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fiLŐ§ZO. 

Az Egyház a világtörténelemben. 
Irta: Dr. llfrschler  József. 

Az Isten Fia, Krisztus, amikor a földön  járt, országot alapított a földön, 
Egyházat: magasra helyezte, sziklára, gránitnál, porfirnál  keményebb sziklára 
építette és megígérte, hogy vele marad a világ végezetéig. Ez az Ekklezsia 
fölséges  szép alak: lelke van, tüzes, pünkösdi lélek, mely gerincét sudár-
pálmává tette; arcán észbontó szépség és szellem; homlokán a krisztusi te-
kintély csillaga. És azt mondta neki: Te most egészen úgy tégy, ahogy én 
tettem; szavad az én szavam, tekintélyed az én tekintélyem, hatalmad az én 
hatalmam; neked adom a mennyország kulcsait. És ott ült a sziklán a szép 
Egyház, ölében az írással és a kulcsokkal. És a népek anyjává lőn. Magá-
hoz hívta, felnevelte  őket és nem csak hitet, hanem kulturát is adott nekik, 
mely azóta is egyre hajt és megállítani nem lehet. (Prohászka.) 

"És aminőnek őt, az új Évát, szenvedésének háromórás éjfélében,  kín-
szenvedésének álmában megálmodta az új Ádám, Krisztus, olyan az ma is. 
Szép Egyház, melyet el nem rútíthatott a vénülés árnya, melyet meg nem 
szeplősíthetett önön-fiainak  cédasága, melyet világhatalmi állásában meg nem 
rendíthetett soha sem külső hatalom bármilyen támadása, sem állati erőszak, 
emberi szenvedély, még saját fiainak  erőtlensége, öntudatlansága sem kedvet-
leníthetett el. Feje Krisztus és földi  helytartója Péter és Péter után a meg 
nem szakított jogutódlás alapján a többi mind ott szent Péter sírjának ár-
nyékában XI. Pius pápáig. 

Ez az Egyház fejlődésének  különféle  jegyei  dacára,  száz változásban  ma 
is Krisztus  Egyháza.  Volt idő, az Egyház első ideje, amikor a testvériségnek 
szeplőtelen közössége volt sok erkölccsel, kevés joggal. Azután a római im-
perátor, Konstantínus terítette reá bíborpalástját. Justinianus körvonalazza 
bizánci stílusban jogait. Nagy Károly reáépíti hatalmas birodalmát. Azután 
a középkorban felvértezve  küzdenek püspökei, végül az újkorban más a hely-
zete, színeváltozása Amerikában, más Franciaországban, más nálunk. Elválto-
zott arculatban, volt, van és lesz az Egyházban sok kicsinyesség, sok folt  is 
tagjain, de Krisztus tana, az evangélium szelleme körül hiba nem volt, nincs 
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és nem is lesz. Ha  Európa a változások  szintere,  leghatalmasabb  intézménye 
ma is a változatlan  Krisztusi  tekintélyen  alapuló  Egyház. 

És olyannak  kellett  maradnia,  mert nála az igazság,  az igazság pedig 
nem változik; Isten helyett áll, Isten pedig nem mond ma igent, holnap 
nemet. Nála, az Egyház kezében és csak az ő kezében vannak a kincsek, 
melyek minden idők kincsei, azért minden nemzedéknek meg keli őt találna 
kincseiben sértetlenül. Nem azokról a kincsekről van itt szó, melyeket külső 
hatalomnak vagy vagyonnak neveznek és amelyek elvesztésétől várták és vár-
ják ma is a Voltaire-ek és Nagy Frigyesek, hogy elsülyedjen Péter hajója. 
Fosszák ki ezt az Egyházat ilyetén javaiból, még hatalmasabb lesz a lelkek-
ben. Jaj annak, aki a pápából eszik! De az Egyház ereje nem e kincsek-
ben rejlik; kincse és ereje Krisztus öröksége: hite, igazságai, törvényei. 
Azoktól pedig nem foszthatja  meg senki, sem ördög, sem pokol! 

Nem volt könnyű dolog Krisztus örökségét az időkön keresztül sértet-
len eredetiségében megőrizni, megtartani. Az emberiségnek oly különbözők 
az igényei, szükségletei és vágyai és minden nemzedék és minden állás kü-
lön követeli kielégítését. De az Úr igéje nem lehet más, ha görögről, ha ró-
mairól, ha gazdagról, vagy szegényről van szó. Azért nem ad, nem adhat az 
Egyház senkinek sem külön engedményeket és nem ismer e tekintetben 
félelmet,  hatalmat. Az idők haladásával fejleszti  ugyan tanait, mert Krisztus 
nem élettelen márványtömböknek állította oda tanait: szétszórta tanait a 
nagyvilágon, mint a vetőmagot, kiapadhatatlan, eleven erővel teli vetőma-
got. Minden mag fejlődik  a maga módján, Isten akarata szerint. De új ki-
nyilatkoztatásnak nincsen többé helye, Krisztus Credójából egy jottányi sem 
eshetik áldozatul. 

És tana, igazsága és törvénye alól kivonni nem enged semmit, az élet-
nek semmiféle  alakulását sem, legyen az iskola, bőrzje, politika, egyesülés 
vagy újság. Itt más nem oszthat sem szokást, sem gondolkodást, sem divatot. 

Ami hatáskörébe esik, azt örök igazságaihoz méri, mert a hit és er-
kölcs terén szuverénnek tekinti magát. Irgalmatlanul anatémával sújtott a 
századok folyamán  mindent, ami tévedés volt. Inkább hagyta elveszni a 
Keletet, de nem engedett Bizánc túlkapásainak. Lemondott egész Angliáról, 
de a házasság szentségi jellegét nem, engedte kikezdeni. XI. Pius ép úgy, 
mint VII. Pius, tfagy  mint szt. Péter: ha Napoleon jő, hogy arcul üsse VII. 
Piust, vagy Neró jő, hogy keresztrevigye szt. Pétert: a felelet  egy: Non  pos-
sumus! Csak egyet látott és akart vaskövetkezetességgel: örök célját és ren-
deltetését: hogy az emberiségnek tisztán, teljesen és hamisítatlanul megőrizze 
az igazság teljét, melyet isteni alapítója szent és sérthetetlen örökség gya-
nánt bízott reája. 

így cselekedtek és döntöttek már ott, a jeruzsálemi első zsinaton asze-
rint, amint a Szentlélekben helyesnek látták. Amikor Arius fellépett  és tagadta 
Krisztus istenségét, a püspökök Niceába siettek; férfiak  voltak közöttük, kiknek 
testén még nem forrott,  be a seb, amelyet Krisztusért való vértanuságtétel köze-
pette kaptak, reszketett a kezük az öregségtől és az átszenvedett kínoktól, de 



most amikor a legszentebb mell! kellett odaállani, sziklaszilárdan állottak és 
rendületlenül és szemükből szikrázott ugyanaz a tűz, amely ott lángolt egy-
koron tekintetükben a bíró és hóhér előtt. ,S a kereszténység alapdogmáját 
megmentették. így volt ez mindig, ha veszély fenyegette  az igazságot, a jeru-
zsálemi zsinattól a tridenti, a vatikáni zsinatig. Különbözött a nyelv; aramai 
volt ott Jeruzsálemben, görög Niceában, latin Rómában és mégis csak egy 
nyelv volt: az a nyelv, amelyet Krisztus beszélt, az egy, a változatlan, a vál-
tozhatatlan igazságnak a nyelve. A hitnek tüzes, lángoló fáklyája  kézről-
kézre járt; ha szent volt az a kéz, vagy bűnös, a világosság ott tündöklött 
egyformán,  fényesen,  tisztán, ragyogón. Ég és föld  megindulhatnak, Krisztus 
szava megmarad utolsó jottájáig egyformán  szilárdan, ingatlanul. Una,  sanda, 
catholica  ecclesia  heri hodie...  és  az évszázadokon  át, amíg  világ  a világ.  Fele-
désbe megy, amit ma tisztelünk, becsülünk és szeretünk; feledve  leszünk jó-
magunk, de még akkor is ott állanak majd népeik élén és hívőik között a 
püspökök és még hangzani fog  akkor is a régi szó, a régi ima: Adjutorium 
nostrum in nomine Domini,  még térdre borul az Egyház minden nagy elha-
tározása előtt akkor is a régi könyörgéssel: Verii  sancte Spiritus...  és fel-
ujjong majd minden győzedelme után a diadalmas régi dallal: Te  Deum 
laudamus! 

Az Egyház tehát az evangéliumok és sacramentumok foglalatja.  Krisztus 
való, igazi ábrázatának kerete és az ő kenetes lelkének igazi Grál-edénye. 
Nagy, fölséges  dóm, melynek kapuján csak az nem kopogtat, akinek szívét, 
szellemét és kezét szenvedelmek bénították meg. 

És ebben a nagy dómban szentek  lakoznak mindig, a világ végéig. 
A katholikus  Egyház  szent Az első pünkösd ünnepén, az Egyház születése 
napján kizöldült az Egyház gyökere, kifakadt  szelleme és megkezdődött a 
történelem, az uri nemzedék, a finom  lelkek történelme, mely nem akar mult, 
hanem folytonos  jelen lenni. 

És adott apostolokat.  Először megkeresztelte a Szentlélek tüzében a 
tizenegyet, azután Pált s azután a nyomukban- egyre folyton  az apostoli 
férfiakat,  a pogányok térítőit: a frankok  Kiliánját, az angolok szt. Ágostonát 
39 bátor társával, az irek Patrikját, a skótok Kolumbánját, a németek Bonifá-
ciusát, a bajorok Emmeránját, a szlávok Cirilljét és Metódusát, a magyarok 
Adalbértjét és Gellértjét, — az Istvánokat, xavéri Ferenceket, clavéri Pétereket, 
Vincéket és mindazokat, kiknek lelkében él a vágy: lelkeket menteni. Sorban 
állanak ők, kezükben az evangéliummal  és  a civilizációval. 

Az egész  világ  kulturája  a katholikus  Egyház talaján  nő  és méltán 
mondja Macaulay: a katholicizmus gyalázói a kuliura gyalázói! És ahógy 
civilizálta  az összes európai népeket,  meg is védte,  fenn  is tartotta  a megterem-
tett  kulturát  minden veszedelem között. Vandálok, hunok és gótok, avarok, 
törökök és tatárok minden támadása megtört az Egyház öntestén, amellyel 
megvédte az európai keresztény kulturát. A mohácsi vészben az Egyház leg-
több főpapja  hull el; Spanyolországban 3000 harcban és ütközetben 800 éven 
át áll ellen az izlámnak az Egyház. (Bangha.) 



Az Egyház viszi bele az emberiség öntudatába, hogy közszükséglet az 
iskola.  Az Egyház szemében a tanítás istentisztelet. 

Az Egyház teremti meg az .összes iskolatípusokat, az iskolaügy leg-
nagyobb apostolait, pedagógusait. Az egyetem is az Egyház gondolata, a leg-
régibb egyetemek az Egyház alkotásai. 

Évszázadokon  át a katholikus  Egyház a tudományos  törekvések  fáklya-
vivője.  Mi lett volna a világ klasszikus kincseiből, az antik világ minden 
értékéből, ha az Egyház szerzeteseinek tudása és szorgalma meg nem menti 
számunkra a görög és latin klasszikusokat? A világ hatalmas könyvtárainak 
legnagyobb kincse a kolostorokból átvett örökség. Volna-e művészetünk az 
Egyház igazságai, jézus és á szentek éiete, a katholikus Egyház hagyományai 
és legendája nélkül! Az összes nagy középeurópai műalkotások az Egyház 
művei. A román stilijs, á gót stílus kinek az alkotása, ha nem az Egyházé? 
A renaissance nagy művészei kinek az inspirációjára, kinek vezetése és 
anyagi segélye mellett dolgoztak? Az Egyház nevelte és támogatta őket épúgy, 
mint a barokk és rokokó mestereit. Minden művészettörténelem az elmúlt 
századok azon művészi hagyatékán táplálkozik, mely az Egyház kincsét 
képezi a katakombáktól kezdve a beuroni és monte-casinói legújabb mű-
vészi iskolákig. A legnagyobb tudósok, köllők, művészek, zeneszerzők, filozó-
fusok,  természettudósok a katholikus Egyház gyermekei. 

Alig lép ki győzedelmesen a katakombák mélységeiből (313), máris a 
kezénél fogja  az emberiséget, hogy földi-égi  boldogulása felé  vezesse. Em-
lítsük a kultúra  legragyogóbb  csillagait  ? 

Az Egyház nyilvános föllépésének  kezdetén (IV.  század)  szt. Ambrus 
(f  397) megalapítja a liturgikus éneket, nagy szt. Vazul (330—379) az első 
bélpoklos intézményt, kórházat, zarándokházat, szegények munkásházát; Mesrop 
patriarka (+441) feltalálja  az V.  században  az örmény ábc-ét, megteremti az 
örmény irodalmat és külön írást ad a georgiaiaknak és a kaukázusi albánok-
nak. Ez időben írja meg .szt. Ágoston 22 kötetből álló hatalmas munká-
jával (de civitate Dei) az első keresztény történetbölcseletet. Cassiodorus 
az általa alapított kolostorban a VI.  században  az ó-klasszikus irodalmi kin-
cseket menti meg szerzeteseivel, mialatt Dionysius Exiguus szerzetes Rómá-
ban a keresztény időszámítást alapítja meg és két szerzetes kivájt bambusz-
botokban Európába hozza a selyemhernyókat. A VII.  században  szt. Eligius 
(+ 659) Limoges apátságában életre kelti a nyugati kereszténység első művész-
iskoláját, szt. Izidor megírja az első keresztény enciklopédiát, Kádmon testvér 
(f  680) megteremti az angol-szász irodalmat. Bencések alapítják meg a VIII. 
században  a híres salernoi gyógyszerész-iskolát, mely egyedül állott a XIV. 
századig Európában. A „Hildebrandslied," az élső német prózai munkák, 
egyháziak szerzeményei. Nagy Károly alatt az egész oktatásügy feje  Alkuin 
szerzetes: ő neveli Hrabanus Maurust, hogy „primus praeceptor Germaniae" 
legyen később belőle. Hogy a föld  gömbölyű és hogy ellenlábasaink van-
nak, azt szt. Virgilius salzburgi püspök (f  784) hirdeti először. Kifejti  a tételt 
később Nikolaus vön Kües (f  1464) bíboros és a regensburgi püspök Regio-



muntanus (f  1476). A IX.  században  keletkezik az Egyház kebelében az evan-
gélium első poétikus feldolgozása  (Heljand), Hrabanus Maurus megalapítja a 
fuldai  kolostorban az első keresztény főiskolát.  Ekkor teremti meg Hucbald 
bencés á többszólamú éneket. Ekkor épül a roueni zsinat kezdeményezésére az 
első lelencház. Ekkor találja fel  szt. Cirillus külön ábc-ját és ülteti át a Szent-
írást és liturgikus könyveket e nyelvre. Ez időben használja először Otfried 
barát a végrímeket. A X.  század  kapja az első ingaórát és az arabs számo-
kat az Egyház (Gerbert érsek — II. Silvester' pápa) kezéből. Ekkor csendül 
fel  a szt. galíeni Ekkehard barát ajkán a híres „Wallharilied," Roswitha apáca 
lantján az első drámai költészet, kerül ki Notker Labeo bencés tollából az 
első rhetorikai kézikönyv és az első német helyesírási szabályzat. Ekkor találja 
fel  két barát a finom  sörfőzés  módját komlóból. — A XI.  században  ajándé-
kozza meg az Egyház a világot az első csillagászati órával (Hirsau Vilmos' 
bencés-apát) és olyan órával (Pazifikus  veronai érsek kezéből), mely az időn 
kívül a heteket, hónapokat és a holdváltozásokat is jelzi. 1050 körül alapítja 
még Güido de Arezzo az énektanításban az u. n. solmizációt és a kotta-
vonalak használatát. A XII.  században  honosítja meg Bernhard spanyol szer-
zetes az arabok számolási fogásait,  keletkezik a „Rolandslied" és az „Alexan-
derlied", ír először német költeményeket Ava apáca és kapja a világ az első 
ütőórát. Szt. Denis apátja, Suger, olyan gépezetet szerkeszt, amely először 
használja fel  a gőz hajtóerejét. A XIII.  és  XIV.  század  nevezetes eseménye 
a lőpor és az első optikai lencse és vele a szemüveg feltalálása.  A lőpor 
feltalálását  a németek Berthold barátnak, az angolok Roger Bacon szerzetesnek 
tulajdonítják. Az optikai lencsét Alexander de Spina dömés szerzetes találta 
fel.  Ez időben állítják be a kölni domonkos kolostorban Albertus Magnus út-
mutatása szerint az első csiráztatót; ő adja a világnak a cinket, arzént és az 
első tudományosan feldolgozott  növény-, állat- és ásványtant. Ekkor lepi meg 
a világot a híres Roger Bacon franciskánus  az elméleti fénytan  megalapítá-
sával, a fény  visszaverődése és törése törvényeinek formulázásával,  a szivár-
vány keletkezésének megmagyarázásával, a gyüjtőtükör, a légköri fénytörés 
és légtükröződés elméletével; ő tervezi az első automobilt, mikroszkópot, fono-
gráfot  és távcsövet, (+ 1294). A XV.  században,  1409-ben alapítja meg Joffre 
atya Valenciában az első elmegyógyintézetet, ahol az „Irgalmas testvérek" ala-
pítója, szt. János, először alkalmazza azt a gyógymódszert, mely a mainak is 
alapját képezi. Flavio Biondo ekkor veti meg „Roma ristaurata" c. művével 
a Choro- és Topographiát. János mester, bécsi kanonok, 1439-ben szerkeszti 
meg első két fatáblára  metszett naptárát az állatövi jegyekkel, építi fel 
Regiomuntanus püspök barátjának az első tökéletesen berendezett csillag-
vizsgáló intézetet, ahpl először határozzák meg az üstökösök pályáját. A ferenc-
rendű Jüan Perez két domonkos és Gonzalez bíboros közbenjárására szállhat 
hajóra Cristobal Colon (Columbus), hogy felfedezze  az újvilágot a kamalduli 
szerzetes, Fra Mauro világtérképével a kezében. Wimpheling ez időben írja 
meg „Isidorieus germanicufc"  c. munkájával az első német pedagógiát. Az V. 
Jateráni zsinat (XVI.  század,  1512) állítja fel  a zálogházak intézményét, azzal 



az utasítással, hogy a beszedendő kamat csak annyi legyen, mint amennyi 
a kezelési költség. — Nicolaus Kopernicus (f  1543) kanonok Ptolemáus rend-
szerét megdönti ; XIII. Gergely megreformálja  a naptárt Kopernikus rendszere 
alapján; Fra Bartolomeo domonkos szerzetes először alkalmazza a festőmű-
vészetben a modenbábot. A cistercita Reid apát megalapítja az edinburgi 
egyetemet. A XVII.  században  Mabillon bencés megveti „de re diplomatica" 
c. munkájával a történeti forráskutatás  alapelveit és a Palaographia alapjait ; 
Salezi szt. Ferenc szerkeszti az "első rendszeres újságot. Az ingolstadti jezsuita 
P. Scheiner megszerkeszti 1603-ban a pantographot, meghatározza a nap ke-
ringési idejét, egyenlítőjének fekvését  és felfedezi  1612-ben a napfoltokat. 
Tanítványa Cysat jezsuita 1618-ban felfedezi  az „Orion" ködfoltokat;  Cava-

; lieri szerzetes a végtelen kicsinyekkel való számolás alkalmazását a felület  és 
köbtartalom számításánál és hogy az összes geometriai képződmények egy-
szerű geometriai képződményekből épülnek fel;  kiszámítja először a lencsék 
gyújtótávolságát és felfedezi  az infinitézimális  számítás alapjait. .Bouilau már 
jóval Fahrenheit (+ 1736) előtt ismeri a higanyhőmérőt (1659); Grimaldi jezsuita 
(f  1663) felfedezi  a színszóródást és fényelhajlást  és a hullámelméletet, mely 
Newton fényelméletének  alapját képezi. A híres Schal jezsuita (+ 1666) meg-
reformálja  a kinai naptárt. Tieffenthaler  jezsuita felfedezi  a Himalája láncolatá-
ban a hatalmas Dhawaltschiri hegyet, Marquette jezsuita 1673-ban a Missi-
sippi folyót.  A híres Sarbiewski jezsuita megírja az első lengyel irodalom 
költészettanát. Kircher jezsuita Rómában megajándékozza a világot az eolhár-
fával,  a szócsővel, a laterna magicával, a. szökőkúttal és a pantométerrel. 
Ő térképezi először a tengeráramlásokat. Dobrizhoffer  jezsuita írja le először 
Délamerikát. P. Lana jezsuita szerkeszti meg először a .vakok oktatásának 
módszerét. A dán püspök Stensen (Steno) foglalkozik  először tudományosan a 
nyelvcsatornával és a könnymirigyekkel, mutat reá arra, hogy a*szív tiszta 
izomzatból álló test és lesz a modern geognozis úttörője. P. Kino, ki egymaga 
50.000 pogányt keresztelt meg, felfedezi  a Rio Grandé torkolatát és megál-
lapítja, hogy Kalifornia  félsziget.  De la Salle, a keresztény iskolatestvérek 
megalapítója, felállítja  1684-ben Reimsben az első tanítóképzőt és 1699 ben 
Párisban az első ipariskolát. Fritz jezsuita felveszi  megfigyelései  alapján az 
Amazon folyását  és először készít róla térképet. A XVIII.  században,  1759-ben 
Sterzinger atya egyike a müncheni tudományos akadémia megalapítóinak; 
Liesganig jezsuita-atya megállapítja az osztrák délköröket és rendtársa, 
P. Franz megalapítja a bécsi keleti akadémiát. Prokop Diwisch premontrei 
kanonok Znaimban már jóval Franklin Benjámin előtt feltalálja  a villámhárítót 
és hogyha nem lett volna annyi ellensége, a XVIII. században már műkö-
dött volna az elektromos világítás, a telegráf  és a telefon,  mint ahogy Diwisch 
már foglalkozik  az elektromos gyógymódszerrel is. Ugyanakkor reformálja 
meg Gluck szerzetes az operát, lépteti életbe Duquesnoy plébános a mező-
gazdasági egyleteket, alkalmazza a bajor Schmidt az első kőnyomatos ké-
peket. P. Hilarius Eckhel megalapítója a tudományos numismatikának, alkal-
mazza először abbé Sarcey a feiulletont,  Felice Fontana a fonalkeresztekre  a 



távcsövek gyújtósíkjában a pókhálókat, a vízszíntezőhöz az étert. O ismerteti 
először a mérges növények méregmirigyeinek alkotását. A XIX.  században 
Hohenwart prelátus először éri el 1800 julius 29-én a Grossglockner csúcsát, 
rendezi az első mezőgazdasági kiállítást Párisban Duquesnoy szerzetes, fedezi 
fel  1801 újév éjszakáján a theatinus Piazzi az első kisbolygót és Ceresnek 
nevezi el, alapítja meg Weber a romantikus operát, teszi figyelmessé  a tu-! 

dományos világot Angelo Mai jezsuita a palimpsest-rendszerre, találja fel 
1842-ben Dr. Dzierzon plébános a mozgatható keretekkel ellátott méhkaptá-
rokat, fedezi  fel  a méhek parhenogenesisét, alkalmazza először az irgalmas 
rendű prior Opitz Prágában 1847 február  6-án a narkosist, Kneipp a vízkúrát, 
vezeti be a selyemtermelést és méhtenyésztési Schemlitsch plébános; fedezi  fel 
a híres Secchi jezsuita a helioskopot, a metereografot,  Martin plébános a vola-
pűk nyelvet, állítja fel  Singer franciskánus  híres pansymphonikonját, szerkeszti 
meg Angelo Fiorini püspök az ő híres apparatusát, mely a vasúti forgalmat 
legkisebb technikai részleteiben is pontosan jelzi. 1884-ben hal meg a híres 
Ágostonrendü Mendel, akinek keresztezési vizsgálatai olyan híresekké lettek, 
hogy a tudományos körökben ma csak „Mendelismus"-ról beszélnek, Cam-
bridge egyeteme 1908-ban a Mendelismus tanítására külön tanszéket állít 
fel,  Manchesterben külön társaság alakul, mely 1900 óta külön Mendel-
lapot ad ki. 

A természettudományok terén az egész kultura annyit köszönhet az Egy-
háznak, hogy ha befolyását  letagadnék — mondja valahol Kneller —, a 
vegyésznek fel  kellene fedeznie  az egész modern, vegyészetet, a fizikusnak 
el kellene tekintenie Galvani, Volta, Ampere és Faraday felfedezésétől,  a 
csillagásznak mindazt kellene nélkülöznie, ami Frauenhoffer  nevével össze-
függ.  Nem használhatnék az elektromos világítást, sőt még a steáringyerlyát 
sem, hiszen azt is az Egyház adta nekünk Chevreul kezéből. Az alumíniumot 
is neki köszönhetjük (Sainte Calire: Deville). A bort nem pasztorizálhatnók, 
a fényképezésnél  nem használhatnók a kollodiumot, nem használhatnék a 
vizespoharat és cementet. Nélkülözni kellene Pelletier chininjét, Laennec 
auskultációját. A baktériologia lezárhatná tudományos kutatásait Pasteur nél-
kül. Minő feltűnést  keltett Itáliában és Münchenben Cerebotani prelátus új 
távirda-készüléke, a „Quiquolibet" (1900), vagy az egész világon P. Algue 
jezsuita barozyklonométere, mely nélkül ma már hajó útra sem kel! (Bőveb-
bet : P. Tezelin Halusa: Die kath. Kirche  als Kulturtrügerin  der  Menschheit 
és dr. Hans Rost: Kath. Lebenswerte, II Die Kulhirkraft  des  Katholizismus 
c. művében.) 

Ki tudná csak megközelítőleg is felsorolni  mindazt, amit a tudomány 
az Egyháznak köszönhet! De amit láttunk, elégséges már ahhoz, hogy 
Cauchy  világhírű matematikussal mi is mondjuk: „Keresztény  vagyok, azaz 
hiszek Jézus Krisztus istenségében, ahogy ezt hitte Tycho Brahe, Kopernikus, 
Descartes, Newton, Fermat, Leibnitz, Pascal, Grimaldi, Euler, Guldin, Bos-
covich, Gerdil, valamennyi nagy csillagásza és valamennyi nagy matema-
tikusa a világnak, És katholikus  vagyok... Meggyőződésem nem örökölt elő-



ítéletek, hanem mélyenjáró kutatások eredménye." (Lásd még: K. A. Kneller 
S. 1 : Das Christentum und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft.) 

Az Egyház létesítette  a szociális  kulturát,  a szegény-  és  beteggondozást, 
a közjótékonyságot  és  társadalmi  profilaxist  is. (Bangha). A világ első szegény-
gondozói az apostolok. Folytatják a munkát a pápák és hogy a mai magas-
laton áll, azt főleg  a szerzeteseknek köszönheti a világ. Mennyi hősiesség 
a keresztény felebaráti  szeretet, kórház, lazarett, bélpoklostelep, árvaház, 
gyermekmenhely, kisdedóvó, aggház a távol földrészek  krisztiánizáló és civi-
lizáló munkája terén! Kerek számban V2 millió apáca 4 millió beteget, 
szegényt, árvát és elhagyatottat gondoz. Hammersíein jezsuita írja, hogy ezek-
nek az apácáknak a munkája sokkal több lelket hódított meg az Egyháznak, 
mint a világ minden szónokának prédikációja. És mennyi pénzt takaríthattak 
meg ezek a szerzetesek az egyes államoknak! Dr. Erhard Schlund sejteti 
némileg, amikor csak magára Bajorországra megállapítja, hogy az így megta-
karított összeg milliárdokra rug. 

Hogy némi fogalmat  kapjunk az Egyházban ma is élő e hősi lelkületről, 
tekintsünk  végig  a világon,  Ázsián, afrikai  vadságon, délamerikai elmara-
dottságon, ausztráliai állatiasságon . . . Kicsoda fogja'  kezébe és viszi az evan-
gélium mécseseit ? Kicsoda jár járatlan utakon elvadult lelkek után ? Kicsoda 
áhítozik még a XX. században a vértanúság pálmája után? A tudomány bo-
rostyánt keres, a-hadviselés és kormányzás a. dicsőség pálmája után vágyik: 
de a vértanúság pálmáját az Egyház tiszta lelkei keresik. Tündöklő fehér 
ruhába öltöznek, kik „nagy szorongattatásból jönnek" et palmae in manibus 
eorum! Kicsoda áll be a nyomorultak, a dögvészesek, a leprások, a gyógyít-
hatatlanok szolgálatába ? Valóban a keresztény szeretet szenvedélyességével 
hekatombákat szed szűzies, önfeláldozó,  halálrakész életekből. És nem viszi, 
nem támogatja őket a dollárok ereje; földhöz  ragadt szegénységükben egy 
az erejük: Krisztusi A Marabouth  indiánusok, amikor a kath. misszionáriusokat 
megismerték, azt mondották: Ezek szentek!  Mikor pedig a protestáns misszio-
náriusok jöttek hozzájuk feleségestül,  családostul, azt mondották: Ezek csak 
emberek! 

Tisztelet nekik, a krisztianizáció, civilizáció és kultura e véres és vérnél-
küli vértanúinak, apostolainak! 

Igaza van Friedrich Wilhelm Weber német költőnek, amikor énekeli: 

Preis den braven schwarzen Mönchen 
Preis den wackern Kuttentragern, 
Alles menschlich schönen Wissens 
Frommen Hütern, treuen Pflegern! 

Ezt a heroismust, ezt az értéket az Egyház állította az emberiség szol-
gálatába.^ 

De az"JEgyház igazi, voltaképeni kulturmunkája még ennél is több: 
a lelkek  kulturája  az. Mikor az Ejjyház odaáll a lelkek mellé és megmagya-
rázza nekik az életnek kérdéseit, nagy céljait, akkor végez igazi kulturmun-



kát. És neveli  a vértanúkat,  Szent Istvánt a bíboros diakónust, a vértanúság 
piros zsengéjét, ki „telve van hittel és Szentlélekkel" és a többi milliót! Sor-
ban állanak ők, pálmákkal kezükben, tanúi az igéknek! És nevel  liliomos 
lelkeket,  élükön a szt. Szűzzel, Isten templomával, a Szentlélek szentélyével. 
Ágnes, Cecilia, Katalin, Lucia, Ágota! És a liliom nem hervadt el ezer év 
után sem s kivirágzik egy Mechtildisben, Gertrudisban, s később egy Teré-
ziában, pazzisi szt. Magdolnában, Limai Rózában. Királyi leányok nálunk is: 
egy Margit, Jolántha, Kinga. Sorban állanak ők, liliomokkal a kezükben. 

És ez az Egyház, az Istenbe vetett hit rendületlen, változatlan és ugyan-
azon hit erkölcsi nagy hatalmg azzal az ambícióval lép ma is a világ elé, 
hogy lelkiismeretet nevelni, parancsnak, törvénynek tiszteletet teremteni, min-» 
den jogot, tehát a nemzetközi jogot is védeni, tehát nemzetközi békét terem-
teni csak ő tud, mert csak ő tud belemarkolni a szivekbe, a lelkekbe, és 
tudja azokat megfogni,  erkölcsi érzékre, öntudatra, jogtiszteletre, tehát szent-
ségre nevelni. Azért kiáltja fel  szt. Ágoston is: „Egyházam, te vagy az és 
egyedül te vagy áz, amely polgárt polgárral, népet néppel a testvéri szeretet 
kötelékével összefűzöd..." 

Az Egyház itt oly kulturmunkát végez, mely magasabb, mint a művé-
szetek, székesegyházak, iskolák és közintézetek alapítása és emelése. És végzi 
ezt ma ott,  az egyesek lelkében  is. " 

Azt mondta valaki: „Három  szövetségese  van az Egyháznak:  a szívnek 
vágya, a lélek  bűntudata  s a könnyek. 

Megadhatja tehát elsősorban  azt, ami a szívnek vágya. Mi minden re-
ménységet és vágyat nem kellett az embernek főképen  az utóbbi időkben 
a temetőbe vinni! Mi minden nem omlott össze körülöttünk, bennünk! 
És mégis vágyódunk boldogság után itt éŝ  viszontlátás utánzott. És még ezt 
is el akarják venni tőlünk. De ha ezt is oda kellene adnunk áldozatul, ha ezt 
is el kellene temetnünk, akkor, akkor temessenek bennünket is melléje, mert 
nem élet többé az élet. Igen: a modern irányzatok más életforrásokat  akar-
nak számunkra megnyitani: de az emberi szívnek más források  nem kelle-
nek. Amit feldicsértek,  a homokban elveszett: csak az Egyháznál van meg az, 
ami az égre mutat. Csak nála az út, mely oda vezet... És íme: hányszor 
ragadta meg már az az Egyház az idők folyamán  gyermekének a kezét és 
vezette arra az útra, hol szíve megtalálta a boldogságot, az örömöt, a békét. 
Hányszor lépett már oda a haldokló ágyához kincseivel megrakottan és <L leg-
nehezebb órát a legszentebbé tette. És ha ellenséges hatalmak béklyókba 
akarják tenni kezét: igen: béklyókba vert kezek is tudnak áldani. Tiszteljük, 
becsüljük ez áldó kezeket! Igen, ha még sötétebb lesz az ég, még több 
csillag hull lé, még több harang némul el, ha úgy látszik, hogy mindent 
maguk alá temettek a világháború romjai... látott már ilyen napokat az 
Egyház és amely Egyház világítótorony volt véres századokon át, az lesz, az 
marad nekünk ma is . . . 

Bocsánatot nyújt másodszor  a bűn tudatában nyögő léleknek. Hányszor 
mondotta már azt a szót, melyben annyi a szeretet és megnyugtatás: Ego 



te absolvo!  Sehol máshol nem csendül fel  e szó, csak az Egyházban. Az 
Egyház él vele és hivatkozik az Úr húsvéti szavára. Papi nemzedéket állít 
a világba, halhatatlan nemzedéket, mely meg nem szakított utódlási folyto-
nosságban adja tovább a nagy hatalmat. A lelkeknek szentségek kellenek, ma 
inkább, mint valaha. De nincs szentség Egyház nélkül. Azért kell az Egyház 
ma inkább, mint valaha. És ismét kérdhetjük: ki számlálhatja meg a lelkeket, 
kik itt találták meg nyugvásukat? És ha jéghideg volt a lélek, az Egyház 
tüzet gyújtott benne és ha már kidőlt számára az élet útján minden jelző, 
a lélek éjszakájából, bűnéből, tévedéséből kivezette az Egyház és visszaadta 
régi méltóságát, fényét,  pompáját. „Aranyom és ezüstöm nincsen, de amim 
van, azt adom neked: Jézus nevében kelj fel!" 

Végül  az Egyház egyedül nyújthat vigaszt könnyeink közepette. Ha 
valakit megkap a szomorúság, mint ahogy bennünket megkapott a háború-
ban és azután, ha összeszorul a szív keserves kínjában, vissza szeretnők foj-
tani a könnyeinket. Szégyenkezünk miattuk. De nem, csak sírjunk! Azért 
van melleltünk az Egyház, hogy velünk sírjon. Könnyei együtt hulltak a mi 
könnyeinkkel, imádsága együtt szárnyalt a mieinkkel, éneke a mi gyászunkat, 
fájdalmunkat  énekelte. Hallgattuk gyöngéd, komoly szavát, éreztük áldó, köny-
nyeket törlő, sziveket felemelő,  kedélyeket megnyugtató kezének erejét! Ha 
az anya késő este ágyba fekteti  gyermekét és homlokára oda írja a kereszt 
jelét, aztán letérdel, hogy felkeljen  új küzdelemre új elhatározással: „Tovább 
akarom vinni a keresztemet azért, aki nem halt meg, hanem ott fönn  él az 
égben, azért, kit reám hagyott itt a fö ldönha  az anya, ki elvesztette fiát 
és á Fájdalmas Anya képénél elhatározza, hogy állani akar, mint a Szent 
Anya... ha hősök vannak még, az Egyháznak köszönhetjük. Hány anya jött 
és sírt az Egyház kebelén, mint a gyermek és az Egyház sírt vele: de az-
után letörölte az anya könnyeit és arról beszélt, amit Krisztus tanít és meg-
vigasztalódott áz, aki sírt. Megvigasztalta az édesanyánk, az Egyház. „Aranyom 
és ezüstöm nincsen, de amim van, azt adom neked, ember : a názáreti Jézus 
nevében kelj fel!" 

És ez az Egyház igazán katholikus,  mert mindenhová ment és megy, 
ahol ember van, kinek halhatatlan a lelke és anyára szorul. Ment és megy 
minden nemzetekhez a földön,  mint ahogy Krisztus is mindenkiért halt meg 
és mindenütt ott él az emberek között. Minő arányok Napkelettől napnyug-
táig, Izlandtól a Tűzfokig!  És halad előre diadalmasan. 100 év előtt alig 
volt kétszázezer és most kétmilliónál több a katholikus Angliában. Hollan-
diában kétszázezer volt, ma kétmilliónál több van. Az Egyesült Államokban 
a 19. század kezdetén alig volt negyvenezer, ma 23 millió. Ausztráliában 
1800-ban egy sem volt, ma kétmillió. Ázsiában 100 évvel ezelőtt néhány 
ezer volt, ma 6 millió. Németországban 6 millió volt, ma 20 millió a 
katholikusok száma. Jézus nevének 5 betűje fényesen  ragyog az 5 világrész 
homlokán! 

És a hatalmas Egyház 270 millió hívőjével egy mindenben, minden 
népnél, a nép minden rétege számára, a földkerekség  minden pontján. Egy 



Isten, egy Üdvözítő, egy Kereszt, egy Oltár, egy áldozat, egy asztal, egy ke-
nyér mindenki számára, kivétel nélkül. 

Templomainak csarnokában ott állanak egymás mellett a föld  minden 
népének  szentjei  és hivatalos imakönyvéből, a breviáriumból minden nép papja 
a különféle  népek és nemzetek e szentjeit egyformán  tiszteli és imádkozik hoz-
zájuk. Nem kérdezi, Bonifácius,  a németek apostola angol volt-e, Korbiniánus, 
a bajorok megtérítője francia  volt-e? Adalbert Prágából, a magyarok apostola 
cseh volt-e, Limai szent Róza amerikai, szent Teréz spanyol, Erzsébet magyar, 
Nepomuki szent János cspb, Kosztka szent Szaniszló lengyel volt-e? Úgy 
állanak előttünk a megdicsőült szentek, mint  a béke  és  kiengesztelödés  nagy 
hatalmának,  az Egyháznak képviselői  egytől-egyig. 

És ez Egyháznak joga, a kánonjog egyforma,  egy és ugyanaz mindenki 
számára. Nincs külön kiváltságos joga a franciának,,  a németnek, külön az 
olasznak. 

És egy a hivatalos,  liturgikus  nyelve  ennek az Egyháznak. Egy Alberlus 
Magnus vagy Aquinoiszt. Tamás annak idején, évszázadokkal ezelőtt Rómában 
vagy Párisban, Kölnben ugyanazon a nyelven szólhatott egyetemi kadetrá-
járól hallgatóihoz, amelyen a szentatyák és írók szólottak, amelyen a Szent-
atya ma is szól hívőihez. A Miatyánk a liturgia keretén belül egy és ugyanazon 
nyelven csendül fel  á világ minden tájékán és azok a kivándorlók mondják, 
ha a messze idegenben idegen hangokat hallanak, idegen arcokat látnak és 
belépnek á templomba és feléjük  cseng a Dominus Vobiscum,  mintha édes 
hazai hangok szólanának feléjük  onnan, messziről, az édes haza, szülőföld  és 
otthon templomából. 

Hol van az a hatalom, mely jobban tudná a testvéri szeretet kötelékével 
békében egyesíteni polgárt polgárral, népet néppel? 

Ez az igazi  népliga,  népszövetség,  a világbéke  neutrális  nagyhatalma. 
Feje nem tör egy népnek sem vesztére, mert minden nép egyformán  gyermeke; 
hatalma nem fegyverekre  támaszkodik, hiszen egyetlen ágyúja sincsen; há-
talma a népek lelkében gyökeredzik, melyeknek egyedül keresi boldogulását. 
Nem hallgattak szavára sokszor a földi  hatalmak. A világháborúban is békére 
hívó szavát vagy udvarias felelettel  intézték el, vagy gorombán feleltek,  vagy 
egyáltalában nem feleltek,  vagy feleletül  ágyúikat irányították a Vatikán ellen. 
Amikor 1914 karácsonyán XV. Benedek pápá fegyverszünetet  kért, hogy legalább 
a legszentebb éjszakán, akkor, amikor a bethlehemi angyalok békéről énekel-
nek, némuljon a fegyverek  zaja és ágyúk döreje, a pápát kérésével elutasí-
tották. De a nagyhatalom ott élt a népek, a katonák lelkében és kérése tel-
jesült a front  legtöbb pontján. Mert amikor a szent éjszakában, a sötét, 
szent éjbe belefújt  az egyik kürtös: Stille  Nacht,  Heilige  Nacht...  elnémultak 
az ágyúk, elhallgatott a puska és ellenség és barát a béke imájára kulcsolta kezét. 

A világ égyütt láthatta ennek az Egyháznak hívőit, ennek a nagy nép-
ligának képviselőit ott Rómában az eucharisztikus  világkongresszuson.  Amikor 
a vjlág katholikusainak képviselői olt egybegyűltek az egy fő,  a pápa körül, 
ugyanakkor máshol  34 ország képviselője dolgozött lázasan, hogy összehozzák 



a népeket és megadják a világnak a békét. Úgy ültek egymás mellett, hogy 
tőr és revolver volt a zsebükben és szétmentek azzal, hogy majd máshol 
megkísérlik újra. És azalatt Rómában, a pápa hívására, a világ minden tájé-
káról nagy áldozatok árán összesereglett zarándokok ezrei feledve  multat, 
háborút, gyűlölködést, testvéri szeretettel köszöntötték egymást a Békesség 
Királyának szent nevében és fonták  meg a szivek koszorúját a szentségi Krisz-
tus, az Istennek Szive és földi'  helytartója, a pápa körül. 

Minő éjszaka volt az, amikor a kbngresszus harmadik napján éjfélkor 
pápa és püspökök, papok és világiak, hercegek gs diplomaták és munkások 
a legszebb egyetértésben ott térdeltek szent Péter oltára körül a pápával 
egy áldozatnál, hogy azzal közösen járuljanak az egy kenyérért az egy közös 
asztalhoz. És amikor a sötét éjben tündéri fényben  emelté fel  szédítő oszlo-
pain hatalmas kupoláját az éjszakába szt. Péter temploma és keresztje, izzó 
körték szikrázó tüzében küldötte szét sugarait messze mértföldekre,  ki a némán 
adoráló Campagnába és elvonult a nép méltóságos, szent, öntudatos rendben 
százezrivel a fönséges  bazilika, a béke nagyhatalmának e szimbóluma előtt, 
túlvilági béke szállott minden szívre, mert érezte mindenki, hogy itt van a 
béke, a szent, a száműzött, az annyira visszasóvárgott béke, itt mindenki 
otthon van, mindenki testvér, egy család; összehozta,  összetartja,  emeli,  lel-
kesíti  őket  az'egy,  szent, apostoli,  katholikus  hit  és  Egyház. 

És azajatt az édes, enyhe, csöndes éjben a Vatikánból egy férfiú  kiáltása 
hangzik, aki százezrek fölött  kiáltja: O Dio Gesü, dona al  mondo la pace ... 
Ó Jézus,"  Isten,  adj  a világnak  békét! 

Európa lelke sírt és könyörgött annak a férfiúnak,  a pápának a kiáltásában. 
És csodálatos: az a hatalmas  Egyház ezen a gyönge, természeténél 

fogva  ingadozó  emberen: a pápán nyugszik!  A pápa az Egyháznak megtes-
tesült változatlansága, folytonossága.  A világ többi egyházközsége mind meg-
fogyatkozhatik,  csak egy van biztosítva: az az Egyház, hol Péter  széke  van. 
Minő láncolata a római pápáknak XI. Piustól Szent Péterig 1 Ez az Egy-
háznak mintegy hátgerince (Bougaud), melyhez minden ideg összefut,  mely 
körül minden életnedv kering. Á hátgerincet megtörni elég egy ütés és ez 
halál. Meg is rohanta minden kardforgató  Nérótól végig: mert a pápa meg-
testesítője az egyházi szervezetnek. Meg is rohanta valamennyi tévtanító, 
szakadár: mert szimbóluma, lelke a hit változatlanságának. Meg is rohanta 
valamennyi szenvedély: mert megtestesítője az erkölcsi világrendnek. így volt 
ez, van és lesz ez; de áll a szikla: Tu  es Petrus...  és vele ott marad a 
sziklán a szép Egyház, mert megingathatatlan alapon nyugszik, melyet maga 
az Úr sülyesztett a földbe,  amikor mondotta: És én  veletek  vagyok a világ 
végezetéig! 

És ez a mi reménységünk,  vigasztalásunk.  Hányan rohantak mái* neki 
e sziklának és összezúzták rajta fejüket.  Üldözték a szellem, az áltudomány, 
a gúny és az erőszak fegyverével  évszázadokon át. Folyt a vére, ahogy folyik 
ma is a tinta és nyomdafesték  ellene ez irtó harcokban. De ez az Egyház 
látta, midőn a szőke fürtű  germán bevonulását tartotta Rómába. Látta a 



vandalokat, longobardokat, VI. Henriket, Barbarossát, II. Frigyest . és látta 
lehullani az utolsó Hohenstauf  szőkefűrtű  fejét  a hóhér bárdja alatt. Elmultak 
a Szép Fülöpök és Bajor Lajosok, a VIII. Henrikek és véres Erzsébetek, a 
Napoleonok és Bismarckok. Az Egyház pedig  áll  és  virágzik.  Mellette porból 
születtek és porba omlottak dinasztiák: a Cézárok világuralma, a holland 
köztársaság, a velencei dozsék hatalma, Nagy Károly és Karolingok biro-
dalma. A francia  Kapeting, Valois, Bourbonok, Bonaparték trónusa, az angol-
szász, dán, normann dinasztiák, a moszkvai, a Romanov fejedelmi  családok... 

Minden  jő  és  megy, feltűnik  és  eloszlik,  csak egyetlen  dinasztia:  a Péter 
utódainak  fejedelmi  háza, a Vatikán  nem dől  meg (Bangha) és  az a fehér-
ruhás ember ott  áll  mindig  és  tartja  kezében  diadalmasan  az Egyház kornjányát! 

Mit  féltek  hát, ti  kicsinyhitűek! 



Az erdélyi püspökség: története 1536-ig. 
Irta: Dr. Karácsonyi János. 

Az erdélyi róm. kath. püspökség hosszú fejlődés,  sok munka és szen-
vedés eredménye. 

A népvándorlás idején, főleg  a VIII. században Erdély lakatlanná vált, 
szélein rengeteg erdőségek nőttek. 896-tól 1000-ig a magyar és besenyő nem-
zetek közt volt országválasztó, lakatlan kőz s csak néha vonultak be oda 
vadászó, vagy sót bányászó csapatok s dolgukat végezve, gyorsan visszatértek. 

1002 táján az aldunamenti Bolgárországot elfoglaló  görögök elől egy 
bolgár, magát kagán-nak vagy magyarosan kaján nevező fejedelem  menekült 
Erdély északi részébe, részben bolgár-török, részben szláv alattvalóival együtt. 

Szent-István nem tűrhette és nem akarta tűrni, hogy e helyütt új, rabló 
államocska keletkezzék. 1020 táján rárontott tehát e kajánra, leverte és a 
Szamos völgyét állandóan Magyarországhoz csatolva, azt részben magyarokkal, 
részben az akkoriban hazánkba vándorló vallon-olaszokkal (ó-francia  nyelven 
beszélőkkel) betelepítette. 

Ezt előzőleg Szent-István már gondoskodott, hogy a mai Szilágy- és 
Szatmármegyék lakossága ne maradjon főpásztor,  püspök nélkül s ideiglenesen 
ennek székhelyét ott, ahol a tiszántúli síkság a hegységgel érintkezik, Tas-
nádon jelölte ki. Innen van, hogy ennek messziről látható, régi egyháza valaha 
az erdélyi püspökség védősz'entének, Szent Mihály arkangyalnak tiszteletére 
volt avatva 6 maga Tasnád városa is 1556-ig mindig az erdélyi püspökség 
legjelesebb birtoka volt, ott lakván századokon át a püspöknek a Meszesen 
inngn kormányzó helytartója. • % ' 

Nemsokára, elfoglalván  Szent-István Erdély északnyugati csücskét, az 
idetelepített és a pogány besenyők támadásainak kitett keresztény népnek na-
gyobb szüksége volt a püspök tanítására és vigyázására, mint az immár ket-
tős gyepűvel (levágott és egybedöntött fákból  álló kerítésekkel) védett tiszán-
túliaknak. Szent-István áttétette tehát a püspöki székhelyet Kolozsvárra s itt 
szintén Szent-Mihály tiszteletére avatott egyházat építtetett. Ennélfogva  e 
püspökség feje  már Szent-István idejében joggal viselte az „episcopus Ultra-
sylvanus", majd a XIII. szazadtól kezdve az „episcopus Transilvanus", ma-
gyarul „erdő-eli", összevonva „erdélyi püspök" nevet. Mivel a szamosvölgyi 
keresztények kivált eleintén sokkal kevesebbek és szegényebbek is voltak, 
hogysem egy püspököt eltarthattak volna, a szent király meghagyta a püspökség 



17 

keretében Szatmár, Szilágymegyék lakosait is, úgy hogy Szent István idejében 
az erdélyi püspök egyházmegyéjének keleti határait a Szamos és az ország 
keleti kapúi, nyugati határait pedig a Nyirség és a bihari püspök területe 
alkották. 

Mintegy hatvan esztendeig, 1085-ig a püspökség e területen fejtette  ki' 
áldásos működését. A Szamos, Kraszna mentén és a Szamos mellékvölgyeiben, 
az Egregy, Nádas, Kapus, Hodos stb. patakok mentén egymásután állította fel 
az egyházakat s küldte ezek mellé az állandó lelkészeket. Erdély legrégibb egy-
házai e területen találhatók; kicsiny, egyszerű, de erős épületek. A lelkészek évi 
látogatására és ellenőrzésére a püspök csakhamar megyénként esperesteket 
(archidiaconus = á püspök fősegéde)  rendelt s így a később emlegetett 
kolozsi, dobokai és szolnoki főesperestségek  eredete már ez időre nyúlik. 

A püspökök, esperestek, papok nagy munkát végeztek e 60 év alatt s 
mind névtelen hősökké lettek! S mekkora bátorság volt tőlük ez egyház-
megyében működniök, ahol előbb a pogány besenyők, 1061-től kezdve a még 
számosabb pogány kúnok támadásainak voltak kitéve. Már Szent István idejé-
ben egyszer csak a szent király látomásának és gondoskodásának köszönhet-

•ték, hogy a besenyők fel  nem koncolták őket. 1068-ban pedig a kúnok vak-
merően áttörve a gyepükön, az egyházmegye északi részén lakó papokat 
és híveket mind rabságra hurcolták volna, ha a Kerlés mellett vívott cserhalmi 
diadallal a magyar vitézek őket ki nem szabadítják. 

1084-ben még nagyobb veszedelem fenyegette  őket. A nemzete-áruló 
Salamon király odaígérte egész Erdélyt a pogány kúnök kánjának, Kütecsk-
nek, ha őt elvesztett trónjára visszasegíti. 1085-ben azonban Szent László 
Isten segedelmével úgy megverte a kúnokat, hogy azoknak Erdélyről le kel-
lett mondaniok. 

A rabló kúnok üldözése közben Szent László gyakran megfordult  a 
Maros és Küküllő völgyeiben s látta, hogy azok sok magyar vitézt elbírnak 
tartani, továbbá a tordai sóbányákat is biztosítani kell. Nagy elhatározással 
küljebb tette tehát az országvédő gyepüket s a Maros és Küküllő völgyeit 
végleg Magyarországhoz s ezzel együtt az erdélyi püspökséghez csatolta. 

Négy hatalmas vármegye, azaz az akkor épített Torda, Küküllőyár, Gyula-
fehérvár  és Hunyad várak védelme alá rendelt területekkél gyarapodott ekkor 
a püspökség. Örömmel tódult a magyarság a szép és termékeny völgyekbe, 
egymás után építette fel  itt falvait,  sőt ekkor az egyházmegye lakossága még 
harmadik nemzettel is megbővült, mert Szent László a határok védelmezésére 
Szászváros és Szászsebes tájékára, továbbá a Kisküküllő felső  völgyébe akkor 
még Ó-germán nyelven beszélő székelyeket is telepített. 

Ezenkívül Szent László ugyanazon okok miatt, mint Szent István tette, 
rábírta az erdélyi püspököt, hogy székhelyét Gyulafehérvárra  tegye át. Itt a 
régi Apulum romjainak felhasználásával  a kolozsvárinál nagyobb, biztosabb 
várat s abban az esetlég előbb ott levő kis egyház köveit is használ-
ván, nagyobb, díszesebb székesegyházat építtetett. 

- Még egyszer megpróbálták a kúnok 1091-ben az így megnagyobbodott 



püspökség területét elfoglalni,  de Szent László Őket a íemes mentén rettene-
tesen megvervén, kudarcot vallottak. 

1085—1142-ig tehát megint rengeteg teendő várt az erdélyi püspökökre 

A gyulafehérvári  székesegyház u. n. fejedelmi  vagy déli kapuja. 

és papokra. Újra kellett szervezniök a püspökség új központját, a négy új 
(tordai, küküllői, fehérvári  és hunyadi) főesperestnek  vigyáznia kellett az épülő 
egyházakra és lelkészlakokra, a beköltözött lakosokat rászoktatni a tizedadásra, 
mert az új egyházak felszerelései  sokba kerültek. Mind a négy, új főesperestség 



plébániáinak elnevezései kétségtelenné teszik, az ekkor ideköltözöttek túlnyomó-
részben magyarok voltak. * 

1131 után II. Béla és II. Gyécse kormánya győzedelmeskedvén Borisz 
trónkövetelőn, szükségesnek látta, hogy az ország gyepűit megint küljebb 
helyezze. Ugyanakkor a régi Flandriából tömérdek kivándorló jelentkezett, 
még pedig most már nem a vallon-olaszok, hanem nagyobbrészt az alsó-
német nyelvjárást használó szászok. Ezek készeknek nyilatkoztak arra is, hogy 
a Nagyszeben körül fekvő  lakatlan vidéket (desertum) megszállják, csak egy 
csomóban maradhassanak. II. Gyécse kormánya ezt megengedte nekik: Áttették 
tehát a Gyulafehérvártól  délre és keletre eső gyepüket a Sárkánytól délkeletre 
eső havasokra és a Hargita hegység élére és így megindult a nagy telepítés. 
Nemcsak a Küküllő és Olt közét lepték el a szászok, hanem Szolnok-Doboka 
és Kolozsmegyék keleti, addig gyéren lakott részeit is, úgy hogy ezek részére 
a püspök kénytelen volt felállítani  az ózdi főesperestséget.  Ide azonban, vala-
mint Szászsebestől keletre költöztek szép számmal a borodnok vagy brod-
nik nevezetű oroszok is a Kárpátok keleti oldaláról s örömmel fogadták  őket, 
mert nem voltak ellenséges érzelműek, hanem maguk is elfogadták  a róm. 
kath. vallást. A székelyek is ott a Nyárád, Küküllő völgyeiben annyira el-
szaporodtak, hogy számukra ís állítottak új főesperestséget:  a telegdit. 

Amily örvendetes volt egyrészt.a szászok ily csoportos beköltözése Er-
délybe, ép oly sajnálatos volt, hogy miattuk az erdélyi püspök nem terjeszt-
hette ki joghatóságát a Király kőig. A szászok ugyanis magukkal hozták pap-
jaikat s ezek már oly vidéken nőttek fel,  ahol a püspöki hatalom alól 
kivételek, felmentések  voltak. Kivitték tehát a királyi udvarnál, .hogy Nagy-
szebenben a király kegyurasága alatt álló prépostságot alapítottak, ennefc  a 
Nagyszeben környékén lakó szász papokat alárendelték s az egész prépost-
sági kerületet az esztergomi érsekséghez csatolták. Ezt 1191-ben á pápa 
követe is jóváhagyta és így az erdélyi püspöknek el kellett azt ismernie. 

Hozzá még a nagyszebeni új" prépost csakhamar- úgy kezdette értel-
mezni, hogy nem csupán a Szeben környékén levő, hanem az összes szász 
(flandriai)  lelkészségek őhozzá tartoznak, tehát pl. a szászrégeni vagy beszter-
czei is. 

Szerencsére akkor oly férfiú  ült Adorján püspök személyében az er-
délyi püspöki széken, aki Párisban tanult s előbb királyi kancellár völt. 
Ő tehát ismerte a jogvédelem útjait s kivitte, hogy a nagyszebeni prépostot 
csak a Szeben és Hortobágy patakok mentére szorították. • ' 

A Barcaság, Háromszék ép  Csíkmegyék területe azonban még ekkor is 
lakatlan, Országválasztó köz volt. Ha valaki odatelepedett, a Havasalföldön 
tanyázó kúnok mindjárt meglátogatták és mindenét elrabolták. 

1211-ben a nemrégiben megalakult német lovagrend vállalkozott arra, 
hogy ő e területet megvédelmezi a kúnok betörései ellen s bátorságossá teszi. 
II. András király tehát nekik ajándékozta a Barcaságot, majd utóbb 1222-ben 
Háromszék területét is. Ezek azután építettek ott öt várát s egymásután ala-
kliltak ott az új, szász községek. Ezek lelkészségei egy dékán vezetése alatt . 
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állottak s már nem is az esztergomi érsek, hanem közvetlenül a római pápa 
parancsolt volna nekik. 

Ebből és egyebekből észrevette II. András, hogy a német lovagok ön-
álló, független  ország alapítására törnek s azért 1224-ben kiverte őket Er-
délyből. De püspöki joghatóság tekintetében már nem lehetett a dolgon 
segíteni, a Barcaság is az esztergomi érsekséghez került. 

Mennyire természetellenes volt ez egyházi beosztás, mutatja, hogy 1347-től 
egész 1512-ig mindig mozogtak a szebenvidéki és barcasági papok, hívek 
egyaránt, hogy külön püspököt kapjanak, mert Esztergom rettentően messze 

A csíkkarczfalvi  templom és erőssége. 

esett tőlük. Ezt úgy vélték legkönnyebben elnyerni, ha az 1241-ben elpusztult 
miikai (milkovi) püspökséget náluk állítják fel  újra. Kínjukban még okleveleket 
is hamisítottak annak igazolására, hogy ők valamikor a miikai püspökséghez 
tartoztak. De az esztergomi érsek mindig hatalmasabb volt náluk. 1512-ben 
Bakócz Tamás, a híres kardinális-érsek a miikai püspökségnek még a nevét 
js eltöröltette, hogy a brassaiak és szebeniek ne hivatkozhassanak arra. 
Az eredmény az lett, hogy 1543-ban a szebeni és brassai dékánságok hatvan 
lelkészség híveivel együtt elszakadtak a katholikus egyháztól. 

A német lovagok kiűzése annyiban az erdélyi püspökségnek is javára 
vált, hogy Háromszék- és Csíkmegyék területe mégis az erdélyi püspökséghez 
csatoltatott. Háromszék nyugati felét  a Szászsebes tájékáról odaköltözött szé-



kelyek szállották meg, keleti felét  a Szászkézd vidékéről átköítözők. Csíkmegye 
határai védelmét a telegdi (a későbbi marosszéki és udvarhelyi) székelyek 
vállalták magukra s így ennek falvait  lassankint ők népesítették be. 

így alakult meg 1225—41 közt végleg az erdélyi püspökség területe, 
így lett az a folyton  előnyomuló telepítés által oly nagy terjedelművé, hogy 
a Felső-Tiszától egész le a bodzái szorosig terjedt s így is maradt 1556-ig. 

1241-ben, mint Erdély történetéből ismeretes, iszonyú vihar vonult végig 
az erdélyi püspökség területén. Az egyik tatár sereg a radnai szoroson tört 
be az országba és Erdély északi részét pusztította el, a másik a törcsvári 
szoroson áthatolva, Erdély közepének lakosságát öldöste le. Gyulafehérvár  is 
rombadőlt, a papok, hívek vére a romokra hullott, testük temetetlenül ott 
rothadt el. Maga a francia  származású Régináld vagy Rajháld erdélyi püspök 
Mohinál esett el. 

Iszonyú munka várt tehát a Dunántúlról 1242 végén ide küldött Artolf 
püspökre, majd annak utódára, Gálra (1245—1269). Táplálni kellett az éhe-
zőket, vigasztalni a sírókat s újraépíteni a lerombolt egyházakat." 

Az irgalmas Isten, aki sújt és fölemel,  időt adott erre, mert 1241 után 
egész 1431-ig, tehát 210 éven keresztül, nem engedett ellenséget Erdély föld-
jére. Új s az előbbieknél nagyobb egyházak épültek, nagyobbrészt csúcsíves 
stílben, a lelkészségek helyreálltak, de már kevesebb hívővel, a püspök mel-
lett a káptalan nem csupán az ünnepies istentiszteletet végezte, hanem a 
szentszéki és közjegyzői teendőkben is segített. A Kolosmonostort lakó bene-
dekrendűeken kivül csakhamar új, buzgó szerzetesek adták jó példáit az léten 
dicsőségéért küzdő keresztény életnek. A domonkosrendfieknek  kolostorokat 
építettek Gyulafehérvárt,  Alvinczen, Szászsebesen, Segesvárt, Székelyudvar-
helyt, Beszterczén és Kolozsvárt, a ferencrendűeknek  Szászvároson, Maros-
vásárhelyt és Beszterczén, az ágostonrendű remetéknek Tordán és Désen. 
A pálosok távol a városoktól, Szentmihályköve vára alatt (Gyulafehérvártól 
nyugatra) és Marosszentkirályon remetéskedtek. Gyulafehérvárt  népes káptalani 
iskolát állítottak fel  s annak igazgatója kapta az egyik kanonoki szék jöve-
delmét. De ezenkívül minden nagyobb községben a lelkész mellett tanító is 
működött és a jelentkező ifjakat  oktatta. 

1263-tól 1348-ig az egyházmegye elég veszedelmes helyzetben volt, mert 
a tatárok levervén a borod nok vagy brodnik nevű szlávokat, azoknak orszá-
gát, vagyis a későbbi Moldovát, elfoglalták,  oda is telepedtek és Erdélyt örö-
kösen fenyegették.  E miatt az erdélyi káptalan tagjai már 1269-ben nem 
mertek valami szegény, idősebb papot püspökké választani, hanem meg-
választották Monoszló Pétert, V. István király alkancellárját, mert ő maga is 
fegyverbíró  ember volt, testvérei pedig gazdag főurak  s jeles hadvezérek valá-
nak, úgy,-'hogy a tatároktól Erdélyt megvédelmezhették. Hasonló ok vezérelte 
a káptalant 1326-ban a fiatal,  alig 27 éves Széchy András megválasztásánál. 
A határveszedelem csak Laczkfy  Endre 1345-iki dicső győzelme és az 1348-iki 
nagy pestishalál következtében szűnt meg, mert attól kezdve Moldova jóidéig 
lakatlan maradt. 



A gyulafehérvári  székesegyház alaprajza. 



Az előkelő családból származó püspökök híre és a tízedből származó 
nagy jövedelem az erdélyi püspökséget nagyon kapóssá tette s ez okozta, 
hogy a püspökválasztást a káptalan elvesztette s a püspöki javadalmat 1356 
után előbb a pápa adományozta, de már akkor is rendesen annak, akit a 
király ajánlott. 1415 után pedig a király jelölte ki a személyt s ezt a pápa 
többé-kevésbé kénytelen volt elfogadni.  így történt azután, hogy teljesen ide-
gen és az erdélyi állapotokkal ismeretlen papok is jutottak a püspöki székbe. 

Az egyházmegye háborítatlan, szép fejlődése  és a sok szép jelenség 
mellett fordultak  elő belső bajok is az 1241 — 1431. korszakban. 

A szászok nagyrésze közelebb lakván Erdély határhegyeihez, 1241-ben 
ezekbe menekült s a tatárok dühét kikerülte. Elvonulván a tatár sereg: le-
jöttek és ellepték a Maros és Nagyküküllő balpartján elterülő vidéket, meg-
szállván itt számos olyan falut,  amelyet eredetileg a magyarok alapítottak. 
Nagy számukbalt bízva és a szebenvidékiek kedvezményeit irigyelve, mindig 
új követelésekkel léptek fel.  Ezáltal némi ellenségeskedés tört ki a püspök, 
annak hívei és a szászok között. 1277 elején e viszály borzasztó tettekben 
nyilvánult meg. A szászok élére állott a vallon-olasz származású ^izaknai 
Gyán, állítólag azért, mert ennek atyját, Alárdot, Monoszló Péter püspök és 
három erdélyi kanonok ölette meg. Vízaknai Gyán vezetése alatt tehát a szá-
szok roppant számmal egybegyűltek, átkeltek a Maroson és 1277 febr.  21-én 
megrohanták Gyulafehérvárt.  Épen a nagyböjt második vasárnapja volt, a 
papság és a hívek tehát az égyházakban voltak, de a szászok ezzel nem tö-
rődtek, hanem akiket kinn találtak, leölték, a többieket, főleg  a főespereste-
ket, kanonokokat és papokat, felgyújtva  az egyházakat, tűzhaláílal vesztet-
ték el. 

E rettentő gyászos esemény kényszerítette azután Monoszló Péter püspököt, 
hogy a másodszor is megrongált székesegyházat az 1287—1300. években újra 
építtesse, befedesse,  úgy hogy a székesegyház falai  nagyobbrészt ez időből 
származnak. 

Ugyancsak a szászok, ha már nem szabadulhattak mind ki az erdélyi 
püspök, joghatósága alól, örömmel támogatták papjaikat abban, hogy egy-egy 
nevezetesebb község papjának, mint dékánnak vezetése alatt vidéki káptala-
nokat, összejöveteleket alakítsanak s így kivonják magukat a nem mindig 
szász eredetű főesperest  ellenőrzése alól. Ilyen vidéki dékánságok (decanatus 
rurales) vagy káptalanok alakultak Szászváros, Szászsebes, Spring, Medgyes, 
Szászkézd, Kőhalom (kozdi dékánság), Szászrégen, Királynémeti és Beszterce 
környékén s később a medgyesi és besztercei dékánok fődékán  nevet nyer-
tek, mert a dékánságok közös gyűléseit ők vezették. E dékánságokhoz tartozó 
lelkészek az akkori jogszokások szerint az egyházmegyei központ fentartására 
évi adót, a cenzus cathedraticust voltak kötelesek fizetni  és ha ez sem volt 
elég, szeretetbeli adományokat (subsidium charitativum) adni. Mivel pedig 
fizetni  soha se szerettek az emberek, ezen adó és adomány kirovása, besze-
dése körül sok perlekedés, veszekedés támadt. 1308 február  havában például 
a szászsebes! dékánság papjai azért, mert felszólította  őket a? erdélyi káp-



talan, hogy Gentilis, a pápai követ eltartásához ők is hozzájáruljanak, egy 
csomó felfegyverzett  emberrel elmentek Gyulafehérvárra,  bementek a székes-
egyházba, tiltakoztak a megterhelés ellen és felebbeztek  az apostoli székhez. 

A gyulafehérvári  székesegyház szentélye. 

Ezt viszont a kanonokok nem hagyták szó nélkül s azért rájuk rohantak s a 
kanonokoknak a megverés elől a sekrestyébe kellett menekülniök. 1403-ban 
pedig az összes szász dékánságok kivitték az apostoli széknél, hogy ő reájuk 
az erdélyi püspök egész hivataloskodása alatt több mint 50 márka járulékot 



ki nem vethetett és végrendeletükben sem voltak kötelesek az erdélyi püspök-
ről vagy székesegyházról megemlékezni. 

Jogi, nemzeti szempontból mindezek helyesek lehettek, de a keresztény 
szeretet elhidegülését vonták maguk után s idővel a jogvédelem hitbéli sza-
kadássá fajult. 

Valamivel örvendetesebb volt a székelység állapota, mert a székelyek a 
folytonos  határvédelem és katonáskodás miatt kénytelenek voltak maguk közé 
magyarokat fogadni  földjeik  megművelése és jószágaik őrzése végett. A Dunán-
túl és Temesközről számosan jöttek tehát olyan magyarok, akik uraiktól 
menekülni és némi szabadságban részesülni akartak. Ezekbe azután a cse-
kélyebb számú s még ó-germán nyelvet beszélő fegyveres  székelyek bele-
olvadták. Ekként 1431-ben a székelyek már nem voltak külön nemzetiség,-
hanem székely-szabadsággal élő magyarság. így azután a vármegyékben élő 
magyarság és a székelység közt nagyobb lőn a barátság s a katholikus hit 
ott erős gyökeret vert. 

A tatárjárásnak egyik következménye volt az, hogy emiatt Erdélyben a 
vallási egység megszűnt. 

1241-ig az Erdélybe költözött népek közül a magyarok, vallon-olaszok, 
székelyek, a szászoknak hívott németek mind keresztény katholikusok voltak, 
a besenyők, a bolgár- és orosz-szlávok (borodnokok) pedig katholikusokká 
lettek. Nincs panasz azon csekélyszámú s magukat rumun-oknak nevező 
lakosok ellen sem, akiket 1185 táján III. Béla király hegyi határőrökként az 
Olt mellett eső Kercz vidékére telepített. 

De a tatárjárás annyira megritkította az erdélyi magyarság sorait, hogy 
ezentúl egymagában és egyhamar be nem népesíthette Erdélyt. Másrészt a 
tatároktól való félelem  mindenkorra visszariasztotta a nyugatról bevándorlókat. 
Ha tehát a földesurak  a rengeteg üresen álló erdőknek, földeknek  hasznát 
akarták látni, meg kellett engedniök, hogy jöjjenek jószágaikkal a románok 
(oláhok) előbb az erdős hegyekre, később a dombos vidékre is. Maga az 
erdélyi káptalan is 1291-ben engedélyt kért és kapott, hogy velük népesít-
hesse be az Ompoly völgyében, továbbá Enyedtől nyugatra eső birtokait. 

Csakhogy 1204, Konstantinápoly elfoglalása  után oly szörnyű gyűlölet 
támadt a keleti és nyugati keresztények között, hogy a keleti keresztények a 
katholikus vallásra való áttéréséről szó se lehetett. A románok pedig keleti 
keresztények s papjaik akkor még bolgár-szlávok voltak. Ezek csak oly fel-
tétel alatt szállottak meg egyes, vidékeket, ha magukkal hozhatták papjaikat 
és itt építhettek maguknak templomokat. Megjelentek tehát Erdélyben a görög 
keleti papok és templomok a katholikusokéi mellett. 

Időközben a gör. kel. egyház a Magyarországgal határos déli és dél-
keleti országokban új és erős kormányzatot nyert. 1359-ben megalapífotta  a 
havaselyi, másként ungrovlachiai metropoliát, 1374-ben pedig a moldvait. 
A havasalföldi  metropolita felhatalmazást  kapott arra, hogy a Kárpátokon inrien, 
tehát Erdélyben is joghatóságot gyakoroljon a keleti keresztények felett.  Ennél-
fogva  ö, ha nem is jött el ide személyesen, mégis szentelhetett fel  és küld-



hetett ide gör. keleti papokat. Erdély északi részét pedig a konstantinápolyi 
pátriárka 1391-ben a Máramarosmegyében Körtvélyesen lakó, önálló (stauropig) 
vagyis a püspöki joghatósággal felruházott  apát alá rendelte. 

Némi viszonzásul 1369-ben Vlád (Vlajkó) havaselyi vajda megengedte, 
hogy az erdélyi püspök az ő segédpüspökét Havaselybe és a románoktól 
akkoriban megszállott (nova plantatio) Fogaras földére  elküldhesse a bérmálás 
és egyéb főpapi  teendők elvégzése végett. Felállíttatván azonban 1381-ben 
Havaselyen, Argyas városában a róm. kath. püspökség, az erdélyi püspök 
hatalma ott megszűnt. 

Ezenkívül még két ízben szenvedett az erdélyi püspök tekintélye nagy 
csorbát az országos ügyekbe való kénytelen beavatkozás miatt. 1349-ben 
(Nagy) Lajos király foglalta  el Gyulafehérvárt  és vetette fogságba  Széchy 
András püspököt, mert bizonyos dologban neki ellenszegült. 1403-ban pedig 
Upory István püspök volt kénytelen azokhoz csatlakozni, akik Zsigmond királyt 
trónfosztottnak  nyilvánították. A Zsigmond helyére választott Nápolyi László 
hallatlan gyávasága miatt e mozgalom csúfos  kudarcot vallott s bár Upory 
1404 elején Zsigmond királytól kegyelmet kapott, időközben Maróthy János, 
Zsigmond hadvezére, Gyulafehérvárt  nagy vérengzés közt bevette. 

1432-ben lépett először Erdély földére  az a nép, amelyet a régi magyar 
természet szerint való ellenségnek hivott s amely folytonos  rablásaival, táma-
dásaival nemcsak megakasztotta itt a keresztény katholikus vallás terjedését, 
hanem azt csaknem kiirtotta és követőire, főleg  pedig püspökeire, papjaira 
iszonyatos szenvedéseket hozott: az oszmanli török. 

Ő volt közvetve oka az öt év múlva bekövetkezett és főleg  a katholikus 
papság ellen irányuló rettenetes parasztlázadásnak is. 

Épen 1437-ben olyan férfiú  volt Erdély püspöke, aki a szomszéd Sza-
ránd megyében született, de Erdélyben is birtokos, sőt jóidéig erdélyi prépost 
és így az erdélyi állapotokká] ismerős vala. Ez volt Váraskeszi Lépes György 
(1417—1442). Azonban épen ennek püspöksége kezdetétől fogva  nagy sereget 
kellett tartania és táplálnia, mert hiszen a török már 1426-ban befészkelte 
magát Havaselyben. A katonatartás, tudjuk, mindig sokba kerül, a püspöknek 
ellenben jövedelme nagyon megcsappant, mert a tizedeket hívei nem akarták 
természetben kiadni, hanem régi, rossz pénzzel megváltani. Emiatt támadt 
aztán olyan veszekedés a püspök és az egész erdélyi egyházmegye lakossága 
között, hogy ez. az egész püspökség alapjait megrendítette. Először 1436-ban 
huszita összeesküvést terveztek, de azt felfedezték  és Márkái Jakab . ferenc-
rendű hitvijzsgáló a hitviták terén felettük  győzedelmet aratott. De az ő eltá-
vozása után 1437 elején kiütött a nagy parasztlázadás Gyulafehérvár  környé-
kén, Kolozsvártól északra és az akkor, mint említők, Erdély püspökéhez tar-
tozó Szatmárvármegyében. A székváros közelében a püspök hadai a lázadást 
hamar elfojtották,  Szatmárban is sikerült a bujtogató elfogása  után a népet 
lecsillapítani, de Erdély északi részén Budai Nagy Antal népvezér oly hadat 
alkotott belőlük, kivált hogy a kisnemesek is részben hozzájuk csatlakoztak, 
amely az erdélyi vajda seregével is szembeszállott. Erre az erdélyi nemesek, 



ők is nagy veszedelemben forogván,  alkudozásra fogták  a dolgot a parasztok 
vezéreivel. Nem boldogulván azonban, 1437 szeptember 16-án KüküIIővár 
közelében, Alsókápolnán szövetségre, vagy mint latinul mondták, unióra lép-
tek a tizedügyben kevésbé érdekelt szászokkal és székelyekkel s ezek segít-
ségével a kolozsvár-vidéki parasztlázadást is elfojtották. 

* 

A Hunyády János-féle  niaross/.entimrei (most református)  templom 

A három nemzet szövetségével (uniójával) Erdély politikai egysége meg-
erősödött, de vallási egysége még jobban megrendült. Az alsó társadalmi 
osztályok bizalma papjaikhoz megsérült. Ehhez járult a katholikus lakosság 
fogyása  a törökök rablásai s a folytonos  katonaszedések miatt. 1438-ban Ali 
bég újra betört és rengeteg foglyot  hurcolt el Erdély déli részéről. 1442 elején 



Mezid bég Gyulafehérvár  vidékét dultá fel  s az ellenök vívott csatában már-
cius 18-án maga a püspök, Lépes György is elesett. 1479-ben is, a kenyér-
mezei ütközet előtt, Szászsebes és Gyulafehérvár  környékét rabolták ki a 
törökök. Innen van, hogy Alkenyér az 1317—1330. években még róm. kath. 
plébánia, de már 1515-ben panaszolkodik a plébános, hogy nem tud meg-
élni, mert a kipusztított magyarok telkeire költöző románok nem akarnak 
fizetni.  Kasztó, Berény, Szarkafalva,  Purkasz 1334-ben még tiszta róm. kath. 
szász falvak,  1539-ben pedig már román lakosságűak. 

Nagytudományű, lelkes és ami fő,  szentéletű püspökök kellettek volna 
tehát az erdélyi püspökség élére, hogy ily veszedelemben híveiket újra össze-

A kolozsvári volt franciskánus  (most református)  templom. 

forrasszák  jézus Krisztus szeretetére, egymás védelmezésére. De épen ez idő-
ben nem csupán hazánkban, hanem egész Európában, a királyok, kormányok 
tartották kezükben a püspöki kinevezéseket és javadalmakat s ők mindig olya-
nokat állítottak oda, akik a királyi kancelláriákban, államtanácsokban, vagy a 
csatatereken forgolódtak.  Az egyházmegyékben a főpapi  teendőket végezte a 
vicarius in pontificalibus,  egy-egy felszentelt  püspök (főpapi  helytartó), a szent-
széki jogi ügyeket pedig a vicarius in spirilualibus (a jogi helytartó). Az er-
délyi püspöknek ilyen jogi helytartója kettő is volt, az egyik Erdélyben, a 
másik a Meszesen túl (extra Meszes). Ezek azután végezték az ő teendőiket 
s a régi kerékvágásban haladt minden a romlás felé. 

Lépes György hősi halála után majd két évig tűnődtek a királyi udvar-
ban azon, kit tegyenek utódjává. Utoljára is, talán Ujlaky Miklós erdélyi vajda 
tanácsára, egy hazánkba vetődött s még csak 24 éves talián papot, De la 



Bischino Mátét nevezték ki. Ez természetesen mind koránál, mind előző tanul-
mányainál fogva  teljesen járatlan volt Erdély ügyeiben és így inkább akadékos-
kodott, mintsem előmozdította volna a papok és hívek buzgóságát. 1459 ben 
azzal, hogy I. Mátyás király megbuktatására Garay Lászlóval és Ujlaky Mik-
lóssal szövetkezett, elvesztette mind püspökségét, mind I. Mátyás kegyét. 

Helyébe 1461-ben, természetesen I. Mátyás legbelsőbb hívei közül, tették 
meg Zapolyai Miklóst, Zapolyai Imrének, a királyi kincstartónak testvérét. 
Azonban ez sem tudta megakadályozni a nagy adók miatt kitört 1467-iki 
erdélyi lázadást. Ez pedig I. Mátyás rettentő haragját és sok előkelő; régi 
erdélyi család bukását vonta maga után. 

Zapolyai Miklós 1468-ban meghalván, 4 évig a király húzta a püspök-
ség jövedelmét, azután pedig Veronai Gábor volt ferencréndűt  neveztette ki 
erdélyi püspökké. Ez mind tudományánál, mind egyéb tulajdonságainál fogva 
alkalmas lett volna ugyan a lelkeket jó útra vezetni, de a király örökösen-
küldözgette ide-oda követségbe és így csak épen beiktatták a püspökségbe, 
de máskülönben sohase volt Erdélyben. 

Mikor Veronai Gábor a gazdagabb és Budához közelebb eső egri püs-
pökségre ment át, I. Mátyás unokaöccsének, Vingárfi  Geréb Lászlónak sze-
rezte meg az erdélyi püspökséget. Ez is fiatal  volt ugyan, csak 28 éves, de 
ez nem lett volna baj. Inkább az volt a baj, hogy ő Ferrarában inkább a 
fejedelemnek  és kormányzónak szükséges ismereteket sajátította el s a papság-
hoz sem tanulmánya, sem nagy kedve nem volt. Ezért azután csak 1489-ben 
szenteltette fel  magát püspökké és csak 1498-ban mondotta el első miséjét. 

A kolozsvári volt franciskánus  (most református)  templom. 



3ó 

Geréb a kalocsai érsekségre távozván, végre kapott az erdélyi püspök-
ség derék, tudós, jámbor férfiút  Kálmáncsehi Domonkos személyében. Ez azon-
ban a következő esztendőben már Kalocsára készült s így semmi nagyobb 
dologhoz nem foghatott.  Ép így csak átmeneti állásnak tekintették az erdélyi 
püspökséget Bacskay (s nem Bocskay) Miklós és Thurzó Zsigmond. 1507-ben 
még rosszabbul járt az erdélyi püspökség, mert Perényi Ferencnek, ennek az 
akkor még csak 8 éves gyermeknek adták, mert az apja, Imre, akkor Magyar-
ország nádora volt. 

így azután nem csoda, hogy 1514-ben a parasztlázadás az erdélyi püs-
pökség északi részén az emberi életben, de még inkább az emberi lelkekben, 
sok kárt, sok veszedelmet idézett elő. 

E szomorú időszakban is voltak azért lelkek, akik igyekeztek jámbor-
ságukkal s a földi  dolgok megvetésével a lelkeket Istenhez emelni. Ilyenek 
voltak az ez időszakban Erdélyben is elterjedt szigorú (observans) ferenc-
rendűek, köznéven cseri barátok. Ezek számára egymásután építettek kolos-
torokat Hátszegen, vagy mint akkor mondották: Haczakon, Vajdahunyadon, 
Tövisen, Szászmedgyesen, Fehéregyházán, Kolozsváron, Felfaluban  és Csik-
somlyón. Ezeken kivül 1444-ben ők vették át a marosvásárhelyi kolostort is. 
fgy  ők lettek a katholikus magyarságnak lelki vezetői, a domonkosrendűek 
pedig inkább a szász katholikusokkal foglalkoztak. 

A szigorú ferencrendűektől  indult ki az a lelkes mozgalom is, hogy a 
románok megtérítésével Erdély vallási egysége helyreállíttassák. Az 1439-iki 
florenzi  zsinat után a magyarországi görög keletiek egyrésze csakugyan el-
fogadta  a kath. vallás tételeit s ezek számára görög szertartású püspököt is 
rendeltek ki. Ennek lett volna a hivatása, hogy Erdélyben is rábírja volt hit-
sorsosait a kath. hitvallásra, de nem nagyon boldogult. 1455-ben a szigorú 
ferencrendűek  azt hitték, hogy ha Kapisztrán Szent János eljön Erdélybe és 
szól a románoknak, ezek egyszerre átállnak a katholikus vallásra. A szent 
férfiú  1455 legvégén csakugyan engedett könyörgésüknek, eljött Erdélybe, 
karácsony ünnepét Tövisen, 1456 Vízkereszt ünnepét Haczakon töltötte, de 
mielőtt a térítés nagy müvét megkezdhette, illetőleg befejezhette  volna, a 
pápai követ visszarendelte őt Budára a keresztes had szervezése végett. így 
azután a dolog abbamaradt. Mátyás Erdéiyre haragudván, nem sokat törődött 
vele, sőt ellenkezőleg, ő még előmozdította a gör. keleti vallás megerősödé-
sét, mert odaadván Csicsó várát István moldvai vajdának, alkalmat adott vagy 
neki, vagy fiának  Bogdánnak, hogy e várhoz tartozó egyik faluban,  a Szamos 
mellett eső Réven vagy Vádon, a görög keleti szerzetesek számára monostort 
építsen s abban gör. keleti püspök lakhassék. 

így tehát külsőleg ugyan épen, de belsőleg meggyengülve érkezett el az 
erdélyi püspökség a szomorú mohácsi vészhez.1 

1 L. Karácsonyi János: A honfoglalás  és Erdély (Budapest, 1896.), Szent István élete 
(U. o. 1904), A hét vár (Kolozsvár, 1923), Magyarország egyháztörténete (Nagyvárad, 1915), 
Urkundenbuch zur Qeschichte der Deutschen in Siebenbürgen (Herniannstadt, I—III. kk.). 
Temesváry János: Erdély középkori püspökei (Kolozsvár, 1922). 



Erdély és a kapcsolt részek vallási állapotai 
1536-tól 1571-ig. 

Irta: l>r. Karácsonyi János. 

A török szultánnak 1526-ban a 
magyar nemzet ellen indított hadjárata 
Magyarországnak 1921-ben Romániához 
csatolt területén három róm'ai katholikus 
püspökséget talált. Ezek közül a Gyula-
fehérvárt  lakó erdélyi püspök egyház-
megyéje akkor még nagyobb területű 
volt, mint ma, mert Erdélyen kívül a 
mai Szilágy és Szatmár megyék is hozzá-
tartoztak. Igaz, hogy ezzel szemben a 
"szebeni és brassói dékánságok ki voltak 
véve joghatósága alól és az esztergomi 
érsekséghez tartoztak, de ezék kisebb 
területűek voltak. 

A másik volt a váradi püspökség. 
Ehhez tartozott a régi Bihar, Békés me-

A kolozsvári Szent Mihály templom. ^ t e r ü l e t e é s 3 r é g j Z a r á n d (Sáránd) 
egyrésze. 

A harmadik volt a Csanádi, szin-
tén óriási nagy, 6 vármegyét magában foglaló  s a Dunáig lenyúló püs-
pökség. 

E harmadik püspökség azonban már nagyon pusztulóban volt. 1426, 
főleg  pedig 1458 óta a Galambóczon és Szendrőn elhelyezett török katonaság 
folyton  rabolta és zsarolta a Temes és Krassó folyók  mentén lakó magyar-
ságot. Ez tehát vagy fogságba  jutott, vagy elmenekült onnan s helyüket a 
rácok (szerbek) foglalták  el. Ezek pedig nem tartoztak a csanádi róm. kath. 
püspök hívei közé. Maga a püspöki javadalom is annyira megcsökkent, hogy 
az egresi apátságot és a csanádi Mária-apálságot egyesítették vele, mert kü-
lönben a püspök nem tudta volna teljesíteni kötelességeit. A bulcsi apátságot 
is megszüntették és birtokait az aradi prépostsághoz csatolták. 
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De teljesen ép és virágzó volt az erdélyi püspökség. Gosztonyi János, 
li. Lajos magyar király nejének, Habsburg Máriának kancellárja ült ekkor a 
püspöki trónon. Mellette volt segítségül az egyházmegye kormányzatában a 
számos és tudós tagból álló káptalan. A püspöknek nem kellett kimennie 
megvizsgálni a plébánosokat; elvégezték azt helyette a hunyadi, gyulafehér-
vári, kézdi, telegdi, küküllei, tordai, ózdi, kolozsi, dobokai, szolnoki, krasznai, 
szatmári és ugocsai főesperestek. 

A káptalan felügyelete  alatt ott állott a káptalani iskola tele ifjú  éne-
kesekkel s avégből, hogy ezekből tanítókat, jegyzőket, papokat neveljenek. 
Az iskolás-kanonok és külön iskolaigazgató (rector scolae) tanította őket. 

A kolozsvári óvári, volt iloiiionkosriMuii (most fori.Micri.Muli;  zártla. 

Hasonlóképen meg voltak a székesegyházi káptalanok és káptalani 
iskolák Nagyváradon és Csanádon. De e két helyen volt még kisebb 
templomokban imádkozó kiskáptalan is a fiatal  papok nevelésére. Sőt 
Nagyváradon, mivel a Szent László sírjához nagyon sokan zarándokol-
tak és vagyonukról ott rendelkeztek, ezek szolgálatára harmadik káptalan is 
fennállott. 

De nemcsak a központokon, hanem a nagyobb városokban is úgy volt 
az egyházi szolgálat elrendezve, hogy a hívek hétköznapokon is mindig áj-



tatőskodhassanak a templomokban vagy a kisebb kápolnákban. A plébánost 
káplánok és külön oltárigazgatók segítették ebben. 

Főleg jó példát adtak azoknak, akik az Istennek akartak szolgálni, a 
szerzetesek és szerzetesnők. A régi benedekrendű szerzetesek Kolozsmonos-

A kolozsvári --vari icrciicrei'.ili z:írda ebédlője. 

toron kívül eltűntek ugyan, de bent a városokban annál jobban elszaporodtak 
a domonkos és ferencrendííek.  A donionkosrendűeket főleg  a szászok kedvel-
ték s azért Brassóban, Nagyszebenben, Segesvárt, Szászsebesen, Alvinczen, 
Kolozsvárt (akkor e város egyrésze még szász volt), Beszterczén, Szatmár-
németiben tele voltak kolostoraik főleg  szász eredetű tanult domonkos-
rendűekkel. A magyar városok közül Gyulafehérvárt,  Udvarhelyt és Nagy-
váradon laktak. 

A ferencrendííek  (bár két ágra oszolva), főleg  a magyar helyeken laktak. 



A régibb ágnak Lippán, Szászvároson, Nagyszebenben, Beszlerczén, Mező-
telegden, Nagyváradon és Szatmáron voltak kolostorai. Az újabb ágnak tagjait 
ruhájukról cseri, azaz szürke barátoknak hívták és Csíksomlyón, Marosvásár-
helyt, Felfaluban,  Brassóban, Fehéregyházán, Szászmedgyesen, Tövisen, Vajda-
hunyadon, Karánsebesen, Csanádon, Bórosjenőben, Nagyváradon, Szalárdon, 
Kolozsvárt, Kusalyon, Nagybányán és Aranyosmedgyesen, tehát 18 helyen 
működtek fáradhatatlanul. 

Azok- számára, akik távol a világ zajától akartak Istennek szolgálni, vagy 
legalább egy-két napig a szabadban imádkozni, ott voltak Szent Pál reme-
téinek vagy röviden a pálosoknak házai és kápolnái búcsújáró helyekül. Ilye-
nek voltak Marosvásárhely közelében Marosszentkirályon, Gyulafehérvár  mel-
lett Szentmihálykövén, Lippa és Arad közt Kalodván, Nagyváradtól keletre 
Fugyivásárhelyen, nyugatra a bihari hágó mellett Kápolnán, feljebb  a Be-
rettyó völgyében Szefttjobbon  és Nagyfaluban.  Az ágostonrendű remeték-
nek Gyulafehérvárt,  Tordán, Désen és Nagyváradnak Olaszi nevű részén 
voltak házaik. 

A férfiak  mellett a nők se maradtak el. Közülök is sokan egyedül Isten 
szolgálatára szentelték "magukat. A domonkos és ferencfendűek  kolostoraival 
szemben majd mindenik városban vettek ők is házakat és imádsággal, leány-
neveléssel, kézimunkával foglalkozván,  ott töltötték életüket. Némelyik város-
ban, mint Brassóban, Kolozsvárt, Beszterczén, Nagyváradon voltak mind 
domonkos, mind ferencrendfi  sesztrák vagy begizzák, mint akkoriban ezen 
apácákat nevezték. Nagyváradon ezeken kívül az előkelő családok leányai 
mint Kláraszűzek szigorúan elzárt élettel szolgáltak Istennek. 

Mivel a katholikus egyház a jótékonyságot nagyon sürgette, a jámbor 
lelkek egymásután állították fel  egy-egy kápolna mellé az ispotályokat, hogy 
abban az elhagyottakat, öregeket, betegeket állandóan táplálhassák és ápol-
hassák. Szatmár, Nagybánya, Nagyvárad, Kolozsvár, Dés, Gyulafehérvár,  Nagy-
szeben, Brassó polgárai mind gondoskodtak az ispotályokról. 

E hatalmas egyházi szervezet gyökerét az alkotta, hogy e terület lakos-
ságának háromnegyede (a magyarok és szászok) még mindig róm. katholikus 
volt. 1436 óta köztük semmiféle  vallási villongás nem volt. A lakosság egy-
negyedét tevő románok és rácok a görög kereszténységhez tartoztak ugyan, 
de akkor nem voltak ellenséges indulattal a katholikusok iránt, hiszen ezektől 
várták, hogy a töröktől őket is megmentsék. 

A mohácsi csatavesztés azonban e virágzó katholikus egyházi szervezetet 
is homlokon találta. 

E terület két püspöke, Perényi Ferenc a váradi és Csobolyi Ferenc a 
csanádi, ott küzdött és ott esett el Mohácsnál. 

A harmadik püspök, Gosztonyi János az erdélyi szintén elindult Za-
polyai Jánossal, az erdélyi vajdával együtt Mohács felé,  de csak Lippáig 
jutott el. 

Mikor bizonyossá vált, hogy II. Lajos király is ott vesztette életét Mo-
hács 'mellett a Csele patakban, a magyar nemzet javarésze elhatározta, hogy 



fiiégragadja  az alkalmat és megvalósítja a nemzeti királyságot. Megválasztotta 
tehát és 1526 nov. 11-én magyar királlyá koronázta Zapolyai Jánost. 

Ezzel azonban Gosztonyi János, Erdély püspöke, nem értett egyet. Nem 
ment el Tokajba a királyválasztó országgyűlés előkészítésére, nem ment el a 
koronázásra. Ő, mint említők, II. Lajos özvegyének, Habsburg Máriának 
kancellárja volt, neki attól kellett utasítást várnia. 

Nagy veszedelem volt azonban ez a katholikus vallásra, mert így össze-
ütközés, visszavonás támadt a katholikus magyarság és püspöke között. 

A koronázás után János király kinevezte Czibak Imrét váradi püspökké, 
a volt szerencsi apátot, Muszinai Germán Jánost pedig csanádi püspökké. 
Ennek még csak volt valami papi tudománya, de Czibak Imrének semmi, 
hiszen ő 1526-ig katona volt. 

János király azt hitte, hogy a Habsburgokat egy-két tartomány átenge-
désével a magyar trónról való lemondásra bírja. Nagy meglepetésére azonban 
Ferdinánd 1527 aug. 1-én magyar földre  lépett és 2 hónap se telt belé, őt a 
Tiszántúlra szorította. 

De ezenkívül a Habsburgok ujjai messzire nyúltak, kémeik, megbízot-
taik felbíztatták  a rácok vezérét, Cserni Jovant, hogy délről támadja meg Za-
polyai területét s így János király Czibak Imrét volt kénytelen ez ellen küldeni. 

Más oldalról Ferdinánd udvara Reichérstorfer  Györgyöt küldötte Moldo-
ván és az ojtozi szoroson keresztül Brassóba. Ez innen János király ellen 
lázította a szászokat és csapataival már Szászsebeshez ért. János király meg-
ijedt, hogy hatalmának főtámasztékát,  Erdélyt elveszíti, 1527 október elején 
Kolozsvárra sietett tehát s innen Gyulafehérvárra  vonult s Reicherstorfert 
visszaszorította. Ez alkalommal János király dühös párthívei, Bodó Ferenc és 
Dóczy János az erdélyi püspököt, Gosztonyi Jánost, azért, mert János király-
hoz nem csatlakozott, kérdőre vonták s a vitatkozás hevében úgy megverték, 
hogy e verések következtében pár nap múlva meghalt. 

Gosztonyi volt tehát a kath. főpapok  között az első, aki a rettentő po-
litikái tusák miatt Erdélyben életét vesztette. Az ő idejében történt az első 
szakítás a magyarság és a szászság között. 

Gosztonyi helyébe János király Statileo Jánost, az ő titkárát, Ferdinánd 
király pedig Gerendy Miklóst, az ő kincstartóját nevezte ki erdélyi püspöknek. 

Ekként, amint két királya volt az országnak, akként két püspöke lett 
Erdélynek I 

Statileonak azonban János király parancsára Lengyelországba kellett 
mennie követségbe. Ezt felhasználva  Gerendy, 1528 április havában Gyula-
fehérvárra  jött és azt elfoglalta. 

János király 1529 február  havában Szulejmán török szultánnal kötött 
szövetséget s először Erdély visszafoglalására  törekedett. Evégből először is 
kinevezte Somlyai Báthory Istvánt erdélyi vajdának, másrészről pedig kérésére 
a török szultán Rares Péter moldovai vajdát küldötte a Jánospártiak segítségére. 

Viszont a Ferdinánd-pártiak Fogaras vár urát, Maylát Istvánt tették erdélyi 
vajdává és segítségül mellé adták még Török Bálint temesi főispánt,  továbbá 



a János királytól átpártolt Csanádi, püspököt, Muszinai J'ánost. Ezek 1529 
május havában a Rares Pétertől fenyegetett  Brassó város segítségére siettek, 
de attól nem messzire, Földvárnál, az Olt folyó  mellett, 1529 május 22-én 
borzasztó vereséget szenvedtek. 

Itt esett el Muszinai János csanádi püspök is. A második áldozata a 
politikai tusáknak I 

Erre Somlyai Báthory István is megindult Kolozsvár felől,  visszaszorí-
totta a szászokat s Gyulafehérvárt  elfoglalta. 

Gerendy Miklós Nagyszebenbe menekült. 
E politikai küzdelmek azután átcsaptak a vallási térre is. Sokan a szá-

szok közül elhagyták a katholikus vallást, áttértek a német vallásra, amint 
akkor a Luthertől hirdetett vallást nevezték és a katholikus hit védőit, első-
sorban a domonkosrendü szerzeteseket, üldözni kezdették. 

A lelkek között tehát megtörtént a szakadás a vallási téren is. 
A földvári  csata után Erdély Szeben és Fogarasmegyék kivételével János 

király hatalmába került, de püspöke, Statileo, csak 1530-ban jöhetett egyház-
megyéjébe s akkor se lehetett főpapi  teendőket végeznie, mert Ferdinánd 
király annyira haragudott reá, hogy a római szentszéknél mindig megakadá-
lyozta az ő pápai megerősítését. Ennélfogva  Felvinczi János filippolisi  fel-
szentelt püspök és egyúttal éneklő kanonok szentelte a papokat, egyházakat, 
Enyedi Wolfhard  Adorján kolozsi főesperest  vezette az egyházi törvényszéket, 
a Meszesen túl pedig a Tasnádon lakó Losonczi Mátyás ugocsai főesperest 
igazgatta az ottlevő papokat és híveket. 

