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„…et universi Principatus incolae, absque ullo nationis vel religionis discrimine, iisdem 

pro ratione status et conditionis libertatibus ac beneficiis frui ac gaudere eademque pro 

mensura virium onera supportare debere declarentur.” 

(Supplex Libellus Valachorum)  

  

„…és mondassék ki, hogy a Fejedelemség valamennyi lakosa – nemzetiségre és vallásra 

való tekintet nélkül – állapota és rendje  szerinti egyazon szabadságokkal és 

jótéteményekkel él s azoknak örvend, és valamennyiüknek ugyanazokat az erejükhöz mért 

terheket kell hordozniok.” 1  

 

(Supplex Libellus Valachorum)  

 

 

A román nemzeti kisebbség vallásjogi kérdései 

és autonómia törekvései a 17. századvégi Erdélyben 

(1697-1701) 

 

 

 

  

 Bevezetés.  

 

 Jelen tanulmányomban a 17. századvégi Erdélyben egyre inkább színre lépő és 

politikai, vallási jogokat követelő román ortodoxok uniójának értékelésére és vallásjogi 

elemzésére tettem kísérletet. Az unió vallásjogi kérdéseinek történeti hátterét bemutatva 

közelítettem az adott témára irányítani a figyelmet.  Az adott kérdéskörnek a tárgyilagos 

megrajzolását a 17. századvégi erdélyi politikai, társadalmi és vallásjogi tényezők 

kidomborításával véltem megvalósítani.  

                                                 
1  93/PM, Colectia Biblioteca Enciclopedica De Istorie a  Romaniei, David Prodan:  Supplex Libbellus Valachorum 

Din Istoria Formárii Natiunii Romane BUU. Cluj-Napoca,  Editura Enciclopedica, Bucureşti, 1998.- http://www. 

scribd. com/doc/57924511/David-Prodan-Supplex-Libellus-Valachorum.  
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1. Történeti előzmények.  

 

 Az Erdélyi fejedelemség idején (1541-1691) a négy bevett vallás (recepta religio)  

rendszerében szerepelt a római katolikus egyház. Mindennek ellenére a XVI. Század végétől 

a XVII. Század végéig meglehetősen szerény helyet foglalt el mind a politikai mind a 

társadalmi életben.  A kinevezett katolikus püspök nem foglalhatta el helyét az erdélyi 

püspöki székben. Helyét ideiglenesen egy püspöki vikárius töltötte be.2 Az 1615-ben 

létrehozott Status Catholicorum Dominorum az erdélyi római katolikus rendek vallásjogi 

érdekeit képviselte az erdélyi országgyűléseken.3 A létrehozott katolikus status politikai és 

egyházi munkája elé számos akadályt gördítettek. A fejedelemség idején a katolikusok nem 

működtethettek felsőbb rendű iskolákat és egyházi missziós munkát nem folytathattak.4 

Mindez nem tudta teljesen meggátolni az erdélyi római katolicizmus és az ortodoxia közötti 

kapcsolatteremtés lehetőségét. A két egyház között létrejött kapcsolat intézményesített 

formát öltött az 1697-1701 közötti időszakban, a románok egy részének a római katolikus 

egyházzal való uniója.5  

 E gondolatmenetet támasztják alá okfejtésükben Ana Dumitran, Gudor Botond és 

Nicolae Danila a témakörnek szakavatott kutatói: „Erdély Habsburgok általi elfoglalásának, 

a török hatalom kiűzésének eszmei alapjána románok Rómával való uniója három különböző 

kivánalmainak ideológiai találkozását. Első közülük alapját képezte a másodiknak és 

bátorítója  volt a harmadiknak a késő barokk szellemiség Regnum Marianum eszméjének 

megvalósítása érdekében, amelynek egyik vetülete a fejedelemség beillesztése a Habsburg 

birodalmi szervezetbe. Ezzel a tervvel leleményesen kiegészítették volna a vallási célkitűzést 

a politikaival...A románok uniója tehát nem volt más, mint instrumentum regni, amellyel 

elsősorban a katolikusok pozícióit szerették volna megerősíteni és ez által a Habsburg 

                                                 
2 Lucian Peris: Le missioni gesuite in Transilvania e Moldovia nel seicento. Cluj-Napoca, 1998. 150. o. – Erdély 

és Hódoltsági Jezsuita Missziók. Sajtó alá rendezte Balázs Mihály, Ficsy Ádám, Lukács László, Monok István. 

I/1. 1609-1616. 1617-1625. Szeged, 1990. 297. o. 377. o.  

3 Lucian Peris: Le missioni gesuite in Transilvania e Moldovia nel seicento. Cluj-Napoca, 1998. 150. o.  

4 Maria Craciun: Contrareforma si schimbarile din viata religioasa transilvaneana a secolului al XVI-lea, in Iacob 

Marza, Ana Dumitran. Alba Iulia, 1999. 57-93. o.  

5 Mathias Bernath: Habsburgii i inceputurile formarii natiunii romane. Cluj, 1994. 8-9. o. -Pompiliu Teodor: 

Politica confesionala a Habsburgilor in Transilvania (1692-1759). Cazul romanesc in Caietele David Prodan. I. 

1994, nr. 2. 15-39. 
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hatalmi törekvéseket, amely a kitűzött célok megvalósulása esetén az országgyűlésben 

többséget nyert volna….”6 

 A Habsburg udvari politika erdélyi hatalmának növelése érdekében a katolikus 

egyház térhódítását támogatta. Ennek egyik járható, „hivatalos” útja az ortodox (görögkeleti)  

román egyházzal való unió volt. 

A bécsi udvari diplomácia korán észrevette, hogy a hajdani Erdélyi fejedelemség 

idején létrejött három nemzet és négy vallás közötti szoros együttműködés megbontásával 

megnyílhat az út a Habsburg uralom zökkenőmentes beilleszkedése előtt. A francia és más 

nyugat-európai abszolút uralkodók példáját követve a Habsburg- ház a soknyelvű és vallású 

Monarchia területét egységesíteni kívánta. Az összetartó erőt egyedül a római katolikus 

vallásban vélte megtalálni. Az a tény, hogy a Habsburgok a négy bevett vallás (katolikus, ev. 

lutheránus, református, unitárius) közül a katolikus egyház erdélyi térhódítását tűzték ki 

célul7 annak részben vallási részben pedig birodalmi okai voltak.8    

Az akkor (1697) még többségében kálvini hitelveket valló erdélyi magyarságot 

rebellióval és törökbarátsággal gyanúsította meg a Habsburg Udvar. Vele szemben olyan 

megbízható feleket keresett, akiket hatalmi túlsúlyba juttatván bármikor számíthatott 

lojalitásukra. 

A Habsburg Udvar politikai szándékának megvalósítását két tényező akadályozta. Az 

első tényező az volt, hogy szászok és a katolikusok mind számarányában mind politikai 

súlyában elmaradtak a még mindig politikai túlsúllyal rendelkező protestáns rendekkel 

szemben.  

A másik fontos tényező a Diploma Leopoldinum hitlevélben lefektetett rendelkezés 

volt, amely alapján I. Lipót magyar király a három nemzet és a négy bevett vallás között az 

önálló fejedelemség idején fennállott viszonyok változatlanul betartja. A három nemzet és a 

négy vallás számarányának megbontását a Diploma Leopoldinumban megfogalmazottak 

megsértése nélkül kivitelezhetetlen volt. Egyedüli törvényes és járható út a nem bevett, 

hanem a megtűrt és relatív többségben élő - görögkeleti (ortodox) vallású román nemzeti 

kisebbség jogi helyzetének megváltoztatása volt a katolikus vallás felvételével.  

                                                 
6 Ana Dumitran-Gudor botond-Pr. Nicolae Danila: Relatii interconfesionale romane-maghiare in Transilvania. 

Alba Iulia, 2000. 271-272. o.  

7 A többségében kálvini hitelveket valló erdélyi magyarságot rebellióval és törökbarátsággal gyanúsította meg a 

Habsburg Udvar. Vele szemben olyan megbízható feleket keresett, akiket hatalmi túlsúlyba juttatván bármikor 

számíthatott lojalitásukra. 

8 Marton József: Katolikus egyháztörténet.  Vol. II. Ed. Stúdium, Kolozsvár-Cluj, 2001, 176-177. o.  
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2. Az unió vallásjogi kérdései (1697-1701)  

 

Az erdélyi románok vallási uniójának gondolata először az Erdélyben megtelepedett 

jezsuita rendben született meg. A jól képzett és az erdélyi egyházi, társadalmi viszonyait 

kiválóan ismerő katolikus missziót folytató rend egyik kimagasló képviselője Baranyi László 

Pál (1657-1719) volt. A Gyulafehérvárra kinevezett jezsuita atya jó kapcsolatokat ápolt az 

erdélyi románok egyházi és szellemi vezetőivel. Ő volt az, aki Theophilus Szerémi erdélyi 

görögkeleti metropolitával való tanácskozás során először vetette fel a román ortodox 

egyháznak a római katolikus egyházzal való unió lehetőségeit és az abból származó egyházi, 

társadalmi és politikai előnyeit az erdélyi románok részére.9 Kiváló diplomáciai érzékkel 

megáldva megnyerte az unió ügyének Kollonics Lipót bíboros-érseket. Az unió vallásjogi 

hátterének biztosítása Apor István (1638-1704) kincstárnok érdeme volt. Külső 

támogatókként ők voltak a „legáldozatosabb mozgatói és létrehozói az uniónak”10  

Az erdélyi román ortodox egyházak unifikálásának kérdése a bécsi udvari körök 

figyelmét is felkeltették. Külön konferenciákon tárgyalták az erdélyi román ortodoxok 

vallásjogi kérdéseit. E kérdéseknek a megvitatásában oroszlán szerepet játszott Kollonics 

Lipót bíboros (1631-1707). Állásfoglalásában az erdélyi román ortodox és a római katolikus 

egyház közeledését és azoknak unifikálását szorgalmazta.11 

Az unió létrejöttének lehetőségét I. Lipót császár-király is felvetette 1692. augusztus 

23-án kiállított kéziratában. Felhívást intézett a felvidéki rutén görögkeleti papokhoz az unió 

nyújtotta politikai előnyökről. Az unióra lépőknek kedvezményeket helyezett ígért meg, 

amelynek alapján a latin szertartásúakkal egyenrangúaknak ismerte el.12 A román ortodoxok 

                                                 
9 Marionela Wolff: Ordinul iezuit Unirea bisericeasca a romanilor In: Annales Universitatis Apulensis. Series 

Historica, Alba Iulia, VI/2002. no.2, 47-54.o.  

