory Gáborról, amiért elfoglalta, végigrabolta, égette Havasalföldet 
1611-ben. Ugyanő, és Costin sokkal jobb véleménnyel van Bethlen Gábor-
ról. Costin és Popescu krónikáiból sok mindent megtudhatunk Öreg Rákó-
czi Györgyről, II. Rákóczi Györgyről (olykor tévedésekről is olvashatunk), 
és Popescutól, valamint Ion Neculcetől a Thököly-féle szabadságharcról. II. 
Rákóczi Ferenc felkeléséről szűkszavúan írnak ezek a krónikások.

A tanulmány írója végül azt szűri le, hogy a magyarokról főként az 
erdélyi magyarok tulajdonságai alapján alkottak véleményt a moldáviai 
és havasalföldi krónikák szerzői. Csak azokról a személyekről, esemé-
nyekről írtak, amelyek a két román fejedelemséghez kapcsolódtak. A 
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szövegek gyakran megbízhatatlanok, túlzóak. Azért nincs sokkal több 
információjuk a magyarokról, mert ebben az időben a vallási, egyhá-
zi szövegek nagy többséggel uralták az írásbeliséget. A krónika-írásnak 
egyébként nem volt jellemzője a személyes hangnem, sem pedig az 
elemző gondolkodásmód. 

Bitskey István, a Debreceni Egyetem professzora a kora újkori uta-
zókról, utazásokról ír (89–103.). A színes, érdekes témát rendkívül sok 
oldalról, hangulatosan bemutató írásból megtudjuk, hogy míg a közép-
korban valami hasznos célból utaztak az emberek, a humanizmus korá-
ban – Justus Lipsius szavával – emellett már gyönyörködni is akartak 
útközben. Ma nagy irodalma van az utazás kultúrtörténetének (Peter J. 
Brenner bibliográfiája). Az úton lévők közül sokan naplót vezettek, le-
veleket írtak haza, útibeszámolót készítettek, ez valósággal információ-
cserét jelentett a Kárpát-medence és Európa népei között. Az utakon 
különböző társadalmi rétegek szereplői vettek részt, köztük gyakran ke-
letkeztek barátságok.

A kultúrtörténet szempontjából két fontos csoport alkotta az utazók 
többségét: a peregrinatio sancta, a vallási zarándoklaton résztvevők, és a 
peregrinatio academica, azaz a tanulmányi célból útrakelők csoportja. A 
zarándokok bűnbocsánatért, kegyek elnyeréséért mentek, rendszerint gya-
log, és kolostorokban szálltak meg. A tanulni vágyó magyar fiatalok főként 
németországi, németalföldi egyetemeket kerestek fel, de útközben idegen 
földeket is akartak látni, ezért a modern turisták elődeinek tekinthetők. Eze-
kéitől eltérnek kissé a fiatal magyar arisztokraták utazásai (Zrínyi Miklós, 
Bethlen Miklós és mások). Ők nem egyetemeken tanultak, hanem útköz-
ben szereztek tapasztalatokat, ismerkedtek az udvari szokásokkal, nemesi 
viselkedéssel. Pongrácz Imre katolikus pap például Rómába indult a ba-
rokk tanulmányozására. Ez utakról gazdag irodalom maradt fenn, pl. Szepsi 
Csombor Márton írásai, Frölich Dávid földrajzkönyve és az utazók számára 
készített „vezérfonala” hasznos, olykor megmosolyogtató tanácsokkal, vagy 
a ferences szerzetes Kiss István jeruzsálemi tapasztalatai. Az utazások nem 
puszta helyváltoztatások voltak, hanem megfigyelésre és gondolkodásra, 
az egyén horizontjának szélesítésére, és saját identitásának tudatosítására 
szolgáltak. Illyés Gyula szavaival a saját lélek bejárására – írja Bitskey Ist-
ván. (A tanulmány magyar nyelvű változata megjelent Bitskey István: Mars 
és Pallas között című kötetében, Csokonai Universitas Könyvtár, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006. Az angol nyelvű közléssel a Colloquia 
folyóirat a magyarul nem tudó történészek számára is hozzáférhetővé teszi 
a dolgozatot.)
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A fentiekből látható, hogy a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Közép-
Európai Tanulmányok Intézetének Colloquia című folyóirata magas szín-
vonalú, témáiban változatos írásai nagyon sok új szempontot, tudnivalót 
nyújtanak a Közép-Európa történelme iránt érdeklődőknek a helyi és nem-
zetközi tudós szerzőcsoport munkájának köszönhetően.  
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