Statileo tehát csak a püspökség vagyonát, kezelte, de sokszor arra se 
ért reá, mert a király őt küldötte követségbe Péter moldvai vajdához, majd 
Gritti Lajos kormányzóhoz. Ott volt 1534-ben is aug. 7-én Brassóban, hogy 
az Erdélybe érkezett Grittit üdvözölje. 

Grittivel kellett volna találkoznia János király megbízásából Czibak Imre 
váradi püspöknek is, de hogy ne találkozzanak élve, arról Gritti gondosko-
dott. 1534 aug. 11. éjjelén Battyány Orbánnal (a hitújítás egyik nagy párt-
fogójával)  és Dóczy Jánossal Felméren Czibakot megölette. 

Ez volt már a harmadik kath. főpap,  akit Erdélyben megöltek. 
Az ezután keletkezett kavarodásban Maylát István átpártolt János király-

hoz, 1536-ban pedig Szeben is meghódolt. Így azután Erdély megint egysé-
ges lett területileg, de annál jobban.szakadozott szét vallásilag. 

Czibak halála után János király a váradi püspökséget Utyeszenich Fráter 
Györgynek, az ő kincstartójának adta. Ebben megvolt ugyan a pénzszerzés 
tudománya, de hiányzott a lelkeket elragadó, egyesítő hithirdetés tudománya. 
Keménységével, erős adóvégrehajtásaival ö inkább elvadította, mintsem össze-
tartotta a lelkeket. 

Nagy szerencsétlenség lőn az erdélyi katholikusságra, hogy a váradi 
béke megkötése után János király Statileot újra követségbe küldötte előbb a 
pápához és a francia  királyhoz, azután pedig a francia  királyhoz és V. Károly 
császárhoz. Messze idegen országokban bolyongott éveken át az erdélyi 



püspök, amikor itt Erdélyben Maylát István és Balassa Imre pártot ütöttek és 
így a lelkeket felzavarták,  távol volt, midőn János király ennek lecsillapítására 
Gyulafehérvárra  jött, midőn végső rendelkezését tette, pedig talán minden 
másként fordul,  ha ez az eszes, világlátott férfiú  itthon van. 

Mikor már 1541 április végén visszaérkezett Gyulafehérvárra,  minden 
forrongásban  volt. Bekövetkezett Buda ostroma felmentése,  majd 1541 aug. 
29-én Budavárának lefoglalása,  Izabella királynénak és kis fiának  száműzetése 
Lippára, Maylát István elfogatása. 

Épen akkor, amidőn János király özvegye és kis fia  hajléktalanul, minden 
jövedelem nélkül bolyongott Erdélyben, 1542 április 8-án meghalt Statileo. 

Kapva-kaptak ezen az ország főemberei  és a püspöki palotát odaadták 
Izabella királynénak lakásul, az erdélyi püspök birtokait, jövedelmét pedig 
eltartásul. 

Nem kellett tehát ezentúl félniök  a Küküllő- és Besztercze-menti szász 
papoknak, hogy az erdélyi püspök kérdőre vonja őket, még kevésbé kellett 
félniök  a szebeni és brassai kerületek papjainak az esztergomi érsektől, 
hiszen ez ekkor már más országban lakott és nemsokára Esztergomot is el-
vesztette. 

Ennélfogva  1542 október havában a brassai kerület papjai Honterus ve-
zetése alatt elszakadtak a katholikus egyháztól, 1543 nov. 25-én pedig pél-
dájukat az összes szász papok követték és megalakították az evangelikus, vagy 
köznéven lutheránus vallást Erdélyben. 

Erdélyen kívül volt az erdélyi püspöknek két jelentékeny birtoka, Zilah 
és Tasnád városok. Ezekre Statileo halála után Drágfy  Gáspár tette rá kezét. 
Hiába volt minden kísérlet, hogy azt visszaadja, inkább rábírta a szatmár- és 
középszolnokmegyei papokat, hogy ők is önálló, evangelikus vallású egyház-
kerületet alkossanak. 

Vége ezzel a katholikus vallási egységnek. 
Nemsokára felbukkant  az a másik vallásfelekezet  is, amelyet hivatalosan 

reformátusnak,  közönségesen kálvinistának neveztek el. 
Petrovity Péter temesi főispán  és János Zsigmond királyfi  egyik gyámja 

úgy összeveszett Utyeszenich Fráter Györgygyei, az országrész főbirájával  és 
kincstartójával, hogy e gyűlöletet a vallási térre is átvitte. Fráter György 
ugyanis úgy megutálta a törököt 1541-iki csalásáért, hogy azontúl a váradi 
békét végrehajtani, vagyis Magyarország keleti felét  Ferdinánd királynak át-
adni igyekezett. Petrovity ellenben ez országrészt a török szultán pártfogása 
alatt János Zsigmond részére megőrizni törekedett. Azok, a katholikus vallástól 
eltérő tételeket és erkölcsöket hirdető tanítók tehát bátran mehettek Petrovity 
udvarába, ott már csak azért is védelmet találtak, mert Fráter György nem 
tűrte őket. Hasonlókép tettek a Petrovitytyal tartó főurak,  mint Eperjesi Pa-
tóczy Ferenc és Erdélyben Kendy Ferenc. 

1550-ben — úgy látszott, — Fráter György fog  győzni. Petrovity csa-
patait megverték, Izabellát lemondatták és 1551-ben mind Petrovity, mind 
Izabella kivonultak ez országrészből. 



Úgy látszott, hogy a püspökségek is rendbejönnek. Fráter György meg-
kapta a pápai megerősítést, a csanádi püspöki székre kineveztette Barlabási 
Jánost (a Héderfáji  Barlabási család tagját) s az erdélyi rendek 1551 junius 
12-én beleegyeztek, hogy a király Medgyesi Ferencet, a dobokai főesperestet 
és püspökségi helytartót erdélyi püspökké nevezze ki. Addig is Fráter György 
ez eszes és nagyratörő férfiúnak  a kolozsmonostori apátságot és a nagyváradi 
nagyprépostságot adta. 

Mikor így minden rendbe jött volna, akkor a Habsburgok szörnyű bizal-
matlansága Fráter Györgygyei (hibásan Martinuzzival) szemben egyszerre min-
dent felborított.  Ferdinánd király ahelyett, hogy valamelyik Báthoryt vagy Dobót 
küldte volna Erdély átvételére, küldött egy vadidegen, erőszakos katonát, 
Castaldo Ivánt. 

Ez persze nem ismerte Erdély nehéz helyzetét, nem ismerte vagy lebe-
csülte a török szultán erejét. Nem értette meg ennélfogva  Fráter György óva-
tos politikáját, hanem a talián-olaszoknál akkoriban használatos orgyilkosság 
fegyveréhez  nyúlt és 1551 december 17-én Alvinczen Fráter Györgyöt megölette. 

Ő lett a negyedik püspök, aki Erdélyben erőszakos halállal pusztult el. 
Fráter György halálának hírére sokan azt gondolták, hogy most már 

szabad a vásár és üldözni kezdették a katholikusokat. Kolozsvárról, Vajda-
hunyadról, Beszterczéről, Segesvárról, Nagybányáról elűzték a szerzeteseket. 

De Castaldo kardjára ütött. Kolozsvárra vonult és mivel úgy találta, 
hogy sok vére van a kolozsvári polgároknak, egy kissé megköpülyözte őket 
s a szerzeteseket visszahelyezte. A nagybányaiakat is megbüntette, a lázító 
jegyzőt elűzte. 

De ez csak növelte az elkeseredést. Szomorú vége lelt emiatt Medgyesi 
Ferenc püspöki helytartónak is. 1554-ben Kolozsmonostort az ő apátságában 
rátámadtak és meggyilkolták. 

Hiába nevezte ki ennélfogva  1553-ban Ferdinánd király Bornemissza Pált 
erdélyi püspöknek, hiába ültette a harcias Zaberdjei Mátyást a váradi püspöki 
székbe (a csanádi 1551-ben török kézre került), azok, akik attól féltek,  hogy 
a török szultán egész Erdélyt elfoglalja,  csak gyűlölték a németpártiakat és 
velük együtt gyűlölték a németpártiak királyának vallását, a katholikust is. 

Amint tehát 1556-ban a török szultán kijelentette, hogy Erdélyt és a 
kapcsolt részeket János király özvegyének és fiának  János Zsigmondnak vissza 
kell nyernie, mert ő enélkül Ferdinánddal békét nem köt, amint ennek követ-
keztében Petrovity Péter 1556 október elején Izabellát és fiát  Erdélybe hozta, 
megtörtént a nagy .elpártolás a magyar főurak  és nemesek részéről a katho-
likus vallástól. Az erdélyi püspök menekült, a váradi meghalt, a Báthory, Toldy, 
Keresztúri, Telegdy családok egyes tagjain és a székelyeken kívül jóformán 
az összes urak az új hitre tértek (magukkal vivén természetesen jobbágyaikat 
is) már csak azért is, mert így még jobban elválasztották ügyüket a német 
királytól. Csíksomlyót kivéve, a szerzeteseket mindenünnen kiűzték, kolosto-
raikat elfoglalták  és így amit a katholikus egyház századokon át alkotott, 
úgyszólván egy hónap alatt tönkretették. 



1526, 1541, 1551, 1556 vagyis a nagy politikai változásoknak évei, 
évei egyúttal Erdélyben és a csatolt részeken a nagy vallási változásoknak is. 

Petrovity bevonulása és kormányzósága a reformátusokban  azt a reményt 
keltette, hogy nem csupán a tiszántúli részeken, hanem Erdélyben is a ma-
gyarság mindjárt az ő vallásukhoz csatlakozik. De ez nem következett be, 
mert Petrovitynak csakhamar erős ellenfele  támadt Bebek Ferencben. Ez a 
szultánhoz ment és tőle 1557 április 7-én kormányzóvá neveztetett ki. Ezt 
azonban Izabella királyné sem tílrte, hanem maga akart uralkodni fia  helyett. 
Az 1557 jun. 1—14-iki tordai országgyűlésen tehát Izabella támaszkodva az 
evangelikus szászokra és az akkor még csupa katholikus székelyekre, kivívta 
a vallásszabadságot nem csupán az evangélikusok, hanem a katholikusok 
részére is. Kimondotta az országgyűlés, hogy mindenki azt a hitet tarthatja 
ugyan, amelyiket akarja, de az új hit követői a régi vallást ne csúfolják  és 
annak követőit ne bántsák. Engedmény volt a katholikusoknak az is, hogy a 
gyulafehérvári  kanonokok házaikban maradhattak és a székesegyházban isten-
tiszteletet tarthattak. Váradon pedig a katholikusok 2 kolostort visszakaptak. 

1557 november elején Petrovity meghalván, a magyar és szász evangé-
likusok még nagyobb bátorságra kaptak és 1558-ban két országgyűlésen is 
eltiltották a református,  vagy mint ők nevezték, sakramentárius vallás ter-
jesztését. 

A katholikusok helyzete pedig azáltal vált könnyebbé, hogy 1558 szep-
tember havában, Bebek Ferenc, Kendy Ferenc és Kendy Antal megöletése 
után Izabella királyné Somlyai Báthory Andrást, a katholikus főurat  tette 
udvarmesterévé. Neki adta Alvincz várát is, hogy mindig közelében lehessen. 
Természetesen ez védelmébe vette a katholikus ügyeket. Nemsokára Izabella 
Báthory Istvánt, András öccsét, seregeinek fővezérévé  és a nagyváradi vár 
kormányzójává tette, elmozdítván onnan az egyházromboló, vad idegen kato-
nát, Varkucs Tamást. 

Báthory Istvánnak kinevezése Biharmegye főispánjává  és a váradi vár 
kormányzójává, biztos oltalmat jelentett a nagyszámú, de szorongatott váradi 
katholikus intézményeknek. Itt a káptalanok folytatták  a megmaradt egyhá-
zakban az istentiszteletet, végezték a hiteles helyi teendőket, gondját viselték 
az ott maradt apácáknak. 

Magában a fejedelmi  udvarban is akkor még annyira biztosra vették a 
nagyváradi székeskáptalan fennmaradását,  hogy a fejedelmi  kancellária igaz-
gatója, Mihályi Csák Mihály (de aki, hogy a főúri  Csáky- család fényéből  ya-
lami rá is áradjon, Csákinak írta és neveztette magát) 1560 augusztus 26-án 
kineveztette magát ifjú  fejedelme  által az elhunyt Ilosvai István helyébe nagy-
váradi nagyprépostnak. Azonban ő így csak a nagyprépostsági javadalmat 
kaparintotta kezére, maga továbbra is ott maradt a fejedelmi  udvarban kancel-
lárnak. 

Váradon a püspöki teendőket helyette Mindszenti András kanonok vé-
gezte. Ez prédikált, intett s ha kellett, az iskolában is tanított. Visszajöttek, 
bár csekélyebb számmal, a domonkQS- és ferencrendű  szerzetesek is. Az apá-> 



cák pedig annyira bizakodtak, hogy kezdették 1556-ban elvett birtokaikat 
visszaváltogatni. 

De már 1564-ben és 1565-ben olyanok részéről érte súlyos csapás a 
megmaradt katholikus intézményeket, akik ezeket védelmezni voltak hivatva, 
nem pedig pusztulásra juttatni. 

Míg Lengyelországban élt Izabella királyné, fia  mellé Novicampianus 
Albert nevfi  tudós katholikus papot fogadta  nevelőül. Ez 1556-ban lejött Er-
délybe is, védelmezte itt is a katholikus hitet, de 1558 végén valami okból 
visszatért Lengyelországba. János Zsigmond tehát épen az ifjúság  legvesze-
delmesebb időszakában nevelő és erkölcsi támogató nélkül maradt. Még na-
gyobb baj volt, hogy 1559-ben Izabella súlyos betegsége gyógyítására újra 
udvarába fogadta  Blandrata Györgyöt, a nagyhírű orvost, bizonyára nem is 
sejtvén, hogy ez 1552—59 közt megjárván Svájczot és Lengyelországot, talián-
olasz földijétől,  Socinus-tól (Sozzini) vallásfelforgató  balvéleményeket sajátított el. 

Meghalván 1559 szept. 15-én Izabella királyné, János Zsigmond irányí-
tása Csáki Mihály kancellár és Blandrata György udvari orvos kezébe került. 
Csáki kezdettől fogva  pogány nevelésű férfiú  volt s inkább Cicero és Seneca 
műveit forgatta,  mint Aquinoi Szent Tamás vagy Temesvári Pelbárt könyveit, 
de meg 1545-től kezdve haragudott is a katholikus egyházra, mert ez évben 
Fráter György őt, bizonyára nem ok nélkül, az erdélyi püspöki helytartóság-
tól és egyházi javadalmaitól megfosztotta.  Tetszett tehát neki az evangélikusok 
az a tanítása: akié az ország, azé a vallás rendezése is, mert így a gyermek-
fejedelem  helyett tulajdonkép ő rendelkezett volna a vallási ügyekben is. 
Blandrata először szívesen segítette Csákit, mert tudta, hogy ha egyszer meg-
ingatják az ifjú  fejedelmet  ősei vallásában, könnyű lesz azután őt egész a 
Szentháromság tagadásáig elvinni. 

A kancellár és Blandrata addig csábítgatták János Zsigmondot, míg 
1563-ban rábírták a katholikus vallás megtagadására. Féltek ugyan, hogy 
Báthory Kristóf  és István majd ezt ellenezni fogják,  de épen azért e két fő-
urat egy alkalommal vadászatra küldték el és azalatt a fejedelem  az evangé-
likusok akkori főpapjához,  Alexius (Madarász) Déneshez járulván és az ő 
templomában két szín alatt megáldozván, nyiltan elszakadt a katholikusoktól. 

Nagy szerencsétlenséget hozott Erdélyre, főleg  pedig az erdélyi kalho-
likusságra a székelyek 1562 május havi lázadása. János Zsigmond azonban 
épen akkor fegyverszünetet  kötvén Ferdinánddal, rendes hadseregének egy-
részét a székelyek ellen küldé, azokat szétverte, szabadságaiktól megfosztá, 
fékentartásukra  a Székelytámadt és Székelybánja várakat felépíttető  s egy-
részüket jobbágyokként főembereinek  elajándékozá. E főemberek  azonban a 
hitújítás pártjára állottak, jobbágyaikat is arra kényszerítők és így a székelyek 
hitbeli egységét is megbontották. 

1563-ban János Zsigmond az őt fenyegető  moldvai vajdát, Jakab des-
potát is legyőzvén, még gőgösebb lesz és 1564 jan. 21-én a segesvári ország-
gyűlésen kivitte, hogy ezentúl a vallási vitákat az ő egyik tanácsosa vezetése 
alatt kellett tartani; Az 1564 május elején tartott enyedi vallási vitán már-



A csíkkarczfalvi  vártemplom. 



Blandrata György, a fejedelmi  tanácsos, volt a döntőbíró s ennek következ-
tében 1564 junius havában a tordai országgyűlés a református  vallásnak is 
megadta a vallásszabadságot. 

1564-ben tehát a volt katholikusok három vallásra szakadtak. 
Maga János Zsigmond Blandrata biztatására református  lett és Dávid 

Ferencet, a reformátussá  lett papok vezérét fogadta  meg udvari papjául. 
Ily hatalmas pártfogóik  lévén, 1565 május elején a reformátusok  rátá-

madtak a gyulafehérvári  székesegyházra s onnan az oltárokat, szentképeket 
kihányták, a katholikus papokat a városból kikergették. így tehát az erdélyi 
katholikus püspökségnek központi vára is elveszett. 

Csak egy'olyan férfiú  volt ekkor az erdélyi fejedelemségben,  aki a to-
vábbi rombolásokat megakadályozhatta volna s ez volt Báthory István, a győz-
tes hadvezér, Szatmár és Nagybánya visszaszerzője. 

Ettől azonban a másik, tulajdonképen katholikusok védelmére- hivatott 
nagy úr: II. Miksa császár fosztotta  meg a szerencsétlen keletmagyarországi 
katholikusokat. 

1564 őszén újra háború tört ki Miksa császár és egyúttal magyar király 
meg János Zsigmond között. Báthory először elfoglalta  Szatmárt, Nagybányát, 
maga János Zsigmond pedig visszaszerezte a hadadi várat és még több 
kisebb erősséget. De azután visszatért Erdélybe. Miksa azonban 1565 elején 
Schwendi Lázár vezetése alatt erős, rendes hadsereget küldött János Zsigmond 
ellen s ez oly hirtelen ráütött a fejedelem  szétszórtan pihenőre vonult sere-
gére, hogy nem csupán Szatmárt és Nagybányát vette be, hanem a tokaji és 
az erdődi várakat is, úgy, hogy nyitva állott előtte az út Erdélybe. 

János Zsigmond erre annyira megijedt, hogy 1565 március 7-én békét 
kért. Megbízottai Miksa hadvezérével március közepén bizonyos békepontok-
ban már meg is egyeztek, úgy, hogy azokat Miksának csak jóvá kellett volna 
hagynia s meg lett volna az állandó béke. 1565 március 24-én tehát János 
Zsigmond a váradi vár kormányzóját, Báthory Istvánt, mint országa legtekin-
télyesebb emberét ünnepies követként Bécsbe küldötte a végleges béke meg-
kötésére. 

De alig indult el Báthory bécsi útjára, megjött Konstantinápolyból Kor-
nyiti Békés Gáspár, János Zsigmond főkamarása  és legbizalmasabb belső 
embere, tele fellengző  reményekkel és a török segítségében való erős bizako-
dással. E tagadhatatlanul nagy eszű és ékesszólású férfiú,  eredetileg Petrovity 
Péter neveltje és így buzgó református,  Báthory távollétében azonnal levette 
lábáról az ingatag ifjú  fejedelmet.  Rábírta, hogy vonja vissza Báthorytól az 
első utasítást és. őt kényszerítse, hogy a Schwendivel már megállapított béke-
pontok helyett a fejedelem  új követeléseit terjessze elő. 1565 április 24-én 
tehát új utasítást írt alá János Zsigmond Báthory számára s azzal a szigorú 
paranccsal küldött meg neki, hogy ezt és ne az elsőt terjessze a császári és 
királyi udvar elé. 

Báthory, bár fájdalommal,  végrehajtotta fejedelme  második parancsát s 
emiatt II. Miksa császár és király úgy megharagudott reá, hogy 1565 junius 



A gyulafehérvári  székesegyház főbejárata 



5 én Báthory Istvánt, a nemzetközi jog ellenére fogságba  tétette és harmad-
félévig  fogságban  tartotta. 

Oda volt tehát a tiszántúli és erdélyi katholikusok egyetlen pártfogója 
és oltalmazója is! 

Pedig erre annál nagyobb szükségük lett volna, mert János Zsigmond 
hadat indítván a király ellen, 1565 junius közepén seregével Nagyváradra 
érkezett, hogy innen Erdőd felé  indulva a segítségére küldött török csapatok-
kal egyesülhessen. Ezt az alkalmat felhasználták  a nagyváradi reformátusok 
és bizva a vallásukra tért fejedelem  pártfogásába,  látva, hogy gyulafehérvári 
hitsorsosaikat se érte az oltárok kihányásáért semmiféle  büntetés, junius 22-én 
egy csapat félrevezetett,  az akkori református  igehirdetőktől a szentek tiszte-
lete ellen felizgatott  ember fejszékkel  felfegyverezve  berontott a nagyváradi 
székesegyházba, feltörte  és lerombolta ott Szent László király márványkopor-
sóját, kihányta és szétszórta a szent királynak csontjait! 

Ezen esemény után már nem sejthették, hanem tudhatták előre a váradi 
kanonokok, hogy mi vár rájuk. 

1566 elején híre jött, hogy Szulejmán török szultán személyesen jön 
János Zsigmond segítségére. A fejedelemnek  eleibe kellett menni, seregét újból 
rendbeszedni. Erre pénz kellett. A fejedelem  tehát 1566 márc. 10-re ország-
gyűlést hirdetett. E gyűlésen már teljesen a hitújítók voltak többségben s azért 
a megszavazott költségeken felül  oda fordították  a fejedelem  figyelmét  a vá-
radi káptalannak még megmaradt kis birtokára. Ezzel azután utolsó pontként 
kicsikarták a fejedelemtől  azt a határozatot, hogy az „afféle  egyházi renden 
való r egyházi személyek, kik a pápai tudománhoz és emberi szerzéshez ra-
gaszkodnak és abból megtérni nem akarnak, az ő felsége  birodalmából min-
denünnen kiigazittassanak. A váradi káptalannak ő felsége  az jövő verág-
vasárnapot hagyta, kik ha megakarnak térni, jószáguktól megválva, kiket ő 
felsége  magának akar tartani, házakban, szőlöjökben, marhájokban megmarad-
hatnak. Ha pedig az Istennek igéjét nem akarják venni, személyekben mar-
hájokkal egyetemben valahová akarnak menni, szabadon elbocsátassanak." 

Már az országgyűlés e határozata is mutatja, mekkora gyűlölet, türel-
metlenség támadt a lelkekben az 1557-iki tordai országgyűlés azon határoza-
tával szemben, hogy mindenki tarthatja azt a vallást, amelyiket akarja, akár 
a régit, akár az újat. 

De még inkább mutatja a katholikusok iszonyú helyzetét e határozat 
végrehajtása. A katholikus papok természetesen nem tűrték, hogy legbensőbb 
lelki ügyeikbe idegenek beleavatkozzanak, visszautasították a református  val-~ 
lásra való áttérést s azért egyrészüket elkergették, másrészüket úgy megverték, 
hogy az ütésekbe belehaltak és a váradi székesegyházban is elnémult a 
zsolozsma. 

Mire Báthory kiszabadult, János Zsigmond már harmadik villása felé 
közeledett. Blandrata György végre elérkezettnek látta az időt, hogy Szent-
háromság tagadó meggyőződésével előálljon, maga részére nyerte Dávid Fe-
rencet, a volt kolozsvári plébánost s ennek fáradhatatlan  vitatkozásaival 1568 



március 8—18-án Gyulafehérvárt  az unitárius, Szentháromságtagadó vallás 
részére nyerte meg János Zsigmondot, Békés Gáspárt a mindenható főkama-
rást, Hagymássy Kristófot,  a váradi vár kormányzóját és az erdélyi nemesség 
túlnyomó részét. 

így szakadt szét Erdélynek volt katholikus lakossága 1568-ban négy 
vallásra. A Habsburgok nem hogy megtudták volna védelmezni a katholikus 
vallást, hanem ellenkezőleg beavatkozásukkal mind 1551-ben, mind 1565-ben 
csak szerencsétlenséget hoztak reá. 

Az 1568 január 6-iki országgyűlés az az engedélye, hogy a község 
olyan prédikátort tartson, amilyen neki tetszik, beledobta a vallási viták üsz-
két az alsóbb társadalmi osztályokba is és ki tudja, micsoda véres vallási 
harcok színhelye lett volna Erdély, ha 1571 március 14-én János Zsigmond 
meg nem hal és helyébe az erdélyi rendek nem az üldözött, de katholikus 
hitéhez annál jobban ragaszkodó Báthory Istvánt választják fejedelemmé.1 

1 E rövid áttekintés forrásai  a következők: Egyháztörténelmi Emlékek a hitújítás 
korából. I—V. köt. Budapest 1902-1912. Veszely: Erdélyi Egyháztörténelmi Adatok. Kolozs-
vár 1860. Veress E.: Izabella királyné. Budapest 1901. Sörös Pongrác: Statileo János éle-
téhez. A pannonhalmi főapátsági  főiskola  1916-ik évkönyvében. 3—56. 1. Dr. Karácsonyi 
János: A váradi káptalan megrontása. Budapest 1922. Különlenyomat a Századok 1922-iki 
évfolyamából. 



A Báthoryak kora. 
(1371—1605.) 

Irta: Bíró Vencel dr. 

A KatholikusoK helyzete 
Báthory István trónralépésekor. 

János Zsigmond halála után a katholikusokra nézve új korszak kezdő-
dött. Az erdélyiek a katholikus Báthory Istvánt választották fejedelemmé. 
Mikor ez lengyel király is lett, akkor helyette Erdélyben testvére, Báthory 
Kristóf  kormányzott, akit utóbb fia,  Zsigmond követett a fejedelmi  trónon. 
Ahol a fejedelemnek  olyan tisztelete volt, mint Erdélyben s ahol a fejedelem 
vallási felfogásának  olyan hatása volt alattvalóira, mint Erdélyben, ott a 
katholikus fejedelem  trónrajutása a katholikusok történetében kezdettől fogva 
nagyfontosságúnak  mutatkozott. János Zsigmond alatt is az egyes felekezetek 
erőre jutását nagyrészben a, fejedelem  gyakori vallásváltoztatása segítette elő. 
Most a katholikusokon volt a sor, hogy a fejedelmi  támogatás áldásait érezzék. 

E támogatásra nagy szükség volt. Báthory István ugyanis a katholikuso-
kat nagyon szomorú helyzetben találta. A katholikus papságnak 1566-ban 
bekövetkezett kiutasításakor az országgyűlésen megjelent nemesség többsége 
már protestáns volt. Amikor meg e határozat következtében a papság még-
inkább megfogyott,  akkor a katholikus hívek az ország nagy részében gon-
dozás nélkül maradtak. Nem csoda tehát, hogy a gyermekek felnőttek  anél-
kül, hogy megkeresztelkedtek volna s 1584-ben még a Székelyföldön  is, ahol 
pedig legtöbb pap volt, 10—16—20 éveseket lehetett találni, akik még nem 
voltak megkeresztelve. 

P A katholikusok fokozódó  gyengülését elsősorban a nagy paphiány okozta. 
Ki kívánhatta, hogy az egyszerűbb nép ősi hitében megmaradjon, amikor azt 
kellőképpen meg sem ismerhette? Ha beteg volt, saját papja vigasztaló sza-
vaiban nem részesülhetett s utolsó útjára nem volt, aki kikísérje ? Igazán cso-
dálatos, hogy ilyen körülmények között a katholikusság Erdély földjén  teljesen-
ki nem veszett. 

Hogy ősi hitükben mégis sokan megmaradtak, az elsősorban a ragasz-
kodásnak tulajdonítható, amellyel vallásuk iránt viseltettek, abban e nehéz 
viszonyok között is megmaradtak s az iránta való szeretetet gyermekeikben 
is felkeltették. 

Katholikus szempontból nyereségnek volt tekinthető, hogy a protestánsok 



Sem tudtak minden helyet pappal ellátni. Falvakon át nem lehetett papot ta-
lálni. így a katholikusok vallásukban könnyebben megmaradhattak s amikor 
egy-egy katholikus pap megjelent, egész falvak  vallották magukat katholikus-
nak. A városokban egyébként is tömegesebben éltek. Továbbá Erdély vallás-
ügyi térképe megalakulván, a versengés is alábbhagyott. Dávid Ferenccel a 
nagy szónokok kora lejárt. A lelkes vezetők halálával gyengébbek állottak 
helyükbe, akik elődeik modorából sokat engedtek. így, akik a reformáció  ter-
jedése idején ősi hitükben megmaradtak, habár elcsüggedten, de mégis csak 
léteztek. 

A katholikusok nagyrésze a Székelyföldön  lakott. A mai Csíkmegye 
katholikusnak maradt, Háromszékben s Udvarhelymegyében már sok volt a 
protestáns. A városok közül legtöbb katholikus volt Nagyváradon, Kolozsvárt, 
Gyulafehérváron,  Karánsebesen, kisebb számmal Torda vidékén, Marosvásár-
helyen is éltek. A Báthoryak birtokain, főleg  Szilágysomlyón s környékén is 
megmaradtak. Lúgos, Karánsebes vidékén a nemesség katholikus volt. A szé-
kely katholikusok száma mintegy 40 000, Kolozsvárt 300—500 ember, Gyula-
fehérvárt  300 család, Karánsebesen 3000 ember, Nagyváradon 2500—3000 
ember élt a katholikus vallásban. E tekintélyes számokhoz viszonyítva min-
denütt kevés volt a pap. Kolozsvárt 1579-ben már egy asztalosmester szokta 
vasárnap és ünnepnapokon az evangéliumot felolvasni,  Nagyváradra Báthory 
Kristóf  vitt egy szerzetest, amikor odavaló kapitány volt, Szilágysomlyón is 
volt egy öreg minorita, 1583-ban két pap volt ott, egész Krasznamegyében 
három. A Székelyföld  kivételével egyéb helyen nem is volt pap, ezek hiányá-
ban vándorpapokat, szónokokat fogadtak.  Főleg a török hódoltság területéről 
vetődött Erdélybe egy-egy katholikus pap. Volt olyan katholikus nemes, aki 
katholikus pap hijján protestáns szónokot tartott birtokán, de beszédét ellen-
őrizte. 

A hívők számához és elszórtságához mérten a székelyföldi  papság is 
kicsiny. Csíksomjyón 1572-ben négy felszentelt  ferencrendi  s három fráter  élt. 
1583-ban egész Székelyföldön  huszonnégy pap volt. Közülök Csíkmegyére 
(Csík, Gyergyó, Kászonszék) tizenöt esett. Egy-egy pap volt Csíkszenttamáson, 
Csíkszentmihályon, Csíkszentmiklóson, Csíksomlyón, Csíkszentgyörgyön, Csík-
ménaságon, Kozmáson, Csíkszentsimonon, Csíkszentkirályon, Csíkmindszenten, 
Boldogasszonyfán.  Kászonújfaluban  és Gyergyószentmiklóson kettő-kettő volt, 
de ez utóbbi helyhez négy plébánia tartozott. Háromszékmegyében (Kézdi— 
Orbai széken) kilenc pap volt, Orbai-széken négy, Kézdi-széken öt és pedig 
Kézdiben, Kézdiszentkeresztesen, Esztelneken, Lemhényben, KézdiszentléleUen. 

Püspök nem lévén az országban, a székely papság két esperest igazga-
tása alatt állott. Egyik a mai Csíkmegye papságának volt a feje  s Csíksomlyón 
lakott, a másik a mai Háromszék papságát igazgatta s Gelencze volt a szék-
helye. Az esperestet a papok választották és püspök hiányában a fejedelem 
erősítette meg. Papokká az ezidőben Leleszen lakó csanádi püspök, vagy a 
kamienici (Oroszország) püspök szentelte őket. 

Az ellenőrzés nélkül maradt papság élete nem felelt  meg az egyházi 



követelményeknek. így rendesen házasodtak, a csiki papok közül csak négy-
nek nem volt felesége.  A papság kiképzése természetesen fogyatékos  volt, 
papnevelőintézet hiján főkép  egymástól tanulhattak. így kellő tudomány nél-
kül, ellenőrzés nélkül magukra hagyva a katholikus hit megerősítésében kevés 
támaszt Ígérhettek. A katholikusok azonban így is örök hálával tartoznak 
nekik, mivel a székelységet ősi vallásában megtartották. 

4 jezsuiták betelepítése. 
Báthory István fejedelem,  vallásos buzgóságtól vezettetve, ez állapotokon 

segíteni akart. Fejedelemmé való választásakor az ország előtt esküt tett, hogy 
a vallást nem fogja  erőszakosan terjeszteni, ami egyébként sem volt célja. De 
célul tűzte ki, hogy a katholikus vallást védelmébe veszi, megerősíti s e célja 
elérését a katholikus papok lelkes munkájától várta. Az eszmék nagyhírű har-
cosait mindig küzdéssel tele idők teremtik, tehát azokhoz fordult,  akik a 
nemes küzdés: a vallás- és tudományterjesztés terén a legjelesebb harcosok 
között állottak. A jezsuiták voltak ezek, akik már most, a rend fellépésének 
első évtizedeiben tettvágyukkal, megyőződésükkel, tudományukkal és feddhe-
tetlen életmódjukkal a nagy fejedelem  terve megvalósulását kilátásba helyezték. 
Olyan szerzetesrend oldhatta csak meg a reá váró nagy feladatot,  amely al-
kalmas utódok neveléséről is gondoskodni tudott. 

Hosszas tárgyalások után végre 1579-ben a lengyel jezsuita tartomány-
főnök  tizenegy jezsuitát hozott be Erdélybe, köztük pátereket, frátereket,  taní-
tókat. Kolozsvár mellett a kolozsmonostori volt bencés apátság szerzetháza 
volt első lakóhelyük, ahol legott iskolát is nyitottak. Mivel azonban Kolozs-
monostor falú  és Kolozsvár között akkor még pusztaság terült el, azért a 
fejedelem  csakhamar a városba is behozta őket s a jezsuiták nagyobb része 
1581-ben a Farkas-utcában levő elhagyott ferencrendi  zárdába költözött s a 
még Mátyás király idejében épülni kezdett csúcsíves templomot vette birto-
kába. Itt épült fel  iskolájuk, nevelőintézetük is. 

Amint a jezsuitáknak 1581-ben adott alapítólevele1 kifejti,  a fejedelmet 
az ő betelepítésükkel kettős cél vezette: az erdélyi katholikusság megerősítése 
és a tanítás. Vallásos buzgósága mellett tehát országos szükség pótlásáról 
akart gondoskodni. A szerzetes rendek s általában a katholikus papság ki-
utasítása ugyanis az iskolázás aláhanyatlásával járt. Arról, hogy a tanításról 
az állam gondoskodjék, akkor még szó sem esett, ez tisztán az Egyház ügye 
volt. Az állam gondoskodása abban, merült ki, hogy esetleg anyagi támoga-
tástól gondoskodott. Olyan viszonyok között tehát, amikor egy-egy iskola 
jellegét azok tanítóinak arravalósága szabta meg, nagyjelentőségű az a körül-
mény, hogy a jezsuiták kísérletezések helyett pontosan megszabott tantervvel 
léptek a világ elé. A protestánsoknak voltak ugyan középfokú  iskolái Kolozs-
várt, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Gyulafehérvárott,  de a megalakulás ne-
hézségeivel küzdöttek, a felsőfokú  tanítás meg teljesen hiányzott. A hiány 
pótlása az iskoláikról híres jezsuitákra várt. 

i Veress: Font. rerum Trans. I. 127—132.1. 



Az alapítólevélben a fejedelem  felhozta,  hogy az erdélyi ifjak,  hogy fő-
iskolát végezhessenek, hosszas vándorlásokra kényszerülnek. Azért más ke-
resztény fejedelmek  példájára a jezsuitákat hívta be, mint olyanokat, akiket 

Hun^arus  m STeFffitNJa.J-d  re^tteMt, 
• B3TT0REVS.  vdfu  údis  rt  nrejuit 

tudományuk, jáinborságuk arra ajánl, hogy az ifjúságot  tudományban és jó 
erkölcsökben nevelni fogják.  Az 1579. okt. 21—24-iki erdélyi országgyűlés, 
amikor a jezsuitákat befogadta,  szintén a képzett tanítókat nézte bennük s 
kivánta, hogy csak tanítással foglalkozzanak.  A jezsuiták feladata  tehát az 



Jett, hogy országós szükségen segítsenek, a fejedelem  emellett működésíiktől 
még a katholikusság megerősödését is várta. 

Iskolájuk jellegéül az alapítólevél kollégiumot nevez meg. A kollégium 
szó a jezsuiták szerint olyan rendházat jelent, ahol legalább húsz tag van és 
amely magasabbrendű iskolával áll kapcsolatban. E magasabbrendű iskola 
pedig nem kifejezetten  főiskola.  Látszik ez abból, hogy a kolozsvári kollé-
giumban a felsőbb  tanulmányokat : "a filozófiát,  a teológiát csak 1585. végén 
kezdették tanítani. Kitűnik főleg  Pázmány Péternek a szatmári kollégiumot 
megalapító leveléből, amely kollégium középiskolával bírt. A filozófia  egyéb-
ként is a mai középiskola két felső  osztályát pótolta, úgyhogy a középiskola 
mai összetételében a teológia kivételével nagyjában az akkori filozófiai  kép-
zést is megadja. A kolozsvári kollégium főiskolai  jellegét az mutatta, hogy 
főiskolánál  szokásos címeket (baccalaureatus,. magister, doctor) osztogatott. 
A tanításban végső cél a teológiai tanuláshoz szükséges ismeretek megszer-
zése volt. 

Az iskola helyéül az alapítólevél a Farkas-utcában adott zárda mellett 
egy volt apácazárdát jelölt meg, amelyet iskolaépületté most építettek fel. 
Az építéshez maga a fejedelem  Fehérvárról küldött anyagot és az épület el-
készítéséig évi 1000 tallért igért. A templom kijavításához is a fejedelem  adott 
téglát. Tehát a bőkezű' fejedelem  a sajátjából  hozatta  rendbe  a romokat, 
amelyek egyházi jellegét leginkább ama körülmény mutatja, hogy a ferenc-
rendi kolostor odaadásához a fejedelem  a pápa beleegyezését kérte. 

A jezsuiták fenntartására  a fejedelem  a kollégiumnak adományozta a re-
formáció  miatt megszűntetett kolozsmonostori bencés apátság birtokaiból 
Kolozsmonostort, továbbá Bács, Jegenye, Tiburcz, Kajántő és Bogártelke hely-
ségekben fekvő  birtokokat. 

E birtokok tisztán egyházi jellegű birtokok voltak. Az 1556. április 
26—27-iki erdélyi országgyűlés annak a régi szép elvnek hangoztatásával, 
hogy ami egyszer Istennek ajánltatott, az többé világi célokat nem szolgálhat, 
a fejedelemre  bizta, hogy ez az elvett katholikus egyházi javakra vonatkozó-
lag állapítsa meg, azok hol fordíttassanak  szent célra vagy iskolák fenntartá-
sára. Amely javak e cél megvalósításánál nélkülözhetőknek mutatkoztak, azok 
az államkincstár kezelésébe  (ad publicum fisci  usum) mentek át. Nem írták 
azokat a kincstári javak közé, mert a kincstári jószágok megállapítása csak 
Bethlen Gábor fejedelemsége  alatt következett be. Amely birtokokat ekkor a 
kincstári javak közé bevezettek, azok többé nem voltak elajándékozhatók, csak 
bizonyos váltságösszeg lefizetésé  ellenében használatra adták oda azokat. 

Az országgyűlés végzése szerint tehát János Zsigmond fejedelem  szaba-
don rendelkezett az elvett egyházi javakkal és a kolozsmonostori bencés bir-
tokokat örök tulajdonul Forgách Ferenc nagyváradi püspöknek adományozta. 
Ennek halála után, mint tulajdonos nélkül maradt birtokot megint a kincstár 
kezelte s belőle három részt: Tiburczot, Kajántót és Bogártelkét Báthory 
István fejedelem  örök tulajdon gyanánt Blandrata Györgynek adott. Blandrata 
utóbb a fejedelem  beleegyezésével e három birtokrészt Lónai Kendi Sándor-



nak és Lósonczi Bánffy  Farkasnak eiadta. Miután Blandrata a birtokrészeket 
örök tulajdon gyanánt kapta, nyilvánvaló, hogy az eladásnál a fejedelem  en-
gedélyének megszerzésére csak azért volt szükség, fnert  a fejedelem  szándéka 
az adományozással a jeles Blandrata udvari orvos megjutalmazása volt. A feje-
delem beleegyezését elősegítette, hogy Blandrata a pénzen Magyarországon 
akart szerezni magának birtokot. 

Most tehát a nemeslelkű fejedelem  e három birtokrészt az utolsó tulaj-
donosoktól saját  pénzén  („propriis nóstris sumptibus") visszaváltotta,  azokat 
a többi birtokrészekkel egyesítette s a jezsuita kollégiumnak adományozta. 
Tehát megragadta az első alkalmat, hogy ez egyházi jellegű birtokot eredeti 
rendeltetésének visszaadja, mihelyt e rendeltetés megvalósítására újabb lehe-
tőség kínálkozott. Senki ez adományozás ellen fel  nem szólalt, annyira nyil-
vánvaló volt, hogy a (fejedelem  az igazság szerint jár el. Országgyűlés e bir-
tokokat fiskusi  javak közül kivenni szükségesnek nem látta, mivelhogy azok 
az igazi fiskus  javak között nem is foglaltak  helyet. Mindenki előtt természe-
tes volt, hogy az újonnan bejött egyházi rend egyházi birtokot kap, amelynek 
jó részét a fejedelem  saját pénzén vette vissza. A másik része meg egyébként 
sem volt magánosok részére lekötve. 

Az alapítólevél szerint az adományozás a jezsuita kollégiumnak szólott, 
de ez alapítás egyben a célt is megjelölte, amely végett az alapítás történt. 
E cél pedig a kathoíikus érdekek előmozdítása az iskolában és az iskolán 
kívül. Vagyis az alapítás nem a tanítókért történt,' hanem a tanítók alapíttattak 
a célért. És míg e cél megvalósul, addig az alapítás rendeltetését betölti. 
Vagyis a jezsuitáknak adott vagyon az első perctől fogva  katholikus  közvagyon, 
ahogyan Báthory István uralkodása óta azt minden erdélyi, katholikus ural-
kodó felfogta  s aszerint kezelte. 

A jezsuiták Kolozsvárt ilyen viszonyok között kezdették meg működé-
süket. Az iskola kiegészítéséül csakhamar a szeminárium is felépült,  amelyet 
főiskolai  tanulók elhelyezésére szántak. A jezsuiták 4—5 házhelyet vettek meg 
és a templom mellé nagy költséggel emelték a szemináriumot, amely 1603-ig 
állott fenn. 

Kolozsmonostoron, Kolozsváron kívül még két helyen telepedtek meg: 
Gyulafehérváron  és Nagyváradon. Fehérvárt 1579 óta működtek. Ellátásukról 
a fejedelem  gondoskodott; kaptak templomot és üresen álló zárdát. Szeminá-
riumot is állítottak fel,  amelyhez a fejedelem  a fehérvári  híd árendájábóí évi 
1000 arannyal járult. E szeminárium azonban idővel vagy teljesen elpusztult, 
vagy legalább is hasznavehetetlen lett, úgyhogy századok múlva magán-
adományokból új épült helyébe. Nagyváradon 1584-ben telepedtek meg, ahol 
tekintélyes birtokot, templomot kaptak, de rendházuk nem épült. Itt is volt 
iskolájuk. 

A. jezsuiták hatása. 
A' jezsuiták működésének több körülmény kedvezett. Ilyen volt elsősor-

ban az uralkodó család pártfogása.  Báthory Kristóf  öccsének, Báthory István-
nak terveit készségesen támogatta. Báthory Kristóf  fia  nevelését is Leleszi 



János jezsuita atyára bizta. Báthory Zsigmond is ragaszkodott hózzájuk, a 
rendtagokról a jezsuita rendfőnökhöz  írt levelében elragadtatással beszélt. 

** \ y> 

V/s 
A fejedelmi  támogatás mellett jó hatással vojt a jezsuiták jó hírneve, elismert 
tudományossága, amelyek ellen ellenfeleik  sem tettek kifogást.  Emellett amint 
a jezsuiták szinte fáradságos  munkájuk lekicsinylésére írtak, a nép nem ide-



genkedett a katholikus vallástól s így könnyebben lehetett náluk eredményeket 
elérni. Továbbá maguk a jezsuiták írták, hogy a protestánsok velük szemben 
türelmesebbek voltak, mint más országokban. A főrangú  protestánsok állan-
dóan érintkezlek velük, Blandrata Gyulafehérváron  többször felkereste  őket, 
tudományukról, erényes életükről a fejedelmi  tanács előtt is elismerően beszélt. 
Kovacsóczy Farkas kancellár hasonlóan nyilatkozott. 1584-ben 16 protestáns 
pap fia  tanult náluk. Hasonló elismerés jele, hogy a román gör. keleti püspök 
is a jezsuiták szemináriumában neveltette unokáját s felvételét  személyesen 
kérte. Maguk a katholikusok meg a beköltöző jezsuitákban Istennek küldötteit 
látták, sokan sírtak örömükben, hogy megint katholikus papot láthatnak, aján-
dékokat hoztak nekik. Szükség idején védelmükbe vették és missziótartásra 
keresve keresték őket. 

Kedvező körülmények felhasználásával  aztán a jezsuiták a hitélet fel-
virágzására s új hívek szerzésére mindent megtettek. Szilágysomlyóról, Maros-
vásárhelyről, Torda vidékéről, Lúgosról, Karánsebesről, Temesvár vidé-
kéről is jöttek őket missziókra meghívni. Székelyföldről  harminc nemes is jött 
egyszerre ez ügyben. Temesvár, Nagyvárad vidékén a török hódoltság terü-
letéről az emberek 15—20 mérföldről  is összesereglettek. A csíkiak látván, 
hogy a paphiány a katholikus vallást veszélyezteti, adót róttak magukra, hogy 
a jezsuiták fenntartásához  járulva, jobban papokhoz jussanak. 

Kolozsvár volt a jezsuiták működésének középpontja, itt is laktak leg-. 
nagyobb számmal. Innét jártak ki falvaikba  s egyéb helyekre. Itt volt legtöbb 
iskolájuk és itt voltak legjobb szónokaik. Különösen felhasználták  az olyan 
alkalmakat, amikor országgyüléstartás idején a fejedelemmel  nagy tömegek 
jöttek össze Erdély különböző részeiből. Ilyen alkalommal a tanulók színelő-
adásokat tartottak, amelyeket a fejedelem  s a nemesség is megnézett. A szín-
előadások látványosak voltak, közben fegyveres  tanulók, parasztok is szere-
peltek. Ilyenkor a jezsuiták vallásvitákat is rendeztek, szentbeszédeket tartottak. 
Ilyen beszédek, hitviták Gyulafehérváron,  Nagyváradon is voltak. 

A szentbeszédekre nagy gondot fordítottak.  Gyulafehérváron  Báthory Kris-
tóffal  együtt az udvar is eljárt a beszédekre, azért itt a jezsuiták jó szóno-
kokat szerepeltettek. Kolozsmonostoron, majd beköltözésük után a városban 
a szentbeszédekre sok ember összejött, délelőtt 300, délután 800—1000 ember 
egy-egy alkalommal. Nagyváradon is sok ember összejött különösen vasárnap 
és ünnepeken, amennyiben a szegények ingyen fürödhettek  az ottani fürdő-
ben. A szónokok magyar, latin, német nyelven beszéltek. 

A beszédeken, szóbeli vitákon kívül a jezsuiták röpiratokat is bocsátottak 
ki, amelyek vallási tételekkel foglalkoztak,  hogy így a nagyközönséget is bele-
vonják a vitába. Támadó iratokra nem szívesen feleltek,  hogy kerüljék az 
összetűzést, de egy-egy tételt fejtegettek  az iratokban. Magyar, latin nyelvű 
nyomtatványaik Krakkóban, Németországban készültek, utóbb Kolozsvárt ma-
guknak is volt nyomdájuk. Báthory István fejedelem  Possevinp jezsuita atyá-
nak utasításul adta, hogy a magyar könyvek mellett román könyveket is 
nyomasson, különösen katekizmust. Könyvek magyarra fordításával  főleg  §zán«j 



István jezsuita foglalkozott,  megfigyelvén,  hogy a protestánsok könyvekkel 
jobban hatnak a katholikusokra, mint beszédekkel. 

A jezsuiták lelkes munkája okozta, hogy a katholikus hitélet nagyon fel-
lendült. Azt az elvet vallották, hogy a legnagyobb tudományos készültség és 

Possevino Antal jezsuita atya 

a legvallásosabb élet, ha az nem gyümölcsözik mások javára, a közérdek elő-
mozdítása szempontjából kevés értékkel bír. Tehát a siker titkát a tevékeny-
ségbe helyezték s teljes erejüket vitték be működésükbe. Erdélyt állandóan 
Indiához hasonlították, ahol válogatás nélkül minden teendőre vállalkozniok 
kellett, lelkészi, iskolai munka egy volt előttük. Széleskörű munkásságuk miatt 



mindenféle  egyházi ténykedésre kaptak felhatalmazást,  azt is kieszközölték, 
hogy erdélyi papot bármelyik püspök a megkívánt kor előtt is felszentelhet. 

A fellendült  hitéletet az mutatta, hogy templomaik megteltek hívekkel, 
a gyónók és áldozók száma növekedett, az áttérők száma is emelkedett, csak 
Kolozsvárott két év alatt négyszáz ember tért a katholikus egyházba, Nagy-
váradon ezer, de ebből sok a hódoltság területére esett. A tanulók közül 
hatvan lett katholikus. Missziótartásaik idején mindenfelé  tömeges vissza-
térések voltak. 

E hitterjesztés azonban a protestánsokat felingerelte.  A jezsuitákat csak 
mint tanítókat akarták Erdélyben tartani, nem akarták tehát, hogy állandó 
lakóhelyeikről távozzanak. A katholikus terjeszkedés az ő rovásukra történt, 
mivel ahol a jezsuiták megjelentek, többször, beszédeik hatása alatt, onnét a 
protestáns papoknak távozniok kellett. Viszont a jezsuitákat a missziótartástól 
nem lehetett eltiltani, mivel meghívásokra mentek, a katholikusoknak beszéltek, 
egyéb vallásúak maguktól mentek oda. S hogy a jezsuiták beszédeinek nagy 
hatásuk volt, azt az ő tudományukon kívül annak is köszönhették, hogy, amint 
a jezsuiták írták, a városi protestáns papok nem voltak eléggé jártasok a 
humaniórákban, a falusiak  tudatlanok voltak, Dávid halála után nem volt, aki 
velük szemben kiálljon. így ellenfeleik  ott fogtak  ellenük össze, ahol legerő-
sebbek voltak: az országgyűlésen. 

Mihelyt a kiskorú Báthory Zsigmond trónra lépett, nyíltan kezdették a 
jezsuiták kitiltását sürgetni. Felhozták ellenük, hogy a szentképek tisztelete és 
az átlényegülés tana miatt bálványimádók, kárhoztatták a képek, ereklyék tisz-
teletét. Hangoztatták, hogy átlépték hatáskörüket, mivel csak a tanítás volt 
nekik megengedve. Állították, hogy a tanítás révén elragadják gyermekeiket, 
felhozták,  hogy a jezsuiták mindenfelé  zavarokat támasztottak s ha bennmarad-
nak, Erdélyt is végső veszedelem fenyegeti. 

Viszont a jezsuiták azzal védekeztek, hogyha minden felekezet  szabad 
vallásgyakorlattal bír Erdélyben, miért csak a katholikus nem. Hivatkoztak 
érdemeikre: Erdély általuk más országokkal jött összeköttetésbe; hogy sokat 
költöttek épületekre, könyvekre, egyházi ruhákra, bútorokra; hogy alapítottak 
iskolákat, szemináriumot, főiskolát.  Hangoztatták, hogy hívásra jöttek be. Az 
országgyűlés előtt külön Í6 kifejtették  védelmüket, mindhiába. Ellenfeleik  erő-
sebbek voltak és kitartó követelésükre a gyermekkorban lévő fejedelem  bele-
egyezett kitiltásukba (1588.). Azt is kimondta az országgyűlés, hogy a főurak, 
urak saját birtokaikon, tarthatnák egy papot vagy barátot, de többet nem. 

így a jezsuiták ügye Erdélyben elveszettnek látszott, azonban Báthory 
Zsigmond, aki kitiltásukba csak a kényszerűségnek engedve egyezett bele, 
azon volt, hogy mielőbb visszahozza őket. Erdélybe hívta Carilfo  Alfonz  je-
zsuita diplomatát, majd Kolozsváron újból feltűntek  más rendtagok is, végre 
1595-ben országgyűlési végzéssel Kolozsvárra és Fehérvárra elismerten is 
visszatelepülhettek. Visszakapták birtokaikat is, amelyeket Báthory Zsigmond 
kiutasításuk után nem bizott a kincstár kezelésére. Világos bizonyságául annak, 
hogy azokat a katholikus egyház birtokainak tekintette. Ugyanígy tett Báthory 



Endre fejedelem  is, aki a kiutasított jezsuiták birtokait az ő javaik gyanánt 
említette.1 

A jezsuiták kolozsvári iskolájukat újból megnyitották, hasonlóképpen történt 
Gyulafehérváron  is, ahol új kollégium, építéséhez fogtak.  Az új kollégium épí-
téséhez szükséges köveket maguk fejtették,  téglát maguk vetették ott, ahol a 
fejedelem  a fejtésre  s téglavetésre a határban engedélyt adott. így az építő-
anyagot maguk hordták össze, amelyekből, hogy minél célszerűbb épületet 
alkothassanak, a bőkezű fejedelem,  mindenesetre a sajátjából, évi 400 forintot 
adott nekik. 

A rendtagok fenntartására  meg alapítványt tett. Négy birtokot adott 
nekik, több jobbágytelket, sót, tizedjövedelemből részt, évi ezer forint  árenda-
jövedelmet. Báthory Endre bíboros fejedelem  ez alapítványt megerősítette. 

Hasonlóan cselekedett Mihály  vajda  is (1599 dec. 31.), amikor Erdélybe 
jött.2 A jezsuitáknak adott javak megerősítésével keresztény érzületéről tévén 
tanúbizonyságot, azt a gondolatot fejezte  ki, ámelyet IV. Béla magyar király 
a kolozsmonostori bencések alapítólevelének megerősítésekor hangoztatott: 
Ami az Istené, az világi célra nem fordíthatá. 

A jezsuiták Bocskay koráig (1606.), bár sok viszontagság között, foly-
tatták működésüket. Székely Mózes fejedelemsége  napjaiban a felizgatott  pro-
testáns nép ugyan a kolozsvári szemináriumot és kollégiumot feldúlta  (1603.), 
de aztán a jezsuiták megint visszajöttek. 

Egyházkormányzat. / 
A jezsuiták működésének jelentősége legfőképpen  abban áll, hogy nemes 

nagyravágyásukkal, meggyőződésükkel, bátor fellépésükkel  és kitartásukkal a 
katholikusok vallási öntudatának felkeltéséhez  nagyban hozzájárultak. A fel-
keltett katholikus öntudat megnyilvánulása, hogy egyre erősebbé lett a kíván-
ság, hogy a katholikusoknak is lehessen püspökük, mint van a felekezeteknek. 
Azt kívánták, hogy a nyáj ne legyen pásztor nélkül s papszentelés végett 
nagy költséggel, nem egyszer életveszéllyel, ne kelljen más országokba járniok. 

Báthory István ugyan foglalkozott  a püspökség visszaállításának gondolatá-
val, de mert a püspöki vagyon magánkezekbe jutott és visszaszerezni nem tudta, 
a végrehajtás elmaradt. Báthory Zsigmond, hogy a nagy szükségen segítsen, 
unokatestvérére, Báthory Endre lengyelországi bíborosra, a későbbi fejede-
lemre gondolt, hogy az erdélyi katholikus hívekre lelki ügyekben felügyeljen 
s a szükséghez képest intézkedjék. A bíboros, amíg a római szentszék más-
képpen nem intézkedik, a megbízást elfogadta's  kötelességéhez híven tisztében 
el is járt. 

Az 1591-ik évben a pápához folyamodott,  hogy annak támogatását meg-
szerezze. Kérte, hogy az egész országban elszórt katholikusok gondozására 
a ferencrendiek  közül valakit püspöki címmel ruházzon fel,  hogy a felszente-
lendőknek ne kelljen messze földre,  Lengyelországba menniök. A püspök címe 
lehet Erdély püspöke, mivel azelőtt is egy püspök volt Erdélyben és ez Er-

1 Veszely: Erd. egyháztört. adatok I. 303. 1. 
s A gyulafehérvári  rk. főgimn.  1895/96. évi Értesitője 12. 1, 



dély püspöke címet viselte. A püspök a legkatholikusabb helyen, Csíkban 
lakjék, jövedelme 300 tallér legyen, amelyet akár a fejedelem  javaiból fizes-
senek, akár a kiutasított jezsuita atyák javaiból, akár az ő családi örökségéböl. 

A hitélet fellendítésére  azt óhajtotta, hogy Lengyelországból hat-hét val-
lásos, tanult szerzetes küldessék, akik a szentségeket kiszolgáltassák és a. 
nemesi ifjak  tanítására alkalmasak legyenek. Úgyszintén a római Collegium 
Germanicumból is küldessék néhány magyarul és németül tudó pap. 

Hangoztatta, hogy a papokról való gondoskodásra őt a fejedelem  és az 
erdélyi katholikus státusgyülés  (congregatio universorum catholicorum in Tran-
silvania")1 kéri. Később, amikor a státusgyülések lefolyását  és összetételét 
világosabban meglehet állapítani, a státusgyűlések ugyanezen kifejezéssel  is 
jelölték magukat. Vagyis világosan látszik, hogy a státusgyűlések már a Bátho-
ryak korában megtartattak, tehát a katholikus státus, az egyházi és világi elem 
közössége, az egyházi érdekek megvédésére, ápolására már virágzásban volt, 
csak éppen még nem státus szóval jelölte magát. Ez a Rákóczyak alatt kö-
vetkezett be. 

A római szentszék a bíboros felterjesztését  figyelembe  vette és felhatal-
mazást adott neki arra, hogy esperestet nevezzen ki. Ezzel megszűnt a régibb 
gyakorlat, amely szerint az esperestet a papok választották és a választást a 
fejedelem  erősítette meg. A bíboros kötelessége lett, hogy a jövőben felszen-
telendő papok házasságát megtiltsa. Minden téren megnyilatkozik a törekvés, * 
hogy az egyházi felügyelet  nagyobbodjék s tisztán az egyház jogai közé tar-
tozó ügyek az egyház előtt nyerjenek elintézést. Ezt célozta ama pápai intéz-
kedés is, hogy az esperest nehezebb ügyek elintézése végett a tanultabbakat 
összehíván, a nagyobb ügyeket ne a fejedelemhez  felebbezze  döntés végett, 
mint eddig szokásban volt, hanem a bíboroshoz. Az esperest két öreg pappal 
évenkint köteles volt a plébániákon visitációt tartani. A szentszéknek szívén 
feküdt  még az egyházi jövedelmek megvizsgálása, rendezése. Elrendelte, hogy 
a bíborosnak időnként jelentés tétessék. 

A bíboros erre Csík—Gyergyó—Kászonszék esperestjévé Gálffi  Pált ne-
vezte ki s ellátva a szükséges utasításokkal. Ez utasítások az egyházkormány-
zás módjába engednek bepillantást. 

Ezek szerint az esperest joga, hogy a házasságkötéseket megvizsgálja, 
kétes esetekben döntsön, a papoknak ez ügyben elkövetett tévedéseit helyre-
hozza, az ellenállókat megbüntesse. A papokat évenkint kellett látogatnia s az 
üres plébániákat betöltenie. Ez is a meglévő jogszokás megmásitása volt, 
ugyanis ez időkben az a szokás alakult ki, hogy az egyes egyházközségek 
papjaikat maguk választották meg. 

Mivel több újításról volt szó, amelyek a fennálló  s a szükségszerűségből 
létrejött szokásokkal ellenkeztek, így az esperestek kinevezése, a papi házas-
ság megakadályozása, a bíboroshoz való felebbezés,  a papválasztás eltörlése, 
várható volt, hogy ez újítások, illetve az egyház általános törvényeihez való 
visszatérések a papságban és a hívekben ellenállást váltanak ki. Éppen azért 

i Veszély: i. m. I. 303,1. 



az esperest jogot nyert, hogy ellenállás esetén a fejedelem  támogatását kérje. 
E ténnyel azonban a világi elem befolyása  növekedett anélkül, hogy egyben 
a tervezett újítások is huzamosabban megvalósultak volna. 

Az esperest ugyanis azt az utasítást nyerte, hogy ha a fejedelem  támo-
gatására van szüksége, akkor forduljon  Jósika István kancellárhoz, aki a 
bíborosnak szóló írásokat, felebbezéseket  továbbítani fogja  s csak Jósika és 
más katholikus főurak  tanácsára, akik a fejedelem  mellett vannak, küldje a 
nagyfontosságú  ügyeket a bíboroshoz. 

Vagyis az erdélyi katholikus egyház élén állott a bíboros, ő nevezte ki 
az' esperestet, a nagyobb ügyekben a felebbezések  hozzámentek. Az esperest 
az egyházi rendeleteket végrehajtotta, az egyházközségeket látogatta, a feleb-
bezéseket továbbította, a házassági ügyekben ítélt, papokat tett. A világi elem-
nek az egyházi ügyekre való befolyása  a fejedelemnek  és katholikus tanácso-
sainak közreműködésében, a katholikus státusgyülés (congregatio universorum 
catholicorum) határozatának betartásában nyilatkozott meg. 

A püspökség betöltésének kérdése ez intézkedések dacára nem hallgatott 
el. A Lengyelországból való kormányzás nehézkes volt, másrészt püspöki teen-
dőket a bíboros helyett senki sem végezhetett. Ez a körülmény végre is arra 
bírta a fejedelmet,  hogy 1598. május 1-én kiadott alapító levéllel a püspöksé-
get helyreállította, püspökké Napragy Demetert tette, aki jövedelmi, forrásul 
Gyalut kapta. 

Napragy Demeter egyben a kancellárságot is viselte, ami püspöki teendői 
végzésében nagyban hátráltatta. A zavaros időkben, amely zavarokat Báthory 
Zsigmond állhatatlansága idézett elő, Napragy állandóan nagy szerepet ját-
szott. Erdély £s Magyarország egyesítésének volt a híve, ami miatt sok gáncs 
érte s végre is 1601-ben száműzték őt Erdélyből. Vele a püspökség is meg-
szűnt s az erdélyi fejedelemség  egész ideje alatt szünetelt. így tehát az ő 
pár éves püspöksége az erdélyi katholikusok lelki életében nagyobb nyomokat 
nem hagyhatott. 

Hitélet. 
E lelki életre vonatkozólag a jezsuiták és Báthory Endre bíboros fel-

jegyzéseiből tudunk legtöbbet.1 A korszak első felében,  a jezsuiták szereplé-
sének fénykorában,  a katholikusok szabad vallásgyakorlatát nagyban elősegí-
tette az a védőlevél, amelyet Báthory István fejedelem  1583-ban a katholikusok 
érdekében kiadott. 

E védőlevélben a katholikusokat kivette a protestánsok egyházi jogható-
sága alól. Nevezetesen elrendelte, hogy egy felekezet  se gyakoroljon a má-
sikon joghatóságot, amiből csak viszálykodások származnak. Tudomására ju-
tott, mondotta a fejedelem,  hogy a katholikusok e tekintetben rövidséget szen-
vedtek, tehát ez a jövőben ne történjék, hanem a katholikusok helybenhagyása 
mellett válasszanak bírót (esperest?), aki ahányszor szükséges, katholikus és 
okos embérek tanácsa szerint intézze el a katholikusok ügyeit. Ez ügyek kö-

1 Biró V.: A róni. katholikusok helyzete és hitélete a jezsuiták első betelepülése 
idején (Kolozsvári rk. főginin.  1913—14. Értesítő) és Veszely: i. m. I. 301—6.1, 



zött első helyen állott a házasság, amely ügyben eddig a protestánsok mon-
dottak ítéletet. 

E védőlevél a bizonytalanságot mutatja, amely a reformáció  idején kiala-
kult. Katholikus papok hijján protestáns pásztorok ítélkeztek katholikus ügyekben 
is. Ez főleg  azon helyeken történhetett, amely helyek a Székelyföldön  kívül 
estek, mert Székelyföldön  ilyenkor az esperestek ítélkeztek. Báthory István, 
mint katholikus fejedelem  ilyen esetekben megkívánta, hogy az ügyeket 
hozzá felebbezzék.  1583-tól kezdve a katholikus ügyeket tisztán a katholikusok 
bíróságához utalta. Ez intézkedésével megszűntette a kötelezettséget, amely a 
katholikusokat más valláshoz fűzte,  amivel egyben a katholikusok belső szer-
vezettsége előmozdításának kedvezett. E belső szervezettség támogatása jelen-
tékeny lépés volt azon a téren, amely benső hitélet megteremtéséhez vezetett. 

A jezsuiták e hitélet fellendítésére  mindent megtettek. Az ünnepnapokat, 
vasárnapokat fényesen  megülték. Az Úr ünnepein kívül megtartották a Mária-
ünnepeket, az apostolokét, sok szentét. A helyi ünnepekre különösen lnagy 
figyelmet  fordítottak.  A kolozsvári—kolozsmonostori templomok bucsúnapjait 
október első vasárnapjára tették. Ilyen alkalmakkor énekes, közben ^zenés 
miséket tartottak. Húsvétkor Jegenyén az Úr feltámadásáról  szóló éneket éne-
kelték, mindenesetre magyarul, mivel három parasztember a régi éneklés-
módot fenntartotta.  Délután, délelőtt szentbeszédek voltak, ha volt rá elég 
ember. A vecsernyébe a tanulókat is belevonták. A tanulók a vecsernyei után 
néhány imádság elmondása után kérdéseket adtak fel  egymásnak, amelyeket 
az összegyűlt ájtatoskodók előtt meg is fejtettek.  Ezzel a hallgatóság vallási 
meggyőződését igyekeztek mélyíteni. _ 

Körmeneteiken, amelyeket virágvasárnap előtt való délután, húsvétkor 
tartottak, nagyobb útakat tettek. Órákig is eljártak és virágzó ágakkal fel-
díszítve tértek vissza. A gyónók és áldozók számáról a jezsuiták rendes ki-
mutatást készítettek, ép így feljegyezték  a megkereszteltek, áttérők számát. 
Ünnepnapokra és vasárnapokra tették rendesen a házasságkötéseket is, amely 
alkalommal a távolabb lakók is könnyebben megjelenhettek. Templomaik fel-
díszítése, rendbehozása első helyen szerepelt teendőik között; azon^voltak, 
hogy a templomba való temetkezést minél inkább korlátozzák. 

Tanulóik hitélete mindvégig élénk volt. Gyakran gyóntak, áldoztak, szent-
beszédeket hallgattak, miséken, vecsernyéken énekeltek, körmeneteken részt-
vettek, vallási kérdések tisztázására vitákat rendeztek. Misét naponkint hall-
gattak, a nagyobb tanulók a népnek tartott szentmisékre jártak, a kisebbeknek 
az osztályokban beszéltek. A nagyobb tanulók megtanulták, hogy a vallás-
ügyben feltett  ellenvetéseket hogyan kell megcáfolni,  jártasok voltak a szent-
írásban. Itt egyéb helyről vett bizonyításoknak á papok sem vették hasznát, 
mivel a protestánsok egyéb bizonyító forrást  nem ismertek el. Belsőbb hitélet 
fejlesztését  célozta az ifjúság  kebelében megalakult Mária-kongregáció. Gyer-
mekkorában a vele együtt nevelkedő nemes ifjakkal  Báthory Zsigmond is 
benn volt ilyen kongregációban. A hitélet emelkedését mutatja, hogy a ta-
nulók közül 1586-ban húsz folyamodott  a jezsuiták rendjébe való felvételért 



akik közül hatot vettek fel.  A szemináriumból kikerülő első papot 1587-ben 
Lengyelországban szentelték fel. 

Az ország egyéb részeiben levő katholikusság a legszervezettebb volt a 
Székelyföldön,  ami leginkább annak tulajdonítható, hogy voltak vezetőik, pap-
jaik. Báthory Endre bíboros 1591-ben írta, hogy a Báthory-család birtokain 
a katholikusoknak voltak templomaik, de nem mindegyiknek volt papja. 
Váradon 2000 katholikus élt ekkor, a katholikus istentisztelet a jezsuiták fal-
vaiban az ő első kiutasításuk után is megmaradt. Gyulafehérváron  azonban 
a fejedelemnek  volt papja. így a hitélet nagyobbmérvfi  előmozdítására főleg 
a Székelyföldön  lett volna alkalom. 

Báthory Endre szerint a székely nép és nemesség engedelmes, tem-
plomaikat jól felépítették,  fallal  körülvették, a plébániákat jókarban tartották. 
Csíkszékben 1591-ben 17 templom volt, mindegyikhez vagy 300 család tar-
tozott. Pap átlag mindenütt volt, Csíksomlyón még külön 8—10 ferencrendi 
buzgólkodott, Gyergyószékben négy plébánia volt, de ekkor csak egynek volt 
papja, mert hármat Lázár András elpusztított és más vallású papokat helye-
zett oda. Kászonszékben két parochia volt egy pappal. Kézdiszékben hat, 
parochia ugyanannyi pappal. 

E papok jórésze házaséletet élt. A bíboros szerint feleségeiktől  való el-
választás a rokonság miatt akadályokba ütközött. E rokonság ugyanis a ne-
mességhez tartozott, amely az elválást ellenezte. A nemességgel való össze-
házasodás egyben megmagyarázza azt is, hogy a székely papság, bár az 
egyetemes előírást nem t'artotta meg, a köznép előtt mégis tekintélynek örven-
dett, a nemességgel rpeg szoros kapcsolatot tartott fenn.  A papnak átlag 
minden c&alád évenkint két kalangya búzát, egy kalangya zabot adott. 

A plébánosokon, káplánokon kívül nagy tevékenységet fejtettek  ki a 
ferencrendiek,  akik nemcsak székhelyükön: Csíksomlyón fáradoztak  a lelkek 
üdvének előmozdításán, hanem onnan az egész Székelyföldet  bejárták. Ők 
voltak a Székelyföld  missziós papjai, akik így a székelység katholikus vallá-
sának megőrzésében nagy érdemeket szereztek. 

A székelyföldi  katholikusok hitéletéről bővebb tudósítások hiányoznak, 
de egyes adatok amellett tanúskodnak, hogy ez engedelmes nép hitéhez nem-
csak erősen ragaszkodott, hanem annak megfelelően  is élt. 1581-ben Szé-
kelyföldön  a missziót tartó jezsuita nem tudott olyan korán felkelni,  hogy 
gyónó ne lett volna. Marosvásárhelyen ilyen alkalommal 3000 gyónó is lett 
volna, de nem volt hozzá pap. Másutt misszió idején 1500 gyónó is össze-
jött. A székely nemesek messze földről  eljöttek, hogy jezsuita papot vigyenek. 

A főurak  között, akik vallásuk megvédésére bátran kiállottak, az elsők 
között áll Keresztúri Kristóf  kővári kapitány, aki a jezsuitákat nehéz napjaik-
ban támogatta. 



A protestáns fejedelmek  kora, 
Irta: Dr. P. Boros Fortunát. 0. F. M. 

Az erdélyi katholicizmus történetének legszomorúbb korszakába vezetem 
be olvasóimat. Nem azért, mintha megújulnának a reformációnak  lelkeket át-
alakító viharai, mert most már nem találkozunk azzal a nyilt ellenségeskedéssel, 
mely az előző századra rányomta letörölhetetlen bélyegét. A régiek és az újí-
tók csapongó, fanatikus  dühe e korban már kezd mederbe terelődni. Mégis 
szemeink előtt omlik össze egy pillanatra az erdélyi egyházmegye, hogy tanúi 
lehessünk a poraiból föléledő  főniksznek.  Mindez nem pillanatok munkája, 
mert az előző században lezajlott küzdelmek gyümölcse épen e század elejére 
érett be s a reformáció  által elvetett magvak e korban érvényesítették hatá-
sukat teljes kifejlettségükben.  A század elején az ellentábor ereje teljében je-
lenik meg előttünk, míg a katholikusok sorait megritkulva látjuk, mert e 
század elejére a viharokat kiálló papság onnan is kipusztult; ahol erős lélekkel 
állotta a harcot; ahonnan önként nem távozott, vagy pedig el nem űzték. 

Az újjáalakító  munka nagyobb része  a világi  vezető  férfiak  vállára  nehe-
zedett,  akik edzett  lélekkel  és  csodálatos  erővel  küzdöttek  az erdélyi  katholi-
cizmus megmentéséért. 

Az előző kor második felében,  egész Bocskai István fejedelemmé  válasz-
tásáig (1*605 febr.  21.), katholikus  fejedelmek  ültek Erdély trónján s az ezt 
követő néhány évtized küzdelmében mégis azt tapasztaljuk, hogy a hazátala-
pitó hit erdélyi szervezete a protestántizmus erős hatása alatt szétesőben volt 
s az egyházi nagyhatalom egy maroknyi félelemmé  zsugorodott össze. En-
nek nem annyira a katholikusok gyöngesége volt az oka, mint inkább az, 
hogy protestáns fejedelmek  kerültek Erdély trónjára, kikre közéleti érdemeikért 
bár büszke lehet az összmagyarság, de mégis protestánsok voltak s természe-
tesen a rendelkezésükre álló befolyással  és eszközökkel vallásuk felvirágozta-
tására törekedtek. 

A nemes fémet,  az aranyat tűzben próbálják ki. Az erdélyi katholikusok 
tűzkeresztsége épen most következett. Nem az ősi hithez való SZÍVÓS ragasz-
kodás hiányzott, hanem az volt a félő,  hogy az újított vallások tengerébe fog 
belefulladni,  mert annyira megapadt a katholikusok száma s annyira széttago-
lódtak, hogy ha ez tényleg megtörtént volna, az sem lesz oly feltűnő.1 

1 Dr. Temesváry  János:  Erdély választott, püspökei c. művének I. rész, 10 1. 40.000-re 
becsüli a katholikusok számát ezen 'időben. Egy 1625 körűi kelt emlékírat szerint a Szé-



Ott, ahol ezelőtt egy hit volt, ott most református,  lutheránus,  unitárius, 
katholikus,  görög keleti,  szombatos  és baptista  vallások vetekedtek az élet-
képességért. És mindezek között, eltekintve egyes felekezetek  árnyalataitól, 
számban a leggyöngébbnek  a katholikus  vallás  mutatkozik,  mert egységét 
valamennyire csak Erdély keleti felében,  a mostani Csik, Háromszék, Udvar-
hely és Marostorda megyékben tudta fenntartani.  Máshol csak szigetekre 
bukkanunk, Kolozsvár, Gyulafehérvár,  Szilágysomlyó, Karánsebes és Várad 
központokkal. 

így rajzolhatnám meg a XVII. században a katholicizmus térképét s ez 
volt az állapot, mikor az ingadozó Báthory Zsigmond többszörös és Rudolf 
császár rövid uralkodása után Bocskay István  lépett a trónra. Bocskay meg-
jelenéséig a fejedelmek  katholikusok voltak. Az elhatalmasodott protestáns 
rendeknek ezzel némileg számolniok kellett s ez valamennyire a katholikusok 
előnyére szolgált. Az előző fejezetből  azonban látható az is, hogy a „milites 
Mariae",  ahogy a Báthoryakat a protestánsok gúnyolták, egyházuk ellen szá-
mos törvénycikket erősítenek meg, melyek valójában lelkiismeretük szavával 
ellenkeztek. 

Bocskay Istvánnal a vegyes házból származó fejedelmek  új sorrendje 
következett, akik mind megegyeztek abban, hogy jó protestánsoknak bizonyul-
tak s a protestáns rendek mindig tekintettel voltak arra, hogy minden feje-
delemválasztás és beiktatás alkalmával törvénnyé legyen a tényleges, nekik 
kedvező helyzet fenntartása.  Erre a fejedelmekkel  esküt is tétetnek. 

Ezenkívül még egy másik szempont is figyelembe  veendő. Ezen század 
egyházküzdelme magán viseli az európai bonyodalmak bélyegét. Erdély  az 
európai protestáns  államok  szövetségében  résztvesz  a katholikus  Habsburgok. 
elleni  küzdelemben.  A harmincéves háborúból (1618—48) Erdély fejedelmei 
győztesen kerültek ki. A westfáli  békében Erdély politikai függetlenségét  biz-
tosították. Általában véve minden azt magyarázza, hogy ha kimondottan, tör-
vényileg nem is, de ténylegesen az erdélyi fejedelemségben  a református  vallás 
államvallás  jellegét ölti fel  és a református  szuperintendens az egész fejede-
lemség legfőbb  papja.2 

Bocskay Istvánról  köztudomású volt, hogy sok időt töltött a prágai ud-
varban, mint az erdélyi német párt ügyvivője Báthory Zsigmond idejében. 
Tudjuk azt is, hogy csak a véletlen sodorta a felkelők  élére. Összetűzött a 
német tisztekkel, mert ezek a gazdag főúr  terjedelmes birtokára áhítoztak. El-
fogták  az erdélyi felkelőkkel  folytatott  levelezését s most már nem lehetett 
más választása, mint a felkelők  élére állani és a személyes bosszút a vallás-
szabadság megsértésével kapcsolni össze. Azután gyorsan cselekedett. A fel-
vidéki városok egymásután hódoltak meg s a magyar királlyal folytatott  tár-

kelyföldön  kívül 4, a Székelyföldön  kb. 100 a plébániák száina. Dr. S. Szabó Gy. Plusz:; 
A ferencrendiek  a magyar történelemben, 113. 1. Ez talán sok. A legjobban egy egykori író, 
Kajoni  János  közelíti meg feljegyzéseiben.  Ez megegyező Pokoly  József  állításával, ki a 
plébániák számát 40—50-re becsüli. Az erdélyi református  egyház története. II. k. 164. lap. 

a Karácsonyi  János  dr.:  Magyarország egyháztörténete főbb  vonásokban. 125 1, 



gyalások alkalmával mint győztes fél  lépett fel.  Protestáns író szerint is 
fellépésének  nagy vívmánya  a protestáns  Erdély  helyreállítása,í 

Ennek pedig a körülmények nagyon kedveztek. „A katholicizmus  szeren-
csétlenségére  ugyanazok törekedtek  ügyét  előbbre  vinni, akik az alkotmány 
letiprására  vállalkoztak."2  Bocskaynak felvidéki  kőrútjában, a bécsi békeasz-
talnál nemcsak az alkotmány szabadságát kellett védenie, hanem a megsértett 
vallásszabadságért is küzdött s természetszerűen az erdélyi katholicizmus kép-
viselőivel önkéntelenül is éreztette palástolhatatlan ellenszenvét, midőn a je-
zsuitákat  monostori  iskolájukból  és  javaikból  az ország rendjeinek  meghallga-
tása nélkül  kitiltotta.  Tehát egész Erdély területén az ő uralkodása alatt 
nyíltan nem működhettek. Ez nagy csapás volt az erdélyi katholikus ren-
dekre, de egyúttal a jezsuitákra is, akik kezükben tartották a vezetőférfiakat. 
Bocskay uralma nem tartott sokáig, 1606 dec. 29-én meghalt. Bocskay uralma 
alatt a csíksomlyói és székelyudvarhelyi ferenczrendűek  látták el a székely-
földi  katholikusok lelkiszükségleteit, akiknek működése elé akadályokat nem 
gördített. 

A jogaiktól megfosztott  jezsuiták nem maradtak tétlenek, hogy a feje-
delem halála után beállott bonyodalmakat kihasználják és elvesztett jogaikat 
visszaszerezzék. 

Az elárvult trón betöltése körül erős választási küzdelmek fejlődtek  ki. 
A trón betöltése nemcsak az erdélyi, hanem a magyarországi rendeket is fog-
lalkoztatta. Jelöltben nem volt hiány. Az elhalt fejedelem  végrendelete Ho-
monnai Drugeth Bálintot ajánlotta. Bécsben Homonnaival szemben Báthory 
Zsigmondról gondolkodtak. Báthory Gábort őseinek erényei ajánlották, Bethlen 
Gábor pedig a porta levelével jött. A fejedelemválasztó  gyűlés 1607 február 
11-én a kolozsvári főtemplomban  gyűlt össze, hol a trónigénylőket elejtették 
és az agg Rákóczy Zsigmondot  választották meg. Rákóczy a választást el-
fogadta,  de sok baja volt a trónkövetelőkkel. Elhallgattatásuk nem volt oly 
könnyű s ebben segítségére voltak a bécsi udvar és a katholikus rendek.8 

A Pozsonyban összegyűlt magyar urak inkább óhajtották Rákóczyt, mint Ho-
monnayt, a „vastagnyakú kálvinistát"4 és arra akarták rávenni, hogy állítsa 
vissza a katholikus püspökséget s vegye oltalmába a jezsuitákat.5 

Rákóczy a trónkövetelőkkel végezve, junius 10-re Kolozsvárra ország-
gyűlést hirdetett, melyet a vallási dolgok letárgyalásával nyitott meg.6 Hamar 
nyilvánvalóvá lett, hogy a katholikusoknak hozzáfűzött  reményeik nem fognak 

1 Pokoly  i. m. II. k. 25. 1. 
2 Bochkor Mihály  dr.:  Az erdélyi katholikus autonómia. 76.1. (Básta áldatlan uralma.) 
8 Az 1607. évi fejedelemválasztás  alkalmával Mátyás főhercegnek  az volt a kíván-

sága, hogy az új fejedelem  a Bocskay által elűzött jezsuitákat hívja vissza.' Franciscus  Kazy: 
História Regni Hungáriáé, L. I. p. 66. 

4 Erdélyi  országgyűlési  emlékek  (EOE) V. k. 332. 1. 
b EOE V. k. 332. 1. 
fi  „Legelőször azért a mi eleinknek dicséretes példájaként követvén, kik gyűlésüköt 

az Isten tiszteletére néző dolgokon kezdették el." Veszely  Károly:  Erdélyi egyháztörténelmi 
adatok. í. k. 235. 1. 



valóra válhatni. A rendek kimondják a 'szabad  vallásgyakorlatot,  „mindenek 
minden  bántás nélkül  tartassanak",  de megújítják az 1588. esztendőben a 
jezsuiták kiűzéséről alkotott törvénycikket. A katholikus püspökség vissza-
állításáról szó Sem eshetett. Csak annyi történt a fejedelem  részéről, hogy a 
ferencrendiek  szerzett jogait elismeri, de ezzel szemben a jezsuitákat  nem 
engedték  be az országba s kimondották, hogy azon főurat,  ki udvarába fo-
gadná őket, bírói ítélet elé fogják  állítani.1 

Hiábavaló volt Argentus János erdélyi tartományfőnökhelyettes  beszéde 
a főtemplomban  az összegyűlt rendek előtt, amelyben föltárta  bejövetelének 
okát, ártatlanságát, tanításának igaz voltát, jellemének feddhetetlenségét;  hiába 
bizonyította az igazságot,2 mert a rendek elhatározásán változtatni nem tudott. 

A katholikus rendeket sem elégítette ki a fejedelem  és az országgyűlés 
elzárkózása s a határozat ellen szavukat emelik, tiltakozásukat írásba foglalják 
és úgy terjesztik elő junius 20-án. Daróczi Ferenc királyi tanácsos, Kornis 
Boldizsár, Szilvást Boldizsár, Traunner Lukács fejedelmi  tanácsosok; Ruszkai 
Kornis Zsigmond, Mindszenti Benedek dobokai, Sarmasági Zsigmond tordai 
főispánok;  Huszár István, Bánfi  Péter, Káinoki János, Béldi Kelemen, Ka-
muthi Balázs, Bornemissza György, Forró Pál, Lódi Simon, Koncz Pál, Nagy 
György és Bessenyei Menyhért kijelentették, hogy a „mostani határozat ellen 
ünnepélyesen tiltakozunk, ellenemondunk; a jezsuiták kiűzésébe, javaik és 
jogaik elkobozásába beleegyezni soha sem fogunk".3  A tiltakozásnak jelen 
esetben csak annyi eredménye volt, hogy a fejedelem  kijelenti, hogy a jezsui-
tákat iskoláik, kolostoruk és javaikból nem valami  erkölcsi  fogyatékosság  miatt, 
hanem a katholikus  hit  ellenségeinek  ösztönzésére  kellett  kitiltani  * 

Rákóczy Zsigmondnak nevezetesebb intézkedése a katholikus egyház 
ügyeiben az, hogy Kistaíjáni Márton lemhényi plébánosnak főesperessé  való 
választását megerősíti és jóváhagyja s* ezzel a háromszéki katholikus papságot 
május 18-án némi felügyelet  alá helyezi.5 Ezen intézkedés nem kicsinylendő le, 
mert a katholikusok papjaikkal itt éltek nagyobb számban egy tömegben s 
ezután vikárius hiányában a háromszéki főesperesek  kezében összpontosul az 
egyházkormányzati főhatalom  és a vikáriusoknak sokszor erős küzdelmet kel-
lett velük folytatniók,  hogy hatalmukat megtörhessék. 

A közelebbi évek országgyűlési végzései közül nevezetesebb az ; 1608 
nov. 21-én Báthory Gábor  fejedelem  részére tett engedmény, melynek értel-
mében a rendek jóváhagyják, hogy a református  valláson levő Báthori feje-
delem az unitárius Kolozsváron „vallásán lévő papot tarthasson."6 

Az akkori közállapotok jellemzésére nem mulaszthatom el azon egyez-
1 Veszely  i. m. 235. 1. 
2 Veszely  i. m. 236. 1. 
3 Veszely  i. ím 237—38. Kőváry  László:  Erdély története IV. k. 189—190. 1. 
4 1607 jun. 26-án kelt levele, (Veszely  i. m. 238. 1.; Kazy:  i. v. n. 67. I.) Ez ellene 

mond Az Approbata Constitutio azon részének, amely arra enged következtetni, hogy a 
kitiltás a katholikus rendek hozzájárulásával történt volna. (12—13 1.) 

s Lib. Regius IV. k. 39. 1. 
« EOE. V. 78. 



és 

mény ismertetését sem, meiyet a csíki papság köt csíkmadéfalvi  Szentandrásy 
István  felszentelt  szamandriai püspökkel és a Szentszéktől Erdélybe küldött 
püspöki helynökkel. Mikor a püspök Csíkban megjelent s a papság, erről tu-
domást szerzett, korlátlan hatalmát és fegyelmezetlen  állapotát féltvén,  dec. 
25-én azonnal összegyűlt. Nem  azért,  hogy hódolatát  bemutassa, hanem hogy 
neheztelését  kifejezze  és  jogait  megvédje.  A püspök csak fejedelmi  biztosok 
jelenlétében tárgyalhatott papjaival és úgy egyeztek meg, hogy az esperes-
kerület igazgatásába nem fog  beleszólani, az egy arany püspöki tiszteletdíj 
helyett ezután csak egy forintot  fizetnek  és hogyha valamikor az egyházak 
között per keletkeznék, akkor szükség esetén a bizottság kebelébe katholikus 
világi  urakat válasszanak be.1 

Báthory Gábor  is, mint elődei, megesküdött, hogy vallási dolgokban 
nem fog  lényegesebb újításokba belemenni. Ezzel a katholikus vallás szabad-
sága törvényileg alatta is biztosítva volt és alkalomadtán nem mulasztották el 
erre hivatkozni. Biztonsága mégis gyönge alapokon nyugodott s állandóan 
félni  lehetett, hogy valamelyik hatalmas nem lép-e föl  ellene támadólag? 

A katholikusok nem épen kedvező helyzetére jól rávilágít a fékevesztett 
feslett  erkölcsű Báthory Gábornak a katholikusok ellen való állásfoglalása. 

A fejedelem  megválasztása előtt ígéretet tett, hogy a katholikus vallás 
szabadságát és egyen jogosultságát vissza fogja  állítani,2 amit nem tartott meg, 
sőt a híres 1588. évi medgyesi határozatot kiegészítette az 1610. évi beszterczei 
határozattal, amelyben kimondják, hogy „a katholikusoknak  püspökük ne legyen" 
s Tövis, Gyulafehérvár,  Kolozsmonostor é§. Szilágysomlyóról a katholikus pa-
pokat kitiltották.3 Ezen erős határozatra és a protestáns rendek állásfoglalására 
okot az szolgáltatott, hogy Báthory Gábor fejedelem  a családi élet tisztaságát 
nem tartván tiszteletben, a sértett főurak  bosszúját maga ellen ingerelte és 
Széken  merényletet terveztek ellene. Látszólag ennek volt következménye a 
medgyesi és kolozsvári határozatok felújítása,  mert Báthory Gábor a merény-
letet a katholikusoknak tulajdonította, dé ennek nem vallási oka volt. Viszont 
a katholikusok elleni megtorló intézkedéseket megtették volna a fejedelem  élete 
ellen tervezett összeesküvés nélkül is,4 hisz 1607-ben semmi okuk sem volt 
hasonlóra. Az eredmény mégis az lett, hogy Szentandrásynak és Kendynek 
több társával el kellett hagynia Erdélyt.6 Ezzel az erdélyi katholikusok árván ma-
radtak és ötven esztendeig püspököt csak rövid időre egyszer láttak. Nem volt 
pásztor, ki a juhokat és bárányokat legeltethette volna. Nem volt pásztor, ki a 
püspöknek fenntartott  szentségeket kiszolgáltassa, ami kétszeres csapást jelentett. 

A megindult lavinát a fejedelem  erőszakos halála állította meg. Erdély 
valahányszor új fejedelemválasztó  gyűlésre jött össze, a katholikus vallás sza-
badgyakorlata mindig szőnyegre került. 

1 Székely Oklevéltár IV. k. 182—184. 1. 
2 EOE. V. k. Pokoly  i. m. 31 1. " 
3 Veszety  i. m. 240—241 1.. 
* Századok 1896. 35 1. 
» EOE. VI. 34. 



S ezt természetesnek tarthatjuk. Pázmány erős egyénisége nemcsak a 
magyarországi vallási életben volt a katholicizmusra kedvező, hanem erős be-
folyást  gyakorolt az erdélyi fejedelemség  katholikusaira is. A sérelmeket föl-
szinen tartották. A jezsuitákat több izben kitiltották, de Erdélyt mindnyájan 
soha el nem hagyták s ez is hozzájárult ahhoz, hogy a katholikus főurak 
jogaik sérelméről soha meg-nem feledkeztek. 

Bethlen  Gábor  valláspolitikája engedékenynek látszik s vannak is a 
katholikusokra nézve kedvező intézkedései, de ő sem tett többet a katho-
likusok érdekében, mintamennyit a körülmények kierőszakoltak tőle s jóllehet 
a legliberálisabban gondolkodó fejedelemnek  tartjuk, de ha összevetjük I. Rá-
kóczy György uralkodásával, azt fogjuk  tapasztalni, ho.gy ez utóbbi minden 
ellenszenve és gyűlölete mellett is többet tett a katholikusok javára, mint a 
nagy fejedelem,  Erdély büszkesége, Bethlen. Mert Bethlen amit tett, nem 
meggyőződésből, hanem politikából tette. 

Bethlen  Gábor  zavaros körülmények között került a trónra. Az erdélyiek 
bár egyhangúlag választották fejedelemmé,  de ott volt a trónkövetelő Hornon̂  
nay s a magyarországi főurak  sem szívesen láttak egy erős protestánst az 
erdélyi fejedelmi  trónon. Udvarában pedig a katholikus főurakat  nem nélkü-
lözhette s úgy erre, mint külföldi  politikájának sima irányítására mindig te-
kintettel tudott lenni. A felvidéki  protestánsok  élére  állva,  a magyar királlyal 
csak úgy tárgyalhatott  magyarországi  hitsorsosainak  vallási  ügyéről,  ha az 
erdélyi  katholikusokat  hasonló sérelmek  nem érik.  Különben találóan jellemzi 
a protestáns Pokoly: nemcsak Pázmány, hanem Bethlen is meg volt kenve a 
diplomáciai művészet minden kenőcsével.1 

„Erdély protestánsainak védőbástyájával"2 II. Mátyás magyar király 1615-ben 
tárgyalásokba bocsátkozott s határozott kívánsága volt, hogy az erdélyi katho-
likusoknak biztosítsa mindazon jogokat, melyeket Báthory Zsigmond alatt 
élveztek.® Bethlen a jóakaratot Mátyás részéről tudomásul vette, néhány tem-
plomot visszaadott. A visszaadott templomok között szerepel a tövisi, a 
kolozsmonostori, fenesi,  bácsi, jegenyei, a szilágysomlyói és udvarhelyi, e két 
utóbbit azon föltétel  alatt, hogy a reformátusok  részére közköltségen imaházat 
építsenek és mindenikre vonatkozóan, hogy más hiten lévőket a földesurak 
ne kényszerítsenek katholikus templomba menni.4 

Í i. m. II. 57 1. 
2 u. o. 65 1. 
s EOE. VII. k. 26 1. 
4 Még 1613 április lÖ-én áz Udvarhelyieknek mégengedí a páptartást, 16l4 május 

í2-én a bethlenfalviaknak  ad hasonló engedményt. (Veszely i. m. 394 1.) Tudnunk kell azt 
is, hogy úgy Udvarhelyen, mint Bethlenfalván  a reformátusokkal  szemben a katholikusok 
Voltak többségben s minden engedmény dacára a ferencrendi  páter csak álruhában tartóẑ  
kodhatott ott. Az udvarhelyi vallásügyeket véglegesen I. Rákóczy György rendezte 1633-ban. 
Az udvarhelyiek az imaház építésébe nem menvén bele, 1624 aug. 17-én azon kedvez-
ményben részesültek, hogy a bethlenfálvi  pap bejárhatott hozzuk néhány vallási kötelesség 
teljesítésére és az udvarhelyiek is kimehettek Bethlenfalvára.  (Veszely i. 395 1.) A papnak 
azonban nem engedte meg a misézést, esketést és gyóntatást. (U. o. 39 1.) 



Mindezeknél sokkal nevezetesebbnek kell tartanunk, hogy 1618 május 
2-án Fejérdi  Márton  szepesi kanonokai vikáriussá  és főesperessé  nevezi ki 
s megengedi neki, hogy a trienti zsinat által megszabott keretekben mozog-
hasson; tehát egyházlátogatást és erkölcsjavítást végezzen. Tette ezt azért, 
mert a katholikus tanácsosok és urak többször panaszt emeltek a nép és 
papság fegyelmezetlen  életmódja miatt.1 Szóval a hosszas mellőztetés és zak-
latás révén odajutottak a katholikusok, hogy az ö papjaik is bizonyos fokig 
elanyagiasodtak és az állapotuk megkívánta fegyelemről  megfeledkeztek. 

Bethlen vallásügyi intézkedései ezekkel ki. is merültek, de ö viszont 
belekeveredve a harmincéves háborúba, győzelmei után a nikolsburgi békében 
(1622) magyarországi hitsorsosai részére oly engedményeket nyert, melyekről 
elmondhatjuk azt, hogy az erdélyi katholikusok hasonlókat nem élveztek. 

A magyar király állandóan figyelemmel  kisérte az erdélyi vallásügyeket, 
de megállapíthatjuk azt is, hogy politikája rossz volt és nem számolt azzal, 
hogy nagyon számottevő ellenféllel  áll szemben, akit határszéli villongásokkal 
megfélemlíteni  nem lehet. 

Bethlen Gábor jó református  volt. Vallásáért sok áldozatot hozott. A pro-
testántizmus alatta virágzott fel  s érte el aranykorát. Politikájának  alapgon-
dolata  a vallási  türelem.  Egyik vallásfelekezetet  sem üldözte s csak a szom-
batosokat tartotta politikailag megbízhatatlanoknak. így nem tett semmit a 
katholikusok ellen, de azzal sem sokat törődött, hogy a katholikusok javára 
hozott rendeleteit végrehajtják-e, vagy nem ? Azért kell rendeleteit megismé-
telni. Egyenes célja  és  határozott  törekvése  azonban a protestántizmusnak  és 
főleg  a református  vallásnak  megerősítése  volt.2  Alatta a reformátusok  szám-
ban és területben nagyot nyertek, mert az elszigetelten álló szász városok pl. 
Dés, Kolozsvár, Torda, Enyed nagyobbrészben reformátusokká  lettek és egy-
úttal kulturális központokká is.8. Az unitárius Háromszék pedig nagyon meg-
érezte uralmát. 

Bethlen becsvágyó ember volt és a katholikusok helyzetében lényeges 
javulás állhatott volna be, ha a Habsburgok nem bizalmatlankodnak vele 
szemben annyira és nem kicsinylik le erejét. 