10 Marton József: A Gyulafehérvári Unió (1697-1701). In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia 

Catholica Latina, XLVIII, 1/2003. 112. o. –Bitay Árpád, Recenzió Bíró Vencel:Altorjai Gróf Apor István és kora 

című könyvhöz , In: Erdélyi Tudósító, Cluj, 1935. 464-465.   

11 Paul Brusanowski: Relatiile politice ale interesului cardinalului Leopold Kollonich fata de romani. In: Annales 

Universitatis Apulensis, VI/2002. no. 2, 11-28.   

12 Ovidu Ghitta: Iosif di Camillis: un vicar apostolic la portile Transilvaniei, In: Annales Iniversitatis Apulensis, 

VI/2002, no.2. 81-94.  
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megnyerésének érdekében román és latin nyelvű katekizmust adott ki Catechismus 

Valachicus néven.13 

A császári felhívás és Baranyi Pál jezsuita és Apor István kincstárnok ügyködése 

meghozta gyümölcsét. Az erdélyi román ortodoxok körében kecsegtetően hangzott az a 

gondolat, hogy az unió révén az erdélyi románok a másik három nemzetnek és vallásnak 

jogait kapják meg.14  Sikerült meggyőzni Theophilus erdélyi görögkeleti püspököt, hogy 

1697 februárjában zsinatot hirdessen meg. A Gyulafehérvárra összehívott kiszsinaton csak 12 

esperes jelent meg. Az első ölésszakon részletesen kifejtette azon gondolatát, hogy az erdélyi 

románoknak a fejedelemség alatt sanyarú sorsuk volt és a reformátusok politikai és vallási 

nyomását kellett elviselniük mindvégig.15 A reformátusok befolyásolták egyházi életüket. 

Különböző adókat és jobbágyi szolgáltatásokat vetettek ki rájuk. A továbbiakban feltárta 

előttük az unió nyújtotta lehetőségeket és előnyöket.  

A zsinat második ülésszakán, 1697. március 21-én a zsinat bizonyos feltételek mellett 

határozatot hozott arról, hogy az egyházi liturgia és az egyházkormányzati szerkezet továbbra 

is érintetlen marad. 16  A továbbiakban döntés született arról is, hogy a Julianus- féle naptárt 

használják az újonnan létrejövő egyházban (görög-katolikus egyház) amely a többi négy 

                                                 
13 Niles Nicolao: Symbollae ad illustrandum Historiam Ecclesiae Orientalis in terris coronae St. Stepanus, 

Centiponte, 1885. 188-190. o.   

14 4/2. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.Wien.Ungarische Akten Specialia Fasc. 364. Transilvanica separata. 

Konv. A. Privilegien und Angelegenheiten der griechisch-katolischen Kirche der Rumanen in Siebenbürgen 

(1659) 1698-1754 

1659-1732 A román görögkatolikus klérus kiváltságainak gyűjteménye.  

15 Pirigyi István: Uniós törekvések az újkori Magyarországon. In: Katholikus egyháztörténeti konferencia, 

Keszthely, 1987. 68. o.  

16
A románok vallási uniójának feltételei között szerepeltek: Dogmatikai tételek. 1. A pápa az egyetemes egyház 

feje. A kenyér színe alatti áldozás elégséges. 3. Van tisztítóhely. 4. A Szent Lélek az Atyától és a Fiútól 

származik. 5. A papoknak és az egyházi férfiaknak ugyanazon kiváltságaik legyenek, mint a római 

katolikusoknak. 6. A románok közül is nevezzenek ki hivatalnokokat. Fiaik élvezzenek alapítványokat és 

ösztöndíjakat. 7. A püspöknek legyen elégséges jövedelme s a papokat ő nevezze ki. V. ö. Gyárfás Elemér: 

Bethlen Miklós kancellár. Dicsőszentmárton, 1926. 121-127. o.- Nicolae Chifar: Mitropolitul si sinodul 

Bisericii romanesti din Transilvania in contextul evenimentelor privind Unirea cu Biserica Romei. :1698-1701. 

In: Annales Universitatis Apulensis, VI/2002. no. 2. 95-103.   
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bevett egyházzal egyenrangúként működik a jövőre nézve.17 Az elfogadott határozatokat 

nyilatkozatban rögzítették és Baranyi Pál közvetítésével, eljuttatták Bécsi Udvarba.18 

Kolonics Lipót által szorgalmazott uniós dekrétum I. Lipót általi jóváhagyása késett. 

Kérésére Teofil püspök 1697. június 17-én újabb zsinatot hívott egybe, amelyen a megjelent 

12 esperes kézjegyével látta el a dekrétumot. A dekrétum császár általi megerősítése előtt 

elhunyt Teofil püspök, az erdélyi unió ügyének zászlóvivője.19   

 

 

 

 

 

                                                 
17 Trócsányi Zsolt-Miskolczy Ambrus: A fanariótáktól a Hohenzollernekig. In: Encyclopadia Transylvaniae, 

Izvoare si studii-Források és tanulmányok, Budapest, 1992, 33. o.  

18 A román ortodox esperesek által aláírt és kiadott nyilatkozatának szövege: „Mi Teofil Isten kegyelméből 

Erdély és a vele összekapcsolt Magyarországi részek román egyházának püspöke úgy azon egyház egész klérusa 

ezen írásunkkal mindazoknak kiknek illik, emlékül hagyjuk miszerint az elmúlt február hónapban, mikor nagy 

zsinatunk volt Gyula-Fehérvartt egy szívvel határoztuk el, hogy a római katolikus anyaszentegyház kebelébe 

visszatérünk és vele ujolag egyesülünk és mindazokat elfogadván, helyeselvén és hivén amelyeket ő elfogad, vall, 

és hiszen. És mindenekelőtt valljuk azon négy pontban foglaltakat, amelyek eddig minket kétfelé választottak: 

a. Elismerjük, hogy a római pápa Krisztus egész egyházának mely az egész világon elterjedt látható feje. b. 

Valljuk, hogy a mennyországon mely a boldogoklakhelye és a poklon kívül mely börtöne az elítélteknek még egy 

harmadik hely is van, melyben a még nem tisztult lelkek tartatnak és tisztulnak. c. Hogy a kovásztalan kenyér 

elégséges az Úrvacsorára és mise áldozásra –nem kételkedünk. D. Hisszük miszerint a Szent Lélek a Szent 

Háromság harmadik személye. Az Atyától és a Fiútól ered. És elfogadunk, vallunk és hiszünk minden egyebet, 

amiket a katholikus anyaszentegyház elfogad, vall és hiszen.” Ezen kinyilatkoztatás után a következő három 

dolog kéretik a Felségtől: I. Hogy a görög vallású papok és kalugerek nemcsak a római katholikus hanem az 

unitárius lutheránus és a kálvinista papokat megillető privilégiumokban és terümentességben is részesüljenek. II. 

Minden faluban ahol pap van, a templom paplakással bírjon, hogy a pap ne legyen kénytelen idegen házban  

vagy helyen lakni. III. Hogy a papok felett való rendelkezés és kormányzás a püspök kezébe  legyen letéve és 

semmi estre sem a világiaknál, amint eddig volt.  

 Mi előbb megnevezettek, Teofil és az egész klérus mindezeket a Felséges császártól nagy alázattal 

kérjük, a fennebbi pontokban foglaltakra magunkat Baranyai tisztelt lelkész, a gyulafehérvári római katholikus 

egyház plébánosa előtt kötelezzük, melynek hitele és erőssége kedvéért saját kezünkkel aláírjuk s a püspöki és a 

nagy zsinati pecséttel ellátjuk Kelt Gyula-Fehérvártt 1697. március 21-én. Teofil, az egész püspök és a klérus.-. 

Moldován Gergely: Az erdélyi román nép vallási unója Rómával.   Ebm. 1889/2. 122-1151. o.  

19Gyárfás Elemér:Az erdélyi románok uniója s a román görög katholikus egyházi szervezet kifejlődése. In: Az 

erdélyi katholicizmus múltja és jelene. (Szerk. Gyárfás Elemér) Dicsőszentmárton, 1925. 125. o.   
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„… akié a föld azé a vallás...” 

 

A zsinati ülésen hozott határozatok nagy visszhangot keltett az erdélyi rendek, a 

szászok és a havasalföldi görögkeleti egyház köreiben. Az unió elleni tiltakozások egész sora 

kezdődött el Erdélyben és Havasalföldön.  

A katolikus kivételezettség csökkentésének szándéka mellett ennek is tulajdonítható, 

hogy 1698 áprilisában Bécsbe utaztak Bánffy György gubernátor és Bethlen Miklós 

kancellár. 1699 májusában a Gubernium vette védelmébe az egyesülési célú kényszerítéseket 

sérelmező Hátszegvidéki román református papokat, majd 1700. november 28-án a Bánffy 

György elnökletével ülésező Református Főkonzisztórium állított ki oltalomlevelet a 

számukra.20 A protestáns többségű erdélyi Gubernium és az erdélyi országgyűlés 1699 

szeptemberében törvénybe iktatva igyekezett rendezni az unió ügyeit. Ez a szándék 

törvénytervezeten túl nem hozott nagyobb változást.21  

A felvetett uniós probléma heves vitákat gerjesztett a román ortodox 

egyházközségekben is. Az első uniót ellenző reakciók a brassói görögkeleti gyülekezetek 

részéről érkeztek. Őket követték a hátszegi román lelkészek tiltakozása (protestatio), akiket 

az erdélyi református egyház és a református rendek támogattak. A tiltakozó megmozdulások 

között kiemelt szerepet játszott Nagyszegi Gábor kisnemes unió ellenes tiltakozása. 

Nagyszegi Gábor, aki azelőtt katolikus hitre tért az erdélyi román ortodoxok figyelmének 

középpontjába került. Ő az unió veszélyeire hívta fel a figyelmet. Rabutin az erdélyi 

Habsburg hadak főparancsnoka, tudomást szerzett Nagyszegi Gábor kapcsolatairól a 

református guberniumi tanácsosokkal, legfőképpen Bethlen Miklós kancellárral. Tévesen 

számolt be Kollonicsnak arról, hogy a Nagyszegi-féle tiltakozó mozgalom a protestáns 

rendek ösztönzésére indult el.22 Ezt támasztja alá Athanasius püspöknek Kollonicshoz 

címzett panaszlevele, amelyben annak segítségét kérte Cirka János ortodox pap kézre 

                                                 
20 Főkonzisztóriumi Levéltár az Erdélyi Református Gyűjtőlevéltárában, Kolozsvárott. 4/1700, 7/1700. – Sípos 

Gábor: Román református eklézsiák oltalomlevele 1700-ból. = Europa. Balcanica-Danubiana-Carpathiaca. 

Annales 2/B Bp. 1995. 356-359. o. 

21 Sipos Gabor: Relatii Bisericii Reformate ardelene cu Bisericile romanesti in prima jumatate a secolului al 

XVIII-lea. In: Annales Universitatis Apulensis, X/2006, no.2. 11-14.   

22Ana Dumitran-Gudor Botond-Pr. Nicolae Danila: Román-magyar felekezetközi kapcsolatok Erdélyben (A 

XVI. Század közepe- a XVIII. Század első évtizedei között). Gyulafehérvár, 2000. 279-281. o. 
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kerítése ügyében.23 Erre szolgáltatott példát Czirka János ortodox pap esete. Őt az unió 

ellenes tevékenykedése miatt börtönbe vetették a hatóságok. A fogságból Nagyenyedre 

menekült és a református rendek védelmét kérte.24 Az Erdélyi Református Egyház 

Főkonzisztóriuma 1700 őszén egy hátszegvidéki román eklézsiába menekítette át és vette 

védelmébe őt.25 

Az uniót támogató románok szellemi vezérének, Theophilus püspöknek 1698-ban, 

hirtelen bekövetkezett halála ellenlépésekre késztette a református rendeket. Tudatosult 

bennük, hogy a Baranyi Pál László és Theophilus püspök közötti uniós egyezség gyökeresen 

megváltoztatja az egyházi, társadalmi és politikai viszonyokat Erdélyben. A kialakult helyzet 

egyensúlyozására egy számukra megbízható, román embert kerestek püspöknek, aki az 

erdélyi hagyományokhoz hűen a református püspöknek leteszi a szokásos, megkövetelt 

hűségesküt. A református rendek püspök jelöltje Anghel Popa a bábolnai román lelkész fia 

volt. Ellen jelöltjével, Tirca Jánossal szemben, mint a Hunyad megyei román papok többsége 

nyíltan kifejezte a kálvinistákhoz való kötődését. Bethlen Miklós erdélyi kancellár vallomása 

szerint: „akkor a mi fejérvári scholánkban tanuló ifjacska lett a győztes, aki tehát szintén 

kálvinista nevelésben részesült…az atyjától kölcsönadott aranya, melynek jobb része 

gubernátor uramnak ment, tette püspökké”26 

A megüresedett román püspöki székre végül Athanasiust Angheleit választották meg. 

Bukarestben püspökké szentelték. Gyulafehérvárra való visszatérése után már várta őt az 

erdélyi kormányhoz, a románok uniója ügyében 1698. április 14-én kibocsátott királyi 

rendelet. A királyi rendelet mindazoknak a román ortodoxvallásúaknak, akik a 

katolikusokkal unióra lépnek politikai, jogi és vallási kedvezményeket ígért. A felkínált 

kedvezmények mellett feltüntette az unióval való szembeszegülés politikai és vallási negatív 

következményeit. A nyomásgyakorlás meghozta a kívánt eredményt. Athanasius püspök által 

1698. október 7.-én Gyulafehérváron összehívott zsinaton elfogadták a vallási uniót: 

„Biztosították egyházuknak román jellegét, püspökválasztási jogukat, minden más keresztyén 

                                                 
23 Hintz: Geschichte des Bisthums der griechisch-nichtunirten Glaubensgenossen in Sieben- bürgen. 

Hermannstadt, 1850. X. mell. 98.  

24 Bethlen Miklós Önéletírása. Pest, 1860. II. 215-6. Nilles I. 220-1. o.  
 
25 Gábor Sipos: Consistoriul Reformat Suprem si problema Unirii religioase a romanilor. In: Annales 

Universitatis Apulenisis, VI/2002, no.2, 105-110. - Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Főkonzisztórium 

kialakulása. 1668-1713-(1736). (Erdélyi Tudományos Füzetek 230. ) Kolozsvár, 2000. 37. o.- Bethlen Miklós 

Önéletírása, 882. o.  

26 Bethlen Miklós: Önéletírása 1980. II. 202. o. 
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egyháztól való függetlenségüket, egyházi szervezetüket, szertartásukat és fegyelmüket.”27 

Athanasius püspökkel egyetemben 38 esperes írta alá a dokumentumot, amelyet 

felterjesztettek Bécsbe.28  

Az 1698. november 23.-án Gyulafehérváron tartott országgyűlésen megjelent román 

képviselők előterjesztették a zsinaton elfogadott határozatot és az unióval kapcsolatos királyi 

propozíciókat. A protestáns többségű erdélyi rendek hosszú tanácskozás úgy döntöttek, hogy 

megvizsgálják az ügyet. Az országgyűlés feliratában aggályait fejezte ki az unióval 

kapcsolatban.29  

Az 1699. január 20-án, Segesváron megtartott országgyűlésen részletesen vizsgálták 

az eléjük terjesztett kérelmeket az unió kérdésével.  Mivel nem érkezett meg Bécsből a 

válasz a protestáns többségű országgyűlés úgy döntött, hogy nem hoznak érdemi választ az 

unió ügyében a császár-király leiratának megérkezéséig. 

Az unió ügyének holtpontból való kimozdítását, az 1699. január 26-án aláírt karlócai 

béke segítette elő. A császár elérkezettnek látta az időt az erdélyi román unió lezárására.     

Az országgyűlés bezárása után 1699. február 16-án megérkezett I. Lipót ünnepélyes keretek 

között kiadott diplomája. 

Az elfogadott és hivatalosan jóváhagyott diploma részletesen taglalja az Athanasius 

püspök által 1698-as zsinaton elfogadtatott tételeket és a román ortodoxoknak a római 

katolikusokkal történő unióját. Bécsben az erdélyi unió ügyét elfogadottnak és lezártnak 

tekintették.30 

Az Erdélyi Gubernium 1699. július 14-én kelt feliratában rámutatott az unió okozta 

egyházi és társadalmi hátrányokra: „ A román népre rákényszerített egyesülés nincs hasznára 

a katolikusoknak, mert ennek a népnek nincs egy religiója sem és tele van mindenféle 

babonával, barbár és hajlandósága van rosszat cselekedni. Az egyesülés célja Erdély 

törvényeinek felborítása és a lelkészek terheinek átruházása a többi adóköteles vállára, 

                                                 
27 Augustin Bunea: Discursuri Autonomia Bisericeasca diverse. Blas, 1903. 358. o.  

28 Mihai Sasaujan: Institutii si persoane implicate in Unirea bisericeasca din Transilvania (1698-1761) si opozitia 

la adresa ei. Motivele principale ale atitudinile lor. In: Annales Iniversitatis Apulensis, VI/2002, no.2. 81-94.    

29 Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. 4/2. Ungarische Akten Specialia Fasc. 364. Transilvanica separata. Konv. 

A. Privilegien und Angelegenheiten der griechisch-katolischen Kirche der Rumanen in Siebenbürgen (1659) 

1698-1754, 21-22. 1698. Görögkatolikus unióhoz kapcsolódó iratok. 3.39-40. 1698. Görögkatolikus unióhoz 

kapcsolódó iratok.  

30 V. ö. George Baritiu: Parti alese din Istoria Transilvaniei pre doue sute de ani din urma. Sibiu. W. Krafft. 

1889. 155. o.  
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agitációt eredményezve a szomszédos göröghitű fejedelmek között. Több fényben látva a 

dolgokat a román papok lettek, sem katolikusok sem őszintén unitusok sem a katolikusokhoz 

tartozóak vagy azok barátai, csak olyan emberek akiket felszabadítottak adóiktól és 

jobbágyságukból és akik hajlandónak mutatkoznak földtulajdonosaik ellen harcolni. Ilyen 

újítások nem lehetnek hasznára sem a trónusnak, sem az országnak, amelyben a religió 

dolgában a hangvétel csendes és szerény volt, mint az állam politikája miatt, mint a nációk és 

vallások uniója és esküje miatt. Csak így Erdélyország, számos ellenségtől körülvéve, sok 

vallással és sok nemzetiséggel és különböző vallású fejedelmek által kormányozottan meg 

tudta őrízni függetlenségét és létét, a viharos időknek ellenére, amelyeket átélt. ”31  

Bécs a Gubernium feliratára határozott elutasítással válaszolt 1699. augusztus 26-án. 