Károlyi Zsuzsánna, Bethlen első felesége  1622. május 11-én meghalt. 
A nagyravágyó fejedelem  a Habsburg családba szeretett volna beházasodni 
s azon ajánlatot tette II. Ferdinándnak, hogy kölcsönösen hagyjanak fel  a 
vallásüldözéssel, fogjanak  össze és! verjék ki a törököt. ígéretet tett, hogy 
nem fogja  háborgatni a katholikusokat; nekik templomot és kollégiumot építtet 
s lehet, hogy még  önmaga is katholikus  lesz.1  Ez utóbbit talán kevésbé hitték 
el Bécsben, de nincs okunk kételkedni, ha megnyeri Cecília Renatá kezét, 

' E. 0. E. VII. 33, 286 1. Veszely i. m. 246. 
U. o. 333 1. 
2 Pokoly  i. m, 103 1. 
3 Dr. Karácsonyi  i. in. 125 1. 
1 Pokoly  i. m. 87 1. Ezen időben 1623'ban oly figyelmes  volt a jezsuitákkal Szetn* 

ben, hogy a monostori istenitisztelet fényének  emelésére saját zenészeit küldi ki; 



sok minden máskép történik. Bécsben erről hallani sem akartak, hanem vala-
melyik oldalági rokonnal biztatták s ez meg Bethlent nem elégítette ki. Két 
évig hiába reménykedett. Követei 1624-ben kérését megújították az udvarnál, 
ekkor azonban kijelentették, hogy uruk már nem tehet igérelet az áttérésre1 

s taktikája ezzel nyilvánvalóvá lett.2 így később a katholikusoknak tudomásul 
kellett venniök, hogy a fejedelem  második felesége,  Brandenburgi Katalin 
csak mint reformata  foglalhatja  el a trónt. 

Bethlen Gábor fejedelem  1629. nov. 15-én meghalt. Bethlen halála al-
kalmával a katholikusok nagyot lélekzettek, mert nehéz nyoriíástó) szabadultak 
meg s a végrendeleti örökösről, Katalin fejedelemasszonyról  tudták, hogy a 
katholikus vallástól nem idegenkedik, sőt titokban  katholizált  is. 

Brandenburgi  Katalin  beiktatása nem ment oly simán, amint gondolnók. 
Erős választási küzdelmek indultak meg a végrendeleti örökös és az elhunyt 
fejedelem  öccse, Bethlen István között.8 A rendek protestáns részének volt 
oka Katalin fejedelemsége  ellen állást foglalni.  Katalin áttérvén a katholikus 
hitre, a protestánsok Bécs túlerős befolyásától  nagyon féltek  és nem tartották 
méltónak férje  utódjául.4 Erre Brandenburgi Katalin nagy lelki küzdelmek 
után visszatért a református  hitre.5 A katholikusok mégis rendületlenül kitar-
tottak mellette.0 A katholikus főurak  ezen pártállásának meg volt azon ered-
ménye, hogy 1630-ban a gyulafehérvári  országgyűlésen visszavonják a besz-
tercei országgyűlés végzéseit és kimondják, hogy a jezsuiták ezután is úgy, 
mint Bethlen Gábor idejében Gyulafehérváron,  Monostoron és Karánsebesen 
vallásukat a római ritus szerint gyakorolhatják; hivatásuknak élhetnek; az 
ifjúságot  nevelhetik; iskolákat tarthatnak fenn;  a rendtagokat utána pótolhat-
ják vagy kicserélhetik. A székelyek vallási sérelmeinek orvoslására bizottsá-
gokat küldenek ki.7 Ezeknek megtartására pedig hűtlenség bűnének terhe 
alatt kötelezik a rendeket. 

Katalin fejedelemnőnek  rövid uralkodása alatt több előnyös intézkedé-
sével találkozunk.8 Sokáig nem maradhatott a trónon. Utána szintén rövid 
ideig vetélytársa és kormányzója Bethlen  István  következett, akit I.  Rákóczy 
György  váltott fel. 

A katholikusok neki is jó szolgálatot tettek. Pázmány Péternek, Magyar-
ország bíboros főpapjának  mindig az volt a politikai hitvallása, hogy Erdély-
ben nemzeti fejedelem  uralkodjék, mert jól ismerte a Habsburgok erőszakos 
és a magyarságot kevésbe vevő politikáját. Vallotta és Bethlen Gáborral is 

1 E. 0. E. Vili. 4? 1. 
2 Pokoly  i. u. 87 1. 
s Kővári  i. m. 251—52. 1. 
* Kővári  i. m. 251. 1. 
6 Bochkor i. m. 83 1. Huszonnyolc órán keresztül a legjobb protestáns papok vitat-

koztak vele, hogy meggyőzzék. Ez az áttérés nem volt őszinte, mert lemondása után újból 
visszatért a kath. vallásra. Szilágyi:  Erdélyország története. II. k, 171 1. 

0 Kővári  i. m. 251. 1. 
' E. 0. E. IX. 28—31. 1. Veszely  i. m. 253. s köv. 
8 Veszely  i. m. 292. 1. 



azért állott állandóan levelezésben, hogy a magyarországiak addig lehetnek 
biztonságban, míg az erdélyi fejedelemség  szilárd talajon áll.1 Pázmány be-
folyásolta  az erdélyî katholikus főurakat  s bár határozottan tudták, hogy Rá-
kóczy György nem szereti a katholikusokat, Bethlen Istvánnal szemben mégis 
kitartottak mellette.2 ő is . szívesen vette szolgálatukat. Kovácsoczy Istvánt, 
Bethlen és Brandenburgi Katalin kancellárját megtartotta, jóllehet a protestáns 

I, Rákóczy György 

fejedelmek  között egy sem volt, ki a törvényes formák  között annyira érez-
tette volna ellenszenvét a katholikusokkal szemben, mint I. Rákóczy György,3 

ki főleg  a jezsuitáktól szeretett volna szabadulni. Ezekkel szemben a szegény 
ferencrendűeket  védelmébe veszi, letelepülésüket kezdetben nem akadályozza 
és szabad mozgást biztosít nekik.4 

1 Temesváry  i. m. 29. 1. 
3 I. Rákóczy György lelkében elvvé lett: ne higyj neki, mert pápista, Pokoly  i. m. 

II. k. 184. 1. 
3 E. 0. E. X. 43—137. 1. 
4 Veszely  i. m. 342. 1, 



A katholikusok belső életében a ferencrendűek  révén bár némi terjesz-
kedést és szervezkedést tapasztalunk, mégis megmaradtak I. Rákóczy György 
alatt is azon szomorú és szorongatott helyzetben, amelyen eddig éltek. Hely-
zetüket eléggé föltárja  Simándi  István  esete. 

Simándit Ferdinánd magyar király 1634-ben erdélyi püspökké nevezi ki. 
Alig kapja meg a kinevezést, az év második felében  Erdélybe, hivei közé 
siet. El lehet képzelni, hogy a vallásukért annyit aggódó főurak  mily örömmel 
fogadták  a főpapot  és mennyi áldást reméltek fáradozásától?  Valóban, sok 
jót tehetett volna, ha a királyi kinevezést a pápai megerősítés is kiséri és 
hogyha több belátása s fegyelemszeretete  van a kevés műveltségű erdélyi s 
főként  székelyföldi  papságnak. Simándi ezekkel nem volt tisztában s meg-
feledkezett  arról, hogy pápai jóváhagyás nélkül semmiféle  joghatóságot nem 
gyakorolhat. S mikor nemzeti zsinatot hivott össze, a székely papság ezen 
ténykedése ellen ép úgy tiltakozott, mint előbb Szentandrásyval szemben.1 

Tiltakozása nem üdvös, de jogos volt és a püspököt fejedelmi  hatalommal 
kiparancsolták Erdélyből. A beszterczei határozatok, hogy a katholikusoknak 
püspökük ne legyen, országgyülésileg Katalin fejedelemsége  alatt érvényüket 
vesztették, de Rákóczy fejedelem  országgyűlés nélkül is fenntarthatta  a 
katholikusok nagy hátrányára. 

A katholikus pásztorációban nagyon érzett a püspökhiány, akinek kezé-
ben az erdélyi katholikusok kormányzata egyesülhetett volna, mert Bethlen 
vikáriusi intézménye ezt nem pótolta. 

A papságban tapasztalható sok fogyatékosság  teljesen ennek tudható be. 
A fejedelmek  jóakarata néha-néha megerősített egy-egy püspöki helynököt, 
vagy egy^kerületi esperest ruházott fel  egyházközséglátogatási joggal, de ez 
az igényeket nem elégítette ki.2 Nem volt rendszeres papnevelő és ezt semmi 
sem pótolta. Erre a világiak  jöttek  rá és  ezen segíteni  elsőrendű  kötelességük-
nek tárták.  A ferencrendűeket  hivták be, de ezek először az udvarházak 
közelében telepedhettek le, mert a néppel csak tolmácsok révén érintkezhettek, 
tehát a paphiányon csak részben segítettek. 

Észrevették azon fonák  helyzetet is, hogy a katholikusoknak se az or-
szággyűlésen, se a fejedelem  előtt, de még önmaguk között sincs méltó kép-
viselőjük, ki a krisztusi parancs értelmében legeltethetné a bárányokat. Megyés 
püspökük néni volt 1601 óta. Ezen sérelmeiket az 1640. évi országgyűlésre 1 

panasz alakjában foglalták  össze és a rendek előtt fölfejtették,  hogy a viká-
rius jogai korlátozva vannak, a papságot hivatása teljesítésében akadályozzák, 
a jezsuitákat üldözik s magában az egyházi beléletben is sok visszaélés ta-
pasztalható. A fejedelem  őnagysága tehát adjon nekik is olyan vezető férfiút, 

1 Temesváry  i. m. 31. 1. 
2 Kistarjám Már/onon és Fejérdi Mártonon kivül 1623-ból ismerjük' Fejér Miklóst 

(Veszely I. k. 39. 1.); 1634—1640 között hasonló szerepet tölt be Ferenczy György, majd 
Szalinai István. 1635 febr.  13-án a fejedelemtől  Kozma Péter kap egyházközséglátogatási 
jogot (E. 0. E. XIX., 487. 1.); 1646 aug. 31-én pedig Vásárhelyi István gelenczei plébános 
(Veszely i. m. 310—13. 1.), 



püspököt, amilyen minden elismert vallásfelekezetnek,  még a görög keletiek-
nek is, van,1 bár ez nem bevett vallásfelekezet,  mert gyakran megtörténik, 
hogy még olyan helyeken is jagfosztásban  részesülnek, ahol többségben vannak. 

A főurak,  mint az erdélyi katholikusok megszemélyesítői (Status)  jelen-
nek meg az országgyűlésen és sérelmeik orvoslásának mikénti módjára 
azonnal javaslatot tesznek. Ők hajlandók három embert jelölni a püspökségre, 
akik ugyan nem erdélyiek, mert erdélyi vagy öregség, vagy képesítés hiánya 
miatt nincs, de a fejedelemség  szempontjából mind megbízhatók és ezek kö-
zül a fejedelem  nevezzen ki egyet püspöknek. A fejedelem  erre azt felelte, 
hogy a hazai törvények úgy kívánják, hogy erdélyi legyen a püspök. A ren-
dek' kérésére adott válasz újból csak sérelmes volt, mert az egyes panaszokra 
vagy nem válaszolt, vagy pedig kitért és korlátozást láttak abban is, hogy ők 
csak a belföldi  papok közül választhatnak vikáriust s nem püspököt. A fele-
lettel nem nyugodtak meg. Május 16-án újabb kérelmet adtak be s ebben a 
vikárius számára teljes joghatóságot kértek. Ekkor a fejedelem  a vikárius adást 
lehetőnek tartotta, de a róm. katholikus papok járás-kelését és a jezsuiták be-
bocsátását lehetetlennek mondotta,8 sőt hallani sem akart róluk: „Kérlek benne-
teket, hagyjatok ezzel békét, nem szenvedhetem őket."3 

I. Rákóczy György 1640-ben a „Katholikus Státusoknak" engedélyt ad 
arra, hogy vikáriusságra hármat jelöljenek. A katholikus Státusban a papság 
is benne van, nemcsak az országgyűlési nemesség, hiszen a papság nem is 
tagja az országgyűlésnek. A papi és világi elem együttessége jól látszik a 
Státus gyűlésekből. így a vikáriust is közösen jelölik (Bochkor 297—300 I.) 
A fejedelem  tehát a jelentős részben világi  emberekből  álló  katholikus  Státus-
nak biztosítja  a vikárius  választás  jogát  azzal, hogy nemcsak az erdélyi, ha-
nem a magyarországi papok közül is jelölhetnek, csakhogy épen az jezsuita 
ne legyen és kijelentette, hogy a megválasztandót ő teljhatalommal fogja  fel-
ruházni, mint a minővel régebb (1618) is birtak.4 

Egy félszázad  alatt  a katholikus  rendekkel,  mint  az egyházi  intézmények 
fenntartói  és  kifejlesztőivel  gyakran volt  alkalmunk  találkozni.  Báthory Endre 
Jósika Istvánt bízza meg közvetítőnek; Szentandrásy István és a csíki pap-
ság tárgyalásánál jelen vannak a világi urak; résztvesznek az egyházi bíró-
ságban; ítélkeznek a papság fölött;  diszciplináris helyi törvényeket hoznak 
az egyes székekben. Gondoskodnak a templomok, iskolák fenntartásáról  stb. 
Papokat hívnak saját udvarházaikba,5 papokat bocsátanak el s ezen előzmé-

» E. O. E. X., 290—94. 1. 
2 Kazy  i. m. L. I. 29-33. 1. Pokoly  i. m. 153. 1. 
a U. o. 154. 1. 
< E. O. E. U. 290—94. XIX. V.  489—93. 1. Az I. Rákóczy-féle  katholikus egyházren-

dezés alapján tehát csak vikáriusa lehetett az erdélyi katholikusoknak, de megyés püspökük 
nem. Okai a püspöki vagyon szekularizációja ez ép a fejedelem  kezében volt és az, hogy 
„uri püspök" ne zavarja a vallások egyensúlyát. (Bochkor i. m. 109.1., 140—41.1.) Az erdélyi 
vikárius nem a kanonjog erején gyakorolta a trienti zsinat által lefektetett  jogait, hanem 
a fejedelmi  kinevezés alapján. (Bochkor i. n. 109. 1.) 

5 Pl. 1615-ben Bethlen Gábor engedélyével hívják be a jezsuitákat elhagyott plébá-
niákra; 1630-ban pedig a ferencrendieket  a Székelyföldre. 



nyek után 1640-ben lépnek fel  névszerint és világosan, mint Status  Catholicus-1 

Mindezekből joggal következtethetünk arra, hogy a lényegében mostan is fenn-
álló alakjában s ugyanezzel a hivatással rendelkező „Erdélyi róm. kath. Státus" 
már akkor sem politikai célokat szolgált, nem politikai pártnak alakult, hanem 
a katholikus vallás védelmére tömörült és ez az alakulás egyháziaknak a világiak-
kal való szoros összefogása.  Az egyházjogban egy kissé szokatlan; hasonló-
val nem találkozunk az egyháztörténelemben, de az is bizonyos, hogy kevés 
helyen éltek és élnek a katholikusok oly nehéz helyzetben, mint Erdélyben. 

Ami még szembetűnőbb, a nehéz viszonyok között élő erdélyi katholi-
kusok védelmére nem a magyar és katholikus király, nem is az egész katho-
likus világ feje,  a pápa, aki tudomásul vette, ellene szavát nem emelte, a 
főurakat  megdicsérve további kitartó munkára ösztönözte,2 hanem csak maguk 
alkotják meg a védekezésre szolgáló szervezetet. 

A fejedelem  elismerte a világiak kezdeményezését s azt approbálta a 
jövőre is. 

I. Rákóczy György ezen intézkedését az 1653 március 15-én jóváha-
gyott Approbata Constitutio  teljesen átvette és törvényerőre emelte. Ez hatá-
rozottan nagy lendítés volt a katholikusok helyzetén és fontos  dátum az erdélyi 
katholicizmus történetében. Erdélyi szempontból a világiak külső egyházkor-
mányzati jogosítottságot nyertek, melyet azonban nem a törvénykönyv adott, 
mert bizonyos korlátok között már eddig is meg volt, hanem a fejedelem 
több százados gyakorlatot erősített meg és nem emelt kifogást  az ellen, hogy 
a rendszertelen viszonyok között élő katholikus klérus kezet fogjon  a világi 
elemmel, képviseltesse sérelmeit az országgyűléseken és minden tekintetben 
súlyt adjon szavának. 

Politikai  párt  volt-e  a Státus  ? A legkisebb jogalapot sem találunk erre 
az autonómia történetében. Minden szereplése a vallás  jegyében történik, amely 
nem ürügy, hogy mellette mellékes célok is meghúzódnának, hanem cél,  mely 
felé  csak egy út vezet. 

A községi önkormányzat Erdélyben az államhatalom rendelkezéseitől 
függetlenül  alakult ki s ennek gyökere visszanyúlik a reformáció  előtti időkig, 
tehát az egész intézmény különös jelentőséggel bír s jogosultsága Erdély spe-
ciális helyzetéből és a székelység jogi elhelyezkedéséből vezetendő le. 

Az erdélyi katholikus nemesség már az 1446 évi tordai országgyűlésen 
kijelentette, hogy tradíciója folytán  az egyház belügyeinek elintézésében szava 
van.3 Báthory Endre  bíboros 1592 április 5-én rendkívüli egyházkormányza-
tában úgy intézkedik, hogy Jósika Istvánnak s a fejedelem  katholikus taná-
csosainak közvetítő szerepe legyen az egyház és a fejedelem  s az alsóbb 
egyházi hatóságoknak és a kardinális között.4 

1 Bochkor m. 170. 1. 
2 1667 szeptember 24-én Barberini bibornok elismerő levelet küldött Korniss Gás-

párnak, melynek eredetijét az Erd. Múzeum Mike gyűjteménye őrzi, 
3 Bochkor i. m. 249. 1. 
1 Veszely  i. m. 305. 1, 



A pásztorációról való gondoskodás, az egyház anyagi szükségleteinek 
fedezése,  az egyházi fegyelem  fenntartása  a világiakat már a kodifikáció  előtt 
is érdekelte és foglalkoztatta,1  „a kizárólag a papokat illető ügyek kizárásával."2 

Az Approbatának kiemelkedő pontja, hogy a bevett egyházak kormány-
zásában két egyházkormányzati szervet különböztet meg: az általános papi 
gyűlést és az általános vegyes gyűlést. Tehát ezzel különbség volt téve a 
fejedelmi  rendeletben is, hogy a világi elemnek mibe lehet beleszólása s ha 
ezen nézőszögből tekintjük az erdélyi róm. kath. Státus mai felépítettségét,  le-
hetetlen észre nem vennünk azt a tradicionális hűséget, amely a jelent a mult 
mellé állítja. Az egyházi zsinat  őrködik az egyház belső  disciplinájának  fenn-
tartásában,  a státusgyülés  pedig védi ennek külső  kereteit.  Amint a katholikus 
vallás kizár minden politikát, úgy a Státus is, habár országgyűlések kapcsán 
alakult, mert az égető szükség a katholikus rendeket tömörülésre utalja; 
célja a vallásvédelem.  Az alakulás fedi  az autonomia fogalmát,  ami annyit 
jelent, hogy az egyház a valláshoz tartozó külső intézményeket és anyagi 
ügyeket, függetlenül  illetéktelen tényezők bevonásától, papjaival és híveivel 
együtt közösen intézi, 

I. Rákóczy György az újonnan beállított vikáriusságot Szalinai  István 
bosnyák ferencrendi  papnak adományozta, kit a Szentszék előzőleg 1636-ban 
az erdélyi missziós terület főnökének  s 1640 február  havában az. általa meg-
szervezett erdélyi ferencrendi  Őrség őrének nevezett ki. Szalinai ekkor már 
tisztában volt a katholikusok helyzetével s világosan látta teendőit és nehéz 
helyzetét a Székelyföldön. 

Szalinai föllépésének  egész Erdélyre meg volt jó hatása. Élvén a feje-
delem által biztosított karhatalommal, végiglátogatta az országot; erős kézzel 
akart rendet teremteni a háromszéki papság körében, de igen erős ellenállásra 
talált. Útközben a paphiányon olyképen próbált segíteni, hogy az egyes elár-
vult  plébániák  vezetését  világi  emberekre bízta,  kik vasár- és  ünnepnapokon 
az evangéliumot  felolvasták,  a böjtöt  kihirdették,  temettek  és  kereszteltek. 

Tapasztalta azonban Szalinai vikárius, hogy az sem egészen válik be, -
ha ő olyan világi emberekre bízza a hitközségek vezetését, akik kevésbé jára-
tosak még ezen kötelességeik teljesítésében is. A nehézséget úgy próbálta 
megoldani, hogy a Hallerek birtokán épült fehéregyházi  kolostorban felállított 
licenciátusképző  iskolába  előzőleg néhány hétre berendelte őket és azután 
megbízólevelet állított ki minden egyes számára.3 Ez az adótt helyzetben na-
gyon üdvös intézkedés volt, de sorsa megpecsételődött akkor, midőn Domokos 
Kázmérnak és társainak a fehéregyházi  kolostort 1649-ben el kellett hagyják 
azon egyszerű okból, mert a fejedelem  a csíksomlyói és mikházai kolostorokon 
kívül többnek létezését nem engedte meg. 

Az egyházi törvényekhez való visszatérés a Székelyföldön  visszatetszést 
1 1608. évi egyezség. 
2 Bochkor i. m. 250. 1. 
3 Losteiner  Leonárd:  Topographica Descriptio pervetusti Monasterii Csiksomlyó-

viensis 327. p. — 



szült s amint Simándi Istvánnal szemben a papság a fejedelemnél  keresett 
oltalmat, úgy most is a fejedelemhez  mentek panaszaikkal. A fejedelem  kér-
dőre vonta Szalinait. Szalinai az ellene emelt vádakra azt felelte:  hiába adta 
volna a fejedelem  a hatalmat, ha nem élhetne azzal. Mindenben a trienti zsi-
nat határozatainak értelmében járt el. A fejedelem  a mentséget elfogadta,  de 
megparancsolta, hogy hatalmával ezután mérsékelten éljen; a bebörtönzött 
papnak adja vissza szabadságát; vigyázzon, hogy többé törvénysértést ne 
kövessen el, mindazonáltal szorítson mindenkit a törvények és jogszokások 
megtartására.1 

Szalinai szeretett volna Magyarországról megfelelő  számú papot hozni be, 
kik a népet a vallástalanság állapotából kiemeljék, de nem kapott s meg kel-
lett elégednie azzal, hogy rendtársait küldötte ki plébániákra, amely intézke-
dése újabb zúgásra adott okot, hogy a szerzetesek miért hagyják el a kolos-
torokat?2 

A'KIS • ÉS>  • N A G V • SOMLVÓ * C S Í K S Z E R E D Á V A L JBS8§SS> 

A vikárius öreg volt. A székelyföldi  nős papok igen sok kellemetlenséget 
okoztak neki s úgy látszik, hogy ebbe unt bele és ezért mondott le. A feje-
delem azonban 1647 április 20-án másodszor is vikáriussá nevezi ki és teljes 
joghatósággal ruházza fel.3 

A katholikusok és protestánsok között a súrlódások sohasem szüneteltek. 
A fejedelem  környezetében több katholikus főúr  előkelő hivatalt viselt s ez 
mindig szálka volt a protestánsok szemében. 

A katholikusok ezt a befolyást  föl  akarván használni, arra törekedtek, 
hogy az egyházat szélesebb körben megerősítsék. Ekkor a jezsuiták egy nagy 
taktikai hibát követnek el. Erős irodalmi harcot idéztek elő, mellyel a lábuk 
alatt ingadozó talajt még csuszamlósabbá tették. 

Hajnal jezsuita a „Kitett  czégér"-ben  megtámadta a fejedelmi  gyermekek 
nevelőjének, Keresztúry Pálnak „Csecsemő  keresztény"  c. könyvét. Mikor 
Keresztúry erre válaszolt, Hajnal „Nova  Transilvanica"-*ban  még erősebben 

1 Losteiner  i. m. 328. p. 
2 U. o. 329. p. 
8 Veszely  i. m. 333-334. 1. 



nekiment a protestánsoknak, szenvedélyes támadásában a fejedelemasszony, 
Lorántfi  Zsuzsánna személyét sem kímélte, sőt az egész fejedelmi  udvar ellen 
volt kifogása.  Ha csak annyi következménye lett volna ennek, högy a jezsuitákat 
gyűlölik meg még jobban a protestánsok, de a nagyobb baj az volt, hogy 
ezzel a katholikus terjeszkedésnek is erős gátat építettek. Az sem szolgálta a 
katholikusok ügyét, hogy a rendek tudomására jutott, hogy a jezsuiták álru-
hába öltözve az ország egyes részein megtelepedtek. 

Ilyen előzmények után és között lépett a fejedelmi  trónra a lobbanékony 
természetű és kiforratlan  jellemű //. Rákóczy György.  Még 1642-ben válasz-
tották fejedelemmé,  de atyja halála után, 1649 jan. 24 én iktatták be. Heves 
buzgóságában arra vállalkozott, hogy a kálvinizmust Erdélyben egyedülivé 
teszi.1 Kijelentésénél ugyan egyéb nem történt, mert külpolitikájával ennek 
útját vágta. 

Uralkodásában Báthory István külpolitikáját tartotta szem előtt s ezért a 
szomszéd fejedelmekkel  összeütközésbe került. A külső ellenségeskedés a belső 
súrlódásokat elnémította s a katholikus Státus azt is elfelejtette,  hogy 1652-ben 
I. Rákóczy Ferenc fejedelemmé  választásá alkalmával becikkelyezték, hógy ha 
a fejedelem  vallását változtatná s katholikussá lenne, a rendek azonnal fel-
oldatnak a hűségeskü alól. 

A fejedelem  1657-iki lengyelországi vállalkozása kudarccal végződött. 
A fejedelem  a tatár fogság  elől megmenekült ugyan, de elvesztette trónját, 
mert a fényes  porta ráparancsolt a rendekre, hogy a nyughatatlan vérű 
II. Rákóczy Györgyöt tegyék'le. A fejedelem  az 1657. évi fejérvári  ország-
gyűlésen le is mondott, azonban Rhédei  Ferenc  fejíüelemségébe  bele nem 
nyüghatván, a bécsi udvarral és Rómával kezd tárgyalásokba. Másodszor is 
visszakerülvén a fejedelemségbe,  számolnia kellett a tőrök veszedelemmel s 
Nádasdy magyarországi országbíró és egy ferencrendi  páter közvetítésével 
Rómában bejelenti a közeledő török veszedelmet,2 amely nemcsak a feje-
delmi trónról sodorta el őt, hanem az életével fizetett  nyugtalanságaiért, mert 
1660 junius 7-én a szászfenesi  csatában kapott sebeibe belehalt. 

II. Rákóczy György nevéhez fűződik  az Approbata Constitutiok  meg-
alkotása és megerősítése, amely katholikus szempontból is nagyon fontos, 
mert a szétszórva megjelent fejedelmi  rendeleteket összegyűjti és újonnan 
törvényerőre emeli. A vallási dolgokban az eddig ismert intézkedések mind 

1 1652 jan. 22-én a jezsuitákat kitiltják. (Veszely i. m. 261—265. 1.) Ezt a Székely-
föld  is megérezte. 

Ezután már valóságos hajszának voltak kitéve. Juniusban a katholikus földesurakat 
fölszólították,  hogy a jezsuitákat bocsássák el. Puhatolóztak, hogy mily külszín alatt, milyen 
címen hpl rejtőzködnek és kik védik s kik támogatják? A következő évi országgyűlésen 
hiába próbálta Milley István jezsuita fejtegetni  a régi törvények elavulását, a kitiltás a 
császár követének felszólalása  után is belekerült a törvénykönyvbe. (E. O. E. XV. k. 553—74.1.) 

2 Fraknöi  Vilmos:  Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Szentszékkel 
III. k. 373. 1. Kemény János ugyancsak hasonló szellemben tárgyalt úgy a katholikusokka) 
Erdélyben, mint a bécsi udvarral és Rómával. U. o, 



belekerülnek a jezsuiták kitiltásával együtt az Approbatákba és a fejedelem 
ezt 1653 márc. 15-én megerősíti.1 

A II. Rákóczy György fejedelem  halála után következő hét esztendőt 
örökös belpolitikai viszályok töltik be. 

Az Approbata Constitutiok megjelenése után sokban javult a katholikusok 
belélete. A hitélet megerősödött, a vezetőség őntudatosabb lett és a katholikus 
rendek jobban tömörülnek egymás között és a közös érdekekért, mint egy 
ember léptek föl.  A vikáriusi intézményt elégtelennek ítélik és ezért 1665-ben 
Apafi  fejedelemtől  püspököt kérnek; Kolozsvár részére szabad vallásgyakor-
latot2 és azon törvénycikkek törlését, melyeket a katholikus vallás hátrányára 
hoztak. E tárgyalásokba bevonják a magyar királyt is, ki Kászonyi leleszi 
prépostot küldi Erdélybe, ki ura nevében biztosítja a rendeket, hogy a katho-
likusok részére tett engedményekért hajlandó a portán Erdély érdekeit elő-
mozdítani. Apafi  Mihály az erdélyi trónon tehetetlen báb volt. Helyette felesége 
Bornemissza Anna és Teleki Mihály vezették az ország ügyeit. Cserey  Mihály 
ezt Históriájában így jellemezte: „Konty parancsol a süvegnek."8 Bornemissza 
Anna pedig nem a vallásháborúk szellemében, hanem az akkori idők eny-
hébb eszközeivel üldözte a katholikusokat.1 

.Hogy az erdélyi protestánsok mennyire féltek  egy katholikus püspök 
megjelenésétől és annak beláthatatlan erkölcsi következményeitől, arra jeletnző 
az 1675. évi őszi országgyűlés föllépése  a katholikusokkal szemben. A katho-
likusok a fogarasi  országgyűlésen fölpanaszolják  a meg-megújuló sérelmeket 
amelyekből azt látjuk, hogy a katholikusok az- utolsó protestáns fejedelem 
alatt sem élveztek sokkal több szabadságot, mint akár Rákóczy Zsigmond 
vagy Bethlen Gábor alatt. Visszaélések történtek az egyes papokkal szemben. 
A vallásháborítás sem volt ritka dolog. Igazságtalanul megadóztatták őket. 
Katholikusok protestáns papoknak adóztak és Kolozsváron még mindig nincs 
templomuk. Protestáns részről a vádat megfordítják  és azon gyanúnak adnak 
kifejezést,  hogy törvény ellenére a vikárius valóságos püspök, ki papokat 
szentel. A panaszoló rendek tagadják, hogy a vikárius valóságos püspök volna. 
Pedig az volt, mert IX. Kqlemen pápa 1668 jun. 17-én Domokos Kázmérnak 
a coronai (Görögország) püspöki címet adományozta és Rómában fölszen-
teltette.6 

Apafi  fejedelem  alatt a katholikusoknak ez volt az utolsó, erőteljes föl-

1 Érdekes az, hogy a „Status  Catholicus"-nak,  mint szervezetnek, a kodifikáció  előtt 
csak a vikárius választásába volt beleszólása s ezután az egész országra kihatóan gyűlé-
sezik. (Bochkor i. m. 217. 1.) 

2 Ezt és a templom iránti kérésüket 1666, 1669-ben megismételték minden eredmény 
nélkül. (Bochkor i. m. 237. 1.) 1670 év első felében  engedélyt kérnek, hogy Kolozsváron 
templomot építhessenek. Decemberben meg telket kértek s Rothalhoz fordulnak  'közben-
járásért. (Bochkor i. m. 259 1.) 

3 65. 1. 
4 Balázs Ilona:  Bornemissza Anna fejedelemasszony  élete és kora, 51.1. 
5 Veszely  i. m. 351—52, 1. 



lépése. Célt az országgyűlésen nem értek el. Külső tényezők hatottak később 
oda, hogy helyzetükben javulás álljon be. 

II. Rákóczy György szerencsétlen lengyelországi hadjáratával (1657) Er-

Apafi  Mihály fejedelem 

délyben kezdetét Veszi az Önálló fejedelemség  hanyatlása, mert a töiök érez-
teti hatalmát és haragját az erdélyiekkel szemben. Az egymást gyorsan felváltó 
fejedelmek  a belháborúk üszkét hintik el s ekkor a török önkényesen ad 
Erdélynek Apafi  Mihály  személyében „olyan árnyuralkodót, kit nem születés, 



fényes  név, rang, vagyon vagy kiváló egyéni tulajdonok, hanem egyedül a 
török befolyás  ültet és tart a fejedelmi  székben."1 

Magyarországon a török hatalma kezd megtörni. A félhold  elhomályo-
sodása és a török magatartása Erdélybén is bizalmatlanságot szül. Erdély 
politikai összeköttetésbe lép a császárral. Jóllehet az erdélyi rendek a két fél 
tárgyalásaiban (1686) mindig szigorúan ragaszkodnak ahhoz, hogy a szövetség 
semmit sem fog  változtatni Erdély vallási, életében s a császár főkegyúri  jogát 
nem fogja  kiterjeszteni és a szekularizált javakat nem foglalja  vissza,2 de a 
tárgyalások megkezdése maga után vonta a katholikusok helyzetének javulását. 
A katholikus rendek ezt előre látva, szivesen fogadták  Dunod jezsuitát, ki 
1685-ben azon utasítással jött be, hogy szövetséget hozzon létre Erdély és 
Havasalföld  között s rávegye a rendeket, hogy nyissák meg a fejedelem-
ség kapuját a török elleni hadmüveletekre. Teleki Mihály jó kitünteté-
sek reményében megegyezett Dunoddal; a német hadak beszállásolása 
még 1685-ben kezdetét vette s most már rövid volt az út a Lipót-féle 
Diplomáig. Hiába érzik a rendek, hogy Erdély politikai szabadságának le-
áldozásával az eddigi vallási egyensúly is nagyon meg fog  billenni s or-
szággyűlésről országgyűlésre hiába bástyázzák körül magukat tiltakozó pon-
tokkal.8 1690 október 16-án I. Lipót a Diplomát aláírja, de nem azért, hogy 
meg is tartsa. 

Mielőtt a XVII. század katholicizmusának történetét befejeznők,  vessünk 
egy pillantást annak kulturális mozgalmaira is. Lássuk a vallási életnek milyen 
megnyilvánulásával találkozunk ? 

Összevetve az erdélyi egyetemes és részleges határozatokat, azon meg-
állapítás szűrődik le, hogy a vázolt nehézségek között a katholikus hit a 
megkímélt részeken tartotta magát és a hivők minden áldozatra készeknek 
mutatkoztak, amelyek a templom és iskola érdekében történtek. A vallásos 
életnek minden megnyilvánulása e kettő körül zajlott le és az egyházi szabá-
lyokat is e szellem lengi át. 

Mindez benne van az egyetemes erdélyi közszellemben is. Az állam 
hivatalosán egy valláshoz sem tartozott; az országgyűléseken a négy receptí 
religioról van szó. Alig van országgyűlés, melyen a határsértéseken kívül a 
vallási törvények megszegésével, illetve ezek kiküszöbölésével ne foglalkozná-
nak. Megtörtént, hogy a papok sem tartják tiszteletben a más tulajdonát. 
Ezek ellen 1607-ben hoznak rendszabályokat.4 Házassági kérdésekkel az 1615., 
1625. és 1664. évi országgyűlések foglalkoztak.5  Törvényt hoztak a károm-

1 Gyárfás  Etémér:  Bethlen Miklós kancellár. 16—17. 1. 
2 E. 0. E. XVIII. 40. 1. 
3 1686 a Haller-féle  Tractatus Vienensis 6 és 7-ik pontja; 1687 okt. 27-én a balázs-

falvi  egyezség 2-ik fej  3-ik pontja; 1688 jun. 1. fogarasi  országgyűlés határozatainak 1. 
pontja és a Lipót-féle  Diploma 1. pontja. 

4 Veszely  i. m. 236—32. 1. Volt eset, hogy a pap magánbosszúból a templomot be-
záratta. Veszely  270. 1. 

5 U. o. 267-68. 1. 



kodás ellen.1 A templomkerülőket kalodába veretik.2 1619-ben a penitencia-
tartás, nyilvános könyörgések,  böjtök megtartásával foglalkoznak.3  Felügyel-
nek a papság erkölcsi életére.4 Védik a bántalmazók ellen.5 A legtöbbet azon-
ban az ünnepek megtartásával foglalkoznak.  A főünnepeken  és vasárnapokon 
dolgozni, mennyegzőt, lakodalmat tartani, utazni nem volt szabad. A vásár 
csak a prédikáció végével vehette kezdetét. S ha valaki ez ellen vétett, a 
nemes ember 6 forintot,  a szegény és a paraszt pedig 2 forintot  fizetett.0 

A csíksomlyói kolostor régi kegytemploma 

A vasár- és ünnepnapok megtartására Apafi  fejedelem  alatt hoznak a legtöbb 
határozatott Bethlen Gábor alatt 1614-ben a püspökök és seniorok kötelessé-

1 1619-ben. A nemes 1 forintot  s a szolga kalodába került, vagy 25 pénzt fizetett. 
Veszely i. mi 249; 1. 

2 U. o. 267—68. 1. 
3 U. o. 248-49. L 
4 U. o. 236. 1. 
5 U. o; 245. 1. 
b Ü. o. 248—49; I. 
T 1667, 1670, 1675, 1676 évek. (Veszely 275—271; I.) 



gévé teszik, hogy a saját religiojokon lévőket meglátogassák és a fogyatko-
zásokat megjavítsák.1 

A katholikusok egyes helyeken nagy küzdelmeket folytattak  a templo-
mokért. Általában véve nem annyira.a templomokban,2 mint papokban volt 
nagy hiány. Egy XVII. században élő ferencrendi  író megemlékezik arról, hogy 
a hivők mennyire örvendettek annak is, ha egy licenciátust, vagy nős papot 
kaphattak.3 Legtöbb Jicenciátussal Udvarhelyszékben találkozunk. Alig volt 
plébánia, hol egy-egy világi ember a főesperestől,  vagy vikáriustól megbízva 
ne végzett volna keresztelést, temetést, .hitoktatást, evangélium felolvasást. 
A licenciátusok az istentisztelet végzésénél papi talárt és karinget viseltek. 
Sok helyen úgy iktatták be őket, mint a fogadott  papokat. Amíg hivatalban 
voltak, a fejedelmek  részéről papi kiváltságokban részesültek. 

A nős papok főkép  Csíkszék és Háromszékben éltek tömegesen, de ta-
lálkozunk ilyenekkel a mai Udvarhelymegye területén is. A nős papok törvé-
nyes házasságban éltek. Rendesen a házasság megkötése után szenteltették 
magukat papokká a moldovai missziós püspökkel, vagy Lengyelországban, azon 
föltétel  alatt, hogy a fölszentelés  után elválnak feleségüktől.  Ebből semmi sem 
lett. Ha felszentelésük  után házasodtak, erről egymásnak szabályszerű házasság-
levelet állítottak ki. Annyira elhatalmasodtak, hogy körükben nem akartak 
mást tűrni, mint nős papot s csak országgyűlésileg tudták 1649-ben reájuk 
erőszakolni, hogy nőtlen  papot is választhatnak főesperessé.  Egyházi képzett-
ségűk nagyon kevés volt. Azelőtt harangozói, kántori és iskolamesteri teendő-
ket láttak el s felszentelési  helyükön a legszükségesebb és lényegbevágóbb 
szertartások gyakorlását sajátították el. 

A papság kezdetben az esperesek felügyelete  alatt állott. A század elején 
először egy, majd kettő és közepén már négy esperessel találkozunk (Három-
szék, Csíkszék, Marosszék). A peres ügyeket nyolc ülnök segítségével végez-
ték. (Ülnökök világiak is lehettek s a zsinatokon is szavuk volt.)4 A templom-
ban a rendre a szentegyház fiai  ügyeltek fel,  kik a községi közteherviselés 
alól fel  voltak mentve. 

Domokos Kázmér vikárius rendszeresíti az egyházi zsinatok tartását. 
A vasárnapot és az ünnepeket nagy áhítattal ülték, A körmeneteket na-

gyon szerették és sokszor félnapig  is eltartott. Szerették a missziókat. A je-
zsuiták kolozsmonostori, gyulafehérvári  és karánsebesi misszióra messze földről 
felmentek  a nemesek, amikor naponkint 5—6 beszédet hallhattak.5 

1 U. o. 244 1. 
2 Erre vonatkozólag az 16 i 5. évi kolozsvári országgyűlés úgy intézkedik, hogy olyan he-

lyeken, ahol valamelyik fél  többségben van, a templom azé legyen és a másiknak közköltségen 
építsenek imaházat. (Veszely í. m. 245. 1) A gyakorlatban nem vált be. (U o 395.1. s köv.) 

8 Kajoni  János:  Provincia Transilvanica 44/b—45/a. 
4 1659 május havában László János vikárius elnöklete alatt Kézdiszentléleken több 

házas pap viselt dolgai fölött  törvényszéket ültek s ezen a következő világiak szerepeltek: 
Mikes Kelemen, Mihálcz Ferenc és Szacsvai János. Több nős papot börtönre ítéltek. 
Losteiner  352. p. 

5 Ezekről részletesen ír Milley István jezsuita. E. O. E. 'XV. k. 



P. Kajoni János 



Ha az erdélyi katholikus ifjúság  középiskolai tanulmányokat akart vé-
gezni, akkor — azok kivételével, akik a jezsuiták monostori iskolájába bejut-
hattak, — arra voltak kényszerítve, hogy vagy a reformátusok  híres iskoláit 
keressék föl,  vagy ugyancsak a jezsuiták moldovai, vagy lengyelországi isko-
láit látogassák. A század első felében  1642-ig nem volt szabad Magyaror-
szágra, vagy Bécsbe küldeni az ifjakat.1 

Nagyon kezdetleges állapotban voltak a plébániák mellett az elemi iskolák 
is. Elsőrendű volt a monostori jezsuita iskola, hol az ifjakkal  színdarabokat 
adattak elő, hitvitákat rendeztek, énekkarokat szerveztek és a vallásos élet 
minden megnyilvánulásába bevonták növendékeiket. A monostori iskolába a 
protestánsok is szívesen küldötték volna gyermekeiket, ha a*fejedelem  nehez-
telésétől nem tartanak. Nevezetesebb jezsuita iskolák: Gyulafehérváron,  Karán-
sebesen és Székelyudvarhelyen voltak. A ferencrendiek  szintén tartottak fenn 

1 iskolákat Csíksomlyón,2 Mikházán, Nyújtódon, Fehéregyházán és Szárhegyen. 
Több mint félszázadig  ily képe van az összeomlott erdélyi egyházme-

gyének. Isten, ha meg is próbálta, de nem hagyta el tanítását őrző népét s a 
nép fiaiból  támasztott számára vezetőket 

1 Éochkor  i. m. 88. 1. 
2 Három erdélyi, választott püspök tanult itt: Szentandrásy István, Pálíalvy János ési 

Szentgyörgyi Ferenc Temesváry  i. m. 7., 35., 43. 1. 



Az erdélyi románok 
a protestáns fejedelmek  alatt. 

Irta: Dr. Bitay Árpád. 

„ . . . Románilor insá li s'au déschis ochii cá 
sá vazá, cá §i limba lor poate fi  scrisá cultivatá, 
cá ei nu mai au nici o trebuinfá  de limba slavoná, 
sub al cáréi jug brutal státuserá atátia secoli intru 
íntunecime de noapte." 

„A románoknak pedig megnyíltak a szemei 
s látták, hogy az ő nyelvük is írható és művelhető, 
hogy nincs már semmi szükségük a szláv nyelvre, 
amelynek brutális igája alatt éjjeli sötétségben éltek 
annyi századon át." m 

Barifiu  György (1812—1893), a román szellemi élet egyik legkiválóbb 
egyénisége, az erdélyi román újságírás megalapítója, a Román Akadémia s az 
Astra elnöke, a reformációnak  s Erdélynek a román szellemi életre gyakorolt 
hatását ebben az idézett mondatban foglalta  össze. 

Mielőtt azonban a románság múltjának ezt az érdekes és tanulságos 
szakaszát vizsgálni kezdenők, az események pragmatizmusa, valamint a világ-
történelmi összefüggések  megértése végett, a következő keretet kell megraj-
zolnunk. * # # 

A protestántizmus alighogy megerősödött, a görög-keletieket is meg 
akarta nyerni a maga eszméinek. Ilyen szándékkal kerestek érintkezést a 
konstantinápolyi pátriárkával, mindjárt a tridenti nagy zsinat után, az ellen-
reformáció  kezdetén, a tübingeni lutheránus hittudósok: Crusius (Krauss) 
Márton, Heerbrand Jakab, a „második Luthernek" nevezett Andrea Jakab és 
Osiander Lukács. II. Jeremiás pátriárka udvariasan és figyelmesen  fogadta  a 
közeledést, de ezen túl aztán nem is ment; a messziről folyó  • írásos viták 
(1573—1582) eredménytelenül végződtek.2 

Ugyancsak II. Jeremiással a naptárjavító XIII. Gergely pápa is folytatott 
ilyen tárgyalásokat, amelyek ugyan eredménytelenek voltak Konstantinápolyban, 
de annál több eredmény koszorúzta a jezsuiták lengyel- és délnyugat-

1 Catechismul calvinesc, Sibiiu, 1879. p. 84. 
2 L. a kérdés irodalmát a Kirchliches Handlexikon II. (Freiburg i. Br. 1912) p. 43. 

(II. Jeremiás alatt); Episcopul Melchisedec: Biserica ortodoxá tn luptá cu protestantismul, 
in special cu calvinismul, Bucuré?ti 1890. pp. 10—18 (további orosz forrás  megjelölésével). 



oroszországi térítő buzgóságát. Possevino, az erdélyi történelemben is jól 
ismert, nagy diplomata ügyességű jezsuita, már Moszkvában is megfordult 
s hiába sietett aztán oda személyesen maga II. Jeremiás konstantinápolyi 
pátriárka s hiába emelte a moszkvai érsekséget patriarchatusi rangra (1589). 
Ugyanekkor a moldvai román érseknek megengedte, hogy bizonyos pátriárkái 
jelvényeket viselhessen. 1587—1591 közt már Moldvában is erélyesen mű-
ködtek a jezsuiták; maga a fejedelem  és a moldvai érsek is pártolták az 
atyák mozgalmát.1 1595-ben a brzeski zsinalon létre is jött az említett lengyel 
és orosz részeknek Rómával való uniója. 

A lutheránusokénál több eredménnyel járt a reformátusoknak  a konstanti-
nápolyi pátriárkával való kísérlete a XVII. század első harmadában. Kyrillosz 
Lukarisz pátriárka ugyanis mint theologus hosszasabban tartózkodott Genfben 
s meglehetősen közeledett a kálvinizmus egyes elveihez'. Már a XVI. század utolsó 
éveiben reá, a jezsuiták nagy ellenségére bizták a veszélyben forgó  lengyel-
orosz vidékek orthodoxizmusának a védelmét. Aztán alexandriai pátriárka lett, 
de többnyire a román fejedelemségekben  tartózkodott. 1622-ben, amikor 
konstantinápolyi pátriárka lett, egy nagy falut  adományozott neki (§egarcea, 
Dolj m.) Radu Mihnea, a görög-olasz-arab műveltségű román fejedelem.2 

Néhány évvel később Genfben  egy gör. kel. hitvallás jelent meg a Kyrillos 
Lukarisz neve alatt, telve kálvinista eszmékkel.3 Egyesek szerint ugyan ez nem 
a pátriárka műve; ámde ő, habár még néhány évig élt e hitvallás megjele-
nése után, sohasem utasította el a szerzőséget. Ehhez a kálvinizáló gör. kel. 
pátriárkához fordult  Bethlen Gábor erdélyi fejedelem  is, midőn élete utolsó 
évében az erdélyi románokat hivatalos elismeréssel akarta megnyerni a ref. 
egyház számára. 

Kyrillosz Lukariszt a pátriárkái széket állandóan behálózó cselszövények 
ötször is kibuktatták a főpásztori  székből, míg végre 1638-ban, 66 éves korá-
ban, erőszakos halállal mult ki. 

A Kyrillosz-féle  kálvinizáló hitvallás nagy hullámokat vert fel  a g. kel. 
világban. Kyrilloszt utóda egy zsinaton ünnepélyesen kiátkozta, hitvallását el-
vetették s megbízták a legjobb g. kel. theologusokat, hogy foglalják  össze 
szabatosan a keleti egyház hitelveit. Ezt a munkát egy román származású 
főpap  végezte el: Movilá (Moghilá) Péter kievi érsek (1596—1646), Movilá 
Simon moldvai fejedelem  és Margit nevű magyar feleségének  a fia.  A 261 
kérdés-feleletből  álló s a hit-remény-szeretet Szerint 3 részre oszló művet egy 
külön zsinat , vizsgálta meg és fogadta  el Ia§i-ban (1641—2).4 így a XVII. szá-

1 N. Iorga: Istoria bisericii románe?ti I. (Válenii de Munte 1908), pp. 187—207; 
Likowski: Die rnth.-röm. Kirchenvereinigung, gen. Union zu Brest, 1904; Dr. Bitay Árpád: 
A katholicizmus Moldvában a XVI. sz. végén (az aradi „Vasárnap" 1924. nov. 9. számában). 

2 Iorga: i. m. I., 256. 
8 1. Aymon (ref.  francia  hittudós): Monuments authentiques de la réligion des Grecs, 

1708, p. 337; Melchisedec, o. c. pp. 2—10. 
4 Melchisedec, o. c, pp. 25—58; Iorga, o. c. I. pp. 309—313. A Movilá-féle  hitvallás 

azonban nyomtatásban csak 1662-ben jelent meg Amsterdamban (görög-latin szöveggel), a 
Wesselényi-féle  szövetkezés történetéből is ismeretes Panaioti (1614—1678) görög tolmács 
költségén. Románul 1692-ben Buzáu-ban. 



zad derekán a görög keleti fegyházban  az alighogy új erőre kapott görög szel-
lemet, a görög theologusok nagy bosszúságára, egy oroszos jellegű szláv 
irány kezdte kiszorítani. Ennek az új oroszos szláv egyházi szellemnek 
Kiev volt a központja s Mövilá Péter a legnagyobb alakja; a román fejede-
lemségekben pedig a Kempis híres müvét szlávra fordító  Udri§te Násturel, 
Matei Basarab havasalföldi  fejedelem  sógora, képviselte ezt az irányt. Ámde 
1670-től kezdve újra a görög szellem lendül fel,  amelynek a fiatal  Dositheosz 
(Dosoftei)  jeruzsálemi pátriárka volt a lelke (élt 1641—1708). Dositheosz igen 
jól ismerte a román fejedelemségek  egyházi viszonyait, mert sokat időzött 
Moldvában és Havasalföldön.  Jól ismerte különben Erdélyt is, ahol egyszer, 
rövid időre, szintén megfordult  (I. Lipót alatt); ahol Apaffy  korában épen az 
ő hatása alatt egy görög volt a románok püspöke (1682) s ahová legjobb 
theologusait, a Lichudisz testvéreket is beküldte az orthodoxia erősítésére. 
Dositheosz különben nagy ellensége volt úgy a jezsuitáknak, mint a kálvinis-
táknak; egy nagy zsinaton utasította el a francia  kálvinizmusnak a keleti 
egyházhoz intézett egyesülési felhívását.  Ugyancsak elutasítással találkozott 
később az anglikánoknak 1723-iki hasonló kísérlete is.1 

Az erdélyi románság múltját a protestáns korban is legegységesebben vallási, 
egyházi élete szempontjából tekinthetjük át. A falu,  a falusi  templom s a 
benne szolgáló s a földjét  is sajátkezűleg megmunkáló pap, íme ezek az er-
délyi románság múltjának a jegecesedési pontjai. Ezt fejezi  ki sokatmondóan 
N. Iorga tanulságos könyve már a címével is: „Sate §i preofi  din Ardeal" 
(Bucure§ti 1902). A reformáció  előtt többé-kevésbé félhomály  borítja ezt a két 
fontos  tényezőt. A hitújítás azonban, a fentebb  vázolt események során, az 
erdélyi román „falvak  és papok" alakjaira is élénkebb fényt  vet. Az Erdélyben 
meghonosodó Iutheránizmus, majd meg a kálvinizmus, rendszeres, jól átgon-
dolt propagandát fejtenek  ki, hogy a románságot is táborukba vonják. Az első 
lépést ebben az irányban a luth. szászok tették meg (1544); az ő reformáló 
tevékenységük mindössze néhány évtizedig tartott s a XVI. század nyolcvanas \ 
éveinek elején már lezártnak tekinthető. A lutheránus reformáló  törekvés aj 
sajtót, a könyvnyomtatást használta eszközül. Célját azonban egyáltalában nemi 
érte el, de a román nyelv és szellemi élet múltjában mégis rendkívül nagyi 
jelentősége van ennek a mozgalomnak: kitermelte az első román nyelven 
nyomtatott könyveket s megindította a román nyelvnek a szláv hivatalos egy-
házi és állami nyelv ellen való felszabadulási  és érvényesülési harcát 

„A XVI. század két utolsó tizedében e vallásos propaganda intenzitása 
némileg csökkent, míg a kath. vallású Báthoryak ültek Erdély trónján. Más-
részt pedig a szászok idejekorán belátván, hogy térítési buzgalmuk a romá-
nokat mégsem fogja  beolvaszthatni a lutheránizmusba, ebbeli törekvéseikkel 

1 Melchisedec: o. c., pp. 79—113. Melchisedecről (1823—1892), Román város püspö-
kéről, érdekes lesz megemlítenünk, hogy az ó-katholikus bonni kongresszuson (1875) ő kép-
viselte másodmagával a romániai orth. egyházat. 



felhagytak.  Helyökbe léptek most már az erdélyi fejedelmek  és az egész  XVII. 
századon  át szakadatlanul  tart  azon igyekvésiik,  hogy a gör. keleti  egyházat 
kálvinizálják 

A román történetírás általános felfogása  szerint: „A vallásos és kultu-
rális érdekek mellett azonban kétségtelen,, hogy politikai  szempontok is 
vezérelték az erdélyi fejedelmeket  ezen igyekvéseikben. Meg akarták szüntetni 
ama kapcsolatot, melyet a vallás közössége teremtett meg az erdélyi és a két 
szomszédos vajdaságbeli románok közt."2 Ezt még erősítette a meg nem 
szűntethető vérségi kapcsolat is, a közös anyanyelv és az ezekből fakadó 
egymás iránt való érdeklődés és szeretet, amelyeknek erejéről és jelentőségé-
ről már 1542-beji megemlékezik egy kívül álló szemlélő (Porembski Péter, 
Izabella királyné lengyel titkára); egy század múlva, 1642-ben, Vasile Lupu 
moldvai fejedelem  is ezekre a tényezőkre építi Erdély ellen tervezett hadi 
vállalkozását; Bethlen Gábort is ezekre figyelmezteti  1629-ben a kálvinizáló 
Kyrillosz Lukarisz konstantinápolyi pátriárka, mint az erdélyi románság kál-
vinizálásának legfőbb  akadályaira.3 

Másfelől  pedig az is igaz, hogy „az erdélyi fejedelmek  nem gátolták az 
erdélyi románság egyházi fejeit  abban, hogy szoros érintkezésben ne álljanak 
a havasalföldi  érsekkel."4 Aztán eljárásuk, ami a használt eszközt illeti, az 
egész világtörténelemben páratlanul áll, mert meg nem szűnnek követelni, 
hogy a románok anyanyelvüket  használják  és  műveljék  a templomban  és  az 
iskolában  egyaránt  és kemény büntetéssel fenyegetik  azokat a papokat, akik 
a szerbül (egyházi szláv nyelven) való „berbitélést" el nem hagyják s nem 
engedik működni az olyan papot, aki nem tud románul! János Zsigmondtól 
Apaffyig  (1567—1686) mind feltételül  szabják a^ erdélyi román egyház fejei-
nek, hogy románul  tartsák  az istentiszteletet,  hogy szakítsanak a szláv litur-
gikus nyelvvel és a saját nemzeti nyelvüket használják a szertartásban, egy-
házi könyveikben, hogy román sajtót és iskolát tartsanak fenn.  Vagy, ahogy 
I. Rákóczy György egyik román püspököt megerősítő oklevelében mondja 
(1641), románul prédikáljon s papjaival is úgy prédikáltasson „a szegény 
oláhságnak maguk születtetek nyelvükön, hogy abból naponkint épületet vehes-
senek az üdvösséges tudományban és vallásban és így az babonás tévelygés-
nek homályából napról-napra világosságra vezéreltessenek."5 

Az erdélyi fejedelmek  sürgették és követelték, hogy az erdélyi románság 
használja és művelje az anyanyelvét, mert csak a románság román anyanyel-
vén remélhették, hogy állandóan és mélyrehatóan bevihetik lelkükbe a kálvi-
nizmus tanait és szellemvilágát. Ők, a kor eszmevilágának megfelelően,  az 

1 I. Lupa§: Az erdélyi görög keleti egyház és a vallás-unió a XVIII. század folyamán, 
Budapest, 1904, p. 8. 

3 Lupa?: i. m., p. 8.; 1. Pokoly J.: Az erdélyi ref.  egyház története II., 165. oldalát is. 
3 1542: Hurmuzachi II., 4., pp. 306—7; 1642 u. o. IV. 1., p. 669. 
4 Dr. I. Lupa§: Istoria bisericeascá a Románilor Ardeleni, Sibiiu 1918, pp. 84—85. 

(„§i lucru vrednic de ínsehinat, din partea principilor calvini n'au fost  impiedeca{i mitropo-
ütii romani din Ardeal de a sta in stránse legáturi cu cei din fara  Románeascá.)" 

5 Liber Regius XX, k., 46-47. old. 



egyvallású  országot tartották a legerősebbnek („cuius regio, eius religio") és 
ezzel a különböző anyanyelv erősítése és művelése nemcsak hogy megfért, 
hanem egyenesen szükséges is volt, mint a széles néprétegek tanításának és 
nevelésének egyetlen hatásos eszköze. A modern kor azonban ideáljának 
a feltétlen  egynyelvüséget  — természetesen a sajátját — tattva, legtöbbször 
a többi, vele együtt létező vallások ellen is tőr. És ennek az eszköznek, a 
román nyelv érvényesítésének és használatának a protestáns fejedelmek  ré-
széről való megkövetelése rendkívül fontos  és hasznos következményeket ter-; 
melt a román szellemi élet számára. Lerakta a román irodalom és nemzeti j 
öntudat több erős pillérét. „Tagadhatatlan tehát a reformáció  ama jó hatása, 
hogy kiszorította az egyházi használatból a szláv nyelvet és a román nyelv 
csengését kezdte hallatni vallásos ügyekben és az irodalom" terén. A román 
nyelven megjelent nyomtatványok lassankint kiszorították a szláv liturgikus 
könyveket és így Erdélyben a nemzeti fejedelmek  pártfogása  alatt indul meg 
azon irodalmi és művelődési áramlat, mely csakhamar átcsap a vajdaságokba 
és százados dermedtségéből föltámasztja  a román szellemet."1 

A kálvinizmus is — mely, amint látni fogjuk,  már 1560 tájt hatni kezd a ro-
mánságra — a sajtót, a románul nyomtatott könyvet, választja eszközül a románság 
kálvinizálására. A kálvinizáló román könyvek közül 4 esik a XVI. századra 
(1564, 1570 tájt kettő, 1582), ezek közül az egyik, az 1570 táján fordított  és 
nyomtatott Szegedy Gergelv-féle  énekeskönyv a legrégibb latin betűs román 
nyomtatott könyv. 1639-től kezdve aztán újra megindul az erdélyi kálvinizáló 
román nyelvű könyvek sora. A kálvinizmus  emellett,  mint  az uralkodók  val-  _ 
lása,  anyagi előnyöket,  kiváltságokat,  nemesítéseket  is bőven  osztogatott  a ro-j 
mán papságnak, különösen Bethlen Gábor, Barcsay Ákps és I. Apaffy  Mihályi 
Módszerét és jellegét tekintve legmegnyerőbb a Bethlen Gábor kálvinizáló 
tevékenysége, legtürelmetlenebbnek látszik a János Zsigmondé, erőskezfinek 
az I. Rákóczy Györgyé s inkább ötletszerűnek, mint következetesnek az Apaffyé. 
A luth. szász propaganda úgy látszik, hogy inkább csak a sajtó terére szo-
rítkozott, ha csak a brassói románságnak (egy rövid krónikás mondattal ránk 
hagyott) reformálása  (1559) nem járt kényszerrel is. Kedvezmények adásáról 
sem tudunk az ő részükről. János Zsigmond alatt a „vakbuzgó türelmetlenség 
paroxizmusával"2 teljességgel ki akarják űzni Erdélyből a római katholikusokat 
(1566 ápr. tordai országgyűlés) s még ugyanazon év novemberében a görög 
keletieket (nagyszebeni országgyűlés).3 A következő évben még a közigazga-
tási hatóságokat is arra utasítja a fejedelem,  hogy legyenek mindenben a re-
formált  románok György püspökének a segítségére, hogy „a román egyházban 
románul, a közösség nyelvén, tartsák a papok az istentiszteletet,v ne pedig az i 
idegen szerb nyelven s hogy az ő igazi tiszta román nyelvükön hirdessék az 
Isten igéjét" (1567 nov. 2.). Forrongó korszak izzó szenvedélye csapja meg 
a XVI. század harmadik negyedének kutatóját. A 30 éves korában elhalt tö-

1 Lupa?: Az erdélyi g, kel. egyház, p. 10. 
2 Pokoly József:  Az erdélyi református  egyház története, I. (Budapest 1904), p. 172. 
s U. o. 173. 



rékeny testű, de sok nyelvet — az erdélyi fejedelmiek  közül legtöbbet, köztük 
románul is jól — beszélő fejedelem  _ hitét sokat változtatta. Természettudo-
mányi hasonlattal szólva, végig ment az erdélyi reformáció  majd minden 
biogenetikus állomásán. Katholikusnak született, volt lutheránus, majd refor-
mátus és mint .unitárius halt meg. Ez a korszak iktatja törvénybe a kath., 
luth., ref.  és unitárius vallásokat (1550/7, 1564, 1571) s ennek az utóbbinak 
a szervezetét (1576) s bár tökéletlen formában,  de ez a korszak mondta ki 
először az egész világtörténelemben a vallásszabadság nagy elvét, amit azon-
ban nem tudott valóra váltani. „Általában — mondja a jeles ref.  egyháztör-
ténész — az első századok protestántizmusa nem volt eléggé türelmes."1 

Az azonban látható, hogy sokkal emberségesebb volt az erdélyi román egyház 
sorsa a protestáns korban, mint volt ugyanezen időtájban a szászországi kálvi-
nistáké, az ír katholikusoké, a francia  hugenottáké s nem egy tekintetben az 
akkori erdélyi katholikusoké. 

János Zsigmond csak reformált  román egyházról akar tudni, külön refor-
mátus román egyházat akar teremteni. A Báthoryak visszaállítják a görög ke-
leti egyházat is. 1634 óta a kálvinista  superintendens  viseli  az „orthodoxus 
oláhok  püspöke" elmet.2  Ő ügyel fel  úgy a ref.,  mint a g. kel. egyházra; ez 
utóbbit azonban tényleg a „vládicá vagy mitropolit" kormányozza, a super-
intendens csak a felügyeleti  jogot gyakorolta. Ez megint olyan kapcsolat, 
amilyent máshol nem ismer a történelem; speciálisan erdélyi jelenség. De 
miért vélte fel  a ref.  püspök épen 1634-ben az „oláhok püspöke" címet? 
Nyilvánvaló azért, hogy a ref.  Erdély vallásilag egységesebben vehessen részt 
azokon a tárgyalásokon, amelyeket az angol Dury Jánosnak 1628 óta kifej-
tett tevékenységére épen ebben az időben kezdtek meg az összes protestáns 
egyházak egyesítése céljából. A mozgalom vezetői (köztük a svéd Oxenstierna 
s Rhoe Tamás a jeles angol diplomata) nagy szerepet szántak ebben a moz-
galomban Erdélynek is.3 Az erdélyiek már 1634 febr.  7.-én készen állottak a 
kedvező felelettel  s javaslatuk szerint az egybehívandó nagy unió gyűlésre az 
angol király hívta volna meg a református  és a dán király a lutheránus ural-
kodókat. A bekövetkező események (angol forradalom  stb.) miatt az eszme 
nem ölthetett testet, de megfejti  az erdélyi ref.  püspökök „orthodoxus oláhok 
püspöke" címét s ennek felvételi  okát és körülményeit. 

Végeredményben azonban a protestántizmus nem sok hívőt szerzett a 
románság körében. A lutheránizmus különösen épen nem. De a kálvinizmus 
sem. A román nemesség és a kiváltságos román kerületek (Hátszeg, Lúgos, 
Karánsebes) lakói rendi érdekekből még csak elfogadták  a kálvinizmust, köz-
vetlenül a ref.  püspök fennhatósága  alatt állottak s némi részben el is ma-
gyarosodhattak. A román nép nagy tömegét („sate ?i preofi")  azonban nem 
nagyon érintette és változtatta meg a kálvinizmus. A román nép  nem szerette 

1 Pokoly: i. m., I. p. 4. 
a u. o., II. 171. 
3 L. Duryre (1595—1680) s a kérdés szakirodalmára Kirchliches Handlexikon I., 

1207. (DurSus) és Pokoly II., 124. 



a kálvinizmus  racionálizmusát,  a misztikum  után vágyódó  lelke  idegenül  érezte 
magát  a kálvinista  templom  ridegségében;  továbbra is tisztelte  a szenteket  és 
képeiket,  megtartotta  a 7  szentséget,  esketési  és  keresztelési  szertartásait,  bőjt-
jeit  s legfeljebb  azon pogánykori  babonáiból  ha elhagyott  egy néhányat,  melyek 
ellen  még  az 1675-ben  Gyulafehérvárt,  Brankovics Száva alatt  tartott  román 
zsinaton  is^küzd.1  „Die „dummen" walachischen Popén wollten nichf  ver-
stehen, dass ihre Herren ihnen auch auf  diesem Gebiete befehlen  sollten; 
sie blieben bei der altén Überlieferung,  lasen, so schlecht sie es konnten, in 
slavischen Büchern, die sie nicht verstanden, und blieben „rechtgiaubig", wie 
ihre, nach schwerer Arbeit entschlafenen  Váter."1 Különben még a vládicá-k 
közt sem akadt olyan, aki a hitét lényegesen, alapelveiben („in fundamenta-
libus") megváltoztatta volna, írja maga Geleji K. István. 

Az aránylag nagyszámú papság műveltség dolgában nem sokat külön-
bözött híveitől. „Detestanda coecitate premuntur" (kárhozatos vakság üli meg 
a szemeiket) írja róluk Barcsay Ákos. Ennek oka nagyrészt az iskolák hiánya 
s a nehéz anyagi helyzet. Ezért sürgetik a fejetlelmek,  hogy a vládicá-k 
állítsanak román iskolákat: „mindenütt ahol csak lehet a románok közt, de 
főleg  Gyulafehérvárt,  Hunyad és Mármaros megyékben, meg Kővár vidékén"3 

(1669). Ugyanekkor megsürgette Apaffy  azt is, hogy a régebben (1638—1658) 
fennálló,  de az 1658—1660-as zord időkben elpusztult nyomda helyett Száva 
vládicá minél hamarabb újat alapítson és kutassa ki, hogy hová lett esetleg 
a régi. Maga a fejedelem  is adott már megelőzőleg egy összeget erre a célra. 
Ezért javasolja Geleji (1640), Ghenadie püspök halálakor: „A gyűjteményével 
(hátramaradt vagyonával) jobb volna valami hasznos könyvecskéket nyelveken 
nyomtatni."4 Bethlen Gábor egyik törvénye elrendeli (1624 jún), hogy a 
jobbágyok fiát  az iskolalátogatásban a földesurak  — 300 forint  büntetés terhe 
mellett — vissza ne merjék tartani. I. Rákóczy György ezt (1635) újra meg-
erősítette. Iskolázás szempontjából legjobban állott a bánáti (lugosi, karán-
sebesi; itt már legalább 1582 óta volt iskola), meg a fogarasvidéki  románság. 
Fogaras földje  a mindenkori fejedelemasszonyok  birtoka volt, A széplelkű 
Lorántffy  Zsuzsánna 1657-ben itt egy román iskolát is alapított, amelynek 
alapszabályai és rendtartása ránk maradtak5 s híven jellemzik a nagy feje-
delemasszonyt, akinek a Szentírásban való jártasságát a jezsuiták is tisztelettel 
emlegették. A román iskola a magyar iskola szomszédságában volt, hogy így a 
román ifjak  megtanulhassanak magyarul, a magyarok meg románul. Az intézetnek 
-- mely magában egyesítette az elemi, alsó gimnáziumi, valamint a pap- és 

1 N. Iorga: Istoria bis. rom. 1, p 331; N. Iorga: Istoria Románilor din Ardeal 
Ungaria, I (Bucure?ti 1915), pp. 267—268; Pokoly II, 165, 174. 

3 N. Iorga: Geschichte des Rumanischen Volkes II (Gotha 1905), p. 1Q2; v. ö. a 
szász Haner (História ecclesiarum Transilvanicarum, Francfurti  et Lipsiae 1694, p. 205) meg-
jegyzésével is. 

3 Az oktatás elsősorban román nyelvű s „csak ha lehet" akkor tanítsák a latin és 
görög nyelvet is. 

4 Új Magyar Múzeum, Pest 1859, I., p. 204. 
5 Magyar protestáns egyháztörténelmi adattár, VII. iBpest 1910), 110. kk. 



tanítóképzői oktatást — külön internátusa is volt a tanulók s a tanerők részére 
egyaránt s ugyanazon jogokat és kötelességeket élvezte, mint a magyar iskola. 
A román és magyar iskola növendékei és tanerői „keresztyéni jó egyetértésben 
éljenek",, írja elő a fejedelemasszony.  Az oktatás a román nyelvű írás-olvasáson 
és vallásos kiképzésen nyugodott; vasár- és ünnepnapokon a templomban 
románul kellett énekelniök. A felügyelő  bizottság a ref.  konzisztórium 2—3 
románul tudó tagjából, 2 bojárból s tanultabb román papokból állott. Évente 
2 nyilvános vizsgát tartottak. Az iskolamester anyagi jóllétéről fényesen  gon-
doskodott (évi 50 forint,  25 veder bor, 80 veder sör, 16 köböl búza, 2 disznó, 
2 sajt, 25 szekér fa  és bojároktól 50 frt,  meg egy-egy tyúk). A szegény ta-
nulók ingyenes oktatásáról is gondoskodott. Nyolc szegény tanuló/ számára 
alapítványt tett, amelyhez a falvak  és papok is hozzájárultak anyagilag. Fogaras 
földjén  csak ennek az iskolának a növendékei lehettek tanítók és papok. 
Bornemissza Anna is jóváhagyta, sőt újakkal tetézte nagy elődének ezeket a kul-
turális intézkedéseit.1 Jóhírű volt a brassói román iskola is. Szelistyén (Seli§te, 
Szeben m.) már 1616-ban falálunk  tanítót. A mármarosszigeti román iskolának a 
megyegyűlés (1696) 100 forint  évi segélyt szavazott meg, olyan feltétellel,  hogy 
a román tanulókra is ugyanannyit költsenek belőle, mint a magyarokra.2 

A protestáns korig az erdélyi román papság, mint a bulgáriai papság is,3 

általában jobbágy volt. Mihály vajdának Báthory Zsigmonddal kötött 1595-iki 
szerződése, mely az egész erdélyi román egyházat a havasalföldi  érsek fenn-
hatósága alá rendelte, javított a román papság sorsán is. A jobbágyszolgálat, 
kilenced- és tizedfizetés  alól való mentességet az erdélyi fejedelmek  általában 
mind elismerték és megerősítették (1600 Vitéz Mihály, 1609, 1614, 1624, 
1638, 1653) ;4 Barcsay Ákos (1659-ben kétszer is) és Apaffy  Mihály külö-
nösen igyekeztek segíteni a román papság anyagi helyzetén (1663, 1668, 
1673, 1676). Mikor pedig az 1680-iki segesvári országgyűlés eltörli a román 
papság mentességeit, Apaffy  1682-ben újra visszaadja. 

Nagyszámmal fordulnak  elő a nemesítések is, egyenkint vagy vidéken-
kint; főleg  a kálvinizáló papok jutottak így nemességhez (1608, 1614, 1669).5 

Bethlen G. 1615-ben elrendeli, hogy Teofil  vládicá kérésére a nemesek 200, 
a nem nemesek 12 forint  büntetés terhe alatt adják vissza a román papok 
és egyházak bármi néven nevezendő jövedelmét, vagyonát és örökségét, amit 
eddig elvettek, vagy a jövőben elvennének.6 Ugyancsak Bethlen a gyulafehér-
vári- román egyháznak 2 házát adományozott ;7 megparancsolja a beszterczei 

1 U. o. pp. 129-130. 
2 Jjitefan  Mete§: Istoria bisericii §i a viejii religioase a Románilor din Ardeal §i Un-

garia, I. (Arad 1918), p. 362. 
3 Jirecek: Geschichte der Bulgaren, pp. 402—403. 
i Mete§, i. m. 161, 334—336 ; még előbbi (1479, 1548, 1578) mentességekre 1. u. p. 

330. és 185.; Pokoly i. m. II., 170. jegyzet, 257. jegyzet. 
5 Mete§, i. m., pp. 165. 194; Pokoly, i. m., II. 104. jegyzet. 
6 N. Dobrescu: Fragmente, Budapesta, 1905, pp. 21—22. 
7 §t. Mete§: $erban V. Cantacuzino biserica románeascá din Ardeal, Válenii de 

Munte 1915, p. 48. (notá). 



bírónak, hogy hajtsa fel  Spiridon püspök eltulajdonított értékeit; Jeremiást 
(leremie), akit különösen kedvelt, kinevezte munkácsi püspökké; Sava Popa 
és Torna Moisin szerzeteseknek adta jámbor életük s tanultságuk jutalmául a 
remetei kolostort (Alsófehér)  egy réttel együtt. Ez ma is ennek a községnek 
a birtoka.1 A román papság quasi-államilag elismert helyzetét bizonyítja, 
hogy Bocskay temetésén (1607 febr.)  ott van hivatalosan8 s az országos kö-
nyörgések idején őt is felkérik  a könyörgő istentiszteletek megtartására. 
A román papság gyakran harcba is vezeti híveit; így Anastasie révi (Szolnok-
Doboka) püspökről tudjuk ezt 1529-ből; Csernay (Cernea) János ugyancsak 
révi püspökről, aki 1605-ben Basta seregében harcolva esik el Szatmár alatt; 
1659—60-ban a csürülyei (Ciurilá, Torda-Aranyos) György pap 600 emberével 
harcol vitézül II. Rákóczy György seregében; 1552-ben a Castaldo-féle  fosz-
togató zsoldosok ellen vezet Hátszeg vidékén egy román pap egy sereget; 
Vitéz Mihály alatt Todor pap alakít egy sereget híveiből Besztercze vidékén.8 

A szerzeteseket, a kalugyereket a protestántizmus mint intézményt elvetette; 
de azért sem akarta megengedni a létezésüket, mert Vitéz Mihálynak még 
Erdély elfoglalása  előtt mint megfigyelők  és hírszolgáltatók hasznos szolgála-
tokat teljesítettek.4 Általában a román papságnak Vitéz Mihály mellett való 
tevőleges fellépése  diktálta az 1600. és 1601-iki országgyűlések megtorló in-
tézkedéseit (szerzetesek kitiltása, papoknak a fejedelemségekből  való bejöve-
tel eltiltása).8 Ezek azonban csak papíron maradtak. 

A Szeben, Brassó, Besztercze-vidéki és városbeli papokat állandóan fel-
használták ezek a szász városok a két fejedelemséggel  való sokféle  össze-

köttetéseik lebonyolítására. A brassói Szt. Miklós templom papjai közül ilyen 
szempontból is nevezetesek: Dobre, aki 31 évig volt Brassó román papja; 
fia  Mihai 27 évig (1578—1605). Mihály pap a szerbiai kolostorokban alapos 
egyházi műveltségre tett szert s aztán Brassóban a Coresi-féle  fordítói  és 
kiadói munkának egyik vezetője volt; Vitéz Mihály és $erban Radu fejedel-
meknél kieszközölte volt azt, hogy Brassót megkímélték. Papi és közvetítői 
szerepét két fiára  (Constantin és Vasilie) hagyta, akik közül az ifjabb  egy 
krónikát is szerkesztett.6 A falusi  papság között is találunk pennaforgató, 
egyházi könyveket másolgató embereket. Pld. Biharban, Tinódon, Péter espe-
res 1680 tájt, vagy Arsenie Sólymos vidékén, Arad m., aki nevezetes szép-
írású másoló volt János pap 1620 tájt már Nagy Sándorról másol egy köny-
vet. Mohácsi Gergely pap (Torda-Aranyos) meg apokrif  és bogumil szövege-
ket másolgatott (1580—1619). Másolt szövegei közt van egy magyar nyelvű, 
cirill-betűs Miatyánk is. 

1 Mete?: Istoria bis. I., 302—3. 
2 Pokoly, i. m. II., 24. 
3 Mete?: Istoria bis. I., pp. 217, 322, 344. 
4 Mete?: Ist. bis. I, 133; Hurmuzachi IV., 1., p. 287. 
5 Ion Mateiu: Preojimea románeascá ardeleaná ín veacul al XVII-lea, Sibiiu 1911, 

p. 47: „Fire?te, cá aceastá^disposifie  de o intoleranfá  extremá, a rámás numai pe hörtie." 
6 Mete?: o. c., pp. I., 125-126. 



A papot, az esperes, tudtával, a falu  megegyezés alapján fogadta  meg. 
A papképzés nem volt rendszeres, az apa tanította meg a fiát  a legszüksége-
sebbekre, vagy jobb esetben valamelyik kolostorban töltött el egy pár hetet 
vagy hónapot a leendő pap. Feltűnő a papok nagy száma a falvakban,  főleg 
Mármarosban, ahol intézkedést is találunk, hogy bizonyos esetekben hány 
papja lehet maximum a falunak.  A papok öltözete nem különbözött a híveiké-
től, noha az 1627-iki gyulafehérvári  zsinat elrendelte, hogy bokáig érő talárt 
viseljenek. Egyetlen ismertető jelük a kék kapucium (espereseknek fekete). 
Ez magyarázza meg aztán, hogy arra is törvényt hoztak (1642), hogy a vladika 
ne szenteljen fel  analfabétát.  Sokat harcolnak az erdélyi törvények az ellen, 
hogy a házasságot a román papok és esperesek ne bontsák fel  könnyen, 
hanem a ref.  házassági jog intézkedései szerint (1639, 1646, 1651). Már 
János Zsigmond alatt szokásossá, megengedetté vált az, hogy az özvegy 
román papok másodszor is megházasodtak. Vitéz Mihály Erdélyt elfoglalva, 
ezt eltiltja. A papság erkölcsei sem mindig megfelelők,  amint azt az 1627-iki 
említett zsinat, valamint az 1675-iki zsinat intézkedései is tanúsítják. Feltűnő, 
hogy két vladika ellen is támasztják az erkölcstelenség vádját (1643, 1680). 
A papság fizetését  hol, az állam, hol meg a zsinatok szabják meg. 1569-ben 
János Zsigmond egy kalangya búzát ír elő fizetésként  minden háztól ; ez 
aztán többször változott. 1688-ban Varlaam vladika alatt: egy kalangya búza 
és egy kalangya zab, egy napi kaszálás, egy napi aratás, egy sajt, vagy az 
ára ; keresztelés 12 garas, esketés szintén. Házát a falu  tartsa jókarban; 
házát, marháját a közigazgatási hatóságok semmi szolgáltatással se terheljék 
a fejedelem,  a püspök s a vladika tudta nélkül. Feltűnő az ünnepek nagy 
száma; az 1627. évi zsinat (a vasárnapokon kívül) több mint hetven kötelező 
ünnepet állapított meg.1 Említésre méltó még, hogy a román egyház szerve-
zetébe ekkor több kálvinista elem került be (kis-zsinat, nagy-zsinat, esküdtek 
stb.), amelyek máig is benne vannak.2 

1 A legnagyobb munkaidőre (július—augusztusra) eső ünnepek nagy számát (13) 
dr. I. Lupa§ szerint az magyarázza meg, hogy a román egyház ilyenformán  akart hívein 
testileg is segíteni a nehéz robot yés jobbágymunka idején (lst. bis., p. 58). 

Egy 1653-iki törvény szerint a románság megakadályozta az ő ünnepén való munkát. 
Erre a törvény — bántó kifejezéssel  — „alacsony és megtűrt állapotára" figyelmezteti. 
A szenvedélyes n. Rákóczy György törvénykönyvében — aki Erdélyt is pusztulásba vitte, aki 
Apáczai Cseri Jánost is halállal fenyegette  meg, aki az Approbatákba a saját egyházát, az 
uralkodó ref.  egyházat is sértő törvényeket iktatott be (Pokoly, i. m., II., 225—232) — ez ugyan 
magyarázható, ha nem is menthető. Ugyancsak az ő abszolutisztikus fogása  révén, hogy 
egy, eddig az egyház által gyakorolt jogot magának szerezzen meg, került bele még egy 
hasonlóan sérelmes pont a románságra nézve — P. 1., tit. 1., art. 3. S mégis, mikor trónja 
veszélyben volt, sőt már el is vesztette (1659—60), a románság az ő táborában harcolt 
vitézül a román eredetűnek tartott Barcsay ellen, amint ezt fennebb  a csürülyei György 
pap esete is bizonyítja! Ez is csak azt mutatja, hogy az élet nem igazodik a betűk merev-
ségéhez és hogy a kor szellemét nem mindig a holt írás tükrözi vissza a legjobban. 

2 Azjesperesi intézmény két helyt — Belényes vidékén és Vajdahunyadon — még 
a kath. időkből (XIV—XV. sz.) származik. Az erdélyi román egyház kálvinista eredetű in-
tézményeire nézve lásd dr. Alex. Grama alapos müvét: Institufiunile  calvine§ti in bisericá 
románeascá din Ardeal. Blaj, 1895. 



A szükségtől indíttatva az ellen is intézkedett egy törvény, hogy a pap-
ság magán sérelemből vagy érdekből, valamelyik hívére neheztelve, ne tagad-
hassa meg az egész falutól  az istentisztelet tartását, a holtak eltemetését saz 
újszülöttek megkeresztelését (1655). A kor egyetemes történetében páratlanul 
álló jelenség, hogy még a saját hivőt is oda engedi az állam és uralkodó 
vaílása a különben formálisan  el nem ismert egyház ténykedése alá s azt ér-
vényesnek ismeri el: ha román férfi  magyar nőt vesz el s a nő úgy akarja, 
a román pap is érvényesen esketheti meg őket. Különös jelentőséget kap ez 
az intézkedés, ha meggondoljuk, hogy a 30 éves háború vallási öldöklései 
korából származik (1640). Báthory Zsigmond meg a révi püspököt tiltja el 
(1593), hogy szegény híveire ne szálljon ki nagy kísérettel adót szedni. 

Ha magának az erdélyi román egyháznak protestáns korbeli kiterjedését 
nézzük, nehéz egységes képbe összefoglalnunk  a változások sorozatát. Azt 
tudjuk, hogy Erdély területén, már a kath. korban több helyt találunk „ván-
dor", székhelyhez nem kötött g. kel. püspökséget s hogy egyes kolostorok 
elöljárói püspöki címet viseltek.1 Az első állandóbb szervezetű román püspök-
séget Erdélyben Nagy István moldvai uralkodó (1457—1504) alapította a XV. 
század utolsó negyedében, Rév (Vad) községben (Dézs mellett), azon a sok 
faluból  álló birtokterületen, amelyet Mátyás királytól kapott 1475 tájt történt 
kibékülésük alkalmával. (Ugyancsak ekkor kapta a küküllővári — Getatea de 
Ballá — terjedelmes uradalmat is.) A révi püspökség mintegy 150 évig állott 
fenn.  Első püspökét 1523-ból ismerjük.2 A XVI. század folyamán  s a XVII. 
század első évtizedében, ha erős fejedelmek  ültek Moldva trónján, a révi 
püspökök tekintélye fokozódott  s az erdélyi fejedelmek  az egész erdélyi román 
egyházat nekik rendelték alá. így utóijára „Bocskay, Spiridon révi püspököt 
(1605) az egész erdélyi román egyház fejévé  tette. A révi püspöknek többször 
alá volt rendelve Mármaros is. 

A második nevezetesebb erdélyi görög keleti püspökség a felgyógyi 
(Gioagiul de Sus, Alsófehér  m.) kolostorban székelt. Alapítóját és alapítási 
idejét nem ismerjük. Talán a révi után nemsokára alakult s alapítója havas-
alföldi  lehetett. Első püspökét 1557-ből ismerjük. János Zsigmond, Balassa 
Menyhért beavatkozására tette felgyógyi  püspökké Gheorghe de Ocna („Wiz-
aknai György") papot. De Balassa „árultatása" után György püspök Mold-
vába ment, ott lett püspök s Rettenetes János (Ioan cel Cumplit 1572—74) 
fejedelem  máglyán égette meg.8 Itt találjuk az első kálvinizáló püspököt is, 
a hunyadmegyei (mások szerint beszterczei) Szentgyörgyről (Sángiorz) való 
Györgyöt, aki Lámkeréken4 egy házat kapott s hol itt, íiol meg Tövisen szé* 

1 L. Dr. Aug. Bunea: Vechile episcopii romátne?ti, Bla§, 1902. (A révi 8 aKolozsváf 
mellett fekvő  egykori feleki  püspökség címét viseli a mostani kolozsvári g. kel. püspökség.) 

2 Történetét megírta $t. Mete?: Episcopia de \£ad. Revista ortodoxá, I, Bucure?ti 
1912-13, nr. 1—8. , 

8 Mete?: Ist. bis., I. 97. 
4 Lámkeréken a XV. század közepe óta szerb nemes telepesek laktak, s ezeknek 

volt egy kápolnájuk is. A XVI. század elején ezek a szerbek megölték az ottani kath. papot, 
ami hosszadalmas eljárásra vezetett ellenök. Ezeknek a szerbeknek volt az egyházi fejê  



kelt. Ő és utóda Tövisen, Nágyenyeden, Kolozsvárt egy-egy zsinatot tartott 
(1568—71) a román egyház reformálására,  a román nyelv, az említett latin 
betűs román nyelvű Szegedy Öergely-féle  énekeskönyv s egy ismeretlen román 
szertartáskönyv bevezetésére. Két utóda, Tordasi Pál (-f-1577)  és Mihály Tor-
dason (Hunyad m.) laktak. Tordasi Mihály idejében és közreműködésével 
történt az u. n. szászvárosi Palia lefordítása  és Geszthy Ferenc költségén 
való kiadása (1582). 

Az erdélyi románság törtétletébert azonban döntő szerephez a szilvási 
(Prislop, Hunyad m.) kolostor-püspökség jutott. Ennek püspökei 1584 tájt 
Gyulafehérvárra  kerültek s Vitéz Mihály nagyjelentőségű alapítása óta ők voltak 
az erdélyi románság egyházi fejei. 

Báthory István s általában a Báthoryak uralma alatt megállott a román-
ság reformálása.  A Tordasra húzódó reformált  román püspökség megszűnt. 
Á protestáns Erdély felett  uralkodó nagy Báthory sem foglalhatott  azonban 
az eddigi eseményekkel teljesen ellentétes álláspontot el. Pld. a katholikusokat,-
hitsoisósait is csak 1583-ban, uralkodása 12-ik évében (s már mint a kath. 
Lengyelország királya) vehette ki a ref.  egyház joghatósága alól. Nem támo-
gatta a románság reformálását  sem ő, sem kath. utódai s így az egyidőre 
abban maradt. Báthory István híres szavajárása volt: „Az Isten  három dolgot 
tartott  fenn  magának: semmiből  teremteni,  a jövendőbe  látni  s a lelkiismereteken 
uralkodni."  1571-ben a régi hitükben megmaradt románok püspökévé nevezte 
ki a Moldvából Erdélybe menekült krónikaíró Eftimie  püspököt; így az orth. 
román egyház újra lélegzethez és léthez jutott Erdélyben. Bátyja és utóda, Báthory 
Kristóf  „megértéssel és kímélettél viseltetett a régi román hit. és ennek szerb 
könyvei iránt", hiszen a magyar í^rincz diák Gyulafehérvárt  az ő engedélyé-
vel szláv nyelvű egyházi könyveket nyomtatott.1 

Általában, a helyzet összefoglaló  képeként kimondhatjuk: a XVI. század 
utolsó harmadában Erdélyben két román orthodox püspökség van. Az egyik 
az északi részek, a másik a déliek számára. Az északi (a révi) a moldvai, a 
másik (egyelőre még nincs helyhez kötve, de aztán Gyulafehérvárt  helyezkedik 
el) a havasalföldi  érdekkörök kisugárzását testesiti meg.2 

Ennek a kettősségnek Vitéz Mihály vet véget, mikor a Báthory Zsig-
monddal kötött szerződés szerint (1595) az összes erdélyi románság a havas-
alföldi  érsek fennhatósága  alá kerül. Mihály Gyulafehérvárt,  Báthory Zsigmond 
engedélyével és segítségével (monasterium in colle penes civitatem sumptibus 
Michaelis extrui permiserat praediisque donaverat [Báthory Zs.] mondja a 
szemtanú Naprágyi; Hurm. IV.1 p. 287.) még Erdély elfoglalása  előtt, kolostort 
(Vladika) János Zsigmond alatt Sava, aki átmenetilég elfogadta  a protestántizmüst, de aztán 
ázt újra elhagyta és kivándorolt. Ezek után adta János Zsigmond az említett Györgynek, 
tnajd Tordasi Pálnak a Sava lámkeréki házát. L. Bunea: lerarchia Románilor, BIa§, 1904, 
pp. 133, 234—37 (további forrás  megjelöléssel). 

1 „Aveá intelegere §i crufare  pentru vechea lege románeascá §i cárfile  ei sárbe?ti" 
(N. lorga: lst. bis., I. p. 181). 

s N. Iorga: Istoria Románilor din Ardeal ?i Ungaria, I. p. 180. -(U. o. felülről  a 23, 
sorban ... scaunul Sucevei... helyett olv.: scaunul Tárgovî tii). 



épít a kafh.  templom és a püspöki palota szomszédságában s ide költözik át 
az erdélyi román egyház feje.  így létesítette Vitéz Mihály „az erdélyi román-
ság legtartósabb és leghasznosabb intézményét."1 

Mihály bukása után az erdélyi román egyház egysége újra elhomályo-
sodott. Említettük már, hogy Bocskay a révi Spiridont tette az egész erdélyi 
román egyház fejévé,  mert a fejedelemségekkel  szemben folytatott  politikájá-
ban Moldva felé  orientálódott. Ugyanez volt a helyzet Báthory Gábor alatt is. 
Rákóczy Zsigmond rövid ideig tartó uralma a tulajdonképeni Erdély román 
egyházára nem hozott semmi változást. Kezdetben úgy maradt ez Bethlen 
Gábor alatt is. Ezalatt a gyulafehérvári  román egyházfőkről  nevükön kívül 
alig tudunk valamit. Bethlen alatt (16£0) a brassaiak a gyulafehérvári  vladi-
kát „második vladikának" nevezik.2 Kevéssel ezután Moldva és Havasalföld 
egy irányítás alá kerül (a már említett görög-olasz-arab műveltségű Radu Mih-
nea uralkodott Moldvában s innen irányította a Havasalföld  fölött  uralkodó 
kis fiát:  Alexandra Cuconul-t); így tehát a fejedelemségek  felől  jövő egyházi 
érdeklődés és behatás is egységesitődött s Bethlen (akivel Radu Mihnea 
jó viszonyban élt s aki őt „király urunknak"3 is nevezte) ezen egységes 
irányzatnak megfelelőleg  az egész Erdély román egyházát újra a gyulafehér-  ' 
vári vladikának rendelte alá. Ez az új vladika (Dosoftei)  tartotta azt az 1627-iki 
gyulafehérvári  zsinatot, amelyről eddig már többször szóltunk. Ettől kezdve 
az egész XVII. századon át megmaradt a gyulafehérvári  vladika fősége  és 
elsősége. 

A tulajdonképeni Erdélyen kívül, Borosjenő (majd Lippa) vidékén is volt 
egy orthodox, szerb püspökség; ezek a püspökök és papok egyszersmind vi-
téz katonák is voltak s a törökök nagyon haragucltak reájuk, „mert csak 
nappal papok, éjjel meg harcosok". Báthory Zsigmond és Bocskay korában 
többször kitűntették magukat a harcban s Rákóczy Zsigmondtól több ado-
mányt és kiváltságot kaptak. 

De bent, a tulajdonképeni Erdélyben is voltak a gyulafehérvári  vladi-
kától független  területek. Ilyen volt elsősorban Fogaras-földje,  amely már a 
XVI. század utolsó harmadában külön szervezkedett s amelynek 3 román 
esperessége a fogarasi  első ref.  pap alá tartozott. (Ilyen fogarasi  első ref.  pap 
volt Laskai Csókás Péter is, aki a Calepinus-féle  szótár 10 nyelvű lyoni 
kiadásába — 1585 — a magyar részt szerkesztette s eközben itt-ott a ro-
mán nyelvre is kitér. Nyilvánvaló, hogy ő, mint baranyai ember csak itt, 
fogarasi  első papsága alatt tanult meg románul).4 1595-ben (a Vitéz 
Mihály-féle  szerződés alkalmával) Fogaras-földje  is a gyulafehérvári,  illetőleg 

1 „Astfel  a luat fiinfá  prin cheltuiala, sárguinfa  $i ideia rodnicá a lui Mihai Viteazul 
cel mai trainic §i mai de folos  â ezámánt al néamului nostru de peste mun̂ i" (N. Iorga: 

Ist. bis I., p. 223). 
2 N. Iorga f  Istoria Románilor, I., p. 226. . 
3 Századok, 1874, 60.; N. Iorga: i. m., p, 228. (Radu Mihnea csángó-magyar író-

deákja tollából maradt ránk a moldvai csángók legrégibb írott nyelvemléke 1623-ból. Lásd 
Bitay Á.: Erdélyi Irodalmi Szemle' LVI. (I.) évf.,  259. old.) 

4 Bitay A.: Dacoromania, 1924 (III), pp. 793-794. 



havasalföldi  egyház főhatósága  alá került. Nemsokára azonban újra kivált be-
lőle s visszakerült az előbbi állapotba. Átmenetileg ezután is (1638, 1660 tájt) 
visszakerült a gyulafehérvári  vladika alá. I. Rákóczy György 1647-ben quasi 
püspöki jogokkal ruházta fel  az első fogarasi  román esperest. 1662-ben pedig 
Fogaras-földje  külön püspököt kapott (Daniil Panoneanul), aki azonban mint-
egy 20 év múlva visszament Havasalföldre.  Bihar vidékére is rendelt 
I. Rákóczy György egy román püspököt (1641); a Kőrösök vidéke is 
külön romőn esperesség volt alatta. Legnehezebb a mármarosi vidékek vallási 
viszonyainak Az áttekintése. Itt valóságos „vallási anarchia" („anarchie religioasá", 
N. Iorga) volt. Hol a révi püspökhöz tartozott, hol külön püspöke volt, 
hol Munkácsról kormányozták, vagy pgdig egyenesen a gyulafehérvári  vladi-
kától függött. 

A görög-keleti márnjarosi vladikák sorát néha egy-egy Rómával egyesült 
egyházfő  szakítja meg, akik közül az egyik a gyulafehérvári  (sehol fel 
nem szentelt!) Simion §tefan  vladikával szentelteti fel  magát! (1651). A pro-
testáns kor legvégén s a katholikus Habsburg-éra kezdetén volt mármarosi 
román püspök az a Stoica József  (1691—1715), akinek theologiai jártasságá-
ról s a Rómával való unió ellen írott munkájáról nagy dicsérettel emlékezik 
meg Bethlen Miklós kancellár. (Bethlen M. volt az első, aki észrevette, hogy 
az erdélyi románság ruházata hasonlít a Rómában levő híres Traianus-oszlopon 
látható dákok öltözetéhez.) 

A gyulafehérvári  (akkor románul: Bálgrad) egyházfőt  a protestáns egyház 
vladikának nevezte. Ők is vládicának, ritkábban mitropolitnak nevezték ma-
gukat. A brassói szász eredetű, román nyomtatványokban az erdélyi mitropolit 
mellett a havasalföldi  érsek arehimitropolit címet kapott (1580 tájt). Á János 
Zsigmond korában kinevezett 3—4 reformált  román püspök nem szenteltette 
magát püspökkié (mért a protestantizmus nem ismeri a püspökké szentelést), 
csak fejedelmi  kinevezés alapján viselték a méltóságukat. A Báthoryak alatt 
iktatják törvénybe, hogy úgy a reformált,  mint a nem reformált  románok 
(1577, 1579) válasszanak maguknak püspököt, akit a fejedelem  megerősít. 
Ettől kezdve* az erdélyi román püspökök mind felszenteltették  magukat, még 
pedig az egész XVII. sz. folyamán  Havasalföldön.  Az egyetlen Simion §tefan 
(1643—1656) gyulafehérvári  vladika sehol sem szenteltette magát püspökké. 
A XVI. században pedig az egyetlen Eftimie  az ipeki szerb pátriárkához ment 
felszentelésre  (1572). A XVII. századbeli vladikák (mint szerzetesek) a szer-
zetesi nevüket viselték, amely világi keresztnevükkel egyforma  betűvel kezdő-
dött. A prot. korban, amely nem ismerte a szerzetesi intézményt, elővették az 
eredeti világi nevüket is; azért találkozunk ilyen vladikákkal: Gheorghe-Ghenadie 
(Brádi György vladika 1628—1640), Ilié Iorest (1640—1643), Simion §tefan 
(1643—1656), Simion-Sava (Brankovics Száva 1656—1680). 1628 óta a 
vladika kinevezés bizonyos feltételek  mellett történt, amelyek lényege volt: 
a román nyelvű istentisztelet, prédikálás s 1640 után az akkor kinyomtatott 
kálvinista káté terjesztése és tanítása, a babonás szokások kiirtása síb. 1640 óta 
ezeket a feltételeket  írásban kapták ; számuk változott (6—19). Egyedül Sava 



Brancovici nem kapott 1656-ban ilyen feltételeket.1  1682 óta a szentelésre 
Havasalföldre  lemenő vladikát ott is egy választásnak vetették alá, amely 
azonban csak formai  volt s mindig a már Erdélyben megválasztott és ki-
nevezett vladikát választották meg ott is. Ugyancsak ettől az időtől kezdve 
oktatást és buzdítást is kapott, ígéretet, esküt is kellett tennie, hogy az ortho-
dox egyházhoz s annak főpapjaihoz  hű marad. Ez részint azért volt így, mert 
Havasalföld  érseke ekkor erdélyi származású volt (a szebenvidéki Vestényből 
való Theodosie, élt 1621—1708); a g. kel. egyház új korszakba lépett a már 
említett Dositheosz2 jeruzsálemi pátriárka alatt (1669—1708), amikor a havas-
alföldi  fejedelmek  is igen kiváló uralkodók voltak (§erban Cantacuzino és 
unokaöccse Constantin Bráncoveanu). Ezek mind figyelemmel  kísérték és 
támogatták az erdélyi g. kel. román egyházat „a kálvinizmussal való har-
cában". 