Megerősítette az 1699. február 14-i diplomában írt kedvezményeket és felszólította az erdélyi 

Guberniumot hogy azt, tartsa tiszteletben és hajtsa végre.32 

A Gubernium 1699. szeptember 8-án összehívott országgyűlés a királyi felszólítás 

után egy nagyon lényeges döntést hozott. Döntésében jelezte azon szándékát, hogy az erdélyi 

rendek tudomásul vették a bécsi udvarnak azt a tervét, amellyel módosítottak az 1691-ben 

kiadott Diploma Leopoldinum tartalmi lényegén. Az erdélyi rendek a továbbiakban 

rámutattak arra a súlyos kérdésre, hogy nem kaptak lehetőséget az unió körül kialakult 

problémák beleszólásába és megoldására. A rendek világos válaszukban kifejezték azon 

szándékukat, hogy nem kívánnak eltérni a Diploma Leopoldinumban33 biztosított jogaiktól 

és szeretnék megőrizni Erdély belső autonómiáját annak fejedelemkori hagyományaival 

együtt.  

A többségében protestáns vallású rendeknek a vallási unió elleni tiltakozásának és 

védekezésének részben vallási részben pedig politikai okai voltak. Két különböző politikai és 

                                                 
31 Silviu Dragomir: Istoria Desrobirei Religioase. Sibiu. 1920. Vol. I. 25. o.  

32Bod Péter: A románok uniáltatásáról való rövid história, Bibilioteca Centrala Universitatii din Cluj Napoca, 

(Bábes-Bolyai Tudományegyetem Központi Egyetemi Könyvtár Kolozsvár) Ms. F. a. 23-33. o.-Gudor Kund 

Botond: Istoricul Bod Péter (1712-1769), Cluj –Napoca, 2008. 297. o.  

33 Diploma Leopoldinum név alatt vált ismertté a magyarországi és az erdélyi közjogban az a diploma, amelyet 

I. Lipót magyar király Bethlen Miklós kieszközlésével, Strattmann, Kinsky tanácsos és Caraffa generális 

támogatásával 1690. október 16-án írt alá. A diplomát 1691. december 4-én adták ki. E diploma határozta meg 

Erdély közjogi viszonyát a Habsburg birodalmon belül. hitlevél szerint intézték Erdély belügyeit több mint 

százötven éven át. - http://hu.wikipedia.org/wiki/Diploma_Leopoldinum A Diploma szövegét lásd a 

Függelékben.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lip%C3%B3t_%28n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_Mikl%C3%B3s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinsky-csal%C3%A1d&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Antonio_Caraffa
http://hu.wikipedia.org/wiki/1690
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_16.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1691
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_4.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Diploma_Leopoldinum
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gazdasági érdek nézett szembe egymással. A rendek a politikai és gazdasági kiváltságaikat 

féltették, a nemzeti öntudatra ébredő román ortodoxok pedig a kiváltságos erdélyi natiókkal 

egyenrangú és egyenjogú státusz elérését tűzték ki célul Habsburg támogatással. A kialakult 

konfliktus a két fél között az addigi viszony megromlását eredményezte.   

A katolikus kivételezettség csökkentésének szándéka vezette Bánffy György 

kormányzót és Bethlen Miklós kancellárt, amikor elfogadtatták a Ministerial in rebus 

Transilvanicisszel azt az alapelvet, hogy az ortodox papok bármely bevett felekezettel 

egyesülhetnek.34 Az addig megtűrt ortodox vallás papjai az egyesülés után elnyerik az illető 

vallás lelkészi karának jogállását.35 Az uniós törekvések megakadályozása céljából nagyon 

jól kigondolt diplomáciai fegyverhez nyúltak a rendek. Kihirdették, hogy a román ortodox 

vallásúaknak szabadságunkban áll bármely bevett valláshoz csatlakozni. Ismervén a román 

többségnek az unióhoz való negatív hozzáállását, újabb vizsgálatot rendelt el annak 

megállapítására, hogy melyik bevett vallással kívánnak egyesülni a románok.   

1699-ben az országgyűlés tényleges törvényt hozott a vallási unió parttalan és 

ellenőrizhetetlen előmenetelének megakadályozására, amelyben kimondták, hogy 

helységenként nagyságtól függetlenül csak korlátozott számú görög szertartású pap 

részesülhet adó mentességben, valamint kötelezte a püspököt Hátszegen és Fogarasban 

iskolák felállítására az egyháziak erkölcsének javítására.36  

 

Az unió a II. Diploma Leopoldinum tükrében  

(1701) 

 

 Az unió kezdetekor a második uniós diploma harmadik pontjában az erdélyi 

államalkotói joggal rendelkező nemzetek soraiba emelt unitált románoknak az uralkodó 

politikai és jogi gesztusokat tett. Az 1701. március 19-én kiadott második vallási uniós 

diploma sem ért el újabb eredményeket az uniós törekvésekkel szembeni küzdelemben. A 

                                                 
34 Főkonzisztóriumi Levéltár az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárában, Kolozsvárott. 3/1700. 

35 Az 1568-as Tordai országgyűlés elfogadta és kihirdette a recepta religio vallásjogi rendszert, amelynek 

értelmében az államilag elismert egyházak előnyt élveznek a többi megtűrt státuszban lévőkkel szemben. A 

recepta religióba tartoztak a katolikus, református, lutheránus és unitárius egyházak. Az ortodox román 

(görögkeleti) egyházat a megtűrt egyházak státuszába sorolták.  

36 Cserei Mihály: Históriája. Pest 1807. 286. o. 
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megszigorított szabályzatok értelmében csak a katolikus egyházzal egyesülhettek az 

ortodoxok, a protestáns egyházak csak védelmet biztosíthattak a számukra.37 

A románok vallási uniójának megszilárdulása Athanasius püspök személyétől függött. 

Legfontosabb feladat a püspök személyének, egyházjogi státuszának megállapítása volt: a 

pápa általi egyházjogi elismerése és I. Lipót császár-király általi megerősítése. Az erdélyi 

országgyűlés másodszor rendelte el a vizsgálatot a püspök és a román papságnak az unióval 

kapcsolatos állásfoglalása ügyében. Az 1700. szeptember 5-én tartott zsinaton döntöttek 

arról, hogy az erdélyi románok elfogadják-e katolikus egyházzal kötött uniót vagy inkább a 

református egyházzal kötnek uniót, esetleg megmaradnak a görögkeleti egyházban. A 

zsinaton véglegesen kimondták a katolikus egyházzal való uniót.38 A zsinaton kiállított 

dokumentumot 54 esperes és 1563 lelkész írta alá.39 Athanasiust Bécsben 1701. február 5-én 

a Szent Anna templomban katolikus püspökké szentelték, miután letette a hűségesküt és 

hitvallást.40 Ennek ellenében I. Lipót kiadta 1701. március 19-én második Diplomát, 

amelyben megerősítette Athanasiust püspöki székében és Róma jóváhagyását közölte. I. 

                                                 
37  Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása. 1668-1713-(1736). (Erdélyi Tudományos 

Füzetek 230. ) Kolozsvár, 2000. 37. o.  

38 Ana Dumitran: Unirea dinainte de unire. Citeva posibile directii de aprofundare a intelegerii gestului Bisericii 

Ortodoxe din Transilvania de unire cu Biserica Roman-catolica. Annalis Universitatis Apulensis, VI/2002, no. 

2. 37-46.-Ioan Micu Moldoveanu: Acte sinodali ale baserecei romane de Alb’a Iulia si Fagarasiu. Vol. 11. 

Blasiu, 1872. 86. o. Dr. A. Grama si Dr. A. Bunea: Chestiuni din dreptul si istoria bisericei unite. Blaj, 1893. 

Vol. II. 53. o. 

39 A zsinaton elfogadott és aláírt dokumentum szövege: ” Mi alulírottak, püspök,esperesek, egész Erdély és a 

hozzátartozó részek román egyházának egész klérusa, tudtotokra adjok mindazoknak, kiknek illik, különösen 

pedig Erdély rendeinek, miszerint tekintetbe véve úgy az emberi élet folyó változandóságát, mint szintén a lélek 

halhatatlanságát, szabadon önként, isten neve által buzdíttatva csináltuk a római katolikus egyházzal való 

egyesülést, és ezáltal magunkat a római szentegyház tagjainak nyilvánítjuk vallván és hívén mindazokat amiket 

ő elfogad vall és hisz, s a legkülönösöbben azon négy pontot, a melyeknél fogva eddig mi egymástól elválasztva 

gondoltuk, s amelyek úgy ő császári felségének kegyes dekrétuma mint szintén az érsek ő eminentiájának 

diplomája által javasoltattak, mely okból akarjuk, hogy mi is mindazon jogoknak és kiváltságoknak örvendjünk, 

amelyeknek Magyarország volt királyai által alkotott törvényeknél fogva azon anyaszentegyház papjai is 

örvendenek, úgy mi is ő császári királyi Felségének és érsek prímásának említett dekrétumainál fogva, ezentúl 

mint azon egyház tagjai örvendezzünk. Ezeknek nagyobb hitele és erőssége kedvéért megerősítettük ezen 

manifestumunkat saját aláírásunkkal és a gyula-fehérvári monostor pecsétjével és saját pecsétjeinkkel Gyula-

Fehérvártt, 1700 szeptember 05-én (L.S.) Athanasius püspök. –Nilles Nicolao: Symbolae ad illustrandum 

Historiam Ecclesiae Oriantalis in terris coronae St. Stephanus. Ceniponte, 1885. 205.o.      