A megválasztott s felszentelt  vladika a neki hagyott területet egyedül 
kormányozta. A protestáns korbeli, mintegy 50 román esperesség közül ,40 
volt közvetlenül a vladikák alatt, 9—10 pedig (a fogarasvidéki  3 s még 6—7 
Szászváros, Alamor stb. vidékén) közvetlenül a ref.  superintendens vezetése 
alatt állott. Ez különben Erdély prot. korbeli történetében nem egyedülálló 
jelenség: a háromszéki unitárius falvak  az egész XVII. században a ref.  püspök 
alatt állottak; a sajói és a tekei szász luth. esperesi kerületek meg egészen 
1850-ig; viszont a szászvárosi ref.  esperesi kerület a szász püspök alá volt 
rendelve. Ellen-vladikát csak egyet ismerünk, a kisorosz III. Ghenadie-t 
(1659—60). Ekkor ugyanis, Barcsay alatt nemcsak a ref.  egyház bomlott két 
táborra az egyházalkotmányi kérdésekkel (episcopalismus-presbyferianismus) 
szervesen kapcsolódó eskü-ügy miatt,3 úgyhogy Barcsay unokaöccse, az akkori 
superintendens, Csulai György is a Rákóczy-párton állott, hanem a román 
papság is. A túlnyomó többség átment Sava vladikával a Rákóczy-párlra s 
erre Barcsay a maga pártján maradt néhány román papnak külön vladikát 
adott az említett Ghenadie személyében. 

A vladikák közül (XVII. sz.) 3-at letettek a superintendensek s a feje-1 
delmek (Ilié lorest 1643, Sava Brancovici 1680 és Ioasaf  1682), egy pedig 
elment magától (Dosoftei  1628); a többi haláláig viselte a méltóságát. Egyj 
szerb eredetű, de románul is tudó vladikán s a románul nem tudó görögi 
Ioasaí-on kívül mind románok voltak. 

1 Vagy mert bízott benne II. Rákóczy György, vagy mivel a lengyelországi hadjárat 
küszöbén (1656 dec.) nevezte ki Szávát s- nem volt ideje a feltételek  írásba foglalására, 
vagy mert nem akarta megbántani a moldvai és havasalföldi  segélyhadak érzékenységét. 
ILupa?: Ist. bis., p. 70.) 

Érdekes, hogy épen a román eredetűnek tartott Barcsay Ákos szabta a legkeményebb 
feltételeket.  (Jorga: Ist Románilor, I, p. 2"0.) 

2 így pld. 1698-ban is, amikor a Rómával való uniót megkötő Athanasie Anghelt 
felszentelték,  a jelenlevő Dositheosz meghagyta neki, hogy csak szlávul vagy görögül miséz-
zék, de ne románul, mert ez kálvinista eretnekség. 

3 A püspökök ugyanis nem akarták letenni (világi hatóságok kezébe) az addig soha-
sem kért hűségesküt. A presbyteresek hajlandók voltak. 



Ilié Iorest és Sava Brancovici letételének az oka első'sorban politikai.1 

Másodsorban az ellenök felhozott  erkölcsi fogyatkozások  s csak harmadsorban 
az, hogy a feltételeket  nem tartották volna be. Ilié Iorest annak a politikai 
versengésnek az áldozata, ami I. Rákóczy György s a nagyravágyó Vasile 
Lupul között volt; ügyének súlyosbításához hozzájárulhatott az épen akkoriban 
tartott kálvinista-ellenes ia§ii zsinat (1641—2) s az, hogy ő ezekben a feszült 
időkben Moldvával érintkezést tartott fenn.  Sava Brancovici is így járt. Meg-
fordult  (1668—9) az orthodoxizmus központjában, Moszkvában; be volt avatva 
az Apaffy  megbuktatására célzó politikai szövetkezésekbe (Béldi—Csáki—Canta-
cuzino), amelyeknek egyik fő  mozgatója épen az ő ravasz, nagyszláv eszméket 
ápolgató kalandor öccse, Brancovici György volt.2 Ioasaf  letétele azért tör-
tént, mert ő mint görög, Dosilheosz pátriárka igazi orthodox irányát képviselte. 

Ilié Iorest letétele I. Rákóczy György és Geleji Katona István korá-
ban történt, akikről köztudomású, hogy — mint nem erdélyi születésűek és 
nevelésüek — nem rendelkeztek az erdélyiek hagyományos türelmességével. 
(V. ö. ezzel a tősgyökeresen erdélyi Bethlen G. < „országalkotó politikáját". 
— Makkai Ernő, Erdélyi Múzeum 1914. — Bethlen rokonságában egyaránt 
voltak katholikusok, unitáriusok, sőt szombatosok is. A nagy fejedelem  örök-
lött erdélyi lelkületével bölcsen igyekezett kormányozni államát. Találóan 
mondja róla Ranke: „Ein machtiges Oberhaupt der Weltbewegung" — a 30 
éves háborúban —. Ilié Iorest és Sava Brancovici esetével v. ö. Nicon orosz 
pátriárka s a szombatosok sorsát, amik mind ugyanazon évek eseményei). 

Sava Brancovici és Ioasaf  letétele pedig az ugyancsak heves, nem er-
délyi, kemény Tófői  (Topheus) Mihály püspöksége alatt ment végbe, amikor 
a ref.  egyházat a már elült egyházalkotmányi (episcopalismus-presbyterianismus) 
harcok után hitelvi viszályok (coccejanismus stb.) dúlták s Apaffyt  mindenre 
rá lehetett venni. 

Érdekes, hogy a szebenvidéki kis Vestény (Ve§tem) faluból  egy időben 
Havasalföldön  meg Erdélyben is volt román egyházfő.  Havasaíföldön  volt: 
Theodosie Ve§temeanul (1669—1708), Erdélyben pedig Sava Ve§temeanul 
(1682-84).3 

Az erdélyi román egyház mindig élénk összeköttetésben állott a román 
fejedelemségekkel,  ahonnan anyagi és erkölcsi segítséget kapott. íme, mit 

1 N. Iorga: lst. Románilor, I, p. 269. („faptele  acestei tragedii, care e politicá, nu 
religioasá"). Ez a kérdés különben igen heves harcot váltott ki a román történetírók közt: 
Bunea feltétlenül  elítéli Ilié Iorestet és Szávát, mint erkölcstelen és kálvinizáló püspököket, 
V. Mangra meg a román orthodoxizmus vértanúit látja bennük (Csereynek S. Brancovici 
tragédiájáról szóló adatait kritikailag boncolja Bunea.) 

2 L. még: $t. Mete§ új, helyes szempontjait: $erban—Vodá—Cantacuzino bise-
rica románeascá din Ardeal, Válenii de Munte 1915, (főleg  a 12—25 oldalakat). 

3 Érdekes lesz megemlítenünk, hogy Szeben vidéke, mint a tősgyökeres román 
szellem igazi melegágya, a románságnak sok jó harcost adott; így az említett két érsek 
mellett: Inocentie Micu—Clein püspök, S. Micu—Clein író, Piuariu - Molnár szemorvos és 
író, Lázár György, D. Romano püspök, Laurianu író, O. Ghibu, I. Lupa?, O. Goga, 
I. Mateiu, Romul Cándea stb., stb. 



mond a römán mult és egyház egyik avatott ismerője: „Bárki, aki áttanul-
mányozza népünk múltját, főleg  az egyházunkét, tisztán az igazság megisme-
résére szomjúhozó kutató szemével és lelkével.... nyugodtan, a megcáfoltatás 
lehetősége nélkül állíthatja, hogy mi, erdélyi románok a két fejedelemségbeli 
testvéreinkben mindig támaszra és segítségre találtunk, ami ugyan nem kür-
töltetett világgá s ritkán íratott romlandó papirra, olyan őszinte, természetes 
segítségre, amely lehetővé tette fennmaradásunkat  őseink földjén,..."  (Mete§: 
$erban—Vodá, pp. 49—50.) 

így a brassai Szt. Miklós templomnak csaknem minden havasalföldi 
fejedelem  adományozott valamit; Áron moldvai vajda pedig (XVI. sz. vége) 
főpapsága  tanácsára nagyobb évi összeget és 4 rend ruhát adományozott. 
A gyulafehérvári  román templom is Vitéz Mihály kora óta évi 6000 dénárt 
kapott Havasalföldről  az egész XVII. század folyamán,  aztán meg (1700) Brán-
coveanutól egy falut;  ugyancsak egy falut  kapott Havasalföldön  a brassói 
egyház is Vitéz Mihály leányától, majd meg (30 év múlva) helyette 150 ara-
nyat. A szomszédos román fejedelemségek  urai és előkelői számos templomot 
emeltek vagy szereltek fel  erdélyi hitsorsosaik számára. 1701-ben építtette 
C. Bráncoveanul a vízaknai templomot s ma is benne van a képe. A XVII. 
század utolsó harmadában a Cantacuzinók látták el sok könyvvel s más fel-
szereléssel az erdélyi román egyházak egy részét. A moldvai kolostorokban 
sok erdélyi román ifjú  tanult, pld. Ilié Iorest is. Ezek közül ott többet „erővel" 
szerzetessé avattak.1 A moldvaiak meg többször gyűjtöttek szép eredménnyel 
Erdélyben egyházaik számára.2 A beszterczevidéki Toader diák egy moldvai 
bojár család fiainak  a nevelője volt s a ház úrnőjének halálakor tartott be-
széde (1639) a legrégibb ránk maradt román halotti beszéd. A Moldvából át-
járó s itt egyházi könyveket másolgató diákok is jelentős művelődési szerepet 
töltöttek be (pl. V. Sturza a XVII. század végén.) Az erdélyi románok Moszkvába 
is elmentek segítséget kérni egyházaik számára, ahol egész külön szertartása 
fejlődött  ki az ilyen segítségkérések elintézésének.3 1629-ben a szilvási (pris-
lopi) kolostor szerzetesei mentek Moszkvába (Bethlen ajánló levéllel látta el 
őket); 1668—69-ben Sava Brancovici vladika járt ott s azt a ritka kedvezményt 
kapta meg, hogy minden hetedik évben mehet. A brassaiak is többször meg-
fordultak  Moszkvában. 

Az erdélyi románság ügyét és öntudatát jótékonyan előmozdította az is, 
hogy menekülve vagy önként a két fejedelemségből  több főúr  (és fejedelem  is) 
jött át Erdélybe, telepedett meg itt végleg vagy ideiglenesen (pl. Zamfira, 
Mózes vajda leánya, aki a szilvási kolostornak lett jótevője; Ioan pite§tii logo-
fát  s felesége,  Mircea Cioban leánya; leányágon ebből a családból származ-
nak a tövisi Ráczok ; Movilá Gábor és János, Movilá Péter híres kievi érsek 
testvérei; az egyikök Zólyomi Erzsébetet vette itt nőül). Ideiglenesen pld. 

1 Mete?: Ist. bis. I, pp. 95--96. 
2 U. o. pp. 279-280. 
3 Dr. S. Dragomir: Relafiile  bisericii romáfle?ti  cü Rusia in sec XVII. (Analele 

Academiei Románé, 1912). 



Sturza Mária, Gr. Ghica trónfosztott  havasalföldi  fejedelem  szép neje [1664—5], 
akinek Apaffy  a saját trónja veszélyeztetésével adott menedéket (Zernest, Veres-
mart és. Alsó-Rákoson) s akiről Jókai is olyan szépen ír „Török világ Magyar-
országon" c. müvében; vagy $ Cantacuzino, a későbbi fejedelem.  A román 
középosztály első csiráinak tekinthetjük azokat a görög, délszláv és macedo-
román kereskedőket, akik „companiákba" szervezkedve telepedtek le Szebenben, 
Brassóban, Vajdahunyadon, Belényesen stb. Eleinte kiváltságokkal sáncolták 
magukat körül, de később beleolvadtak a románságba. A román érzést erő-
síthették az Erdélyben gyakran megjelenő vagy átvonuló román hadak is. 
Ilyen hadakkal fordult  meg Erdélyben a román szellemi élet sok kiváló alakja 
(1658/9-ben N. Milescu Spátarul, 1663/4-ben és 1683-ban M. Costin). A kö-
vetségjárások, tárgyalások stb. során szintén. (Sok érsek és főpap  mellett, 
1605-ben Nestor Ureche, Apaffy  alatt M. Costin, Constantin Cápitanul Fili-
pescu stb., stb.) a szomszédos román fejedelemségekkel  az erdélyi fejedelmek 
többnyire barátságos társadalmi érintkezést tartottak fenn.  Különösen áll ez 
I. Rákóczy Györgyre és Basarab Máté havasalföldi  fejedelemre.  Azelőttről 
megemlíthetjük, hogy a havasalföldi  fejedelem  János Zsigmond fogadott 
nővérét vette nőül s az esketésen is jelen volt, amit Nagyszebenben végzett 
egy erdélyi (révi) román püspök. Tholdalagi Mihálynak (Bethlen G. és I. Rákóczy 
György jeles diplomatájának) második lakodalmára Vasile Lupu és Basarab 
Máté is átjgttek. I. Rákóczy Ferenc keresztapja — amint a kortárs Szalárdi 
feljegyezte  — Vasile Lupu volt (1645). (Lásd Bitay A.: a kolozsvári Hírnök 
1925. ápr. 15. húsvéti számát.) 

A Kendyeknek, Béldieknek, Szaláncziaknak, Székelyeknek terjedelmes 
birtokaik voltak Havasalföldön,  a Movilá stb. román családok, Constantin 
Basarab stb. fejedelmek  meg Erdélyben szereztek birtokokat és honfiúsítást. 

Azt is meg kell említenünk, hogy a katholicizmus is talált hívőkre a román-
ság körében a protestáns korban is, főleg  a Bánátban, ahol már Nagy Lajos és 
Capistranói János óta el volt terjedve a románság közt a katholikus vallás. 
1583-ban Báthory István azt tervezi, hogy román nyelvű kath. kátét ad ki. Ugyan-
ezen időtájt a jezsuiták és ferencesek  (Ladó Bálint és csíkmadéfalvi  Szentandrásy 
István, később választott erdélyi püspök) működtek szép eredménnyel Karán-
sebesen s közben románul is prédikáltak. Innen került ki Buitul György is, 
akit Rómába küldött csíkmadéfalvi  Szentandrásy István (1619) tanulmányai 
folytatására,  ő volt az első román, aki Rómában tanult.1 Karánsebesi szü-

1 Bitay Á.: Dacoromania III. (1924) 789—792. Karánsebesi születésű — de ref.  — 
román volt a két Halics Mihály, apa és fiú,  is, akiktől latin, magyar és román versek ma-
radtak ránk. Az ifjabb  Halics (szül. 1643) Pápai Páriz Ferenc enyedi tanulótársa és barátja 
volt s később, 1674-ben a Baselben orvos doktorrá avatott P. Páriz tiszteletére Nagyenyed-
ről egy latin hexaméteres verset is írt. (L. pld. Dr. Dézsi Lajos: P. Páriz Ferenc, Budapest, 
1899, 250—2, jegyzet). Ezenkívül még 83 latin s egy román verset írt. 85 versének több 
mint fele  (45 drb., 38—83) párhuzamosan latin és magyar nyelvű. Halics később Szász-
városra került a ref.  iskolához s valószínűleg ott is halt meg. (Dr. N. Dráganu egyetemi tanár 
rövidesen megjelenő müvének kéziratából vett új adatok.) 

Az egyházi és irodalmi téren jeleskedő erdélyi románokon kívül a szorosan vett 



letésű volt Ivul Gábor XVII. századbeli jezsuita is. 1648-ban lépett Szt. 
Ferenc rendjébe a híres Kajoni János; kívüle vagy 4—5 román követte még 
ezt az utat valamivel később. 

Alkotmányjogi, társadalomszerkezeti szempontból azt a változást látjuk 
ebben a korban, hogy a már előbb kialakult három rend mellé a négy vallás 
rendszere járult. 

A jobbágyság helyzete, különösen a vesztett háborúk után (pld. 1658—60) 
kétségkívül nehéz volt nemzetiségi különbség nélkül. De ez nem különleges 
erdélyi, hanem általános európai jelenség.1 A román elem azonban, a gazda-
sági nehézségek ellenére is, csendben, napról-napra jobban tért hódított, még 
a szászság között is, amint Apaffy  1676-ban írja: ,; . . . a románság szapora 
nép, a magyarság s a szászság pedig napról-napra fogy  . . A z t á n megtiltja, 
hogy Szakadát községben a magyarság földjeit  eladja s hogy ezt a románok 
megvásárolhassák. A szászság még sokkal erősebben lépett fel  ellenök; így 
1583-ban a toronyiak s 1679-ben a brassaiak.2 

A sajtótermékek, az irodalmi események statisztikáját a következőkben 
állíthatjuk össze: A protestáns Erdélyben mintegy 40 román könyvet nyom-
tattak. 1544-ben jelent meg Szebenben egy kis katekizmus (általános vélemény 
szerint a Luther-féle  kis káté), ez az első román nyelvű sajtótermék. Ma egy 
példány sem ismeretes belőle. 1560 tájt valószínűleg Brassóban is nyomtattak 
egy (az előbbitől különböző) kátét. Aztán a brassai román nyomdát több mint 
20 éven át a havasalföldi  Coresi diakónus vezette s körülbelül 20 máig ismert 
könyvet nyomatott, több mint fele  részben szláv nyelven. Épen ezért többen 
a szászok könyvkiadó vállalkozását egyszgiűen csak üzleti érdekekből vezetik 
le (pl. §t. Mete?: Ist. bis. pp. 72—73.)J|A XVI. századbeli • kálvinista térítés 
korából eddig 4 román könyvről tudunfií,~1564-ben  Forró Miklós székely főúr 
költségén (s Veress Endre szerint talán fordításában  is) jelent meg Brassóban 
(a Coresi-féle  nyomdán) egy szertartáskönyv; 1570 tájt egy latin-betűs énekes-
könyv (a Szegedy Gergely félének,  a fordítása),  egy eddig még fel  nem fede-

politikai életben is találunk ebben a korban kiválóbb, román eredetű alakokat. Ilyenek Já-
nos Zsigmond korában: Csáki Mihály (nem az ismert főúri  családból), Békés Gáspár. 
Á Báthoryak alatt: Jósika István. Apaffy  idejében: Buday Péter sfb.,  akik hamarosan előr 
kelő állásokba emelkedtek s gazdag birtokokhoz jutottak. 

1 V. ö. Luther, Ulrich von Schwaben, Granvella, Richelieu s Colbert egyik embe-
rének a jobbágyságra vonatkozó tanait: a parasztot jól meg kell terhelni, mert különben 
igen elbízná magát (Luther); a parasztság olyan mint az öszvér, melynek a pihenés árt, 
az erős munka meg használ (Richelieu 1629); a nép százfejű  ökör, amelyet úgy kell vezetni, 
hogy ne tudja merre visszük. 

A különböző ruhaféléknek,  fegyvereknek,  lovaglásnak stb. eltiltása vagy megengedése 
mai szemmel nézve nevetségesnek látszik, de akkor a kor szelleméből fakadt.  A svéd ura-
lom alatt álló Finnországban pld. még az is elő volt írva, hogy öltözzék fel  a menyaszony, 
hány tál ételből állhat a lakodalmi ebéd, mit viselhet a paraszt stb., stb. (Yrjö Koskinen: 
Oppikirja Suomen kansan históriássá, 1869—1873; I. Krohn: Kertomuksia Suomen kansan 
historiasta.) Toursi Gergely meg a frank  Meroving királyokról jegyzett fel  hasonló rende-
leteket a VI. században. 

2 Teutsch: Geschichte der s. Sachsen I. 265; N. Iorga: Ist. Rom. I. 291. 



zett szertartáskönyv s az u. n. szászvárosi Palia (1582) Geszthy Ferenc 
költségén. A Palia név ugyan az egész Ó-Szövetséget jelenti, de csak Mózes 
két első könyvét tartalmazza, főleg  Heltay G. magyar fordítása  nyomán Bethlen 
Gáborról egy kortárs (akkof  még teljes, ma már csonka) könyve (1620) alap-
ján már Bod Péter megírta, hogy az egész bibliát lefordíttatta  románra s a saját 
költségén- román ifjakat  neveitett külföldön.  A kézírat máig is lappang vagy 
elveszett. 1639-ben jelent meg aztán (50 éves szünet után) megint az első 
román könyv Erdélyben, sok nyelvészetileg fontos  szöveggel.1 1640-ben a 
kálvinista káté, amelyet ettől kezdve a vladikáknak adott feltételekben  állan-
dóan emlegetnek. Ezzel kapcsolatban egy kis vitairodalom is fejlődött  ki 
Erdély s a fejedelemségek  közt. Varlaam, Moldva érseke 1644-ben zsinatot 
tartott s egy válasziratot adott ki ellene (Ráspunsuri 1645), amelyre az erdélyi 
reformátusok  1656-ban válaszoltak. 

Legnevezetesebb azonban az Új-Szövetségnek 1648-ban Gyulafehérvárt, 
I. Rákóczy Gy. költségén megjelent fordítása  (Noul Testament din Bálgrad)^ 
mely a XVII. század román irodalmának egyik legnagyobb eseménye. Simion' 
§tefan  vladika igen szépen fejtegeti  benne az egységes román nyelv szüksé-
gességét és problémáját. Apaffy  alatt a nagy „kormánypárti" Popa Ioan (Zoba) 
din Vint nyomtat több könyvet; egyik ezek közül főleg  azért nevezetes, mert 
angol eredetire megy vissza egy magyar fordítás  közvetítésével s így ez a 
román irodalomnak az angollal való első kapcsolata. (L. Bitay Á.: Erdélyi 
Irodalmi Szemle, 1924. jan. sz.) Alvinczi János pap Apaffytól  nemességet is 
kapott épen írói érdemeinek kidomborításával.2 

* * * 

A fentiekben  a szellemi fejlődés,  a művelődéstörténeti távlatok szem-
szögéből vizsgáltuk a protestáns fejedelmi  Erdélynek a románsághoz való 
viszonyát. 

A XVIII. század folyamán  a Rómával való vallási unió újabb, rendkívül 
fontos  fejlődési  lehetőségeket nyitott meg az erdélyi románság szellemi,  poli-
tikai  és gazdasági  életében. 

A román írók a protestáns kort a legsötétebb színekkel festik  és — mint 
látni fogjuk  — éles ellentétbe helyezik a katholicizmussal való unió révén nyert 
előnyöket a románságnak a protestáns fejedelmek  alatti helyzetével. Joggal teszik 
ezt, mert az uniónak köszönheti a románság egész kulturája alapjait s ezeken 
az alapokon fejlődtek  ki azután szellemi és politikai ideáljai. 

Az unió áldásos hatásait azonban nem kisebbíti, sőt csak kiemeli, ha 

1 N. Dráganu: Cea mai veche carte Rákóczyaná (Anuarul instilutului de istorie na-
{ionalá 1, Cluj, 1922, pp. 161—278).. A sokat vitatott káté-kérdésre nézve 1.: N. Draganu 
Cathechisme luterane (Dacoromania, II, 582—592); Dr. Borbély I. (Erdélyi Irodalmi Szemle, 
1924. jan. sz., 54—59. old.); A. Rosetti (Romania nr. 191, 1922. júl., pp. 321-334).i . 

Az Erdélybén és Magyarországon nyomtatott régi román könyvek leírását 1. Dr. 
Veress Endre: Erdélyi Múzeum 1910, 3. füzet. 

2 I. Lupa?: Telegraful  Román, 1913, nr. 39—40. 



részletes történeti adatok alapján kellő megvilágításba helyezzük a románok-
nak a protestáns fejedelmek  alatti helyzetét. 

A protestáns fejedelmek  nem tudtak a faji  és nemzeti önzetlenség oly 
magas fokára  felemelkedni,  mint a katholicizmus s így az unió hatása ugrás-
szerű fejlődést  jelentett a románok számára. 

Elvitázhatatlan azonban, hogy már e korban történtek le nem kicsinyel-
hető kísérletek kulturájuk emelésére s a román nyelv és irodalom első kez-
deteit annak a protestáns elvnek köszönheti, mely az anyanyelvet helyezte 
előtérbe az istentiszteletnél s az egyházi életben.1 

1 Az itt csak áttekintöleg tárgyalt irodalomtörténeti események részletes irodalmát 1. 
Sextll Pu?cariu: Istoria literatúrii románé, I. Sibiu 1921, 183 kk., de főleg  190 kk. 

Tanulmányunk során az említett források  mellett a magyar nyelvű szakirodalomból 
elsősorban Hunfalvi  és Jancsó Benedek összefoglaló  műveit kísértük figyelemmel. 



Az impérium változás kora. 
(1690—17I«.) 

Irta: líiró Vencel dr. 

A Katholikus restauráció 
korának jellemzése. 

Apafi  Mihály halálával az erdélyi fejedelemség  megszűnt. Erdély ismét 
a magyar király fennhatósága  alá jutott, azonban önálló törvényhozását és 
közigazgatását továbbra is megtartotta. Ügyeit a főkormányszék,  a gubernium, 
élén a gubernátorra!, vezette, a katonai vezetés pedig a szebeni generális 
kezében volt. 

Azzal, hogy így Erdély a Habsburg királyojs alá jutott, sorsában nem-
csak politikai tekintetben állott be változás, hanem vallásügyei is nagy át-
alakuláson mentek keresztül. Az erős katholikus érzés, amely a Habsburgokat 
áthatotta, jótékony hatását csakhamar az erdélyi katholikusoknál is éreztette 
A gyámolításra új erő járta át a katholikusok csüggedt tagjait s szívükben 
felkelt  a vágy, hogy új életre keljenek. Miként a záportól meghajolt vetés 
felegyenesedik  a napsugár nyomán, a változott idő melegítő sugára akként 
az erdélyi katholikusok lelkében is szebb jövő reményét ébresztette. 

Ezzel Erdély vallástörténetében is új korszak kezdődik, mint ahogyan 
Európa több országában történt a reformáció  után. Az ellenreformációnak,  a 
kiegyenlítődésnek ideje ez, amikor a leszorult katholikusok újra megjelentek 
a küzdőtéren s miként a csatát vesztett hadvezér, új erők bevonásával régi 
állásukat megtartani igyekeztek. Erdélyben az ellenreformáció  ideje hátrább 
tolódott, mint más országokban, mivel a Báthoryak alatt megpróbált katho-
likus megerősödés a protestáns fejedelmek  alatt megakadt s így az egyensúly 
helyreállása csak most következett be. Mivel pedig az idő a feldúlt  lelkeket 
jobban lecsendesítette, azért e kiegyenlítődés lefolyása  is sokkal simább, mint 
több országban. Nem harc a katholikus talpraállás eszköze, hanem szelídebb, 
a valláshoz inkább illő segítségeken fordult  meg a katholikus ügy jobbra-
fordulása. 

Az uralkodó család pártfogása,  a felébredt  katholikus öntudat, az erő-
södés akadályainak elhárítása, a megszorító törvények eltörlése, a jezsuita 
szerzet bátorsága, kitartása, egyéb szerzetek térfoglalása,  a püspökség vissza-
állítása, a megnyílt katholikus iskolák hatása, az uralkodóknak, főkép  pedig a 
katholikus hívőknek az apostolok korára emlékeztető áldozatkészsége voltak 



azok a források,  amelyekből a katholikusság táplálkozott. Most, a restauráció 
idején előállott tennivalók során tűnt ki csak igazán, hogy hosszú időfi  ke-
resztül mennyire magárahagyott, szegényes, leszorított helyzetben volt az 
erdélyi katholikus egyház. 

Természetes következmény, hogy az egymás rovására történő változás 
idején ami egyik félnek  fellendülés,  az a másiknak veszteség. A protestáns 
írók e kort a maguk részéről az elnyomatás korának nevezik. Az unitáriusok 
nagyfokú  leszorítása nyilvánvaló, de a vallásukkal szemben megnyilatkozó 
ellenszenv nem erdélyi szellem kifejezője,  hanem idegen, elsősorban Habsburg 
gondolkozásmód következménye. A Habsburg vallási politika Erdélyben is 
éreztette hatását, ami főleg  a katholikusoknak a közhivatalokba való nagyobb-
mérvű bejuttatásában, a katholikus vallásból való kitérés állami megnehezíté-
sében, a kitérők állami megbüntetésében, a vallási ügyekben állami, katonai 
támogatás nyújtásban, templomok visszavételében nyilvánul. E felsorolással 
körülbelül teljes is az intézkedések sora,- amelyek ellen a protestánsok fel-
szólaltak. 

A kor megítélésében azonban mindig szem előtt tartandó, hogy az ellen-
reformáció  épen úgy vallási forradalom  korszaka, mint a reformáció.  Mind-
kettőnek erőszakos tettei saját hívei előtt igazolást nyernek abban a felfogás-
ban, hogy az egyházi vagyon birtokbavevésénél a protestánsok híveik több-
ségére, a katholikusok pedig a visszavételnél az alapítók szándékára, a 
történelmi jogra hivatkozhattak. Nem idegen javakról volt itt szó, hanem olya-
nokról, amelyeket őseik megtakarított pénzükkel szereztek, sokszor verejtékes 
munkájukkal hoztak össze. 

A restauráció kora két időszakra osztható. Az első kor 'az imperium-
változás kora a püspökség visszaállításáig (1690—1716), a másik a püspökség 
felállításától  II. József  császár haláláig tart.1 

A Lipót-féle  diploma. 
Amikor Erdély a magyar király hatalma alá újból visszajutott, első teen-

dőjének tartotta, hogy az idők folyamán  állandósult jogi viszonyainak fenn-
maradását okiratban biztosítsa. A vallás dolgában Erdély protestáns rendeinek 
törekvése oda irányult, hogy a meglevő helyzet semmiben se változzék. Mivel 
az elvett katholikus egyházi vagyon kérdésének megbolygatása a meglevő 
helyzetet veszélyeztette, azért azon voltak, hogy e vagyon további élvezetében 
biztosítékot nyerjenek. Az 1686-iki fogarasi  delegáció, az 1687-iki balázsfalvi 
egyezség a vallás dolgában ez alapon állott. Amikor meg átadták azokat a 
pontokat, amelyek alapján az uralkodótól Erdély jogait biztosító okirat kiállí-
tását kívánták, ugyanez álláspontot vallották. 

E kívánság szellemében készült el a Lipót-féle  diploma (Diploma Leo-
poldinum prius), amelyet I. Lipót király 1690 október 16-án írt alá. Az ok-
iratot Bethlen Miklós a következő év január 31-én mutatta be az ország-
gyűlésen. 

1 Az első kor főbb  forrásai:  Szász:  Sylloge Tractatuum, Erd. Orsz. Emi. XXI. k. 
Veszely:  Erdélyi egyháztört. adatok I. k. 



A katholikusok érthető kíváncsisággal tekintettek az okirat elé, mert ők. 
az okirattól vallási helyzettik javulását várták. A változott időknek megfelelően, 
gyökeres átalakulást kívának: cselekvésszabadságot, jobb anyagi helyzetet. 

A bemutatott diploma első, második és kilencedik pontja foglalkozott  a 
vallással. Az első pont kimondja, hogy a befogadott  vallásoknak, a templo-

moknak, az iskoláknak, a plébániáknak ügyében és ahogyan éppen most 
vannak, attól eltérő egyháznak, egyházi személyeknek bevezetése ügyében 
semmi változás sem történik, akár egyház, akár világi rendű ember ellen-
mondása erővel nem birván; úgy azonban, hogy a katholikusok saját költsé-
gükön, más felekezet  sérelme nélkül, istentiszteletük mostani helyén Kolozs-
várott templomot emelhessenek, épp így Gyulafehérvárt  a Báthory Kristóf 
által épített s most elhagyott kisebb templomot felépíthessék,  úgyszintén a 
katholikusok mindenütt, ha kevesen vannak és nem odavaló lakósok, akkor 



magán-, ha pedig sokan vannak, akkor nyilvános Vallásgyakorlattal és tem-
plomépítési joggal bírjanak, hasonlóképpen mint Erdélyben más bevett vallá-
sok olyan esetben, amikor valamely helyen túlnyomó számban vannak, bírni 
szoktak. 

A második pont megerősíti a magyar királyok és az erdélyi fejedelmek 
adományozásait, kiváltságait, nenfesi  leveleit, hivatalosztásait, továbbá akár 
egyeseknek, akár városoknak, gyülekezeteknek, a bevett vallásoknak, egyházi 
személyeknek, iskoláknak adott javait s jótéteményeit, habár azok valamikor 
más egyházhoz, konventhez, káptalanhoz tartoztak is, úgy hogy senki az ő 
javaiban, sem a király, sem más világi vagy egyházi által meg ne háborít-
tassék, hanem mindenki, amit most bír, a jövőben is azt bírja a királyok és 
és az erdélyi fejedelmek  adományozásai szerint, kivéve azokat az eseteket, 
amikor a fejedelmek  adományozásaikat rendelkezéseikkel önmaguk érvényte-
lenekké tették. 

A kilencedik pontban meg a felség  kijelenti, hogy ő azt hiszi, hogy a 
közjó növekedésére szolgálhat, ha a belső tanács (kormányszék) tizenkét tagja 

között legalább három katholikus lesz s a királyi táblán is tizenkét tag között 
szintén három katholikus lesz, a többiek pedig egyéb vallásúak közül vétet-
nek és pedig a tanácsosok között a szebeni királybíró is ott lesz, az ítélő-
mesterek (protonotariusok) közül pedig egyik legyen katholikus. 

Ez első diploma a katholikusoknak nagy csalódást okozott, mert jelen 
helyzetükkel szemben alig jelentett változást. Engedmény mutatkozott abban, 
hogy Kolozsvárt saját pénzükön templomot építhetnek, tekintet nélkül arra, 
hogy hányan vannak, továbbá, hogy Gyulafehérvárott,  bár rozoga állapotban, 
kész templomot kaptak vissza. Leglényegesebb pedig az, hogy ahol sokan 
vannak, ott nyilvános vallásgyakorlattal bírnak. 

Erdélyben a fejedelemség  idején az volt a törvény, hogy egy-egy helyen 
az a felekezet  vette birtokába a templomokat, amelyik többségben volt, a 
többi felekezetnek  csak imaháza volt. De kivételek is fordultak  elő/- így Désen 
és Kolozsvárott a reformátusoknak  is volt templomuk, bár e helyeken unitá-
riusok laktak többségben. Ahol egy templom volt csupán, azt a többségben 
lévő felekezet  vette birtokába, a kisebbségben lévő felekezetnek  meg közös 
erővel építettek templomot. A katholikusok azonban azt állították, hogy a 

Bethlen Miklós névaláírása 



közös erővel való építkezést nem hajtották végre s így ők sehol sem jutottak 
ilyen módon templomhoz. 

A diplomának a katholikusokra vonatkozólag jelentősége eszerint csak 
annyi lett, hogy annyi sok templomukból visszakaptak egyet s hogy olyan 
helyen, ahol sokan voltak, építkezhettek. Tehát most már nem volt arra .szük-
ség, hogy többségben legyenek, csak sokan. Ezzel a szabad vallásgyakorlat 
tere lényegesen megnagyobbodott s megvolt a lehetősége, hogy a felekezetek 
számbeli merev mozdulatlansága felengedjen. 

Azonban a templomépítés megengedése a katholikusok élőtt magában 
véve még nagyon csekély eredménynek tűnt fel.  Az építés és felszerelés  olyan 
költséggel járt, hogy ilyen módon templomépítés kevés helyen volt remélhető. 
Ők a meglévő, esetleg üresen álló régi templomaik közül akartak visszakapni, 
annál is inkább, mert a városokban rendszerint több katholikus alapítású 
templom volt. 

Érthető tehát, hogy a katholikusok a diploma vallási pontjaival ném 
voltak megelégedve. Elégedetlenségüket fokozta,  hogy a diploma révén régi 
iskoláikhoz sem jutottak, amelyeknek azelőtt szintén bővében voltak. Sőt az 
oklevél szerint új egyházi személyeket sem hozhattak be, már pedig a katho-
likusok tanügyük felvirágzását  a szerzetesektől, elsősorban a jezsuitáktól vár-
ták. így a jezsuiták továbbra is csak mint megtűrt szerzet maradhattak benn. 
A diploma még csak kilátásba sem helyezte, hogy annak révén a katholikusok 
jobb anyagi helyzetbe kerülnek. 

Természetes dolog tehát, hogy a katholikusok mindebbe nem nyugodtak 
bele, hanem amikor az országgyűlés többsége a diplomát elfogadta  s annak 
ünnepélyes formában  való kiállítása végett Bécsbe küldöttséget választott, 
akkor a róni. katL Státus  egyházi  és  világi  tagjai  összegyűltek  s megállapod-
tak abban, hogy a diploma ünnepélyes kiállításáig jobb helyzet elérése érde-
kében a felségnél  lépéseket tesznek. 

Tehát a diplomával felmenő  egyik követet, Gyulaffy  Lászlót  megbízták, 
hogy az erdélyi katholikusok helyzetét fenn  élőszóval is ismertesse. Egyben 
megbízólevelet is adtak át neki, hogy szavainak a pártfogásra  felkért  vezető-
emberek annál inkább hitelt adjanak. Az aláírók „clerus  et status"  néven 
nevezték magukat, világos bizonyságául annak, hogy a róm. katholikus 
Státus egyházi és világi tagjaival együtt szerepelt és a levelek nemcsak az 
országgyűlési urak írásai, mert hiszen a papság az országgyűlésnek nem is 
volt tagja. 

A leveleket Széchenyi György gróf,  magyar hercegprímáshoz, a kath. 
főrendekhez,  Kollonics bíboroshoz, a magyar kancellárhoz, Illyés András ez 
időben kinevezett szebeni préposthoz intézték. Jóakarók támogatásában nem 
is volt hiány, azonban a protestáns álláspont megvédésében Kinsky cseh 
kancellár az ő befolyásuknál  erősebbnek bizonyult. Ennek tulajdonítható, hogy 
az első diploma szövege nem változott meg. Mindamellett a katholikusok fel-
szólalása nem maradt teljesen hatás nélkül, mert az uralkodó katholikus ér-
zéstől vezetve, maga is azon volt, hogy az erdélyi katholikusok helyzetén 



könnyítsen. Azért az 1691. december 4-én ünnepélyes formában  kiállított dip-
loma harmadik pontjához olyan záradékot függesztett,  amely a katholikusok 
javára válhat. 

Mivel, mondja a harmadik pont záradéka, maguk a statusok úgy a val-
lás, mint törvényeik s kiváltságaik ügyében egymás között vitáznak és a 
katholikusok a diploma első és második pontjában sértve érzik magukat, 
azért a felség  a statusokat felhívja,  hogy az ügyet barátságos egyetértéssel 
egymás között intézzék el, az uralkodó jóváhagyása mellett. Ha azonban az 
egyezkedés nem sikerül, akkor a felek  meghallgatása után és a gubernium 
véleményét tekintetbe véve, a felségre  hárul, hogy tisztéhez mérten megálla-
pítsa, ami jogosnak és méltányosnak bizonyult. 

íme ez a kis betoldás az a fogantyú,  amely a katholikusoknak a további 
lépésekre teret nyitott s őket további küzdésre bátorította. Ez ünnepélyesen 
kiállított, kötelező erővel biró diploma így az elsőtől lényegesen különbözött. 
Mert míg az első diploma befejezett  állapotokat akart teremteni, az ünnepélyes 
diploma a felekezetek  kölcsönös megállapodására, a békés elintézésre nyújtott 
alkalmat. Az uralkodónak ez ügyben elárult méltányos gondolkozására vall, 
hogy ilyen nagyfontosságú  ügyben a vitázó felek  belátását, helyezze előtérbe. 
S az elintézés e módja az uralkodó jószándéka felől  a protestánsokat is meg-
nyugtathatta, mert a diplomában alapjában az ő álláspontjuk győzött, a katho-
likusoknak csak arra adott alkalmat, hogy igazuk felől  a protestánsokat meg-
győzzék, vagy ha ez nem sikerül, ügyüket döntés végett az uralkodó elé 
felebbezzék. 

A Lipót-féle  diploma, amennyiben vallási ügyben a meglévő, állapotok 
fenntartásának  alapján állott, a talált vallási helyzet megerősítése. így vele 
megerősítést  nyernek a bevett  vallások  1653-ban törvénybe  (Appr. Const. I. 1. 3) 
foglalt  autonomiái,  köztük  a róm. kath. Státusé,  amely Státus most is olyan 
tekintélyt bizonyító erővel és hatással szállott síkra a katholikus érdekek mellett. 

Tárgyalások Szebenben és Kolozsvárt. 
Az egyezkedés, amelyre az uralkodó a felekezeteket  felhívta,  1692-ik 

év március havi fogarasi  országgyűlésen kezdődött. A katholikusok a három 
protestáns status felszólítására  beadták kívánságaikat, amelyeket hat pontba 
foglaltak  össze. E hat pont szolgáltatta aztán a tárgyalások anyagát. A hat 
pontban kívánták: 1. A katholikusoknak is lehessen püspökük, mint a többi 
bevett s be nem vett valláson lévőknek. 2. Alsóbb és felsőbb  iskoláik szaba-
don lehessenek, mint a többi vallásúaknak. 3. A katholikus egyházi szemé-
lyeknek hasonló szabadságuk és jövedelmük legyen, mint a többieknek. 4. 
Egyenlő szabadság legyen mind egyházi, mind világi személyekben, számok 
meghatározása és személyválogatás nélkül, mindenféle  tisztek tételében. 5. Vá-
rosokban és egyéb helyeken, ahol .több templom van, azok egyenlően osztas-
sanak el, vagy belőlük egy a katholikusoknak adassék. Ahol nincs templomuk, 
ott építhessenek. 6. Mindenféle  szerzet, amely azelőtt Erdélyben volt, ha akar, 
szabadon bejöhessen s benn lakhassék. 



Néhány nappal később beadott külön írásukban mind e kívánságukhoz 
való jogukat magának a diplomának a szövegéből igyekeztek bizonyítani, ami 
nehezen ment, mert hiszen a diploma más szellemben készült. Kívánságaik 
teljesülését nem is várhatták a diplomától, hanem a felekezetek  belátásától 
és az uralkodó igazságosságától. A pontokba foglalt  kívánságok, amint azokat 
megszövegezték, a kath. alapítású templomfelosztások  kivételével, valóban semmi 
olyasmit nem tartalmaznak, amelyekkel a katholikus egyház, ahol szabadsággal 
bír, ne rendelkeznék. Hogy lehessen püspökük, lehessenek iskoláik, hogy 
számuk korlátozása nélkül hivatalokba juthassanak, papjaik őket megillető 
jövedelmekkel bírjanak, templomokat építhessenek, a szerzetesek benn lak-
hassanak, mind olyan kívánságok, amelyek a vallásszabadsággal együtt járnak. 
Sőt kívánságaik szerények, mert a régi katholikus vagyonról, amelyekből 
templomok, iskolák épülnének, szó sincs a kívánságokban. 

S a három protestáns felekezet  azok teljesítését mégis visszautasította. 
A református  és unitárius status egyszerűen azzal a kijelentéssel, hogy a dip-
lomától el nem állanak, a lutheránusok pedig a hat pontot sorra véve azzal 
az érveléssel,-hogy e kívánságok a diploma első és második pontjából ki nem 
magyarázhatók, már pedig a katholikusok e két pontban érzik sértve magukat. 

A visszautasításnak az oka azonban az, hogy egyes pontok végrehajtása 
a jövőben esetleg olyan intézkedéseket vonhatott maga után, amelyek a fenn-
álló helyzet megváltoztatására vezethettek. így a püspökség visszaállítása a 
régi katholikus vagyont érinthette, hasonlóképp a szerzeteseké is. A szerzetesek 
közül első sorban a jezsuitákra gondoltak, akiknek szabad bennlakásáról 
azonban hallani sem akartak. 

Amikor így a tanácskozás eredménytelensége fenyegetett,  a gubernium 
felszólítására  mindegyik felekezet  megbízottakat küldött ki, hogy szóbeli ta-
nácskozás révén mondanivalójukat jobban kifejthessék.  A katholikusok részé-
ről a tanácskozásban résztvettek Gyulaffy  László,  Gyeröffy  György  és e kor 
anyagi és erkölcsi támogatásra legkészségesebb embere: Apor István. 

Ez időtől, március 29-től április 20-ig élőszóban is, írásban is úgyszól-
ván napról-napra tárgyalások következték. A katholikusok a hat pont alapján 
állva, ismételten kifejtették  kívánságaikat, a protestánsok pedig, jószándékot 
mutatva bár, de mindannyiszor tagadó válaszokat adtak. E tárgyalások alatt 
mindkét rész felfogása  tisztázódott, követeléseiből mindkét fél  engedett, bár 
közben a tárgyalások megszakítását csak Veterani Frigyes generális közbe-
lépése akadályozta meg. 

A tárgyalások alatt a katholikusok kifejtették,  hogy püspökre azért van 
szükségük, mivel a vicariusnak minden egyházi ténykedésre nincs felhatalma-
zása. A diploma első pontjából azt olvassák ki, hogy felsőbb  iskolájuk nem 
lehet. A papok jövedelme dolgában az a panaszuk, hogy a katholikus pap 
némely helyen más vallású papnak dézsmát ad, továbbá kívánták, hogy ahol 
a papok dézsmát szednek, ott a katholikus papnak is része legyen benne. 
Sérelmes, hogy a diploma megszabja, hogy a főállásokban  hány katholikus 
lehet. Vagy legyen a szám a többi felekezetre  nézve is meghatározva, vagy e 



számbeli korlátozás rájuk se vonatkozzék. A templomok kérdésében Kolozs-
várt, Fehérvárt kész templomot kívántak. A szerzetek közül egyet sem, így a 
jezsuitákat sem akarják kizárni. Majd a jezsuiták mellett egyre erősebben 
állást foglaltak,  azzal a megokolással, hogy a szerzetek közül csak a jezsuiták 
foglalkoznak  tanítással. 

E tárgyalások folyamán  állandóan a püspök, a jezsuiták, a kolozsvári 
óvári református  (előbb katholikus) templom, utóbb e templommal összeépí-
tett unitárius iskola (régen zárda) ügye állott előtérben. 

Ezzel szemben a protestánsok azzal érveltek, hogy. a vicarius minden 
egyházi ténykedésre szerezzen felhatalmazást.  „Uri" püspök ugyanazon sze-
repet töltené be, amilyen szerepet betöltött azelőtt. A püspök és szerzetek 
visszajövetele a régibb egyházi vagyon miatt zavarokat támasztana. Semmi 
ellenvetésük sincs az ellen, hogy a katholikusoknak főiskolájuk  legyen, csak 
jezsuita ne tanítson benne. Belemennek abba, hogy a katholikus papok se 
fizessenek  dézsmát, ahol más papok nem fizetnek.  Dézsmát azonban nem 
szedhet, mert ahol szed, ott a protestáns pap adománylevél erejével szed. A fő-
hivatalokra vonatkozó intézkedés maradjon meg, ha a felségnek  is úgy tetszik. 

Legnagyobb változást a templomkérdés vitája mutat. A katholikusok e 
kérdésben nagy állhatatosságot mutattak, ami a protestánsokat fokozódó  en-
gedékenységre birta. 

Miután így a hat pontra vonatkozólag véleményüket kölcsönösen ki-



fejtették,  végre is bizonyos megállapodásokra jutottak, melyeket írásba foglalva, 
mindegyik felekezet  részéről egy-egy megbízottal aláírattak. Csak az unitá-
riusoktól kért iskola ügye maradt függőben,  ennek elintézését a május 17-én 
Kolozsvárt összeülő és teljes hatalommal felruházott  megbízottak döntésére 
bizfák.  Ha azonban Kolozsvárt meg nem egyeznének, akkor a szebeni meg-
állapodások is érvénytelenek lesznek. 

A megállapodások 1. pontjába belefoglalták,  hogy amilyen római katho-
likus püspökség e hazából kirekesztetett, olyan formájú  püspökséget a haza 
állapota nem szenvedhetvén, kérik a felséget,  hogy az erdélyi vicariust fel-
hatalmazás útján tétesse alkalmassá minden püspöki teendő végzésére. A- vi-
cariusnak akkora tekintélye és akkora jövedelme legyen, mint más felekezetek 
superintendenseinek. Külső világi dologba magát ne elegyítse, miként amazok 
se teszik, a néhai egyházi vagyonhoz jogot ne formáljanak.  2 Iskolájukban 
bármilyen tudományokat taníthatnak, ha azonban akadémiát állítanak fel,  akkor 
a felség  engedje meg, hogy ők is állíthassanak. A tanításból pedig a protes-
táns felekezetek  a jezsuitákat kizárják, a katholikusok ellenben kívánják őket. 
3. Az egyházi személyek egyenlő szabadsággal éljenek és ahol a többi egy-
házi, iskolai személyek dézsmát nem adnak, ott a katholikusok se adjanak. 
4. A diploma 9-ik pontja töröltessék, de ez esetben a harmadik ponthoz 
fűzött  záradék is maradjon el. 5. A kolozsvári nem régen megújított ref. 
templom és a fehervári  Báthory Kristóftól  épített templom legyen a katho-
likusoké, úgyszintén minden templom, amely most a katholikusok birtokában 
van. Ha pedig idők folyamán  a katholikusok száma megnövekedik, akkor 
tartsák magukat, a diploma első pontjához és az App. Const. I. rész 1. cím 
7. cikkelyéhez. Ez utóbbi tudvalevőleg olyan esetre ad utasítást, amikor vala-
hol csak egy templom van. 6. A három vallás a katholikusokhoz mutatandó 
atyafiság  megbizonyítására, templomaik és iskoláik szükségére a mostani 
birtokosoktól számukra kiváltja Monostort és örökösen nekik adja, de úgy, 
hogy az ottlevő református  eklézsiácskát ne háborgassák. Ezenfelül  egyszer-
smindenkorra 15.000 magyar forintot  adnak, hogy azt fordítsák  templomaik, 
iskoláik szükségére, olyan módon, amint azt legjobbnak látják. 

A megállapodások azt mutatják, hogy kezdetben elfoglalt  álláspontjából 
mindkét fél  sokat engedett. A katholikusok a püspökség visszaállításának tervét 
ejtették el, a jezsuiták be nem bocsátását sem tekintették a megegyezés aka-
dályának. A volt egyházi vagyon visszaszerzéséről is lemondottak. Ez enged-
mények viszont a protestánsokat arra birták, hogy a katholikus templomok, 
iskolák megsegítésére maguk ajánljanak fel  támogatást. 

Megoldatlan tulajdonképen két dolog maradt: a jezsuiták és az óvári 
iskola ügye. Az elsőre nézve a katholikusok ezt a nyilatkozatot tették: „A je-
zsuita páterek dolgát ami illeti, mi ki nem rekesztjük, ha bé nem bocsátják, 
arról nem tehetünk, ha ő felségének  is így tetszik." Ezzel a kérdés eldönté-
sét az uralkodóra bízták s azok előtt is igazolták magukat, akik a jezsuiták 
behozatalát sürgették. Az óvári iskola elintézésének ügye a kolozsvári bizott-
ság feladata  lett. 



Mindez bizony kevés eredménynek tűnhetett fel  olyanok előtt, akiknek 
szemei előtt a katholikus egyház régi fénye  lebegett s akik az űj időtől a 
katholikusok újabb felemelkedését  várták. Az erdélyi viszonyokhoz mérten 
ugyan már ez engedményeket is eredménynek tekintették s azért az előzetes 
egyezínényt aláírták, azonban külön feliratban  még az uralkodó pártfogását 
is kérték, akihez a megkötendő szerződésnek megerősítés végett úgyis el kell 
jutnia. Majd amikor Széchenyi György primás meghagyta, hogy a katholikusok 
kárára ne engedjenek, protestációt szerkesztettek és azt a káptalani levéltárnál 
beadták. 

Ily előzmények között ült össze Kolozsvárt a bizottság, hogy az óvári 
iskola ügyében döntsön. A külső támogatás és a protestáció miatt természe-
tesnek látszott, hogy a felekezetek  az óvári iskolát hajlandók is voltak átadni, 
azonban annak kiadását tizenkét pontba foglalt  kívánsághoz kötötték. E fel-
tételek között volt olyan is, amely a katholikusoknak eddig felajánlott  kár-
pótlás értékét erősen csökkentette. 

így aat kívánták, hogy az óvári iskola helyett a katholikusok iskolai 
célra adják oda azt a helyet, ahol most istentiszteletüket tartják, járulékaival 
együtt. Továbbá a protestáns felekezetek  részéről felajánlott  20.000 frtból1  az 
iskola építésére megfelelő  részről mondjanak le. Továbbá az óvári iskola-
épület (ferencrendi  zárda) egy része, ahol a református  szászok istentiszteletet 
tartanak, maradjon meg nekik továbbra is. A jezsuiták behozására a katho-
likusok lépéseket ne tegyenek, az óvári iskolához való jószágokhoz jogot ne 
formáljanak,  a fehérvári  templom mellett levő református  iskola átadását ne 
kívánják. 

A katholikusokat e feltételek  annyira meglepték, hogy a tanácskozásokat 
félbe  akarták hagyni. Mikor meg a felekezetek  felszólították  őket, hogy 
mondják meg, mely feltételt  nem tartanak kivihetőnek, akkor viszont ők hat 
ponttal léptek fel,  amelyek a tanácskozásoknak egészen űj irányt szabtak. 
Magyarországi, bécsi biztatások, irányítások hatása alatt kívánságaikat annyira 
fokozták,  hogy ezek után a szebeni szerződés további tárgyalások alapja nem 
lehetett. Iparkodtak ugyan bizonyítani, hogy mindezek a szebeni pontokban 
is benne foglaltatnak,  azonban helyesebb beszéd volt az, hogy a szebeni 
szerződés csak addig kötelezi őket, ameddig Kolozsvárt az egyezkedés végbemegy. 
Ez nem sikerülvén, a szerződés semmis. Az eléjük terjesztett tizenkét feltételre 
nem is írtak sokat. „Ha Nagyságod s kegyelmetek nem maga állott volna el 
mellőle, de mi elállhatunk s el is állunk a mellől", mondották. 

A hat pontban kívánták, hogy a püspök egész hivataljában bejöhessen, 
hasonlókép a szebeni prépost is. Kolozsvárt a piaci nagytemplomot az unitá-
riusok adják vissza járulékaival együtt. Továbbá, amely városban és egyéb 
helyeken több templom, iskola van, mindenütt kész templomot s iskolát kap-
janak vissza, a hozzájuk tartozó jövedelmekkel együtt. Ahol nincs templom, 
ott építhessenek; ahol a katholikusok vannak többségben, ott az országgyűlési 
végzés szerint nekik adassék a templom. Kolozsvárt és Gyulafehérváron  kész 

1 T. i. Monostor visszaváltására és kárpótlásul. 



kollégium adassék kezükbe, másutt is kollégiumokat, iskolákat szabadon épít-
hessenek. A jezsuiták és egyéb szerzetek bejöhessenek, benn lakhassanak. 
Számuk a hivatalokban meghatározva ne legyen; a felekezetek  kezén levő 
jószágokból, jövedelmekből részesüljenek, vagyis előbbi javaikból vissza-
kapjanak. 

A protestánsok e kívánságok hallattára, annak kiemelésével, hogy a 
szebeni megállapodásokhoz ragaszkodnak, az óvári iskola átadásába minden 
feltétel  nélkül beleegyezésüket adták, de a régi alapon való tárgyalás útja a 
katholikusok visszalépésével el volt vágva. A katholikusok fokozott  igényeik 
kielégítését az uralkodótól várták, aki a diploma szerint meg nem egyezés 

esetére a döntést magának tartotta fenn.  A diplomában körülírt álláspont meg-
védését ugyanonnan várták a protestánsok is, így a további lépések színtere, 
Erdély változott helyzetének megfelelően,  a bécsi udvar lett. 

A katholikusok, amiként már egyszer tették, most is szóbeli megbízá-
sokkal embert küldöttek az udvarhoz. Baranyay Gergely  ügyvédre esett vá-
lasztásuk, aki jogtudós hirében állott. A felséghez  és a pártfogókhoz  írt 
levelekben Baranyay felküldésének  szükségességét kiemelve, támogatást kértek. 
A leveleket Kollonics Lipót bíboroshoz, a császár gyóntatójához, a pápai kö-
vethez, a magyar kancellárhoz, Illyés Andráshoz, a jezsuitákhoz intézték. 
A protestánsok viszont Zabanius János szász követet, aki mint országos társ-
követ, Alvinczy Pétert felkísérte,  látták el külön utasításokkal s reményüket a 
diplomán kívül Kinsky cseh kancellár jóakaratába helyezték. 

F 

A kolozsvári szent Mihály templom régi környezetével 

A vallásügyben kiadott pótlódiploiiia. 



Habár a követség, amely a függő  ügyek elintézésére felment,  1692. nya-
rán már Bécsbe érkezett, a háborús ügyekkel elfoglalt  udvar az erdélyi dol-
gokat hosszú időre félretette.  Majd azok tanulmányozására bizottságot küldött 
ki, amely elé Baranyay nagy tudással megírt és nyomós érvekkel támogatott 
munkálatot terjesztett. 

Ebben azt bizonyí-
totta, hogy az erdélyi ka-
tholikusok régi egyházi ja-
vaik visszaszerzésére tör-
vényes alappal birnak. 
Egyházi javaikat ugyanis 
nem valami miatt elitélve 
vesztették el s az elvétel 
az uniótörvény ellenére 
történt. Továbbá amit a 
katholikusok ellen ez ügy-
ben ellenvetésül felhoz-
nak, az megcáfolható.  Fej-
tegetésében a katholikus 
alapítók szándékára, az 
uniótörvényre, a jezsuiták 
kiűzésének jogtalanságára 
s arra hivatkozott, hogy 
a katholikusoknak sehol 
sem segítettek templomot 
építeni. 

Az udvar azonban 
a diplomától való eltérést 
nem látta időszerűnek. 
1693. április 9-én ugyan 
a vallásügyben pótlódiplo-
mát adott ki, de ez az ün-
nepélyes formában  kiadott 
diploma és a szebeni meg-
állapodások szellemében 
készült. A protestáns ál-
láspont támogatása főleg 
a Kinsky kancellár közbelépésének tulajdonítható. 

E pótlódiploma az előző diploma kiegészítése, továbbépítése s a katho-
likusokra nézve így is kiváló fontossággal  birt. A Lipót-féle  diplomát teljes 
egészében fenntartotta,  azonban annak első és második pontját világosabbá 
tette. Az adott magyarázat, habár a katholikusok kolozsvári kívánságaihoz 
mérten keveset is tartalmaz, mindamellett a megerősödés lehetőségét sokkal 
inkább megadta, mint tette a Lipót-féle  diploma. 

Kollonics bibornok 



; Az első pont a négy bevett vallás meglevő jávainak zavartalan élvezetét 
biztosítja. A második pontban az uralkodó kedvesen veszi, hogy a protes-
tánsok Kolozsvárt az úgynevezett református  templomot az övári iskolával 
együtt, Gyulafehérvárt  pedig a Báthory-féle  templomot felajánlották.  Továbbá 
Monostort 15.000 frton  kiváltván, egyházi és iskolai célra a katolikusoknak 
(„catholicis") örök joggal át akarják adni és ennek végrehajtását ő minél 
előbb meg akarja parancsolni. A harmadik pontban megígéri, hogy gondja 
lesz rá, hogy a katholikus ifjúság  nevelésére és az iskolákhoz olyan egyhá-
ziak alkalmaztassanak, akik amellett, hogy egyetértésre és tudományokra tö-
rekvők, egy felekezet  előtt sem lehetnek gyanúsak. Rajta lesz, hogy vicarius 
felől,  aki mindenféle  püspöki ténykedést gyakorolhat, gondoskodás történjék. 
Végül a katholikusok, a többi felekezet  nyilatkozata és felajánlása  szerint, 
istentiszteletük helyein és a városokban, a többi felekezet  vallásgyakorlatának, 
templomainak, jövedelmeinek fogyatkozása  s kára nélkül, egyházaikat s vallás-
gyakorlataikat állandósíthatják. 

A pótlódiploma eszerint amíg a protestánsoktól felajánlott  kolozsvári tem-
plomot, iskolát, pénzösszeget a katholikusok részére kilátásba helyezi, addig 
a templomépítésben a Lipót-diplománál tovább megy. A diploma az építést 
a katholikusok számához kötötte, a pótlódiploma a számról hallgat. Ettől fogva 
az lett az elv, hogy a felekezetek  építhetnek templomot, iskolát, ha módjuk 
.van hozzá, ha az építésre a felségtől  engedélyt szereztek. Ahol egy templom 
volt, annak használatában tovább is az App. Cons. I. 1. 7. maradt érvényben. 

A püspökség visszaállításának, a jezsuiták nyílt behozatatának elodázása 
a katholikus megerősödést hátráltatta ugyan, de azt előrehaladásában már 
megállítani nem tudta. A pótlódiploma ugyan anyagiakban többet nem nyújt, 
mint amit a protestánsok már előbb felajánlottak,  de a templom-, iskolaépítés 
megengedése, továbbá alkalmas egyházi tanítókról való gondoskodás a jövő 
fejlődés  lehetőségét nyitotta meg. így bár a pótlódiploma alapjában a protes-
táns álláspont diadala volt, mindamellett a katholikus ügyet is előbbre vitte. 
Ebben rejlik a pótlódiploma fontossága. 

Az uralkodó nyomatékos szavainak hatása alatt az óvári templom és 
iskola átadását az országgyűlés 1693. szeptember havában elhatározta s a 
katholikusok azokat (mai ferencrendi  templom és zárda) át is vették. így e 
szent falak  az alapítók szándáca szerint azóta újból a katholikusok érdekeit 
szolgálják. Hasonlóképen átvették a kolozsmonostori uradalmat is, amelynek 
visszaváltása 5000 frtba  került.1 E visszaadással a birtok azóta eredeti rendel-
tetésének megfelelően  katholikus közvagyon gyanánt szerepel.2 

1 Pokoly: Áz erdélyi ref.  egyház története, III. 32. í. 
a 1744. országgyűlési végzések VIII. art. 





A katholikusok erősödése. 
Mikes-féle  pontok. 

A pótlódiploma a katholikusoknak a hivatalokban való részesedéséről nem 
tesz. említést, holott> a Lipót-diploma óta a katholikusok e kérdést mindig fel-
színen tartották. Amint nem tartották helyénvalónak, hogy a diploma a katho-
likusok számát a főhivatalokban  korlátozta, akként az ellen is kifogást  tettek, 
hogy a megyei, városi tisztségek betöltésénél is lemaradtak. A diploma ötödik 
pontjában ugyan az uralkodó megígérte, hogy politikai, igazságügyi, gazda-
sági tisztségekben csak erdélyieket alkalmaz és pedig valláskülönbség nélkül, 
de ez ígéretnek a katholikusok nem sok hasznát látták. Ez állások ugyanis 
választás alá e?tek s a katholikusok a választásoknál kisebbségben maradtak. 
Tehát e téren is az uralkodó támogatását várták. 

Az uralkodó a hivatalokban való nagyobb részesedésre a kiinduló pontot 
a pótlódiplomával egyidejűleg teremtette meg. A pótlódiploma átadása után a 
Baranyaynak adott válaszban kiemelte, hogy érvényben marad a diploma 8. 
és 9. pontja. A 8-ik arról szól, hogy a főhivatalokba  való választáskor a meg-
erősítés jogát a felség  magának tartotta fenn,  a kilencedik pont meg a kor-
mányzótanácsban a katholikusoknak három helyet biztosit, továbbá az egyik 
ítélőmesteri állást. Most a Baranyaynak adott válasz szerint, ha az unitárius 
és lutheránus vallásuakból 3—3 alkalmas egyén nem találkozik, akkor a 
hiányzókat az uralkodó a református  és a katholikus vallásúak közül pótolja. 
Az úgynevezett Alvinczy-féle  reso^utio (1693.), amely Erdélynek a diplomákkal 
egyenlő érvényű okirata, a hatodik pontban éz elvet kötelezővé is tette. 

Ez volt az első lépés, amely a katholikusoknak és egyben a reformá-
tusoknak a többi felekezet  rovására a főkormányszékben  előnyt biztosított. 
E jog egyben hatalmi tériy, amelyet a katholikusok nem is kértek, hanem 
bécsi gondolkozás következménye. Az unitáriusok visszaszorítása most veszi 
kezdetét. Az udvarnak velük szemben jóidéig erősödő visszautasító maga-
tartása következtében jelentőségükből, erejükből fokozatosan  vesztettek. Sorsuk 
iránt mutatkozó részvétlenség főleg  onnét eredt, mivel vallásuk keresztény jel-
legét fenn  nem látták eléggé tisztázottnak. 

A katholikusok az erdélyi kancelláriában is állásokhoz jutottak. Amikor 
az első alkancellárt állandó tartózkodásra Bécsbe küldötték, az erdélyiek e 
fontos  állásra a katholikus Kálnoky  Sámuelt  emelték. Az alkancellár mellé 
küldött négy tisztviselői állást vallás szerint töltvén be, egyikük a katholikusok 
közül került ki. Amióta meg az országgyűlési elnök az lett, akit az ország 
jelöltjei közül a felség  nevezett ki, azóta e fontos  állásba katholikus is jobban 
belekerülhetett. Továbbá a Lipót-diploma szerint a megyei, városi tisztviselői 
állások betöltésének megerősítése is az uralkodó joga volt. Amíg csak az egy 
megválasztottat terjesztették eléje megerősítés végett, addig ez állások a 
katholikusok elől jobban el voltak zárva. Amióta azonban az uralkodó ez 
állások betöltésénél három jelölt felterjesztését  kívánta, azóta ez állások a 
katholikusok előtt is jobban megnyíltak. 

1697-ben az erdélyi katbolikusság nagy eseményre ébredt. Az uralkodó 



Illyés  Andrást  erdélyi  püspökké  nevezte ki. Az új püspök Erdélybe is jött, 
azonban a protestánsok ez ellen felzúdultak,  mire a kormányzótanács fel-
szólítására a püspök távozott Erdélyből. Ugyanez évben az erdélyi katholikus 
egyház számban és erkölcsi súlyban tetemesen meggyarapodott, ugyanis. a 
görög keleti egyház híveinek jelentékeny része visszatért a nyugati  egyház 
kebelébe,  amelytől évszázadok előtt elszakadt. 

Ez időkben a katholikusok több alkalommal felterjesztéssel,  fordultak  az 
országgyűléshez és az uralkodóhoz, amelyben kívánságokkal léptek fel.  így 
régi egyházi ruháikat, edényeiket, a misealapítványok visszaadását, a dézs-
mákban való részesedést, Monostor visszaváltása után a protestánsoktól fel-
ajánlott pénzösszeg hátralevő részét, a megyei, városi hivatalokban való na-
gyobb részesedést stb. kérték, amely kívánságok vagy csak később teljesedtek, 
vagy egyáltalában nem- is valósultak meg. . 

A kath. restauráció terén újabb fontos  lépés volt a Mikes-féle  diploma 
behozatala (1699.). Eszerint: 1. a katholikusok a tized negyedrészét ezután 
saját papjaiknak fizetik.  2. A főhivatalokra  jelöltek egyike katholikus legyen. 
3. A városi és helységekben lévő hivatalokba katholikusok is választassanak. 
4. A vallásegyenlőségnek megfelelően  mindama törvények, amelyek a katho-
likusok ellen hozattak, eltöröltessenek s a katholikusok a protestánsokkal, 
különösen a reformátusokkal  egyenlő jogban részesüljenek. 5. Az ország há-
rom pecsétje közül az egyik a katholikusoknál legyen s a levéltári őrök között 
is legyenek katholikusok. 

E pontok a katholikusok javát célzó rendeletek, amelyek a protestánsok 
többszöri felirata  dacára is érvényben maradtak. Az a mód, ahogyan e pontok 
kötelezővé váltak, nem elszigetelt jelenség, hanem Erdély újabb helyzetében meg-
szilárduló rendszer. A török háborúk győzelmes befejezése  után az udvari poli-
tika egyre önkényesebb lett s az országot Bécsből rendeletekkel kormányozták. 
E rendeletek mindamellett a katholikusok sok jogos kívánságát orvosolták. ' 

E rendeletek között legfontosabb  az, amely a püspökség  visszaállítására 
vonatkozik. Az uralkodó belátta azt, hogy mindaddig katholikus hitéletről 
nem lehet szó, amíg az egyház vezető nélkül Van, aki egyben alkalmas papok 
neveléséről is gondoskodik. A püspökség megakadályozása a vallásszabad-
sággal ellenkezik, amely vallásszabadság pedig a katholikusságnak elismert 
joga. Ennélfogva  az uralkodó már 1701-ben elrendelte, hogy Illyés András 
kinevezett püspök számára megfelelő  lakásról és ellátásról gondoskodjanak. 
A következő évben meg az alvinci püspöki birtok visszaadását rendelte el. 
Illyés püspök 1703-ban Erdélyben apostoli körutat tett, de aztán nem maradt 
benn az országban. 

Halála után (1712.) a róm. kath. Státus vezetői tanácskozást tartottak, 
hogy ki lenne a püspöki állásra a legalkalmasabb. Majd az alkancellár utján 
az esztergomi prímást kérték fel,  hogy köztük és az uralkodó között legyen 
közbenjáró. Egyben felkérték,  hogy az ő nevükben erdélyi és nemes szárma-
zású egyént ajánljon püspöknek. Az érsek erre első helyen az erdélyi szüle-
tésű Mártonfi  Györgyre  hívta fel  a király figyelmét,  akit az ki is nevezett. 



Erdélyben a főnemesi  családok ez időben kapták grófi,  bárói címüket, 
tehát a király Mártonfit  bárói rangra emelte, hogy tekintélyét növelje. Ettől-
fogva  1773-ig minden erdélyi püspök megkapta a bárói címet. 

A püspök, kinevezését a király újabb rendelete követte, amellyel 1715-ben 
visszaállította a püspöki javadalmat, a káptalant s a püspök és káptalan ré-
szére évi 13.000 forintot  rendelt. A püspök 1716-ban jött be Erdélybe és 
ezzel az erdélyi katholikusok történetében új korszak kezdődik. 

iskolák. 
Ez új korszak küszöbén Mártonfi  püspökre már sokkal vigasztalóbb 

helyzet várt, mint amilyent elődje, Illyés püspök talált. A szerzetesek kezdtek 
újra tért hódítani Erdélyben és visszatérésükkel a katholicizmus nagy lépé-
sekkel haladt ,a megerősödés utján. A jezsuiták kitiltására vonatkozó szabá-
lyokat a király 1702-ben érvényteleneknek jelentette ki, a többi' szerzetek 
meg minden nehézség nélkül letelepedtek. 

A szerzetesek között legnagyobb szerephez a jezsuiták jutottak. Miután 
Kolozsvárt az óvári templomot és iskolát a katholikusok az ő kezükre bízták, 
iskolájukat megint elsőrangúvá tették, 1698 után már bölcsészetet is tanítottak 
benne. 1701-ben a magyar király megerősítette Báthory Istvánnak a szemináriumra 
(Szent József  finevelő)  vonatkozó évi 1000 aranyról szóló adománylevelét, 
amely összeget a szász papok megerősítési díjából (census cathedraticus) 
kellett kiadni. Ügy intézkedett, hogyha a megerősítési díj 1000 aranynál több, 
az is a szemináriumé, de 166 frt.  belőle a kolozsvári Szent Erzsébet kór-
házé. Ez évi segélynél jelentékenyebbek a nagymérvű adakozások, amelyekkel 
áldozatkész hivek a szeminárium felépítését  és fenntartását  lehetővé tették, 
így az intézet második alapítója gyanánt Apor Istvánt  tiszteli, aki a szemi-
náriumnak 30.000, majd újabb 5000 frtot  adott. Ez adakozáshoz e korszakban 
Őzebelébi Bertalan vicarius 1000 frttal,  Illyés István 200 arannyal járultak. 

A jezsuiták Kolozsvárt már e korszakban kezdték meg a mai egyetem 
telkén való építkezésüket. Az óvári telek kicsinynek bizonyult, ezért megfele-
lőbb helyet kerestek. Több magános birtokostól kisajátították azon telkeket, 
amelyek a volt Torda (Egyetem)-, Farkas-, Király-, Fogoly-utcák összetalálkozá-
sánál feküsznek,  vagyis ahol ma az egész központi egyetem és a róm. kath. 
Státus intézményei : a templom, gimnázium és a két finevelő  állanak. E nagy 
telek vételéhez, amint kultúrintézmények létesítésekor szokás volt, az állam is 
segítséget'adott, 15.000 forintot,  amely összeg is — Cserey János szerint — 
nagyobbára a katholikusok adakozásából gyűlt össze. Az államsegélyen kívül 
a többi szükséges pénzt a jezsuiták a saját pénzükből fizették.1  Ez építkezési 
segítség révén az állam természetesen soha az intézményekhez jogot nem for-
mált, úgyhogy utóbb a telek azon részit, ahol az egyetem épült, a katho-
likus. tanuimány-alaptól, mint tulajdonostól úgy vette meg. 

A jezsuiták ez időben még csak azt az épületet kezdték építeni, amely 
1 Hodor: Az erdélyi Báthory-egyetem történelme 26.1. Az iskolákra lásd azok tör-

téneteit. 



III. Károly magyar király 



a templomtól kezdődőleg a Farkas-utca sarkáig, innen folytatólag  a Farkas 
utcában a mai egyetem főbejáratáig  húzódott. Ez egyemeletes épület rend-
házul és iskolaépületül szolgált. Amikor birtokaik visszaszerzése után jobb 
anyagi helyzetbe kerültek, továbbá iskoláik fejlődtek,  akkor folytatták  az épít-
kezést. De ez már a következő korszakra esik. 

Építkezési anyagul a kolozsmonostori apátság, illetve annak romjaiból 
alkotott, vagy a régi apátsági épületből átalakított u. n. Rákóczy-kastély szol-

gált. Monostor várszerűen lévén 
kiépítve, bőven telt kő belőle ké-
sőbb is. A jezsuiták az építkezést 
1700-ban kezdték meg, 1703-ik 
évi feljegyzés  szerint ez évben 
erősen hordlák Monostorról a 
köveket. 

A jezsuiták más városokban 
is tért hódítottak. így Gyulafehér-
váron, ahol a Báthory-korszak után, 
a jezsuiták távozása után is mű-
ködött katholikus iskola. 1694-ben 
a szemináriumot újraépítették, vagy 
pedig teljesen újonnan emelték. 
1702-ben a Báthory-templom mel-
lett lévő iskolát a protestánsok bi-

zonyos feltételek  mellett a katholikusoknak odaígérték. Az uralkodó, Apor 
István, Baranyai György nemes adakozásai a katholikus iskolát felvirágzás 
felé  segítették. A jezsuiták csak 1716-ban tértek újból vissza a városba. Mint-
hogy a püspökség visszaállításakor javaikat a püspökséghez csatolták, egyelőre 
szerény viszonyok közölt éltek, Székelyudvarhelyen a plébániát vezették, isko-
lát tartottak fenn,  amelyet maguk építettek. Marosvásárhelyen lelkipásztorkod-
tak, iskolát vezettek, amely a katholikus templom anyagából épült. Rendházat 
egy főúr  adott nekik. 1712 óta új nevelőházban és iskolaépületben folytatták 
működésüket, amelyek építési költségei közadakozásból gyűltek össze. A leg-
többel Hevenessy Gábor jezsuita tartományfőnök,  Szárhegyi Lázár Ferenc, 
gr. Petki Dávid járultak az építkezéshez. Nagyszebenben 1691 óta állandóan 
megtelepedtek, a következő évben iskolát nyitottak, Brassóban 1694-ben, 
Gyergyószentmiklóson még 1689-ben misszióállomást létesítettek. Nagybányán 
Mattyasovszky László nyitrai püspök 1703-ban 50.000 frttal  rendházat, iskolát 
alapított a számukra, Szatmáron Pázmány Péter példájára, adományaikkal 
uralkodók, magánosok fejlesztették  a jezsuita iskolát, Nagyváradon Benkovics 
Ágoston püspök gimnázium vezetésével bizta meg őket. 

Más szerzetek is vállaltak iskolát. így a ferencrendiek  Csíksomlyón, a 
minoriták Esztelnek-Kantán. Mindkét iskola még a fejedelmi  korszakban lé-
tesült, az utóbbi 1691 óta papnevelővel összekötve működött. Közadakozásból 
épült, alapítói között első helyen áll Apor István. 

A régi jezsuita rendház (később gubernium épülete) 



Egyházkormányzat. 
A katholikus egyház élén eleinte a vicarius állott. Szebelébi  Bertalan 

vicarius 1695-ben a háromszéki papsággal és nemességgel, Illyés  András  meg 
1697-ben Csíksomlyón a székelyföldi  papsággal és nemességgel (patroni) tartott 
egyetemes gyűlést,  amely gyűléseknek, valamint a csíki papság s világi elem 
1710-iki gyűlésének végzései az egyház belső életébe engednek bepillantást. 

Eszerint a vicariust az eddigi gyakorlattal szemben a püspök erősí-
tette meg. A vicariusnak, a püspöknek fenntartott  esetek kivételével, minden 
lelki dologra hatalma van. A házassági perekben ő bíráskodik. 

A papság esperesi kerületekbe volt osztva, ilyenek voltak a marosi, 
udvarhelyi  és csíki  esperestségek. A plébánosokat a hívek választották. Megtil-
tották, hogy a plébánosok helyüket beiktatás nélkül változtassák. A plébánosok 
gondoskodtak arról, hogy a hívek az ünnepnapokat munkaszünettel megszenteljék, 
indokolt esetben ez alól felmentést  adhattak. A székelység' között lakó romá-
noktól megkívánták, hogy ilyen alkalommal a munkaszünetet betartsák, mivel 
— mint mondották — Moldvában is alkalmazkodnak a katholikusok. 

A pap ellátására minden házas ember, ha 12 kalangya búzatermése 
volt, 2 kalangyát fizetett,  a tanítónak meg egy kalangyát. Ha árpát termesz-
tett, abból egy köböl lisztet adott. Aki maga termelt fát,  abból a papnak egy 
szekérnyit adott, amelynek harmadrésze a tanítót illette. 

Ahová nem jutott pap, ott világi emberek kaptak felhatalmazást  bizonyos 
egyházi teendők végzésére, mint aminők a keresztelés, prédikálás, esketés. 

Ezek voltak a licentíatusok,  akik tudományukról az esperes előtt évenkint 
vizsgát tettek. 

A tanító, aki egyben kántor is volt, állása elfoglalása  előtt hitvallást tett. 
A plébánostól függött;  megkívánták tőle, hogy a gyermekeket vallásosan ne-
velje s maga is erkölcsös életű legyen. 

A széleskörű autonómiának megfelelően,  amely e korszakban kifejlődött, 
az egyes egyházközségek (megyék) igazgatása is ennek megfelelően  folyt  le. 
A plébánosnak a kormányzásban segítségére voltak az ű. n. megyebirák 
(templomatyák), vagyis az egyházközség két első patrónusa és melléjük vá-
lasztott két nemes. Ezeken kívül még nemesekből, jobbágyokból szentegyház-
fiakat  (egyházfiak)  választottak. A megyebirák az egyházi jövedelmeket kezel-
ték, a pap és tanító részét kiadták, gondoskodtak az egyházközség, a zsinatok 
és státusgyfilés  határozatainak végrehajtásáról. Az egyházfiak  az ünnepszegő-
ket, káromkodókat büntették, az ünnepeket a nemesekkel is megtartatták, azon 
elv alapján, hogy „a nagyobb ökörtől tanul szántani a kisebb". 

A megyebirák, hogy hivatásuknak megfelelhessenek,  karhatalommal ren-
delkeztek. Az engedetleneket lefogatták,  büntették. Pl. a káromkodókra közepén 
kivágott lapáttal 25-öt csapattak, ismétlődés esetén 50-et, aztán 100-at. Ha te-
kintélyük nem volt elég, akkor az állam nyújtott támogatást, annál inkább, 
mivel pl. a káromkodást az országgyűlés is büntette, az ellenőrzést meg a 
tisztviselőkre bízta. Az egyházfi  sekrestyési teendőket végzett, leveleket hor-
dott, becitált és a parancsok végrehajtásában eljárt. 



E korszakban már egyre világosabban áll a róm. kath. Státusnak,  mint 
az erdélyi  katholikusság  egyetemessége  képviselőjének  működése.  A protes-
tánsokkal folytatott  tárgyalásokat a róm. kath. Státus vezette, a „clerus et 
status", amint közben magukat nevezték, vagyis egyházi  és  világi  elem együtt-
véve.  És pedig nemcsak az országgyűlésen megjelenők, mert a papság nem 
is volt tagja az országgyűlésnek, hanem kiküldöttek (ablegati). A protestánsok-
tól a katholikusoknak (catholicis, kegyelmetek eklézsiájának)1 felajánlott  javakat 
a kath. Státus vette kézhez, vagyis a katholikusság  képviseletét  benne látták, 
amiért az országgyűlés, amikor e javak átadását megígérte, azokat a kath. 
Státusnak adta át,2 

E korszakban egész sereg státusgyűlésről van feljegyzés,  ahol papság és 
világi elem együttesen határozott. Így 1694, 1695, 1697, 1710, 1711, 1712, 
1716-ban, több évben évenkint többször is. Élén a püspök, vagy a vica-
rius állott. 

A státusgyűlés 1711. június 22-én abban egyezett meg, hogy gyűlésen 
kívül három egyházi s néhány világi képviselje a Státust, mint választott  ál-
landó  bizottság.  Ez tehát az igazgatótanács,  amely a gyűlés minden esetben 
való összehivását nélkülözhetővé tette. 

A státusgyűlésekből megállapítható a hatáskör, amelyet a Státus, mint 
autonom intézmény betöltött. Ezek szerint az erdélyi  katholikus  egyházat  kép-
viselte  a világi  vonatkozású  ügyekben mindenkivél  szemben. Az egyházat érintő 
politikai kérdésekben állásfoglalás;  az autonom szervezet megállapítása; a 
vicarius választás; az egyházi törvények megállapítása; az egyházi hatóságok 
és hívek viszonyának szabályozása; papságról való gondoskodás; plébániák-
ról, templomokról való gondoskodás; az alapítványok kezelése; iskolák, 
nevelőintézetek felállítása  stb. stb.3 Mindezek amellett tanúskodnak, hogy a 
róm. kath. Státus, mint autonom testület, erős virágzásban volt. 

1 Szász: Syiloge Tractatuum 192, 390. 1. 
2 Erd. Orsz. Emi. XXI. 147. 1. 
3 Bochkor: Az erdélyi katholikus autonomia 297—309. 1. 



Az erdélyi románok uniója 
8 a román görög1 katholikus egyházi szervezet 

kifejlődése. 
Irta: Dr. Gyárfás  Elemér. 

Egyik legsúlyosabb és legfájóbb  vád ellenünk az, hogy a katholicizmus 
Erdélyben nem vallásos  és  egyházi  célokat  követett, hanem elsősorban poli-
tikai  érdekek  szolgálatában  állott. 

Ezt az általánosságban is gyakran hangoztatott vádat különösen két 
irányban szokták ellenfeleink  kihegyezni, állítva, hogy: 

1. a katholicizmus  Erdélyben  a magyar faj,  a magyar kultura,  a ma-
gyar szupremácia és  állameszme  szolgálatában  állott  s e szűkkeblű,  soviniszta 
szempontoknak  alárendelte  a vallás  és  egyház egyetemes érdekeit; 

2. a katholicizmus  Erdélyben  egyike volt  azoknak a tényezőknek,  melyek 
a román népet és fajt,  a román nyelvet és kulturát  második  sorba 
szorították,  elnyomták,  fejlődését  megakadályozták. 

Az erdélyi románok uniójának s a román görög katholikus egyházi szer-
vezet kifejlődésének  ismertetése során ki fogom  mutatni az alábbiakban, hogy: 

a) a katholicizmus  Erdélyben  vallási  és egyházi célokat  tartott  szem 
előtt  akkor is, mikor a hatalmasok  politikai  érdekek  szolgálatába  akarták 
állítani; 

b) a katholicizmus  a hit  és  az Egyház egyetemes érdekeit  fenntartás 
nélkül  szolgálta  akkor is, ha a magyar faj  és  kultura  érdekeivel  — látszólag 
bár — szembe is kellett  helyezkednie; 

c) a katholicizmus  volt  az a tényező,  melynek  legtöbbet  köszönhet  a ro-
mánság, úgy faji  öntudata  kialakulása  és  emberi sorsa kivívása,  mint  nyelvé-
nek és  kultúrájának  kifejlődése  szempontjából. 

Ax impérium változás Erdélyben. 
A Budavára visszafoglalását  követő második esztendőben, 1688-ban 

meghajolt a Habsburg-uralom előtt az addig Konstantinápoly felé  orientálódó 
Erdély is. Két évvel későbben azután, Apafi  Mihály halálával elveszítette az 
erdélyi fejedelemség  önállóságának az államfőben  kidomborodó külső repre-1 

zentánsát is. I. Lipót német császár és magyar király most már akadályta-
lanul és leplezetlenül kiterjeszthette imperiumát a nemrég még önálló Erdély 



fölé,  melyet formailag  Ugyan még az országgyűlés által választott gubernátor, 
de tényleg a császár katonai parancsnoka kormányzott. 

A félhold  azonban akkor még nem áldozott le egészen. A még mindig 
fenyegető  török veszedelem s a folytonos  felvidéki  magyar felkelések  Erdély 
mielőbbi pacifikálására  intettek. Az ország meghóditása mindeddig még az 
erőszak ténye volt. Megtartását csak e tény közjogi megalapozása bizto-
síthatta. 

E célt volt hivatva szolgálni az általánosan ismert Diploma  Leopoldianum, 
melyet 1691-ben adott ki I. Lipót a Habsburg-uralom alá került Erdély köz-
jogi viszonyának szabályozására. E diplomában az uralkodó a kedélyek meg-
nyugtatása érdekében Erdély régi közjogi berendezkedésének fenntartását 
igérte s a bevett vallásfelekezeteknek  egyenlő jogokat biztosított. 

Az osztrák diplomácia éleslátása csakhamar észrevette az erdélyi három 
nemzet és négy vallás közötti rivalitásokat s kézenfekvő  volt a gondolat, hogy 
„Erdély  e hét  főbűne"  saját céljaikra igen jól felhasználható  lesz. 

A három nemzet közül a német Habsburgokhoz az erdélyi szászok ál-
lottak legközelebb, kik circumspectus politikájukkal egyébként is az impérium-
változás után nyomban Bécs felé  orientálódtak. 

A négy vallás közül pedig a katholikus Habsburgok a dolog természete 
szerint az erdélyi katholikusok felkarolását  tűzték ki céljukul. 

A katholicizmus helyzete ez időben bizony szomorú is volt Erdélyben. 
Templomaikat, egyházi javaikat, birtokaikat lefoglalták,  a protestánsok: püspö-
küket, papjaikat, szerzeteseiket száműzték. A katholicizmust — a Székelyföld 
egy kis részétől eltekintve — úgyszólva teljesen kiirtották a fejedelemség  te-
rületéről. A kálvinisták túlnyomó többsége elvitázhatatlanul súlyos nyomást 
gyakorolt az alig vegetáló katholicizmusra. 

E helyzetet ravaszul kihasználták a leopoldi Diploma szerkesztői, figyel-
mébe'ajánlván Erdély rendeinek, hogy a szász nemzet  s a katholikus  vallás 
sérelmeit közös megegyezéssel igyekezzenek orvosolni, mert külömben az 
udvar fog  e kérdésekben dönteni. A Diplomának e pontja Eris almájává lett 
a három nemzet és négy vallás között és a viszonyok stabilizálódását az erre 
alapított követelések akadályozták hosszú időn át. 

A bécsi udvar Erdély annexiója után arra törekedett, hogy itt a kálvi-
nista  magyarsággal  szemben, melyben soha meg nem bizott s amelyet nem 
mindig alaptalanul gyanúsított felváltva  rebellióval és törökbarátsággal, dinasz-
tikus szempontból teljesen megbízható  elemre  támaszkodhassék. A szászok s a 
katholikusok  erre alkalmasoknak látszottak előtte, de számbelileg kevesebben 
voltak, hogysem kellő politikai súlyt reprezentáltak volna. 

A Diploma Leopoldianum határozottan megígérte, hogy a három nemzet 
s négy bevett vallás között az önálló fejedelmek  idején fennállott  viszonyok 
változatlanul fönn  fognak  tartatni. E hét tényező számarányának lényeges el-
tolását tehát a Diploma flagráns  megsértése nélkül megkísérelni sem lehetett. 
E célra  a — nem bevett, hanem csak megtűrt, de jelentékeny lélekszámú — 
görög vallás  és  a román nép  volt  a legalkalmasabb,  mert arról, hogy e 



vallással és e néppel mi történjék vagy mi ne történjék, sehol semmiféle 
diplomában vagy szerződésben nem volt szó. 

Ezek a meggondolások terelték a bécsi kormánynak és közegeinek figyel-
mét az erdélyi románságra. Tehát német imperiálista és dinasztikus érdekek, 
de semmi esetre sem a magyar sovinizmus szempontjai, amint ezt ellenfeleink 
oly határozottan s épp oly alaptalanul állítják. 

A román nép helyzete 
az unió idején. 

„A román «nép talán soha sem volt olyan végveszélyben — írja Bunea 
Ágoston, — mint a XVII. század végén s a következő század elején."1 

A román fejedelemségekben  ekkor kezdődött a fanarioták  korszaka, mely 
a szegény román nép számára a pusztulás és kizsákmányolás korszaka volt 
a kielégíthetetlen görögök  javára, akik inkább otthon érezték magukat itt, 
mint Konstantinápolyban s akiknek idegen, zsarnoki uralma elfojtott  minden 
törekvést, mely a nemzeti eszme érvényesülését előmozdította volna. A Bánát-
ban. a görög keleti szerb hierarkia nyomta el a románokat és követett el 
velük szemben sokszor fölpanaszolt  igazságtalanságokat. Szatmárban és Már-
marosban a munkácsi rutén  püspöknek voltak alárendelve. 

„Nem kellett volna már egyéb, mint az a szerencsétlenség, hogy az er-
délyi román egyház továbbra is a kálvinista-magyar  befolyás  alatt maradjon, 
mely kicsavart belőlük mindent, mi jó és nemes volt, hogy így azután az 
idegen fajok  és kulturák által minden oldalról elnyomott és kihasznált román 
nép teljesen elpusztuljon vagy legalább is elveszítse annak lehetőségét, hogy 
valaha is politikai  nemzetté  lehessen." 

„Abban a pillanatban, mikor a mi népünk a pusztulás szélére jutott, 
egy gondviselő kéz megmentette a bukástól. Róma volt ez, mely őt szülte és 
odaállította, hogy uralkodjék Erdélyben nagyobb hatalommal, mint a többi 
országokban, hol fiai  laktak." 

„Róma közeledett az erdélyi románokhoz a Habsburg-ház utján. Hosszú 
időn át küzdöttek e család ellen az erdélyi fejedelmek,  kik a török  porta 
fönnhatósága  alatt, nagyrészben a románok verejtékével és vitézségével magyar 
uralmat alapítottak, mely képes volt arra, hogy oly sokszor megtámadja a 
Habsburg-házat, megvédje a magyar királyság ősi alkotmányát és megmentse 
a magyar elemet abban a korban, midőn azt két oldalról, a török és a német 
egyaránt megsemmisítéssel fenyegette." 

„A török kiűzetése után Erdély is kénytelen volt meghajolni a Habsburg-
ház jogara előtt, mely azonnal tudatára ébredt annak, hogy melyik elem áldozta 
föl  szakadatlanul vagyonát és vérét az ellenséges fejedelemség  hatalmáért." 

„A román elem volt az. Ha ezt az elemet továbbra is a magyar kálvi-
nizmus zsákmányának hagyta volna, épen azokat erősítette volna vele, kiket 
Habsburg-ház uralmának szempontjából a legveszedelmesebbnek kellett tar-
tania. Ha azonban a bécsi udvar arra törekedett volna, hogy a román elem 

1 Dr. Augustin Bunea: Autonómia Bisericeascá. Blaj, 1903. 352—357. lapokon. 



ne tartozzék tovább a kálvinista magyar egyházhoz, hanem legyen „orthodox", 
nem kálvinista értelemben, hanem abban az értelemben, amint a többi romá-
nok a szomszédos fejedelemségekben  orthodoxoknak nevezték magukat, akkor 
ezt a népet egész kiirtásig üldözték volna a mindenható kálvinisták és a 
földesurak  kiűzhették volna az összes papokat és bezárhatták volna az összes 
román templomokat az ő birtokukon, miután a szláv-bizanci egyház és a 
román nemzet csak megtürettek az országban, míg a fejedelmeknek  és földes-
uraknak tetszett s ez az intézmény oly törvények alapján nyugodott, melyeket 
Lipót császárnak is szentesítenie kellett 1691 december 4-én kiadott diplo-
májában." 

„Nem volt tehát más mód arra, hogy a románokat kiszabadítsák a kál-
vinista magyarok uralma alól és belőlük a Habsburg-családnak hatalmas 
támaszt alkossanak, minthogy egyesítsék a római egyházzal, mely az erdélyi 
törvényhozásban elvileg a többi katholikus felekezetekkel  egyenlően jogosított-
nak ismertetett el és amelyet a katholikus császár fegyvereinek  védelme alatt 
nem sérthettek meg többé, mint azelőtt, a többi felekezetek." 

„A római egyházzal  kötött  unió áltat  a románok püspöke, kit azelőtt 
annyiszor kigúnyoltak és megaláztak, bejutott  a leghatalmasabb  uralkodónak 
és  császárnak tanácsosai  közé  és  a legmagasabb  kitüntetést  viselte,  amit a 
Habsburg-trón támaszainak osztogattak akkor: arany láncot Lipót császár 
képével. A román papok és szerzetesek, ahelyett, hogy kiűzték volna őket, 
mint valami tolvajokat a földesurak  birtokairól, ahelyett, hogy kikergették 
volna őket, mint a rabokat az urak földeire  és a legaljasabb munkára kény-
szerítették volna, megszabadultak a robottól, a vámoktól, az adótól és minden-
nemű köztehertől családjukkal és háznépükkel egyetemben. Meg kellett enged-
niük, ami azelőtt nem létezett, hogy minden faluban  román templomot 
építsenek, a román pap számára plébánia-lakot és hogy a papság tisztességes 
díjazásban részesüljön. Megnyíltak  a románok, mint  románok előtt  az összes 
katholikus  iskolák  Erdélyben  és  Magyarországon,  Bécsben  és  Rómában; mü-
veit  osztály  keletkezett  az*ő  kebelükből,  mely előkészítette az utat arra, hogy 
e szegény jobbágynép, melyet az egész világ szidalmazott és csúfolt,  magas 
származásának és emberi méltóságának tudatára ébredjen és követelje az er-
délyi türelmetlen rendszernek eltörlését a maga négy bevett vallásfelekezeté-
vel és három elismert nemzetével, mely nem engedte meg, hogy a román, 
mint román valamire vigye abban az országban, melyet legnagyobb részben 
az ő verejtéke és az ő vére tartott fönn."  • 

„Ezek az előnyök is elégségesek voltak arra, hogy emelkedjék az erkölcsi 
színvonala annak a népnek, melynek az jutott osztályrészül, hogy más nem-
zeteknek engedje át mindazt, ami nagy, nemes az ő véréből származott és 
olyan életet éljen, mely keveset külömbözött azoknak az állatoknak életétől, 
melyeket legeltetett." 

„Ha a bécsi udvar megértette azt, hogy azáltal, ha az erdélyi románokat 
kiszabadítja előbbi sanyarú helyzetükből, erősebbé, biztosabbá válik uralma 
ebben az országban, mely oly gyakran kicsúszott a kezei közül, a románok 



hem kevésbé  megértették,  hogy a római egyházzal  kötött  unió révén,  azáltal, 
ha magukat azoknak a törvényeknek az oltalma alá helyezik, melyek a katho • 
licizmus fönnmaradását  biztosítják Erdélyben és a császári fegyvereknek  a 
védelmét veszik igénybe, megmenekülnek  az elveszésfői  és  jobb sorsot vívhat-
nak ki maguknak." 

Bunea Ágoston szószerint idézett fejtegetéseihez  nincs sok hozzátenni 
való. Az ő fajszeretete  és a román kulturához való megingathatlan ragasz-
kodása sokkal közismertebb, hogysem tiszteletreméltó személye magyarbarát-
sággal, renegáfsággal  s hasonló vádakkal volna illethető. Viszont azonban 
jellemző, hogy e Rómában növekedett s püspökségre is többször kombiná-
cióba hozott balázsfalvi  kanonok is az uniónak nem vallási, hanem elsősor-
ban politikai  és gazdasági  jelentőségét emeli ki. 