40 Hevenesi Gyűjtemény kézirata, A 6825/III. jelzet. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Egyetemi 

Könyvtár, Budapest.  



 13 

Lipót császár-király 1701. december 12-én, az Erdélyi Guberniumnak küldött leiratában a 

korábban kiadott diplomában foglaltakat ismételten megerősítette.41  

A Diploma 1. fejezetében a császár kimondta a teljes görög egyesülteknek 

egyenjogúságát a latin szertartásúakkal. A 2. fejezet papjaikat felmenti a személyes 

szolgáltatások alól. A 3. fejezet kimondta, többé nem tekinthetők megtűrt nemzetnek, hanem 

a törvények védelme alatt állnak, mint a többi három erdélyi nemzettel egyenrangú 

állampolgárok. Ez a fejezet volt politikai és közjogi szempontból a legkényesebb. A 

románoknak a másik három nemzettel való egyenjogúsítása veszélybe hozta volna az 

Erdélyben századok óta létező (Kápolnai unió, 1437) kiváltságokat, státuszokat. A II. 

Diploma Leopoldinumban foglaltak csak az 1701-ben ülésező országgyűlés hozzájárulásával 

emelkedett volna törvényerőre. Az országgyűlésen megjelenő protestáns és részben katolikus 

rendek képviselői elfogadták Bethlen Miklós kancellár által készített sérelmi feliratának 3. 

cikkelyét. Az unió ellen tiltakoztak és aggodalmukat fejezték a románokkal kapcsolatban: 

„Adja Isten, nehogy ez a barbár és szapora nemzet bizonyos idő eltelte után a többi nemzetek 

ledöntésére merészkedjék!”
98

 

 A 4. fejezet a református katekizmus (Heidelbergi Káté) eltávolítását s a református 

befolyás alatt becsúszott szokások megszüntetését rendelte el. A diploma 5. és egyben 

legfontosabb rendelkezése volt. Alárendelte a görög egyesült püspököt az esztergomi 

                                                 
41 Az I. Lipót által küldött leirat szövege:” Juthat eszetekbe kétségkívül a mi kegyelmes válaszunk amelyet 1698 

április 14-én küldöttünk és 1699-ben megújítottunk amelyben állhatatosan elvégeztük, hogy a görög valláson 

lévő oláhoknak egész szabadságukba legyen egyik vallással az Erdélyben lévő négy recepta religió közül 

magukat uniálni vagy a maguk religiójuk státusában a melyben most vannak megmaradni, úgy pedig, hogy azon 

privilégiumokkal éljenek, aminémű az a vallás, amellyel az említett oláhok magukat uniálják, él. Miután nagy 

kedvetlenséggel jutott tudomásunkra, hogy a mielőbb említett, kegyelmes resolutiónk ellen nem csak cselekedtek, 

hanem némely támadásnak és zűrzavarnak inkább, mint közönséges nyugodalomnak szeretői azt hirdetni 

merészelik, hogy az volna a szándékunk, hogy az említett oláhok a római catholika vallással való unióra 

kényszeríttetnének. Annakokáért e levelünk által nektek a mi csásázári királyi akaratunkat, elménket és 

igyekezetünket kegyelmesen nyilvánvalóvá akarjuk tenni, hogy az említett oláhoknak egész szabadságukban 

lévén magukat a négy recepta religió közül valamelyikkel Erdélyben, vagy a mostani szabadságukban maradni, 

és élhessenek azon privilégiumokkal, melyekkel él az a vallás amellyel magukat uniálják, avagy a minéművel ő 

magok az oláhok a mostani állapotjokban lévén élnek úgy pedig, hogy senki a mi nehéz megbántásunknak 

megbüntetése alatt ne merészelje az oláhokat ebben az ő szabadságokban megháborítani avagy legalább 

terhelni. Sőt akik ez ellen cselekesznek, a terheltetteknek jó móddal lett kérelmükre illendőképpen 

megbüntessenek és a megsértetteknek illendő satisfactio és igazság tétessék, mert úgy akarjuk, hogy minden a mi 

királyi diplománk szerint a maga életét a maga vallásában csendesen eltölthesse.” –Moldován Gergely: Az 

erdélyi román vallási uniója Rómával, Ebm. 1889/2. 136. o.  
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érseknek. A diploma 12. fejezete az 1579. évi országgyűlés által deklarált püspökválasztási 

jogot annyiban korlátozza, hogy a papság ezután csak kijelölhet három egyént e méltóságra, 

kik közül a legalkalmasabbat a császár fogja püspökké kinevezni.42 Az 1701. június 15-én 

tartott országgyűlésen elfogadták a II. Diploma Leopoldinum minden pontját. Valószínűleg a 

3. fejezet megcsonkításával vagy részbeni elhallgatásával.43 

Néhány hónappal később 1701. június 25.- én Gyulafehérváron beiktatták püspöki 

székébe. I. Lipót által kiadott két diploma alapján megkötött vallási unió biztosította az 

erdélyi román papok részére a katolikus papokkal egyenlő jogokat. A püspöküknek főpapi 

tekintélyt adott s egyházukat kiemelte a megtűrt vallások sorából.44 A tanulni vágyó diákok 

előtt megnyílt a tovább tanulás lehetősége a magyarországi és a külföldi katolikus 

egyetemeken.  

 

Kitekintés.  

 Ami a vezetőtisztségek (Gubernium, törvényhatóságok) felekezetenkénti 

megoszlását illeti, a tárgyalt időszakban a katolikusok lassú előretörése volt tapasztalható. Az 

erdélyi politikai pályán jelentős karriert befutott katolikus Apor István főúr volt. 1693-tól 

guberniumi tanácsos, három év múlva kincstartó, 1703-ban pedig Erdély főgenerálisa lett. A 

katolikusok előretörése a politikai életben szemmel láthatóan erősödik. Ezt a folyamatot a 

rendek és a királyi tábla elnöke tisztségének személyi változásaiban mutatható ki. Székely 

László még I. Apafi Mihály fejedelem idején kapta a megbízatást. Halála után (1692) a 

református Bethlen Elek vette át e tisztséget. Az ugyancsak protestáns Keresztesi Sámuelt 

jelölte az országgyűlés a tisztség megüresedése után. Az uralkodó nem erősítette meg őt 

tisztségében, így hosszas viták után 1699 –ben a katolikus Haller Istvánt választották meg. 

Ugyancsak erre utal a két határév összehasonlítása: 1691-ben a négy erdélyi közjogi 

méltósága közül három református és csak a legalacsonyabb rangú kincstartó katolikus, 

1703-ban a gubernátor és a kancellár református, az ország generálisa és a rendek elnöke 

katolikus. Ezt ellensúlyozta Bethlen Miklós és Bánffi György együttes közéleti tekintélye. 

                                                 
42Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. Dicsőszentmárton, 1924. 133. o.  

43 Gál László: Az erdélyi diaéták és országos végzések foglalatja. III. Kolozsvár, 1837. 11.  

 

44Haus-, Hof- und Staatsarchiv.Wien.4/2. Ungarische Akten Specialia Fasc. 364. Transilvanica separata. 

Konv. A. Privilegien und Angelegenheiten der griechisch-katolischen Kirche der Rumanen in Siebenbürgen 

(1659) 1698-1754 85-86. 1701.12.12.  I. Lipót rendelete a román unió ügyében az Erdélyi Guberniumhoz.  

 



 15 

Az erdélyi politikai és egyben vallási befolyásuk lényegesen nagyobb, mint Apor Istváné és 

Haller Istváné. Bethlen Miklós fáradhatatlan munkásságának köszönhetően a Gubernium és 

az országgyűlés protestáns többségén belül a reformátusok számbeli fölénye mindvégig 

megmaradt.  

Az 1699. évi karlócai béke megkötése után I. Lipót 1699. szeptember egy nagyon 

fontos határozatot adott ki, az ún. „Katolikus pótdiplomát”, amely az addigi vallásügyi 

tárgyalások és egyeztetések eredményeit sodorta veszélybe.45 A Diploma második pontja 

kihangsúlyozta, hogy a hivatalokra felterjesztendő három jelöltnek egyike mindig 

katolikusnak kell lennie. Az Erdélyi Gubernium hevesen tiltakozott a határozat ellen. 

Küldöttséget menesztett a bécsi udvarba. A határozat 2. pontjának újraértelmezését kérték az 

uralkodótól. A Gubernium tagjainak érthetetlen az a tény, hogy a király az Alvincziana 

Resolutioban foglaltak ellen cselekedett. Az 1701. január 21-én és február 2-án kelt királyi 

leiratban az Udvar sérelmezte, hogy az 1699-ben fogalmazott rendeleteit nem hajtotta végre a 

Gubernium. Az erdélyi rendek 1701. a Gubernium nevében március 12.-én küldöttség révén 

kívánták tisztázni magukat az Udvar előtt. E küldöttség vezetője és egyben szószólója 

Bethlen Miklós kancellár volt.Bécsből való visszatérésük után az Udvar 1701. április 06-án 

újabb rendeleteket küldött a Guberniumnak végrehajtásra: 

” 1. ..a vallás ügyében kiadott királyi rendeletek szigorúan és kötelességszerűen 

pontosan végrehajtassanak, s erre  az erdélyi kancelláriának kiváló gondja legyen. 2. …a 

róm. katholikus püspök a szükséges subsistentiával és lakással elláttassék. 3. …a róm. kath. 