Ez a körülmény fényesen  bizonyítja, hogy az erdélyi románság az ünió 
megkötésekor épp úgy, mint a következő évszázad alatt nem elnyomóját látta 
a katholicizmusban, hanem őszinte  barátját,  egyetlen  támaszát  és  védelmezőjét, 
melytől kultúrájának emelése és sorsának jobbrafordulása  érdekében a leg-
többet remélhet. 

A katholikus szempont. 
Az előzőkben élesen megvilágítottuk azokat a hatalmi, politikai és gaz-

dasági szempontokat, amelyek egyfelől  a bécsi udvart, másfelől  az erdélyi 
románokat az unióra indították. 

A katholikus német császár és apostoli király az uniótól Erdély fölötti 
uralmának megszilárdítását várta, a románság pedig nehéz sorsának jobbra-
fordulását. 

A kép talán túlságosan is éles. Az önző hatalmi célok talán túlságosan 
előtérbe kerültek, mert hiszen a bécsi udvar számos tényezőjének s köztük 
különösen Kollonicsnak, majd Mária Teréziának lelkét a hatalmi szempontok 
mellett a vallásos buzgóság s az Egyház iránti ragaszkodás is erősen mo-
tiválták. 

Ennek dacára önkéntelenül felvetődik  az a rezignált kérdés, hogy tehát 
ennyire prózai,  kizárólag  erőhatalmi  és  politikai  aktust  látott  mindkét  oldalon 
minden  tényező  a románok uniójában ? 

Akik az akciót megindították, akik annak előnyeit az egyik és a másik 
tényező előtt plauzibilissé tették, az akadályokat elhárították s a már meg-
kötött uniót megszilárdították: a jezsuita rendnek részben névtelen képviselői 
nem ilyen önző, hanem emelkedett,  magas szempontból,  Isten  országának  s 
Krisztus  Egyházának  szemszögéből  nézték  eleitől  a kérdést. 

A történelem tisztázta azóta már áldozatkész szeretettől vezérelt, önzetlen 
munkásságuk indító rugóit, módszereit és hatásait. 

Az unió történetének tanulmányozása során ott látjuk őket mindenütt, 
amint az Egyházhoz való csatlakozásra buzdítanak, az unió nehézségeit el-
hárítani, a félreértéseket  eloszlatni s az ellentéteket kiegyenlíteni törekszenek. 
Célkitűzéseikben tántoríthatatlan elvszilárdsággal és következetességgel, de 
a célok gyakorlati megvalósításában a legmesszebbmenően konciliáns, enge-
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dékeny és türelmes magatartással igyekeztek lefegyverezni  az ellenfelet,  meg-
nyerni a Semlegest és magukhoz bilincselni a barátot. 

A románok uniójáról való felfogásukat  karakterisztikusan jellemzik rend-
jük egyik kimagasló tagjának s erdélyi főnökének:  Kapi  Gábor  jezsuitának 
1701 március 14-én Kollonics kardinálishoz intézett alábbi sorai: 
. „Credo safficere  nunc de  sola substantia  summa Unionis  hujus laborare: 

ut omnes Valachorum etiam graves abusus tollantur,  vei periculosissimum 
vei pláne impossibile  esse. Ideo episcopus et caeteri etiam eorum professio-
nem fidei  unionisque facturi,  sufficere  si in communi promittant  se dependere 
vellé  ab Ecclesia  Romana illiusque substitutis officialibus,  ritumque graecum 
juxta normám aliis etiam in regionibus ab ea approbatum sequi velle, non 
alium. Nostrum  érit  deinde  futurts  temporibus  multa  in moribus ipsorum et 
forte  etiam liturgia  ac sacris sensim emendare,  ostendendo ipsis ea irrepsisse 
per ruditatem et nequitiam ministrorum in his partibus, non esse propria 
ecclesiae graecae, nec quidem schismaticae, immo esse cum recta ratione, 
fide  et religione christiana repugnantiá."1 

Aki e sorokat írta, azt nem az a gondolat vezérelte, hogy a német 
Habsburgoknak az erdélyi magyarokkal szemben támaszt szerezzen az unióra 
áttért románokban, de közömbös volt reá nézve az is, hogy az unió gazda-
sági és politikai előnyöket vagy hátrányokat nyujt-e valakinek, hanem mind-
ezen célokat másodrendüeknek tekintve, elsősorban a katholikus Egyház gya-
rapodásán dolgozott. 

Hogy az adott esetben ez a törekvés összeesett úgy a Habsburgok, mint 
az erdélyi románok érdekeivel, az sokban elősegítette a kitűzött célok meg-
valósítását. Kétségtelen azonban, hogy Kapi,  Hevenesi,  Bárányi,  Vizkeleti  s a 
többi nagynevű és névtelen lelkes jezsuiták ugyanilyen buzgósággal és oda-
adással fáradoztak  volna mindnyájan az unió létrehozásán akkor is, ha ennek 
gondolatában nem találkoztak volna össze a Habsburgoknak és az erdélyi 
románoknak a fenntiekben  vázolt kölcsönös érdekei. E szerencsés érdekössze-
találkozást a jezsuiták kétségtelenül nagy diplomáciai ügyességgel - használták 
fel.  De bizonyosra vehető, hogy ennek hiányában az Egyház iránti buzgó-
ságuk és nagy leleményességük más politikai és gazdasági érdekszálakat igye-
kezett és tudott volna beleszőni az unió eszméjébe. 

Az unió megkötése. 
Az osztrák ímperiumnak Erdélyre való kiterjesztése idején a Habsburg-

monarchia sorsát Kollonics  bíboros intézte, ki a dolog természete szerint az 
új országrészek pacifikálását  elsősorban az ott már csak szórványokban élő 
katholikusok megerősítése és megszervezése által igyekezett elérni. Erdély 
kormányának átvételé után csakhamar beküldötte a nagyobb városokba a 
jezsuitákat, kik nevezetesen Kolozsváron és Gyulafehérváron  mint hitszónokok 
és gyóntatók eredményesen szolgálták a katholicizmus ügyét. E munkálkodá-

1 Dr. A. Grama Dr. A. BuneaCestiuni din dreptul istoria bisericel unité. 
Blaj, 1893. II. 49. 



suk közben természetesen nem kerülték ki figyelmüket  az erdélyi romá-
nok sem. 

P. Paulus Ladislaus Bárányi  S. J. 13 évig volt gyulafehérvári  plébános 
s itt volt alkalma tanulmányozni az erdélyi románok egyházi viszonyait és 
fölvenni  a személyes érintkezést akkori püspökükkel: Theophilus-sza\.  P. Bá-
rányi e tapasztalatai alapján úgy találta, hogy a katholikus törekvéseknek jó 
talaj kínálkoznék a románok körében. Megtette ezért ebben az irányban a 
kezdeményező lépéseket, melyek rövideisen eredményre vezettek. így ő volt 
tulajdonképen katholikus részről az unió megindítója. 

Felsőbb helyről sem késett azonban a beavatkozás és a támogatás. 
I. Lipót 1692-ben kibocsátott kéziratában nyilt felhívást  intézett az unióra a 
görög keletiekhez s ennek megkötése esetére különböző kedvezményeket he-
lyezett számukra kilátásba, így nevezetesen az unióra lépett papokat a latin 
szertartásuakkal egyenrangúaknak jelentette ki. Ez a diploma ugyan elsősor-
ban a felvidéki  ruthéneknek szólott, kiknek körében az uniónak már sok híve 
volt s akik az előző rezsim alatt sokat szenvedtek. Nem tévesztette el azonban 
a diploma hatását az erdélyi románokra sem, kiknek vezetőivel a jezsuiták 
már felvették  a személyes érintkezést és őket e réven az unió gondolatának 
befogadására  lélekben is előkészítették. 

Theophilus püspök 1697-ben zsinatot hívott össze Gyulafehérvárra.  Az 
összegyűlt papok előtt beszédet mondott s kifejtette  abban, hogy a románok-
nak vallási téren mennyit kellett szenvedniök a reformátusoktól,  kik még szer-
tartásaikba is beleelegyedtek. Több püspökkel is nagyon kegyetlenül bántak. 
A nép el van nyomva; súlyos az adó és a jobbágyi szolgáltatás. Ezekkel 
szemben ecsetelte az unió előnyeit mely őket a római katholikusokkal egyenlő 
joguakká teszi. A zsinat először is kikötötte, hogy sem a szertartásokban,  sem 
a kormányzati  szerkezetben  változás  ne történjék;  a Juliánus-naptár  maradjon 
meg; a görög hit ne legyen többé íűrt vallás. Ezek után pedig elfogadták  az 
unió feltételeit,  melyek négy főcsoportba  oszthatók: 

I. Dogmatikai  tételek.  1. A pápa az egyetemes egyház feje.  2. A kenyér 
színe alatti áldozás elégséges. 3. Van tisztítóhely. 4 Spiritus Sanctus ex Patre 
Filioque  procedit: A Szentlélek az Atyától és  a Fiútól  származik. 

II. A papoknak és az egyházi férfiaknak  ugyanazon kiváltságaik legyenek, 
mint a római katholikusoknak. 

III. A románok közül is nevezzenek ki hivatalnokokat. Fiaik élvezzenek 
alapítványokat és ösztöndíjakat.. 

IV. A püspöknek legyen elégséges jövedelme s a papokat ő nevezhesse ki. 
Az unió ezen feltételeit  azután aláírta Theophilus püspök és 12 esperes. 
A dolog nem maradt titokban. Theodosius,  Ungrovalachiának püspöke 

kikelt az unió ellen. Az erdélyi rendek is, a szászokkal egyetértve, mindent 
elkövettek, hogy az unió ne perfektuáltassék.  De az országot ekkor már Bécs-
ből igazgatták s a hatalom a császári generális kezében volt. 

Még ugyanabban az évben, 1697-ben meghalt Theophilus, állítólag 
méreg által. 



A püspöki szék betöltése sok nehézségbe Ütközött s az interregnum fel-
borulással fenyegette  a már elért zsenge eredményeket. A kálvinisták is tuda-
tára ébredtek a P. Bárányi és  Theophilus  által kontemplált unió jelentőségé-
nek s ezért olyan embert kerestek s igyekeztek a püspöki székbe juttatni, 
aki hajlandó legyen letenni a református  szuperintendensnek a szokásos és 
eddig sine qua non feltételként  megkövetelt hűségi esküt. T i r ca Jánossal 
szemben, ki mint a hunyadmegyei román papok legnagyobb része, nyíltan is 
a kálvinistákhoz húzott, Anghel  Popa, „a bábolnai oláh pap fia,  akkor a mi 
fejérvári  scholánkban tanuló ifjacska"1*  lett a győztes, aki tehát szintén kálvi-
nista nevelésben részesült. Bethlen Miklós szerint „az atyjától kölcsönadott 
aranya, melynek jobb része gubernátor uramnak ment, tette püspökké."2 Ha 
Bethlen Miklós elfogult  lehetett is e püspökkel szemben, ki később meghazud-
tolta a kálvinisták várakozásait, mégis jellemző, hogy feltételezi  e szimonia 
elfogadását  a kálvinista Bánffy  György gubernátorról. 

A püspökjelölt ősi szokás szerint kiment erre Bukarestbe, ott szerzetbe 
lépett és fölvette  az Athandziusz  nevet. Theodosius  bukaresti metröpolita azon 
ban két hónapon át függőben  tartotta püspökké való felszentelését  s azalatt 
úgy ő, mint az éppen Bukarestben tartózkodó Dositheus  jeruzsálemi patriárka 
alapos vizsgálatnak vetették alá, igyekeztek őt az orthodoxiában megerősíteni 
s terjedelmes utasítást fogadtattak  el vele ünnepélyes eskü terhe mellett, míg 
végre 1698 junius havában püspökké szentelték. 

Midőn Athandziusz,  mint fölszentelt  püspök, hazatért Bukarestből és 
elfoglalta  székét Gyulafehérváron,  ott várta már őt az erdélyi kormányhoz a 
románok uniója ügyében 1698 április 14-én kibocsátott királyi dekrétum, mely 
a katholikusokkal egyesülő románoknak a pápa nevében is, mindenféle  ked-
vezménye]^ ígért, viszont megfenyegetett  mindenkit, aki az unió elébe aka-
dályokat gördít. E diploma hatása alatt Athanáziusz püspök 1698 október 
7-ére zsinatot hivott össze Gyulafehérvárra,  melyen a „románok egyfelől  val-
lásilag egyesültek a római egyházzal, de másrészt biztosították egyházuknak 
román jellegét,  püspökválasztási  jogukat,  függetlenségüket  minden más hazai 
egyháztól, egyházi szerTartásaikat, szervezetüket és fegyelmüket."3  E zsinat 
manifesztumát,  melyet Athanáziusz és 38 esperes írt alá, felterjesztik  Bécsbe 
s a püspök külön is kéri Kollonics közbenjárását és pártfogását  hivei sza-
badságjogainak elismertetése érdekében. 

Az akció vezetői most már elérkezettnek látták az időt arra, hogy az 
erdélyi gubernium és az országgyűlés elé terjesszék az ügyet. P. Bárányi 
megbízásából két román pap prezentálta kérelmüket 1698 november 23-ikán 
a Gyulafehérvárt  tartott országgyűlésen, melynek királyi propoziciói között is 
ott szerepett egyébként az 1698 április 14-iki dekrétum. A rendek egyelőre 
óvatosan várakozó álláspontra helyezkedtek s azt határozták, hogy kimerítő 
vizsgálat induljon s ennek során kérdezzék meg a román papokat és népet, 

1 Bethlen Miklós: Önéletírás. II. kötet XXIIf.  rész 202. .lap. 
2 Bethlen Miklós: U. o. 
3 Bunea: Autonomia bisericeascá. 358. 1. 



hogy melyik valláshoz akarnak csatlakozni. Az eredmény az 1699 elejére 
Segesvárra összehívott országgyűlés elé volt terjesztendő s a diéta addig is 
felírt  Bécsbe és aggodalmát fejezte  ki az unió iránt. 

A vizsgálatot megtartották s az ennek rendén felvett  nyilatkozatok igen 
érdekes világot vetnek az erdélyi románság akkori lelkivilágára, műveltségi 
állapotára és arra is, hogy nép és papság mennyire nem volt tisztában a 
teendő'lépésnek sem dogmatikai jelentőségével, sem politikai fontosságával. 
Kizárólag két gondolat vezette őket. Egyfelől  az, hogy ősi görög szertartásai-



kat s vallásuk egyéb külsőségeit érintetlenül megtarthassák, másfelől  pedig az, 
hogy maguknak minél tűrhetőbb és előnyösebb gazdasági és politikai elhe-
lyezkedést biztosítsanak. Az első szempontot az utóbbi cél érdekében sem 
voltak hajlandók feláldozni.  De ha ősi tradícióikat nem 'fenyegette  veszély, 
úgy hajlandók voltak a nehéz helyzetükből való fölemelkedés  érdekében bár-
miríő elvi, dogmatikai, hűségi stb. nyilatkozatokra, sőt olyan salto mortale-kra 
is, minő a protestáns fejedelmek  alatt divott, hogy a kálvinista szuperinten-
densnek tegyenek hűségesküt. 

A segesvári országgyűlés összegyűlt ugyan 1699 január 20-án, de nem 
foglalkozott  érdemlegesen az unió kérdésével, mert nem érkezett meg a válasz 
Bécsből az e tárgyban tett előterjesztésre. Az országgyűlés protestáns több-
sége úgy vélte, hogy jobb lesz óvatosan hallgatni a kérdés fölött.  Ez pedig 
részükről taktikai hiba volt, mert ekkor még bizonyos súllyal kihasználhatták 
volna Béccsel szemben a megejtett vizsgálat legalább is indifferens  ered-
ményeit. 

Nyomban az országgyűlés berekesztése után, 1699 február  16-án meg-
jelent I. Lipót ünnepélyes diplomája, — melyet a gör. katholikusok az ő 
„első  leopoldi  diplomá"-]uknak  neveznek —, melyben tudomásul veszi és ün-
nepélyesen helybenhagyja az uralkodó áz Athanáziusz által 1698 októberében 
tartott zsinat és manifesztum  állásfoglalását  s az erdélyi görög vallású romá-
noknak a katholikus egyházzal való unióját. 

Bécsnek ez a határozott állásfoglalása  a kérdést lényegében már eldön-
tötte. Ezt érezte az erdélyi gubernium is, mely csak jó későre, 1699 julius 
14-én intézett újabb felterjesztést  Bécsbe a románok ügyében. E felírat  érve-
lése és gondolatmenete rendkívül érdekes és jellemző. A gubernium kifejti 
benne, hogy „a román népre ráerőltetett vallásváltoztatás egyáltalában nem jelent 
semmi előnyt sem a katholikus egyházra nézve, mert hiszen ennek a népnek 
valójában nincs is semmiféle  vallása, hanem csak tele van mindenféle  babo-
nával, de egyébként barbár és kész minden gonoszságra.1 Nincs egyéb tö-
rekvése, mint az, hogy megdöntse az erdélyi törvényeket és a papjai által 
viselt terheket a többi adófizetők  vállaira hárítsa, agitációt provokálva egy-
idejűleg a szomszédos fejedelmeknél  is, kik görög vallásúak. A dolgokat teljes 
megvilágításban nézve: a románok nem is lettek valóságos katholikusok, sem 
valódi egyesültek, sem barátai és hívei a katholicizmusnak, hanem csupán 
felszabadultak  az adótól és a jobbágyságtól s most már készen állanak a-

1 „Gentis valachicae, religione nulla, sed superstitione sola imbuta et alias barbarae, 
ac ad omne nefas  pronae, nullo religionis Catholicae emolumento etc." Barifiu  György 
(Par(i alese din Istoria Transilvaniei pre done suté de ani din urmá. Sibiiu, W. Krafft  1889) 
megjegyzi erre: „Akartak volna csak a románok a református  hitre áttérni, bezzeg nem 
lettek volna sém babonások, sem barbárok, sem nem szolgáltak volna a vallásfelekezet 
szégyenére." Barî iu kétségtelenül túlerős, mert hiszen a feliratot  benyújtó gubernium tagjai 
között katholikus főurak  is voltak s kétségtelenül alacsony nivón állhatott a románság 
akkor, ha ezek minden vallásos buzgóságuk mellett is hozzájárultak ehhez az erős szöve-
gezéshez. 



harcra földesuraik  ellen. Hasonló újítások és kísérletezések nem lehetnek hasz-
nosak sem a trónra, sem az országra  nézve,  melyben a vallásos  buzgóságot 
mindig  mérsékelte  és  pótolta  egyfelől  a magasabb államérdek,  másfelöl  a kü-
lönböző  nemzeteknek  és  vallásoknak  esküvel  megerősített  egyessége.  Csak  e 
mérsékletnek  köszönhette  ez az ország, mely oly sok ellenséggel  van 
körülvéve,  tele van különböző  vallásokkal,  nyelvekkel  és fajokkal  és 
a legkülönbözőbb  hitfelekezetek  hitelvei  által  volt  már vezérelve, 
hogy meg tudta  őrizni  létét  és függetlenségét  azokban a viharos 
időkben,  melyeket  átélt."1 

Mindaz, amit a felírat  a román nép elmaradottságáról, barbárságáról és 
műveletlenségéről mond, kétségtelenül túlsötéten van színezve, hogy Bécs 
előtt kevésbé kívánatos színben tüntesse fel  őket; ennek dacára lényegében 
kétségtelenül hű a kép. E kép nem vet azonban a legelőnyösebb világot 
azokra az uralkodó fajokra  és osztályokra sem, melyeknek elsősorban kellett 
volna e kulturátlanságon segíteniök. 

Egészen klasszikus azonban a felíratnak  áz a része, mely Erdély mér-
sékelt szellemét oly találó szavakkal jellemzi s e szellem ápolásának szüksé-
gességét oly világosan bizonyítja. 

Bécs a gubernium e feliratára  már 1699 augusztus 26-án határozottan 
elutasító választ adott, újólag megerősítve az 1699 február  14-iki diplomában 
írt kedvezményeket és felszólította  az erdélyi guberniumot, hogy azt publikál-
tassa, respektálja és hajtsa végre. 

E meghagyásnak azután az 1699 szeptember 8-ikára összehívott ország-
gyűlés kénytelen volt most már eleget tenni. Határozatát abban az általános 
formában  hozta meg, hogy a románoknak szabadságukban áll bármely bevett 
valláshoz csatlakozni, mely esetben ennek jogaiban osztoznak. Mindazonáltal 
szükségesnek ítélték 7 pontban bizonyos megszorító rendelkezéseket venni fel 
a császár által az unióra lépőknek adott nagy szabadságjogokkal szemben; 
egyidejűleg pedig újabb vizsgálatot rendeltek el annak megállapítására, hogy 
melyik bevett vallással akarnak voltaképen egyesülni a románok s e célból 
4—4 (1—1 kath., ref.,  luth. és unitárius) tagból álló bizottságokat kül-
döttek ki. 

Hogy e bizottságok tényleg működtek-e s ha igen, vizsgálódásaiknak 
mi volt az eredménye, arról hallgatnak forrásaink.  Túlságosan népszerű akkor, 
nem volt az unió sem a magyaroknál, sem a németeknél. Viszont, ha túlzás^ 
nak és elfogultságnak  látszanak is Cserei  Mihály  erre vonatkozó bőbeszédű 
referádái,2  az elvitázhatlan, hogy a bécsi kormány exponensei a lehetőségek 
határain belül előmozdítani igyekeztek az unió ügyét. 

1 Silviu Dragomir: Istoria Desrobirei Religioase. Sibiiu, 1920. Vol. I., pag. 25. 
3 „R jezsuiták alattomban addig járák az oláh püspököt Rthanásiust, eláltaták, 

hogy mind magát, mind a keze alatt levő .erdélyi oláh papokat uniálja a pápistákkal, 
magának sok Ígéretet s promotiot tevén, a több papoknak penig hogy a jobbágyságból 
egészen eximálják őket, és a mely esztendőnként való honoráriummal s dézmaadással 
eddig a földesuraknak  tartoztanak, .azt is egészen tolláltatják. És hogy inkább az ország* 



"Az unió szorgalmazói elérték tehát, hogy az erdélyi törvényhozás a 
mozgalmat approbálta. A külső bástyák kiépültével így most már a belső 
megerősödés előbbrevitelére kellett gondot fordítaniok.  Az egész román nép 
ugyanis nem vett részt fenntartás  nélkül az unióban. Egészen eltekintve a 
hunyadmegyei kálvinista románoktól, különösen a brassóf  görög eredetű és 
más kereskedők, kiknek a Balkánnal sűrű összeköttetéseik voltak, vonakodtak 
ettől a lépéstől. Magának Athanáziusznak a katholicitása sem nyújtott nagy 
garanciákat. Kálvinista iskolákban nevelkedett, majd a bukaresti orthodox zár-
dában nyerte egyházi kiképeztetését és az ordót. Hogy mennyire meg tudta 
őrizni Athanáziusz az orthodox körök bizalmát, annak beszédes bizonyítéka 
az, hogy közel 3 évvel az unió első kimondása után — 1700 junius 15-én — 
Constantin Brancoveanu fejedelem  még jószágot adományoz neki, amit bi-
zonyára nem tesz, ha Athanáziusz nem játszotta volna ügyesen a diplomaták 
kétszínű játékát. 

Athanáziusz bécsi útja. 
Az unió megszilárdulása érdekében a legfontosabb  feladat  volt most 

már magát Athanáziuszt világosan és visszavonhatlanul leszögezni az unió 
mellett. Kapi  jezsuita atya szavai szerint „az egész unió a püspök személyé-
hez fűződik,  aki annak a valódi alapja". Minthogy másfelől  Athanáziuszt 
eddig még sem I. Lipót meg nem erősítette székében, sem a pápa el nem 

ban valami háború a miatt ne támadjon, a császártól és Kollonics érsektől olyan páten-
seket hozatának, hogy szabadcságokban álljon az oláh papoknak, a melyik religioval 
kiki közülük akarja magát uniálni, azon religion levő papok szabadcságával éljen. A mint 
hogy comissáriusokat is rendelének, minden religíoból egyet egyet, kik az oláh papokot 
minden székekben convocáltassák és megkérdezzék, ki melyik religioval akarja magát 
uniálni s a szerént felírják  a neveket De a csak csalárcság vala, mert a kik közülök re-
solválták magokot, hogy a reformata  religióval akarják az uniót, a jezsuiták ingerléséből 
az oláh püspök persequálni kezdé, a mint Hunyadvármegyében egynehány becsületes 
oláh papokot a magok házuknál, németeket küldvén rájok, megfogata,  minden jovokat 
elpraedáltatá, magokot tömlöczre hányatá s úgy kínoztatá, noha a református  urak, s 
kivált Bethlen Miklós, eleget protestálának s mind a császárnak mind a generálnak 
supplicálának az oláh püspök ellen, de semmit sem obtineálhatának. Mert noha a császár, 
a mint feljebb  írám, pátenst küldött vala, hogy avval a pátenssel, melyet a több religiók 
instantiájára mintegy kételenségből kellett expediáltatni, ne gondoljon, hanem minden 
erejével azon legyen, hogy az oláh papok ne más religioval, hanem a catholica religio-
val uniálják vala magokot; s a generál azért nem mere az ellen cselekedni. Ezt a levelet 
(a kit máig is kevés ember tud Erdélyben) generál Rabutin deákra fordíttatván,  titkon 
az úrnak Apor uramnak oda adott vala, s az én kezemben úgy akada, mivel az úrnak 
minden levelei nálam állottanak, s csodálkozással olvastam, mire vették a jámbor császárt 
a mellette való gonosz némely ministerei. 

Az oláh püspök penig őrülvén a sok ígéretnek, publice pátenst bocsáta ki az egész 
erdélyi oláh papok nevével, melyben hittel obligálják magokot, hogy a római pápát a 
clerus fejének  agnoscálják, hogy a purgatoriumot admittálják, hogy az ostyában a 
Christus testét jelen lenni hiszik, hogy a Szent Lélek származását a mint az Atyától, úgy 
a Fiútól is helybenhadják. Nem sokára azután az egész erdélyi oláh esperesteket, papo-
kot Fejérvárra gyűjtvén, ott nagy solennis pompával és processioval a püspökségre 
ujabban pápista módon jnauguráltatik, és Bécsben felmenvén,  Kollonics cárdináltól nagy 



ismerte püspöknek, ennélfogva  mindezek elnyerése és helyzetének tisztázása 
neki is elsőrendű érdekét képezte. 

Az erdélyi országgyűlés által immár másodízben elrendelt vizsgálattal s 
az ekként teremtett bizonytalanságokkal szemben szükségesnek mutatkozott 
a püspök és az egész román klérus újabb impozáns állásfoglalása  az unió 
mellett. E célból Athanáziusz 1700 szeptember 5-ikére zsinatot hívott össze 
Gyulafehérvárra,  melynek döntenie kellett afölött,  hogy a románok, elfogad*-
ják-e a katholikus Egyházzal kontemplált uniót, vagy inkább a kálvinistákkal 
uniálják magukat, vagy pedig megmaradnak görög keletieknek. Határoznia 
kellett továbbá e zsinatnak a püspök bécsi útja tárgyában is. 

A zsinat tárgyalásai —• melyek később széles vitára és sok kifogásra 
adtak anyagot — az esztergomi primási levéltárban őriztetnek, kivonatosan 
Gyulafehérvárt,  a káptalani levéltárban. Tény az, hogy a jezsuiták megjelentek 
a zsinaton és ott mondott szónoklataikkal igyekeztek a románokat az uniónak 
megnyerni. Hatalmi presszió és erőszakra azonban semmi bizonyítékot senki 
felhozni  nem tud. E zsinaton újólag, ünnepélyesen, véglegesen és egységesen 
kimondották a latin egyházzal való uniót s erről manifesztumot  készítettek, 
melyet 54 esperes (és pedig 51 erdélyi és 3 máramarosi esperes) és 1563 pap 
írt alá. 

E manifesztummal  és Kapi jezsuita atya ajánló levelével1 Athanáziusz 

becsülettel fogadtatik,  egy arany lánczot vetnek a nyakában. A lőn minden promotioja. 
Mert mint az ördög addig keresi kedvét az embernek, míg bűnben ejtheti, azután pórázra 
fogván  ott hordozza, ahol akarja, püspök uramot is míg lábáról leejthették, nagy sub-
missioval becsüllek a pápisták, azután elrántának minden directiot kezéből, és egy jesuita 
van szüntelen mellette, akinek híre s akarata ellen még csak egy levelet sem szabad 
másnak íratni, nem hogy egyebet valamit cselekedhetnék; s már örömest renunciálna az 
uniónak, de nem engedik. Ha sóst ett, igyék, mert bizony megtölték a pohárt. 

Nem teczék még a pápista urak közül is sokaknak ez a dolog, mert látták, hogy 
az egész ország szabadcságának eversiojára való, azt az idegen haszontalan oláh nem-
zetet, a kit propter interesse publicum az ország tolerált, már statusok közében tenni, 
s a több erdélyi régi statusok szabadcságát azokkal cotnmunicálni; mely dolognak, adná 
Isten, még ide hátra rosszabb gyümölcsei is ne származzanak. Különben is mind a haza 
s mind a Diploma ellen vala, a földesurak  jussát, mely az oláh papok iránt volt, olyan 
szemlátomást kifordítani  kezekből. Sőt a kik elsőben akarták is, megbánták, mert a 
császártól parancsolat levén, hogy az oláh papokot, kik pápistákká lettek, a militia, tar-
tozzék minden helyeken manuteneálni s protegálni, sok becsületes nemes és főrendek, 
még a pápisták közül is, periculumban forgottanak  miatta, A szabadcságnak örülvén, 
kelletinél is több oláhok papságra, deákságra szenteltetvén magokot, egy alávaló kisded 
oláh faluban  öt-hat pap s deák is meg volt s meg van ma is, kik semmi szolgálattal 
vagy egyébb fizetéssel  a földesuroknak  nem akarnak lenni, és ha erőlteték őket, mindjárt 
confugiáltanak  a militiához, s felejtette  bizony földesűr  uram a jobbágyát bántani, csak 
magát oltalmazhatta. De az egy Apor István mind azokkal semmit sem gondola, a kit 
annyira fascináltak  vala a jesuiták, hogy idvességét abban reménlette, ha a jesuiták aka-
ratâ  szerént mindent cselekedett," 

Cserei Mihály Históriája. Pest, MDCCCVI1. 286—287. lapokon. 
1 Dr. fl.  Grama Dr. A. Bunea; Cestiuni din dreptul §i istoria bisericei unité. Blaj, 

1893. II. kötet 53. lap. 



felment  Bécsbe, hova 1701 február  5-én érkezett és „ott a Szent Anna tem-
plomába és klastromába valóságos püspökké tették",1 vagyis feltételesen  újra 
feladták  neki az egyházi rendeket s azután letette a hűségi esküt és hitvallást 
s ezt írásban is megerősítette. Ezzel szemben I. Lipót 1701 március 19-én 
kelt és Athanáziusznak átadott oklevelében teljesítette ennek és népének főbb 
kívánságait; Athanáziuszt magát pedig megerősítette püspöki székében és 
aranylánccal ékesítette föl,  kieszközölve neki Rómából is a jóváhagyást, mely 
szintén rövidesen megérkezett. 

A második diploma. 
I. Lipótnak 1701 március 19-én kiadott eme oklevele — melyet a görög 

katholikus írók „Második  Diploma  Leopoldianum"  név alatt emlegetnek — 
képezi az alapját az unió megkötése által létrehozott űj helyzetnek és ennek 
15 pontja szabályozza az előállott új jogviszonyokat. 

A diploma első  fejezete  kimondja a görög egyesülteknek és intézményeik-
nek teljes egyenjogúságát a latin szertartású katholikusokkal; a második  pap-
jaikat felmenti  a személyes szolgáltatások alól; a harmadik  az egyesült világi 
híveket is inkorporálja a katholikusok egyetemébe s kimondja, hogy ne tekin-
tessenek többé csupán tűrt  nemzetnek, hanem helyeztessenek a törvények 
védelme alá, mint egyenrangú hazafiak;  a negyedik  fejezet  a kálvinista kate-
kizmus eltávolítását s a kálvinista befolyás  alatt becsúszott egyéb szokások 
megszűntetését rendeli el. 

A legfontosabb  rendelkezéseket a Diploma ötödik  fejezete  tartalmazza, 
mely úgy intézkedik, hogy miután a kánonjog nemtudása következtében igen 
sok tévedés, visszaélés, sőt botrány is csúszott be az egyházi életbe, a püspök 
vegyen egy katholikus theologüst maga mellé, aki azután „causarum auditor 
generális" minőségben fel  fog  ügyelni arra, hogy ilyenek többé elő ne for-
duljanak és egyházi ügyekben a püspöknek tanácsot és útbaigazítást fog  adni, 
míg majd a megnyitandó iskolákban föl  fog  nőni egy űj papi nemzedék, 
mely kellő jártassággal fog  birni a theologiában és egyházjogban. E theolo-
gusokat azután rendszerint a jezsuiták közül nevezték ki, akik ismeretes ta-
pintatos föllépésükkel  annyira meg tudták nyerni a románok szeretetét, hogy 
Athanáziusz lialála után például, de később is, egyenesen a püspök mellé ki-
nevezett theologüst akarták utódjának megválasztani. A theologusok pozíciója 
és szerepe az irodalomban több oldalról beható megvitatás tárgyát képezte. 
Rendkívül érdekes és tanulságos az az instrukció, melyet Kollonics adott az 
Athanáziusz mellé beosztott első theologusnak, P. Szunyogh jezsuitának s 
amely jellemzően világít bele abba, hogy az unió kezdeményezőit és szorgal-
mazóit tényleg nem vezette semmi más, mint az Egyház érdeke. E fontos 
bizalmi állás csak 1773-ban, a jezsuita rend eltörlésével szűnt meg. 

Ugyancsak a diploma ötödik fejezete  alárendeli a görög egyesült püspököt 
az esztergomi  érseknek  a következő, kitételében: „ab antelato  Archiepiscopo 
Strigoniensi  tamquam singulari patrono eorumdem cum toto clero principalem 
habebit  dependentiam." 

i Bethlen Miklós: Önéletírás. II. kötet 203. lap. 



Nem kevésbé fontos  az oklevél 12. fejezete,  mely az 1579. évi tordai 
országgyűlés által deklarált püspökválasztási jogot korlátozza oly értelemben, 
hogy a papság ezután csak kijelölhet három egyént e méltóságra, kik közül 
a legalkalmasabbat a császár fogja  püspökké kinevezni. 

Athanáziusz eredményes bécsi útjáról visszatérve, 1701 junius 25-én 
Gyulafehérvárt,  a Vitéz Mihály által alapított ősi székesegyházban számos 
esperes, ezernél több pap s az erdélyi gubernium több illusztris tagjának je-
lenlétében ünnepélyesen beiktattatott püspöki székébe.1 

Az unió megkötése ezzel be volt fejezve. 
Leopold Diplomája s az ennek alapján megkötött unió a románok pap-

jainak a tekintélyes katholikus papokkal egyenlő jogokat, püspöküknek pedig 
főpapi  tekintélyt adott s egyházukat kiemelte a tűrt vallások megvetett sorá-
ból. A román ifjak  előtt egyszerre megnyíltak a katholikus tanintézetek, hol 
alapítványokat és ösztöndíjakat élvezhettek. 

Az ekként megvetett alapon folytatták  tovább a románok küzdelmeiket 
egyházi autonómiájuk és nemzeti függetlenségük  minél teljesebbé tétele érde-
kében. A már nyújtott előnyöket mindenképpen kiaknázni s a megszorításokat 
lehetőleg mellőzni törekedtek. További fejtegetéseink  folyamán  látni fogjuk, 
hogy a politikai viszonyok alakulása mennyiben működött közre e célok 
elérésére. 

A fogarasi  püspökség. 
A román egyesült püspökséggel szemben csakhamar egyházjogi nehéz-

ségek is merültek föl.  Erdélyben ugyanis rekonstruálták az ősrégi gyulafehér-
vári latin püspökséget, kinevezvén oda Mártonffy  Győrgyöt, ki az 1215-iki 
lateráni zsinat egyik végzésére hivatkozva, tiltakozást küldött Rómába az ellen, 
hogy az ő székvárosában még egy katholikus püspök székeljen és hangsúlyozta, 
hogy a görög szertartású híveknek legföljebb  külön vikariátus engedélyezhető, 
mely azonban szintén az ő joghatóságának rendelendő alá. 

A súrlódások elkerülése végett III. Károly a görög katholikus hívek szá-
mára fölállította  a fogarasi  püspökséget s azt 1717-ben megajándékozta a 

1 Ez installációt más szemüvegen át nézve igen érdekesen írja le Bethlen Miklós 
Önéletírásában (II. kötet 203. lap) az alábbiakban: 

„Apor István öszvegyüjteté vele sub titulo generális synodi et sub poena 60 fl.  a 
szegény oláh papokat, circiter 120-at Fejérvárra, és ott  aranyos papi ruhában, mitrában 
öltöztetvén  a maga Apor házában, maga hintaján  solennis  proeessioban vivé  az oláh tem-
plomba és  instellálák  püspöknek; sőt Apor dicsekvése szerint archiepiscopusnak (noha ez 
bolondság) cum titulo Illustrissimi et Reverendissimi et ephoro vei peadagogo patre jesuita 
Szúnyog. Nagy pompa volt A nagy fekete  berbécs  oláh papsereg elöl,  oldalfélt,  hátul,  sok 
sirva, kik közziil  hallatott  olyan szó az utczán néző  emberekhez: most az árpát  aratják,  de 
bizony az árpa után a búzát is megaratják.  Hintókon ment gróf  Seau, minden pápista er-
délyi főrend,  páterek, jézsuiták, Kemény János, Bethlen Sámuel és némely/de. igen kevés 
református  főemberek,  kiket mikor én aztán róla feddettem,  azzal akarták menteni magokat, 
hogy Apor azt mondotta nékiek, hogy a gubernátor is elmégyen, azzal a reménységgel is 
intézte s vitte a processziot a gubernátor háza templomfelé  való ajtaja eleiben, de kikapott 
magán, mert a gubernátor, noha az én szolgáim úgy hozák nékem, hogy bejs fogatta  volt 
a lovait, el nem ment; azt izenvén le az ott várakozó Apornak: nem láttam ő felségének  arról 
való parancsolatját. Ügy ment el nyaka vakarítva processiostól, a szent Mihály, alias töm-
löcz-kapun ki," 



szamosujvári és alsószombalfalvi  terjedelmes állami jószágokkal. Hosszas 
huza-vona s bécsi udvar diplomáciai közbenjárása után Róma is a románok 
javára döntött. XI. Kelemen pápa 1721 február  3-án kelt, „Rationi congruit" 
kezdetű bullájában a fogarasi  görög katholikus püspökség fölállítását  helyben-

hagyta és szentesítette. 
A román püspökök ez 

intézkedés alapján ide tet-
ték át székhelyüket Gyula-
fehérvárról,  hol a XVI. 
század vége óta székeltek, 
mikor Mihály vajda a mo-
nostor alapjait megvetette. 

1732-ben a fogarasi 
püspöki széket Klein  Inno-
centius  (Micu) foglalta  el, 
ki püspökségének tartama 
alatt elszánt és lankadat-
lan küzdelemmel igyeke-
zett egyháza és népe szá-
mára minél több jogot 
biztosítani.1 

Már 1733-ban keresz-
tülvitte, hogy ülcst és sza-
vazatot nyert az erdélyi 
országgyűlésen s e jogot 
utódaira nézve is elismer-
ték, bár őelőtte egyik ro-
mán püspök sem élvezett 
hasonló kiváltságot. Klein 
püspök kívánságai, köve-
telései és a bécsi udvarhoz 
intézett számtalan kérvé-
nye, melyek által népének 
helyzetét óhajtotta előnyö-

sebbé tenni az Erdélyben eddig fennálló  jogrend rovására, különféle  nehéz-
ségeket és súrlódásokat eredményeztek s ezek néha az erdélyi országgyűlésen 
határozott formában  is kifejezésre  jutottak.2 

Kalázsfalva. 
Mindennek dacára sikerült keresztülvinnie, hogy III. Károly 1738 aug. 

21-én kibocsátott diplomája alapján a szamosújvári és alsószombatfalvi  állami 
birtokokat elcserélhette a sokkal értékesebb balázsfalvi  uradalommal, mely 

1 Eletére ós működésére nézve lásd Dr. Bunea: „Episcopu Joan Innocentiu Klein" 
című művét. 

- Az ö politikai elvei öltöttek testet a hites Supplex  Libellus  Valachorum-bau  is. 



hajdan Apaffy  Mihály tulajdonát képezte. Klein püspök ekkor odahagyta Foga-
rasi, mely akkor túlnyomóan magyar és protestáns város lévén, falai  között 
nem érezte magát otthonosan és áttette székhelyét Balázsfalvára,  a hajdani 
Apaffy-kastélyba. 

Balázsfalva  alkalmas hely 
volt arra, hogy ott egy unitus 
vallású oláhoktól lakott helysé-
get s később impozáns püspöki 
várost lehessen alapítani. Az 
évek-évtizedek folyamán  las-
sankint fölemelkedtek  a szép 
egyházi középületek, a hatal-
mas székesegyház, a híres is-
kola, mely csakhamar a román 
művelődés melegágyává vált. 
Itt nevekedtek azok a lelkes, 
tudós, szorgalmas ifjak,  egy 
Sitikai,  Major  Péter,  kik később 
Rómába kerültek, hol megnyíltak előttük a nyugati műveltség kapui. Meg-
ismerték az olasz népet s annak nyelvét; észrevették azt a bámulatos hasonla-
tosságot, mely a két népfaj:  az olasz és a 
román között fennáll.  Tanulmányozták a római 
történelmet s Traján dáciai hadjáratát. S mikor 
azután széles látókörrel, nagy tudományos ké-
szültséggel visszatértek az örök városból a kis-
ded Balázsfalvára  s látták a műveletlenséget, 
a hátramaradottságot, megfogamzott  lelkükben 
az a szilárd elhatározás, hogy minden erejü-
ket népük műveltségének, jólétének előbbre-
vitelére fogják  szentelni. Ezek a férfiak  vetették 
meg lankadatlan fáradozásaikkal  a román kul 
tura alapját; ők kutatták ki ásatag foliánsok-
ból a dáciai kontinuitás elvét, ők teremtettek 
semmiből román egyháztörténetet, nyelvtudo-
mányt, történelmet s tették a szerény Balázs- S i , l k a i °yöl'gy 
falvát,  ezt a kis magyar jobbágy falut  azzá, 
mi a XIX. század közepéig volt: a román kultura központjává, ősforrásává, 
székhelyévé, melyről büszkén énekelte később egyik román költő (Caraba): 

Leagánule de $tiin{a 
de simturi najionale, 

Blajule! tu locuinfa 
Qeniului gintei tale!1 

1 A tudomány és a nemzeti érzések bölcsője, 
Balázsfalva!  Te vagy nemzeted géniuszának lakhelye! 



A román törekvések szempontjából rendkívül fontos  az 1744-ikí szebeni 
országgyűlés határozatainak VI. artikulusa, melyben kimondották, hogy az 
egyesült román egyház, mint a katholikus egyházhoz tartozó, recipiáltatik; de 
„ne systema huius principatus evertatur, iura trium illarum nationum ad ple-
beos Valachos extendi, aut hos, itemque alios advenas numerum inter na-
tiones facere  non posse."1 

Nem kevésbé fontos  a VII. artikulus, melyben törvénybe iktatták a 
fogarasi  görög egyesült püspökséget és III. Károlynak azon adománylevelét, 
melyben a balázsfalvi  uradalmat a román püspöknek cserében átengedi. 

E két törvénycikk, bár a román népet bevett nemzetnek el nem ismeri, 
de azáltal, hogy a görög egyesült vallást és a fogarasi  püspökséget törvénybe 

iktatja, bizonyos politikai jogosultságot tőlük meg 
nem tagadhatott. Azért ez intézkedés az erdélyi 
románok történetében egyenesen korszakalkotónak 
tekinthető. S bár e törvény csak egyházról és csak 
püspökségről szól, mégis, mint  az uniónak egyik 
gyümölcse,  igazolja azt a fölfogásunkat,  hogy az 
unió, e vallási aktus eredményei igen jelentősek 
voltak politikai téren s gazdaságilag is. 

Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizede 
két szempontból fontos  a román görög katholikus 
egyházra nézve. Mint említettük, 1773 körül, mi-
dőn XIV. Kelemen pápa a jezsuita-rendet eltörölte, 
megszűnt  a püspök mellé  kinevezett  theologus  állása 
is s ezzel a román egyház megszabadult állandó 
ellenőrző közegétől. 

A. nagyváradi püspökség. 
Nem kevésbé fontos  esemény volt a nagyvá-

radi önálló görög katholikus püspöki megye föl-
állítása.2 Több kiváló történetíró fölfogásának  meg-
felelően  Biharmegyében már jóval a mohácsi vész 

előtt állott fönn,  a nagyváradi latin püspöknek alárendelten, külön román 
esperes-kerület. Később vikariatust szerveztek s ez állásra 1748-ban kinevezték 
Kovács Meletiet. Már ekkor tervbe volt véve az önálló püspökség fölállítása, 
de a latin szertartású püspök és a pápa vonakodása miatt ez csak 1776-ban 
valósulhatott meg. Ez évben a latin püspöki szék épen üresedésben lévén, 
görög szertartású püspöknek kinevezték Drágossy Mózest s részére megfelelő 
jövedelmet rendeltek, melynek fejében  később számára a váradi latin szer-
tartású püspök terjedelmes birtokaiból kihasították a belényesi uradalmat. 
1777 juniusában a bevégzett ténnyel szemben megérkezett a helybenhagyó 
és szentesítő pápai bulla s ezzel az esztergomi érseknek alárendelt második 
román egyesült egyházmegye megalakítása be volt fejezve. 

1 Jancsó B.: A román nemzetiségi törekvések története 697. és 698. 1. 
- Lásd bővebben Bunyitai Vince: Biharniegye oláhjai s a vallásos unió. 



Az 1848-iki átalakulás Erdély legtöbb ősrégi országos intézményét meg-
változtatta, fejlődését  más irányba terelte. A román görög katholikus püspökség 
a lefolyt  évtizedekben a régi, törvényesen elismert históriai alapon állva, las-
san, fokozatosan  fejlődött  ugyan, de épen a jogrend megkötöttsége s más 
felekezetek  és nemzetek érdekeinek megóvása szempontjából, jelentősebb vív-
mányokra, előnyökre szert nem tehetett. „ Most azonban, midőn a szabadság-
harc és az utána következő reakció az állapotokat jórészt megváltoztatta, az 
előhaladásra, kedvezmények kierőszakolására új tér nyilt meg előtte. S a 
politikai viszonyok alakulása úgy hozta magával, hogy a görög katholikus 
egyház ezen kiváló értelemben román nemzetiségű jellegű kívánságait a kor-
mány magáévá tette, azokat a szentszéknél, mint az egész állam érdékeit és 
követeléseit pártfogolta  s megerősítésüket keresztülvitte. 

E szeparatisztikus egyházi törekvések alapját az 1848-iki balázsfalvi 
népgyűlés határozatai között találjuk meg, melynek értelmében: 

„2. A román nemzet követeli, hogy a román egyház, valláskülömbség 
nélkül (?!) legyen és maradjon szabad és független  minden más egyháztól, 
legyen egyenlő jogokban és előnyökben a többi erdélyi egyházakkal. Kéri a 
román metropolia helyreállítását és a régi jog alapján évenkénti egyetemes 
zsinatot, melyen világi és egyházi képviselők vegyenek részt. Ugyanez a zsinat 
válassza a román (?!) püspököket, szabadon, szótöbbséggel, kandidálás nélkül."1 

A balázsfalvi  népgyűlés határozatával kapcsolatban egy érdekes jelensé-
get óhajtunk konstatálni. A román nép, mely Erdélyben azelőtt mindig csak 
tűrt  nemzet volt, azáltal jutott némi elismeréshez és jogokhoz, hogy a római 
egyházzal egyesült, annak magát alárendelte. És íme most, másfélszázad 
múlva, követeli (pretinde), hogy a román egyház függetleníttessék  teljesen 
minden más egyháztól. 

S a balázsfalvi  programm e pontja nem volt hiú ábránd, pium deside-
rium. A viszonyok kedvezőek voltak arra nézVe, hogy csakhamar valósággá 
váljon. 

A balázsfalvi  érsekség:. 
Az udvar nem zárkózott el a románok kérésének teljesítése elől. Miután 

a balázsfalvi  püspöki szék épen üresedésben volt, báró Erdélyi Vazul, nagy-
váradi görög szertartású püspök elnöklete alatt királyi bizottságot küldöttek 
ki, melynek föladata  volt az egyházi ügyeket teljesen kielégítő módon rendezni, 
„helyreállítani" a gyulafehérvári  érseki megyét s két új püspökség, a lugosi 
és szamosujvdri  fölállítására  nézve intézkedni. A bizottság munkájának befe-
jezése után Bécsben értekezletet tartott 1850 november 18-án, melyen részt-
vettek : Szcitovszky esztergomi érsek, Erdélyi püspök s a minisztérium tagjai 
közül többen. 

Ez értekezlet eredményeképen I. Ferencz József  1850 december 12-én 
kibocsátott határozatában kimondja a gyulafehérvár—fogarasi  püspöki megyé-
nek érsekségre emelését; elrendeli a lugosi és szamosujvári püspökségek föl-
állítását, gondoskodik azoknak megfelelő  anyagi alapjáról s azokat a nagyváradi 

1 Baritiu: Pár̂ i alese din Ist. Trans. II. kötet 120—122. lap. 



egyházmegyével égyött a balázsfalvi  érseknek rendeli alá: „Üurch  Ünterord-
nung der  Bischöfe  von Grosswardein,.  Szamosujvár  und Lúgos, als Suffragane 
unter die  erzbischöfliche  Gewalt  des  neu zu ernennenden  Metropoliten  von 
Alba-Juliá." 

Hosszasabb diplomáciai tárgyalások után a Szentszék is hozzájárult az új 
egyházi szervezethez. IX. Pius pápa 1853 november 26-án kelt „Ecclesiam 
Christt"  kezdetű bullájában a gyulafehérvári  püspökséget kivonta az eszter-
gomi érsek joghatósága alól, érseki rangra emelte, alárendelvén annak a 
három említett suffraganeus  püspökséget. Miután e pápai bulla a román gör. 
kath. érseki tartományt széleskörű önállósággal ruházta föl  s az eddigi viszo-

nyokkal szemben egészen új jogi helyzetet kon-
' struált,. szükségesnek tartjuk egyes pontjaival 
behatóbban foglalkozni. 

A pápa hangsúlyozza először is, hogy az 
erdélyi románok számára külön érseki tartományt 
szándékszik létesíteni: „Quod perficere  ipse 
(hivatkozás XVI. Gergely egy intézkedésére) ne-
quivit ob difficultates  et rerum et temporum, 
id nos, beneiuvante Domino aliqua ex parte 
exsequi constituimus; propriam erigendo  pro 
Romanis in Transilvania  ecclesiasticam  graeci 
rítus  provinciám,  quae constet tum e diocesi 
magnovaradiensi,  a strigoniensi  archíepiscopatu 
subtracta,  lum ex duabus novis per nos erectis 
diocesibus, lugosiensi  scilicet in Banatu Teme-
siensi et armenopolitana  in Transilvania, cuius 
ecclesiasticae provinciáé metropoliticam sedem 

in ecclesia fogarasiensi  figere  decrévimus." 
A külön, önálló román érseki tartomány létesítése szempontjából igen 

fontos  volt az a körülmény, hogy Szcitovszky hercegprímás az ezekre is ki-
terjedő joghatóságáról, valószínűleg a kényszerítő körülmények hatása alatt, 
önként  lemondott,  E joglemondásnak óriási jelentőségét külön hangsúlyozni 
fölöslegesnek  tartjuk. Ezáltal vált lehetségessé, hogy Magyarországon a pápa 
és az uralkodó beleegyezésével egy külön, nemzetiségi alapon álló katholikus 
égyháztartomány keletkezzék, melynek jogi állását a pápai bulla az esztergomi 
érseki és hercegprimási székkel szemben most már a következőleg formu-
lázza : „. . . motu proprio, certa scientia ac matúra deliberatione, nostra deque 
apostolicae potestatis plenitudine, diocesim Fogarasiensim in Transilvania, 
quae iam inde a sua Institutione metropolico iuri archiepiscopi Strigoniensis, 
ad háecusque tempóra obnoxa fűit,  ab eodem iure et subiectione,  eiusdem 
metropolitani antistitis accedente consensu praemisso, auctoritate apostolica 
eximimus et dissolvimus  ita, ut ipsius diocesis antistites, ecclesiae, oppida etc. 
efc.  utriusque sexus personae, cuiuscunque gradus et ordinis, a pristina,  cui 
antea suberant,  metropolitae  strigoniensis  iurisdictione  et quavis alia  potestate 

$terca-Sulufiu, 
az első balázsfalvi  érsek 



et praerogativa  iurisdictionali  in perpetuum pariter  exemptae sint  et liberatae"; 
továbbá „insuper magnovaradinensem diocesim . . . ab eadem iurisdictione et 
potestate, de metropolitae ipsius liberó  consensu et resignatione in perpetuum 
ea ratione distrahimus  et avellimus,"1 

Végül pedig a pápai bulla kimondja: „Quae eum ita sint, tum magno-
varadiensis et fogarasiensis,  tum duorum per nos erectarum, lugosiensis ni-
mirum el armenopolitanae diocesium territoria una cum ibi existentibus civi-
tatibus, oppidis, pagis, aliisque accessorriis, in ecclesiasticam provinciám 
graeco-catholicam unitam linguae  romanae atque adeo unam archiepiscopalem 
metropoliticam sedem fogarasiensem  Romanorum graeci ritus catholici uniti... 
erigimus et instituimus;"2 

A pápai bulla román nyelvű, a görög szertartású egyesült katholikus 
románok számára alapított püspökségről szól s ezzel mintegy szentesíti, vagy 
legalább megerősíteni látszik azt a fölfogást,  hogy a gyulafehérvár—fogarasi 
érseki megye román nemzeti alapon épült föl. 

1744-ben a görög szertartást csak mint  a katholikus  vallás  egyik alá-
rendelt  részét  recipiálta az erdélyi törvényhozás. S ime egy század leforgása 
alatt a politikai viszonyok alakulása úgy hozta magával, hogy egy hatalma?, 
négy egyházmegyét felölelő  érseki tartománnyal állunk szemben, melynek 
román jellegét  s a latin szertartású esztergomi érsektől való teljes  független-
ségét  a Szentszék  is elismeri. 

Az 1850-iki császári rendeletnek és IX. Pius „Ecclesiam  Christi"  kezdetű 
bullájának intézkedése alapján létesült érseki tartomanyt azután, az alkotmá-
nyosság helyreálltával, a magyar törvényhozás az 1868. évi  XXXIX.  törvény-
cikkbe iktatta e szavakkal: 

„A fogarasi  görög katholikus püspökségnek „gyulafahérvári  görög katholikus 
metropolia" cím alatt érsekségre emeltetése, nemkülömben a görög katholikusok 
részére fölállított  lugosi és szamosujvári püspökségek törvénybe iktattatnak."3 

Az 1868-ik évi XXXIX. törvénycikkel lezárhatjuk a sorát azon neveze-
tesebb történeti eseményeknek és fontosabb  törvényes intézkedéseknek és ren-
deleteknek, melyek a román görög katholikusok egyházi szervezetének kifej-
lődését szabályozták s amely alapokon ez az egyházi szervezet fölépült. 

A katholicizmus a fenntiek  szerint az erdélyi román görög katholikusok 
számára olyan egyházi szervezetet alkotott, mely mindenben megfelelt  nemzeti 
ideáljaiknak, erős támasza lett népi összetartozandóságuknak s amelynek kere-
tében kulturájukat nemcsak zavartalanul fejleszthették,  de ebből egyenesen új 
meg új indítékokat s bőséges erkölcsi és anyagi segítő erőket meríthettek 
népük szellemi és anyagi emelésére. 

1 „Az esztergomi érsek joghatósága és bárminemű más hatalma és hatósági előjoga 
alól, melynek azelőtt alá voltak rendelve, örökre kivétessenek és fölszabadíttassanak"  és 
„a nagyváradi egyházmegyét is ugyanazon joghatóság és hatalom alól.. . elválasztjuk és 
elkülönítjük." Szemnecz Emil: Katholikus Autonómia. Budapest, 1897. 191. és 192. lapok. 

2 U. o. 192. lap. 
8 Kossutány Ignác: Egyházjog. Kolozsvár. 1903. 1. kötet 219. lap. 



A jezsuitáknak az az akciója; melynek eredményeképpen sikerült az 
erdélyi románság jelentékeny részét a katholikus egyházba visszaterelni, egye-
dül és kizárólag vallásos s magasabb egyházi célokat tűzött maga elé. A mar 
gyar „sovinizmus", mely akkor egyébként is még ismeretlen fogalom  volt, 
az egész mozgalomban sehol sem tudott szóhoz jutni, sőt az erdélyi magyar-
ság akkori legtekintélyesebb vezetői az uniót a magyar fajra  és kulturára 
egyenesen károsnak ítélték s azt igyekeztek is minden lehető módon megaka-
dályozni és hátráltatni. 

Ellenben a román nép érvényesülése s a román kuttura kibontakozása 
szempontjából döntő fordulatot  jelent a katholikus egyházzal való unió, mely 
egy csapásra kiemelte őket a görög hierarchia s a kálvinista szupremácia. által 
rájuk gyakorolt nyomás alól. 



A katholikus restauráció korit. 
(III. Károly, Mária Terézia, II. József.) 

Irta: Kiró Vencel dr. 

Politika és vallás. 
111. Károly a püspökség visszaállításával s a jezsuiták beengedésével 

bizonyságot tett afelől,  hogy őt a vallásügyben határozott elvek vezetik. Látta 
azt, hogyha Erdélyben a fennálló  törvények szerint akar eljárni, akkor a katho-
likus restauráció elé számtalan akadály gördül. Hogy tehát terveit megvalósu-
láshoz segítse, a vallás terén is rendeletek útján intézkedett, amint ez időben 
a kormányzási rendszer azt mindenben magával hozta. 

Alkotmányos szempontból a vallásügyben tett intézkedései az erdélyi 
törvények szerint jogos alappal nem bírtak, de törvényes formák  között 
szándékainak keresztülvitele minden bizonnyal még sokáig a jövő bizonyta-
lanságában lebegett volna. Olyan korban, amikor az alkotmánytisztelet az 
uralkodók előtt annyira gyenge lábon állott, amikor a felvilágosult  abszolutiz-
mus szelleme már előre vetette árnyékát, akkor az államkormányzásban az 
alkotmány másodrendű szerepet játszott. Ehhez járult, hogy III. Károly a val-
lást a politika szolgálatába állította s a vallásegység gondolata nála a politikai 
egység ábrándképével kapcsolódott. 

Ha az államhatalom a vallást nyiltan támogatja, akkor e segítségnyújtás 
mindenütt a vallás megerősödésével jár. E támogatás előnyeit III. Károly alatt 
a katholikusok erősen érezték, bár az uralkodó támogatása az erőszakolástól 
sem volt ment. így történt a kolozsvári főtéri  templom visszavételével is. 

A templomot a katholikusok már régóta visszakövetelték, azonban siker-
telenül. Már az Alvinczy-féle  resolució 2. pontja értelmében I. Lipót király 
szerette volna, hogy az unitáriusok e templomot visszaadják s ennek előmoz-
dítására az unitáriusok szükségleteire legottan ötezer forintot  adatott. A katho-
likusok állandóan kérték a templomot, mire III. Károly, mikor szépszerével 
nem ment, váratlanul gyökeres eszközhöz nyúlt: a templomot erőszakosan 
vétette vissza. 

Az esemény egykorú írója szerint Steinwille generális a templomot előbb 
felkérte  s amikor az átadást halogatták, akkor német katonái a templomot meg-
szállották (1716). Most, vagy két évvel később az unitáriusoknak azon javakat 
is át kellett adniok, amelyeket mint a katholikus egyház hajdani 'javait vagy 
elkallódott értékeik ellenértékét tőlük visszaköveteltek. így kerültek katholikus 



kézre a plébánia, tőle jobbról-balra egy-egy ház, a templom mellett az uni-
tárius nyomda, majd három ház, az iskola s a kolozsvári szentpéteri tem-
plom, mint régi katholikus templom. Később élő unitárius egyháztörténetíró 
szerint a generális és Mártonfi  püspök, amikor a templom kulcsait kérték, 
azokat meg is kapták, a német katonaság ezután hatolt be a templomba. 

1718-ban katholikus, református,  unitárius bizottság küldetett ki, amely 
bizottságnak az volt a feladata,  hogy a birtokba vett vagyon tulajdonjogát 
megállapítsa. A püspök is ott volt. A bizottság előtt az unitáriusok előadták 
bizonyítékaikat, úgyszintén a katholikusok is. A bizonyítékok meghallgatása 
után a kiküldött vegyes bizottság véleményét írásba foglalta. 

Eszerint a katholikusok régi iskolái valószínűleg azon a helyen állottak, 
amely helyet az unitáriusok azért az 5000 írtért vettek, amelyet óvári isko-

lájuk helyett kaptak. A plébánia mellett a szeglet-
házról semmi bizonyosat sem lehetett megálla-
pítani, a másik háznak a plébániához való tar-
tozása nyilvánvaló. A szegletház ellenértéke ama 
három háznak, amelyek helye most már nem 
határozható meg, de amelyeket a katholikusok 
annak idején bírtak. Az unitáriusoktól kivánt 
birtokok felől  írások hiánya miatt bizonyosság 
nem szerezhető, de ezeknek a reformáció  idején 
kirabolt s most romlott állapotban lévő templom 
felépítésére  való visszaadása igazságos dolog. 
Az unitárius nyomdaépület a templom birtok-
lásával együtt jár, a nyomdabetűk meg az el-
vett holmik kárpótlásául szolgálnak. A szent-
péteri templom a katholikusokat illeti.1 

Mártonfi  György püspök A b i z o t t s á g döntését III. Károly minden 
pontjában megerősítette, mire a városi tanács 

a püspököt e javak birtokába iktatta. Senki a beiktatásnak ellene nem mon-
dott. A vizsgálat tehát arra szolgált, hogy az uralkodó eljárását utólag jogosnak 
bizonyítsa. 

Kornis Zsigmond gr. gubernátor, a katholikus restauráció egyik legkivá-
lóbb embere, továbbá a generális a püspököt a gyulafehérvári  püspöki bir-
tokba is behelyezték, a reformátusok  a püspöki templomot csendben vissza-
adták. A protestánsok több vidéki helyen is kénytelenek voltak templomot 
visszaadni. Az unitáriusok az állami hivatalokból is fokozott  mértékben ki-
szorultak, a reformátusok  a kancelláriai állásokban kaptak nehezebben helyet. 

Valláscgyenlőségrért való küzdelem. 
Mártonfi  halála után az uralkodó püspökké először Mednyánszky Lászlót 

(1722), majd ennek lemondása után a róm. kath. Státus felterjesztett  jelöltjei 
közül Antalfi  János erdélyi nagyprépostot nevezte ki (1724—28). Antalfit  a 

» Jakab: Kolozsvár története. III., 177—189. 1. 



püspökségben szintén a kath. Státus jelöltjei közül kinevezett Sorger Gergely 
(1729—39) követte. Az új püspökök amellett, hogy bárói címet viseltek, fő-
kormányszéki tanácsosok is lettek. 

Sorger püspökségének idejében a katholikusokat leginkább a vallás-
egyenlőség elérésének kérdése foglalkoztatta.  A Mikes-féle  pontok ugyan a 
katholikusok ellen hozott törvé-
nyeket hatályon kívül helyezték, 
azonban az erdélyi törvénykönyv-
ből azokat mindezideig nem tö-
rölték ki. Már pedig e törlés nélkül 
a katholikusok érdekében kiadott 
rendeleteknek törvényes alapja 
nem volt. 

Antalfi  püspök felszólalása 
ez ügyet az érdeklődés közép-
pontjába helyezte, anélkül azon-
ban, hogy felszólalásának  egyelőre 
eredménye lett volna. Az ő püspök-
sége idején fontos  esemény, hogy 
a gyulafehérvári  és kolozsvári hi-
teles helyek visszanyerték régi 
egyházi jellegüket. A király ugyanis 
elrendelte, hogy a mostani világi 
levéltárosok halála után katho-
likusok következzenek. 

Örvendetes tünemény gya-
nánt állapítható meg, hogy a fel-
lendült katholikus hitélet a más-
vallásúak közül sokakra csábítólag 
hatott, ennek követkéztében a római katholikus vallásra való áttérők száma 
egyre gyarapodott. Természetesen ezt a többi felekezet  nem szívesen .nézte 
s nehézségeket támasztott. Erre való tekintettel a király elrendelte, hogy akik 
meggyőződésüket követve, a kath. 'vallásra áttérnek, azért nem szabad őket 
bántani. A gubernium feladatává  tette, hogy az áttérőket vegye védelmébe. 

Az áttérések következtében a hívek számának hullámzása új berendez-
kedést tett szükségessé. Új templomok, új iskolák épültek. A zavarok elkerü-
lése végett az uralkodó parancsot adott ki, hogy templomot, iskolát csak 
előzetes királyi engedéllyel emelhet mindegyik felekezet. 

A vallásegyenlőségért való küzdelmet, amelyet Antalfi  püspök megkez-
dett, Sorger püspök fokozott  mértékben folytatta.  A katholikusok ellen hozott 
törvények eltörlése ügyében a tárgyalások annyira előrehaladtak, hogy 1729-ben 
a király a guberniumot ez ügyben javaslattételre szólította fel.  A gubernium 
véleménye után az eltörlést célzó javaslat az 1730-iki országgyűlés elé került, 
az országgyűlés többsége azonban a javaslat ellen foglalt  állást. 
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Az ügy elodázását az a körülmény is előmozdította, hogy a felterjesztés 
több olyan dolgot is foglalt  magában, amelyek az eredeti javaslattal nem 
szorosan függtek  össze. 

Reparációs törvények. 
A katholikusok ellen hozott törvények eltörlése érdekében azonban Mária 

Terézia uralkodása alatt (1740—80) tovább folyt  a küzdelem. Erdély, új uralko-
dójával majdnem egy-
időben, űj püspököt is 
kapott Klobusiczky Fe-
renc báró (1741—48) 
személyében, aki a ne-
vezett törvények eltör-
léséért buzgón fárado-
zott. Ami előbb nem 
sikerült, az Mária Te-
rézia alatt meg is való-
sult. A királynő Ügyes 
bánásmódja azt ered-
ményezte, hogy az 1744. 
év meghozta a várva-
várt sikert. 

Az 1744. évi erdélyi 
országgyűlés 6., 7. és 
8. törvénycikke tartal-
mazza azokat a neve-
zetes határozatokat, 
amelyek a katholikusok 
vallásszabadsága elől 
az utolsó akadályokat 
is elhárították. A 6-ik 
törvénycikkben a bevett 
vallások jogait, az előző 
királyok vallási intéz-
kedéseit megerősítvén, 
azokat a görög katho-
likusokra is kiterjesz-
tették. Az unióra tett 

esküben a katholikusokra sértő helyeket módosították. 
A katholikusokra nézve leglényegesebb a 7-ik törvénycikk. Eszerint meg-

fontolván,  hogy a haza üdve semmi jobbat nem kívánhat, minthogy egyetértés 
uralkodjék, azért miként a másik három felekezet  jogaiban, szabadságában 
semmi megszorítás sincs, akként sem most, sem a jövőben nem lesz vita 
tárgya a római katholikus püspökség, a káptalan, a kanonokok visszaállítása, 
amennyiben azok az ország beleegyezésével vétettek vissza. A jezsuita rend, 



a fogarasi  görög katholikus püspökség javaikban, amelyekkel most bírnak, 
megerősítve éljenek, eltöröltetvén mindennemű országgyűlési határozatot, ame-
lyek a püspököt kizárják, a kanonokokat a kolozsmonostori és gyulafehérvári 
káptalantól (levéltár) eltiltják, a szerzeteseket, templomokat, iskolákat bizonyos 
helyekre korlátozzák, a szabad vallásgyakorlatot tiltják; hasonlóképen a je-
zsuiták ellen hozott végzéseket is érvényteleneknek nyilvánítják. 

Ez országgyűlési végzéssel immár megszűnt minden korlátozás, amely 
a katholikusokat a vallásszabadság teljességéből kizárta. A vallásszabadság 
elvben arra a magaslatra emelkedett, ahol annak jogos helye van. így á féle-
kezetek között jogilag az egyensúly helyreállott. Ami most már e korban az 
egyenlőség ellen történt, az már nem jogtöbbletből származott, hanem az a 
dinasztikus politika eredménye. 

Ugyanez országgyűlés, amely a jezsuitákat visszafogadta,  javaikat kivette 
a kincstári  birtokok  közül,  ahová Bethlen Gábor fejedelemsége  idejében mint 
katholikus közvagyon jogtalanul kerültek. E birtokok az országgyűlés idején 
már ténylegesen a jezsuiták keze között voltak, a fiscusjószágok  közül való 
kivétel csak a fiscusjószágok  közé való beírásról szóló törvény megsemmisí-
tését célozta. 

Alighogy Monostort a róm. kath. Státus, mint katholikus közvagyont, az 
országgyűlés intézkedéséből átvette, azt rövidesen a jezsuiták kezére bízta. 
Mivel a jezsuiták újból teljesíthették a célt, amely célból Báthory István feje-
delem alatt birtokaikat kapták, mi sem természetesebb, minthogy a kath. 
Státus az alapító szándékához alkalmazkodott. 

Mivel a jezsuiták Monostoron kivül egyéb helyeken fekvő  birtokaikhoz 
is hozzá akartak jutni, azzal a kéréssel járultak még III. Károlyhoz, engeflje 
meg, hogy birtokaikat saját pénzükön visszaválthassák. A király tehát 1732-ben 
a katholikus vallás növekedése, a közjó és leginkább katholikus iskolai célra 
az öt birtoknak (Bács, Jegenye, Tiborc, Kajántó, Bogártelke) saját  pénzükön 
való visszaváltását megengedte s örök joggal azokat az alapító szándékának 
megfelelően  a jezsuita kollégiumnak adományozta. A jezsuiták e helyeket ki-
váltván, azokat birtokukba is vették. 

fgy  tehátv Monostort Jtárpótlás gyanánt kath. közcélra a protestánsok 
önmaguktól visszaengedvén, az országgyűlés azt a kath. Státusnak, ez meg a 
jezsuitáknak átadta, a többi birtokot meg a jezsuiták sajátjukból  vásárolták 
vissza, épen úgy, mint jjnnak idején Báthory István fejedelem  is saját pénzén váU 
totta vissza e birtokok tekintélyes részét. A katholikusok tehát már másodszor 
fizették  tekintélyes összegeket e birtokokért, amelyek már a XI. század óta egyházi 
javak voltak és így e birtokokhoz való joguk még inkább erösebb lett. 

Ez 1744 iki országgyűlési végzés, amely a birtokokat a fiscusjószágok 
közül törölte, tulajdonképen csak a jezsuiták megnyugtatását célozta. Annyira 
nyilvánvaló volt a jezsuitáknak e birtokokhoz való joguk, hogy legutolsó tu-
lajdonosaik azokat tiltakozás' nélkül visszaengedték. Azonban az aggódó 
jezsuiták megnyugtatására az országgyűlés biztosította őket, hogy saját pén-
zükön visszaváltott birtokaik élvezetében nyugodtan megmaradhatnak. 



Az országgyűlés szerint ugyanis a jezsuiták sokszor megismételt kéré-
sére, amint azt már III. Károly óhajtotta, méltányosnak tartják azt, hogy birto-
kaik a fiscusjószágok  közül kivétessenek, miként kivétetett 1693-ban Monostor 
falú  is. S mindezeket örök joggal átadják. 

A katholikus egyházi javak felszabadulását  fokozta  az a körülmény, hogy 
1751-ben az országgyűlés a püspöki birtokokat is törölte a fiscusjavak  so-
rából. Az országgyűlés szépen kifejti  az indokot is, amely miatt a törlés tör-

tént. A királynő, hogy az ausztriai 
uralkodóháznak, mondották, a val-
lási dolgokban veleszületett buzgó-
ságát kimutassa, az erdélyi püspök-
ségről állandó földbirtokkal  akarván 
gondoskodni, a püspöki javakat a 
fiscusjószágok  közül a rendek 
hozzásegítésével kivenni szándé-
kozott. Ez igen kegyes szándékot 
a rendek maguktól elősegíteni 
akarván, e javakat a fiscusjószá-
gok sorából kiveszik. 

Tisztán vallásos buzgóság az, 
amely a kegyes királynőt vezette, 
szó sincs itt katonai kötelezett-
ségről, vagy egyéb állami érdek-
ről. Egyébként is III. Károly alatt 
az állandó hadsereg behozatala 
azt mutatta, hogy a banderiális 
hadrendszer végső napjait éli s 
csakugyan a következő század 
elején már elavultnak bizonyult. 
E földterületen  a hűbéri rendszer 

sohasem honosodott meg; aki birtokot kapott, azt nem azért kapta, hogy a 
katonai erőt növelje, hanem az volt az elv, hogy kiki érdemei jutalmául 
kapott birtokán annak nagyságához mérten állítson ki katonát. Így érthető, 
hogv az általános hadkötelezettség behozatala idején birtokát emiatt senki 
sem veszítette el. 

Mária Terézia 

Mária Terézia valláspolitikája. 
Mária Terézia azzal, hogy igy jótékony befolyásával  a katholikusokat a 

vallásegyenlőség áldásaihoz juttatta, feladatát  még nem látta megoldottnak. 
Az ő szemei előtt a katholikusság többségre juttatásának gondolata lebegett. 
Az erdélyi katholikusokat olyanféle  szerephez akarta juttatni, amilyen helyet 
az a hatalma alá tartozó többi országban elfoglalt.  A sokfelé  szakadt Erdély-
ben a vallásegység megvalósítása kevés reménnyel kecsegtetett, azon volt 
tehát, hogy egyelőre legalább is a felekezetek  számát apassza és az áttérőkkel 



a katholikus egyházat növelje, másrészt, hogy a katholikusok hitehagyását 
korlátozza. 

A bevett vallások közül az unitáriussal nem tudott sehogysem megbarát-
kozni, a be nem vett vallások közül leginkább az anabaptistákra lett figyelmes. 
A katholikusság megerősítésében leginkább e két felekezetből  való felszívó-
dásra épített. 

A katholikusság megerősödését elsősorban annak belső megszilárdulá-
sától várván, azon volt, hogy a katholikusok száma áttérésekkel, vegyes há-
zasságok miatt ne fogyjon  és a kath. árvák katholikus vallásban nevelkedjenek. 
Ez ügyekben kiadott rendeletei azon elvén épülnek fel,  hogy a katholikusok-
nak születettek vallásukban maradjanak meg, mivelhogy a szabad vallásgyakorlat 
alatt nem a vallásváltoztatások értendők, amelyek az isteni törvénnyel is el-
lenkeznek, a politikai életben is különféle  nehézségeket okoznak. Azonban a 
vallásváltoztatás helytelenségét a királynő csak a katholikus vallásból való 
kitérésre értette, ellenben az abba valĉ  belépést minden módon elősegítette. 
Az áttérés ellen hozott intézkedései a protestánsokban kedvetlenséget támasz-
tottak, azokat sérelmeseknek s magukra nézve ártalmasoknak tartották. 

A királynő ügyes diplomáciai érzékkel állandóan a háttérben maradt 
s vagy a guberniumot, vagy a püspököt tolta elő. 

Az erős katholikus meggyőződéssel, amely a jeles tulajdonságokkal meg-
áldott királynőt áthatotta, a következetességgel, amellyel tervei megvalósításában 
előrehaladt, a római katholikusok számbeli jelentőségben való gyarapodására 
Erdélyben többet tett, mint előtte vagy utána bármely Habsburg uralkodó. 
Bámulatraméltó a folytonos  éberség, tervezgetés, amellyel a katholikus érdekek 
támogatásán töprengett. Tapintatos bánásmódjával, a bécsi levegő megkedvel-
tetésével sikerült feledtetnie,  hogy vallási intézkedéseiben sok van a politikából is. 
A rendszernek, amelyet meghonosított, túlzásaiért az egykorúak nem őt, ha-
nem a végrehajtó közegeket tették felelőssé,  mint akik a királynő szándékait 
félreértik. 

Az 1571-iki áttérési rendeletek. 
A királynő 1571-ben azok ügyében, akik a katholikus hitre térve, abból 

megint kitérnek, akik mint született katholikusok más hitre tértek, továbbá 
olyan vegyes házasságok ügyében, amikor az egyik fél  katholikus, valamint 
a más felekezetek  iskoláiba járó katholikus ifjak  s a katholikus árvák neve-
lése ügyében szigorú rendeletet adott ki. 

Eszerint: 1. Akik a katholikus hitre térve, abból kilépnek, azok az eskü-
szegőkre megszabott büntetésben részesüljenek, mivel a hit megvallásában tett 
esküjük büntetlenül meg nem szeghető. 

2. Akik katholikus vallásban születtek s abból Nagykorukban kitérnek, 
az esküázegőkre megszabott büntetéssel sujtandók, a' kiskorúak pedig belátás 
szerint megfenyítendők. 

Azonban ez esetekben az ítéletet végrehajtás előtt mindig az uralkodó 
elé kell terjeszteni. 

Ha a rendeleteket minden felekezetre  vonatkoztatta volna, akkor azt mu-



tatná, hogy az embereket a vallásügyben nagyobb komolyságra, meggondo-
lásra akarja szorítani. Így azonban úgy tűnt fel,  hogy a katholikus vallásból 
való kitérésben akarja az embereket korlátozni. 

Fontos kikötése a rendeletnek, hogy az ítélet végrehajtása az uralkodó 
döntése előtt meg nem történhetik. E megszorítás elhamarkodott és így ká-
ros intézkedéseknek akarta elejét venni s a birákat nagyobb körültekintésre 
sarkalni. 

Az esküszegőkre kiszabott büntetés fokát  a Tripartitum II. rész 30. cím 
szabja meg, amelyet most Erdélyben is irányadónak vettek. Olyan esetben, ha 
az esküszegés nem az állam vagy az uralkodó ellen irányult, a Tripartitum 
a nemes ember büntetése gyanánt 200 forintot  állapított meg. Az egykorú 
Halmágyi Istvánnak naplóiból megállapítható, hogy Erdélyben ezt a büntetés-
összeget rótták ki s hogy e büntetéssel semmi egyéb következmény (pl. tisz-
teletvesztés stb.) nem járt. A nem nemes emberre a Tripartitum szabálya nem 
vonatkozott, ezért van, hogy az ilyenekkel szemben más büntetést alkalmaztak. 
A rendelet amellett, hogy a nem nemes emberekről nem intézkedett, más ese-
tekben is kétséget támaszthatott. így nincs szó arról, hogy kitérő-e az a 
katholikus, aki vallásából kitérve, abba megint visszajön. Továbbá milyenek-
nek számíttatnak azok, akik még gyermekkorukban kitértek a katholikus egy-
házból s most már nagykorúak? 

A hiányos rendelkezés okozta, hogy a törvényt egyesek helytelenül 
magyarázták, máskor a végrehajtásra vonatkozó utasítást nem tartották meg. 
Nem állapítható meg, hogy e rendeletnek a katholikusok számbeli gyarapo-
dására nagyobb hatása lett volna, ellenben sok panaszra adott alkalmat. 
A guberniumba bejött panaszok számából látható, hogy e rendelet végre-
hajtásában történtek ugyan visszaélések, de azok nem nagy számúak. Más-
részt figyelemre  méltó, hogy a rendelet a kitérni akarókat nem nagyon ijesz-
tette el, azért a rendeletet meg kellett újítani (1767). 

A rendelet 3. pontja afelől  intézkedett, hogy a protestáns papok, ha 
olyan házasulandókat kell összeadniok, amikor az-egyik fél  katholikus, csak 
akkor végezhetik el az esketést, ha arra a kath. püspök engedélyt adott. 
E rendelet is azt célozta, hogy az ilyen házasulandók tegyenek ígéretet, hogy 
gyermekeiket majd katholikusoknak nevelik. Végül a 4. pont megtiltja, hogy 
a katholikus ifjúság  más felekezet  iskolájába küldessék s ott felvétessék.  Ez 
is újítás volt, mert Erdélyben akár katholikus, akár protestáns iskolák minden 
felekezet  előtt nyitva állottak s csakugyan az iskolákat mindenkor minden 
felekezet  látogatta. 

A rendelet még afelől  intézkedik, hogy az egyes helyek elöljárói a kath. 
árváknak a kath. vallásban való nevelésére felügyeljenek  s erről időnkint a 
guberniumnak jelentést tegyenek. Megtörtént ugyanis, hogy a katholikus árvá-
kat a protestáns gyámszülők saját vallásuk szerint nevelték fel.  De e rendelet 
is jobbára végrehajtatlan maradt s leginkább ez birta rá a királynőt, hogy az 
1751-iki rendeleteket utóbb megújította. 



Ünnepnapok megtartása. 
Papnevelés. 

A vallásos királynő kiváló gondot fordított  arra, hogy a vasárnapokat 
és ünnepnapokat méltóképpen megüljék. E napok megtartása Erdélyben min-
dig szép szokás volt, a fejedelmek  az országgyűlésen maguk léptek fel  olyan 

A gyulafehérvári  székesegyház belseje 

javaslatokkal, amelyekkel e napok méltó megülését biztosítani akarták. Mária 
Terézia gondolata tehát magában véve nem új dolog, csak annyi volt az újí-
tás, hogy államvallásnak a katholikust tekintvén, a katholikus ünneped meg-
tartását óhajtotta. A rendeletben ez nincs benne, úgy hogy eleinte mindegyik 
vallás a saját ünnepeit tartotta, de 1767-ben már a tisztviselők a megtartás 



kötelezettségét a katholikus ünnepekre vonatkoztatták s az ellenszegülőket 
büntették (Halmágyi naplói). 

A királynő parancsához híven a főkormányszék  elrendelte (1752), hogy 
e napokon a kereskedők, iparosok boltjai s sátorai zárva legyenek. A vásá-
rokat e napokról a következő hétköznapokra tétette. Táncnak, muzsikának, 
italmérésnek délelőtt tizenegyig, az istentisztelet bevégzéséig szünetelnie kel-
lett. A katholikus ünnepnapok száma évenkint tizenkettőre rúgott. 

A ikirálynő rendeletének legfőbb  érdeme, hogy a vásárokat hétköznapokra 
tétette S; hogy az istentisztelet alatt a mulatozásokat eltiltotta. A felekezetek 
között a súrlódásokat kerülendő, a templomelvételeket megtiltotta s ő is el-
rendelte, hogy felsőbb  engedély nélkül senki templomot ne építsen. 

A protestánsok sérelmesnek tartották, hogy a királynő a külföldön  való 
tanulást megnehezítette, aminek főoka  a Poroszországgal való állandó feszült 

viszony volt, ahová a protestáns ifjak  leginkább 
jártak. Amikor ez ellen a protestánsok felszó-
laltak, a királynő a künn tanulást tiltó rende-
letet ugyan fenntartotta,  azonban esetről-esetre 
a kimenetelre engedélyt adott. Arra való hivat-
kozással, hogy a protestáns iskolákban minden-
féle  tudományt tanítanak, protestáns egyetemet 
is akart alapítani, azonban tervét a protestánsok 
visszautasították. 

A katholikus hitélet fellendülését  nagyban 
elősegítette az a körülmény, hogy a papképzés 
is jobb helyzetbe került. Sztoyka Zsigmond Antal 
báró püspök (1749—59) elérkezettnek látta az 
időt, hogy püspöki székhelyén szemináriumot 
létesítsen. 

A buzgó püspök, aki gör. keleti vallásból 
lett róm, kath., fáradhatatlanul  munkált azon, 

hogy a papnevelés nehéz ügyét megoldja. Előbb püspöki lakóhelyét, majd a 
gyulafehérvári  püspöki templom szentélyét, amely beomlással fenyegetett, 
hozatta rendbe, azután a papnevelőt alapította meg (1753). 

E szeminárium alapításával nagy hiányon segített. A reformáció  kora 
óta az erdélyi papnevelés nagy nehézségekkel küzdött. A megsegítésben 
azóta legtöbbet tett Pázmány Péter, aki a bécsi Pazmanaeum alapításakor 
kikötötte, hogy az oda való felvételben  a székelyek előnyben részesüljenek. 
Ettől kezdve az intézetben három helyet erdélyiekkel töltöttek be. Más erdé-
lyiek a nagyszombati egyetemen nyerték kiképzésüket. Sorger Gergely püspök 
Olmützbé is küldött növendékeket. Mióta a jezsuiták Kolozsvárt főiskolájukat 
újból, megnyitották, itt is állandóan voltak papnövendékek. Apor István a kolozs-
vári Szent József  finevelőben  az első helyet nekik biztosította s 8000 forintot 
adott. Sztoyka püspök végre Gyulafehérvárott  az egyházmegye papnövendékeit 
állandó otthonban helyezte el, ami az intézet keresettségét is fellendítette. 

Gróf  Apor István 



Sztoyka a káptalan fejlesztéséről  is gondoskodott. Égy kanonoki stáílu-
mot létesített, ami által a kanonoki stallumok száma hétre emelkedett. Ezek 
közül négyet III. Károly király, Mártonfi  püspök meg kettőt alapított. 

A nemes püspök, akit a protestáns Halmágyi naplójában tisztaéletű úr-
nak s egyenes embernek nevez, bőkezű alapítványokkal is megörökítette nevét. 
Közcélú alapítványai 60.000 forintra  emelkedtek. Érdemekben gazdag mun-
kásság után püspökségéről lemondott s a medgyesi piaristák között csendben 
töltötte el utolsó napjait. Ott is halt meg. 

Halála után a királynő a róm. kath. Státus jelöltjei közül először Batthyány 
József  grófot  (1759), majd ennek a kalocsai érseki székbe való távozásalután 
ugyancsak a kath. Státus jelöltjei közül Bajtay József  Antalt nevezte ki 
püspökké (1760—72). 

Bajtay József  Antal. 
A ritka tehetségű püspök a piarista rendnek volt a tagja, Rómában ta-

nult, sok országot beutazott, II. Frigyes porosz király fényes  ígéretekkel ma-
gánál akarta tartani. Mint kiváló szónok, a budai királyi palota alapkőletételékor 
ő tartotta az ünnepi beszédet, a piaristák tartományfőnöke,  II. József  császár 
nevelője, majd erdélyi püspök lett. 

Nagy tervekkel dolgozó ember volt. Halmágyi, aki őt ugyancsak nem 
szerette, kiemelte, hogy „meg kell vallani, promplus (serény), disertus (ékes-
szóló) és széles tudományú ember" volt. Ha a guberniumban felszólalt,  véle-
ményét csakhamar elfogadtatta.  Meggyőző erejével, szónoki tehetségével, éles 
felfogásával  csakhamar vezető szerephez jutott, úgyannyira, hogy vallásügyben 
az ő megkérdezése nélkül ritka esetben határoztak. 

A szferep,  amelyet betöltött, sokszor hálátlansággal fizetett.  Mária Terézia 
titkos rendeletei sugalmazójának tartották s azt tartották felőle,  hogy a pro-
testánsoknak sokat ártott. Pedig mindebből sok volt a látszat. Maga mon-
dotta, hogy az Erdélyben töltött tizenkét év a lelkiismeret és kötelességtelje-
sítés összeütközéseinek láncolata volt. És Halmágyi előtt őszintén feltárta 
lelkét: megvallotta, hogy egészségének nagy romlására van, hogy a tanácsban 
oly gyakran egyenetlenséget kell cselekednie, amelytől természete, amely a 
felebaráti  szeretetet mindennél jobban óhajtja, irtózik. Itt pedig különböző 
vallások, nemzetek, törvények, kiváltságok léteznek s ha egyik mellé hajlik az 
ember, a másikat megsérti. Ha a vallásügy jön elő, maga tudja, hogy köte-
lességében áll nagy tónuson beszélni, amely a protestánsokat idegeníti el; 

A felszólalásra  leggyakrabban az 1751-iki apostasia rendelet miatt, to-
vábbá a hivatalok aránytalan megosztása miatt került rá a sor. Az utóbbi 
miatt mindkét részről sok volt a panasz. így 1764-ben a reformátusok  pa-
naszkodtak, hogy ők a gubernium személyzetében kicsiny számmal vannak, 
mivel a guberniumot szászokkal rakták meg. Úgy látták, hogy őket és a 
lutheránusokat kezdik egybevenni és a katholikusok számarányát kettőjükkel 
szembeállítani. Ugyanígy egyes vegyesen lakott megyében, városban, a levél-
tárban is a tisztviselők között kevés számmal vannak.' A katholikusok viszont 
olyan esetekre hivatkoztak, amikor ők voltak kisebbségben. így a hunyad-



m 
megyei tiszti- állásokban, Kolozsvárott. A püspök azt az elvet állította fel  be-
szédében, amikor a guberniumban felszólalt,  hogy a diplomának az egyenlő 
megosztásról szóló része azon helyekre vonatkozik, ahol a katholikusok ki-
sebbségben vannak. 

Az apostasia rendelet miatt is volt baj. Megtörtént, hogy a tisztviselők 
az ítéleteket a felséghez  való felebbezés  előtt végrehajtották. Máskor egyeseket 

bezártak és az elfogottakat  huzamosabb ideig fogságban  tartották. Amikor az 
elfogatások  miatt a guberniumban felszólalás  történt, a püspök azzal érvelt, 
hogy azok nem lehetségesek, hiszen mindenütt vannak tisztviselők, akik ez 
esetekről jelentést tettek volna a guberniumnak. 

Azonban tényleg történtek elfogatások.  így pl. Küküllőmegyében 8 és Kézdi-
vásárhelyen 13-ról van feljegyzés.  Ezek a helyi tisztviselők túlzásai voltak, 
akikre helyesen jegyezte meg a guberniumban gr. Teleki László, hogy ez 



elfogások  őfelsége  kegyelmes szándéka ellen vakbüzgóságból származnak. 
A tisztviselőket a rendelet homályos s hiányos helyei vezették félre,  másrészt 
a rendelet csak a nemesekre szóló büntetést állapítja meg. Ez elfógottak  tehát 
nem nemesek lehettek, akikkel nem tudtak mit csinálni. 

Az előfordult  esetek következményeképen a guberniumban bizonyos meg-
állapodások jöttek létre: 

A felséghez  való felterjesztés  előtt apostasia ügyben hozott ítéletek végre 
nem hajthatók. Amely katholikus egyszer átállott más vallásra, de onnét vissza-
tért, az nem kap büntetést. Ha nem tér vissza, a szabály szerint 200 forintot 
fizet.  Ha visszatérvén, újból kitér, az összeget akkor is fizeti.  Akik protestáns 
szülők gyermekei, csak épen hogy katholikus pap keresztelte őket, azokat 
nem szabad háborgatni. Ha paraszt, kóborló kerül fogságba,  a feljelentő  azon-
nal adja elő bizonyítékait s ha a vádlottak nem visszaesők, akkor kezesség 
mellett el kell őket bocsálani. Ebből kitűnik, hogy az elfogások  a per le-
folyása  ideje alatt történtek meg. 

Az 1751-iki rendelet értelmezésében a püspök belátására vall, hogy bele-
ment abba, hogy akik kiskorukban tértek ki a katholikus vallásból s időközben 
nagykorúakká lettek, azokra ne vonatkozzék a nagykorúakra vonatkozó tör-
vény. Továbbá, hogy a visszaesők, azaz másodszor kitérők a felség  ítéletéig 
kezesség mellett elbocsátandók. 

Bajtay püspöksége idejében a katholikusok ügyében több üdvös intéz-
kedés történt, amelyek az ő személyétől el nem választhatók. így az ő idejé-
ben több plébánia létesült Udvarhelyszéken, Aranyosban. A királynő 434 ezer 
forintot  tett le, hogy annak kamataiból templomok, iskolák épüljenek, ha nincs 
annyi jövedelmük, a papok évi díja 150 forintra  egészíttessék ki. Ahol egy templom 
volt, ott érvényben maradt a törvény, hogy bizottság állapítja meg a többséget, 
amely aztán birtokába vette a templomot. Templomot most is csak a felség  enge-
délyével lehetett építeni. Ezt a szabályt pontosan megtartották. Pl. amikor a püspök 
a kőhalmi polgármesternek házi kápolna építésére királyi jóváhagyás nélkül en-
gedélyt adott s a protestánsak emiatt felszólaltak,  a királynő nekik adott igazat. 

Fontos esemény továbbá, hogy a királynő a kolozsvári ispotályt katholikus 
alapításúnak jelentette ki s hogy Bajtay ajánlatára a nagyszebeni árvaházat fel-
állította. Az intézetben csakhamar 83 árva talált elhelyezést, akik szép rendben 
laktak, mindegyiknek volt paplanos ágya, külön ládája. Mindenféle  felekezetűt  fel-
vettek, akik szederjes színű posztóruhában jártak. Az intézetet a jezsuiták vezették. 

Bajtay nevét az anabaptisták és unitáriusok előtt rossz emlékűvé tette, 
hogy a püspök a királynő térítő rendeleteit támogatta. A királynő azon volt, 
hogy e két felekezetet  a katholikusba olvassza. Mivel az uniiáriusok ettől vo-
nakodtak, a királynő őket a hivatalokból kizárta, az anabaptisták pedig rész-
ben beolvadtak, részben a térítés elől kivándoroltak. 

Mária Terézia az erdélyi érdekek szerint cselekedett, amikor a szebeni 
és brassói dékánságot, amelyek eddig az esztergomi érsekséghez tartoztak, 
az erdélyi egyházmegyéhez csatolta, de a katholikus ügy hátrányára járt el, 
amikor a róm. kath. Státus megrövidítésével a katholikus ügyek intézésére a 



gubernium keretében vallási bizottságot (catholica commissio) szervezett (1767). 
E catholica commissio eredeti rendeltetése az u. n. lusitániai-alap kezelése,' 
vagyis azon összegé, amelyet a Portugáliából kiűzött jezsuiták vagyonából 
Mária Terézia megszerzett s Bajtay ajánlatára az erdélyi katholikusoknak szánt. 

A székelyudvarhelyi templom a jezsuita lépcsővel és rendházzal 

Ebből az összegből (400.000 frt)  alakult az erdélyi tanulmány-alap, amely 
utóbb tetemesen megnövekedett. E tanulmány-alapot a catholica commissio 
kezelte, ehhez járult a szebeni árvaház ellátása, utóbb hatásköre egyre bővült. 
Hatáskörének s jellegének megállapítása azon időkre esik, 



A. iezsuitáTend éltöríése. Iskolák. 
A catholica commissio ügykörének kifejlődésére  és egyben az erdélyi 

katholikus tanulmány-alap gyarapodáséra jelentékeny hatással volt a jezsuita-
rend eltörlése (1773). Az eltörlést Erdélyen kívül álló okok hozták létre s az 

A székelyudvarhelyi (volt jezsuita) templom belseje 

érdemes rend megszűnése U erdélyi katholíküsokra súlyos csapásként nehe-
zült. A reformáció  kora óta az erdélyi katholicizmus megerősítésén nagyobb 
nélkülözések között, nagyobb kitartással, nagyobb felkészültséggel  s eredmény-
nyel senki sem működött, mint ők. A veszteség nagyságát, amely a rend 
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megszűnésévei áz erdélyi katholícizmitst s a közoktatást érte, az a fontoé 
szerep magyarázza meg, amelyet a jezsuiták ekkor betöltöttek. 

Már III. Károly idejében iskoláik voltak Kolozsvárott, Gyulafehérvárott, 

A kolozsvári volt jezsuita, most piarista templom 

Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Nagyszebenben, továbbá a földrajzi  Er-
déllyel kapcsolatos helyeken: Nagyváradon, Szatmáron, Nagybányán, Temes-
váron (1726 óta). 

Intézeteik között mindig első helyen állott a kolozsvári,  amely főiskolával 



volt összekötve. Áz építkezések, amelyek az előző korszakban kezdődtek, fo-
kozatosan folytatódtak.  A templomtól a Farkas-utcáig s onnét folytatólagosan 
épült egyemeletes saroképület csakhamar kicsinynek bizonyult. Az Óvárból 

A kolozsvári piarista templom s a mai egyetem 

1727-ben költöztek be 8 azóta folytonosan  építkeztek, amit az a körülmény 
segített elő, hogy birtokaik visszaszerzésével jobb anyagi helyzetbe kerültek. 

1752—65 között épült fel  a mai egyetem telkén kétemeletes hatalmas 
kollégiumuk, amelyben főiskolájukat  helyezték el a csillagvizsgáló toronnyal 
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együtt. E nagy épület a Farkas-utcából, a mai egyetem főbejárata  helyéről, á 
Király-utca felé  haladt s ott egy szöget formálva  a Király-utcában a régi szín-
házig húzódott. A telek többi részén még volt egy saroképület. így a mai 
egyetem telkén három épület emelkedett. A negyedik a mai napon is fennálló 
templom. 