Protonotariusnak, Henter Ferencznek is adassék pecsét, mire nézve éppen úgy, mint a 

püspök ügyében is külön rendelet ment az udvari kamarához. 4. …a kanczellária a 

guberniumban megüresedett két helyre a kir. diplomával megegyező jelölést tegyen. 5. … az 

igazság úgy Erdélyben mint a kanczelláriában mindenkinek gyorsan kiszolgáltassék stb. 

szóval a kanczellária ismételten engedelmességre intetik.”46 Az Udvar nem fogadta el a 

Gubernium rendeletekre írt válaszát. A Bécsbe történő küldöttséget nem engedélyezte. A 

rendek 1702. július 20.-án Gyulafehérváron tartott országgyűlésén a Diploma Leopoldinum 

(1691) és az Alvincziana Resolutio (1693) diplomák tükrében megfogalmazták 

álláspontjukat az egy évvel korábban küldött rendeletekkel szemben. Ezt nyújtotta át a 

Bethlen Miklós vezette küldöttség 1702 nyarán Rabutinnak, Seeaunak, Bécsben pedig a 

                                                 
45 E. O.E. XXI. 419. o.  
46 Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. IV. Budapest, 

1897. 100. o.  
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minisztereknek.47 Bécsi tartózkodása idején Bethlen Miklós találkozott William Paget 

konstantinápolyi angol követtel és nagy valószínűséggel Vay Ádámmal II. Rákóczi Ferencz 

bizalmi emberével, a Rákóci –féle szervezkedés egyik szervezőjével és komoly tárgyalásokat 

folytatott az erdélyi politikai helyzetről.48  

Az 1703.-ban kirobbant II. Rákóczi vezette szabadságharc, az erdélyi kilátástalan 

politikai állapotok, William Paget angol követtel való tárgyalások és Rabutin erdélyi 

főparancsnok áskálódásai Bethlen Miklós politikai karrierjének végét segítették elő. Az 

1704-ben megírt Columba Noe politikai röpirat leleplezésében és Bethlen Miklós kancellár 

börtönbe zárásával csúcsosodott ki. A 17. századvégi és 18. század eleji történetének egyik 

fényes és egyben tragikus fejezete Bethlen Miklós élete. Ő volt a hanyatló ország utolsó 

nagyszabású és egyben legjelentősebb történeti alakja. A 17. századi Erdély válságos, nehéz 

időszakában „hűséges őrállója, vezére és védelmezője volt a kálvinista anyaszentegyháznak 

és iskoláinak”. Édesapja, Bethlen János kancellár nyomdokain haladt. Az ő szellemi 

örökségével felvértezve minden erejét, tehetségét latba vetette, hogy hazája, Erdély számára 

biztosítsa a 17. században elért eredményeket. Ezt sikerült is elérnie nagymértékben, mert az 

általa megszerzett Diploma Leopoldinum által egymaga képes volt megmenteni a sok 

véráldozattal szerzett életfeltételeket. 

  

 

Összefoglalás.   

 

Az erdélyi Habsburg- berendezkedés első időszakában (1685-1703) a protestáns 

egyház világi, jeles képviselői a katolikus térnyerés ellenére meg tudták tartani azokat a 

politikai közigazgatási pozíciókat, amelyeket betöltve hatékonyan munkálkodhattak és 

őrködhettek a 17. századi erdélyi fejedelemség és protestantizmus hagyományainak 

fenntartásában. 

Az 1700. szeptember 5-én tartott zsinat fordulópont volt az erdélyi románok vallási és 

politikai jövőjét illetően. A létfontosságú döntés lényege: elfogadják-e katolikus egyházzal 

kötött uniót vagy inkább a református egyházzal kötnek uniót, esetleg megmaradnak a 

görögkeleti egyházban. A zsinaton véglegesen kimondták a katolikus egyházzal való uniót. A 

                                                 
47 Ad ResponsumDominorum Fratrum Catholicorum sub dato 5-ta Julii in Gyalu scriptum, sed 20-a Julii Albae 

per Illustr. Dominum Baronem Steph. Haller praesentatum, Responsio Reformatae Religionis Anno 1702. die 22 

Julii. Kéler-féle gyűjt.  
48 R. Várkonyi Ágnes: Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferencz angol-holland kapcsolataihoz. In: A Ráday 

Gyűjtemény Évkönyve, IX. Budapest, 1999. 14. o.  
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román papok részére a katolikus papokkal egyenlő jogokat biztosítottak. A püspöküknek 

főpapi tekintélyt s ezzel együtt nemesi rangot és jogokat adott s egyházukat kiemelte a 

megtűrt vallások sorából. A tanulni vágyó diákok előtt megnyílt a tovább tanulás lehetősége 

a Nyugat-Európai és Magyarországi katolikus egyetemeken. Az erdélyi román nemzet a 

vallási unió által egy megtűrt politikai – és jogi státusból az államalkotói nemzetek sorába 

lépett a 18. század elején.  

A Habsburg hatalom erdélyi rekatolizációs politikájának egyik járható útja az ortodox 

román ortodox egyházzal való unió volt. A bécsi diplomácia korán felismerte, hogy az 

Erdélyben létrejött három nemzet és négy vallás közötti szoros együttműködés 

megbontásával megnyílhat az út a Habsburg uralom zökkenőmentes beilleszkedése. A 

katolikus Habsburgok a négy bevett vallás közül pedig a katolikus egyház felkarolását tűzték 

ki célul. Egyedüli törvényes és járható út a nem bevett, hanem a megtűrt görögkeleti 

(ortodox) vallású román nép jogi és politikai helyzetének megváltoztatása volt. 

Az erdélyi románok vallási uniójának megszilárdulása Athanasius püspök 

személyétől függött. Legfontosabb feladat a püspök személyének, egyházjogi státuszának 

megállapítása volt: a pápa általi egyházjogi elismerése és I. Lipót császár-király általi 

megerősítése. Az 1700. szeptember 5-én tartott zsinaton döntöttek arról, hogy az erdélyi 

románok elfogadják-e katolikus egyházzal kötött uniót vagy inkább a református egyházzal 

kötnek uniót, esetleg megmaradnak a görögkeleti egyházban. A zsinaton véglegesen 

kimondták a katolikus egyházzal való uniót. A román papok részére a katolikus papokkal 

egyenlő jogokat biztosítottak. A püspöküknek főpapi tekintélyt s ezzel együtt nemesi rangot 

és jogokat adott s egyházukat kiemelte a megtűrt vallások sorából. A tanulni vágyó diákok 

előtt megnyílt a tovább tanulás lehetősége a Nyugat-Európai és Magyarországi katolikus 

egyetemeken.  

Az erdélyi román ortodoxok a 17. század végén, a római katolikus egyházzal való 

uniót lehetőségként használták fel az adótól és a jobbágyságtól való szabadulás érdekében. 

Erdélynek a három nemzet és négy bevett valláson alapuló alkotmányos jogrendszerének 

évszázados hagyományát szüntette meg a román ortodox egyháznak hivatalos elismerésével.  

Az erdélyi román nemzetiség a vallási unió által egy megtűrt politikai – és jogi státuszból az 

államalkotói nemzetek sorába lépett.  A 18. század elején. A protestáns rendek 

konzervativizmusa és a katolikus rendeknek a nemzeti viszonyok átalakulásától való félelme 

nem tudta meg akadályozni a Habsburg udvar rekatolizációs törekvéseit.  

A román nemzeti kisebbség vallásjogi kérdéseikben nemcsak a vallási problémák 

megoldásaira keresték a válaszokat, hanem azon túl egy megtűrt vallású és kiváltságok 
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nélküli nemzetiségnek az államalkotói státuszba való bekerülés lehetőségét, annak jogi 

eszközeivel: 

„Lényegét tekintve a vallási unió nem, mint egy vallási aktus jelenik meg annak 

ellenére, hogy a mez, amelybe öltöztették, ezt sejtette. Tudatos politikai aktus volt, amelynek 

nyertese az erdélyi románság volt és annak egyháza, sőt ennél többen.”49  

Az unió létrejöttének lényegi kérdéseire adott válaszában Bunea Agoston rávilágított 

a 17. századvégi erdélyi románok vallási autonómia törekvéseire és azok sikereire:”…a 

románok egyfelől vallásilag egyesültek a román egyházzal, de másrészt biztosították 

egyházuknak román jellegét, püspökválasztási jogukat, függetlenségüket minden más hazai 

egyháztól, egyházi szertartásaikat, szervezeteiket és fegyelmüket úgy amint az a keleti 

egyházakban szokás volt….”50 

 

Függelék 

 

Diploma Leopoldinum (1691) 

 

Mi, Lipót, Isten kegyelméből a rómaiak választott, mindenkor dicsőséges császára, 

Németország, Magyarország, Csehország, Horvátország, Dalmácia, Szlavónia stb. királya 

stb., nagyságos, nemzetes, vitézlő és nemes, valamint bölcs és körültekintő, jóakaratúan 

kedvelt híveinknek, az erdélyi tartomány összes karainak és a többieknek, mind az 

egyházi, mind pedig a világi rendűeknek, akiket csak illet, császári és királyi 

kegyelmünket küldjük és minden jót kívánunk. Jóindulatúan áttekintve mindazt, amit 

Erdély küldötte, Bethlen Miklós, nemes és kedvelt hívünk részletesen előadott, hogy 

tudniillik mi az, amit irántunk való tisztelettel és hűséggel kér tőlünk, 1686. június 28-án 

kelt Diplománk megerősítésére, az ottani területen gyakorolt vallásokkal, a méltóságokkal 

és tisztségekkel, a porció s a téli táborozás költségeinek csökkentésével, a tartománynak 

régi virágzásába történő visszaállításával és egyéb, a köz javát erősen elősegítő dolgokkal 

kapcsolatosan; legfőbb királyi kötelességünknek (amelyből, ha a seregek ura támogatja, 

az idők viszontagságai közepette szerencsés eredmények szoktak fakadni) ismertük el azt, 

hogy e számunkra annyira kedves erdélyi országrészt - mely évszázadok óta a mi dicső 

Magyar Királyságunk része - egyre inkább úgy kell szeretnünk, mint a lelkünk 

                                                 
49 Ana Dumitran-Gudor Botond-Pr. Nicolae Danila: Relatii interconfesionale romano-maghiare. Alba Iulia, 

2000. 282. 