A templom  1718 24 között épült a katholikusok pénzén. Az államhoz 
csak annyi köze volt, hogy 
mikor annak idején jó-
részt a katholikusok gyűj-
téséből az állam a jezsui-
ták összes telkei megvé-
teléhez építési segély 
gyanánt 15.000 forintot 
adott, abból e telekre is 
esett valami ez összegből.1 

A templom építési költsé-
gei a katholikusok áldo-
zatkészségéből tellek ki. 
1724 aug. 11-én a róm. 
kath. Stálus írta III. Károly 
királynak: A jezsuiták aka-
démiai temploma, amely 
Kolozsvár szabad és ki-
rályi városban a mi saját 
pénzünkön  épült (Acade-
micum Societatis Jesu 
templum, in libera regia-
que civitate propriis obo-
lis erectum" . . .) szept. 
10-én fog  felavattatni.2 

Előzőleg a jezsuita rektor 
a kath. Státustól, mint fel-

A kolozsvári piarista rendház építőtől a templom felava-
tására alkalmas idő kijelö-

lését kérte.3 Az állam annyira nem formált  soha a templomhoz igényt, hogy 
amikor 1829-ben a telket, ahol a mai- egyetem áll, az erdélyi katholikus 
tanulmányalaptól, mint tulajdonostól megvette, a megkötött szerződésben a 
kath. Státusnak tulajdonjogát tiszteletben tartva, még kötelezettségeket is vál-
lalt magára. így biztosította a templomhoz való oldalbejárást, az egyetem 
épületében sekrestyés és harangozó lakást, továbbá a tornyon lévő órának, 
mint közös használati tárgynak fenntartását.  A templomot a telekkönyvben is a 

1 L. az előző korszakot. 
3 Magyarországi orsz. lvt. erd. udv. kanc. oszt. 1724. évi iratai. 
3 Jakab Elek történetíró 1890-íki leveléből. 



kath. tanulmányalap, majd helyesebben kifejezve  erdélyi kath. tanulmányalap 
címén jegyezték be, amely két kifejezés  egyébként Erdélyben egyet jelent.1 

Az akadémiai templom elnevezés már onnét eredt, mert a templom a jezsuiták 
idejében a főiskolai  tanulók hitéleiét gondozta, számukra külön hitszónokot 

A kolozsvári piarista rendház kapája 

tartott. Amióta azonban az egyetemet az állam vette át, azóta a templomnak 
az egyetemmel semmi kapcsolata sem volt. 

A rend egyéb kolozsvári intézetei szintén katholikus pénzen épültek fel. 
1 Lásd B. A.: Az erdélyi róm. kath. Státus múltja és jelene 25—27. 1, 



így a Szent József  finevelő,  vagy Báthory-Apor szeminárium (1734), az ebből 
kivált Mária Terézia finevelő  (convictus nobilium, 1735), továbbá a mai fő-
gimnázium helyén egy egyemeletes iskolaépület valamivel előbb. Az intézetek 
nevénél közben használt királyi jelző (pl. Academia regia, collegium regíum 
Theresianum) nem a tulajdonjogra vonatkozott, hanem tisztán a legfőbb  kegy-
úri jog iránt való tiszteletből s a nyilvánosság jelölésére jött használatba.1 

Gyulafehérváron  1753-ban új gimnázium épült katholikus pénzen. Mivel 
a jezsuitarend itteni jövedelmei gyengék voltak, mindenesetre a monostori 
birtok uradalmai is hathatós támogatást nyújtottak. 

A jezsuitarend eltörlése a rend vezetése alatt álló sok intézet, sokféle 

A kolozsvári piarista rendház folyosója 

elfoglaltság  miatt a katholikusokat érzékenyen érintette. Igaz, hogy a rend 
vagyona, mint kegyes kath. adakozók, uralkodóktól adott célvagyon tovább is a 
katholikusok közvagyona maradt, de a lelkes jezsuitákat nehéz volt pótolni. 

A vagyon elhelyezése a következő módon ment végbe: 
A tisztán erdélyi házak vagyonát átvette az erdélyi kath. tanulmányalap. 

A hat erdélyi társház vagyona 710.492 frt  147s krajcárt, évi jövedelme pedig 
23.589 frt  587* krajcárt tett ki, A kolozsvári kollégiumban volt 40 tag, a gyula-
fehérvári  residentiában 6, Szebenben 10, Udvarhelyt 6, Marosvásárhelyen 5. 

A javak között legtekintélyesebb volt a kolozsvári intézetekhez tartozó 
monostori  uradalom,  amely mint egyházi eredetű birtok, Báthory István fejede-
lem idejében került a jezsuiták kezére s egyben mint katholikus közvagyon, 

1 L. a piaristákról szóló részt, 



jó ideig kezükön maradt. A fejedelemség  megszűnése után e birtokot vissza-
kapta a róm. kath. Státus, amely aztán a jezsuitáknak adta át.1 

Mária Terézia a rend felosztásakor  kijelentette, hogy a jezsuiták vagyonát 
ugyanolyan célra akarja fordítani,  mint amely célokat az alapítók megálla-
pítottak. A vagyon jellegének megállapítása ez volt: 

Egyházi jellegű s eredetű vagyonnak vették azon jezsuita vagyont, amelyet 
a jezsuiták mint régi prépostságot, apátságot, oltáralapítványt kaptak. Ez egy-
házi eredetű vagyonra vonatkozólag a királynő igéretét, amely a jezsuita va-
gyon hováfordításáról  szól, fenntartás  nélkül végrehajtotta s azt csak egyházi 
célra fordította. 

E csoportba tartoznak a monostori uradalmak is, amelyek azelőtt a bencés 
apátság birtokai voltak. Báthory István az alapítólevélben ezt az eredetet ki-
emelte s mint a bencés apátság birtokait adományozta a jezsuitáknak. A je-
zsuita vagyon szétosztásánál világi eredetűeknek nyilvánították azokat a javakat, 
amelyeket a jezsuitáknak fejedelmek,  vagy fejedelmi  jóváhagyással magánosok 
adományoztak. Ez az eset a monostori uradalmakra nem áll, mivel az adomány-
se az uralkodó, se magánosok nem.adták, hanem a jezsuiták a fejedelem  ado-
mánylevelével egyházi javakat vettek birtokukba. A vagyon jellege a cserével 
változatlan maradt, csak éppen a kezelő személyek változtak. Olyanformán 
értendő a dológ, ahogyan a helytartótanács kifejtette:  A jezsuiták összes 
javaikat s jövedelmeiket mint „a jámbor alapítványok gondozói" élvezték. 

Mária Terézia egyébként a jezsuiták egész vagyonát csak katholikus 
célra fordította.  A világi eredetűnek mondott vagyonból is csak azt adatta el, 
amelynél az adakozó szándéka nem volt megjelölve, de még azok árát is a 
katholikusoknak adta.8 

így tehát a monostori uradalom tisztán egyházi jellegű birtok, amely az 
államra nem szállhatott. Mária Terézia tényleg e jellegét tiszteletben is tar-
totta, a rend eltörlése után a kolozsvári iskolákat nemcsak meghagyta, hanem 
abba tanárokat állított, azok évi fizetéséről  gondoskodott, az eszközökre az 
uradalom jövedelméből pénzt rendelt. S amikor, bár nem helyesen, a birtokot 
a szebeni árvaház céljaira fordította,  a katholikusoknak a monostori birtokhoz való 
jogát elismerve, elrendelte, hogy a birtok helyett a kath. tanulmányalapba 
évenkint kárpótlásul 12.800 frt.  fizettessék.  A szebeni árvaháznak való ado-
mányozás csak anyai szive bizonyítéka. 

Ezt helyrehozni akarván, az erdélyi kincstárnokság 1796-ban megbízta 
Cserey János erdélyi kincstári jogügyi igazgatót (közügyigazgató, fiscalis  cau-
sarum), hogy a birtokról mondjon véleményt. Cserey az összes hivatalos 
íratok átvizsgálása után a katholikusoknak e birtokhoz való jogát fényesen 
beigazolva látta s 1797 június 24-én kutatásairól jelentést tett.8 

1 L. a megfelelő  korokat. 
3 Fináczy Ernő: A magyaroszági közoktatás története. II. 163—169. I. 
3 Okirat az erd. kath. tanulmányalapnak a. kolozsmonostori uradalomhoz való jogá-

ról. (Erdély-egyházmegyei Értesítő 1876. évf.  és a Hodor-féle  Báthory-egyetem tört. függe-
lékében kéziratban.) 



Kifejtette,  hogy a birtok a fiscusra  nem szállhatott, mivel nincs rá ok, 
ami miatt a fiscus  örökölhette volna. A fiscus  csak magvaszakadás, nota, vagy 
szerződés szerint örökölhetett volna. De az iskola nem szűnt meg, csak a 
tanítók változtak. A hűtlenség (nota) sem íorog fenn,  mert a jezsuitákat az 
ország nem sújtotta, csak a pápa, amely polgári következményeket nem von 
maga után. E birtok a fiscus  kezelése alá csak királyi kegyúri jogon száll-
hatott. E kegyúri jog erejénél fogva  főfelügyelői  s igazgatói joggal bírnak a 
fejedelmek,  hogy az 1791. évi törvény 54-ik cikk értelmében az alapítók célja 
és intézkedései szerint kezeltessék az alapítványokat, de az alapítványi javak-
nak nem tulajdonosai. A jezsuiták eltörlése által csak a tanárok állapota vál-
tozott, a kezelés a fejedelemre  szállott olyan kötelezettséggel, hogy azon javak 
jövedelméből alkalmas tanárokat lásson el. így tett Mária Terézia, aki taná-
rokat tartott, eszközökről gondoskodott. 

A kincstárnokság az alapos véleményt 1798 május 29 én magáévá tette. 
A főkormányszék  az ügyet még egyszer letárgyalta (1847 L. 73. szám), azt 
elfogadta.  Erre a birtok az erd. kath. tanulmányalapnak visszaadatott s keze-
lését a püspökre bízták.1 

A jezsuiták eltörlése után az egyes iskolák folytatták  működésüket. És 
pedig Kolozsvárt három évig exjezsuiták tanítottak, majd 1776 ban a királynő 
az intézeteket a piaristákra bízta, akiknek a tanulmányalapból évi tisztelet-
díjat állapított meg. Gyulafehérvárt  exjezsuiták és világi papok tanítottak to-
vább, a nagyszebeni iskola igazgatója a belvárosi plébános lett, Székely-
udvarhelyre a cath. commissio nevezett ki tanárokat, Marosvásárhelyt a cath. 
commissio világi papokkal látta el. 

Szatmáron 1776-tól 10 évig a paulinusok tanítottak, azután az iskola 
sokáig szünetelt, Nagybányát a minoriták vették át, Nagyváradon egyházi és 
világi tanárok tanítottak, utóbb a premontreiek, Temesvárra csakhamar a 
piaristák költöztek be. A volt jezsuita intézeteken kívül egyéb helyeken is 
szerzetesek tanítottak. A piaristák Besztercén 1717, Nagykárolyban 1725, 
Mármarosszigeten 1730, Medgyesen 1741, Szentannán 1751 óta. Innen 1790-ben 
Temesvárra mentek át. Kantán és Aradon a minoriták, Csíksomlyón a ferenc-
rendiek működtek. 

E kör utolsó püspökei Manzador Pius (1773—4), Kollonitz László gr. 
(1774—80), Batthyany Ignác (1780—1798). Ez utóbbi II. József  császár-ide-
jében vitt nagy szerepet. 

II. József. 
II. József  a-vallásügyre való befolyását  már anyja életében is éreztette, 

ugyanis parancsot adott ki, hogy minden vallásügyi kérvényt előbb neki mu-
tassanak meg, addig ne adják be a királynőnek. Egyéni gondolkozású ural-
kodó volt, aki kialakult elvekkel lépett a trónra s kitűzött tervét vaskövetke-
zetességgel keresztülvitte. 

.Vallási intézkedéseiben, amelyek türelmi rendeletein alapultak, minden 
túlzás mellett is sok körültekintés és méltányosság vehető észre, 

1 Bochkor: Az erdélyi katholikus autonómia, 573. 1, 



A türelmi rendelet a vallásszabadság elvéből indul ki, mivel azonban 
Erdélyben más volt a vallásszabadság elvének fejlődése,  mint Magyarországon, 
azért itt külön' intézkedések is váltak szükségessé. A katholikusokat érintő 
főbb  pontok a következők: 

Vegyes házasságoknál szűnjenek meg a reverzálisok, hanem a szabály 
ez legyen: a fiúk  az apa, a leányok az anya vallását követik. Ha a nem 
katholikus apa a katholikus vallásra tér át, akkor kiskorú gyermekei (12 évig) 
a vallásban valamennyien követik. Ha a nő tér át, csak leányai követik. Ha 
katholikus apa nem katholikus vallású lesz, akkor kiskorú gyermekei, ha nem 
gyóntak és áldoztak, az apa után mennek, az át jnem menő gyermekekről 
18 éves korukig a gyámhatóság gondoskodik. Az anya hasonló áttérése a 
gyermekekre nem hat ki. 

Az uralkodó az áttérőktől komoly meggyőződést kívánt, azért a guber-
niumot utasította, hogy járjon utána, nehogy az áttérőket anyagi haszon ve-
zesse, a csábítókat meg büntesse meg. 

Hogy a vallás nem ismerésből való áttérésnek elejét vegye, azért a kath, 
vallásból kitérni akarókat arra kötelezte, hogy 6 heti vallásoktatásnak vessék 
alá magukat. Ez oktatást nem volt szabad megakadályozni, aki enélkül vala-
kit átvett, az büntetést kapott. Amikor a sokban csalódott császár halála előtt 
rendeleteit visszavonta, azt a türelmi rendeletre nem terjesztette ki, így az ő 
korában életbelépett elvek később is megmaradtak. Megmaradt a 6 hetes 
vallásoktatás; továbbá, hogy vegyes házasság, ha az egyik fél  katholikus, 
akkor katholikus pap előtt kötendő, de reverzális nem kérhető s a házasságot 
nem szabad megnehezíteni. Vegyes házasságoknál, ha az egyikJé\  katholikus;, 
a perek a kath. fórum  elé vitessenek. 

A templomelvételt ő is tiltotta, ahol egy templom volt, arra nézve az 
Appr. Cons. megfelelő  intézkedését ő is fenntartotta. 

Nagy beleszólást kívánt a papképzésbe s a nevelőintézetek működésébe. 
A nevelőintézeteket becsukatta, csak a családi nevelésnek volt a híve. így 
Kolozsvárt mindkét nevelőintézetet (szeminárium, convictus), hasonlóképpen 
Gyulafehérvárt  s egyebütt is. Kolozsváron sok piarista feleslegessé  válván, 
elment, de a gimnáziumban tovább tanítottak, mivel a szerzetesrendek meg-
szüntetésekor a császár a piaristákat nem törölte el. A szemináriumokra mért 
csapás a tanítást is megbénította, mivel a tanulók létszáma mindenfelé  roha-
mosan csökkent. 

A gyulafehérvári  papnevelő intézetet, hogy a növendékeket az egyete-
mekre terelje s nevelésükre az állam felügyeljen,  megszüntethette. A növen-
dékek Kolozsváron folytatták  tanulmányaikat s a plébánia épületben laktak. 
Sokan másutt tanultak: Bécsben 3, Egerben 2, Pozsonyban 2, Budán 7. Eze-
ket is hazahozták Kolozsvárra. 

Kolozsvárt három évig tanultak csupán, ekkor (1786) az uralkodó azt 
kívánta, hogy valamennyien menjenek Pestre. Ezt is megtették. A gyulafehér-
vári szeminárium csak a császár halála után nyílt meg újból. 

II. József  császár idejében Batthyány  Ignác  gr. volt a püspök, Erdély 



egyik legnagyobb nevű főpapja.  Pesten a piaristák intézetében tanult, majd 
Grácban, Rómában s Egerből került az erdélyi püspöki székbe. Az alkotás 
embere volt, fiatal  korában messzeföldön  oltárképeket másoltatott, Gyulafehér-
váron a püspöki lakot hozatta rendbe, csillagvizsgálót alapított s a nevéről 
elnevezett nagy könyvtárt alapította. A nagy történelmi múlttal bíró városban 

történeti érzékére minden ősi em-
lék buzdítólag hatott s ezekből 
merítette a biztatást alkotásaira. 
Maga írt történelmi müveket. 

E kiváló főpap  va l lásos s 
őszinte gondolkozásmódja miatt 
ellentétbe került II. József  csá-
szárral, aki éreztette is vele harag-
ját. Azonban a nemeslelkű püspök 
lelki erejét nem vesztette ezért el 
s várta az idők jobbrafordulását. 

Nagy szerepe volt a közoktatás-
ügy intézésében. 

Közoktatásügy. 

/ A jezsuiták  Erdélybe jövetelük 
idején kialakult tanítási módot 
hoztak magukkal, amely tanítási 
módszer azóta megmaradt. E rend-
szer fővonásai  : 

A tanulás befejezettségét  három 
fokozat  megtétele adja: a gimná-
ziumé, philosophiáé s a theolo-

giáé. A gimnázium 6 osztályból állott s benne a vallástanon kívül fő  tárgy 
volt a latin. A gyermekek kitűnően megtanultak latinul beszélni és írni. Ke-
veset tanultak még a történelemből, görög nyelvből, földrajzból,  számtanból, 
geometriából stb. A philosophiai tárgyak voltak az első évben: a logika, 
metaphisica s mathematica, amely tárgyat szinte elülről kezdtek. A második 
év főtárgya  volt a phisica. Befejezés  volt a theologia. 

A jezsuiták után Kolozsvárt a piaristák  tanítottak, akiknek tanítási rend-
szere sokban eltért a jezsuitákétól. így a középfokon  nagy súlyt helyeztek a 
számtanra s belőle sokat tanítottak. A hazai történelem s nyelv, a latin iro-
dalmi oktatás, a zene nagyobbfokú  tanítása a legnagyobb eltérések. 

Mária Terézia a Ratio educationist is Marx Gratian osztrák piarista 
javaslatai szerint szerkesztette meg. E tanítási rendszer a tárgyak sokaságával 
hozott legnagyobb újítást, emellett gyakorlatiasságával. A gimnázium öt osz-
tályú lett, ezután jött a philosophia két évvel. 

A királynő a püspököt az összes iskoláknak: az egyetemnek, szeminá-



riumoknak, gimnáziumoknak legfőbb  protektorává nevezte ki, az egyetem igaz-
gátását pedig világi emberre bizta. 

Erdélyben a katholikus iskolákban aionban a tanítás nem a Ratio alap-
ján folytatódott,  h^nem a „Norma  Regia"  alapján, amelyet II. József  1781-ben 
tett kötelezővé. A Norma a tanulmányi ügyek kormányzását a guberniumra 
ruházta, e rendszer szerint a főigazgató  (director) gondoskodott a tanügyi 
rendeletek végrehajtásáról, az igazgató (prefektus)  a tanulmányi s erkölcsi 
előmenetelt irányította. A német nyelv megtanulása lett a legelső feladat. 
A három grammatikai osztályt a két éves humaniórák osztálya követte. 

A katholikus iskolák életében, anyagi ügyekben, fontos  szerephez jutott a 
catholica  commisio,  amely 
megalakulása óta fokoza-
tosan fejlődött.  A jezsuiták 
vagyonának lefoglalása 
után nagy anyagi javakról 
rendelkezett. II. József  ko-
rában két részre oszlott: 
egyházi és tanulmányi bi-
zottságra. Igaz, hogy a 
catholica commissio telje-
sen állami intézmény volt, 
amelynek megalakulása a 
róm. kath. Státusnak hát-
rányára szolgált, de jel-
lege katholikus. 

Tagjai voltak a gu-
bernium kath. tanácsosai, 
elsősorban a püspök, s a 
gubernium kath. titkárai. 
Előadója 1777. óta egy kath. egyházi ember, akit a püspök nevezett ki. Elnöke 
volt a gubernium elnöke, ha kath. volt, egyébként a rangban első kath. tanácsos, 
vagy maga a püspök. Határozatait a gubernium nevében adta ki ezzel a meg-
különböztetéssel : in publico ecclesiasticis. Külön helyisége, levéltára volt, a gu-
berniumtól függetlenül  működött. Rendeleteit önállóan hozta, a gubernátor csak 
aláírta. Határozatait csak akkor terjesztette a gubernium elé, ha azok végre-
hajtásában a közigazgatási közegeket kellett igénybevenni.1 A cath. commissio 
ellen, mint önkényesen felállított  bizottság ellen, a róm. kath. Státus állan-
dóan küzdött. Bár így a catholica commissio a róm. kath. Státust  háttérbe 
szorította, mindamellett a Státus az önkényuralom e napjaiban is megtartotta 
fontosságát.  1717., 1722, 1726., 1727., 1728., 1732., 1739., 1740., 1746.; 1747, 
1748., 1750, 1751, 1759, 1760, 1790. években a státusgyűlések megtartásá-
ról feljegyzések  vannak, amelyek a Státus élénk munkájának beszédes bizony-
ságai. Tagjai vegyesen egyháziak és világiak voltak. 

1 Bochkor i. m, 339. s köv. 1. 



Hogy a catholica cotjimisio dacára is milyen súlya volt, kitűnik abból, 
hogy képviselte az erdélyi róm. kath. egyházat minden politikai, vallásközi, 
világi vonatkozású egyházi kérdésben, élt püspökválasztó, illetve jelölő jogá-
val. Törvényhozó, alkotmányozó, kormányzó hatalmat gyakorolt autonom 
ügyekben. Jogkörében az államhatalom és a társadalom egyaránt elismerte.1 

Egyházkormányzat. Hitélet. 
A katholikusok belső életébe az 1717., 1726 , 1732-iki státusgyűlések 

engednek bepillantást. Az elsőn visszamenőleg megerősítették az 1669., 1672, 
1674., 1697-iki státusgyűlések végzéseit. E gyűlések végzései alapján a belső 
élet a következőkben foglalható  össze: 

Az egyház élén álló püspök, esetleg vicarius magának tartotta fenn  az 
elválási és egyéb főbenjáró  ügyekben való döntést. A 24 frtot  meghaladó 
ügyek mind hozzá kerültek. Az esperestek neki tettek jelentést. 

Az esperest  az eléje terjesztett ügyekben legalább három szavazóbíró 
(ülnök-assessor) részvételével döntsön. A 24 frtig  terjedő ügyek ide tartoztak. 
Gondosan kellett ügyelnie arra, hogy a szentségek kiszolgáltatásában a trienti 
s nagyszombati zsinatok végzései betartassanak. Az esperes ellenőrizte a plé-
bánosokat, évenkint hivatalos látogatást tartott, a kihágásokat büntette és mű-
ködéséről jelentést tett a püspöknek. 

A plébános  a püspök vagy vicarius tudta nélkül plébániáját el nem 
hagyhatta, hogy másik plébániát vállaljon. De megfelelő  ok nélkül a vikárius 
sem tarthatta attól vissza, hogy máshová menjen. Idegen plébánia területén 
az ottani plébános engedélye nélkül papi teendőket nem végezhetett. 

Kötelessége volt, hogy az ifjúságot  és a népet a katekizmusra tanítsa. 
Ide vonatkozó beszédei előtt elmondották a Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát, 
a beszéd után meg a Hiszekegyet és Tízparancsolatot. A beszédek hétköz-
napra estek, vagy ha nem lehetett, akkor vasárnapokra és ünnepnapokra. 
Vasárnap és ünnepnap délután a templomokban vesperást tartottak, szombaton 
meg a loretói litániát mondották el. 

A plébános feladata  volt, hogy az egyház vagyonára ügyeljen, a tem-
plomot rendben tartsa, a misézést hétköznap se hanyagolja el. Ruházatának 
paphoz illőnek kellett lenni. Megkívánták, hogy reverendája ne legyen kurta, 
színe fekete,  violaszín, szederjes legyen, ne legyen rajta vitézkötés és sárga 
gomb. Fején kapuciumot hordott. 

Fizetése minden házasembertől 2 kalangya buza volt, vagy ugyanannyi 
zab. Néhol árpát vagy rozsot adtak. Föld nélkül való szegény ember, akinek 
nem volt termése, négy napot dolgozott vagy fizetett.  A tanító 1 kalangya búzát 
kapott, vagy a szegény 2 napig dolgozott neki. Iparos, kereskedő tehetsége sze-
rint fizetett.  Ha nem fizetett  valaki, a behajtásban a hatóság nyújtott segédkezet. 

A jövedelemhez tartozott a stóla. Énekes miséért 1 frtot,  halotti beszédért 
2 frtot,  kismiséért 24 dénárt fizettek.  Az énekes mise díjának egyharmada a 
kántoré volt. 

1 Bochkor i. m. 339, 388., 406. 1. 



Az ifjúságnak  táncra a plébános adott engedélyt, ha tisztes emberek 
felügyeltek  arra. A féktelenkedő  3 frt  büntetéspénzt fizetett.  Istentisztelet alatt 
tilos volt a vásár, csak előtte és utána volt megengedve. 

A tanító  állását a plébános engedélyével fogadhatta  el. Napjában három-
szor a harangozásról gondoskodott. Az ifjúságot  vallásosan, szorgalmasan 
kellett tanítania. Hogy komoly munkájától más foglalkozás  el ne vonja, tiltva 
volt, hogy jegyzői vagy egyéb állásokat elfoglaljon.  Mivel kántor is volt egy-
úttal, istentisztelet alatt hétköznap is köteles volt megjelenni, misén énekelni. 
Körmenetkor, temetéskor a papot elkísérte, józan életűnek kellett lennie s 
gyermekeit jól kellett nevelnie. 

Ha egyházi ténykedésen vett részt: kék, violaszín, szederjes hosszú ru-
hát viselt. Ha a plébánost nem becsülte, engedetlen, káromkodó volt, az es-
peres, majd visszaesés esetén a vicarius büntette. Segítőt is tarthatott, de csak 
a plébános engedélyével és csak olyant, aki az írásra, olvasásra jól megtaní-
totta a gyermekeket. 

Ahol nem volt pap, azt a licentiatus  pótolta. Évenkint vizsgát tett és 
idegen plébánia területén nem végezhetett egyházi ténykedést. Hitelemző be-
szédeken a hitről, szentségekről, az egyházról, az erényről és bűnökről kellett 
beszélnie. Halotti beszédet is tartott, ha azt díjazták. 

Az egyes helységekben (megyék) a megyebirák közül most emelkedett 
ki a főmegyebíró  (curator), aki három évig volt hivatalában, de továbbra is 
megválaszthatták. A megyebirák gondoskodtak az egyház vagyonáról, arról je-
lentést tettek, az ünneps?egőket, bőjtszegőket megbüntették. 

A kath. Státus tekintélyére, fenyítő  erejére fontos  adat, hogy akikkel nem 
bírtak, azok ellen a guberniumnál vagy a kath. Státusnál  kerestek segítséget,1 

1 Veszély i. m., I. 68. I. 



A jozefinizmus  hatásai s az erdélyi 
egyházmegyék küzdelme ezek ellenében. 

(1790—1847.) 
Irta: Bagrossy Bertalan. 

II. József  császár halálos ágyán, 1790 február  8-án egy tollvonással eltörölte 
összes rendeleteit, amelyek életbeléptetéséért uralkodásának tíz éve alatt any-
nyit küzdött. De egyházi rendszere, amelyet őróla „jozefinizmus"  néven ismer 
a történelem, túlélte a tragikus végű császárt. 

Nem tudtak róla lemondani sem az udvar, sem a miniszterek, sem a 
főkormányszékek  tagjai, mert abban a központi hatalom megerősítésének és 
a sok elemből összerótt Habsburg-birodalom összeforrasztásának  nélkülözhe-
tetlen eszközét látták. Támogatták az aulikus főurak,  akik mindenben vakon 
követték az udvar akaratát. S ha az egykorú irodalmat tekintjük, mellette volt 
a közvélemény is, mert ezt felsőbb  sugalmazásra megjelent röpiratokkal igye-
keztek megtéveszteni. 

A király azonkívül, hogy Szent Istvántól örökölt ősi apostoli jogánál 
fogva  gyakorolta a magyar katholikus egyház szervezésének, új püspökségek 
alapításának s a főpapok  kinevezésének és áthelyezésének jogát, fenntartja 
magának az előző korszakból a katholikus egyházi ügyeknek a legapróbb 
részletekig való kormányzását egyedül neki felelős  közegei, a Kancellária és a 
Helytartó Tanács, illetve az Erdélyi Gubernium által. Visszaállítja ugyan a 
püspökök összeköttetését a római szentszékkel és a" szerzetes rendekét római 
generálisaikkal, de továbbra is gyakorolja a „ius placeti"-t, amelynek értel-
mében a központi egyházi főhatalomnak  rendeletei csakis a király beleegye-
zésével hirdethetők ki és hajthatók végre. A király szabja meg a theologiai 
intézetek tantervét a Ratio Educationis által, határozza meg a növendékek 
felvételének  föltételeit,  a tanárok képesítését, előírja a tankönyveket és a taní-
tás módszerét. Közege, a Helytartó Tanács hivatva érzi magát, hogy irányt 
szabjon a tisztán dogmatikus kérdésekben is. Megrója azt a tanárt, aki a pápa 
csalatkozhatatlanságát és az egyetemes zsinatok felett  való hatalmát meri vitatni. 
Rendreutasít egy másikat, amiért azt tanítja, hogy vannak olyan törvények, 
amelyeknek pusztán polgári büntetőjogi hatályuk van (dantur leges mere 
poenales).1 

1 Dr. Kovács: A csanádi papnövelde története 247—290. 1. 



A Helytat tó Tanács bitorolja áz egyházmegyék kormányzásában a pápa 
és a püspökök jogait. Rendeleteket bocsát ki az alapítványi misék végzéséről,1 

a szerzetesi szabályokról,2 a papok lelkigyakorlatairól, a böjt megtartásáról. 
A papokat állami tisztviselőnek tekinti s megszabja, hogy miről prédikáljanak. 
A keresztség kiszolgáltatása után a himlőojtásról kell beszélniük. S hogy ne 
sokat törjék rajta a fejőket,  kész prédikációkat kapnak magyar, német és tót 
nyelven. Koronkint a burgonyatermelésről kell a templomban oktatást tarta-
mok.8 Tapasztalván a kormány, hogy a rablás és lopás vétkei különösen a 
pásztoremberek között vannak elterjedve, rendeletet ad ki) hogy a lelkészek 
koronkint erről beszéljenek, ilyen alkalommal az érdekelteknek kötelességük 
jelen lenni, a predikációhallgatásról bizonyítványt kérni s azt a szolgabíró kí-
vánságára felmutatni.4  Sok a katonaszökevény. Velők szemben gyakran ren-
deli el a kormány, hogy a papok a kegyelem Ígéretével kecsegtessék őket 
vissza cserbenhagyott zászlóikhoz. A Helytartó Tanács ad útmutatásokat arra 
nézve is, hogy mikép kelljen a vegyes házasságoknál eljárni és az áttérőket 
gondozni. A katholikus hitről más vallásra kiállani csupán a kormány enge-
délye mellett szabad és csak azon esetben, ha az illető előbb hatheti oktatást 
vett plébánosától és még azután is állhatatosan megmarad szándéka mellett.5 

Valósággal szánandó a püspökök helyzete a jozefinizmus  rendszerében. 
Eléggé jellemző példa a Klobusiczky Péter szatmári püspök esete, aki 

„kiváltságos oltár"-ra (altare privilegiatum) való jogot szeretett volna Rómából 
kieszközölni. Megkérdezi tehát barátját, báró Fischer egri érseket, hogy mily 
uton-módon juthatna céljához.̂ A kérdezett főpap  ily választ ad neki: Nem 
tanácsolja, hogy ebben az ügyben Rómához forduljon,  mert azt neki a király 
rossz néven venné, ő átkutatta egész irattárát s abban idevonatkozólag csu-
pán egy 1786-ban kelt helytartótanácsi rendeletet talált, melynek értelmében 
„az ilyen kiváltságok, amelyek a katholikus egyház igaz. elveivel semmiképen 
sem egyeztethetők össze, töröltessenek el s jövőre a direktóriumokból hagyas-
sanak ki." Ajánlja, hogy kérdezősködjék a bécsi referendáriusnál.8 

A fenti  ügy további fejleményeit  nem ismerjük, de csattanóval végződik 
egy másik, a Kőszeghy csanádi püspök esete. Ez 1808-ban intést kapott, 
amiért szemináriumában a kánonjog tanára a pápa tévmentességét és a zsi-
natok feletti  joghatóságát tanítja. A püspök azonban férfiasan  megfelelt:  Ö néni 
talál — úgymond — semmi vétséget olyan tan előadásában, amelyet a hit-
tudósok már századok óta elfogadtak.7 

Ha kutatjuk az okát, amiért a jozefinizmus  sem a pápaság, sem a ma-

1 Szatmár-egyházmegyei irattár 1271—1819,314—1813 sz. Helytartó Tanács 30545—1819, 
2282—1813 sz. 

2 Szatmár-egyházniegyei irattár 967—1817 sz. Helytartó Tanács 25687—1817. sz. 
a Szatmár-egyházmegyei irattár 400—1814 sz. Helytartó Tanács 28769—1814 sz. 
4 Szatmár-egyházmegyei irattár 959—1814 sz. Helytartó Tanács 18567—1814 sz. 
6 Szatmár-egyházmegyei irattár 357—1816 sz. Helytartó Tanács 5710—1816 sz. 
6 Szatmár-egyházmegyei irattár . 486—1818 sz. 
' Dr. Kovács: i. m. 247. lap. 



gyar felső  és alsó klérus részérői ném talált, erélyesebb ellenállásra, azt a2 
Árpádok és a Habsburg-királyok történetében könnyen megtaláljuk. • 

Szent István első magyar király az ő valóban apostoli működésével annyi 
érdemet szerzett a katholikus egyház iránt, hogy még ha el sem ismerjük a 
Stilveszter-bulla hitelességét, őt azon jogok gyakorlására, amelyeknek párjok 
a világon nincs, méltónak találjuk. Utódai követték szent elődjük példáját s az 
általa alapított püspökségeket nagy vagyonnal és gazdag kiváltságokkal ruház-
ták fel.  Innen van a benső, szívélyes viszony az egyház és az állam, emennek 
törvényhozása, igazságszolgáltatása és közigazgatása meg amazéi között. Szent 
István egyházi ügyekben is hoz törvényeket. Szent László és Kálmán királyok 
pedig országos zsinatokat tartanak, amelyeken egyházkormányzati és fegyelmi 
ügyekben is hoznak határozatokat. A társadalmi evolúció eme stádiumában 
az állam még annyira fejletlen,  saját hivatásával annyira nincs tisztában, hogy 
körvonalai elmosódnak és az egyházéba belevesznek. Csupán egy olyan erő-
teljes egyéniség, amilyen VII. Gergely pápa, volt képes a fogalomzavar  ködé-
ben tisztán látni és az állami túlkapásokat visszautasítani. Kálmán király a 
gvastallai zsinaton kénytelen az investitura jogának gyakorlásáról lemondani. 

Az avignoni pápáknak francia  befolyás  alá való jutása s e korszak vé-
gén a római szék betöltése körüli zavarok teszik előttünk érthetővé, hogy 
Zsigmond király a tényleg létező idegen politikai befolyások  ellen a placetum 
regiummal védekezett, amelyet Mária Terézia jónak látott újból feleleveníteni. 

De úgy ez a nagy királynő, akit új egyházmegyék alapítása miatt méltán 
lehet Szent István első magyar királyhoz hasonlítani, mint Habsburg-ősei 
annyi sok érdemet szereztek a katholikus egyházzal szemben, hogy a pápa-
ság irántuk mindig a legteljesebb bizalommal volt s még kétes jogú követe-
léseik előtt is készséggel meghódolt. Egészen természetesnek fogjuk  ezt a 
viselkedést, tartani, ha meggondoljuk, hogy ez a fejedelmi  család századokon 
át két arcvonalon harcolt a katholicizmus érdekében. Nyugat felé  a protes-
tantizmust szorította vissza s ha erejét nem is volt képes megtörni, bizonyos 
egyensúlyi helyzetet hozott létre vele szemben. Kelet felé  pedig az egyetemes 
keresztény vallást és a civilizációt védte a három világrészre kiterjedő török 
hatalom ellen. Innen érthető meg II. Józseffel  szemben a VI. Pius pápa maga-
tartása, amely inkább hasonlított egy eltévelyedett fián  búsongó atyáéhoz, 
mint mennyköveket szóró elődeiéhez. 

De hogy ennek a korszaknak legjellegzetesebb egyéniségét méltassuk, 
Ferenc király (1792—1835) mélyen vallásos lélek volt. Amellett, hogy öröklött 
hatalmára féltékeny,  távol állott tőle még a gondolat is, hogy népeit elszakítsa 
Rómától. A francia  nemzet és királyi család, de különösen szerencsétlen nővére, 
Marié Antoinette sorsán okulva, valóságos borzalmat érzett a felvilágosodás 
eszméi iránt, amelyek végeredményökben a forradalomra  vezettek. Tehát bi-
rodalmában a katholikus egyházzal szemben tanúsított magatartása nem volt 
egyéb teljesen felesleges,  atyáskodásnál,  amely az egyházra nézve amily nyo-
masztó, épen olyan lealázó is volt. De tűrte a pápaság és tűrték a püspökök 
a császár-királynak túlbuzgó közegei által még inkább súlyosbított ezt a hely-



zétet, nlert Uralkodójukban az isteni gondviselésnek egy csodálatos eszközét 
látták, aki birodalma gyöngeségeinek és seregei vereségeinek ellenére végre 
mégis legyőzi az istenített I. N.apoleont, helyreállítja a legitimitást s a trón-
jától megfosztott  és fogságra  hurcolt VII. Pius pápának visszaadja Rómát és 
az Egyházi Államot. 

Aki hallotta valaha a most már rég sírjukban nyugvó öregektől az áhí-
tat és átszellemíiltség hangján kiejteni a császár-király hivatalos címét, a 
„Sacratissima  Majestas"-1,  annak fogalma-van  arról a vallásos kegyelettel ha-
táros tiszteletről, amellyel katholikus alattvalói őt illették. 

Végakarata az volt, hogy fia,  V.  Ferdinánd  (1835—1848), politikáján ne 
változtasson semmit se. Egyébiránt erre nézve kezesség volt az államkancel-
lárnak, Metternich Kelemen hercegnek az egyénisége is, aki az űj király egész 
uralkodása alatt megtartotta hivatalát, amelyet már atyja idejében viselt. De 
a haladó idők hatalmasabbak az egyes embereknél. Az Európaszerte előretörő 
szabadságvágy és liberálisabb szellem sokat enyhített ,a kath. vallási Qgyek 
jozefinisztikus  kezelésén, úgy hogy Ferdinánd uralkodása alatt az nem lép föl 
többé olyan bántó formában. 

Már Ferenc király megszüntette a II. József  által létesített generális sze-
mináriumokat s a papnövendékeket visszaküldte egyházmegyéjük kebelébe. 
Nem kellett többé hallgatniok az ott előadott febroniánus,  janzenista és joze-
finisztikus  tanokat, amelyek egyeseknél még a keresztény hitet is aláásták s az 
erkölcsi züllésnek tág kaput nyitottak; igazi gerinces katholikus papokká ne-
velkedhettek, a királyi hatalom előtt való szolgai meghunyászkodás nélkül. 
Püspökeik atyai szemeik előtt voltak ismét, akik mint az egyházmegye leg-
becsesebb kincsére vigyáztak szemináriumaikra és a bennük nevelkedő leviták 
hitbeli és erkölcsi épségére.1 

A papság, mint egészséges szervezet a beléje került mérget, úgy vetette 
ki magából a jozefinisztikus  gondolkozást és érzületet. A megpróbáltatás arra 
nézve is jó volt, hogy még ott is létesült papnevelő intézet, ahol azelőtt nem 
volt, mint a csanádi egyházmegyében. 

Antonomlkus mozgalmak.3 

Az eddigiekben a hierárchia szenvedéseit és küzdelmeit tárgyaltuk jobbára 
a perifériákon.  De magában Erdélyben az egyháznak Istentől rendelt elöl-
járósága nem állott egyedül harcaiban, mert itt a világi hívek tábora a Kath. 
Státusban a kor viszonyaihoz képest megszervezve, támogatta. Küzdelmeiben 
a törvényesség alapján állott, mert az elébe tornyosuló nehézségeket mind az 
Approbata I. 1. 3-ból, mint egy archimedesi sarkpontból iparkodott legyőzni. 
Mellette kitartottak a protestáns felekezetek  is, nem valami atyafiságos  szere-
tetből, hanem önérdekből, mert a katholikusok önkormányzatában a saját 
vallásuk szabadságát is védelmezték. 

1 Mihályfi:  A papnevelés története. 268—276. 1. 
2 Bochkor Mihály: Az erdélyi kath. autonómia. 371—377. 1. Veszely Károly: Az er-

délyi róm. kath. püspöki megye autonómiája: 1. 114, II. 9. 1. 



Azért, mikor II. József  halála iltán Erdély rendjeinek szivéből is felzúdult 
a tíz éven át szenvedett méltánytalanságok érzete és törvények alkotásával 
iparkodtak magukat a jövőben hasonlóktól megvédelmezni, 1791 szeptember 
5-én mind a négy vallás híveinek nevében terjesztette elő a kir. főigazgató 
tanács az „egyházi  dolgokról  Íratott"  törvényjavaslatokat. Ezek közül bennünket 

,főkép  a 146. és 150. cikkek érdekelnek. Az előbbinek címe: „A római katho-
likusok ügyeinek a Kath. Státus és a püspök kizárólagos vezetése alá való 
bízásáról." Szövege pedig a következő: „Valamint a helvét és ágostai hit-
vallásuaknál, nemkülömben az unitáriusoknál az Approbata Constitutiók P. I. 
T. 1. Art. 3. szerint, meg az ősi és törvényes gyakorlat értelmében a vallással 
kapcsolatos ügyeket ugyanazon hitfelekezetek  státusai vagyis konzisztóriumai 
szokták intézni, épen úgy a római katholikusok részén is az ő egyházaik és 
kegyes alapítványaik ügyei a Felség hozzájárulásával ezen hitvallás katholikus 
karaira (Statibus) és azok püspökére bízassanak kormányzás végett, megszűn-
tettetvén ezen ártikulusból kifolyólag  a commissiók, amelyek eddig a kir. 
Gubernium befolyása  alatt állottak és irányítása mellett működtek." 

Érdekes ezen cikkben, amely törvényjavaslat jellege mellett országgyűlési 
határozat erejével bír, hogy a protestánsok épen úgy kívánják a Catholica 
Commissio eltörlését, mint a katholikusok. Csakhogy külömböző indító okból. 
Mert míg a Kath. Státus saját hatásköre bitorlóját látta a kath. bizottságban, 
addig a protestánsok azt a kormányhivatalt. nézték benne, amely az állami 
hatalom eszközeivel az ő jogaikat is csorbítja s a katholikusokat igazságtalan, 
előnyökhöz juttatja. 

A 150. törvényjavaslat címe: „A római katholikusoktól elvett telkek 
visszaaadásáról és az alapítványoknak a jövőben az alapítók szándéka szerint 
való kezeléséről." Szövege a következő: „Ö Felsége (Sacratissima Sua Majes-
tas) méltóztatni fog  kegyesen megengedni, hogy a római katholikusoktól a 
legutóbbi kormányzat alatt elvett alapítványok nekik teljes rendelkezési joggal 
adassanak vissza, nemkülömben azon jószágok és telkek is, amelyeket azelőtt 
némely helyeken iskolák és nevelőintézetek részére szereztek, de másoknak 
adattak el, a vevőktől az általuk kifizetett  vételár és (ha netalán ilyenek for-

. dúltak volna elő) a javítások megtérítése mellett visszaszereztessenek és tulaj-
donosaiknak visszaadassanak. Továbbá ugyancsak fentnevezett  Ő Felsége a 
négy bevett vallást egyenkint biztosítja, hogy a jámbor alapítványok az ala-
pítók szándékához képest az illető vallások karainak (Statibus) fognak  átadatni 
kezelés végett és a jövőben soha semmiféle  módon nem fognak  megmásíttatni 
vagy más vallásúak alapítványaival Összekevertetni." 

Ha Ferenc király ezeket a törvényjavaslatokat úgy szentesítette volna, 
ahogy hozzá felterjesztették,  az egyet jelentett volna vallási, tanulmányi és 
alapítványi téren abszolút hatalmáról való lemondással. Pedig ennek a kornak 
az irányzata a legtávolabb állott az ilyen kormányzati szellemtől. S még ha 
a protestánsok iránt, akikért Poroszország és Anglia mindig kész volt egy jó 
szót szólani, engedékenyebb is volt az uralkodó, a katholikusokat nem volt 
oly könnyen hajlandó az abszolutizmus vaskapcsai közül kibocsátani, annyival 



kevésbé, mert ügyeik teljes hatalom mai való intézésére a kegyúri jogban 
Erdélyre nézve is kimerítő alapot vélt találni. 

Azért a 146. cikket az udvari kancellária javaslatára kihagyta a szente-
sített törvényjavaslatok közül s ebbeli eljárását az 1792. évi május 26-án 
2893. sz. a. kelt és az 1792. évi augusztus 20-ára Kolozsvárra hirdetett ország-
gyűlésen felolvasott  leiratában okolja meg a király s egyszersmind megjelöli 
a határt, ameddig uralkodói jogainak feladása  nélkül a katholikusok önkor-
mányzatának engedélyezésében elmehet. Az idevonatkozó 45. pont így szól: 
„Minthogy az iskolákra nézve, Ti Hűséges Karok és Rendek, a ti tanácsoto-
kat és véleményeteket kegyesen meg fogjuk  hallgatni, a jámbor alapítványok-
ról és azoknak az alapítók szándéka szerint való kezeléséről pedig a 60. 
törvénycikkben gondoskodás történt: az általatok 146. szám alatt felterjesztett 
articulust kihagytuk a többiek sorából, kegyesen megengedve a jövőben, hogy 
a katholikusok is a saját iskolai, alapítványi és egyházi ügyeiket — miután 
tudniillik azok kezelésök módjával együtt világosabban meghatároztattak (kivéve 
azokat, amelyek egyenesen a püspöknek vannak fenntartva)  — az Erdélyben 
bevett többi vallásfelekezetek  konzisztóriumai módjára, a Mi királyi legfelsőbb 
betekintésünk mellett, épségben maradván azok iránt a mi felségjogaink, 
külön  tárgyalják  és a tárgyalásaikról felvett  hiteles jegyzőkönyveket, a katho-
likusok is úgy, mint a többi bevett vallások konzisztóriumai, Guberniumunk 
útján hónapról-hónapra Felségünk elé terjesszék." 

A közölt okmányból kiviláglik: 
1. A király az autonómiájukat sürgető katholikus rendek kérelmét nem 

tagadja meg, mert ha ezt teszi, nyíltan megsérti a törvényt: a Const. Appr. 
P. I. t. 1. art. 3-at. 

2. A király csupán elhalasztja a kath. autonómia életbeléptetését akkorra, 
mikor már az egyes alapítványok jogi természete és kezelésök módja világo-
san meg lesz határozva. 

3. A király elismeri, hogy a katholikus karok és rendek képviselőinek 
épen olyan joguk van a saját iskolai, alapítványi és egyházi ügyeikben intéz-
kedni, mint a református,  lutheránus és unitárius konzisztóriumoknak. Már 
pedig kétségtelen, hogy a nevezett bevett vallások önkormányzati joguk hábo-
rítatlan birtokában voltak. Nem is tart fönn  a király a katholikusokkal szem-
ben sem több jogot, mint a protestánsokkal szemben, mert csupán a felügye-
leti jogot rezerválja magának. 

Az országgyűlési rendek 1792 szeptember 28-án foglalkoztak  e királyi 
leirattal. Elidegeníthetetlen joguknak tartják a tanítás és nevelés felügyeletére 
vonatkozó jogukat. Tiltakoznak a királynak ama kívánsága ellen, hogy a 
konzisztóriumok jegyzőkönyvei legfelsőbb  betekintésre felterjesztessenek.  Mert 
— mint megállapítják — ezt a törvényellenes szokást II. József  hozta be, már 
pedig ez az ő többi újításaival együtt eltörültetett. De továbbá ellenkezik Er-
dély alaptörvényének, a Diploma Leopoldianumnak első pontjával is, amelynek 
értelmében a bevett vallások dolgaiban soha semmiféle  változtatásnak vagy 
újításnak nem szabad történnie. 



Az 1791. évi országgyűlésen megalkotott 150. számú törvényjavaslatnak 
sem lett jobb sorsa. A király csak kihagyásokkal s ama záradék hozzátételé-
vel volt hajlandó azt szentesíteni, hogy az alapítványokra vonatkozólag fenn-
tartja a királyi fenséget  megillető felügyeleti  jogot. A rendek ellenben 1792 
szeptember 18-án tartott ülésükben továbbra is a konzisztóriumok csorbítatlan 
joga mellett kardoskodtak s csak ilyen értelemben voltak hajlandók a szente-
sítést elfogadni. 

Az udvar azonban nem nézte jó szemmel ezeket a'z országgyűlési meg-
állapodásokat s az ezek alapján szerkesztett erdélyi feliratot.  Az 1794. évi ju-
lius hó 31. napjáról 3093. sz. alatt keltezett válaszában az uralkodó kijelenti, 
hogy a jegyzőkönyvek felküldésében  semmi törvénybe, vagy diplomába ütköző 
kívánságot nem Iát, mert a legfőbb  felügyeleti  jog csak úgy gyakorolható, 
ha az egyházi, iskolai és alapítványi ügyek tárgyalásában semmi olyas nem 
történik, amiről a fejedelem  tudomással nem bír, vagy pedig amit a tételes 
törvények és kellőképen elfogadott  üdvös határozatok ellenében megállapítani 
meg nem engedhet. Tehát látjuk, hogy az uralkodó is enged merev állás-
pontjából s elég szűk körre' szorítja felügyeleti  jogát. Mindazonáltal a jegyző-
könyvek felterjesztéséhez  továbbra is ragaszkodott. 

A rendek sem tágítottak. Az 1794. évi november 11. napjára Kolozsvárra 
hirdetett országgyűlésen továbbra is fenntartották  a konzisztóriumok jegyző-
könyveinek felküldése  tárgyában elfoglalt  korábbi álláspontjukat. A protes-
tánsok külön feliratban  is kérték az 1792 május 26-iki fent  közölt királyi leirat 
visszavonását. A Katholikus Státus pedig a rendek közvetítését kéri, hogy 
némely akkor sürgőssé vált alapítványi ügyben szabadon rendelkezhessék, 
másrészt, hogy általában hajtassék végre az 1790/91. évi 54. törvénycikk a 
katholikusoktól elvett alapítványok tárgyában. 

A Felséjg elutasítja mindeme kérelmeket. De 1797. évi ápr. 7-én kelt 
822. számú leiratában még is tesz a katholikus autonómia  visszaállítása ügyé-
ben egy lépést, amely akár őszinte volt, akár nem, mégis kétségtelenül bizo-
nyítja, hogy a király az erdélyi Kath. Státus önkormányzati jogát, habár akkor 
szünetelt is, elévülhetetlennek tekinti. Rendeletének idevonatkozó része így 
hangzik: „Minthogy ezeken kívül a római katholikus hiteri lévők részéről az 
előző években alázatosan Elébünk terjesztett folyamodványból  megértettük, 
hogy ők mindamaz ügyeket, amelyeket eddig az egyházi, tanulmányi és ala-
pítványi bizottságok (commissiók) tárgyaltak, a többi bevett vallások konzisz-
tóriumai mintájára és szabályzata szerint, de mégis Katholikus Státus elneve-
zés alatt akarják kezelésükbe venni: titeket, a Mi főkormányszékünket  kegye-
sen megbízunk, hogy az 1792. évi május 26-án hozzátok intézett királyi 
kegyelmes leirat folyományaképen,  meghallgatván mindazokat, akiknek az ér-
dekében áll, minél előbb terjesszétek Elébünk véleményeteket a fentnevezett 
ügyeknek a római katholikus valláson lévők részéről való kezelésének módjáról." 

Ez a rendelet látszólag teljesen előkészíti az erdélyi katholikus autonó>-
miát: a Gubernium a király nevében tárgyalásba fog  bocsátkozni a Kath. 
Státussal az egyházi, tanulmányi és alapítványi ügyek átadásáról, illetve át-



vételéről. S ha megtalálják a kellő formát,  amely az önkormányzat követel-
ményeinek is, a király legfelsőbb  betekintési jogának is megfelel,  megszűnnek 
a kormánybefolyás  alatt álló, gyűlölt commissiók s a Katholikus Státus vissza-
nyeri autonomikus jogait az egyházi jellegű .vagyon kezelésében s a tanulmányi 
ügyek irányításában. 

Sajnos, ez a megegyezés az általunk tárgyalt korszakban nem jött létre. 
Bár csupán az 1790/91., 1794/95. és 1810/11. évi országgyűlések idejéből 
vannak a Kath. Státus gyűléseiről pozitív adataink, fel  kell tételeznünk, hogy 
legalább az országgyűlések idejében gyakran jöttek össze részvételre jogosított 
tagjai s a főkormányszékkel  való megegyezés is állandóan megbeszélés tárgya 
volt, de az udvar magatartása miatt minden eredmény nélkül. A kath. com-
missió tovább működött, sőt 1808-tól kezdve ügyköre is bővült az erdélyi 
kath. elemi iskolai tanítói nyugdijalap kezelésével. 

De feltétlenül  a Státus tevékenységének kell tulajdonítunk, hogy az or-
szággyűléseken a kath. bizottság létezése állandóan a vallási sérelmek között 
szerepelt s még á protestáns rendek is követelték az ő egyházjogi műnyel~ 
vükön egy mixtum cath. consistorium felállítását.  Ezt a képet tárja elénk az 
18á4., 1837. és 1841. évi országgyűlések története. 

Küzdelmek a püspökjelölés jósáért.1 

Az erdélyi Kath. Státusnak kétségtelenül legszebb s a vílágegyházban 
páratlanul álló joga volt a püspökkandidálás. E 
Mária Terézia és II. József  kormánya alatt ve-
szendőbe látszott menni, de épen azért, mert oly 
becses volt, sem azt elfeledni,  sem róla le-
mondani nem lehetett. 

Batthyány Ignác gróf  püspöknek 1798 nov. 
22-én bekövetkezett halála után I. Ferenc király 
239/1799. számú intézvényével megparancsolta 
az udvari kancelláriának, hogy az erdélyi püspöki 
székre három alkalmas egyént húzzon javaslatba. 
A kancellária ugyanazon évi február  1-én kelt 
510. sz. alatt első helyen Haller gróf  pozsonyi 
kanonokot, a másodikon Mártonfi  Józsefet,  egyéb 
címei és javadalma mellett a kormányszék ke-
belében működő katholikus bizottság előadóját, 
harmadik helyen Szeredai Károly fehérvári  pré-
postot hozta javaslatba. A király Mártonfi  Józse-
fet  ültette a püspöki székbe. Hogy ezen al-
kalommal a Kath. Státus megkisérelte-e a saját 
ősi joga érvényesítését, arra nézve adatok hiján nem mondhatunk véleményt. 

Mártonfinak  1815-ben bekövetkezett halála után a Felség Rudnay Sán-' 
dórnak,  a későbbi esztergomi érseknek adományozta a püspökséget 1816 

i Dr. Bochkor: i. m., 334-336. 1. Veszely: i. m., I. 115, 1L 9. 1. 

ugyan az előbbi korszakban, 

Mártonfi  József 
státusi referens  (1786—1798) és 

erdélyi püspök (1799—1815) 



julius havában kelt kinevezési okmányával. Még nincs eldöntve véglegesen a 
kérdés, hogy ez az adományozás a Státus kandidációja alapján történt-e. Csu-
pán annyi bizonyos a Gubernium 3061/1819. számú iratából, hogy 1815-ben 
a kormányszék 4119—E. 126. szám "alatt tett ugyan javaslatot, de egészen 
másokat kandidált; Fangh Istvánt és Csáky László grófot. 

Rudnaynak a primási 
székbe történt távozása után 
Ferenc király 1819-ben Sze-
pessy Ignác báró, egri kano-
nokot tette erdélyi püspökké. 
Ez a kinevezés a Guber-
niumnak fentidézett  3061 — 
1819. számú javaslatára tör-
tént; tehát ismételten látjuk, 
hogy egy kormányszék él a 
Kath. Státus jogával, mintha 
csak örökösének tekintené 
magát. 

Még jobban kitetszik az 
erdélyi kormány embereinek 
ez a felfogása  azon alkalom-
mal, mikor az uralkodó Sze-
pessyt 1827 május 24-én a 
pécsi püspökségre helyezte 
át s a Gubernium megkér-
dezése nélkül 1853/1827. sz. 
udvari leiratával egyszerűen 
közölte, hogy az erdélyi 
püspökséget Kovács  Miklós 
nagyváradi őrkanonoknak 
adományozta. Már erre a 
kormányszék sem állhatta 
meg, hogy ez ellen az önké-
nyes uralkodói tény ellen a 

legalázatosabb hangon óvást ne emeljen. Előterjesztést tett a királyhoz 7640/E. 
222. sz. alatt, hogy „miután az erdélyi fehérvári  püspökségnek VI. Károly által 
való visszaállítása idejétől kezdve e nagyfejedelemségben  állandóan azon császár-
királyi kegyelemnek örvendtek a római katholikusok, hogy valahányszor a 
püspöki szék üresedésben volt, a legfelsőbb  helyről jövő kívánság értelmében a 
kijelölést magában foglaló  előterjesztés régen ugyan a Státus közgyűléséből 
(e confluxu  generáli), újabban pedig magát a Kath. Státust képviselő kebel-
beli kath. bizottságból történt és ily kegyelmet e kir. Gubernium már Felsé-
ged legszelídebb uralma alatt is három alkalommal nyilván tapasztalt: e régi 
szokásnak a mi időnkben való eltörlése és a régi királyi jóakaratból való ki-

Csiktusnádi Kovács Miklós erdélyi püspök (1828-1852) 



hagyása fájdalmasan,  esnék úgy a királyi Guberniumnak, mint az egész Kath. 
Státusnak." Ennek alapján kéri a Felséget, hogy a jövőben a püspöki szék 
betöltésénél a kormányszék megkérdezését ne mellőzze. 

Figyelemre méltó ebben a felterjesztésben,  hogy épen az a kormányszék 
hivatkozik a Kath. Státus püspökkandidáló jogára, amely azt eddig több 
esetben bitorolta. A kebelében működő egyházi bizottságot a Kath. Státus 
képviselőjének tekinti s azt tartja, hogy az előbbinek a jogsérelme az utóbbit 
is érinti. Eszerint a Kath. Státus jogának még a hivatalos erdélyi kormány-
körökben való feladásáról  sem lehet szó. 

Az a körülmény, hogy a fenti  előterjesztés a Kath. Státus püspökkandi-
dálását nem jognak, hanem pusztán királyi kegyelmi ténynek minősíti, semmit 
sem nyom a latban. Nem egyéb az, mint „stílus cancellariae". Törvényeink 
akkor is királyi kegyelemről beszélnek, ha fegyverrel  vannak kierőszakolva a 
király ellenében. így van ez II. András aranybullájának bevezető soraiban, 
vagy akár az 1608. évi pozsonyi országgyűlésnek Bocskay vívmányait meg-
erősítő végzésében.. 

A kormányszék felterjesztésére  a választ a király 1828 április 25-én kelt 
1420. udvari szám alatt adta meg. Ebben a Felség kijelentette, hogy „azon 
jognál fogva,  amely őt, mint uralkodót megilleti, az erdélyi püspökség ado-
mányozásánál ezután is oly módon fog  eljárni, amilyen neki és utódainak a 
körülményekhez • képest Isten egyházának és az államnak a javára a leg-
megfelelőbbnek  fog  mutatkozni." 

Be kell vallanunk, hogy ez a válasz tőrőlmetszett jozefinista  szellemben 
van szerkesztve. A kormányszék kebelében működő katholikus bizottság 1829. 
évi julius 4-én tartott ülésében 6106. sz. alatt vette ezt tudomásul. De ez 
nem jelenti azt, hogy ezzel az erdélyi Katholikus Státus is tudomásul vette 
volna, vagy jogáról lemondott volna. 

Súrlódások a bevett vallások 
hívei lcözött.1 

A II. József  alatt tapasztalt általános elnyomatás után érthető, hogy az 
erdélyi rendek az 1790/91. évi országgyűlésen, bármelyik bevett valláshoz tar-
toztak is, közös erővel és egyértelműleg iparkodtak a vallási szabadságot tör-
vényekkel biztosítani. Megerősítik a Lipót-féle  diplomát, azon változtatásokkal, 
amelyeket azon később a fejedelem  és a rendek kölcsönös megegyezéssel 
törvény útján tettek (II. t.-c.); a házassági pereket és ügyeket ismét a bevett 
vallások törvényszékeihez utasítják (XXXIV. t.-c.) ; kimondják a négy bevett 
vallás jogainak, szabadságának és gyakorlásának teljes egyenlőségét (LIII. t.-c.); 
az uralkodó legfőbb  felügyeleti  joga mellett s az alapítók szándékának tisz-
teletbentartásával mindegyik maga kezeli saját alapítványait s biztosítást nyer 
afelől,  hogy azokat a más valláson lévők alapítványaival, össze nem keverik 
(LIV. t.-c.); a Lipót-féle  diploma kelte előtt elvett egyházi javakra nézve a 
jelenlegi birtoklás tényét teszik döntővé (LV. t.-c.); mindegyik bevett vallás 
szabadon nyomathatja saját vallásos könyveit, kizárólag püspökei, illetve kon-
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zisztóriumai cenzúrája mellett (LVI. t.-c); a lelkészek szabadon jöhetnek-
mehetnek bárhová vallásos ténykedések végzésére (LVIII. t.-c). A vegyes 
házasságból származó gyermekek vallási hovátartozását úgy rendezik, hpgy 
azok nemük szerint követik szüleik hitét; a reverzálisok érvénytelenek (LVII. t.-c) 

De volt a régi törvényekben S a fennálló  joggyakorlatban sok olyan, 
amihez a katholikusok mereven ragaszkodtak, a protestánsok pedig épen azért 
nem akarták tűrni azokat, mert a katholikus hit államvallás jellegét látszottak 
kidomborítani. Innen ered az országgyűléseken a sok öszecsapás s a vallási 
gyűlölet fellángolása  egészen 1848-ig. 

Az erdélyi törvények aposztatáknak bélyegzik a katholikus hitből kitérő-
ket. A protestánsok magukra nézve sérelmesnek tartják ezt az elnevezést s 
kérelmezik annak megváltoztatását. De a katholikusok dogmatikus okból ra-
gaszkodnak hozzá s így megegyezés nem jöhet létre. 

Állaadó az izgatottság a kath. hitet elhagyni szándékozókra kimért hat-
heti vallásoktatás miatt is. A katholikus álláspontot legelmésebben Kedves 
István védelmezi meg az 1841-i országgyűlésen. Szerinte Erdélyben a bevett 
vallások egyenlősége nem abban áll, hogy dogmáik, kánónjaik s belső rend-
szabályaik is egyenlők legyenek, sőt ezeknek a törvény szerint épen kell fenn-
tartatniok, hanem abban, hogy a vallás gyakorlása, jószágok bírása, szerzése, 
hivatalok viselése egyaránt szabad legyen. Ha tehát a kath. egyház hatheti 
oktatást kíván, jogos területen mozog s a vallások egyenlőségét nem sérti. 

Sérelmesnek tartják a protestánsok magukra nézve, hogy a vegyes há-
zasságokat a katholikus lelkészek előtt s a kath. egyház törvényei szerint kell 
kötni s hogy az ilyen házasságoknál a szentszékek illetékesek. Az 1810. évi 
országgyűlésen törvényjavaslatokat készítenek ezek megváltoztatására, de a 
Kath. Státus ünnepélyes tiltakozására ezekből sem lett törvény. 

Kihívásnak minősítik a protestánsok, hogy a kath. lelkészek vegyes há-
zasságok kötésénél a nem-katholikus féltől  reverzálist követelnek, holott ez az 
1791. évi LVII. t.-cikkel ellenkezik. 

Állandóan szálka a szemükben a kath püspök kormányszéki tanácsos-
sága, mert félnek,  hogy e hivatal révén ismét feléled  a reformáció  előtti „uri 
püspök" politikai hatalma. Tiltakoznak a kolozsmonostori konvent és a fehér-
vári káptalan országgyűlési képviselete ellen. Felpanaszolják, hogy az ezre-
deknél a katonák lelki gondozására csak katholikus papokról gondoskodnak, 
az ország pénzén fenntartott  nevelőintézetekbe csak katholikusokat vesznek 
föl,  a talált gyermekeket mind katholikusoknak nevelik stb. 

' Vallásos élet. 
A II. József  rendszere végtelen sok kárt tett a hitbeli élet terén. A szabad 

gondolkozást, az úgynevezett „illuminatizmus"-t a Béccsel érintkező kormány-
körök, ide áthelyezett katonatisztek és hivatalnokok terjesztették el Erdélyben 
a velük érintkező műveltebb körökben, ezek példája pedig romboló hatással 
volt az alsóbb néposztályokra. De a francia  háborúk s a velük járó nagy 
nyomorúság, pénzügyi devalváció és elemi csapások, aminő volt az 1816. évi 
nagy éhinség is, üdvös magukbaszállásra bírta rá a népek sorsának intézőit. 



Ferenc király már 1795 ben arra kérte a pápát, hogy nyilvános könyörgéseket, 
körmeneteket és bucsújárásokat rendeljen ei a csapások megszüntetésére.1 

Csakhogy könnyű volt rombolni, de nehéz építeni. 
A katholicizmusnak ezenkívül még egy nagy akadállyal kellett mégküz-

denie, hogy a lelkek fölött  ismét úrrá lehessen. Ez pedig az a rendkívüli 
népszerűtlenség volt, amelyet az okozott, hogy a. felsőbb  körök erőszakos 
eszközöktől sem riadtak vissza, hogy az alkotmány ellenére a katholikus val-
lást Erdélyben is uralkodóvá tegyék. A vallásváltoztatásról, a vegyes házas-
ságokról és a gyermekek vallásáról folyó  országgyűlési viták mind a gyűlölet 
magvait hintették el a békességes keresztény megértés helyett. 

De nagy részök volt a népszerűtlenség előidézésében az aljas rágalmak-
nak is. így például az 1822. évi pozsonyi nemzeti zsinat semmit sem tartott 
előbbrevalónak, mint azt, hogy szent esküvéssel tiltakozzék a hírhedt magyar 
átokminta hitelessége ellen, amelyet a katholikusok a protestáns vallásról 
visszatérőktől állítólag követeltek. Eszerint a visszatérőnek meg kellett volna 
átkoznia az ő eretnek szüleit, tanítóit, sőt önmagát is; meg kellett volna fo-
gadnia, hogy a kath. papot istentisztelettel fogja  illetni és a Bold. Szüzet 
jobban tisztelni, mint Krisztus Urunkat. (Concilia, Collectio Lacensis T. V. 
933. o. Lásd még Karácsonyi: Magyarország Egyháztörténete 163. I.) 

Nagyobbszerü alkotó munkák kezdésére sem kedveztek az idők. A püspö-
kök és a többi nagy javadalmasok maguk is szegények voltak, mert a király 
a háborús költségek fedezése  céljából önkénytes adózásra szólította fel  őket. 
A váradi püspökség tizenkét évig (1809-1821) állott üresen s jövedelmeit 
kamarai tisztviselők szedték be.2 

De az erkölcsi élet reformálására  megtették ennek a kornak a nagynevű 
püspökei, ami tőlük tellett és nem rajtuk mult, hogy kezdeményezésük hiva-
talos oldalról kudarccal végződött. Értjük alatta az 1822. évi pozsouyi nem-
zeti zsinatot.8 A nagy tetterővel bíró Rudnay Sándor esztergomi érsek, előbb 
erdélyi püspök hívta azt össze. Előkészületképen az egyes egyházmegyék, 
mint a szatmári, Klobusiczky Péter, az erdélyi, báró Szepessy Ignác vezetése 
alatt részleges zsinatokat tartottak.1 A prímás bejelentette a püspöki kar szán-
dékát a királynak és itt kezdődött el a zsinat kálváriája. A király saját sze-
mélye képviseletében biztost akart a zsinatra küldeni, de erről a primás le-
beszélte. Azt azonban már az utóbbi sem volt képes megakadályozni, hogy 
a király saját „uralkodói hatalmából" a tárgyalásra kitűzött öt ponthoz még 
hármat hozzá ne csatoljon; egyszersmind kötelességévé tette a zsinatnak, hogy 
a hozott határozatokat kihirdetés előtt terjessze elébe jóváhagyás végett. Az 
erdélyi egyházmegye részéről jelen voltak: Döme Károly, mint a távollevő 
püspök követe, Henne Ferenc a gyulafehérvári  káptalan küldöttje és (neve 
nincs felemlítve)  a Szent Ferenc-rend Szent Istvánról nevezett erdélyi tarto-

1 Dr. Karácsonyi: Magyarország egyháztörténete. 368. 1. 
2 Dr. Karácsonyi: i. m., 270. 1. 
3 Concilia, Collectio Lacensis, T. V. 933. oszlop. 
< A szatmári püspöki egyházmegye emlékkönyve 26. 1. Dr. Karácsonyi: i. m. 2791. 



mányának provinciálisát A prímás megnyitó beszédjét nagy lelkesedéssel fo-
gadták és valódi apostoli buzgalommal fogtak  hozzá az egész egyházi életet 
megifjító  határozatok hozásához. A nevezetesebb végzések: Mentesíteni kell 
a theológiai oktatást az előző kor tévelygéseitől. Dobják ki az eretnekséget 
lehelő tankönyveket. A theológiai tanárok legyenek hivatásuk magaslatán álló, 
példás életű papok és önfeláldozó  hosszabb működésük után nagyobb java-
dalommal jutalmaztassanak. A kanonokok végezzék lelkiismeretesen chórusbeli 
kötelességüket s istenitisztelet alatt ne fecsegjenek  és ne szunyókáljanak. Az 
egyházi szónokok legyenek tudományosan képzett emberek. A plébánosok él-
jenek tiszta életet s tartsák szent kötelességüknek az ifjúság  oktatását. A közép-
iskolákban legyen kellő fegyelem,  a tanárok tegyék le a trienti hitvallást s a 
tanulók erkölcseinek nemesítésére ismét fel  kell éleszteni a Mária-társulatokat. 
A katonák lelki gondozására mindenütt nagy súlyt kell vetni stb. Rendkívüli 
hatást idézett elő a szentéletű váradi püspöknek, Vurumnak a felszólalása. 
Kikelt azok ellen a nagy javadalmasok ellen, akik jövedelmük feleslegét  roko-
naik felgazdagítására  fordítják,  azt a meggyőződését hangoztatván, hogy ha 
valakinek szegény rokonai vannak, azok felsegítésére  sem fordíthat  többet, 
mint amennyit más ínségesek segélyezésére szokott adni. 

A zsinati végzéseket a megállapodáshoz képest a király elé terjesztették 
jóváhagyás végett, de az uralkodó, a placetum jogával élve, nem engedte meg 
azok kihirdetését. Véghetetlen szégyen és elkeseredés fogta  el a zsinaton levők 
szívét. Addig szét nem oszlottak, míg egymásnak szentül meg nem ígérték, 
hogy a zsinati végzéseket kiki a saját hatáskörében teljes erejével életbelépteti.1 

És így bár az 1822. évi pozsonyi zsinatot sem a pápa, sem a király soha 
meg nem erősítette, annak az egyházi életre való hatása elvitázhatatlan. 

Knltnrálls törekvések. 
Erdély püspökei.2 

A katholikus egyház főpapjai  minden időben fáklyahordozói  voltak az 
erkölcsi életet is megtermékenyítő igaz keresztény művelődésnek; azért e kor 
kulturális mozgalmait is legjobban az ő életükben szemléltethetjük. 

Batthyány  Ignác  gróf  (1780—1798). A II. József  reformjai  által előidézett 
egyházi mozgalmakban mint a magyar egyház egyik legtekintélyesebb és leg-
tudósabb tagja résztvett ugyan, de egyenes összeütközésbe az állami hata-
lommal nem jutott. Az 1790—91. évi országgyűlés vallásügyi tárgyalásainál 
egyike volt a kath. egyház vezérférfiainak.  Különösen az aposztázia kérdését 
taglalta, melyről külön névtelen röpiratot is adott ki (Declaratio Sincera). 
Ugyanezen időben adta ki Szent Gellért csanádi püspök hittudományi s filo-
zófiai  iratait (Acta et scripta S Gerhardi). Az alkotmányos állapotok vissza-
állítása után mint erdélyi püspök, a Guberniumban az első polcot akarta el-
foglalni  és ehhez való jogát külön röpiratban vitatta (Praerogativa episcopórum 
Transsylvaniae in excelso regio gubernio). A papság erkölcsi színvonalának 

1 Magánértesülés Meszlényi Gyula szatmári püspöktől átvett tradíció alapján. 
2 Szinnyei: Magyar írók. Pallas Lexikon. 
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emelésére is jelentékeny irodalmi munkásságot fejtett  ki (1. Norma vitae clerj 
2. Edictum episcopale circa regulationem cleri. 3. Homilia ad clerum. 4. Leges 
ecclesiasticae regní Hungáriáé). Foglalkozott egy Erdélyben felállítandó  tudós 
társaság tervezésével, de az erre szánt költségen később a gyulafehérvári 
csillagvizsgáló tornyot létesítette. Működésének legméltóbb emléke a gyula-
fehérvári  könyvtár (Batthyaneum), melynek kéziratait nagy áldozatokkal sze-
rezte össze. Több munkája, mely Szapolyai, János Zsigmond és Martinuzzi 
történetével foglalkozik,  kéziratban maradt. 

Mártonfi  József  (1799 —1815). Előbb jezsuita, aztán kolozsvári tanár, 
az erdélyi kath. iskolák főigazgatója,  könyvvizsgáló. Nyomtatásban megjelent 
munkája: Halotti beszéd Mária Terézia királynő felett.  Irodalmi hagyatékában 
számos színdarab és vers maradt fenn. 

Rudnay Sándor  (1816 — 1820), később esztergomi érsek, primás és bí-
bornok. Nevének halhatatlanságot utóbbi székhelyén létesített műveivel szer-
zett. Erdélyben gondjainak első tárgya a szeminárium volt, amelyre évente 
16.000 frtot  költött. A kispapok számát 26-ról 50-re emelte. Egyházmegyéjé-
ben minden községet meglátogatott. Az 1816. évi nagy éhínség alkalmával 
minden erejének megfeszítésével  munkálkodott a nyomor enyhítésén. Beikta-
tása alkalmával mondott beszédje maradt fönn  nyomtatásban. 

Szepessy Ignác  báró (1820—1827) nagy theológus, kiváló egyházi'író és 
szónok, az édes nemzeti nyelv szeretetteljes művelője. Számos községben 
templomokat és iskolákat építtetett. Szemináriumára évente 10.000 frtot  köl-
tött. Mint említettük, egyházmegyéje részére 1822-ben zsinatot tartott és papjai 
számára „Statuta" címen törvénykönyvet adott ki. Munkái: Istent imádó ke-
resztény c. imakönyv, A keresztény tudomány röviden stb. Működésének 
oroszlánrésze pécsi püspökségének idejére esik, ahol Káldy bibliafordítását  a 
Vulgáta alapján átdolgoztatta s azt saját költségén kinyomtatván, megajándé-
kozta vele az összes egyházmegyéket. 

Kovács  Miklós  (1828—1852) nagyszerű alapítványaival tette nevét emlé-
kezetessé. Még életében 10.000 frtos  alapítványt tett a katonai pályára Kézdi-
vásárhelyen készülő 2—2 székely ifjú  részére. Gyulafehérvárt  pedig szeminá-
riumot alapított és abban két bölcseleti tanszék költségeit vállalta el. Alapítványai 
csupán 1847-ig 157.253 frtot  tettek ki; ezek közt: az Erdélyi Múzeumra 
12.500 frtot,  a Magyar Tudományos Akadémiára 100 aranyat adott. Végren-
deletében 26.000 frtot  hagyományozott humánus célokra, a többi között a 
plébánosoknak világi tudományos könyvekkel való ellátására. Nyomtatásban 
megjelentek tőle: beiktatásánál mondott beszéde és a vegyes házasságok ügyé-
ben kiadott pásztorlevele. 

A többi egyházmegyék kulturális működésével külön fejezetekben  fog-
lalkozunk. 

Az iskolázás. 
Mint az előbbi korszakban is láttuk, a Catholica Commissio hatásköre 

kiterjedt az egész oktatás- és nevelésügyre s általában mindarra, ami az ala-
pítványok által megvalósítandó célokkal közelebbi összefüggésben  állott. 



A tanulmányi és nevelési célokra szánt jövedelmek a kincstár által ke-
zelt alapítványi pénztárba szállíttattak. Innen utalványozta ki a kath bizottság 
a püspök előterjesztésére a tanári fizetéseket,  az intézetek dologi kiadásait 
s az építkezések költségeit. A bizottság ellenőrizte a püspökkel egyetértve a 
fennálló  tanterv végrehajtását, világi gondnokokat nevezett ki minden egyes 
gimnáziumhoz. Hatáskörébe tartozott, hogy alkalmas tanári karról gondos-
kodjék az egyes intézetek számára, így például, hogy a piaristákat betelepítse 
s alkalmazásuk feltételeit  megállapítsa. Határozott a tanmenet, tankönyvek, 
tanárok és-tanulók fegyelmi  szabályzata, a tanárok fizetésének  megállapítása 
tárgyában. Felügyelete alá tartoztak a gimnáziumokkal kapcsolatos nevelő-
intézetek összes ügyei is. Ugyanezeket a jogokat gyakorolta a kolozsvári fő-

iskolával szemben..1 

Ha valamely új intézet nyilt meg, amely-
nek terheit a tanulmányi alap nem bírta, 
annak fenntartásáról  a püspök vagy más jó-
tevők gondoskodtak, de a commissió felügye-
leti joga ezekre is kiterjedt. 

Már az elemi iskolákkal szemben nem 
volt mindenütt egyenlő hatásköre a commis-
,siónak. Legteljesebben a normális iskolák 
felett  rendelkezett, amelyekben a tanítók ki-
képzése történt. A kamarai iskolák tanítóit a 
püspök felterjesztésére  a kamara, mint kegyúr 
nevezte ki. A szerzetesi iskolákba a rend-
főnök  állított tanítókat. Az egyházközségek 
tanítóit a hívek, mint fenntartók,  szabadon 
választották. Ezen három utóbbi iskolánál a 
püspök saját felügyeleti  jogát az esperesek 

által, a commissió pedig a püspöktől felterjesztett  kimutatások alapján gya-
korolta. A határőrezredi iskolák felett  az ezredparancsnok rendelkezett.® 

Erdélyben a gimnáziumok és felsőbb  tanintézetek kormányzatára, tanító 
és nevelő működésére az úgynevezett „Norma Regiá"-ban megállapított uta-
sítások maradtak kötelezők II. József  halála után is. A változás az új korszak 
beálltával főképen  abban állott, hogy a német nyelvet a Gubernium nem erő-
szakolta többé, hanem annak tanítását hasznossági szempontból ajánlotta.3 

A „Norma Regia" szerint a tanulmányi ügyek legfőbb  igazgatása a Guber-
nium kötelessége volt, amely ezt a bevett vallások tagjaiból összeállított s az 
erdélyi püspök elnöklete alatt álló vegyes tanügyi bizottság által teljesítette. 
Végrehajtó közegei a főigazgató  és az egyes intézetek igazgatói voltak.4 

Ezen szabályzat szerint a középiskolai oktatás öt éven át elvégezhető 

i Dr. Bochkor i. m., 350—351. 1. 
s Dr. Bochkor: i. m., 352—353. 1. 

/ 3 A csíksomlyói róm. kath. főgimnázium  értesítője az 1895—96. tanévről. 48—49. 1. 
* I. m.: 26. lap. 
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bt osztályra terjedt ki. A három alsó osztály néve: infima,  média, suprema 
grammatices classis, növendékeit pedig principistae, grammatistae, syntaxistae 
néven hívták. A két felső  osztály poesis és rhetorica, vagy inferior  és supe-
rior humanitatis classis néven szerepelt. Minden egyes osztályban egyetlenegy 
tanár tanította az összes tantárgyakat és növendékeit széküresedésig feljebb 
nem vezette. A tanítás főcélja  a latin nyelv lehető tökéletes elsajátítása volt. 
A hittanon kívül a többi tantárgyak: földrajz,  számtan, történelem, görög 
nyelv, geometria csak másod-, harmadrangú jelentőséggel bírtak. A nemzeti 
nyelvre csak a 40-es évektől kezdve fordítottak  nagyobb gondot. A német 

A kolozsvári Iyceum (ma piarista főgimnázium) 

nyelvet szüneti napokon osztályok összevonásával tanították. A tanárokba szer-
zeteseket leszámítva, többnyire egyházmegyei papok voltak, kik hosszabb vagy 
rövidebb működés után a kathedrát plébániával cserélték fel.  Képesítő vizs-
gálatra kellett állaniok.1 A tanárok alkalmazásában nemzetiségi elfogultság 
vagy fajgyűlölet  egyáltalán nem vezette az irányadó köröket. így például az 
1837-ben megnyílt brassói gimnáziumhoz az alapító Kovács Antal apátplébá-
nos nem tudván kapni erdélyi egyházmegyei papot, a fogarasi  gör. kath. 
püspökségtől kért egy pályavégzett papnövendéket. Az innen küldött Marosán 
Jakab és bátyja András voltak aztán évtizedeken át az intézet oszlopai, kiket 
a gimnázium történetírója nem győz elég magasztalással elhalmozni.* 

1 A gyulafehérvári  róm. kath. főgimnázium  története és értesítője az 1895/96 tan-
évről. 19-21. 1. 

2 A brassói róm. kath. főgimnázium  millenáris értesítője. 4—6. 1. 



A gimnáziummal kapcsolatban a legalsóbb tanár Vezetése alatt elemi iskola 
is állott fenn,  melynek növendékei három csoportra oszlottak: legistae, coniugis-
tae, declinistae név alatt. Együttesen incipientes és candidati ad infimam  gram-
matices classem néven hívták őket. Egy-egy csoport anyagát 3 hó alatt végezték 
el s így a kifejlettebbek  már a következő évben felléphettek  a gimnáziumba.1 

A hitoktatásra és vallásos nevelésre nagy gondot fordítottak.  A minden-
napos misehallgatás, havi gyónás és a húsvéti szentgyakorlatok mindenkire 
kötelezők voltak. A kezdők magyar, a fejlettebbek  latin nyelvű hitszónoklato-
kat hallgattak. A vallásos érzést mélyítették a Mária-társulatok és az iskolai 
ünnepségeken előadott drámák és misztériumok, amelyeknek szerzői mindig 
tanárok voltak. Megtartották a város kegyeletes ünnepeit, mint például a csík-
somlyóiak a pünkösdszombatí búcsút annak emlékére, hogy a székelység az 
unitárius vallást erőszakoló János Zsigmond hadai ellen fegyverrel  védte meg 
lelkiismereti szabadságát. 

A gimnázium elvégzése után a két évi filozófiai  kurzusra léphetett fel 
az ifjú  s csak ennek elvégzése után mehetett főiskolára. 

Heti szünetek az ünnepeken kívül a kedd délután és a csütörtök egész 
nap voltak. A nagyvakációt 1832-ig szeptember és október, azontúl julius és 
augusztus hónapokban tartották. De ezeken kívül volt annyi sok más címen 
pihenés, hogy a szorgalmi idő jelentékenyen összezsugorodott. 

A fegyelmi  szabályok drákói módon szigorúak voltak és irányítani akar-
ták az ifjúnak  úgy az iskolában, mint azon kívül való magaviseletét. Nem-
csak a fegyver-  és botviselést, korcsmázást és éjjeli csavargást tiltják, de nem 
akarnak tudni egynémely testedző, sportról sem. Nem szabad a jégen csúsz-
kálni, korcsolyázni, szánkázni, sem a szabadban fürödni.  Csoda-e, hogy a 
gimnáziumi tanuló ifjúság,  amelyben 20—52 évesek is vannak, áttör a vas-
fegyelem  korlátjain és lépten-nyomon a paragrafusokba  ütközik? Ekkor aztán 
karcer, virgács és korbács a büntetése. Már 1824-ben jónak látja a kormány-
szék a testi büntetéseket korlátozni és elrendelni, hogy azok lehetőleg ne 
nyilvánosan és ne megmeztelenítéssel történjenek. Talán épen ennek a kegyet-
lenségnek lehet betudni, hogy az ifjúság  erkölcsei vadak s a verekedésben 
keresik dicsőségüket.2 Azt hisszük, hogy Tnem vétünk az általánosítással, ha 
itt a szatmári gimnázisták bűnkrónikájából sorolunk fel  eseteket. Állandóan 
hadilábon állanak a református  gimnázium „kokasimádó" tanulóival, fekete-
pecsétes levekkel hívják fel  egymást a mérkőzésre. Éjjeli csavargásaik alatt 
megütköznek a mesterlegényekkel s a legnagyobb virtus, ha a mészárosokkal 
szemben is megállják helyöket. A rendcsináló hajdúkat korcsmába csalogatják, 
leitatják s aztán kidobják. Ha polgárembert vernek meg, a tanári kar nem 
adja ki a bűnös diákot a városi hatóságnak, de viszont ez süket marad a taná-
rok panaszára, ha a diák kapott ki. Kompotáció, kártyázás, káromkodás, tánc ál-
landóan napirenden vannak. Még filozófuson  is megesik, hogy tyúkot lop stb.3 

1 A gyulafehérvári  r. k. főgimnázium  értesítője az 1895—96. tanévről. 20. 1. 
2 Lásd a fentidézett  értesítőket. 
3 Sarmaságh: A szathmári kir. kath. főgimnázium  története. 158—163. 1. 



A határőrvidéki iskolák belső békéjét az ezredparancsnokságok zavarják. 
Ezek ugyanis ki akarván aknázni minden egyes székely család katonai telje-
sítő képességét, a felsőbb  utasítások ellenére az ifjút  az iskolából fegyver  alá 
hívják, vagy vonakodás esetén elfogják.  Többen emiatt megszöknek és hóna-
pokig csavarognak. Az igazságtalanul elhurcoltakat az igazgatók éleshangú át-
iratban igyekeznek visszareklamálni, de eredmény nélkül. Az ezredparancs-
nokság beleavatkozik az oktatásba is. Követeli a német nyelv eredményesebb 
tanítását. Tanfolyamokra  rendeli be a székely ifjakat,  hogy azokon a szép-
írásban és a németül való számolásban gyakorolják magukat. Ezekből tesznek 
számadó őrmestereket és nekik tetsző községi jegyzőket.1 

Magyarországon a Mária Terézia-féle  Ratio Educationis és 1806-tól 
kezdve a Ratio educationis publicae volt érvényben, az előbbitől nem sok 
eltéréssel és épen olyan eredménnyel. 

1 Az idézett csiksomlyói értesítő: 126—143. I. 



Az erdélyi szászok és a katholicizmus 
Irta: Dr. Gyárfás  Elemér. 

Az „erdélyi szászok" elnevezés alatt ismeretes német gyarmatosok be-
települése II. Géza alatt, 1150 körül kezdődött s a XIII. század közepén nyert 
befejezést.  A szászok, mint katholikus keresztények jöttek Erdélybe s így 
egyházi életük szorosan belekapcsolódik az erdélyi katholicizmus történetébe 
egészen a mohácsi vészig, mikor a nagy politikai átalakulás hatása alatt az 
amúgy sem szoros összefüggések  meglazultak s azután a reformáció  el-
szakította őket tőlünk. 

Az a négy évszázad, melyet az erdélyi szászok a katholikus Egyház 
kebelében éltek le, gazdag alkotásokban és gazdag tanulságokban. A fejlett 
kulturájű szász városok impozáns egyházai s a szász falvak  középpontját al-
kotó erődített vártemplomok ma is mind azt bizonyítják, hogy e nép életének 
alapgondolata buzgó vallásos hite volt s hitének külső szimbólumait legfél-
tettebb kincseiként védte, őrizte és tisztelte. De e nép mély vallásosságát 
bizonyítja az is, hogy a szomorú és sajnálatos elszakadás a tömegeknél any-
nyira nem volt Öntudatos, hogy időpontja voltaképpen ki sem mutatható. 
Az elfordulás  csak hosszabb idő elteltével, fokozatosan  következett be, egy 
már régen megindult, vajúdó és megoldásokat kereső folyamat  következménye-
képpen. E folyamat  egyes fázisait  ma, az utókor tárgyilagos és világos látá-
sával valóban érdemes és tanulságos közelebbről is megvizsgálni. 

A szebeni prépostság. 
A szászok előbb csak Nagyszeben környékén telepedtek le, a Maros 

vízválasztójától az Olt folyóig  elterülő, úgynevezett desertumban. Ezt a terü-
letet egyházilag is önállóan szervezték meg a nagyszebeni prépost alatt, ki 
nem az erdélyi püspöknek, hanem az esztergomi érseknek volt alárendelve, 
bár közben többször történt kísérlet arra is, hogy egyenesen a pápa alá he-
lyeztessék. A prépostot főkegyúri  joga alapján a király nevezte ki. 

A szebeni prépostság határainak kérdése hamar vitássá lőn. A szebeni 
prépost igyekezett hatáskörét minél szélesebb területre kiterjeszteni és fenn-
hatósága alá vonni az összes-német gyarmatosokat. E törekvéseiben az ura-
lomvágy csak másodrendű szerepet játszott; a főmozgató  ok elvitázhatlanul 
a német telepesek faji  összetartozandóságdnak  érzete és ennek öntudatos 
ápolása volt. 
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Politikai  szempontok is támogatták a prépostok ebbeli törekvéseit. Az 
1224-ben kiadott Diploma Andreanutn  az összes erdélyi német telepeseket 
egységes politikai  nemzetnek  ismerte el és a szász ispán személyében közös 
politikai főt  és vezetőt állított élükre. Az analógia alapján a szászok igyekez-
tek az egyházi életben is kivívni ugyanazt az önállóságot, különállást és össze-
tartozást, melyet politikai téren már elértek. Törekvéseiket II. Endre jogosak-
nak ismerte el s már 1212-ben kísérletet tett arra, hogy a szebeni prépostságot 
önálló szász püspökséggé szervezze át s ehhez csatolja az összes szász tele-
peket. E terv megvalósítását azonban az erdélyi püspöknek sikerült a Szent-
széknél megakadályoznia. 

Szeben 

Gazdasági  okok is kívánatossá tették az önálló szervezkedést s az ön-
álló szervezet meglévő magjának — a szebeni prépostságnak — az összes 
szász községekre való kiterjeszkedését. Az önálló prépostság területén az 
egyházközségek maguk választották papjaikat s a tizedet  a saját  papjaiknak 
fizették.  Az erdélyi püspöknek alávetett területen a papválasztás jogát sikerült 
ugyan szintén hamarosan kivívniok, de már a tizedről a püspökök sehogy-
sem akartak lemondani s még a szász eredetű Goblinus püspök is, aki 
széke elfoglalásakor  előbb nagylelkűen lemondott a tized feléről,  később 
mégis annak háromnegyedrészét igényelte. Az erdélyi püspök fennhatósága 
alatt álló szász papok sehogysem tudtak az egész katholikus éra alatt bele-



törődni abba, hogy miért legyen nekik jelentékenyen kevesebb jövedelmük, 
mint a szebeni prépostság területén levő paptársaiknak. 

E faji,  politikai és gazdasági okok egyaránt közrehatottak abban, hogy 
a szászok egyházi téren is a tömörülést, összekapcsolódást s ennek szükség-
szerű következményeképpen az erdélyi püspök fennhatóságától  való elszaka-
dást tűzték ki céljokul. Hogy ezen állandóan ható okok s e kitartó törekvések 
dacára a szebeni prépostnak még sem sikerült az egész szász területet a maga 
fennhatósága  alatt egyesíteni s önálló püspökséggé megszervezni, annak az 
erdélyi püspökök ellenállása mellett az volt a főoka,  hogy a szebeni prépostság 
királyi adományozás tárgya lévén, a magyar királyok e méltóságot nem a 
szász nép kebeléből kiemelkedő egyéneknek, hanem saját kedves embereiknek 
— túlnyomóan magyaroknak — adományozták és pedig főként  a királyi ud-
varnál teljesített értékes szolgálataik jutalmául és akként, hogy e javadalmasok 
a legtöbb esetben továbbra is megmaradtak a király szolgálatában, mint 
kancellárok s más főhivatalnokok.  A szebeni prépost személye s a szász nép 
lelke között nem volt tehát szorosabb kapocs, mely őket közelebbről össze-
fűzte  volna. A szászoknak semmi érdekük sem fűződött  már ahhoz, hogy a 
tőlük fajilag  idegen, őket nem ismerő, távol a királyi udvarnál élő prépostok 
hatáskörének kiterjesztéséért küzdjenek. Viszont e prépostok is, egyéb köz-
funkciókkal  elfoglalva,  nem sokat törődtek a fennhatóságuk  alatt álló terület 
és nép lelki gondozásával és szellemi vezetésével. 

így azután a túlnyomóan magyar eredetű s a távoli királyi udvarban élő 
szebeni prépostnak erős versenytársa támadt a szebeni esperes (dékán) sze-
mélyében, aki a szász népből származva s közöttük élve, egyesítette magában 
mindazokat a tulajdonságokat, melyek a prépostban hiányzottak. 

A  barcasági dékánság:. 
A Barcaságot betelepítő német lovagrend rövid (1211—1224) működése 

alatt nemcsak egyházi téren szervezte meg önállóan a neki kiutalt területet, 
de politikai tekintetben is önálló és közvetlenül a pápa alatt álló rendi államot 
akart itt alkotni. E törekvés kudarcot vallott s a rendnek már 1224-ben Er-
délyből távoznia kellett. Az általa megteremtett barcasági dékánság azonban 
a szebeni fajrokonok  mintájára, megtalálta az útját és módját annak, hogy 
— a ciszterciek hódító kísérleteinek fokozatos  és következetes lerázása után — 
közvetlenül az esztergomi érsek fennhatósága  alá helyezkedjék s e hatalmas, 
de távol lakó egyházfejedelem  támogatásával megőrizhesse továbbra is ön-
állóságát az erdélyi püspökkel szemben. 

A barcasági dékán és a szebeni dékán így praelati  nullias  dioeceseos 
lettek, akiknek sikerült átruházott hatáskörben igen fontos  egyházkormányzati 
jogokat szerezniök az esztergomi érsektől s a Szentszéktől. E kormányzati 
jogkör külső kifejezőjeképpen  azután értékes tiszteletjogokhoz is jutottak; fő-
papi jelvények, pásztorbot és mitra alatti misézés bizonyos ünnepeken stb. 
Emelte tekintélyüket az, hogy többen közülök fölszentelt  püspökök is voltak, 
mely kitüntetéshez s az ezzel járó jogkörhöz az egyéni érdemesség mellett 



jórészt éppen az Esztergomtól való nagy földrajzi  távolsággal járó nehézsé-
gekre hivatkozással jutottak. 

Az egyénileg fölszentelt  püspökségre emelkedett szebeni és barcasági dé-
kánok közül többen szenteltettek fel  a rég megszűnt milkovi  püspökség címén 
s ez adta azután a szászoknak azt a gondolatot, hogy önálló püspökséggé 
való megszerveződésüket a milkovi püspökség felélesztésével  kíséreljék meg. 
így kifejezetten  is kérték a pápát, hogy a milkovi püspökség székhelyét he-
lyezze át Brassóba. E törekvéseiknek azonban úgy az erdélyi püspök, mint 
az esztergomi érsek mindenkor következetesen ellene szegültek s így a szászok-

Brassó 

nak nem sikerült a milkovi püspökséggel való állítólagos kapcsolataikat gya-
korlatilag kiaknázniok. 

A medgryesi f$dékánságr. 
A szebeni prépostság és a barcasági dékánság területén kivül fekvő  szász 

egyházközségek az erdélyi püspök joghatósága alá tartoztak, ki ezeket — az 
egyházmegye többi hitközségei mintájára — főesperesek  útján igyekezett kor-
mányozni. 

A szász községek azonban — függetlenül  a hivatalos egyházkerületi 
beosztástól — a régi hazából magukkal hozott minta szerint decanatusokban 
tömörültek, mely szervezetek élére maguk választották meg fejükül  egy-egy 
tekintélyesebb papjukat, kit dékánnak  neveztek s ennek vezetése alatt önállóan 
és rendszeresen megszervezkedtek. 



Ilyen dekanátusok voltak az erdélyi püspök alatt álló területen: 
1. a szebeni politikai tartomány területén a szászvárosi, szászsebesi, 

szászkézdi és kőhalmi dekanátus, 
2. ezenkívül, de még autonóm szász területen: a medgyesi, selyki, besz-

tercei és királyi, 
3. eredetileg vármegyei területen: a szentlászlói, springi, bolkácsi, bogácsi 

s a később (1400 körül) alakuló szászrégeni és a XVI. században alakuló 
tekei dékánság. 

Amint sikerült így az egyes községeknek a kapcsolatokat egymással 
felvenniök  s az összetartásból erőt meríteniök, arra törekedtek, hogy magokát 
a főesperes  hatásköre alól kivonják, dékánjaikat a püspök által egyházkor-
mányzati szervekül elismertessék s a püspöki főhatósággal  való érintkezésüket 
ezek útján eszközöljék. Ezen törekvésük több-kevesebb nehézséggel és hosz-
szabb-rövidebb idő alatt az egész vonalon teljes sikerrel járt. Hogy mikor 
szűnt meg a főesperesek  befolyása  véglegesen a szász területen, azt pontosan 
nem tudjuk kimutatni. 

A szászok SZÍVÓS következetességgel folytatták  a harcot a dekánátusi 
szervezet elismeréséért s ezzel kapcsolatosan az erdélyi püspökkel szemben 
fennálló  anyagi kötelezettségek lerázásáért vagy legalább is lehető könnyíté-
séért. S csak természetes, hogy ez nem szolgált az egyházias érzület emelé-
sére. Hogy a szenvedélyek e harcban mily magasra csaptak időnként, azt 
dokumentálják az 1277-iki és 1308-iki események, midőn az első esetben 
Vízaknai Gyán, a második esetben Berthold szászsebesi dékán vezetése alatt 
a szászok egy egy csoportja Gyulafehérvárra  rontott s ott a székesegyházon 
s a káptalan tagjain erőszakoskodott. Bár itt csak egyes felizgatott  csoportok 
megtévelyedéseivel állunk szemben, mégis jellemző, hogy az elkeseredés — 
még oly elfogult  izgatás hatása alatt is — ilyen fokig  volt szítható. Ez vilá-
gosan mutatja, hogy a fennálló  rendszer nem felelt  meg az életviszonyoknak 
s hogy éppen a magasabb ethikai értékek megóvása érdekében rendszervál-
tozásra lett volna szükség. Sajnos, sem a szászok nem voltak hajlandók min-
dennél többre becsült faji  összetartozandóságuk róvására koncessziókat tenni, 
sem a fontos  katonai és politikai feladatokkal  túlhalmozott püspök nem mond-
hatott le a tized és cenzus cathedraticus címeken járó jövedelmeiről. 