50 Bunea Augustin: Autonomia bisericeasca, 358. o.  
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üdvösségét: mellőzve ugyanis minden más, a keresztény név közellensége ellen tervezett 

hadműveletet, hadsereggel Erdélybe küldöttük Lajos badeni őrgróf őkedvességét, hogy 

vessen gátat ama nagyon gonosz Thököly és lázadó párthívei, valamint a törökök és 

tatárok támadásainak; arra a szilárd reménységre támaszkodva tettük ezt, hogy az, aki 

által a királyok uralkodnak és igazságos dolgokat határoznak el, karjának hatalmas 

erejével, az igazság érdekében, isteni áldásával fogja segíteni császári fegyvereinket és az 

erdélyi hadsereget, s a királyi szándékot sikerrel koronázza majd. Nem kétséges, hogy az 

a hűségeskü, melyet már korábban engedélyeztünk, valamint a halhatatlanságra való 

törekvés arra fogja lelkesíteni nemcsak az egész hazát, hanem azokat is, kiknek a mi 

királyi védelmünk alatt e tartomány vezetését gondjaikra és okosságukra bíztuk, amit 

soha el nem évülő dicsérettel látnak el, hogy e munkájukban minden adott esetben, 

minden képességükkel bebizonyított hűségüket (amelyet kellően értékelünk) továbbadják 

az utódoknak s minden erejükkel becsületesen azon legyenek, hogy az ellenség ezt, a 

kegyekkel koszorú módjára övezett országrészt ne mocskolhassa be rablással, 

zsákmányolással, tűzzel és vassal, majd pedig az ősidők óta azonos akaratban 

eggyéforrott nemzeteket fondorlatos mesterkedésekkel és izgatásokkal szétzüllesztve, a 

barbárok súlyos jármába taszítsa és ezt a népet, amely eddig az egész kereszténység 

védőbástyája volt, elpusztítsa. 

Ami pedig a fejedelmi széknek Apaffy Mihály által történő utódlását tartalmazó Diploma 

megerősítése iránti kérelmet illeti: tekintettel arra, hogy ő, mint 14 esztendős serdülő ifjú, 

a törvények szerint (melyeknek szent megtartását kívánják a nemes karok) huszadik 

életéve előtt nem érett meg az uralkodásra, s kegyesen úgy ítéltük meg, hogy ezekben a 

Thököly álnoksága által megzavart időkben nem is szolgálná sem Erdély, sem a haza 

javát az, ha az említett törvények megsértésével kellene valami új gyakorlatot bevezetni, 

éppen ezért neveljék a kiskorú ifjút azon belső tanácsosok, akiknek gondjára van bizvac a 

tartomány vezetése, az Isten félelmében, fejedelemhez méltó erényekben, serdülőkora 

végéig, a fejedelmi szék utódlásának reményében; ki kell várni a benne érlelődő és 

felcsillanó lelki adományok bizonyítékait, melyeket végül a császári és királyi kegy, a 

haza javára, a legjóságosabban fel fog karolni. 

Hogy pedig Erdély összes rendjeinek ne legyen okuk a közbeeső időben arra, hogy kétségek 

közepette várakozzanak s bármi mást sejtsenek, mint a mi atyai jóindulatunkat, úgy 

véltük, hogy az alábbi cikkelyek tekintetében, a mi hűséges karaink és rendjeink 

egyetemességének, valamint utódaiknak, kikről bízvást hisszük, hogy mindnyájan 
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állhatatosak maradnak majd királyi koronánk iránti hűségükben, királyi szavunkkal és 

töretlen hittel biztosítékot nyújtunk. 

Először. Semmit sem változtatunk az Erdélyben bevett vallások ügyében, ez idő szerint 

meglevő templomaik, iskoláik lelkészségeik tekintetében, és nem vezetünk be más 

papságot vagy egyházi személyeket; ennek ellenkezőjét soha nem fogja elérni az egyházi 

vagy világi rend semmiféle tiltakozása sem; olyan értelemben azonban, hogy a 

katolikusok saját költségükön, tehát a többi vallás legcsekélyebb megterhelése nélkül, 

Kolozsvárott, jelenlegi imaházuk helyén templomot építhetnek, továbbá: 

Gyulafehérvárott, a nemrégiben Báthori Kristóf által emelt, ez idő szerint azonban 

romban álló templomukat helyreállíthassák; ugyanazon katolikusok minden helységben - 

ha kevesen vannak és jövevények, akkor magánmódon, ha azonban sokan vannak, akkor 

nyilvánosan - gyakorolhassák vallásukat és meglegyen nekik templomépítési joguk, 

ugyanúgy, ahogyan mindez megilleti a többi bevett erdélyi vallást is, abban az esetben, ha 

tagjai az adott helységben többségben vannak. 

Másodszor. Megerősítjük a magyar királyok, valamint Erdélynek Magyarországtól való 

különválása idejében, valamennyi erdélyi fejedelem által hűséges karainknak juttatott 

összes adományozásokat, átruházásokat, kiváltságokat, címadományozásokat, nemesi 

leveleket, hivatali rangokat, méltóságokat, tizedeket, végül minden juttatást és jószágot, 

akár magánszemélyek, akár városok, közösségek, testületek, avagy bármelyik bevett 

vallás temploma, lelkészsége, iskolái kapták azokat, akár Erdélyben, akár a 

Magyarországi Részeken, akár Székelyföldön, akár Debrecenben, még abban az esetben 

is, ha valaha valamilyen templomhoz, konventhez vagy káptalanhoz tartoztak volna; úgy, 

hogy ezen a címen senkit se zavarhassanak meg semmiképpen javaiban, sem mi, sem 

bárki más egyházi, vagy világi rendű férfiú, sem támadással, sem perrel, hanem ki-ki azt, 

amije most van és amit ez idő szerint birtokol, a jövőben is tartsa meg és birtokolja, a 

magyar királyok és erdélyi fejedelmek említett adományozásai folytán; kivéve azokat, 

amelyeket maguk a fejedelmek vontak vissza, saját döntéseik alapján. 

Harmadszor. Kijelentjük, hogy ennek a hazának jóváhagyott és összegyűjtött törvényei, 

végzései, Werbőczy Hármaskönyve (kivéve abból András király törvényének kilencedik 

cikkelyét, melyet a legutóbbi pozsonyi országgyűlés hatályon kívül helyezett),  továbbá: 

jogszabályai, a szász nemzet törvényhatósági joga sértetlenül érvényben maradnak ugyan, 

mivel azonban maguk a karok mind vallás, mind saját jogszabályaik és kiváltságaik 

szempontjából különböznek egymástól, és a katolikusok a fentebbi első és második 

cikkelyt vélik sérelmesnek magukra nézve; a szászok viszont azt kérik, hogy a harmadik 
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cikkelyben jobban biztosítani kellene ősi kiváltságaikat, azok használatát s szokásaikat; 

éppen ezért úgy véltük, hogy a rendek saját érdekükben igyekezzenek, császári 

jóváhagyásunktól függően, baráti megegyezéssel és egyetértéssel azon egymás közti 

nehézségeiket, melyek az említett három cikkely körül támadtak, elegyengetni, mert ha ez 

nem sikerül, akkor - császári és királyi tisztünknek megfelelően - mi leszünk kénytelenek 

végül is azt határozni, amit a felek meghallgatása és erdélyi tanácsadóink véleményének 

megértése után e tárgyban igazságosnak és jogosnak látunk majd. 

Negyedszer. Úgy parancsoljuk, hogy sértetlenül meg kell tartani az eddig bevezetett 

gyakorlatból mindazt, amiről úgy láttuk, hogy a főhatalmat nem sérti: a kormányszékek, a 

titkos tanács, az országgyűlések, az önkormányzatok szabadsága, továbbá az ítélőtábla, az 

ítélőmesterek és [táblai] ülnökök, valamint az alsóbb bírói székek joghatósága, az igazság 

szolgáltatás szokott rendje és gyakorlata (fenntartva azonban a súlyosabb esetekben a 

királyhoz folyamodás kötelezettségét). A gazdasági ügyekben is - ami a regálékat és 

kincstári ügyeket illeti -, a leghűségesebb karaink előzetes jóakaratú tájékoztatása alapján, 

olyan ügyvitelt és gyakorlatot fognak követni, hogy sem kamarai bizottságok útján, sem 

más úton-módon senkit se érhessen és ne is érjen semmiféle sérelem, sem a nemesek, sem 

a polgárok, sem a magánemberek közül. 

Ötödször. Minden hivatalt - akár a rendfenntartásban, akár az igazságszolgáltatásban, akár a 

gazdasági ügyek lebonyolításában szükséges tisztségekről van szó - erdélyi honosokkal 

töltünk be, tehát magyarokkal, székelyekkel és szászokkal, nem tévén különbséget 

közöttük vallási szempontból; idegen nemzetbeliek vagy azok, kiket ők velünk együttesen 

idegeneknek és alkalmatlanoknak minősítenek, nem kerülhetnek tisztségekbe és hivatali 

állásokba, valahányszor ilyen állások megüresednek; fenntartjuk azonban magunknak a 

jogot, hogy az ő beleegyezésükkel, a névjegyzékbe történő felvételre vagy abból való 

törlésre javaslatot tehessünk. 

Hatodszor. Azokat a javakat, melyek akár utódok hiánya, akár hűtlenségi perek során szállnak 

a királyi kincstárra, érdemes erdélyi honosoknak - tudniillik magyaroknak, székelyeknek 

és szászoknak - fogjuk kegyesen juttatni, nem tévén különbséget közöttük vallási 

szempontból. A magánszemélyek azon javait pedig, melyeket fegyvereinkkel foglalunk 

vissza az ellenségtől, királyi kegyünk jóvoltából, régi birtokosaiknak vagy ezek 

leszármazottainak kell visszaadni. E célból kegyes királyi megbízással meghagyjuk 

valamelyik erdélyi ítélőszéknek, vagy hadvezérünknek, hogy az okmányok megtekintése 

után e különleges esetben döntsön, az igazság szerint. 
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Hetedszer. Főkormányzónkat, akit a régi időkben vajdának neveztek, vagy annak helyettesét, 

a mi erdélyi honos nemeseink és előkelőink sorából fogjuk kiválasztani, akár katolikus, 

akár más, de ott bevett vallás híve lenne is, amennyiben hűségben és érdemekben 

kiemelkedik. Ugyanezt fogjuk megtartani az erdélyi hadsereg főkapitánya, a főkancellár, 

a titkos tanácsosok, a főispánok, a székelyek kapitányai, az ítélőmesterek és más, régi 

méltóságok betöltésénél; és mindezt. 

Nyolcadszor. Azzal a módosítással adjuk meg kegyesen, hogy a kormányzói, az erdélyi 

hadsereg főkapitányi, a kancellári, a titkos tanácsosi, az ítélőmesteri méltóságok jelöltjeit 

- valahányszor e méltóságokat be kell tölteni - megerősítés céljából mutassák be nekünk; 

hogy a különféle nemzetek állama annál nagyobb nyugalomban élhessen, száműzzék a 

veszélyes mesterkedéseket és törekvéseket, és gyökerezzék meg mindenki lelkében 

egyakarattal a köz java az ország jóléte érdekében, ami mindenki célja. Ami pedig a többi 

tisztségviselőt illeti, tudniillik a királybírákat a szászok és székelyek között, a 

szolgabírákat és az alispánokat a megyékben, a bírákat, polgármestereket és hasonló 

tisztségeket a városokban, kiket ők maguk szoktak megválasztani szabad választás útján, 

ezek maradjanak meg ugyanazon szabadságban és szokásjogban a jövőben is; de a 

fentebb említett esetek mindegyikében, ugyanúgy, mint az előzőkben, tőlünk kell kikérni 

a megerősítést. 

Kilencedszer. Kegyesen úgy véljük, hogy a közjóra abból nagy haszon származnék, ha a 

tizenkét tagú titkos tanácsban legalább három tanácsos katolikus lenne, az ugyancsak 

tizenkét tagú ítélőtáblánál szintén hárman lennének katolikusok, míg a többi tagot az 

egyéb vallásúak közül válogatnák össze. Továbbá: a titkos tanácsban, a bevett törvények 

szerint, a szász nemzetből való szebeni királybíró is jelen legyen, az ítélőmesterek közül 

egy legyen katolikus; viszont a jelenlegi tagok közül mindenki maradjon meg 

tisztségében. 

Tizedszer. A közügyek megtárgyalása, az igazságszolgáltatás és - ha lennének ilyenek - a 

királyi előterjesztések tudomásulvétele szempontjából szükséges évi országgyűlések, 

valamint az ünnepnyolcadi határnapok meghirdetését kormányzónkra s a titkos tanácsra 

bízzuk; de mindannak megerősítését, amit ezeken tárgyalnak, saját személyünknek tartjuk 

fenn. 

Tizenegyedszer. Főkormányzónknak legyen meg az őt megillető hatalma, rangja és 

kiváltsága; állandóan a tartományban kell tartózkodnia, s a haza törvényeit - egyházi és 

világi törvényeket egyaránt - köteles megtartani; kegyesen úgy határozunk, hogy neki is, 

a titkos tanács, valamint az ítélőtábla tagjainak is, megfelelő javadalmuk legyen a mi 
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királyi kincstárunkból és kincstári jövedelmeinkből. Ha pedig a köz érdeke s a különféle, 

ott élő nemzetek nyugalma azt tenné kívánatossá, hogy a főkormányzót évente cseréljük, 

a karok a legszabadabb módon tegyék meg mielőbb más személyre vonatkozó 

javaslatukat és terjesszék fel hozzánk, hogy a továbbiakban kegyelmesen dönthessünk. 

Tizenkettedszer. Béke idején (amit a béke istene adjon meg mielőbb) 50 000 birodalmi tallér, 

Magyarország és Erdély elleni háború esetén pedig 400 000 rénes forint adóval leszünk 

elégedettek, számításba véve a természetbeni szolgáltatásokat is; az adó megosztásának és 

behajtásának módját meghagyjuk hűséges karainknál és a tartomány tisztségviselőinél; 

nekik kell azt pártoskodás nélkül, igazságos arányban beszedniök; mindazt, ami a haza 

védelmére az említett összegeken felül szükséges - hűséges karaink iránti szeretetből s az 

egész nép sorsának megkönnyítése céljából -, a királyi és kincstári javakból, a só- és a 

többi ércbányákból, a szászoknál a harmincadvámból és tizedekből, a megyéknél pedig a 

tizedbérletekből és egyéb jövedelmeinkből fogjuk fedezni. 

Tizenharmadszor. Természetbeni szolgáltatásokat és egyéb, ott nem ismert szokásos adókat 

nem fogunk bevezetni, a vámokat és a harmincadot nem növeljük. 

Tizennegyedszer. A székelyek - az emberiség e legharciasabb fajtája - legyenek teljességgel 

mentesek a jövőben is minden adótól, csakúgy, mint eddig, a téli és nyári katonatartás 

minden terhétől szintén, továbbá: a tizedektől és szolgáltatásoktól is, azon javaik után, 

melyeket a székely felkelés kötelezettségével birtokolnak. Ezzel szemben fennmarad 

abbeli kötelezettségük, hogy a haza védelmére saját költségükön kell katonáskodniok. 

Nem értjük azonban ide a székely parasztokat vagy jobbágyokat. 

Tizenötödször. Ugyanúgy, amint az a fejedelmek idejében volt, megengedjük minden dolog 

szabad forgalmát és a szabad kereskedést, kegyesen úgy akarjuk, hogy etekintetben is 

meg kell őrizni a nemesek előjogait és kiváltságait. 

Tizenhatodszor. A tizedeket - melyeket náluk eddig bérlettel szoktak megváltani - 

meghagyjuk a földesuraknál; a bérbeadást azonban a kincstárnak tartjuk fenn. 

Tizenhetedszer. Nem terheljük a tartományt nagy és szükségtelen őrsereggel, melyet részben 

a helyi katonaságból szervezünk és kincstárunkból látunk el; élére azonban német 

tábornokot állítunk, kinek a kormányzóval, az államtanáccsal és az erdélyi hadsereg 

főkapitányával hadügyekben majd a kölcsönös kapcsolatot kell tartania, de más, az 

említett államot és kormányzóságot érintő dolgokba nem árthatja magát. 

Tizennyolcadszor. A szász nemzet és az egész szegény nép nyakából leoldjuk a bármiféle és 

bármilyen rangú utasemberek díjtalan ellátásának terhét, ezt a megcsontosodott rossz 

szokást, és a lovak és minden egyéb igásállat, valamint a szállások és ezekhez hasonlók 
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igénybevételét, ezeket az utasemberek által eddig gyakorolt visszaéléseket; kegyesen azt 

javasoljuk, és el is rendeljük, hogy a postát az államtanács szervezze meg - először 

udvarunkhoz terjesztvén fel erről szóló tájékoztató jelentését -, míg vendégszállásokat 

olyan utasemberek számára, kiket jóakarattal befogadnak és igazságos díjért s árért el is 

látnak, alapítsanak a földesurak és a városok. 

Mi tehát, teljesíteni akarván királyi kötelezettségünk legkegyesebb feladatát: valamennyi és 

minden egyes hívünk boldogulását, a köz javát és nyugalmát, a kereszténység ügyének 

gyarapodását, úgy véltük szívünkben, hogy Isten segítségével, a nekünk annyira kedves 

Erdélyt semmiképpen sem engedjük a török Minotaurus Labyrinthusába belebonyolódni, 

s miután a fent elmondott cikkelyeket és pontokat áttekintvén és megvizsgálván, úgy 

találtuk, hogy azok a karok és rendek, az összes lakosok és az egész keresztény világ javát 

szolgálják, azokat minden részükben és fejezetükben jóváhagyjuk és jelen soraink 

szavával, örökérvényű törvénnyel szentesítjük, megígérvén királyi szavunkkal, általunk és 

legfelségesebb királyi házunk által soha meg nem sérthető hűséggel, hogy valamennyit 

szilárdan és sértetlenül megtartjuk és megtartatjuk, arra törekedvén, hogy a mi 

leghűségesebb népünket egyre nagyobb és nagyobb jótéteményekkel halmozzuk el. 

Kelt Bécsben, a mi Városunkban, az Úr születése utáni 1691. esztendőben, december hónap 4. 

napján. Római királyságunk 34., magyar királyságunk 37., cseh királyságunk 36. 

esztendejében.51 
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