Az önálló szervezkedés és a terhek könnyítése érdekében a püspöki 
főhatóság  ellen folytatott  küzdelmeikbén a szász dékánságok a fajukat  jellemző 
összetartó és szervező erőre támaszkodva, egymásban igyekeztek támaszt ke-
resni. E törekvések eredményeképpen a szebeni prépostság és barcasági dé-
kánság területén kívül fekvő  s az erdélyi  püspök joghatósága  alá  tartozó  szász 
dékánságok  egy szervezetbe tömörültek a medgyesi  födékán  (decanus gene-
rális) alatt. E szervezet nem nyert egyházfőhatósági  elismerést, de annál ele-
venebb ereje volt a gyakorlatban, mert a szász papok a medgyesi födékán 
vezetése alatt összes fontos  ügyeiket közösen beszélték meg s azokban egy-
ségesen jártak el. 

így most már három nagy egységbe voltak összefoglalva  a szász hit-



községek: a szebeni prépost,  illetve ennek állandó távolléte miatt helyettese: 
a szebeni dékán,  a barcasági  dékán  s a medgyesi  födékán  vezetése alatt. A két 
első Esztergomhoz, az utóbbi Gyulafehérvárhoz  tartozott. Mindhárom szerve-
zetben azonban a szászok szorosan egymáshoz tartozóknak érezték magukat 
s nem szűntek meg következetesen dolgozni azon, hogy politikai egységük 
mintájára e három teriiletet  s annak lakóit  egyházi  téren  is egységes  kormány-
zat alatt  egyesítsék. 

Céljukat  a katholikus  éra  alatt  nem sikerült  elérniök.  S hogy a refor-
máció erre megadta  a lehetőséget,  az nem utolsó  oka volt  annak, hogy e 
mélyen  vallásos  népet  a protestantizmus  meg tudta  hódítani. 

Medgyes 

A szebeni prépostsás megszűntetése. 
A fenntiekben  rámutattunk arra, hogy a királyok által túlnyomóan saját 

udvari főhivatalnokaik  közül kinevezett szebeni prépostok  elveszítették idővel 
teljesen a kapcsolatot a néppel, melyet vezetniök s a területet, melyet kor-
mányozniok kellett volna s helyettesük, a szebeni dékán  vette át tőlük azt a 
szerepet, melyet a prépostok már nem tudlak betölteni s ezt talán nem is 
ambicionálták. A szászoknak ilyenformán  nemcsak semmiféle  érdekük sem 
fűződött  többé a prépostság fenntartásához,  de az idegen s a királyi udvar 
fényében  sütkérező prépost egyenesen feszélyezte  őket és veszélyeztette a lel-
kükhöz oly közel álló szebeni dékán jogállását. 



Az őket jellemző okos kiterveléssel és SZÍVÓS kitartással megindították 
tehát az akciót a prépostság megszűntetése iránt, mely törekvésük 1424-ben 
a német eredetű Zsigmond  királynál sikerre is vezetett. A király, azzal az in-
dokolással, hogy a javadalmas prépostok az istentiszteleteket elhanyagolták, 
feloszlatta  a prépostságot s annak javait Bolkács és Zsidve községekkel együtt 
Szeben városának adományozta azzal a kikötéssel, hogy abból kellő számú 
papokat tartsanak s az istentiszteletek elvégzéséről gondoskodjanak. 

Ötven évvel később, 1474-ben sikerült a szászoknak e már kitaposott 
nyomon Mátyás  királytól elnyerniök a területükön mindig szálkának tekintett 
kerczi  apátság  feloszlatását  is. Az ok itt is az istentisztelet s emellett a szer-
zetesi kötelességek elhanyagolása volt, amit sajnos, nagyon eklatáns példákkal 

A kerczi apátság romjai 

sikerült bizonyítaniok. Az apátság birtokait Mátyás király a feloszlatott  pré-
postságéhoz csatolta s azzal együtt szintén Szeben városának adta át, ugyan-
csak azzal a kötelezettséggel, hogy bizonyos számú mise elvégzéséről gondos-
kodjanak (közte a király lelkiüdvéért minden csütörtökön egy misét mondjanak) 
és emellett Kercz községben is lássák el az isteni szolgálatot. A feloszlatás 
azzal a feltétellel  történt, hogy ahhoz a pápai helybenhagyást a szászoknak kell 
megszerezniük, akik ezt ügyességükkel és kitartásukkal rövidesen el is érték. 

A szebeni prépostság és a kerczi apátság feloszlatása  s javainak átcsa-
tolása lényegesen emelte a szebeni dékán  befolyását,  hatáskörét és tekintélyét. 
Ennek jellemzésére szolgáljon, hogy 1436-ban a szebeni dékán a pápához 
fordul  s előadja, hogy bár ő, mint az esztergomi érsek helytartója, bírja a 



teljes egyházkormányzati jogot in spiritualibus  et temporalibus,  de hiányzanak 
neki az u. n. jura ordinis  s emiatt papszentelések, bérmálások, olaj- és tem-
plomszentelések sok nehézséggel járnak, miért is kéri e jogok megadását. 
IV. Eugenius pápa az erdélyi püspököt bizza meg, hogy e kérést megvizs-
gálja s a szükséges felhatalmazásökat  megadja. Ez természetesen nem sietett 
riválisa ambícióit még jobban növelni. Maga a kérés azonban világosan mu-
tatja, hogy alig 12 évvel a prépostság megszűnte után a szebeni dékán sze-
repel már mint praelatus nullius dioceseos. 

Hasonló volt a jogállása a barcasági  dékánnak  is, aki már 1394-ben 
püspöki egyházkormányzati jogokat gyakorolt s akinek pápai oklevelek jogot 
adtak arra, hogy papjelöltjei felszentelését  s a chrismát és szentelt olajokat 
attól a püspöktől kérhesse, akitől akarja. 

Mindezek a dékánságok azonban — bármily befolyást  és hatalmat 
reprezentáltak is kifelé  — viselőikre nézve pünkösdi királyságok voltak, mert 
Szebenben és Brassóban éppúgy, mint az erdélyi püspökség területén levő 
decanatusokban két-két évenként újraválasztás alá estek. Ebben az intézke-
désben korán megnyilatkozik az a szász gondolkozás, mely akként konstruálja 
intézményeit, hogy a saját fiaiból  választott vezetők se nőhessenek túlnagyra 
s a hatalom gyakorlatától elszédülve, azzal vissza ne élhessenek. 

Egyházi élet. 
Úgy a szebeni prépostság, mint a kerczi apátság feloszlatásában  azt az 

érdekes jelenséget látjuk, hogy jogutódként nem valamelyik más egyházi dig-
nitárius vagy szerzetesrend, hanem Szeben városa, vagyis egy laikusokból 
álló testület, egy megszervezett hitközség jelentkezik. 

E tény mutatja, hogy a szászoknál már korán világosan kialakult az 
organizált  egyházközség  konstrukciója. Ők ismerték e fogalmat  már akkor, 
mikor másutt még az egész egyházi szervezet az egyéni patronatusok össze-
kuszált rendszerével küzdött. Nemcsak a fejlett  Szeben városban, hanem a 
vidéken is mindenütt a megszervezett egyházközségek képezték az egyházi 
organizáció bázisát s e hitközségek élén a világi  gondnok  (vitricus-Kirchen-
vater) irányadó pozíciót töltött be, mint vagyonkezelő és számadó. 

A szászoknak a katholikus éra alatti egyházi viszonyaiba érdekes be-
tekintést nyújtanak azok az okmányok, melyek az esztergomi érsek által 
bizonyos panaszok, kérések és viták elintézése céljából Erdélybe beküldött 
Thomas  Armenus intézkedéseiből (1447) fennmaradtak.  E férfiú,  mint visitator 
s mint „az eretnek gonoszságok inkvizitora"1 látogatta meg az esztergomi érsek 
megbízásából a szászokat, hogy „körükből a vitákat, nézeteltéréseket és botrány-
kozásokat eltávolítsa és az egyházi viszonyokat megjavítsa." Az eretnekségek és 
egyéb viszálykodások megszűntetése mellett, sőt ezeket megelőző sorrendben fel-
adatává tüzetett ki azonban az egyháziak  életének  megrendszabályozása  is.a 

1 „Thomas Armenus, licenciatus in decretis,... canonicus, . . . visitator judexque et 
causarum auditor, . . . inquisitor haereticae pravitatis." 

2 „ . . . in reformatione  et emendatione vitae rectorum ecclesiarum et aliorum cleri-
corum partium Transs," 



Áz érseki visitator meglátogatta 1447-ben úgy a szebeni, mint a barca-
sági dékánságot. Mindkét helyén a vita elsősorban az egyházi és világi forumok 
hatásköre körül forgott.  A szebeni papság ez alkalomból összefoglalta  saját 
esperesi kerületének szabályzatát, melyet Thomas Armenus helybenhagyott 
s ahhoz 27 pontból álló instrukciót fűzött.  Hasonló utasításokat adott a bar-
casági dékánság papjainak is, melynek egyik pontja így intézkedik: „decla-
ramus, quodsi clericus conjugatus, qui unicam et virginem duxit uxorem, 

A szebeni volt katholikus, most lutheránus szász templom 

tonsuramque et habitum defert  clericales, privilegio clericali, quod duplex 
est scilicet canonis et fori,  gaudere potest et debet. . . Clericus autem biga-
mus, videlicet, qui viduam mulierem vei corruptam vei duas virgines successive 
duxit in uxorem, nec tonsuram deferre  clericalem, nec aliquo gaudere potest 
privilegio clericali." Elő volt írva, hogy az egyházi vagyonra a pap viseljen 
gondot és ezt a dékán ellenőrizze; az egyházközség tagjait, leik neki patró-
nusai, tartsa tiszteletben és hivatását buzgón gyakorolja; az oltári szentség 
gondos őrzésére ügyeljen, csak ornátusban vegye ki és zárja ismét el, a kul-



csát magánál tartsa s ne a harangozónál; ha valaki szentségek nélkül hal 
meg, házigazdája büntetést fizessen;  ha egy napnál tovább volt beteg s még 
sem vette fel  a szentségeket, ne részesüljön egyházi temetésben, úgy az sem, 
aki erkölcstelen életet folytatott  stb., stb. Pontosan elő voltak írva e szabály-
zatokban a dekanatus papjainak felváltva  külömböző helyeken tartott össze-
jövetelénél (mai koronagyűlések) követendő szertartások, melynek keretébe 
beilleszkedett egy gyászmise az elhunyt paptestvérekért, azután egy ünnepélyes 
mise s ezt követték az erdemleges tanácskozások. Meg voltak határozva a 
dékáni vizitációnak szabályai s elő voít írva az is, hogy az esperes az idő-
pontot közölje előre a meglátogatandó pappal, „ne ex improviso arctius gra-
ventur, prius habeant mandatum, ut suas domus purgent a família  suspecta." 
Részletes intézkedések voltak a papok betegsége, végrendelkezése, elhalálozása, 
temetése stb. tekintetében. 

Az érseki visitator 1447-ben csak kibővítette és jóváhagyta a szebeni 
dékánság szabályzatát, mely akkor ott már évszázados gyakorlatban volt. 

Hasonló szabályzatokkal voltak megszervezve a többi dekanátusok. Az 
önálló szebeniek és barcaságiak vezettek e téren is, de az erdélyi püspök 
alatt álló dékánságok közül is a medgyesieknek már 1397-ben összegyűjtött 
és formába  öntött szabályzatuk volt. 

A szebeni dékán befolyása  és tekintélye ezalatt folyton  növekvőben volt, 
mire nézve jellemző az a vita, mely köztük és az erdélyi püspök között 
1486-ban abból keletkezett, hogy elhalálozván Mihály  nagycsüri pap és sze-
beni dékán, ki egyben milkovi felszentelt  püspök is volt, ennek főpapi  jelvé-
nyeit mindketten saját maguknak követelték. Az ügy a pápa elé került, akinek 
döntése nem ismeretes. Ellenben nem sokkal később 1503-ban VI. Sándor 
pápa a nagyszebeni szász nemzeti levéltárban ma is meglévő okmánnyal fel-
ruházza a szebeni plébánost a főpapi  jelvényekkel és felhatalmazza,  hogy 
általa választandó tíz ünnepnapon infulával  és pásztorbottal misézhessen és 
templomokat szentelhessen. 

Egyik igen fontos  és féltékenyen  őrzött privilégiuma volt a szász egy-
házközségeknek a papválasztás  joga. Az u. n. Királyföldön,  vagyis azon terü-
leten, melyen a szász politikai nemzet élt, ezt a jogot maga a Diploma Andrea-
num biztosította nekik: sacerdotes suos libere eligant. Az erdélyi püspökség 
területén levő dekanatusok is azonban következetes magatartással kivívták 
maguknak ezt a jogot s ehhez azután szívósan ragaszkodtak, bár időnként 
kénytelenek voltak a hatalmasoknak e tekintetben is koncessziókat tenni. így 
Nagy Lajos édesanyja káplánját helyezte el, IX. Bonifác  pápa az erdélyi püspökké 
kinevezett Goblinus plébániáját töltötte be. Mihelyt azonban a beavatkozás és 
a nyomás megszűnt, a szászok nyomban visszatértek az eredeti jogalapra és 
gyakorolták választási jogukat. 

Az egyes dekanatusok szabályzatai, az egyházközségek belső életét ren-
dező statutumok s az ezeket kiegészítő és kitöltő jogszokások lassan-lassan 
mind egyöntetűbbé és szilárdabbá lettek az egész szász területen s az egy-
formaság  révén is már összekapcsoló erőt képeztek közöttük. Úgy, hogy a 



figyelmes  szemlélő a XV. század elején már egy valóságos speciális szász 
egyházjog  kialakulását konstatálhatja, mely odasimul és hozzáalkalmazkodik 
az ekkor már teljesen kifejlődött  szász politikai nemzet önálló közjogi intéz-
ményeihez. 

Mindezek az intézmények, berendezkedések és jogrendszerek a katho-
likus egyház talajából nőttek ki s ennek világfelfogásával  állottak szerves 
kapcsolatban. 

Teutsch lutheránus szuperintendens jellemzően mondja,1 hogy „az intéz-
ményeknek annyiban van erejük és értékük, amennyiben az életet támogatják 
és segítik. A katholikus egyház ,a középkorban azért jutott hatalomhoz és 
befolyáshoz,  mert felismerte  az élet szükségleteit, azoknak szolgálatába állott 
és pedig olyan sikerrel, hogy végül uralkodott rajtuk, vagy legalább is irány-
adóan befolyásolta  azokat. A középkorban a szász egyháznak is megvolt 
ez az ereje." 

íme tehát, protestáns részről is elismerik a katholicizmusnak az egész 
közéletet átható, átfogó  és átalakító erejét. Ez az erő emelte fel  és tartotta 
fenn  a kultura magas fokán  a középkorban a szász egyházakat, melyek tehát 
— mint maguk is elismerik — a katholicizmusnak köszönhetik elsősorban 
fejlődésüket  és előrehaladásukat. 

Goblinus püspök. 
A kollektív életet élő szász népre jellemző, hogy közéleti berendezke-

désük nagy egyéniségek kiemelkedésének, miként ma, úgy a múltban sem 
kedvezett. Az intézményekben felolvadtak  az egyének s az intézmények intakt-
ságát féltő  szász közszellem mindig elejét tudta venni annak, hogy népüknek 
valamelyik fia  egyéniségének súlyával és varázsával kiemelkedjék az intézmé-
nyek keretei közül és domináló poziciót foglalhasson  el, mellyel esetleg hiú-
ságtól, becsvágytól vagy uralomvágytól vezérelve visszaélhessen. 

Ez a magyarázata annak, hogy az egész katholikus középkoron át hiába 
keresünk a szászok között kimagasló egyházi férfiakat,  holott a katholicizmus 
égisze alatt a tudomány, művészetek, építészet stb. terén a szászok gyönyörű 
és maradandó alkotásokat produkáltak s a hitélet, vallásos buzgóság és egy-
házias érzület tekintetében is magas előhaladást tettek. 

Egyetlen férfiú  a kivétel s ez Goblinus  erdélyi  püspök, az egyetlen szász, 
ki e magas egyházi méltóságot elérte s aki valósággal megtestesítette magá-
ban népének Összes erényeit. 

Goblinus püspök élete folyásának  és tízéves (1376—1386) püspöksé-
gének a reánk maradt sajnálatosan kevés és hézagos adatok alapján való is-
mertetése nem e tanulmány feladata.2  Az általa alapított szentmihálykői pálos-
kolostornak épp úgy elenyésztek már a romjai is, amint egyházkormányzati 
reformjai  s a királyi udvar bizalmából teljesített diplomáciai s egyéb közéleti 
missziói és sikerei is ma már mindinkább a feledés  homályába merülnek. 
Minden egyéni kiválósága, buzgósága és agilitása mellett is, Goblinus püspök 

1 Fr. Teutsch: Geschichte der Evangelischen Kirche in Siebenbürgen. I. k., 113. lap. 
3 Dr. Temesváry János: Erdély középkori püspökei. 197. és köv. lapokon. 



személye egészen más szempontból érdekel minket. Az ö püspökké való ki-
nevezése és tízéves főpásztorsága  megszakítja azt a folyamatot,  mely felé  az 
erdélyi szászok egyházi élete irányát vette s amely folyamat  őket mindinkább 
eltávolította, sőt lassanként egyenesen szembehelyezte az erdélyi püspökkel, 
sőt bizonyos fokig  a magyar episzkopátus fejével,  az esztergomi érsekkel is. 
Goblinus — kit uralkodója a szászokat jellemző „nagy körültekintése" miatt 
dicsér, — a püspöki széken is hű fia  maradt a szász népnek. Bár a tized 
kérdésében ő sem engedhetett a selyki dékánság alaptalan és jogtalan kíván-
ságainak s kénytelén volt a püspökség jogait megvédelmezni, de egyébként 
új méltóságában is résztvett népe közéletének minden megnyilvánulásában. 
Jelentékeny szerepe volt a céhek jogviszonyainak új szabályzásában, döntő-
bíró volt a Medgyes és Nagyselyk-szék közötti határvitában, a szentágotai 
vásár kérdésében stb. A püspöki megye kormányzatában jelentékeny szerepet 
juttatott a szász papságnak; Leo fivérét,  a nagycsüri plébánost kanonokká és 
főesperessé  tette, káplánjául pedig a segesvári plébánost választotta. Az ő 
egyházkormányzati rendszere alkalmas lett volna arra, hogy elsimítsa a szá-
zados ellentéteket és a szászokat szervesen és lélekben is belekapcsolja áz 
erdélyi püspöki megyébe. 

Sajnos, Goblinus szerepe és működése — miként fent  jeleztük — csak 
megszakítás  és  nem fordulat  volt  abban a sajnálatos folyamatban,  mely a 
szászokat mindjobban elidegenítette főpásztoraiktól.  Utódai, kiket továbbra is 
a magyar királyok kegye juttatott székükbe, épp úgy nem ismerték és érté-
kelték a különleges erdélyi viszonyokat, mint elődjeik s a Goblinus által 
inaugurált lelki közeledésnek még éretlen gyümölcsei hamarosan lefonnyadtak. 

A bizalmatlanság, az elzárkózás s a többi széthúzó tényező ismét mind 
erőre kapott s a rövid időre megakadt folyamat  feltartózhatlanul  fejlődött 
tovább a teljes elszakadás felé. 

Hitélet. 
A nép lelkében pedig ekkor még eleven erővel élt a hit s a vallásos 

buzgóság áthatotta minden életnyilvánulásukat. A részben még nős papság is 
nagy odaadással és lelkesedéssel szentelte magát hivatásának. 

Az egyes hívek jámborságát dokumentálják a nagy és tömeges mise-
alapítványok, a magánkápolnák, a végrendelkezések során az egyháznak jut-
tatott adományok. A Boldogságos Szűz tiszteletére számos templom épült s a 
XV. századból egy gyönyörű szász-német Mária-vers is mutatja, hogy a Bol-
dogságos Szűz kultusza milyen mély gyökeret vert náluk. A szentek tisztele-
tére is számos templom és kápolna épült s a községek határai tele voltak 
hintve a szentek szobraival és kőkeresztekkel. 

Virágzottak a hívek jámbor egyesületei. Nagyszebenben három is volt; 
a Szent Anna egylet (nőegylet féle),  azután egy temetkezési egylet-féle  alaku-
lás, melynek tagjai a gyászmisék elvégzéséről gondoskodtak s elhaltjaikért 
imádkoztak s az. Oltáriszentség egyesülete, melynek külön oltára volt a Mária-
templomban, ezen naponta csendes és csütörtökönként ünnepélyes misét 
mondtak de corpore Christi s e célból külön káplánt is tartottak. 



Ilyen Oltáriszentség egyesület volt Szászkézden is. Kolozsvárt Szent 
Katalin egylet virágzott, Besztercén Rózsafűzéregyesület  stb. 

A főbb  templomokhoz és egyes oltáraikhoz számos búcsú fűződött. 
A szebeni plébánosnak elsősorban azért kellett 26 káplánt tartania, hogy az 
összes alapítványos miséket elvégeztethesse. 

Az egyház állított a nagyobb városokban mindenütt kórházakat  s azok-
ban a szolgálatot ktilömböző szerzetesrendek látták et. Ugyanígy nagy gondot 
fordított  a szász papság elejétől fogva  az iskolákra,  melyek a templommal 

szoros kapcsolatban ál-
lottak. A tehetségesebb 
ifjak  már ekkor buz-
gón látogatták a kül-
földi  s elsősorban a 
németországi egyeteme-
ket, mely körülmény, 
sajnos, a későbbiek fo-
lyamán egyik főoka 
lesz a protestáns esz-
mék beszivárgásának. 

A szerzetesrendek is lassan kezdtek hozzá-
illeszkedni a szász nép lelkületéhez. A cisz-
tercieknek ez még nem sikerült. A legnagyobb 
népszerűségre a dominikánusok jutottak el, 
kiknek segesvári kolostora és gyönyörű fek-
vésű temploma a szász kulturának is büszke-
sége volt. Övék volt Szebenben a mai Or-
solyazárda és templom is. Brassóban és 
Medgyesen a ferencrendieknek  volt tekin-
télyes kolostoruk. Sajnos, különösen a közép-
kor vége felé,  nem hiányoztak a panaszok 

és kifogások  a szász városok kolostorai ellen sem. 
A céhrendszer, épp úgy mint Németországban, teljesen át volt itatva 

vallásos vonatkozásokkal. A céheknek meg volt védőszentjük, zászlójuk, sok 
helyen külön oltáruk, kijelölt padjaik, előjogaik a körmeneteknél stb. 

Az egyházközségek papjaik beiktatásánál nagy körültekintéssel írták elő 
ezek kötelességeit s ez előírások világosan mutatják, hogy a hívek mily 
nagy súlyt helyeztek az egyes istentiszteleti cselekvényekre, melyeknek fényét 
és méltóságát emáendő, a legnagyobb áldozatkészséggel ruházták fel  templo-
maikat egyházi ruhákkal, szent edényekkel, képekkel, szobrokkal és drágasá-
gokkal. 

Az erdélyi szászok hitélete e korban gyönyörű dokumentumait szolgál-
tatja e mélyen vallásos nép élő hitének és őszinte buzgóságának. 

Stolzenburg (Szelindek) romjai 



A három külön terület 
összefogása. 

Láttuk az előzők folyamán  a szebeni és barcasági dékánságok kialaku-
lását, melyek jogilag a távoli esztergomi érsek fennhatósága  alatt állottak 
ugyan, de lényegileg majdnem teljesen önállóknak voltak tekinthetők. A közös 
jogi helyzet s a faji  összetartozás érzete e két dékánságot mind szorosabban 
fűzte  egymáshoz. 

Láttuk azt is, hogy az erdélyi püspök fennhatósága  alatt álló területen 

Segesvár 

miként alakultak megja szász dékánságok, hogyan függetlenítették  magukat 
fokozatosan  a főesperesektől  s miként szervezkedtek meg a medgyesi födékán 
vezetése alatt külön organizációban. 

A fejlődés  következő fázisa  volt e három eredetileg külömböző jogállású 
szász területnek összefogása  a közös érdekek védelmére és előmozdítására. 

Már 14'20-ban, tehát még a szebeni prépostság feloszlatása  előtt, jöttek 
össze elsőizben  Medgyesen  az összes szász dékánságok  fejei  s papjaik jelen-
tékeny  része  közös tanácskozásra,  annak megbeszélése céljából, hogy a pápai 
és királyi szolgáltatásokat egymás között milyen kulcs szerint osszák meg. 

E kezdeményezés nem maradt hatás nélkül a későbbi fejlődésre,  melyet 
jelentékenyen befolyásolt  az a körülmény is, hogy az egyházkormányzat tekin-
tetében háromfelé  tagolt szász terület politikailag már megtalálta az egységet 
s így kézenfekvő  volt a szászoknak az a törekvése, hogy ugyanezt az egysé-
get az egyházi életben is megvalósítsák. Megkönnyítette és gyorsította ezt a 



folyamatot  az is, hogy a Szentszék a Gyulafehérvár  alatt álló dékánságok —* 
nem minden tervszerűség nélkül — folyton  ismétlődő panaszainak megvizsgá-
lására és elintézésére igen gyakran az Esztergom alatt álló szebeni és barca-
sági dékánokat rendelte ki. 

A három külön jogállású terület egységbe szerveződésének időpontja és 
formája  épp oly kevéssé mutatható ki, amint nem láttuk világosan a dékán-
ságok összeállásának idejét és szervezeti formáit  sem. Belső folyamat  volt, 
mely csak utólag öltött jogi formát. 

Adatok vannak arra, hogy 1469 ben a papság végrendelkezési jogának 
kérdésében ismét közösen foglalt  állást mindhárom terület papsága és 1502-től 
kezdve kimutathatóan a medgyesi  fődékán  áll az egész szervezet élén. Már 
1519-ben a szebeni dékán maga jelenti ki, hogy bizonyos kérdésekben csak 
a szász papság egyeteme dönthet1 és ugyanezen időben a király meghagyja 
a medgyesi fődékánnak,  „ki joggal viseli e nevet", hogy hívja össze a szász 
papságot s köztük a szebeni dékánt is. 

A XVI. század elejétől kezdve tehát már á medgyesi  fődékán  alatt  egy-
séges  szervezetben  összefogva  találjuk  az egész  szász papságot.  E szervezet 
kialakulására a belső lelki indítékok mellett bőven meg voltak a külső kény-
szerítő okok is, melyek tömörülésre s az érdekek közös védelmére intettek. 

Hogy éppen a medgyesi fődékán  került a szervezet élére, annak kiinduló 
Oka az volt, hogy reá volt bizva az egyháziakat terhelő szolgáltatások be-
hajtása. Befolyása  és tekintélye azután megnőtt, nem csekély mértékben 
az e hivatalt betöltő férfiak  egyéni súlyának és tekintélyének hatása alatt. 
Igen alkalmassá tette emellett a medgyesi fődékánt  az egész szervezet veze-
tésére Medgyes városnak a szász terület központjában való fekvése  is. 

Az erdélyi püspök eleinte vonakodott elismerni a medgyesi fődékán  jog-
állását, de ez később mégis érvényre jutott. 

A szászok tehát végre elérték céljukat. Ha nem is önálló püspökség 
keretében, ha nem is a kialakult jogi formák  és keretek között, de mégis 
sikerült olyan szervezetet létrehozniok, mely őket egyházi téren is egységbe 
foglalta  össze. 

Ebben a helyzetben találta őket 1526-ban a mohácsi vész, a magyar 
királyság összeomlása s az ezt követő politikai és szellemi felfordulás. 

A pásztor nélkül való nyáj. 
A tized és egyéb anyagi s hatalmi kérdések miatt a szászok állandó 

konfliktusban  állottak az erdélyi püspökkel s tervszerűen és fokozatosan  lazí-
tották a hozzá fűző  kötelékeket. Területük másik részének a távoli esztergomi 
érsekkel való kapcsolata korábban is inkább csak jelképies volt. Mindkét 
irányban már csak egy nagyobb lökés kellett, hogy a kötelékek teljesen el-
szakadjanak. A régi kapcsolatok helyét betölteni hivatott új szervezet ellenben 
ekkor még csak körvonalaiban bontakozott ki s távolról sem tudott olyan 

1 „in hoc actu nihil soli efficere  possimus, nisi convocatione habita omnium deca-
norum." Teutsch i. m., 172. lap. 
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konkrét formát  ölteni, hogy á régi helyébe léphetett volna. Az egész szász 
papságnak a medgyesi dékán alatt való tanácskozásai inkább csak ad hoc 
összejövetelek és megbeszélések voltak, anélkül, hogy ennek tagjai határozott 
jogi formában  tudtak volna megszerveződni. A csak tiszteleti elsőbbséggel 
biró medgyesi födékán  még nagyon-nagyon távol állott attól, hogy egyház-
kormányzati jogokat gyakoroljon s pótolni tudja a szászok előtt ellenszenves 
s általuk állandóan kapzsisággal és erőszakoskodással vádolt magyar episcopa-
tussal való szakítás folytán  kieső vezető szervet. 

A régi pásztorok már elveszítették hatalmukat és befolyásukat  népükre; 
az új pásztor ellenben, ki a régiek helyét hivatottsággal és küldetéssel be-
tölthette volna, még nem volt sehol. 

Mikor azután a katasztrófa  rászakadt Erdélyre, „lupus rapit et dispergit 
oves", mert nem volt erő, tekintély és szervezet, mely a támadásokat vissza-
verhette volna. 

A reformáció  első kezdetei. 
Csak rövidlátás vagy naivság vonhatja kétségbe, hogy a középkor végé-

vel az emberi gyarlóságok az egyházi életben is sok helyen visszás, helytelen 
és visszatetsző formában  jelentkeztek. A minduntalan felhangzó  panaszok 
egyes papok kapzsisága, műveletlensége, tanulatlansága, erkölcstelensége, sőt 
egyenesen hitetlensége ellen, világosan mutatják, hogy sok minden nem volt 
már rendben. Az egyháziak rossz példája visszahatott azután a világiakra is. 
Az istentiszteleteket nem látogatták, a böjtökkel nem törődtek, a szentségekhez 
nem járultak s a papság magánélete elleni támadó és gúnyolódó versek és 
iratok hamarosan magukat az egyházi intézményeket is pellengérre állították. 
Mindez nagy befolyást  gyakorolt a kortársak gondolkodására s nem maradt 
hatástalanul a papság azon tagjaira sem, akik még hitükben és erkölcseikben 
nem tántorodtak meg, de arra már nem voltak elég erősek, hogy jobb meg-
győződésükért nyíltan is síkra szálljanak. 

A mozgalom előbb Szebénben ütötte fel  a fejét,  hova német kereskedők 
már 1519-ben bevitték Luther iratait s ezzel olyan forrongást  idéztek elő a 
lelkekben, hogy az esztergomi érsek 1523-ban Kaplony László kanonokját 
küldötte le Szebenbe, II. Lajos király pedig 1524-ben leiratot intézett a sze-
beni tanácshoz, ebben megütközését fejezte  ki az eretnek könyvek terjesztése 
fölött  s elrendelte azok összegyűjtését és elégetését. Szálkái László esztergomi 
érsek a következő évben hasonló intelemmel fordul  a szebeni dékánság pap-
jaihoz, de ebben rámutat arra is, hogy nemcsak Luther tévtanainak terjedé-
séről értesült, hanem a papság több tagjának  zabolátlan  életmódjáról  is s ezért 
a lutheránus tanok elítélése mellett arra is felszólítja  őket, hogy jámbor élet-
módjukkal  igyekezzenek  jó példával  előljárni.  E primási leirat kétségtelenül 
igen helyesen mutat rá a két sajnálatos jelenség közötti okozati összefüggésre. 

Az 1525-iki országgyűlés közismert határozata::a híres „Lutherani  omnes 
de regno exstirpentur et ubicunque reperti fuerint,  libere capiantur et combu-
rantur",  egyelőre, úgy látszik, elfojtotta  vagy legalább is a nyilvános szin-
térről leszorította a mozgalmat. A papság kapzsiságát és tisztátalan életmódját 
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pellengérre állító gttnyvérsek azonban tovább ís terjedtek. Az egyházi és világi 
hatóságok között a hatásköri összetűzések mind gyakoribbak és élesebbek 
lettek. A papság s különösen a szerzetesek vagyona ellen tovább folyt  az 
izgatás s újabb vagyonszerzésüket, az egyházi szolgáltatások behajtását min-
den módon akadályozta és hátráltatta a közhangulat. Mindennek dacára ada-
taink 1525 óta nem tudnak arról, hogy a régi egyházi intézményekkel a 
szászok valahol nyilvánosan és hivatalosan szakítottak volna. 

Az erdélyi magyarság kö-
^mmmis^mvkmmsrn'sA-Ttixtm 
-•RFCS- ÜAROIN'ALIS EPPUS VARAOIENSIS ACVIHESATF-

BFTWUS -HSS! AFFÍNIS' BFTRTOLOMEI 
. . .^RR- DRASKDV1CH 

rében ezalatt annál inkább 
terjedtek a protestantizmus 
eszméi s e mozgalom szel-
lemi fegyverekkel  való vissza-
verésére a nagy Martinuzzi 
Szapolyai János királlyal 
1538-ban nagy nyilvános 
hitvitát rendeztetett Segesvá-
ron, hol ő maga mérkőzött 
meg és vitatkozott Szántai 
István reformátorral.  A hit-
vita meddően végződött, a 
vitás kérdéseket el nem dön-
tötte, ellenben az ott kifejtett 
protestáns eszmék mély be-
nyomást gyakoroltak a Se-
gesvárra messze vidékről ösz-
szegyült szász papokra, kik 
között jelen volt Jeckel  Jere-
miás brassói plébános, Hon-
terus barátja is. 

A protestantizmus mind-
ezek dacára ez időben a 
szászoknál még nem tudott 
mélyebb gyökeret verni. 

Martinuzzi (Fráter) György bibornok 
Honterus. 

A szász papság — főpásztoraival  való konfliktusai  dacára — ragaszko-
dott az ősi hithez. Ők maguk a reformációt  keresztül nem vitték volna1. 

Az akció megindítását egy képzett világi magister, Honterns  János  vette 
kezébe, ki Brassóban nyomdát állított s írásban és szóban propagálta Luther 
eszméit, melyeknek Brassót nyerte meg először. A nyilt fellépésre  alkalmat és 
bátorságot adott a hithű János király halála s Budának 1541-ben a törökök 
által való elfoglalása.  Ez események meggyöngítvén a katholikus központi 
hatalmat, Honterus 1542-ben kiadta a „Formula  reformationis  ecclesiae"  című 

1 Friedr. Teutsch: Geschichte der Ev. Kirche. I. 217. lap. 
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könyvét s ennek hatása alatt bevezették Brassóban még ez évben a német 
nyelvű istenitiszteletet á két szin alatti áldozással. Jeckel Jeremiás brassói 
plébános élt az alkalommal s megházasodott. Honterus eltávolította őt égyik 
falusi  plébániára s 1544-ben őmaga lett brassói plébános (Stadtpfarrer)'  ofdo, 
kinevezés és felszentelés  nélkül. 

A mozgalom a Brassó-környéki falvakban  is terjedt, sőt átcsapott más 
szász vidékekre is. Medgyesen 1543-ban elűzték a franciskánusokat  és Seges-
váron 1545-ben a dominikánusokat. A szerzetesek elűzésénél s néhány vilá-
gias érzületű pap megnősülésénél azonban egyelőre nem mentek tovább. így 
1545-ben Medgyesen a födékán  elnöklete 
alatt tartott tanácskozáson ez még mint decre-
torum doctor  s a szebeni dékán pláne mint 
apostoli  protonotarius  jelenik meg s írja alá 
a jegyzőkönyvet az akkor már nyíltan protes-
táns brassói dékánnal együtt, melyben ki-
jelentik, hogy valamennyien egy valláshoz 
tartozóknak  és  egy testületnek  érzik  magukat. 
Sokkal kevésbé voltak tehát tudatában a fel-
fogásaik  közötti külömbségeknek, hogysem 
ez összetartozandóságukat megzavarta volna. 

A Honterus által elhintett eszmék azon-
ban folytatták  hódító kőrútjukat. A katoli-
cizmushoz hű plébánosok rendre elhaltak, 
egyrészüket a félrevezetett  hívek elűzték s 
helyükbe az újítás hivei kerültek. így lett 
szebeni plébános Wiener  Pál,  volt laibachi 
kanonok, ki Bécsből menekült Erdélybe amiatt, 
mert má^dszor is házasságra lépett. Mikor Honterus 1549-ben elhalt, a szász 
papság jelentékeny része meg volt már nyerve a protestantizmusnak s az át-
térést formálisan  is betetőzte az 1553-ban tartott zsinat, melyen Wiener  Pál 
szebeni plébános személyében megválasztották első püspöküket (superinten-
densüket). Wienert azonban a pestis már a következő 1554. évben elragadta 
s helyét azután a szintén idegenből származott Hebler  Mátyással  töltötték be. 

A régi hittől és az anyaszentegyháztól való elszakadás azonban még-ekkor 
sem volt teljes. A szászok 1554-ben és 1555-ben még élénk érintkezésben állottak 
Oláh Miklós esztergomi érsekkel, ki igyekezett őket hűségben megtartani s aki-
nek ők is ajándékokkal kedveskedtek; a brassóiak 1555-ben is még fizették  a 
prímásnak a cenzus cathedraticust s midőn 1554-ben a második szuperinten-
dens választására a papság összegyűlt, követséget küldöttek az erdélyi püspök-
höz, kérve, hogy őket hitük gyakorlatában ne zavarja. 

Az átmenetet megkönnyítette a Honterus által Luther nyomain megálla-
pított istentiszteleti  rend,  mely külsőleg nem külömbözött lényegesen a katho-
likus szentmisétől. Megmaradt az Introitus,  melyet a kar énekelt, ezt követte á 
Kyrie  és a Glória  latinul; a Collecták  latinul és németül; németül és a nép 



nyelvén s feléje  fordulva,  de az oltár két oldaláról olvasták fel  a leckét és az 
evangéliumot, megmaradt a Credo  és a Praefatio  latinul, ezt követte azután az 
elevatio, majd a Miatyánk s a két szín alatti áldozás. Megtartották a legtöbb 
helyen a régi miseruhákat (Szebenben a XVIII. század végéig), a gyertyákat 
az oltáron stb. A mellékoltárok eltávolítása s a nép által amúgy sem értett 
Kánon elhagyása mellett a legfőbb  külömbség az volt, hogy ilyen liturgikus 
istentiszteletet (evangelische Mess)' csak akkor tartottak, ha áldozók voltak, 

a pap egyedül nem áldo-
zott. Megmaradt a fül-
gyónás is sok helyen a 
XVIII. század végéig. 

Nem csodálkozhatunk 
tehát, hogy a hívek való-
jában tudatára sem éb-
redtek a szakadás mély 
dogmatikus jelentőségé-
nek s az egészben inkább 
csak új adminisztratív be-
rendezkedést láttak, mely 
tetszetős volt, mert hozzá-
simult autonom népi or-
ganizációjukhoz. 

A Báthoryak 
s ax aiiffsbiirgi 
hitvallás. 

Báthory István fejede-
lem, ki a protestantizmus 
minden felekezetét  végig-
járó János Zsigmondot a 
trónon követte, a mind 
szélsőbb irányókba induló 
hitujító mozgalmakkal 

szemben a pozitív katholikus hit szilárd alapjain állott. Főtörekvése volt, hogy 
a széthúzó erőknek gátat emeljen s a hitegységet országában ismét helyreállítsa. 
Ezt a célját azonban nem erőszakos eszközökkel, hanem mérséklettel s az 
erdélyi észjárást jellemző tapintattal és óvatossággal igyekezett elérni. 

Mikor 1571-ben trónra lépett, a szászoknak protestáns alapokra helye-
zett új egyházi szervezete már nagyjában készen állott s a fejedelem  be-
látta, hogy e szervezet lerombolása s a katholikus egyházi szervezetbe való 
újabb belekapcsolódás, nagyobb előkészítést kiván. Ezért egyelőre csak azt 
tűzte ki céljául, hogy,a szászokat  leszögezze  akkori álláspontjuk: az augsbargi 
hitvallás  mellett;  megrögzítse legalább azokat a hitejveket és külsőségeket, 
tnelyeket a katholikus érából még megtartottak s ezzel elejét vegye annak, 

A Brassói' fekete  templom 
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hogy á szélsőbb irányzatok: a kálvinizmus é s az unitárius vallás, közöttük i s 
elterjedjenek. 

Összehivatta a szász papságot zsinatra Medgyesre s itt kiküldöttje által 

Segesvár 

azt a kívánságot terjesztette eléjük, hogy a szász papság tegyen esküt az 
ágostai  hitvallásra  s igérje meg, hogy a tiszta evangeliumi hittől egy ujjnyira 
sem távolodik el s azt tisztán megőrzi, mert különben szentségtörésben s 
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„a katholikus egyház, megsértésében" fog  bűnösnek találtatni."1 Bár e, kitétel 
a szászok előtt aggályos volt, mert nem lehetett tudni, hogy a fejedelem  a 
reformáció  előtti egyetemes egyházat érti-e alatta vagy a tridenti zsinat által 
újjászervezett római katholicizmust, a szász papság engedett s a fejedelem 
biztosainak sürgető kívánságára a kívánt  esküt 1572  május 3-án letette. 

A fejedelem  második kívánsága az volt, hogy az egyházi  szertartások 
tekintetében  a zsinat  teremtsen  egységet,  rendelje el kötelezően azt az isten-
tiszteleti rendet, melyet Szeben és Brassó követtek, hol oltár, képek, mise-
ruhák, gyertyák stb. s részben a latin nyelv is még mindig használatban 
voltak, noha más szász községek, Medgyessel és Besztercével élükön, ezeket 
mint „pápista bálványimádásokat" elhagyták és eltörülték. A zsinat óvakodott 
ebben a kényes kérdésben az állásfoglalástól.  A régi szertartásokat mindenütt 
teljesen eltörülni nem merte, mert nem akart a fejedelemmel  nyíltan szembe-
helyezkedni s védte ezeket a nép kegyelete is. Viszont arra nem volt elég 
ereje és elhatározottsága, hogy ott is visszaállítsa ezeket, hol az új hit már 
leszámolt velük. 

A fejedelem  harmadik kívánságával szemben, hogy a megürült szuper-
intendensi állásra három egyént hozzanak neki kinevezésre javaslatba, a zsinat 
azzal felelt,  hogy Ungleich  berethalmi papot megválasztotta  és be is iktatta 
nyomban szuperintendensnek. 

Báthory István nem feszítette  tovább a hurt. Megelégedett egyelőre az 
elért eredménnyel, mely biztosította azt, hogy a szászok nem fognak  tovább 
menni szélsőségekbe a hitújítás terén s ott, ahol még megmaradtak, épségben 
megtartják a régi szokásokat. Megerősítette tehát 1572 julius 4-én a zsinat 
határozatait és Ungleich szuperintendenst. 

A fejedelem  elhatározását bizonyára nem csekély mértékben befolyásol-
hatta az a körülmény, hogy' ugyanakkor • az erdélyi magyarság már mind 
erősebben és mind nagyobb tömegekben csatlakozott a sokkal szélsőbb kálvi-
nizmushoz s erősen elterjedt az unitárizmus, melyet a fejedelem  a legveszé-
lyesebbnek tartott s amellyel szemben a szászok lutheranizmusa az ő „evan-
gelikus miséjükkel" még mindig félig-meddig  katholikus jelleget mutatott. 

A protestáns fejedelmek,  kora. 
A szászokat egészséges konzervativizmusuk az önálló fejedelemség  egész 

korszaka alatt megtartotta azon a középúton, melyhez őket Báthory István 
fejedelem  1572-ben leszögezte. Nem csekély része volt ebben annak az anta-
gonizmusnak is, mellyel magukat a szélsőbb kálvinista és unitárius magya-
roktól külsőleg is megkülömböztetni és elkülöníteni igyekeztek, hogy önálló-
ságukat és függetlenségüket  minél hathatósabban kifejezésre  juttassák. 

Az 1653-ban megjelent „Agenda  sacra", mely a Szebenben dívó szer-
tartásokat tartalmazza, még minden ünnep- és vasárnapra előírja az u. n. 
Hochamt (summum officium)  megtartását s ez lényegében azonos a katholikus 
szentmise előkészítő részével. Német Introitus,  a kórus által énekelt Kyrk,• 

1 Urkundenbuch der ev. Kirche in Siebenbürgen. 



latin Glória,  német Dominus vobiscum, német kollekta, mely ünnepenként 
változó, utána németül a lecke, majd orgonajáték után németül az evangelium. 
ezután a latin Credo.  Hiányzik azonban a Honterus által még meghagyott 
Praefatio  (ezt azonban később, 1748-ban hivatalosan is, ismét beiktatták). 
Következik a Miatyánk s utána az úrvacsoraosztás.1 Áldozók még mindig 
bőségesen jutnak minden vasárnapra, mert a fülgyónás  a legtöbb helyen még 
mindig használatban van. 

Az egyház ősrégi himnuszai, antifonái  és zsoltárai mind általános hasz-
nálatban vannak; a prédikációt a latin Veni  sancte előzi meg s nemcsak 
ünnepeken, hanem hétköznapokon is meg-
telnek a templomok a Matatinum  és  Ves-
perásra, melyeknek elsejét a katholikus tra-
díciókhoz képest a latin Te  Deummal,  másikát 
a latin Magnificattal  fejezik  be. 

A fejedelemség  korabeli Erdélyben a 
szászok egyházi élete külsőségeiben közelebb 
állott a katholicizmushoz, mint a kálviniz-
mushoz. A prédikáció nem nyomult akkor 
még annyira előtérbe s az anyanyelv bizo-
nyos fokú  érvényesülése s a két szín alatti 
áldozás voltak a leglényegesebb külső kü-
lömbségek. A papi nőtlenség fegyelmét  akkor 
még nálunk sem vették túlszigorúan s a szé-" 
kelyföldi  katholikus papság' sem mutatott e 
korban még sokban eltérő képet. 

A nép lelkében' mélyen él a vallásos 
hit, buzgón gyakorolja ősi szertartásait, nem 
érzi s alig ébred tudatára annak, hogy más 
akolba terelték pásztorai, kik az uralmon 
lévő kálvinisták puritánizáló törekvéseivel szemben valósággal kihangsúlyoz-
zák és gondosan őrzik az új viszonyok közé átmentett katholikus tradíciókat. 

A katholikus restauráció kora. 
A fejedelemség  megdőltével s a Habsburg-uralom megszilárdulásával a 

szászok nyomban Bécs felé  orientálódtak s a hatalom is eleinte melegséggel 
karolta fel  az erdélyi fajrokonokat. 

Ha Bécs bölcsen és tapintatosan felhasználja  a szászok és a magyarok 
közötti ellentéteket, helyesebben külömbözőségeket, ha éles szemmel meglátja 
a lutheránus szászok egyházi életének a katholikus korból átnyúló gyökereit 
s ezeknek táplálása és erősítése révén igyekszik őket a régi akolba vissza-
terelni, úgy a fáradságot  elmaradhatlanul siker koronázta volna. 

Lényegbe vágó koncessziókat nem kellett volna tenni. A fakultatív  coeli-
2 Keintzel: Entwicklung der Gottesdienstordnung in unserer ev. Kirche. Hermann-

stadt, 1900. 8. és köv. lapok. 

Szász templomi viselet 



batus, a nép nyelvének használata s néhány jelentéktelen külsőség mellett 
elsősorban a szászok nehezen kiküzdött és SZÍVÓS kitartással védelmezett ön-
álló és homogén egyházi szervezetét kellett volna biztosítani, ami külön 
püspökség felállításával  könnyen megoldható lett volna. Mindenesetre keve-
sebb engedmények árán vissza lehetett volna őket 1691 után vezetni az egy-
házba, mint amennyit Róma az erdélyi románoknak az unióban megadott. 

Sajnos azonban, a szászokkal az érintkezést nem a kiváló diplomata-
ügyességgel bíró jezsuiták, nem a Hevenesi, Bárányi és Szúnyog páterek vet-
ték fel,  hanem Bécs nyers katonai hatalma állott velük Szebenben szembe s a 
szoldáteszka elbizakodottságában és nyerseségében — különösen Rabutin alatt — 
hibát és bűnt egymásra halmozott. 

A szászok elidegenedésének egyik forrása  az volt, hogy népük és egy-
házuk vezérét, Harteneck  (Szász)  Jánost  1703-ban, a kurucháború kitörésekor, 
Rabutin Szebenben lefejeztette  s ezzel olyan tőrt döfött  a szászok szivébe, 
hogy az okozott seb teljesen talán soha be nem gyógyult s a fajrokonság 
dacára sem tudtak többé a szászok a Habsburg-uralom egész ideje alatt Bécs 
iránt teljesen felmelegedni  s ennek intencióiba fenntartás  nélkül beolvadni. 

A Szebenben s a többi szász városokban székelő katonai parancsnokok 
a hatalom túlsúlyával s a császár tekintélyével akarták a szászokat a katho-
licizmushoz visszahajtani, s mikor első kísérleteik az óvatos, megfontolt  és 
intézményeikhez szívósan ragaszkodó szászoknál ellenállásra találtak, akkor 
két irányban is hibás utakra tévedtek. Egyfelől  erőszakos eszközöket vettek 
foganatba;  az egész nép lelkének megnyerése helyett templomaik egyrészét 
csikarták ki tőlük erővel, előttük ismeretlen szentek (Nepomuki Szt. János stb.) 
szobrainak felállításával,  úrnapi körmenetekre való kivezénylésekkel stb. akar-
ták megtörni a meg nem hajlíthatókat, másfelől  prozelitákat kerestek köztük 
s mert ilyenek csak a gyöngébb jellemek között akadtak, ezeknek felkarolása 
és protegálása nemcsak a hatalom oktalan kezelőit tette a szászok előtt ellen-
szenvessé, hanem az ügyet is, melynek érdekében mindezen balkezű intéz-
kedések foganatba  vétettek. . 

E körülmények okozták azt, hogy a katholikus restauráció kora (a XVIII. 
század) a szászok között nemcsak számottevő visszatéréseket nem tudott el-
érni, hanem az alkalmazott eszközök brutalitása és gyülöletessége valósággal 
csak e korban ébresztette fel  a szász népben a protestáns öntudatot, annak 
tudatát, hogy vallásuk és egyházi szervezetük külömbözik, sőt szöges ellen-
tétben áll a hatalom által protegált katholicizmussal. 

A  racionalizmus Itatásai. 
A bécsi hatalom exponenseinek a fentiekben  vázolt hibái felkeltették  a 

szász nép lelkében az ellenérzéseket, de azért még nem változtatták meg 
hitét, vallásgyakorlatait és ősi szokásait, melyek még mindig a régi katholikus 
alapokon nyugodtak. 

Mikor Ferenc császár 1817-ben Szebent meglátogatta, a szász püspök a 
nagy templom ajtajánál fogadta  a császári párt és trónjához vezette. Az oltár 



előtt, melyen égtek a gyertyák, ott állott a szebeni szász pap, a katholikus 
korból való miseruhában, hat káplánja mellette, kettő arany, kettő vörös dal-
matikában és kettő karingben, elimádkoztak térdenállva egy alkalmi litániát 
és imádságot az uralkodó párért. A császárt természetesen meghatotta ez a 
jelenet, melyben annyi kedves és rokon vonást látott s biztosította a szász 
népet, hogy gondját viseli sorsának s megvédi minden igazságtalanságtól.1 

Pedig ekkor e katho-
likus jellegű külsőségek 
már csak a lomtárból elő-
szedett holmik voltak. 

A racionalizmus,  me-
lyet a pietista osztrák ha-
talommal való ellentét is 
rokonszenvessé tett, nagy 
pusztítást vitt végbe a 
szász intelligencia és pap-
ság hitében s ennek kö-
vetkeztében a külső val-
lásgyakorlatban és az egy-
házi életben is. 

A racionálista irány-
nak főszószólója  volt a 
szászok egyik legnagyobb 
fia,  Bruckenthal  Sámuel 
gubernátor, József  császár 
kortársa. Ő volt a patró-
nusa annak az irányzat-
nak, mely „teljes felvilá-
gosodást" s ennek érde-
kében „észszerű istentisz-
teletet" követelt. Eltörölték 
a fülgyónást,  kidobták az 
istentiszteletből a „misz- Bruckenthal Sámuel gubernátor 
tikus és keleti kifejezése-
ket" s igyekeztek azt annyira leegyszerűsíteni, hogy végül is nem maradt belőle 
egyéb, mint egy-két ének s néhány kollekta; az istentisztelet főtengelye  az 
unalmas, hosszú, oktató prédikáció lett. Az úrvacsoraosztás szertartásait is tel-
jesen leegyszerűsítették s évente már csak 4—5 alkalomra szorították. 

Hogy a racionalizmus hatása alatt hová jutott az ágostai hitvallást for-
mailag valló szász papság vallásos hite, arra nézve jellemző az általuk rend-
kívül nagyrabecsült Binder  G. P. szuperintendens (1843) alábbi nyilatkozata: 

„Határozott racionálista lettem anélkül, hogy a kereszténységnek e tisztán 
természetes  alapokon  való felfogása  mellett elveszítettem volna a nagyrabecsülést 

1 Fr. Teutsch: Geschichte der Ev. Kirche in Siebenbürgen. II. 292—293. lap. 



és  tiszteletet  ennejc Isten  által  küldött,  de emberi alapítója  iránt...  A názá-
reti Jézus nem kevésbé Isten küldöttje azért, mert csupán nagytehetségű  és 
nqgy kegyelmekkel  megáldott  ember; kit Isten valláserkölcsi  lángelmével  s 
magasztos  értelmi  és  akaraterővel  ruházott  fel  stb, stb." 

így beszél már 1843-ban annak a szász egyháznak feje,  melynek pap-
sága és hívei pár évtizeddel előbb még minden vasárnap buzgón imádkozták 
a nicaeai hitvallás szavaival: Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum 
de Qeg veroj 

A mai helyzet. 
Elszakadtak tehát az. utolsó kötelékek is. 
S ezzel azután megszűnt külső alakjában is mindaz, ami a katholikus 

korból lennmaradt. „A felvilágosodás  korának az „észszerű istentiszteletre" 
való törekvése a saját ízlésének megfelelően  elejtette az istentisztelet összes 
liturgikus részeit.... s az egészet alárendelte a prédikációnak. Egy ilyen isten-
tisztelet pedig, ha a prédikáció még oly tartalmas, vonzó és épületes is, nem 
fejleszti,  erősíti és mélyíti a hitközség vallásos életét."1 

Az egész héten át zárva tartott s a vasárnapi istentisztelet órái alatt is 
— különösen városokban — nehezen benépesedő templomok mutatják azt a 
nagy utat, melyet az erdélyi szászok protestantizmusa az u. n. felvilágosodás 
kora óta megfutott. 

A katholicizmustól elszakadt erdélyi szászok mai egyházi életét, egyházi 
szervezetük jellegét  és főbb  céljait jellemzik Schullerus  szebeni szász papnak 
alábbi szavai: 

„Mint  egyház, alkot a mi népünk törvényesen elismert, határozottan 
körülírt egységet  az ország kulturális életében; mint  egyháznak,  van biztosítva 
számára az összeköttetés  a német  anyanéppel  az evangélikus  jótékonyság  és a 
német  tudományosság  terén; mint  egyház, érezheti csak beteljesülve a régi 
királyi szózatot: unus sit  populus,  egységes legyen a nép. Ezt az egyházat a 
polgárok  összetartozandóságának  szelleme  hívta életbe, a nemzet  alkotta és 
védelmezte meg s az egyház csodás kárpótlás az elveszített  nemzetpolitikai 
organizációért.  Keletkezésénél és kiépítésénél fogva  népegyház  ez s mint ilyen, 
a mi ma is még  fennálló  népi organizációnk 

Mintha az erdélyi püspökkel és az esztergomi érsekkel vitázó szebeni 
prépost vagy medgyesi fődékán  szavait hallanók! 

Bármily tökéletes „népi organizáció" legyen is azonban a szász egyházi 
szervezet, magasabb ethikai és vallásos hivatását — mint a fenntiekben  ők 
maguk is bevallják — sikerrel munkálni nem tudja és az idő nem lehet már 
messze, mikor a szász népnek a felvilágosodás  kora által „észszerűvé" formált 
istentiszteletét ismét belső vallásos tartalommal kell megtölteni. 

Vajha, a katholicizmus akkori vezetői megértenék majd azt, amire a 
történelem szava tanít. 

1 Julius Orendi: Die Wiedererneuerung unseres Gemeindegottesdienstens. Hermann-
stadt. 1900. 28—30. lapokon. 

3 A. Schullerus: Unsere Volkskirche. Hermannstadt. 1898. 



Az lSi8>iki átalakulás. 
Irta: Itass Károly. 

Az 1848. év forradalmi  levegője nagy változásokat ígért minden téren. 
Világboldogító gondolatok hullámzottak az utcákon; szabadság, egyenlőség, 
testvériség trikolorja lengedezett a szivekben. A jobb idők sejtelmei tárassá 
tették a kedélyeket: mindenki sorompóba állt, mindenki várt valamit. Az 
egyházak is megmozdultak s ezek a megmozdulások nagyon jellemzők. A for-
radalmak nagy ideálizmussal kezdődnek, a lelkek kitágulnak s mindent átfogó 
gondolatokra törekszenek. A forradalmak  első megnyilatkozásai mutatják leg-
jobban a lelkek legbensőbb vágyait. Milyen kár, hogy rendesen hóharmat 
következik rá: a praktikus zsenik felülkerekednek,  hirtelen urai lesznek a hely-
zetnek s a nagy szabadságból hétköznapi láncok lesznek: egy kis váltógazda-
ság csak, személyi átcserélések történnek, de a rendszer marad a régi. 

Hogy a 48-iki változások idején mi lakozott a lelkek mélyén, azt leg-
karakterisztikusabban épen a május 15-iki balázsfalvi  román nemzeti gyűlés 
főbb  követelései mutatják. Hogyan gondolták akkor az ideális szabadságot? 
Kívánták az egyház függetlenségét,  hogy minden évben egyházi zsinatot hív-
janak egybe, amelyerf  a polgári rend is részt vegyen s ezen vegyes zsinat 
válassza a püspökeit. Kívánták iskolák felállítását  a nép és felsőbb  tanok 
számára; katonai nevelőintézetet, politechnikumot s hogy ezek igazgatóit és 
tanárait is ők válasszák. Mennyivel szerényebbek vagyunk ma,*80 év múlva, 
a nagy demokrácia s még nagyobb szabadság és liberalizmus fénykorában. 

Az erdélyi katholicizmus sem maradt tétlen az országos forrongásban. 
Ő is részt kért a szabadság és egyenlőség áldásaiból. Helyesebben szólva: 
ő nem kért semmit, csak el akart helyezkedni régi, törvényes kereteivel az 
újonnan kodifikált  szabadság gondolatában. Mert mit mondottak az űj pró-
féták?  A 48-iki országgyűlés csak általános irányító elveket írt a törvény-
könyvbe, a részleteket a következő időre hagyta. Ez általánosságok a XX. t.-c. 
2., 3. és 4. szakaszaiban vannak összefoglalva.  A 2. szakasz szerint: a vallás 
dolgában különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik 
meg. Harmadik szakasz: minden bevett vallásfelekezetek  egyházi  és  iskolai 
szükségei  közálladalmi  költségek  által  fedeztetnek  s ez elvnek részletes alkal-
mazásával a minisztérium az illető  hitfelekezetek  meghallgatásával  a közelebbi 
törvényhozás elibe kimerítő törvényjavaslatokat fog  előterjeszteni. Negyedik 
szakasz: a bevett vallásfelekezetek  iskoláiba  járhatás  valláskülönbség  nélkül 
mindenkinek  kölcsönösen  megengedtetik.  Az erdélyi országgyűlés a IX. t.-cikkben 



elfogadja  a magyar országgyűlés határozatait és biztosítja az egyházak egyen-
jogúságát. 

Ezek az alaptörvények liberális színük ellenére sem nyugtatták meg a 
kath. világot. A magyarországi katholicizmus megmozdulását két ok tette szük-
ségessé: a 48-iki tötVény alapján a kath. vallás megszűnt uralkodó vallás 
lenni, tehát szervezkednie kellett a többi autonom egyház mintájára, s másod-
szor: az egyházi vagyon kérdése. A magyar kath. egyház bizalmatlan volt a 
kor általános radikális irányával szemben. A szekulárizáció szele benne volt 
a levegőben s a kath. egyház féltette  a vagyonát és ezzel együtt független-
ségét. Az állam maga akarta fizetni  az alkalmazottakat s az egyházak szük-
ségleteit. Ettől csak egy lépés az egyházi vagyon állami deklarálása. A függő 
viszonytól csakis az egyházi vagyon megtartása lehetett a védekezés. Ezért 
akarta nemzeti zsinaton is követelni függetlenségének  biztosítékait: ha min-
denfelé  leszedik a láncokat, miért kellene épen csak az egyház kezeit lekötni ? 
S ezért akarta ugyanezen nemzeti zsinaton az egyházi vagyon kérdését is ren-
dezni, az összes magyar kath. egyházi vagyon egységesítésével, hogy abból 
gondoskodjanak az egyházi személyek és intézmények ellátásáról. Ezekhez az 
általános okokhoz járultak Erdélyben az erdélyi katholicizmus sajátos érdekei: 
az autonomia megtartása s a kath. commissio megszűnésének következményei. 
Az erdélyi katholicizmus megmozdulása tehát némileg kapcsolódik az általá-
nos magyar egyház mozgalmához s megegyezik vele az egyházi vagyon egy-
ségesítésének kérdésében, de különben teljesen független  autonómiájának vé-
delmében s általános szervezkedő munkájában. Ő ezért erdélyi akart maradni. 
Azt nem tudhatta, hogy mi lesz a magyarországi katholicizmus sorsa, sietett 
tehát a sajátját, a meglevőt, a régit biztosítani. * 

Ennek a törekvésnek azonban egyáltalában nem volt forradalmi  jellege. 
Az erdélyi katholicizmus a nagy időkhöz méltó, bölcs megértést tanúsított 
minden irányban. A 48-iki törvények alapján a katholikus vallás megszűnt 
uralkodó vallás lenni. Ez a tény a katholikus egyházat bizonyos kiváltságok-
tól fosztotta  meg. De az erdélyi katholicizmus — csakúgy mint a magyar-
országi — nem kiáltozott az elveszített kiváltságok után a felekezetek  róvására, 
hanem csak a törvényben kifejezett  függetlenségét  követelte s legtávolabbról 
sem sértette a felekezetek  érdekeit. 

Csak az aktákat kell átforgatnunk,  hogy minderről meggyőződést sze-
rezzünk. Mit kívánt az erdélyi katholicizmus? A balázsfalvi  román gyűlés azt 
találta a szabadság első feltételének,  hogy évenkint egyszer zsinatra gyűlhes-
senek egyháziak és világiak s megbeszélhessék ügyeiket. Ugyanezt a tételt 
találjuk az erdélyi katholikusok határozatainak homlokzatán is. Mert az erdélyi 
katholicizmus is gyűlésezett 48-ban. Az erdélyi róm. kath. Státus, mint az 
erdélyi katholikusok autonom szerve, 1848 augusztus 27. és szeptember 3. 
között tanácskozott Kolozsvárt, Kovács Miklós püspök elnöksége mellett s a 
rákövetkező napokban a hivatalos egyház is egyházmegyei zsinatra ült össze 
ugyancsak Kolozsvárt. A katholicizmus két organumának részben ugyanaz a 
tárgysorozata s ugyanazok, a határozatai. is az autonómia, vagyonkezelés, is-



kólák, alapok stb. kérdéseiben. Ennek az az oka, mert az irányító kérdéseket 
már előzőleg fixirozta  a magyar püspöki kar s leküldötte megbeszélésre min-
den egyházmegyének, hogy az általános nemzeti zsinaton a beérkezett véle-
mények alapján tárgyalják az említett nagyfontosságú  egyházi kérdéseket. És 
itt találjuk a státusgyűlés jegyzőkönyvének 17. pontjában az első érdemleges 
határozatot: „a gyűlés maga is a róm. kath. egyház függetlenségét  a magyar 
honi 1847—48. évi XX. t.-cikkben már életbe  léptettnek  tekinti" s épen azért 
a zsinatok.és vegyes státusgyűlések évenkinti összehívására úgy nyilatkozik, 
hogy „azoknak tartása honi törvényeink (Aprob. const. I. X. I. tit. 3. art. és az 
1791. 53 évi t.-c.) értelmében biztosítva lévén, törvényes jogunkkal élni fo-
gunk s azért azoknak meghatározott időbeni megtartására az arra tridenti köz-
zsinat által is (sess, 24. c. 2. de reform)  kötelezett erdélyi püspök úr a gyűlés 
által megkéretett." Tehát az erdélyi katholikusok is évenkinti státusgyűlésre akar-
nak összejönni, csakúgy mint a románok, hogy ügyeiket megbeszélhessék. És 
ehhez szent joguk is van. A státusgyűlések tartása semmiféle  kormány engedély-
től nem függ,  ősi, természetes és törvényben gyökerező joga az erdélyi róm. 
kath. egyházmegyének csak úgy, mint akármelyik bevett vallásfelekezetnek,  s 
összehívása a püspöknek nemcsak joga, hanem kötelessége is. Az erdélyi katho-
licizmus tehát első, exisztenciális föltételeképen  csak annyit mond ki gyűlésén, 
ami minden polgári élet természetes következménye; amit a balázsfalvi  össze-
gyűltek is éreztek s amit az ország törvényei amúgy is már rég biztosítottak. 

A másik igen fontos  kérdés, amely körül a zsinat és a Státus gondja 
csoportosul: a vagyon kérdése.  Az erdélyi katholicizmus aggódó körültekin-
téssel igyekszik életföltételeit  megmenteni. A XX. t.-c. 3. szakasza az egyházi 
és iskolai kiadások fedezését  az állami jövedelmekből akarja eszközölni azzal 
a megjegyzéssel, hogy a részletekre vonatkozólag meg fogja  hallgatni az ille-
tékes hitfelekezetek  képviselőit. Ebben a kérdésben a- Státus és zsinat más 
megoldást keres, olyat, amivel inkább körülbástyázhatja az egyház független-
ségét. A határozatok szerint a kath. Státus maga akar gondoskodni  saját egy-
háza papjai és szolgái fizetéséről  s az egyházak szükségleteiről. Ezt a gaval-
léroskodást azonban a saját zsebéből akarta végezni s nem a másokéból. Az 
erdélyi katholicizmus nem kívánta el a másét, csak a sajátját  akarta.  Emlí-
tettük, hogy ebben a tényben az erdélyi egyházmegye törekvése érintkezik az 
általános magyar egyház érdekeivel. A kérdést úgy vélték megoldhatónak, 
amint ez úgy a zsinat, mint a státusgyűlés határozataiból kitűnik, ha az ösz-
szes magyarországi egyházmegyék püspöki, káptalani s egyéb egyházi javaiból 
s minden vallási alapítványból egy „állományt" (alapot) szerveznek,'amelyből 
aztán „az ős keresztény mód szerint" ellátják az egyházi alkalmazottakat s 
fedezik  az egyházak kiadásait. A kiviteli módozat csak úgy általánosságban 
van körvonalozva ekképen: „A kath. Státus az említett összes egyházi javakat,, 
mint számos honi törvények  által  biztosított  kétségtelen  sajátját  az összes .ma-
gyarhoni kath. egyház részére megtartja, azon javadalmaknak összeírására, 
commaszálására, kezelésére a magyar nemzeti zsinat által egyházi és [világi 
tagokból álló vegyes bizottmányt kíván kineveztetni, mely az így összesítendő 



egyházi javak mennyisége szerint az egyházi tagok díjazásának fölosztásában 
szükséges maximumot s minimumot határozza meg." Hát ez bizony csak át-
siklás a megoldáson, de az idő rövidsége miatt általánosságnál egyebet nem 
is várhatunk; csak ötlet, melynek keresztülvitele el sem képzelhető a helyi 
autonómiák nélkül. Kétségkívül minden egyház maga kezelte volna vagyonát; 
az erdélyi kath. Státus uradalmainak s egyéb vagyonának ügyeit hogyan in-
tézhették volna el a nyitrai egyház képviselői? 

Ez a határozat sem tartozik a felforgató  gondolatok közé. A katholicizmus 
biztosítani akarta a sajátját s nem akarta megélhetési alapjait divatkormányok 
szeszélyeinek kitenni. A történelem súlyos tanulságai óvatosságra intettek. Ismerte 
az egyházi vagyon étvágygerjesztő erejét. A szekulárizáció kísértete benne 
volt a radikálizmus programjában. Hiszen ezen a státusgyűlésen is ott van Ke-
resztes Márton, aki kétszer is megteszi indítványát, hogy „az egyházi személyek 
S papok fizetése  a közállományra (államra) bizassék s ezért minden egyházi 
javakat a közállományoknak kíván átadatni." Az erdélyi katholicizmus véde-
kezni akart a vagyonelkobzás ellen, csak úgy, mint minden felekezet.  Az erdélyi 
katholikus vagyon legnagyobb részben magánosok adakozásából származott, 
egyházi és nevelési célokra. Magánosok áldozatkészsége teremtette majdnem 
összes alapjainkat és alapítványainkat s teremti mai nap is, csak természetes te-
hát, hogy az erdélyi katholicizmus ezt a vagyont szent patrimoniumnak tekintette, 
amely az övé s melynek filléreit  nem engedte idegen zsebekbe vándorolni. 

Az iskolákról  is intézkedik a 48-i státusgyülés. Erre vonatkozólag a 
jegyzőkönyv 33. szakasza így szól: „a róm. kath. Státus minden elemi-, közép-
és főtanodáit  magának, azaz felekezetinek  tartja", vagyis nem engedi őket 
áilamosíttatni. Emellett azonban teljes megértést és liberálizmust tanúsít az 
egyetem kérdésében, mert kijelenti, hogy „a Kolozsvárt felállítandó  közös 
universitáshoz, ha aziránt felszólíttatik,  a többi vallásfelekezetekkel  aránylago-
san járulni igenis akar." Az iskolák fenntartása  miatt nem adja ki kezéből 
a tanulmányi alapot sem (studiorum fundus).  „A tanulmányi pénzalapot 
a róm. kath. Státus, mint számos honi törvények, jelesen 1744-i VIII. és 
1791-i LIV—LV. t.-c. által is biztosított kétségtelen tulajdonát maga részére 
ezentúl is megtartani nevelésügy szülte kötelességének ismeri." Minthogy a 
kolozsmonostori uradalom is a tanulmányi alaphoz tartozik s ez az uradalom 
az úrbér és dézsma megszűntével érzékeny veszteséget szenvedett, követeli a 
státusgyűlés az 1847—48 iki IX. t.-c. alapján ennek az alapnak a megfelelő 
kártalanítását. Ép úgy nem mondhat le a Státus az ösztöndíj-alapról sem 
(stipendium), sőt minthogy a Báthory és Leopold királyi alapítványok a dézsma 
megszűntével „enyészetnek indultak", kéri ennek is a kártalanítását. 

Nagyfontosságú  momentum az 1848-i év az erdélyi katholicizmus törté-
netében azért is, mert a 48-i zsinat és státusgyülés olyan alkotmányozó gyűlés 
féle,  ahol a szervezkedés  kodifikáciáját  végzik. Megállapítják a hitközségek, a 
státusgyülés szervezeti szabályát, nemkülömben az egyházmegyei pénztár keze-
lésének módját s tisztázzák a kegyúri jog kérdését. Mindez persze az ősi 
gyakorlat alapján történik. 



Legfontosabb  a státusgyűlés  szervezeti  szabálya,  amely fő  vonásaiban 
mai nap is érvényben van. A státusgyűlés szabályainak átdolgozását részben 
az a tény tette szükségessé, hogy az erdélyi kath. vagyonnak eddigi kezelő 
szerve a katholikus commissio, mint az erdélyi főkormányszék  egyik része, az 
anyaországgal való egyesülés következtében megszűnt volna. Szükségessé vált 
tehát, hogy mint a kath. vagyon kezelésére alapított állami intézménynek, 
ennek ügykörét is beolvasszák a státus szervezetébe. Ezt a szervezeti szabályt, 
valamint az egész szervezkedést a jegyzőkönyv 40. szakasza nagyon helyesen 
és találóan „kebli ügynek" nevezi. Az egyházi törvényben is biztosított gyüle-
kezési és vagyonkezelési jogának természetes következménye, hogy maga álla-
pítja meg ügyrendjét úgy amint tetszik s amint azt a fennálló  kánonjogi 
rendelkezések parancsolják. Itt nincs helye semmiféle  uralkodói vagy kormány 
jóváhagyásnak. A státus alapszabályai önmaguktól lesznek érvényesek azzal 
a ténnyel, hogy a státusgyűlés elfogadta  s a püspök hozzájárult. Ha a többi 
zsinati és státusgyűlési határozattal együtt ezt is fölterjesztették  a nádorhoz 
és a minisztériumhoz, ezt csak az 1866 január 10-iki státusgyűlés jegyző-
könyvének korrekt megküiömböztetése szerint „a szervezését  illetőleg  tudomásul-
vétel  végett"  küldték oda. Vagyis a szervezeti szabályt csak tudomásvétel, de 
nem jóváhagyás  végett terjesztették fel  a minisztériumba, csak úgy mint a 
hitközségek szervezeti szabályát vagy az egyházmegyei pénztár kezelésének 
módozatát. 

A szervezeti szabály meghatározza többek közt, hogy kik a státusgyűlés 
tagjai s meghatározza a tanácskozások tárgyának határvonalait: „Tárgy a ve-
gyes egyházi gyűlésnek az Aprob. I. r. I. tit. 3. art. s az 1792 május 26-ról 
kelt királyi leirat 45. pontjának szavai szerint: ut catholici etiam negotia sua 
scholastica, fundationalia  et ecclesiastica, exceptis iis, quae directe episcopo 
reservata sunt, tractent; mindazon oskolai, alapítványi s egyházkebli ügyek, 
melyek különösen püspöki joghatósághoz nem tartoznak, szóval mindazon 
tárgyak, melyek a róm. kath. Státus érdekében vannak."' Minthogy az erdélyi 
főkormányszék  s ennek kebelében működő cath. commissio az anyaországgal 
való egyesülés következtében megszűnt, á státusgyűlés a cath. commissio 
munkáját egy „vegyes státusbizottmányra" ruházza át (ez a mai igazgató-
tanács), melynek feladata  a cath. commissiotól „a róm. katholikusok minden-
nemű kath. alapítványait s ügyeit átvenni, kezelni." 

Ezeket a határozatokat a státusgyűlés felterjesztette  a nádorhoz és a 
minisztériumhoz és — itt az akták elhallgatnak. A szabadságharc bukása* a 
világosi katasztrófa  egyidőre megszűntette a magyar- alkotmányt s így erre a 
felterjesztésre  felelet  nem érkezhetett. 

A 48-as évek forró  levegője tehát nem bódította el légkevésbbé sem az 
erdélyi katholicizmust. Nem igyekezett a zavarosban halászni, nem rekvirálta 
el a másét, nem fedezett  fel  új jogi formákat  birtokállománya gyarapítására;, 
megmaradt törvényes hagyományai mellett. Ami átalakult benne, az csak olyan 
átalakulás, mint mikor kifakad  egy rég megindult rügy a fán,  leszárad egy-
egy kiszolgált levél, tovább folytatja  útját a levegőben egy á g . . . , 



Az osztrák abszolutizmus kora. 
1849-1807. 

Irta: Dr. Tárhelyi Gyula. 

E szomorú időszakban kiváló püspökök ültek Erdély ősi főpapi  széké-
ben: csíktusnádi Kovács  Miklós,  Haynald  Lajos és gyergyószentmiklósi Dr. 
Fogarassy  Mihály. 

Az 1848—49-iki vihar kíméletlenül végigsöpörte az erdélyi egyházmegyét 
s nemcsak sok templom, iskola, papilak esett áldozatul, hanem Gyulafehérvár 
várának lövetésekor a püspöki palota felső  emelete is leégett, sőt maga a 
székesegyház is megrongálódott. Azonban a püspök, Kovács  Miklós  aggódó 
lelkének nem fájt  annyira ez, mint az a körülmény, hogy papjai közül sok 
kénytelen volt kibujdosni, sokat a „purtficatio"  tortúrájának vetettek alá s 
nemcsak a nagyszebeni Theréziánumot alakították át katonai kórházzá, hanem 
a legtöbb iskola és gimnázium kénytelen volt működését beszűntetni. A bő-
kezű főpásztor,  aki 1827 május 24-én lett erdélyi püspökké s 1847-ig több 
mint 157.250 frtot  adományozott nemes célokra, a szabadságharc lezajlása 
után minden erejét megfeszítve  igyekezett az egyházmegyét restaurálni s isko-
lákra és templomokra 150.000 forintnál  többet költött. 1852 május 15-én ki-
adott pásztorlevelében az új rendbe való beletörődésre szólítja híveit, midőn 
így ír: „Főpásztorilag intem, sőt Isten irgalmasságára kérem és kényszerítem 
a lelkészeket saját boldogságuk és sokféleképen  megrázkódtatott megyénk 
érdekében.... hogy jó példával elől menjenek, Isten parancsait és a polgárzat 
törvényeit és a mostani kivételes állapotok rendeleteit szüntelen szem előtt 
tartsák és megtartsák s kíméljenek meg engem attól a fájdalomtól,  hogy 
épen egy lelkészt katonai törvény vagy büntető törvénykezés eleibe idézve 
lássak." A nagylelkű és hazafias  főpap  1852 okt. 15-én halt meg Kolozsváron. 

Utódja Haynald  Lajos lett (1852—1864), aki 12 éven át a legnagyobb 
körültekintéssel és apostoli buzgósággal kormányozta nagyterjedelmü egyház-
megyéjét s miként elődje, úgy ő is minden idejét az egyházmegye helyreállí-
tásának szentelte. Hogy a bajokról és szükségletekről meggyőződjön, már 
1852 november havában megkezdte egyházmegyéje látogatását. A főpapot, 
akit a reakció emelt a főpapi  székbe, kezdetben nagyon bizalmatlanul fogad-
ták, de az ő lebilincselő nyájasságával csakhamar megnyitotta a Iegelzárkó-
zottabb sziveket is. Az 1855 febr.  2-iki körlevelében már örömmel adja tudtul, 



hogy egésí egyházmegyéjét beutazva „személyesen győződött meg" annak 
bajairól és szükségleteiről. Ugyanezen körlevelében rendeli el a zsinati vizsgát 
és ugyancsak itt intézkedik, hogy a papság a nagyböjt bármelyik • napján 
esperesi kerületenkint gyónást és áldozást végezzen. Nyugdijalapok, jótékony 
egyletek, kórházak, iskolák megteremtésében, mint bőkezű alapító* mindig 

Dr, Haynald Lajos erdélyi püspök (1852—1864) 

előljárt. Székelyföldi  látogatásai alkalmával többször fölkereste  a csángókat 
s ekkor jött az a gondolata, hogy Székely udvarhelyt püspökséget kellene föl-
állítani, az erdélyit pedig érseki rangra emelni. Ezért pártolta és híveivel is 
pártoltatta a Szent László társulatot s úgy körleveleiben, mint utazásai alkal-
mával sokszor felhívta  hiveinek figyelmét  az elhagyott csángókra. Szentágotán 
és Holczmányon plébániát alapított, a templomok, iskolák és plébános} lakok 
fölszerelésére  45.145 forintot  adott. 1863-ban 43.000 forinttal  alapította meg 



a gyulafehérvári  kórházat, amelyet az irgatrhás nővérek vezetésére bízott. 
Szérette volna a székesegyházat is renováltatni, de mivel az erre szükséges 
600.000 forintot  nem tudta előteremteni, meg kellett elégednie a székesegyház 
külső és belső falainak  legszükségesebb kijavításával, amely amúgy is 24.000 
forintot  emésztett föl.  Szívesen adományozott templomépítési célokra; ezen 
adományainak összege a 34.000 forintot  meghaladja. 

Nemcsak a tanítói és kántortanítói nyugdíjintézetnek vetette meg az alapját, 
hanem 63.250 forintot  tett le a káptalan és a vallásalap kezelésébe, mint állandó 
alapítványt at szegényebb alsó papság és a kántortanítók szomorú helyzetének 
javítására, mely összeget kalocsai érsek korában még újabb 25.000 forinttal 
növelt. A nyugdíjalapon kívül 1855 márc. 16-iki körlevelében egy állandó 
segély-nyugdíjalap érdekében közadakozásra szólította fel  híveit. A gyűjtésből 
3205 ezüst forint  gyűlt be, melyet Haynald előbb 2000, majd kalocsai érsek 
korában ismét 2000 forinttal  növelt. Bőkezűségét érezték az iskolák is. így 
1860-ban a bolyai iskola tanítójának fizetésére  3000 forintot;  a kiskapusi 
tanító fizetésének  javítására 1000 forintot;  a holczmányi tanító fizetésére  6000 
forintot;  a kolozsvári kath. iskolának 1000 forintot;  az ilyefalvi  tanítónak 
200 forintot;  az aívinci tanító-fizetés  javítására 1000 forintot;  az alsójárai és 
szászrégehi iskolának 200—200 forintot  adott. Elemi iskolákra és gimná-
ziumokra püspöksége alatt összesen 60.800 forintot  adományozott. 

A nőnevelés  fontosságát  Haynald a legnagyobb mértékben átérezte s látva 
azt, hogy pl. Franciaországban az atheizmus társadalom-romboló hatásának 
csupán a nőnem keresztényies és vallásos nevelése vetett gátat, azért egyház-
megyéjében a nőnevelés céljaira is rengeteg sokat áldozott. Így a nagyszebeni 
Orsolya-zárdát segítette 1855-től—58-ig 14.000, 1874-ben pedig 3000 forint 
segítséggel; a gyulafehérvári,  a páli Sz. Vincéről nevezett irgalmas nővérek 
vezetése alatt álló leányiskolának is a város határában fekvő  „nemesek rétjét" 
ajándékozta, építkezésre 10.200 forintot,  a tanszemélyzet javadalmazására 
16.640 forintot,  magának az iskolaépületnek fenntartására  1900 forintot  ado-
mányozott. A kolozsvári, nagyszebeni és gyergyószentmiklósi leányiskoláknak 
1859-től kezdődőleg több mint 14.000 forintot  adott segélyképen. Haynald a 
nőnevelés céljaira kisebb-nagyobb összegekben 60.800 forintot  adott. 

Amint püspöki tevékenységében apostoli buzgalom • és nemes áldozat-
készség jellemzi, úgy politikai szereplésének jellegét az egyház és haza iránti 
fiúi  szeretete s a trón iránti tántoríthatatlan hűsége adja meg. Ezen két tényező 
összeütközése lett az okozója rövid ideig tartó bukásának is. A politikai küz-
delem, a helytartótanács és közötte 1860-ban indult meg. A harc oka a holcz-
mányi űj plébánia alapítása, illetőleg a kiskapusi, nagysínki, szerdahelyi, kaáli, 
almakeréki, mócsi és sárpataki plébániák javadalmazására tett adományok 
voltak. Bár ezen alapítások az 1858 okt. 26-iki miniszteri rendelettel ellentétben 
voltak, a minisztérium mégis Haynaldnak adott igazat s az űj plébánia alapí-
tásokat helybenhagyta. Az októberi diploma kiadása óta Haynald, aki az 
1848-iki unió történetét lelkiismeretesen áttanulmányozta, a jogfolytonosság 
elvének lett bátor szavú harcosa. Amikor az uralkodó Kemény Ferenc gróf, 



erdélyi kancellárt megbízta, hogy „Erdély jogosult nemzetiségeinek kitűnő 
férfiaiból  egy tanácskozást hívjon össze az erdélyi országgyűlés tárgyában", a 
kancellár 1861 február  10-ére 36 előkelő személyiséget hívott meg a gyula-
fehérvári  értekezletre. Az értekezlet febr.  11-iki gyűlésén a kancellár után Hay-
nald püspök szólalt föl  először s elragadó beszéde végén azt indítványozta: 
, legalázatosabb alattvalói hódolattal kérjük meg felséges  apostoli feje-
delmünket, miszerint fennálló  törvényeink értelmében honunk képviselőit az 
egyedül illetékes magyar országgyűlésre meghívni méltóztassék, miért is ré-
szünkre megszűnik az a szükség, hogy bármily más országgyűlés meghívá-
sának vagy megtartásának módja fölött  elmélkedjünk, értekezzünk, tervet 
készítsünk, tanácsot adjunk." A gyűlés többsége Haynald indítványát elfogadta, 
de az erdélyiek kérését nem hallgatták meg s a pesti országgyűlésre Erdély 
nem kapott meghívást. Haynald, mint magyar püspök, tagja volt a főrendi-
háznak s nemcsak az előkészítő értekezleten, hanem a felirati  vita alkalmával 
is ismételten állást foglalt  az unió mellett. Nagyhatású beszédében, melyet állam-
férfiúi  pályája kiinduló pontjául tekinthetünk, bátran hangoztatja: „ . . . . Magyar-
honnak panaszai Erdély panaszai is; Magyarhon sérelmei Erdély sérelmei is; 
Magyarország kívánságai és követelései Erdély kívánságai és követelései is. 
Méltán kívánhatta tehát Erdély, hogy azok a hangok, amelyek a Duna—Tisza 
mentén emelkednek, visszhangzottak volna már eddig is ezen országgyűlés 
kebelében s Erdély minden bércéfői,  minden völgyéből, mint az egész ország, 
az. összes nemzet szava felhatolván  felséges  fejedelmünk  elébe, hathatósabban 
eszközölték volna a közös bajok elkerülhetetlen orvoslását." Amikor az ural-
kodó 1861 szept. 19-én kelt leiratában elrendelte az erdélyi országgyűlés 
összehívását, Mikó Imre gróf  a kormányszék október 3-iki gyűlésén terjesz-
tette elő Ezen a gyűlésen történt, hogy Schmidt Konrád főkormányszéki 
tanácsos a jogvesztés egyik híve olyas valami megjegyzést kockáztatott meg, 
hogy „ . . . vaz 1849-iki forradalom  leküzdése következtében a magyar alkot-
mány megszűnt létezni s a történelmi jog helyébe az erősebb joga lépett." 
Erre Haynald szikrázó szemekkel fölugorva,  alaposan lecáfolta  a tanácsos 
hazug állítását. Bécsből Haynald, Nádasdy Ferenc gróf  útján dorgáló iratot 
kapott, mire Haynald november 22-én Bécsbe utazott s a miniszternek emlék-
iratot nyújtva át, kifejtette  nézeteit az alkotmányos kérdésekről. Maga Nádasdy 
személyesen is igyekezett Haynaldot meggyőződésétől eltántorítani, de Hay-
nald az égre mutatva, büszkén mondta: „csak egy utat ismerek..." Inkább 
kész volt még a püspöki méltóságáról is lemondani, semhogy meggyőződését 
megváltoztassa. Méltán írhatta neki Mikó Imre gróf,  aki Haynalddal egy állási-
ponton volt s emiatt a kormányszéki elnöki méltóságtól megválni kényszerült : 
„Nagyméltóságod egy nagy és erős. vallás főpásztorához  illő bátorsággal védte 
az alkotmány ügyét.. . ." Egészen másképen hangzott Nádasdy grófnak  az 
emlékiratára adott válasza, amelyben megleckézteti a hazafias  főpapot:  „El-
váratik — írja ő —, hogy jövőre Őfelsége  kormányának intézkedéseit buzgón 
fogja  támogatni, mint ez minden állampolgárnak, különösen főpapnak  és 
kormányszéki tanácsosnak szoros kötelessége." Haynald ezen rendreutasítás 



dacára sem tért eí politikai elveitől s őt ebben a hazafias  káptalan is 
segítette. 

1863 jul. 1-ére hívták össze az erdélyi országgyűlést Nagyszebenbe és 
kiírták a választásokat. Haynald, aki visszautasította, most már másodízben, 
Nádasdy gróf  azon törekvését, hogy politikai nézeteit megváltoztassa, nem 
volt a választási küzdelemnek közvetlen szemlélője. Trientbe ment ugyanis s a 
trienti zsinat befejezésének  háromszázados emlékére rendezett ünnepségen 
ragyogó latin beszédével mindenkit elbűvölt. Ezen idő alatt zajlottak le a 
választási küzdelmek, amelyekben az uniót hangoztatva, az erdélyi papság és 
tanítóság nagy része is élénk részt vett. Ezért gróf  Crenneville Lajos altábor-
nagy Veszely Károly drt, a gyulafehérvári  gimnázium igazgatóját, továbbá sok 
tanítót és papot a püspökkel fel  akart függesztetni  állásától. A püspök azon-
ban okt. 13-án kelt levelében azt írta a tábornagynak: „ mint papjaink 
független  bírája, bizonyítékokra szorulok..."—' mivel ilyeneket nem kapott, 
a „bűnösöket" nem mozdította el állásától. Ez vonta aztán maga után Haynald 
bukását. Bécsből, fölszólítást  kapott, hogy lemondását nyújtsa be. 1863 dec. 
közepén már Bécsben volt és a pápai nunciusnak emlékiratot nyújtva át, vizs-
gálatot kért maga ellen, hogy az alattvalói hűségesküt mennyiben szegte meg. 
Egyúttal az uralkodóhoz intézett felterjesztésében  tudatta a püspökségről való 
lemondását. IX. Pius pápa 1864 május havában Haynaldot Rómába idézte 
s úgy akarta a dolgot megoldani, hogy az erdélyi egyházmegye vezetését egy 
coadiutor püspökre bízzák mindaddig, míg a viszonyok kedvezőbbre fordul-
nak. Az osztrák kormány erről tudni sem akart s így a pápa fájó  szívvel bár, 
d-e az 1864 szept. 22-én tartott cohsistorumban Haynaldot fölmentette  az er-
délyi egyházmegye kormányzásától s egyben karthágói címzetes érseknek 
promoveálta. A pápa az 1864 szeptember 22-iki consistoriumi határozatról 
még ugyanazon napon értesítette Haynaldot s iratában azt mondja: lel-
künk nagy fájdalmára  kényszerítve látjuk magunkat arra, hogy ismételt kéré-
sedet meghallgatván, az erdélyi egyházat legjobb, előttünk is legkedvesebb 
pásztorától megfosszuk...IX.  Pius Haynaldot Rómába hívta s a rendkívüli 
egyházi ügyek intézésére alapított congregatio tagjává téve, a fontosabb  egy-
házi ügyekben gyakran kikérte tanácsát. Egész a kiegyezésig maradt itt Hay-
nald, míg végre visszatérve a hazába, a kalocsai érseki székbe került. Mivolt 
ő az erdélyi egyházmegyének, legszebben mutatja Ráduly János nagyprépost 
és vicarius körlevele, aki azt mondja róla: „Fűit ille nobis praesul vigilan-
tissimus, benefactor  munificentissimus,  sub cuius suavi regimine Ecclesia 
Transsilvaniensis, quam episcopus Haynald eloquendi doctrina et exemplo 
illustravit, novam et laetiorem faciem  induere coepit " 

Haynaldot gyergyószentmiklósi Fogarassy  Mihály  követte a püspöki szé-
ken. Középiskolai tanulmányai végeztével a gyulafehérvári  papnöveldében 
tanulta a theologiát s 1833-ban ugyancsak a gyulafehérvári  székeskáptalanban 
nevezték ki tiszteletbeli kanonokká. Mint az Augustineum igazgatója nem-
sokára Bécsbe került s egyúttal udvari káplánná lett. Nagyváradi kanonok 
korában írta meg 1842 karácsony estéjén a Szent István Társulat alapsza-



bályait. 1846-ban, mint scutarií címzetes püspök a budapesti Tudomány Egye-
temen a hittani karnak lett az igazgatója. 1848 okt. 28-án, a magyar püspöki 
kar megbízásából járt a királynál, hogy a magyar püspökök feliratát  átadja, 
melyben a belbékének visszaállítását kérik, de az uralkodó csak mint volt 
udvari káplánjával állott vele szóba és sem a küldetéséről, sem a feliratról 

gyergyószentmiklósi Dr. Fogarassy Mihály erdélyi püspök <1864—1882) 

hallani sem akart. Ugyanezen évben alapította meg a Szent István Társulatot, 
amelynek alakuló gyűlése 1848 jún. 5-én volt, ahol Károlyi István grófot  vá-
lasztották meg elnökké. A Társulat működését csak 1850-ben kezdette meg 
és 12 éven keresztül ez volt az. egyedüli társulat, amelynek működését az 
osztrák hatóságok nem akadályozták meg. 1852 aug. 22-én veszi fel  a társulat 
a Szent István Társulat címet. Azóta részint tudományos, szépirodalmi, népies 
kiadványaival és főképen  tankönyveivel szolgálja a kath. érdekeket. 



Fogarassyt 1864 nov. 25-én nevezték ki erdélyi püspökké s egészért 
1882-ig kormányozta megyéjét. Nemcsak tudományos készültsége, hanem szó-
noki képessége is, amelyet főképen  az országgyűléseken csillogtatott, általános 
elismerést vívott ki számára. Mint püspök maradandó emléket szerzett magá-
nak nagyszámú és fejedelmi  alapítványával és azon buzgólkodásával, hogy az 
iskolákat és a hitéletet fölvirágoztatta.  Bőkezűségét legelőször is székhelyével 
éreztette, amikor a papnevelő intézetet 11.000 forint  költséggel kibővítette; 
a gyulafehérvári  nővéreknek 42 000 forinton  zárdát, iskolát és templomot épít-
tetett; nemcsají elemi iskolát emelt 10000 forint  költséggel, hanem a Lyceum 
Academicum (kath. egyetem) fölállítására  100.000 forintot  hagyott. Bőkezű-
ségét nemcsak Gyulafehérvár  érezte, hanem mindenütt ott volt, ahol segíteni 
kellett. így szülővárosában, Gyergyószentmiklóson a saját szülőházát alakította 
át öt munkaképtelen szegény számára menedékházzá 3000 forinton.  Ugyan-
csak itt az irgalmas nővérek vezetése alatt lévő leánynevelő intézetet is ő 
alapította 52 000 forint  költségen. Általában el lehet mondani, hogy az isko-
lák úgy, mint a szegények, bőkezű pártfogójukra  találtak benne. De szívén 
viselte a tanítóknak a sorsát is, amikor fizetésük  javítására fejedelmi  alapít-
ványt tett. 

* * * 

1849-ben a Gubernium és a Commissio Catholica helyét a Statthalíerel 
foglalta  el, de a Guberniumnak 1861-ben történt visszaállításakor a Commissio 
Catholicát is visszaállították. A kiegyezés után az 1861-iki törvény 43-ik cik-
kelye következtében 1869-ben a Gubernium végleg megszűnt. A Commissio 
Catholica azonban 1873-ig Kolozsváron tovább is működött, amikor tőle a 
katholikus ügyek vezetését a Státus igazgatótanácsa vette át. Ezzel szűnt meg 
az a sérelem, amelyre a vallási sérelmekkel foglalkozva,  az 1845-ik évi érdélyi 
országgyűlés mondja: „•... nem lehet sérelemnek nem nevezni továbbá azt 
is, hogy a római katholikusok consistoriumok tartásától elrekesztetnek és 
így minden nevelés körüli s egyházi dolgaikban a kir. kormányszék neve 
alatt az ú. n. Commissio Catholica által igazgattatnak." Az 1848-ik évtől kezdve 
egészen 1866-ig nem tartottak Státusgyűlést. Az 1866-ik évi országgyűlés 
katholikus tagjainak biztatására Fogárassy püspök jan. 10-ére hívta össze a 
Státusgyűlést. Fogarassy megnyitó beszédében azt mondotta, hogy ne csak 
alapítványi és iskolai ügyekkel foglalkozzanak,  hanem azzal is, hogy mikép 
lehetne az erdélyi kath. hitéletet fölvirágoztatni.  Azután a püspöktől kinevezett 
bizottság felirati  javaslatával foglalkoztak,  amelyet nagy tetszéssel hallgattak 
meg és egyértelmű lelkesedéssel fogadtak  el. A felirat  első részében a köz-
gyűlés panaszkodik, hogy a kath. hitélet Erdélyben borzasztó hanyatlásnak 
indult, ennek oka egyrészt, hogy az oktatás és nevelés terén új intézkedések 
és reformok  nem tehetők, mert az egyházi és iskolai alapítványi vagyonok 
épen úgy, mint a kincstári kezelés alatt lévők folytonosan  hanyatlanak és 
kisebbednek. A felirat  másik részében kérik az uralkodót, hogyha Catholica 
Commissiot, amely a kormányszék keretében, mint annak egyik szerve mű-
ködik, oszlassa föl  s annak hatáskörét a Státusgyűlésre és az annak kebeléből 



választott 24 tagú Igazgatótanácsra bízza. Az elébb említett bajokon ugyanis 
csak a teljes és széleskörű autonomia visszaállítása segíthet, amit annál is 
inkább meg kell tenni, mert a Státus, amelynek meg van a maga törvényes 
szerkezete, a maga részéről a Commissio Catholicát soha el nem ismerte, 
A Státusgyűlés föliratára  a választ 1867 szept. 17-én közölte Br. Eötvös Jó-
zsef  869-ik min. eln. szám alatt, amelyben, miként a következő fejezet  részle-
tesen fogja  tartalmazni, őfelsége,  mint legfőbb  kegyúr, az erdélyi róm. kath-
Státust elismeri. 

Az 1848-iki Státusgyűlésen az egységes kormányzat szempontjából 
községi önkormányzati szabályzatot dolgoztak ki. A 48-as zavarok közbe-
jötte miatt ez a községi önkormányzat csak a székely községekben és néhány 
városban lépett életbe. Az 1868. XXXVIII. t.-c. arrá indította Fogarassyt, hogy 
már 1869-ben a 2200-ik számú körlevelében az egyházközségeket önkormány-
zattal lássa el és megszervezze az egyházközségi tanácsokat. 

* * * 

Az Eötvös-féle  törvényjavaslat, melyet 1848-ban terjesztett a nemzet-
gyűlés elé, nemcsak az általános  tankötelezettséget  rendeli el, hanem azt is elő-
írja, hogy a községek polgáraira, vagyonukhoz képest, iskolaadót  vessenek ki. 
A közállomány (állam) csak akkor ad segítséget, ha erre a községi iskolaadó 
nem elegendő. Tantervét némi módosítással a Systhema scholarumtól köl-
csönzi s csak annyiban tér el tőle, hogy a nemzeti tárgyak: történelem, föld-
leírás (földrajz),  polgári jogok és alkotmánytan tanítását is megköveteli. 
A német nyelvet mellőzi, de annál több gondot fordít  a testgyakorlásra. A nép-
oktatásra hat kerületi bizottmány ügyelt föl.  A vallástanítás a lelkészek föladata 
volt, tanítóvá pedig csak képesített ember lehetett. A 48-iki világégéskor ezen 
javaslat nem volt megvalósítható. A szabadságharc leveretése után pedig a 
reakció nem kímélte iskoláinkat sem, az 1849 októberében megjelent Gehringer-
féle  rendelet szerint minden iskola az államtól* függ.  A tantárgyak tanításáról 
az állam nevében az iskolafelügyelőség  tartozik gondoskodni, sőt maga a 
vallástan tanítása is állami felügyelet  alá esett. Megengedi azonban, hogy a 
tanítás a tanulók anyanyelvén történjék, de viszont énnek fejében  az iskolákat 
a politikai községek építik és tartják fönn. 

1855 ápr. 25-én jelent meg Thun  Leónak hirhedt „Entwurf"-ja,  amely 
a papság és a hazafias  tanítóság nagyrészét száműzte az iskolákból, mivel 
nem akartak a germanizálás eszközeivé sülyedni. Helyettük az „Összhaza" 
eszméjét német, cseh és lengyel iskolamesterek és tanárok hirdették. A Clerus, 
amely a concordatum után nagy befolyást-  gyakorolt az iskolákra, a legtöbb 
helyt be sem is vezette az osztrák tantervet, sőt maga a főpapság  volt az, 
amely az osztrák hatalmaskodó törekvések túlzásait nyesegette; közben pedig 
nemes versengéssel fejedelmi  áldozatokat hoztak az iskolákért. Scitovszky 
prímás, Kunszt József  kalocsai érsek, Roskoványi és a többi püspökök ép 
olyan bőségesen áldoztak az iskolaügynek, mint Erdélyben Kovács  Miklós 
püspök és nagynevű utódja Haynald  Lajos. 



< Az „Entwurf"  a centralisatio és a germanizálás eszköze volt. E célból 
az osztrák kormány 1853-ban, később 1854-ben általános leckerendet adott ki. 
Az „Entwurf  der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich" 
a következő főbb  intézkedéseket tartalmazta. Elsősorban is a tanítás  nyelve 
német  lett;  csak a minisztertől jóváhagyott könyvek alapján lehetett tanítani; 
új tárgyakat vezettek be:#I—III. oszt. természetrajz, I—IV. oszt. mértan, III—IV. 
oszt. görög nyelv, fizika;  a földrajzot  a II—III—IV. oszt.-ban a történelemmel 
együtt adták elő, az I. oszt.-ban pedig önállóan, az algebratanitás pedig már 
a III. osztályban megkezdődött. A félévi  nyilvános vizsgálatokból csak a másik 
félévi  maradt. A VIII. oszt.-ban behozták az érettségi vizsgálatot. A felsőbb 
osztályba léphetés a Verzetzungs — Prüfung  útján történt. Az iskolai nagy 
szünidő csak egy hónapbői állott. Megengedték a magánúton való tanulást stb. 
A tanítás nyelvét illetőleg már 1854-ben úgy intézkedtek, hogy az alsó 
osztályokban magyar legyen a tanítási nyelv, a felső  osztályokban pedig 
német. 

A csász. és kir. iskolatanácsosok kinevezése nagyon nehéz helyzetbe 
hozta Haynaldot, de 1856 febr.  10-én kelt körlevelében nemcsak a kath. 
iskolák igazgatóit és tanárait látta el jótanácsokkal és utasításokkal, hanem 
egyúttal kifejtette  ezen iskolatanácsosoknak a kath. iskolákkal szemben való 
jogait és kötelességeit is. 

A Thun-féle  rendszernek, bármennyire gyűlölt is volt az, kétségtelen, 
hogy voltak jó következményei is, mert nemcsak végrehajtotta az általános 
tankötelezettséget, hanem — igaz ugyan, hogy a főpapság  pénzén — iskoláink 
számát kétezer iskolával és 13 tanítóképzővel növelte. 

Az 1860-iki évvel megdőlt az új tanterv. Az 1861-ben Lonovics érsek 
elnöklete alatt összeült bizottság semmi modern intézkedéseket nem fogana-
tosított s megelégedett a régi „Systhema scholarum" átalakításával, amely 
közelről sem ért a nyomába a Thun-féle  rendszernek, amely ha célzatától, a 
germanizálástól eltekintünk, a szó szoros értelmében kiváló alkotás volt. Ma-
guk a tanári karok sem voltak megelégedve ezzel az új tantervvel s hatá-
rozottan állást foglaltak  a Thun rendszere mellett, amelynek keretében 
azonban a magyar történelmet és földrajzot  tüzetesen szerették volna tanít-
tatni. Cpupán a székelyudvarhelyi gimnázium székely tanárai nyilatkoztak 
leljes határozottsággal a rendszer ellen, amint az 1862-ik évi egyik jegyző-
könyvükből kitűnik, amikor a régi „Systhema scholarum"-nak az Entwurffal 
szemben elsőséget biztosítnak: „A még most is alkalmazásban lévő tanrend-
szer a középtanodai nevelés főcéljainak  sem a megelőző, sem az utóbbi évek-
ben nemcsak meg nem felelt,  hanem inkább hátrányos eredményt tüntetett 
fel.  Ennek okát a tanári kar a tantárgyak halmazában, azok nagy terjedelmé-
ben, szóval a túlterhelés azon fokában  találja, melynél fogva  az algymnasium 
tanulói három-négy nyelv tanulásával túlterheltetnek, mit a szükséges tan-
könyvek hiánya és az alsó osztályban dívó szaktanítás még nyomasztóbbá 
tett A németesítő  törekvés  pedig,  amely ezen rendszerben  nyilvánul,  olyan 
ellenszenvet  keltett,  hogy az 1850 előtti  időkben  sokkal  nagyobb volt  azon ifjak 



száma, akik a német  nyelvet  elsajátították,  mint  most." A német nyelvtanítás 
ellen a hazafias  piaristák is ádáz küzdelmet folytattak. 

Az októberi diploma ismét fordulópontot  jelent az iskolák életében, mert 
az iskolák szakszerű felügyelete  megszűnvén, főképen  a népiskolák vezetése 
az egyházmegyékre várakozott. A katholikus iskolák életében a legfontosabb 
esemény az 1868. XXXVIII. t.-c. volt, mely nemcsak biztosítja az egyhá-
zaknak a tanítás szabadságát, hanem jogot nyernek, hogy a törvénytől meg-
szabott módon iskolát állítsanak föl  (10. §.); azt a jogot is megkapják, 
hogy papot, tanítót, tanárokat maguk választhatnak és fizethetnek,  a tan-
könyveket maguk írhatják elő s hogy a hívek anyagi támogatását is igénybe 
vehetik. A kormány azon rendelkezése, amely megengedi, hogy olyan he-
lyeken, ahol legalább 30 olyan gyermek van, 
kiket szülőik nem akarnak hitvallásos iskolába 
járatni, a község köteles u. n. közös iskolákat 
felállítani,  nemsokára hosszas küzdelmeknek volt 
az oka. Az állam ugyanis örvendett, ha a kath. 
egyház az ő pénzén emel iskolákat, de viszont 
elfeledve  azt a nemzetfönntartó  erőt, amely a 
katholicizmusban rejlik, sanda gyanúval kísérte 
az egyháznak az iskolához való közeledését. 
A közös iskoláknál épúgy mint a hitvallásos 
iskoláknál, a községi felügyeletet  az iskolaszék, 
a tankerületekben pedig a tanfelügyelő  gya-
korolta. 

Az elemi iskolai tanítók nyugdijalapját 1808 
nov. 25-iki leiratával I. Ferenc teremtette meg. 
A nyugdijalapot egyrészt a kolozsvári, nagy-
szebeni, brassói róm. kath. és a balázsfalvi 
gör. kath. főelemi  iskolák tanítóinak a fize-
téséből alapították meg, másrészt a tartományi pénztár segítségét igénybe-
vették azzal a kikötéssel, hogy az alap megerősödése után visszafizetik. 
A visszafizetést  már 1838-ban megkezdették. A balázsfalviak  az őket megillető 
részt 1868-ban vették ki az alapból. A megmaradt összeget, mikor a tanítók 
az állami nyugdíj részeseivé lettek, hozzácsatolták a normális iskolai alaphoz. 

Középiskoláink életében e kor nagy mozgalmasságot tüntet föl.  A gyula-
fehérvári  gimnáziumot 1848 okt. 21-én bezárták. Az 1849 junius 24-iki vár-
ostrom alkalmával a gimnáziumi épület leégett és csak Haynald Lajos buz-
golkodása folytán  épült ismét föl.  A gimnázium újjáalakítására a város 
közönsége 400, a vár lakói 200, a püspök pedig 500 forintot  adományozott. 
1853 okt. 15-én nyílt meg ismét a gimnázium 3 osztállyal és 6 tanárral. 
A következő évben már 6 osztály nyílik meg és 8 tanár működik. 1855. okt. 
1-én 12 tanár vezetésével a gimnázium 8 osztályú főgimnáziummá  alakul át. 
1855 márc. 2-án tüzetesen tárgyalja a tanári kar az 1855 jan. 1-én megjelent 
miniszteri rendeletet, amely a német nyelv tanítását szigorúan és ismételten 
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megköveteli. A tanári kar ezen rendelet értelmében a német nyelvet minden 
osztályban németül akarja faníttatni,  de az 1857-iki szigorú rendelet kiadása 
ut£n a kérdést akként véli megoldhatónak, hogy a magyarokat magyarul, a 
németeket pedig németül tanítsák. Az iskolai év, mint minden intézetnél, két 
félévre  oszlott föl  s a féléveket  nyilvános vizsgával fejezték  be. A második 
félév  végén záróünnepélyt rendeztek s itt osztották ki a jutalmakat, valamint 
a bizonyítványokat is. A rendes tárgyak tanítására 12 tanárt alkalmaztak, kik-
nek fizetése  a lakáspénzzel együtt 460 forint  volt. Minden hónap végén kon-
ferenciát  tartott a tanári kar, ahol a tanulók előmeneteléről számoltak be. Az 
igazgatók közül ebben az időben a legkiválóbb Veszely  Károly  volt. Az ö 
kora átmeneti kor volt, amely összekötötte az elnyomatás korát a nemze-
tiesebb korral. 

A székelyudvarhelyi  algimnázium az ötvenes évek közepén alakul át fő-
gimnáziummá. 1850—51-ben nyílik meg az algimnázium. 1853—54-ben pedig 
már a VIII. osztályt is fölállították.  Az igazgatón kívül 11 tanár tanított az 
intézetben s igyekeztek az „Entwurf"  szellemének megfelelően  eljárni, bár a 
kolozsvári piarista tanárokon kívül a székelyudvarhelyi székely tanárok voltak 
azok, akik az 1862-iki egyik gyűlésükön a német nyelv tanítása ellen hatá-
rozottan állást foglaltak. 

A brassói gimnázium,  mint algimnázium működött és 6 tanár végezte a 
tanítás fáradságos  munkáját. Nehéz küzdelmeket kellett vívnia ezen kath. in-
tézetnek a 8 osztályú szász gimnáziummal; ezenkívül a kormány mindennemű 
társadalmi segélyt betiltott és a tandíjakat is eltörölte. Maga Haynald az inté-
zet fejlődését  4000 forint  adománnyal segítette elő. 1866 után indul meg a 
mozgalom, hogy főgimnáziummá  szervezzék át s a kolozsvári szervezkedő 
Státusgyűlés nemcsak-3z intézetet segélyezte, hanem a tanárhiányon is segített. 

Az 1850-iki új rendszer miatt a kézdivásárhely—kantai  gimnázium is 
szorult helyzetbe került, mert nem tudván a tantervtől megkövetelt nagyobb 
számú tanári kar fizetéséről  gondoskodni, Kovács Miklós püspök 1850 julius 
24 én kelt 892-ik számú rendeletével a gimnáziumot kénytelen volt megszűn-
tetni. A római szentszék különben mindig figyelemmel  kísérte a gimnázium 
sorsát és az évi segélyt, amelyet eddig is kiutalt a gimnáziumnak, 1853-tól 
kezdve a minorita provinciálisnak küldötte. Különben maguk a háromszéki 
kath. hívek is késieknek nyilatkoztak a gimnázium érdekében áldozatokat 
hozni. Már 1857-ben kérték a gimnázium újbóli megnyitását, de csak 1862-ben 
nyílott meg az I. osztály egy tanárral s Haynald püspök 6000 forintot,  illető-
leg annak 200 forintnyi  kamatát adta a tanár fizetésének  pótlására. A Guber-
nium rendeletére Fogarassy püspök érintkezésbe lépett Gaál Damascén mino-
rita rendfőnökkel,  még 3 tanárt kért tőle, hogy az algimnázium többi három 
osztályát is felállíthassa  s egy-egy tanár eltartására évi 300 forintot  ajánlott 
meg. Az 1866—97-iki iskolai évben kezdődött meg a tanítás 3 osztállyal s a 
következő évben pedig a IV. osztály is megnyílott. 

Miként a legtöbb intézet, úgy a csíksomlyói  gimnázium  is a szabadságharc 
idején szünetelt és csak 1851 okt. 1-én nyílott meg. A kezdet nagyon szegé-



nyes volt. A ferencrendi  zárda asztalos műhelyét alakították át iskölává. Sem 
padok, sem könyvek, sem fölszerelések  nem voltak s a tanulók diktálás után 
voltak kénytelenek tanulni. 1852-ben a szerzetes papok közé világi paptaná-
rokat is neveznek ki. Már 1854 febr.  9-én kérik a hívek és a tanári kar az 
algimnáziumnak főgimnáziummá  való fejlesztését,  de Haynald csak 1857-ben 
engedi meg az V. oszt. fölállítását.  Ettől kezdve egészen 1863-ig 12 000 fo-
rintot adományozott az intézetnek s 10 év múlva újabb 8000 forintnyi  ado-
mánnyal tette lehetővé az intézet fejlődését.  Maga a vármegye közönsége is 
nagy lelkesedéssel sietett az intézet támogatására annál is inkább, mivel az 
intézet tanárai a 60-as évek politikai mozgalmaiból alaposan kivették a ré-
szüket s az egész Csíkszék intelligenciája köréjük, mint vezéreik körül cso-
portosult. 1858—59-ik évben nyilt meg a VI oszt. s fokozatosan  a többi 
osztályokat is fölállították. 

A reakció elleni küzdelemben élénk részt vett a hazafias  piarista rend is. 
Miként a többi gimnáziumoknál, úgy a kolozsvári  piarista  gináziumnál  is a 
tanárokat „purificatio"-nak  vetették alá és 3 tanárt „megbizhatlan" politikai 
magatartása miatt kiutasítottak. Az intézet már az 1850—51-ik évben főgim-
náziummá lett s 1851 jul. 30-án tartották az első érettségit. A hazafias  tanári 
kar a német  nyelv,  mint  tanítási  nyelv ellen  elkeseredett  küzdelmet  folytatott. 
Az 1853 ápr. 6-án, majd az ugyanazon év okt. 3-án kelt rendelet ellen, mely 
a német nyelvet teszi a tanítás nyelvévé, hevesen tiltakozik és nyomós érvek-
kel cáfolja  meg s kritizálja a rendeletet, amely ismeretlen tárgyakat idegen 
nyelven akar taníttatni, holott az intézet ifjúsága  magyar és román anyanyelvű. 
Maga a rendelet a tanári kar szerint értelmi képtelenség. Amikor az erőszakos-
kodó kormány 1855 jan. 24-én rendelkezését ismét megújítja, a tanári kar a 
rendelet végrehajtását erkölcsileg lehetetlennek nevezi, mert „ . . . fontos  dolog 
nem félszeg  műveltségű polgárokat adni a hazának, hanem kiművelteket s 
valódi bölcseségre vezetteket Ő csász. kir. apostoli Felsége is inkább 
akar becsületes jó magyarokat, mint sem jó magyar, sem jó német s félszeg 
módon kiképzett polgárokat." A kormány 1857 febr.  10-én kiadott erőszakos-
kodó rendeletére 5 nap múlva a tanári kar elhatározza, hogy egyedül az 
osztrák birodalom statisztikáját adják elő németül. A gimnázium legkiválóbb 
tanára ebben az időben a lelkes magyaros szónoklatairól híres Horváth Pius 
volt, aki később az intézet igazgatója is lett. Lelkes szentbeszédei alatt a 
piaristák kolozsvári temploma mindig tömve volt s nemcsak az ifjúság,  ha-
nem maguk a felnőttek  is az ő beszédeiből merítettek bizalmat és okulást a 
jövőre nézve. Ezen hazafias  magatartása miatt kénytelen votl 1862 aug. 26-án 
az igazgatóságot és tanári pályát otthagyni. Utóda Ribiánszky Adolf  lett, aki 
békülékenyebb szellemű volt, de azért nagy tiszteletnek örvendett. Crenneville 
Lajos gubernátor tőle tanult magyarul. Az intézet élete különben teljesen meg-
egyező volt a többi státusi intézetek életével. T.űrtek, szenvedtek, bizakodtak, 
reménykedtek egy jobb jövőben. Ugyanez mondható el a marosvásárhelyi 
gimnáziumról  is. ! 

Általában a piaristák az ország minden részében fontos  szerepet játsztak, 



mert nemcsak a Thun-féle  rendszert tették erős kritika tárgyává, hanem az 
elnyomatás szomorú napjaiban ők voltak, akik a nemzeti nevelést a legerő-
sebben hangsúlyozták. A 48-as mozgalmak hatása alatt, a piarista rendben 
szabados felfogás  ütötte fel  a fejét,  de a Scitovszky prímás elnöklete alatt 
tartott reformáló  káptalan elejét vette ezen mozgalomnak, amely a rendi sza-
bályok enyhítését és megváltoztatását követelte. Thun rendszeréhek bukása 
után nemcsak az új tanterv megállapításában, hanem az új tanári nemzedék 
nevelésében is nagyon fontos  szerepet játszottak. Az első tanárvizsgáló bizott-
ság elnöke szintén piarista volt: Purgstaller József  rendfőnök. 

A 48-as idők mozgalmaiból a minorita  rend  is kivette a maga részét. 
Az abszolutizmus korában föladták  a lugosi gimnáziumot, de ehelyett meg-
nyitották a szilágysomlyói 4 osztályos algimnáziumot. A nagyenyedi vérengzés 
alkalmával templomuk és rendházuk 49-ben teljesen leégett, de négy év múlva 
az enyedi hívek áldozatkészségéből Viszkrócsy Henrik házfőnök  újból építette. 

Az 1848-as mozgalmakat a gyulafehérvári  papnevelő  is nagyon meg-
érezte, mert eltekintve a 40.000-forintot  meghaladó kártól, a papnövendékek 
legnagyobb része is katonává lett. Kovács Miklós püspök 23.000 forintot 
adott,a szemináriumnak, Fogarassy püspök pedig a scholasticus filosophia 
előadására- 5.000 forinton  a philosophiai tanszéket szervezte meg. Ugyancsak 
Fogarassy hagyta 1869 okt. 28-án a papnevelőnek „a püspöki lyceumi nyom-
dát", kikötve, hogy a jövedelemnek kétharmadrésze a szemináriumé legyen 
(tanárok fizetésére,  tanszerek beszerzésére,) egyharmadát pedig a nyomdának 
fönntartására  fordítsák.  Haynald püspök azon célból, hogy az egyházi pályára 
készülőket már korán egyháziás életre neveljék, az ú n. „gyulafehérvári  gyer-
mek szemináriumnak" 1854-ben 4000, 1856-ban 4000, 1858-ban pedig 10.000 
forintot  adományozott. 

A főiskolai  tanítást is az erdélyi kath. egyház mindenkor szem előtt 
tartotta. Fogarassy a Liceum Academicum  céljára 100.000 forintot  adott, amely 

, összeg már 1900-ban a másfélmillió  koronát meghaladía. Az egyetlen hely 
ebben az időben, hol ifjaink  felsőbb  tanulmányaikat végezhették, a budapesti 
Pázmány Egyetem volt. 1850 febr  15-én ez az egyetem is osztrák igazgatás 
alá került s bár az egyetem már 1856 márc. 5-én követelte autonómiájának 
a visszaállítását, jogos kérése csak 1860 jún. 31-én talált meghallgatásra. Sza-
badságát teljesen ugyanezen év nov. 10-én kapta vissza, amikor a magyar 
királyi helytartótanács elrendelte, hogy az egyetemen a tanítás nyelvéül a 
magyart használják. 

• • * • 

Nemcsak az 1848-ik évi erdélyi országgyűlés adott a görög keleti val-
lásnak jogegyenlőséget, hanem az 1863 júl. 1-ére összehívott nagyszebeni 
országgyűlés is, amely a román nép vallásainak (gör. kath., gör. kel.) becik-
kelyezéséről törvényjavaslatot készített, mely tény nagyon érdekes világot vet 
a magyarságnak és románságnak egymáshoz való viszonyára. A nevezett tör-
vényjavaslat azt mondja: „A görög kath. szt. Egyház, mint olyan és a görög 
kel. szt. Egyház Erdély nagyfejedelemségében  épen azon önálló jogállással és 



önrendelkezési szabadsággal bírnak, mellyel az ország törvényszerűleg elis-
mert és államjogilag felvett  többi szentegyházai, úgymint: a róm. kath, a 
helvét hitvallású evahgelika, az ágostai hitvallású evangelika és az unitária 
szentegyház a teljes vallás és lelkiismeret szabadságot biztosító hazai törvé-
nyek alapján bírnak. Fönntartva a koronának Erdély nagyfejedelemsége  tör-
vényeiben meghatározott alkotmányszerflleg  gyákorlandó felügyelő  jogát, mind-
ezen szentegyházak jogosítva vannak egyházi ügyeiket kánonjaik és egyházi 
szabványaik értelmében, szintúgy, mint iskolai ügyeiket, kegyes alapítványaikat, 
pénzalapjaikat és intézeteiket bármely más szentegyház minden befolyásától 
függetlenül,  önállólag rendezni, kezelni és igazgatni," Ezen határozatokat meg-
előzőleg jóval előbb történt az erdélyi görög kath. egyházak ügyeinek rendezése. 
Mivel XIII. Ince pápa csak a gyulafehérvár—fogarasi  püspökséget kanonizálta 
az 1700 szept. 4-én uniált románok számára s mivel ez a püspökség nem 
volt elegendő az erdélyi görög kath. románok számára, sokan közülök vissza-
tértek a gör. kel. vallásra. Scitovszky primás, valamint Erdélyi Vazul nagy-
váradi gör. kath. püspük buzgólkodása folytán  Ferenc József  már 1850 dec. 
12-én a gyulafehérvár—fogarasi  püspökséget érseki rangra emelte s ennek 
rendelte alá az újonnan alapítandó lugosi és szamosujvári püspökséget. A lu-
gosi püspökség 1853 ban alakult meg s joghatósága Hunyad, Krassószörény, 
Temes és Torontál megyékre terjedt ki. A. püspökséggel egyidőben alakult 
meg a hattagú káptalan is. Szamosujvár első püspöke Alexi János nagyváradi 
gör. kath. kanonok lett. 1856 szept. 7-én foglalta  el a püspöki széket s ekkor 
alakult meg a káptalan is. 1858-ban építették a papnevelőt, melynek segélye-
zésére a magyar kormány az első években 4800, 1877-től pedig 18.460 fo-
rintot adott. Mind a három egyházmegyét IX. Pius pápa az „Ecclesiam Christi" 
kezdetű bullájával kanonizálta 1853 nov. 26-án. Alexi halála után Vancea 
János nagyváradi kanonok lett a püspök, aki legfőbb  gondját az iskolák ala-
pítására fordította.  1868-ban gyulafehérvár—fogarasi  metropolita lett s mint 
ilyen, nagyon jó barátságban élt Fogarassy püspökkel. Két gör. kath. theolo-
gus állandóan a gyulafehérvári  papnevelőben tanult. A gyulafehérvári  gimná-
ziumnak állandóan sok román tanulója volt, kik közül a görög katholikusok 
a római katholikusokkal együtt gyóntak és áldoztak. Fogarassy szerződést is 
kötött Vanceával s beleegyezett, hogy a kath. férjnek  görög katholikussal kö-
tött házasságából származott gyermekek a gör. kath. fél  vallását kövessék, 
így a románságot fajilag  is erősítette ezen szerződés. A jóviszony hatása alatt, 
amely a két püspökség között volt, a magyarság és románság kezdett együtt-
érezni s a gyulafehérvári  gimnáziumban 1857-től kezdve ̂ egészen 1886-ig, 
tehát 29 éven keresztül tanították a román nyelvet. 

Az elmondottakból világos: 
I. Az iskolák katholicitása vallási és egyházi jellegű volt és épen nem 

folyt  az akkori állam természetéből, mert maga az állam volt az, amely kínzó 
gyanúval kísérte az egyháznak az iskolához való minden közeledését. 



II. Az abszolút kormány nagyon szívesen vette a hazafias  magyar fő-
papságnak az iskolák alapítása vagy azok segélyezése érdekében hozott feje-
delmi áldozatait, de egyúttal szeretett volna ezen iskolák kizárólagos tulaj-
donosa lenni. 

III. Az állami hatalom „mindenhatóságának" elve, mely az abszolút kor-
ban oly erővel érvényesült, kizárta, hogy a kath. püspökök az állami iskolá-
kat „önhatalmúlag" kath. iskoláknak nyilváníthatták volna, bár nem volt egy 
kath. püspök sem az országban, aki úgy gondolkozott volna, hogy azon isko-
lákat, melyekben ő rendelkezik, amelyeknek ő a legfőbb  igazgatója, az állam 
„köteles" fönntartani.  Az abszolutizmus története mutatja a legjobban, hogy 
az állam sokkal nagyobb mértékben vette igénybe a kath. egyház áldozat-
készségét, mint megfordítva  s ha kértek is a magyar katholikusok az iskolák 
fenntartására  segélyt, semmiesetre sem következik ebből az, hogy ők egy 
percig is. abban a hitben lettek volna, mintha az állam jogot nyert volna 
ebből ezen iskolák felett  a rendelkezésre. Mivel az iskola nemcsak az egy-
háznak nevelt jó keresztényeket, hanem az államnak is használható és hü 
polgárokat, azért joggal érezte magát kötelezve az állam arra, hogy az iskolák 
fönntartásának  terheit azoknak segélyezése révén megkönnyítse. 

IV. "Teljesen alaptalan az a vád, hogy az erdélyi róm. kath. Státus 
állami iskolákat „bitorolt" volna, .mert egyrészt a Státus az állammal szemben 
épen e korban léphetett volna föl  legkevésbé erőszakkal, másrészt pedig kath. 
iskolák, gimnáziumok (nagyszebeni püspöki gimnázium) lettek ugyan államivá, 
de az állam az ő iskolái közül egyet sem adott ki kezéből. 

V. Valótlan állítás, hogy az állam a Státust subaltern szervének tekin-
tette volna és mint ilyenre bízta volna rá az erdélyi kath. iskolákat. Aki ismeri 
azt a nem épen jó viszonyt, amely az állam és a Státus közt fönnállóit, 
első percben nevetségesnek találja ezt az állítást. 



A kiegyezéstől az egyházpolitikai törvényekig'. 
1887—1894. 

Irta: Petres Kálmán. 

A nyugati államok egykorú egyházpolitikájának rövid ismertetése. 
A kultúrharcok kora. Egyházellenesség, mint divatos korszellem. 

Tételünknél nem lehet közömbös ránk nézve annak a kornak egyház-
történelmi szempontból való rövid áttekintése, amely eseményeivel s a bennük 
megnyilvánuló szellemi áramlatokkal bizonyára nem maradt hatás nélkül a 
magyar s igy az 1867 óta ezzel ismét politikai egységbe kapcsolódott erdélyi 
katholicizmus sorsa fejlődésére  sem. A címünkben körülhatárolt időszak ép' a 
XIX. század egyházpolitikai harcainak legjellegzetesebb fejezete.  Forrongó idő, 
szélsőséges türelmetlenségig felfokozott  eszmei mérkőzések kora. Az anyag-
éi vűségbe sekélyesedett liberálizmusnak, mely mindenütt az államhatalom 
fegyverzetében  és védőszárnyai alatt vonult föl,  legerősebb összecsapása az 
egyházzal a Virchov által kultúrharcnak nevezett hatalmas küzdelemben. Az 
egyház nézőpontjából vizsgálva e bajvívást, mint minden hosszantartó mér-
kőzés, telve ez is érzékeny veszteségekkel és elszomorító jelenségekkel, de 
telve fölemelő  és ragyogó mozzanatokkal is, hogy végül, a föltámasztott  és 
kifejlesztett  katholikus öntudat megnyugtató fináléjával  záruljon. A Magyar-
országból nyugat felé  betekinthető- látóhatár e három évtized alatt gazdag vál-
tozatosságban tárja elénk e kultúrharc különböző fázisait. 

A határkő, melyen állunk, 1867, a magyar katholicizmus királyt koro-
názó esztendeje. Ez év junius 29-én IX. Pius hívására 400 főpap  jelenik meg 
Rómában, hogy Szent Péter halálának 1800-ik évfordulóját  méltóképen meg-
ünnepelje. Közöttük Simor és Haynald érsekek is öt magyar püspökkel. 
A himnuszok hangjai közé azonban gyorsan vegyülnek forradalmi  szitkok s áz 
ünnepségek fényére  ráhull a gyűlölet árnyéka. Jellegzetes találkozása ugyanis 
az eseményeknek, hogy Viktor Emánuel ugyanezen 1867 julius 7-én törvény-
nyel törülte el az erkölcsi testületeket s a korona birtokának nyilvánította ja-
vaikat. November 3-án pedig már pápai csapatok védelmezik Mentanánál 
Qaribaldi ellen a pápai államot. S ugyancsak 1867-ben terjeszti be Herbst 
képviselő Ausztriában indítványát a polgári házasság behozataláról és az isko-
láknak az egyháztól való különválasztásáról. íme az 1867-es esztendőnek e 
néhány kiszakított eseményében már adva van a háromévtízedes mérkőzés 
előrevetített, igazi képe. A "küzdők fölvonultak.  Egyik oldalon a XIX, század 



emberi viszontagságai közű! diadalmasan kiemelkedő egyház, élén IX. Pius 
és XIII. Leo hódolatot parancsoló alakjával s mellettük — a végtelen sorból 
csak e néhány nevet emelve ki — a magyar Simor és Haynald, az osztrák 
Rauscher és Gangelbauer, a francia  Darboy és Richárd, a spanyol Canovas, 
a német Ledochowszky, Mallinkrodt és Melchers s a svájci Mermillod. A tá-
madók oldalán az első Viktor Emánuel. Jelszava: „Szabadság mindenki szá-
mára, az egyház kivételével!" Oldalán Mazzini és Garibaldi, Cavour eszméi-
nek örökösei és megvalósítói, majd utóda I. Umberto, hirhedt miniszterével 
Crispivel. Cantu Caesar szerint 4254 rendházat oszlattak fel  50:252 taggal. 
Elesett Róma is, IX. Pius pedig kárpótlásul megkapta a garancia-törvényt. 
Ausztriában Stremayer kultuszminiszter támad. Franciaországban a demagóg 
Gambetta s az 1871 -es kommün rombolnak, Derboy érsek hat papjával vér-
tanúhalált hal. Spanyolországban Izabella, az egyház jóakarója, menekül, a 
forradalom  elűzi a jezsuitákat, kolostorokat oszlat fel,  püspökségeket szüntet 
meg és templomokat zárat. Belgiumban Frére Orbán áll az élen s minisztere, 
Barat, a „katholicizmus sírásójának" nevezi magát. Poroszországban I. Vilmos 
és Bismarck akaratából Falk s Bajorországban a Döllingerék által megerősí-
tett liberálizmus vezéré, Lux kultuszminiszter vezették a tán mindeniknél szen-
vedélyesebb küzdelmet. 

Az egyház pedig soha nagyobb nem volt, mint e sorozatos támadások 
fölfogásában  és azoknak fölényes,  nyugodt visszautasításában. Az isteni erő-
nek e biztonsága nyilatkozik meg abban, hogy a vatikáni zsinat a csalhatat-
lanság dogmáján vitatkozik, mikor a francia-porosz  háború kitör s a piemonti 
csapatok előőrsei mindjárt Róma alatt állanak. Az örökváros elesik s ekkor 
IX. Pius bizonytalan időre elnapolja a vatikáni zsinatot. Egyszerűen, mintha 
valami múló és jelentéktelen akadályról volna szó. Következő enciklikájában, 
1871 május 15 én, visszautasítja a garancia-törvényt s junius 16-án már ne-
gyedszázados pápai jubileumát ünnepli meg a világ példátlan érdeklődése, a 
zarándokok százezrei között, elhalmozva az ajándékok tömegeivel. Halálában 
koporsóját megdobálja ugyan Crispi csőcseléke, ettől azonban s az egyház 
megrablásától, papjainak üldözésétől még nem lesz boldog az „egységes Itália" 
megcsalatott népe. Az isteni tekintélynek az államfenntartó  erők közül való 
száműzésével félelmesen  megnövekszik a §zociálizmus és anarkhizmus s a nép 
ijesztően elszegényedik. A kamorra, a maffia,  az öngyilkosságok és kivándor-
lások e hónát, új szabadsága hajnalán, Lamartine kényleien „a halottak földi-
jének" elnevezni s Umberto, az államhatalom koronás feje,  anarkhista golyó 
áldozatául esik. Ugyanannak az évnek küszöbén, melyben a megszaggatott 
palástú, de sértetlen glóriájú küzdőtárs, az egyház, épen tizenkilencszázados 
jubileumára készült. 

S talán a „nobilissima Gallorum gens" története egyebet példáz ? Gam-
betta, a kommün, Ferry és Bert rombolásaira megindultak az óriási nemzeti 
zarándoklatok Lourdesbe, a nép fegyvert  fog,  ha leltározni mennek a templo-
mokat s az állam fejét,  Carnot elnököt, 1894-ben anarkhista tőr ejti el. Német-
országban az agg Vilmos császárral kétszer próbálkoznak az orgyilkosok. 



XIII. Leo részvétiratokkal keresi föl  az egyház nagy ellenfelét.  A gyűlöletnek 
a hosszas kultúrharcban letaposott földjén  is erre csodálatosan sarjadni kezd 
a szeretet áldó és békítő vetése. Bismarck császári kívánságra kétszer hivatja 
hiába tanácskozásra Masella müncheni nunciust, mire elmegy őmaga hozzá 
Kissingenbe és megkezdi a béketárgyalásokat. így őröltek az Isten malmai! 
Lutz is, a hirhedt bajor kultuszminiszter, 1894-ben az egyházzal kibékülve 
halt meg. És ime ugyanebben az 1894-ik évben, mialatt az ellenfél  megbom-
lott sorai Carnot véres teteme fölött  állottak remegve és a haldokló Lutz hit-
vallomása támasztott súlyos kétséget lelkükben, XIII. Leo teljes, tündöklő 
fényességében  emelte föl  az egyház tekintetét isteni hivatása irányába. A té-
kozló fiú  homlokára elég volt s^etettel rásimulnia az egyik kéznek, a másik 
Szent Péter sziklájáról messzebbre, új horizont felé  intett. Megjelent XIII Leo 
legmerészebb vállalkozásakép' a „Praeclara" kezdetű latin, francia  és görög 
nyelvű körlevél, a görög keletiek egyesítése ügyében. íme milyen diadalmasan 
ível az 1867-es római jubileum és az 1894-es „Praeclara" körlevél kettős 
dóroszlopa fölött  Krisztus igaz anyaszentegyházának félköríves,  fönséges  bol-
tozata.1 -

Magyarország a divatos európai korszellem sodrában. 
Hagyar liberalizmus. 

A nyugati államok érintett egyházellenes eszmeáramlataitól Magyarország 
sem maradhatott mentes. Bizonyos nézeteltérés az egyház és állam között 
addig is, a történelem folyamán  sokszor támadt, ezeknek rugója azonban 
sohasem elvi különbség, hanem mindig valamelyes időszerű, érdekösszeütkö-
zés, politikai féltékenység  vagy a legtöbbször személyes ellentét volt Abban 
az értelemben vett egyházpolitikai küzdelem, hogy az a katholikus egyházat 
a saját táborában, hitelveiben, előhaladásában és szellemében támadja meg, 
a kath. egyház és a magyar állam között csak 1848 óta létezik.2 Az a fenkölt 
liberálizmus ugyanis, mely politikai tekintetben az emberi szabadságjogok 
érvényesítésében és megbecsülésében, mint Európa-szerte, úgy Magyarországon 
is ebben az évben oly dicséretreméltó és lelkes alakban megnyilvánult, a kath. 
egyházra nézve nehéz megpróbáltatások és méltánytalanságok szülője lett. Az 
állami mindenhatóság elméletének érvényesülni akarása s a felekezeti  egyen-
jogúság elvének túlhajtott értelmezése eredményezték, hogy az új alkotmány 
nem állott meg a kath. egyház államvallási jellegének megszűntetésénél. Hozzá-
járult az ellenséges irányzat Q#ősítéséhez az önkényuralom el|en érzett jogos 
gyűlöletnek részben a kath. egyházra való téves és igazságtalan átvitele.8 

1 Lásd e kérdésről részletesebben: Chobot Ferenc: Jézus Krisztus Egyházánák tör-' 
ténete. Budapest-Rákospalota, 1907. III. kötet 318—434; Dr. Karácsonyi János: Magyar-
ország Egyháztörténete. Nagyvárad, 1906. 250—277; Dr. Cölestin Wolfsgruber  O. S. B. 
Kirchengeschichte Österreich-Ungarns. Wien u. Leipzig, 1909. 88—129. 

2 Keményfy  Kálmán Dániel: Ötven év alkotmányos egyházpolitikája (1848—1898). 
Esztergom 1898. 3. 

3 Keményfy:  i. m. ,101, 111; Karácsonyi i. ni. 251; Beksics Gusztáv: I. Ferencz József 
és kora, Szilágyi: A magyar nemzet története. X. köt. 484—486, 523—526, 



Bámulatraméltó az a következetlenség és könnyűség, amivel itt a Hám herceg-
prímás lemondatásáról, Horváth Mihály száműzetéséről, Lonovics, Jekelfalussy, 
Rudnyánszky, Bémer, Róka, Zichy püspökök bebörtönözéséről, illetőleg inter-
nálásáról megfeledkeztek  s az egységes magyar nemzeti érzésben gyökerező 
Összetartásnak arról a fölemelő  fényéről  is, hogy az önkényuralom által lété-
ben megtámadott protestáns autonomia legtekintélyesebb és leghathatósabb 
megvédelmezője ép' a katholikus főpapság  volt.1 Ez a méltánytalanság, vala-
mint a katholikus egyházat érzékenyen bántó az a parlamenti tárgyalási hang, 
mely az iskolák államosítása, a kath. alapok és alapítványok elkobzása, az 
egyházi vagyonra való szoros állami befolyás,  a házasság szentségének profa-
nizálása, a kanonoki és püspöki kinevezted állami irányítása, a felekezet-
nélküliség behozatala és más hasonló sérelmes javaslatok érdekében mind-
inkább gyakoribbá vált2 s a magyarországi kath. autonómiai mozgalommal 
szemben is oly jogtalan és a felekezetek  viszonosságának törvényével is any-
nyira homlokegyenest ellentétben álló felfogást  szült, nem is érthető meg 
máskép', mint a külföldi  egyházpolitikai küzdelmek egyházellenes eszméinek 
káros hatásából.8 Az ezeket az eszméket kritika nélkül befogadó  és téves ha-
sonlítással a magyar viszonyokra átálkalmazni akaró lélek már nem az ideális 
értelemben vett liberálizmus lelkülete volt. Találóan jellemzi e magyar libera-
lizmus genezisét és kettős fejlődési  fokozatát  Szekfű  Gyula. A liberálizmus 
kezdetein — írja ő — lelkes ideálizmus, magasztos bizakodás meleg emberi 
színekben pompázó gyümölcsöket hoztak létre a műveltek válogatott kis kö-
reiben, így a frankfurti  parlament emberei közt, vagy Guizot és Thiers, Eötvös 
és Szalay fiatalosan  ideális társaságában. A további stádiumban a liberálizmus 
körének tágulásával a színvonal menthetetlenül leszáll, az ideálizmus elkopik, 
a lelkesedés kiégett zsarátnokként összeomlik. Ez történt nálunk is 1867 után, 
midőn az egyedül uralkodó liberálizmus önmagától, belső szükségszerűséggel 
alakul át sekélyes, sivár materializmussá. Elősegítette ezt a 67-ben hazatért 
emigráció, mely Mazzini, Garibaldi, Cavour környezetében, a pápaság e ha-
lálos ellenségeitől határozottan vallásellenes érzületet vett át és szinte egészen 
a szabadkőművességhez tartozott.* Ebből a lelkületből fakadt  föl  azután, főleg 
a pápa hitbeli csalhatatlanságának kimondása után, az a katholikusellenes 
áramlat, mely a parlamentben a fennemlített  módon nyilvánult meg, de a 
magyar társadalmi élet minden más terén is soha nem tapasztalt méretet 
öltött. Napilapok, vicclapok, naptárok s egyéb kiadványok valósággal telve 
voltak a katholikus vallást, egyházat és papokat gúnyoló írásokkal, kiáltó 
anakronizmusként Szent István országában.® Magyarország dekrisztianizáció-

1 Akadtak tiszteletreméltó kivételek, 1. Melichár Kálmán: A katholikus autonomia 
Magyarországon. Budapest, 1907. 91—96. 

2 l . bővebben: Keményfy  i. m.; Zeller Árpád : A magyar egyházpolitika. 1847—1894. 
Budapest, 1894. I—II. kötet. 

3 Karácsonyi i. m. 251, 255; Szekfü  Gyula: Három nemzedék. Budapest, 1920.226—227. 
4 Szekfü  i. m. 226—228. 
5 Karácsonyi i. m. 254—255. L. a következő egykorú kiadványokat: Barátfülek.  Igazhivők 

számára irta Papramorgó. Három füzet.  Pest, 1871; Papramorgó: Coelibatusés polg. házasság. 
Pest, 1871; Papramorgó: Prédikációi a magyar nép számára; Papramorgó: Barátfülek  naptára. 



jának* időszaka ez, a Prohászka-féle  dékadánsz.̂  Ez a korszellem, melynek 
akkoriban való általános népszerűségét a nyugati államoktól Magyarországig 
nypmon kísértük, kétségtelenül itt is okozott az egyháznak időleges és vi-
szonylagos károkat. Ilyenek elsősorban a magyarországi katholikus autonómiai 
mozgalom hátráltatása és a liberális szellemben megalkotott egyházpolitikai 
törvények. Azonban végeredményükben e méltatlan és igazságtalan támadások 
voltak a magyar katholicizmus életében is azok a jótékony erők, melyek törvény-
szerű visszahatást szülve, a lankadó és sokszor közömbösségbe tévelyedett katho-
likus meggyőződést igazi, élő öntudatra ébresztették.8 Azonban így is kétségbe-
vonhatatlan tény és szomorú valóság marad, a végkifejlet  vigasztaló tanulsága 
mellett is, hogy a kiegyezést követő három évtized magyar parlamentjének és tár-
sadalmának radikálisan liberális elemei szokatlanul ellenséges érzülettel viseltet-
tek mindennel szemben, ami katholikus. Ez a tény különösen fontossá  válik fe-
jezetünk szempontjából akkor, ha tudjuk és meggondoljuk, hogy az erdélyi 
róm. kath. Státusnak, mely ősi autonómiájában 1767—1849 között a katho-
likus kommisszió, 1850—1861 között a cs. kir. helytartóság s 1861-től ismét 
a katholikus komisszió jog- és törvényellenes működtetésével korlátoztatott, 
ezen évszázados sérelme megszűntetését s ősi jogállása teljes épségben leendő 
visszaállítását, az unió által bekövetkezett közjogi helyzetből kifolyólag,  épen 
ezen parlamenten keresztül kellett uralkodójától szorgalmaznia. A körülmények 
ilyen ismerete mellett valóban jogos kíváncsisággal nézhetünk e nagyjelentő-
ségű erdélyi katholikus mozgalom sorsa elé. Könnyen meg fogjuk  érteni, ha 
annak egészben vagy részben való kedvező elintézése akadályokba ütközött, 
de viszont az is nyilvánvaló, hogy valóban a jogosság és törvényesség meg-
dönthetetlen, ősi biztosítékaival kellett rendelkeznie, ha mégis meghallgatásra 
és királyi jóváhagyásra talált. 

Az erdélyi Katholicizmnsnak az állami beavatkozás ellen vívott év&zá* 
zados küzdelme, mely a katholikus kommisszió megszűntetésére s at 
(isi autonomla visszaállítására, illetőleg annak rendszeres szervezésére 

és életbeléptetésére Irányult, győzelmes befejezést  nyert. 

Az erdélyi katholicizmus története az 1867—1894 közötti időszakban 
sem tárgyalható máskép', mint az erdélyi róm. kath. Státus akkori életének 
elsősorban való figyelembevételével.  Sőt ebben az időszakban, mely joggal 
nevezhető a Státus reneszánszának, fokozottabb  mértékben igaz az, mint volt 
bármely más időben, hogy kiváltképen a Státus gyűléséi az a keret, melyben 
az erdélyi róm. kath. egyház és társadalom legjellegzetesebb és legtekintélye-
sebb alakban megnyilatkozhatott. Tárgyalásunk irányát tehát elsősorban e 
gyűlések szabják meg. Lehetőleg szervesen ezekhez kapcsolva említjük meg 
a püspöki kormányzat fontosabb  tényeit, s főleg  a királynak, mint főkegyúr-
nak, megnyilatkozásait, valamint a magyar törvényhozás idevonatkozó alkotá-

1 Keményfy  i. m. 12. 
a Chobot i. m. 348. 
8 Chobot i, m. 350, 
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sait, melyek tételünk szempontjából jelentősek. Nem lesz tehát érdektelen á 
részletes tárgyalás előtt az 1867—1894 között megtartott összes státusgyűlések 
idejének és helyének pontos közlése, úgy, amint ezeket az adatokat a gyűlé-
sek kinyomtatott jegyzőkönyveiből, illetőleg az 1883-ik évtől szintén rendelke-
zésre álló igazgatótanácsi évi jelentésekből vettük és pedig: 1866. I. 10. Ko-
lozsvár;1 1868 II. 9, 13, 14, 15. Gyulafehérvár  ; 1873. V. 12, 13, 14. U. o.; 
1874. VII. 1, 2, 3. U. o; 1876. VII. 6, 7, 8. U. o.; 1877. VII. 18, 19, 20. U. o.; 
1879, XI. 10, 11, 12. U. o.; 1882. XI. 20, 21, 22. U. o.; 1883. X. 9, 10, 11. U. o ; 
1884. IX. 22, 23, 24. U.  o.; 1885, IX. 21, 22, 23. U. o.; 1886. IX. 20, 21, 
22. U. o.; 1887. X. 10, 11. U. o.; 1888. IX. 24, 25. Kolozsvár; 1889. IX. 
24, 25. U. o.; 1890, IX. 23. U. o.; 1891. IX. 22. U. o.; 1892. IX. 19. U. o ; 
1893. V. 25. U. o.; 1893. XI. 8. U. o.; 1894. X. 24, 25. U. o.2 Összesen 
21 gyűlés, 20 rendes, egyedül az 1893 május 25-iki rendkívüli. Adva van 
bennük, tehát előre áttekinthető, az- a mező, mely a címünkben megjelölt ese-
mények időbeli keretéül szolgál, míg a részletezés az alább következők fela-
data lesz. 

Midőn a király az alkotmányosság visszaállításával kapcsolatos munká-
latok előkészítésére az erdélyi országgyűlést 1866-ban Kolozsvárra összehívta, 
ezzel az eseménnyel elérkezett az erdélyi kath. autonomia jogaiba való vissza-
helyezésének régvárt ideje is. Fogarassy Mihály erdélyi püspök, amint ez ha-
sonló alkalmakkor régebben is mindig szokásban volt,8 az egybesereglelt róm, 
kath. országgyűlési tagok felkérésére4  most is, 1866 jan. 10-én, a kolozsvári 
róm. kath. plébánia körében5 státusgyűlést tartott. Ennek célját üdvözlő be-
szédében így körvonalozta: „hogy egyházi, iskolai és alapítványi ügyeink 
állása felől  értekezve, út és mód találtassék arra, hogy ezen ügyeink felvirág-
zásnak induljanak és a catholikus hívekben a közügyek iránti érdekeltség 
felébredjen  és terjedjen."6 E világos célkitűzésben semmi politikai vagy az 
egyházin kívül álló más egyéb szempont nem szerepel s belőle az is nyilván-
való, hogy e megmozdulásnak sugalmazója egyedül a kath. egyház féltett 
érdekei és értékei fölött  való aggodalmas gondoskodás volt s nem a többi 
felekezetek  elleni fegyverkezés  szándéka. Erdélyben, a lelkiismereti szabadság 
klasszikus földjén,  különösebb jelentősége van, mint bárhol, annak a meg-
állapításnak, hogy a Fogarassy püspök egyénisége, ki már 1848 április 2-án 
gyönyörű hitvallomást tett a magyar parlamentben a különböző felekezetek 
közötti testvéri egyetértésről,7 eleve kizárt egy ilyen lehetőséget. 

1 E gyűlés alapvető fontosságánál  fogva  a fejezetünkben  adott időszaktól el nem 
választható, amennyiben kiinduló pontja a Státus újjászületésére vezető mozgalomnak. 

2 Az 1866—1894-ik évi jegyzőkönyvekből és az 1883—1894-ik évi igazgatótanácsi 
jelentésekből. 

s 1866-os jkv. 4, 12. 
4 U. o. 4, 12. Melichár a kezdeményezést tévesen tulajdonítja a püspöknek s téved 

a gyűlés idejében is. I. ni. 150. 
s 1888-as jkv. 3. 
« 1866-os jkv. 4. 
' Zeller i. m, 105. 



Á gyűlésről „a fennálló  szokás szerint és annak emléke fenntartása  te-
kintetéből"1 felvett  jegyzőkönyv közli az erdélyi, róm. kath. Státus autonómiá-
jának, gyűlései szerkezetének és hatáskörének történelmi leírását s azt a fel-
iratot, melyet a „törvény által biztosított és folytonos  gyakorlattal szentesített 
autonómiának visszaállítása"2 végett ő cs. kir. apostoli Felségéhez felküldetni 
határoztak. E felségfolyamodás  így záródik: „Ez okból fiúi  alázatossággal kér-
jük Felségedet, hogy a királyi főkormányszék  mellett fennálló  catholika com-
missiot megszűntetve, megengedni méltóztassék, hogy az annak hatásköréhez 
tartozó ügyek az erdélyi catholikus Status fenn  megírt szerkezetű gyűlésére, 
és az annak kebeléből választandó 24 tagú választmányra bízassanak, és mél" 
tóztassék megrendelni, hogy egyházi, iskolai és .alapítványi vagyonunk ezen 
Státus-gyűlés rendelkezése és kezelése alá minél előbb átadattassék."8 

A főkormányszék  1866 május 16-án tartott ülésében tárgyalta és 5806 
sz. a. meleghangú pártolással terjesztette tovább a Státus feliratát.  Alkalom-
szerűnek találom a főkormányszéknek  a Státus autonómiája szempontjából ezt 
az annyira értékes állásfoglalását  egy kifejezetten  ellenséges és elfogult  irány-
zatot képviselő író4 szavaival ismertetni, aki szószerint ezeket írja: „A Státus 
azon kettős kérését, hogy a katholikus bizottmány szűntettessék meg s az ő 
hatáskörébe tartozó ügyek a statusnak gyűlésére, illetőleg a kebeléből válasz-
tandó 24 tagú választmányra bízassanak s a status magát a többi bevett hit-
felekezetek  consistoriumai módjain szervezhesse; 2. egyházi, iskolai és alapít-
ványi ügyeik és vagyonuk a status autonom rendelkezése és kezelése alá 
adassanak,— az ország ősi  törvényeiben,  az azokból  kifejlett  gyakorlatban 
gyökerezőnek  találta.  A kérelem a főkormányszék  szerint megdönthetetlen tá-
mogatást nyer a vallásfelekezetek  minden' időbeli törvényekkel biztosított auto-
nómiájában és azon élő példában, mely szerint a protestáns egyházak saját 
iskolai és alapítványi ügyeiket önállólag kezelik. Indokul még azt is fölhozza 
a kormányszék, hogy' tanácsosai és titkárai számának leapadása miatt a hiva-
talokban máris kevés római katholikus fordul  elő — és így az úgynevezett 
római katholikus commissio, mely egyébiránt is törvényeinkben nem alapul 

i 1866-os jkv. 4. 
s U. o. 4, 12, 13. 1877-es jkv. 7. 1893-as jkv. 4. 
3 Az 1866-os gyűlésről Dr. Aschenbrier Antal: A kath. egyház autonómiájáról Magyar-

országban. Budapest, 1893. 66. Biró Béla: Kongrua és autonómia. Kolozsvár, 1902. 74—75. 
Dr. Bochkor Mihály: Az erdélyi katholikus autonomia. Kolozsvár, 1911. 380, 402. Csorba 
Ferenc: Az erdélyi katolikus autonómiáról. Budapesti Szemle. 1891. 339—341,355. Forster 
Gyula: A katholikusok autonómiájáról. Budapest, 1897.59—60. Melichár Kálmán i. m. 150—151. 
Szemnecz Emil: Katholikus autonomia. Budapest, 1897. 183. 

4 Forster Gyula, aki Csorba Ferenccel képviseli az autonomia ellenes állami állás-
pontot. A magyar vallás- és közoktatásügyi kormányhoz mindketten egészen közel állva 
(Forster kultuszminiszteri tanácsos volt, Csorba pedig a Kormány és a Státus között 1891 
julius 8—9-én tartott iskolaügyi tanácskozáson, mint miniszteri fogalmazó  vett részt) nyiK 
vánvalóan tendenciózus írásaikkal, amelyeknek igaz értékét továbbiakban alkalmunk lesz 
közelebbről is megismerni, elérték azt a szomorú dicsőséget, hogy az erdélyi róm. kath 
Státust napjainkban érő román támadások rájuk hivatkozhatnak, mint egyetlen magyar 
forrásra. 



és nem magának a római katholikus statusnak megbízásából működik, ennek-
utána csakis egy-két tanácsosból és titkárból állandván, a legjobb akarat mel-
lett sem fogna  azon üdvös hatással működhetni, melyet az egyház, iskolák és 
alapítványok ügyei a legméltóbban követelnek, a miért már e körülmény  is 
sargetöleg  ajánlja,  hogy a status  kérése  teljesülést  nyerjen."1 A politikai Erdély 
akkori legelső kormány hatóságától származó s a Státus jogainak védelmében 
sehol eléggé nem méltányolt irat szószerint ezzel a mondattal kezdődik: „Az 
erd.  r. kat.  egyházak, iskolák  és  alapítványok  ügyeit  a r. kat.  státus  1576-tól 
kezdve  saját  maga gyűlésében  kezelte  és  intézte  hosszú ideig..."2  Miután az 
egyház a maga önkormányzati törekvéseiben természetszerűleg, és legelőször 
az illetékes, állam jogkörével kerülhet érdekellentétbe, jelen esetben az államot 
képviselő főkormányszék  ismertetett álláspontját, amelynek tárgyilagosságához 
tehát indokoltan szó sem férhet,  méltán olyannak tarthatjuk, ami majdnem 
egy valóságos államjogi biztosíték értékével bír. 

E felfogásunkat  igazolja a Státus feliratának  további sorsa is. Az elin-
tézés már az alkotmányos királyság és a felelős  minisztérium idejére esik. 
Időközben tehát a Státus indokolása még hatalmas támaszt nyert Ő-Felsége 
1867 junius 8-án elmondott koronázási esküjében is: „Esküszünk... hogy az 
Isten egyházait, Magyarország és társ-országai törvényhatóságait, egyházi és 
világi minden rendű lakosait jogaikban, kiváltságaikban, szabadságukban, 
szabadalmaikban, törvényeikben, régi jó és helyben hagyott szokásaikban 
megtartandjuk."8 

így az erdélyi katholikusok részben, mert feliratukra  még választ nem 
kaptak, de inkább azért, hogy az erdélyi* püspök az 1866 jan. 10-én hozott 
státusgyűlési határozat ellenére4 1866 nyarára a Státust össze nem hívta, bi-
zalommal folyamodhattak  1867 junius végén a kultuszminiszterhez. Báró Eötvös 
József,  ki a világirodalomban ís kiváló helyet elfoglaló  állambölcseleti mun-
kájában6 maradandó bizonyságot tett nemes, eszményi* felfogásáról,  aki azt 
vallotta, hogy „egy tartós  jövőnek  épületét  csak erkölcsi  alapokon  és  tiszta 
kezekkel  emelhetni  föl"  és hogy az egyéni szabadság biztosításának egyik leg-
hathatósabb eszköze „az önkormányzás elvének  alkalmazása  az államélet  kü-
lönböző  köreiben",  épen az a kultuszminiszter volt, ki az erdélyi katholikusok 
bizalmát teljesüléshez segíthette.8 Arra kérték, hogy a kath. Státus 1866-os 

i Forster i. rti. 59—60. 
8 "Bochkor i. m. 13—14, 380. Az 58Ö6. VIII. 1867-ik főkormányszéki  Sz. a. felterjesz-

tett okmány az erdélyi róm. kath. Státus levéltárában (Orsz. levéltári osztály) található. 
8 Veszely Károly: Áz erdélyi róm. kath. püspöki megye autonomiája. Az „Erdélyi 

.egyháztörténelmi adatok" II. kötete. Gyulafehérvár.  1893. Második rész 295. Lásd az 1867 
évi II. t.-cikkbe iktatott hitlevél és királyi eákü szövegét. Karácsonyi i. m. 250. 1884-es jkv. 18. 

< 1866-os jk^ 21. 
f  Báró Eötvös József:  A XIX. század uralkodó eszméihek befolyása  az álladaloriira. 

i. kötet Bécs, 1851, II. kötet Pest, 1854. — Goncha Győző: Eötvös és Montalembert barát-
sága. Budapesti Í918> — Kuncz Ignác: A nemzetállam tankönyve. Kolozsvár, 1902. 101—104. 

6 Bírjuk a nagy államférfiú  két parlamenti nyilatkozatát is a közeli évekből, melyek 
az erdélyi autonomia kérdésében tanúsított magatartását kellőkép megvilágíthatják; Az első 



feliratát  mielőbb vegye tárgyalás alá, ez alapon „törvényes kívánságuk" telje-
sítését Ő Felségénél eszközölje ki és a püspököt utasítsa az 1866 nyarán el-
mulasztott státusgyűlés haladéktalan egybehívására.1 Ezt a 17 katholikus férfiú 
által aláírt kérvényt Eötvös 1867 julius 20-án az 1866 január 10-én felvett 
státusgyülési jegyzőkönyvvel együtt, hosszú levél kíséretében, közölte Simor 
János hercegprímással. E történelmi levél igazolja, hogy az erdélyi Státus 
önkormányzati ügye kezdeményezőleg és sürgetőleg hatott az ellankadt ma-
gyar katholikus autonómiai mozgalomra is s ugyanakkor hiteles tájékoztatást 
nyújt Eötvös miniszter nagyon fontos  felfogásáról  az erdélyi Státus önkor-
mányzatának kérdésében. Szóljon maga a levél: „Miután  az erdélyi  katho-
likusoknak  ö Felségéhez  terjesztett  kérései  Erdélyország  régiebb  törvényein, 
jelesen  az Approbata constittutio  I.  R. I.  czime és  III.  artikulusán  alapszanak 
s oly jogok gyakorlati  visszaállítását  sürgetik,  melyeket  Erdélyország  katho-
likusai  századokon  át gyakoroltak  s miután  a katholikus  egyháznak autonó-
miája, a kath. világiaknak  egyházi  és  iskolai  ügyekre kivánt  befolyása  által 
sem az államnak  föfelügyelési  joga, sem a püspökök törvényes  hatósága  nem 
veszélyeztetik,  annál  inkább kötelesnek  érzem  magamat az emiitett  kérelem  tá-
mogatására,  mennyivel  inkább meg vagyok győződve,  hogy semmi az erdélyi 
katholikus  egyház állását  inkább nem biztosíthatná,  mint  épen  olyan szervezet, 
minőt  Erdélyország  katholikusai  egyházuknak adni  kívánnak.  De midőn  ezt 
teszem, s ő  Felségének  az erdélyi  kath. egyház régi  autonómiájának  ezen egyház 
hívei  által  kért  helyreállítását  ajánlani  kötelességemnek  tartom"...  stb.2 

Nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy milyen rendkívüli jelen-
tőséggel bír Magyarország akkori, európai tekintélyű felelős  miniszterének ez 
a szabatos és világos nyilatkozata a Státus önkormányzatának jogalapja szem-
pontjából. E miniszteri levél az autonomia kérdésében való általános érdekes-
ségénél fogva  igen sok egykorú magyar és osztrák lapban napvilágot látott3 

s a Státus védelmeztetésének mindig egyik legértékesebb okmánya marad.4 

1868 junius 24-éről így hangzik: „. , . mert valamint újabb időben minden egyház átlátta, 
hogy a vallási érzelemnek és a vallásszabadságnak fentartása  semmi által nem biztosíttatik 
úgy, mint a szabad egyház által a szabad államban, úgy a vallásosság, mellyel az egyesek 
saját egyházaikhoz ragaszkodnak, csak akkor nyújt valóságos támaszt az államnak, ha a 
haza polgárai saját egyházaik körében épen oly szabadoknak érzik magukat, mint az állam-
ban, és e két szabadságban nem az egymással való ellentétet, hanem a közös szabadság 
biztosítását látják." Zeller i. m. 1. 258—259. — A másikat 1870 február  16-án mondotta a 
magyarországi autonomia-kérdéssel kapcsolatban: „Én tehát részemről ami az autonomia 
kérdését illeti, az autonomia megalapítását nemcsak szükségesnek tartom, hanem benne 
látom alkotmányunknak újabb garanciáját. Mert az alkotmánynak valóságos garanciája 
abban fekszik,  hogy a szabadság elve kiterjedjen mindenkire, hogy senki sehol ne találjon 
oly kört, hol magát szabadnak s hozzászólásra jogosítottnak ne érezhesse." Zeller i. m. 1. 631. 

1 Forster i. m. 111. — Eötvös levelében Simorhoz, Szemnecz i. m. 25. 
2 Eötvös levele Simorhoz. Szemnecz i. m. 25—26. Az Ö Felségéhez szóló előterjesztés 

1867 julius 26-án 797. sz. a. kelt, Forster i. m. 60. 
8 Forster i. m. 111. 
4 Nem komoly dolog és nem tudományos módszer még a szenvedélyektől hevített 

vitatkozásban sem Forster eljárása, mikor Eötvösnek e rendkívül fontos  nyilatkozatát s ál-



Simor 1867 szept. 8-án válaszolt Eötvösnek. Levelének kérdésünket érdeklő 
részét főleg  azért tartjuk fontosnak,  mert, komoly megnyugtatására szolgálhat 
azoknak, akik a Státus önkormányzatát egyház-dogmatikai szempontból is 
megtámadhatónak vélik. Simor hercegprimás, a kath. egyház legelső és leg-
illetékesebb magyar képviselője, Eötvös levelén kivül olvashatta az 1866-os 
státusgyülés jegyzőkönyvét, nemkülönben a 17 erdélyi katholikus férfiú  sür-
gető folyamodását  is s így a kérdést teíjesen tisztán látva így írt: „Kétség-
kívül  mély  vigasztalással  és  rokonérzelemmel  tölté  el  velem együtt  Magyar-
ország minden  kath. hívéi  azon férfias  önérzet  és  vallásos  buzgalom,  melynek 
a római katholikus  országgyűlési  képviselők  Erdélyből  közelebb  oly fényes  és 
követésreméltó  példáját  adták,  midőn  azok az erdélyi  püspökkel  egyetértve,  a 
testvérhon  összes katholikus  lakossága  nevében  a magyar kormány útján ő  cs. 
apostoli  kir.  felségéhez  azon kérelemmel  folyamodtak,  miszerint  Erdélyben  a 
római kath. egyháznak régi  törvényes  autonomiája  helyreállittassék  s Erdély-
nek vegyes egyházi  és  világi  kath. Státusai  mindazon  jog és  közvetlen  befolyás 
teljes  birtokába  visszahelyeztessenek,  mely őket  az iskolák,  az alapítványi  javak 
s egyéb  egyházi  ügyek körül  mind  a törvények  értelmében,  mind  a dolog  ter-
mészeténél  fogva  más vallásfelekezetek  autonómiájával  szemben, százados  régi 
üdvös  gyakorlat  szerint  is kétségkívül  megilleti.  S ha még  emelheti  valami  az 
örömet és  helyeslést,  melylyel  az erdélyi  katholikusok  ezen korszerű  fellépése 
összes magyarországi  vallásrokonaik  részéről  kivétel  nélkül  iidvözöltetik,  — ez 
ama lovagias  készség,  méltányosság  és  igazságszeretet,  melylyel,  mint  exczel-
lenczidd  folyó  évi  julius  hava 20.-án kelt  nagybecsű  soraiból  értesülök,  e fo-
lyamodást  a magas kormány pártolólag  sietett  ő  felségéhez,  a legfelsőbb 
apostoli  királyi  beleegyezés  végett  fölterjeszteni 

Ilyen előzmények és véleményezések után többé már nem lehetett két-
séges és aggodalmas Ő Felsége legfelsőbb  elhatározása sem. A Státus feliratát 
valóban teljes siker koronázta, miről Eötvös miniszter 896. eln. sz. a. 1867 
szept. 12-én kelt leiratában értesítette Fogarassy püspököt. Tekintbe véve az 
önkormányzat e fontos  államjogi biztositékának kiváló jelentőségét, kívánatos-
nak találjuk e leirat szószerint való leközlését, és pedig: -

„Méltóságos  püspök úr! Az erdélyi  róm. kath. püspöki megyéhez  tartozó 
országgyűlési  képviselők  a közelebb  mult  időben  hozzám azon kérelemmel  já-

talában a Státus feliratával  kapcsolatban tanúsított egész álláspontját, amely a Forsterével 
természetesen nem egyezik meg, úgy véli érvek hiányában hatálytalaníthatni, hogy Eötvös 
minisztert e kérdésben egyszerűen tájékozatlansággal  vádolja meg. Azt az Eötvöst, akit 
Montalembert „prófétának"  nevez, akiről külföldön  európaihirű tudósok írtak magasztaló 
hangon s akit kiváló magyar kritikusa (Pintér Jenő) így jellemez: „Mély tanultsága... cso-
dálattal töltötte el kortársait", — „monumentális tanulmányának egyes részletei ma is bá-
mulatra ragadják az olvasót" — Forster i. m. 65—66, 110. — Nem érdektelen itt megemlíteni, 
hogy Eötvös Erdélyben hosszabb ideig tartózkodott s ott épen a lánglelkű Haynalddal, az 
autonomia mindenkori egyik legerősebb hívével volt benső érintkezése. Beksics i. m. 567. 

1 Simor levele Eötvöshöz. Szemnecz i. m. 33. — Forster következetes marad s ellen-
érve itt is az, hogy Simor is tájékozatlan volt. („... ez mutatja, hogy a primás is az er-
délyi ügyben elégtelenül volt tájékozva.") Forster i. m. 116. 



rultak,  miszerint  Ö cs. és  apostoli  királyi  Felségénél  lennék  eszközlője  annak, 
hogy az erdélyi  róm. katholikusok  1866-ik  évi  január 10-én  Méltóságod  elnöke 
lete  alatt  tartott  egyetemes gyűlésből  legfelsőbb  helyre  intézett  alázatos  felira-
tában foglalt  azon kérést,  hogy az erdélyi  főkormányszék  mellett  fennálló 
„katholika  commissio" megszűntetvén,  a katholikusok  egyházi,  iskolai  és  ala-
pítványi  ügyeinek kezelése,  ameny-
nyiben azok szorosan az egyházi 
hatóság  hatásköréhez  nem tartoz-
nak, a feliratban  körülirt  módon 
alakítandó  gyűlésre,  s az ennek 
köréből  választandó  bizottmányra 
bízassanak,  hogy végre  az erdélyi 
kath. egyháznak törvényeken  és 
régi  gyakorlaton  alapuló  autonó-
miája visszaállíttassék,  Ö cs. és 
apostoli  kir.  Felsége  legkegyelme-
sebben teljesíteni  méltóztatnék. 

Az érintett  kérvényben  fog-
lalt  indokok  helyességét,  alapos-
ságát  egész  lelkemből  osztva, nem 
késtem  e részben  pártoló  legalá-
zatosabb előterjesztésemmel  Ö cs. 
és  apostoli  kir.  Felségéhez  járulni, 
minek folytán  Ő  cs. és  apostoli 
kir.  Felsége  folyó  évi  augusztus 
19-én  kelt  legfelsőbb  elhatározá-
sával  legkegyelmesebben  megen-
gedni  méltóztatott,  hogy az erdélyi 
főkormányszéknél  fennálló  úgynevezett  katholika  commissio megszűntetvén,  az 
eddig  annak hatásköréhez  tartozó  ügyek az erd.  róm. kath. statusnak  1866-ik  évi 
január 10-én  Kolozsvárt  tartott  gyűlése  jegyzökönyvében  körülírt  szerkezetű  gyű-
lésnek,  és  az annak kebeléből  választandó  bizottmánynak  befolyásával  kezeltessenek 
és  intéztessenek  azon módozatok  szerint,  melyeket  Ö Felségének  magyar kormánya 
az összes érdeklettekkel  egyetértőleg  legfelsőbb  kegyúri  és  főfelügyelői  jogainak 
csorbítása  nélkül  fog  megállapítani  és  legfelsőbb  elhatározás  alá  terjeszteni. 

E legkegyelmesebb  elhatározás  következtében  teljes  tisztelettel  felkérem 
Méltóságodat,  miszerint  jelen  intézményem  vétele  után az erdélyi  (óm.  kath. 
Státusgyűlést  haladék  nélkül  az 1866-ik  évi  január 10-iki  gyűlés  jegyzőköny-
vének  4-ik pontja szerint  összehívni,  s az abban hozandó  javaslatokat,  s ille-
tőleg  a statusgyűlés  jegyzőkönyvét  saját  becses véleménye  kíséretében  hozzám 
felterjeszteni  szíveskedjék. 

Fogadja  Méltóságod  kiváló  tiszteletem  őszinte  nyilvánítását. 
Budán,  1867-ik  évi  szept. hó 12-én.  B. Eötvös József. 
1 1868-as jkv. 38—39. 1884-es jkv. 17. — Veszely i. m. 23—25. — Az okmány a 

Státus levéltárában 23. 591—t 331. 1867. erd. főkormányszéki  sz. a. 



E királyi döntéssel, mely az erdélyi róm. kath. Státus önkormányzata 
helyreállított, űj szervezetéilek alapja lett, teljes sikerhez érkezett el az az ön-
tudatos és szívós jogvédő harc, mely egy évszázados sérelmi politika végső 
és tekintélyes, eredményeiben pedig új korszakotajyitó fejezeteként  az 1866-os 
státusgyűlésben jutott kifejezésre.  Az állami beavatkozás ellen vívott küzdelem 
a Státus határozott győzelmével végződött s megszűnt az önkormányzat fejlő-
désének legfőbb  akadálya.1 

Fenntiekből világos a következtetés, hogy ha az ősi jog és törvényesség 
erején kívül van személy is, akit ezért az eredményért az erdélyi katholiciz-
mus részéről különös elismerés illet meg, úgy ez csak báró Eötvös József 

i Aschenbrier i. m. 67. — Biró i. m. 75-76. - Bochkor i. m. 311, 381, 107, 420 — 
Csorba i. m. 355. — Forster i. m. 60, 64—65, 67. — Melichár i. m. 151, 153. — Szem-
necz i. m. 183—184. — Az 1868-as jkv. 13, 27, 38—39, — Az 1873-as jegyzőkönyv 3. -
A királyi elismertetésnek e megdönthetetlen tényén aztán már 'valóban néni változtathat 
sem Csorba, sem Forster, akik nem tudják elleplezni annak több mint kellemetlen voltát 
saját felfogásukkal  szemben s azért tételtévesztéssel (mutatio elenchi) mindketten elkezdik 
a minisztert vagy a közszellemet okolni. Nem arról van pedig itt szó, hogy ki vagy mi 
az oka, hanem, hogy az erdélyi kath. autonomia valóban megkapta-e a királyi szankciót 
vagy nemi — Csorba; „Aki ismeri azon csodálatosan liberális fölfogást,  amely az alkot-
mány helyreállításának idejében az autonomiára való különböző jellegű törekvésekkel 
szemben, minálunk uralkodó volt, — még ha nem is keresi a színfalak  mögött működő 
tényezőket — szinte természetesnek fogja  találni, hogy a most említett fölterjesztést  báró 
Eötvös József  pártolólag juttatta a Felség elé."... I. m. 355. — Forster: „Ez elhatározás 
— nincs itt hely a kétségnek még csak árnyékára sem — a legliberálisabb, a vallások 
szabadsága iránt a legnagyobb tisztelettől áthatott elvektől sugallt és a helyzetet a val-
lásszabadságnak és a felekezetek  autonom jogainak a történeti előzmények, fejlődés  és 
követelmények által nem korlátolt elméleti fölfogásából  kiinduló miniszter előterjesztése 
alapján keletkezett." I. m. 65, — Forster: „Vagy a tényállás nem volt ismeretes és azon 
föltevés  uralkodott, hogy a katholikusokat illetik meg a főkormányszék  s katholikus bi-
zottság jogai, vagy pedig a liberálizmus eszménye által vezérelve, világosan az a szán-
dék vezette a kormányt, hogy átengedje a katholikusoknak azon jogokat, melyeket eddig 
az állami főhatóság  gyakorolt." I. m. 66. 

Azért fordítottam  oly sok időt és helyet a Csorba és Forster „tudományos mód-
szerének és tárgyilagosságának" szemléltetésére, mert az erdélyi katholikus autonomia 
román támadója könyvében teljesen elfogadja  a Csorba és Forster gondolatmenetét, job-
ban mondva különösen ezekre építi támadásait. Ép e helyen vájjon gondolt-e arra is, 
hogy itt ugyanannak az Eötvösnek perdöntő tanúbizonyságát akarják az autonomia kér-
désénél komolytalan eszközökkel elmellőzni, akinek a nemzetiségi kérdésről írt röpiratát 
a szerbek nyelvükre is lefordították,  aki megalkotta a nemzetiségek egyenjogúságáról 
szóló törvénycikket, aki az 1868-ik évi IX. törvénycikkel megteremtette a görög-keleti 
román és szerb egyházak nemzeti alakulását, amiért a magyar történetírás Eötvöst nem-
zeti szempontból meg is birálja (Beksics i. m. 674) s akinek elemi iskolai törvényéről 
Schullerus szász szenátor, 1925 május 15-én a szenátusban így nyilatkozott: „Igazság-
talanság volna azonban megfeledkezni  arról, hogy milyen áldásos hatása volt a valóban 
liberális szellemű 1868-iki Eötvös-féle  elemi iskolai törvénynek. Ez a törvény  nyújtott 
alapot  a román felekezeti  iskoláknak  a fejlődésre.''  (Cluj—Kolozsvár, »Ujság«, XXVII. 
évf.  112. sz. 2. 1) 

Vájjon feltehető-e  komolyan, hogy ugyanaz az Eötvös, aki ime a nemzetiségekkel 
szemben is tudott elfogulatlan  lenni, épen csak az erdélyi magyar kath. autonomia kér-
désében volt tájékozatlan és elfogult. 



lehet. Aki „mindént megnemesít, amihez hozzányúl."1 Az ő alkotó liberálizmu-
sát valóban csak a téves vagy hiányos szemlélet sorozhatja a magyar liberá-
lizmusnak ahhoz a későbbi, nemes lelkesedés és eszmei tartalom nélküli, 
vallástalan és anyagelvű válfajához,  amely az egyház és minden más tekintély 
lerombolására oly szívesen közremunkált.8 

Megvolt tehát az újra visszaszerzett, királyilag szentesített ősi jog, csak 
át kellett azt vinni és bekapcsolni az élet vérkeringésébe. Az ecélból egybe-
hívott 1868-as státusgyfilésen  az egyháziak és világiak között támadt hatás-
köri ellentétek s az a habozás és bizonytalanság, ami a kiegyezéssel és az 
unióval megváltozott körülmények, valamint a felszínre  került magyarországi 
autonomiai mozgalom hatására az erdélyinek eddig oly eleven lendületét át-
menetileg kissé megbénította, e gyakorlati betetőzést rövid időre még feltar-
tóztatták. Ez a megszervezkedésben való késés némileg aggodalmasnak látszott, 
amikor az erdélyi főkormányszék  — végül erdélyi királyi biztosság — 1869 
május 1-én bekövetkezett megszűnésével megszűnt a kebelében működött 
katholikus kommisszió is, mielőtt még jogutóda, a státusi igazgatótanács, meg-
alakult volna. Ez az aggodalmas pillanat azonban csak alkalmat adott arra, 
hogy az 1867 szeptember 12-én kelt magas döntés közvetve újabb megerő-
sítést nyerjen. Ugyanis most a királyi biztosság minden teendőit s így azokat 
is, melyeket a katholikus kommisszió gyakorolt, a magyar minisztériumnak 
kellett volna átvennie. Ez azonban nem történt meg. A magyar kormány szá-
molt azzal a ténnyel, hogy a katholikus kommisszió hatásköre úgyis a katho-
likus autonomia rövidesen megalakuló igazgatótanácsára fog  átszállani, mint 
erre már jogosított tényezőre s ezért átmenetileg sem akart ezeknek az ügyek-
nek intézésébe belenyúlni, hanem a mondott időpontig annak vitelére ideig-
lenes katholikus bizottság név alatt egy a minisztérium alatt álló külön testü-
letet szervezett.3 Mi sem lett volna könnyebb, mint felhozni  ürügyül azt, hogy 
a Státus a 896. eln. sz. leiratban körülírt szervet mindezideig nem alkotta meg 
s ezzel a katholikus kommisszió ügykörét a központi magyar kormány hatás-
körébe bekapcsolni. Ez a lehetőség,  melyet  a magyar kormány nem használt 
fel,  egyenértékű  a 896. eln.  sz. leírat  megismétlésével  s az autonomia ujabb, 
hangsúlyozottabb  elismerésével.  A teljes megalakulás nem is váratott már so-
káig magára. Az 1868-as gyűlés folytatásaképen4  1873-ban összeült státus-
gyűlés kimondotta, hogy az 1866-os jogalapon, melyet a legfőbb  kegyúr is 
elfogadott*  a státusgyűléseket ezután évenkint meg fogja  tartani, megválasz-

* Pintér Jenő: R magyar irodalom történetének kézikönyve. Budapest, 1921. ü. k. 178. 
2 Szekfű  i. m. 226-228. 
s Forster i. m. 62. — Csorba i. m. 360. - Bochkor i. m. 423. — Melichár i. m. 149. — 

1873-as jkv. 3, 19. - 1874-es jkv. 12. 
* 1873-as jkv. 5, 19. — Bochkor i, m. 424. 
s 1868-as és 1873-as jkv. - Biró i. m. 102—103. — Forster i. m. 61—62, 80, 

136-140, 144, 151—152. - Csorba i. m. 355. — Bochkor L m. 421—423, 425. — flschen-
brier i. m. 67—68. — Melichár i. m. 151—152. 

A legfőbb  kegyúri  jog fogalmának  tisztázására  vonatkozólag  lásd jkv.: 1866—4, 5, 
15, 20; 1868-13, 29, 38—39; 1873—3, 19; 1874—14; 1876-2, 5, 11; 1877-30; 1879—22; 



totta 2/s . részben világi és Vs részben egyházi tagokból az igazgatótanácsot, 
meghatározta annak hatásköri szabályzatát, mely a 14. §-ában a státusgyülés 
összeállítására vonatkozóan is egy fontos  elvet állapít meg, azt t. i., hogy a 
státusgyülést a püspök az 1866-os alapon ugyan, de oly számarányban köte-
les egybehívni, hogy a világi tagok sfcáma  az egyháziakénak mindig kétsze-
rese legyen, s tárgyalta az erdélyi egyházmegyét 1868 óta ért sérelmeket. 
Az elfogadott  feliratokat  küldöttség adta át a miniszternek. Kérték azokban az 

1882—11; 1883—6,24; 1884-17; 1885—27; 1887-20—21; 1888—3, 9,13; 1889—22; 1891—5; 
1892-9—11, 18, 24; 1894-29. - Évi jelentés: 1883- 8, 1885-25-27, 57-58; 1887-9; 
1889-3, 21, 26. — A Státus álláspontja: „. . .Ő felsége  az Apostoli Király legfőbb  kegy-
úri joga elől pedig mi soha sem zárkóztunk el, csakhogy ezen legfőbb  kegyúri jog nem 
összetévesztendő a legfőbb  felügyeleti  joggal, mert mig az utóbbinak gyakorlása az 
államhatalmat illeti s a gyakorlás mikéntjének módozata tárgyát képezi az állami tör-
vényhozásnak .. , addig  a legfőbb  kegyúri  jog a mindenkori  Apostoli  Király  személyes  attri-
bútuma s ennek gyakorlási  mikéntje  saját  legfelsőbb  elhatározásától  függ..."  (Jkv. 1885—27), 

A kérdés  irodalmához  és  általános  felfogásához  lásd a következő idézeteket: — „A fő-
kegyúri  jog annyira személyes  joga a királynak,  hogy azt még  az ország nádora,  a király 
teljhatalmú  helyettese  sem gyakorolhatta."  (Melichár i. m. 192.) — „A legfőbb  kegyúri  jog 
nem államhatalmi,  hanem egyházhatalmi  jogosítvány.  Nem az állami szuverénitásra támasz-
kodik, hanem különleges egyházjogi alapokon nyugszik." (Dr. Szabó János: Mire terjed-
het ki a kath. autonomia hatásköre? Budapest, 1912—9; Timon Akos: R legfőbb  kegy-
úri jog. Kath. Szemle 1887—471.) — Timon Akos szavai 1899-ben: „A magyar apostoli 
király  főkegyúri  joga benső  természetére  és  lényegére  nézve  egyházhatalmi  jogosítvány, 
egyházkormányzati hatalomkör, mely számos az egyházi kormányzatba vágó hatalmat 
foglal  magába és  lényegében  külömbözik  a főfelügyeleti  — jus supremae inspectionis — 
jogoktól,  mely merőben államhatalmi jogosítvány." (Dr. Szabó i. m. 9.) — „ A főkegyúri 
jog nem a király  végrehajtó  hatalmának  jogosítványa,  sőt  abból  közjogilag  ki van zárva.'' 
(Günther fl.  dr.: A kath. vallás, tanulmányi és egyetemi alapok. 1900—83; Dr. Szabó 
i. m, 9.) — „A magyar kir.  korona viselőjét  a főkegyúri  jog személyesen  illeti  meg. Ezt  az 
1848 márc. 31-iki  kir.  leirat  kifejezetten  kikötötte.''  (Hánuy F. dr.: A főkegyúri  jog és az 
autonomia. Egyházi Közlöny XXII. évf.  8. sz. 106; Dr. Szabó 1. m. 9.) — „Hz 1790. évi 
XXIII. t.-c. értelmében főkegyúri  jogánál fogva  köteles Ő Felsége felügyelni  arra, hogy 
az alapítványok rendeltetésüknek megfelelő  módon kezeltessenek — Majestas Sacratis-
sima, ut supremus Ecclesiarum patrónus, Ecclesias Dei in suis Juribus conservabit et 
fundationes  cuiuscunque nominis ad mentem fundatorum  administrari faciet."  (Dr. Szabó 
i. tn. 17.) — „Egy uralkodó  sem bir azon a címen,  hogy ő  az államhatalom  feje,  a magyar 
király  főkegyúri  jogaival."  — . . . „A főkegyúri  jog egész terjedelme egyházi természetű, 
egyházi  joghatalom,  ilyet  pedig  a magyar nemzet se ruházhatott  fejedelmére".  — „... R királyi 
méltóság ezért mindvégig ma is jogcím, conditio a főkegyúri  jog megszerzésére. A jog-
nak tényleges  átengedése  az Egyház hatalmi  körébe  tartozik.  Az egyházi  hatalom  ruházza 
föl  a magyar királyt  azon egyházi  természetű  jogkörrel,  melyet  mint  magyar király  de  facto 
bir, de  amely jogkör  az egyházi  átengedés  nélkül  a királyi  hatalomhoz  kötött  végrehajtó 
hatalomban  nem foglaltatik."  — „Hazai törvényeink világosan elismerik a királyi főkegyúri 
jogot, mint az uralkodónak  személyes,  az egyháztól  nyert  jogát."  (Túri Béla: A főkegyúri 
jog és az autonomia. Budapest, 1907-12, 30, 63.) — „Viszont a királyok, miként a magán 
kegyurak is, minden alkalommal vallották, hogy a kegy uraságukhoz tartozó egyházak 
csak a világiakban  vannak nekik alárendelve  és  a kegyuraság  súlypontját  a javadalom  meg-
oltalmazásának  kötelességére  helyezték.  (Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog 
Szent Istvántól Mária Teréziáig. Budapest. 1895-14.) — Fenntiekből a következmények 
levonását az olvasóra bizom. ' 



igazgatótanács szervezése, szabályzata és utasításának a kegyúr által leendő 
szentesítését, az állami kezelésben levő erdélyi kath. alapok és alapítványok 
átadását, a Teréz-árvaház, a székes káptalan, a szebeni orsolyazárda alapít-
ványi javadalmain esett sérelmek orvoslását és a kincstári kegyuraság alatt 
levő 33 plébánia javadalmazásának felemelését.1  És ezzel ismét egy nagy-
jelentőségű határkőhöz érkeztünk az erdélyi kath. autonomia életében, az 
utolsóhoz, amely a végleges kifejléshez  még hiányzott s egyben ahhoz a döntő 
államjogi biztosítékhoz, mely az autonomia jogosságának további vitathatását 
egyszersmindenkorra kizárja s amely előtt az állami szempont elfogult  vé-
delmezői is kénytelenek meghódolni.2 Trefort  miniszter ugyanis 1873 junius 
16-án 1008. eln. sz. a. válaszolt a státusgyűlés feliratára  s a püspökhöz, mint 
a Státus elnökéhez intézett leírat így hangzik: „Tekintettel Ő cs. és apostoli 
kir. Felségének 1867 augusztus 19-én kelt legfelsőbb  elhatározására, mely az 
Erd. Kat. Státussal 1867. évi szept. 12-én 896. elnöki sz. alatt kelt inneni 
intézvénnyel közöltetett, a Kath.  Státusnak  teljes  joga lévén  arra, hogy évi 
üléseit  megtartsa  és  a 24 tagu igazgatótanácsot,  mely az akkorig  működött 
katholikus  egyházi  bizottság  helyébe  lépjen,  önkebeléböl  megválassza;  az er-
délyi  püspökmegyei  Státusnak  ebbeli  eljárását  jóváhagyó tudomásul  veszem és 
egyúttal  azon megállapodását  is helybenhagyom,  mely szerint  az összes ekkorig 
a kat.  egyházi  bizottság  hatásköréhez  tartozott  ügyeket  jövőben  ama már meg-
választott  24 tagú igazgatótanács  befolyásával  kezelendi  és  intézendi.  Minden 
egyebekre azonban, mikre a folyó  évi május 12-én és folytatólag  ülésezett 
Státus még azon túl kiterjeszkedik, nem vagyok azon helyzetben, hogy az 
erdélyi püspökmegyét illetőleg külön és kivételesen már most intézkedhessem, 

1 Lásd az 1873-as jkv.-t. - Forster i. m. 62. - Bochkor i. m. 425-426. 
« Bochkor i. m. 16, 17-18, 20. - Csorba i m. 362, 365-366. — Forster i. m. 65. — 

Melichár i. m. 142. — Feltéve, de  meg nem engedve,  hogy az erdélyi kath. autonomia 
1873 előtt tényleges és kielégítő jogalappal nem is birt volna, idézett helyeken Csorba, 
Forster és a kevésbbé elfogult,  de mégis inkább az állami szemponttal rokonszenvező 
Melichár is elismerik, hogy 1873 óta az autonomia elvitathatatlanul jogos. Vagyis ebben 
a feltételesen  megengedett legrosszabb esetben is autonomiánk a román impérium kezdő-
pontjáig bezárólag közel félszázados  gazdag múltra tekinthetne vissza. 

Lehetetlen e helyen is nem szemléltetnem az ősi autonomia ellenségeinek tudomá-
nyos módszerét, idézve Csorba szavait az 1873-as döntő eredmény alkalmából: „Rzt 
hisszük, hogy azon tisztelt olvasóink előtt, akik az 1867. évi idézett felséghatározat  szö-
vegét, valamint azt, amit e felségha'ározat  létrejöttének körülményeire és a dolgok to-
vábbi fejleményeire  nézve előadni szerencsénk volt, figyelemre  méltatták, nem szükséges 
fejtegetnünk  azt, hogy csakis a státusgyűlésben nyilvánult törekvések iránt való rend-
kívüli jóakarattal, hogy úgy mondjuk pártfogói  elnézéssel, lehetett e most idézett rende-
letet kiadni. Hogy mik voltak e jóakaratnak és elnézésnek rugói, vagyis, hogy mily kö-
rülmények működtek közre abban, hogy e rendelet meghozatalakor a felséghatározatnak 
a legfelsőbb  kegyúri és kormányfölügyeleti  jogok épségben tartására vonatkozó intézke-
dése, továbbá Erdélynek Magyarországgal időkőzben létrejött uniója, végre pedig az 
időközben megtartott katholikus országos congresszus működésének stkertelensége, tel-
jesen ignoráltatott — nem tudjuk — de nem is kutatjuk... Tény azonban az, hogy e 
rendelet kibocsáttatott..." I m. 362. — Valóban az is homokra épít, aki ilyen írást 
komolynak elfogad  és abból következtetéseket von le. 



minthogy ezekről együttesen az összes magyar állami katholikus egyházra vég-
érvényesen létesítendő önkormányzat megállapításának alkalmával és azzal 
szervézetesen fogok  annak idején intézkedni. Erről van szerencsém Nagy-
méltóságodat az erd. püspökmegyei kai. státusgyülés f.  é. május 12-én kelt 
felterjesztésére  vonatkozólag további tudósítás végett azzal értesíteni, hogy a 
károlyfehérvári  káptalan javadalmazására, valamint a nagyszebeni árvaház és 

Orsolya apáczák alapítványára vo-
natkozó kérelem tekintetében egy-
úttal a pénzügyminiszternél kellő 
lépéseket tettem."1Trefort  miniszter 
e leirattal befejezte  „autonómiánk 
évszázados fája  idők viharaitól 
megviselt vén törzsének átülteté-
sét",2 betetőzte az Eötvös munká-
ját s rászolgált, hogy nevét az 
erdélyi katholicizmus, halhatatlan 
elődjének nevével együtt, őrök 
emlékezetében megőrizze.8 

Elfogadtatott  tehát az igazgató-
tanács beállítása. S miután az 
1867. évi legfelsőbb  elhatározás 
a kormányra bízta ama módozatok 
megállapítását, melyek szerint a 
Státus a katholikus kommisszió 
ügykörében eljárni fog,  ki kell 
emelnünk, hogy amikor a kormány 
az igazgatótanácsnak az 1873-iki 

Trefort  Ágoston tanács szervezeti szabályzat mel-
letti beállítását, mint a legfőbb 

kegyúr segédszerve, jóváhagyó tudomásul vette, az 1867-es leiratban kilátásba 
helyezett módozatmegállapítás is megtörtént.4 

A püspök, mint elnök, az ideiglenes katholikus bizottsággal a miniszteri 
választ közölte s az igazgatótanácsot 1873 julius 30-ra Kolozsvárra alakuló 
ülésre összehívta. Az igazgatótanács e napon összeült, megalakult, a tagok 
esküt tettek, az ideiglenes katholikus bizottság teljes ügykörének intézését át-
vette s azóta a mai napig azt szakadatlanul folytatja.5  Azt a minden vonatko-
zásban boldog megnyugvást kisugárzó hangulatot, mely az ősi autonomia új 

i Bochkor i. m. 426. — Csorba i. m. 361—362. — Melichár i. ni. 152—153. — 
1884-es jkv. 17. — Az 1873. évi 1960. .püspöki sz. a. közölt miniszteri irat 459—1873. t. 
313. sz. a. a Státus levéltárában. 

s 1893-as jkv. 4.' 
s 1876-os jkv. 13—14. — 1877-es jkv. 32. — 1879-es jkv. 23. — 1882-es jkv. 11. — 

1888-as'jkv. 4. 
4 Bochkor i. m. 491. 
s 1874-es jkv. 4, 12—14. — Bochkor i. m. 426—427. 



épületének e betetőzése által az erdélyi katholikus társadalom lelkéből kivál-
tódott, p legjobban kifejezik  s egyúttal az autonomia szilárd jogalapja szem-
pontjából uralkodó közvéleményt a legjellegzetesebben képviselik Fogarassy 
püspök szavai, melyeket e tény fölötti  öröniében-az 1874-es státusgyűlés meg-
nyitójában mondott: „Most tehát már kétségtelen jogalapon álló Státusgyülé-
sünk és annak kebeléből közbizalommal megtisztelve kiküldött férfiak  kezébe 
van letéve s ezáltal saját ügybuzgalmunkra van jogilag és tényleg bízva ér-
dekeink legfontosabbjainak  megóvása és üdvös fejlesztése.  Élénk örömre ger-
jed kebelem, midőn meggondolom, hogy más. derék férfiak  közreműködésével, 
kedves papjaim és híveim támogató ragaszkodása mellett sikerült nekem ifjabb 
koromban megszülemlett s a válságos idők folytán  megérlelt azon eszmét 
megvalósulva látnom, hogy kedves erdélyi egyházmegyém épen romjai között 
sértetlenül megőrzött és gyakorolt ősi jogába visszahelyeztetve, az Apostoli 
királyi Felség legkegyelmesebb oltalma alatt honi törvényeinkre támaszkodva, 
egyházunk apostoli szervezetének sértetlen fentartása  mellett, világi vonatko-
zású ügyeiben lelkes katholikus férfiainak  buzgó közreműködésével, saját- kebli 
dolgainak ő maga lett elintézője és közvetlen őre."1 

Törvények, rendeletek, határozatok, tekintélyes személyek véleményei 
és adatok időrendben az 1867—1894 közötti évekből, melyek áz auto-
nómiának közvetve-közvetlenül esetleg újabb államjog! biztosítékai, 
vagy azt elismerve megerősítik és igazolják, illetőleg: arra vonatko-

zólag jelentőseknek, flgyelembeveendőknek  látszanak. 

Elérkezve az erdélyi kath. autonomia történetének legjelentősebb állomá-
sához, változtassunk a tárgyalás rendjén. Az egymásután következő státus-
gyűlések rengeteg anyagot felölelő  útvesztőjének történeti részletezése helyett 
nézzük most a vizsgálat alá vett 1867—1894 közötti évekből időrendben azo-
kat a törvényeket, rendeleteket, határozatokat, tekintélyes szereplő személyek 
véleményeit és adatokat, melyek a vitathatatlan jogerőre emelkedett autonó-
miának közvetve-közvetlenül újabb államjogi biztosítékai lehetnének, vagy azt 
elismerve megerősítik és igazolják, illetőleg arra vonatkozólag jelentőseknek, 
figyelembeveendőknelc  látszanak. Fontosságuk sorrendjét a kritikai kiválasztás 
úgyis megállapíthatja, viszont az időrendi áttekintés, amely megkímél mindun-
talan való visszatérésektől s egyidejűleg előremenő tájékoztatást is ad, mód-
szertanilag alkalmasabbnak Ígérkezik. A főkormányszék  kedvező véleményét, a 
koronázási esküt, Eötvös levelét Simorhoz, a prímás válaszát, Ő-Felsége 1867 
szeptember 12-én közölt legfelsőbb  elhatározását és az 1873 junius 16-án 
kelt nagyfontosságú  miniszteri leiratot, melyekkel előbbiekben már részletesen 
foglalkoztunk,  e felsorolásunkban  természetesen mellőzni fogjuk. 

1. Mindjárt a kezdet egy rendkívül értékes adatot kinál. 1867. juniüs 
20-án királyi leírat jelenik meg, mely az 1863—1865 között Nagyszebenben 
ülésezett törvénytelen erdélyi országgyűlés összes határozatait megsemmisíti. 
E határozatok között volt a román nemzet és vallásainak becikkelyezésétől 

» 1874-es jkv. 4. — 1882-es jkv, 9, 



szóló törvényjavaslat is,1 amely szövegezésénél fogva  ránk nézve kívétéies 
értékű, tekintet nélkül arra, hogy megsemmisíttetett-e, vagy sem. Világosságot 
vet ugyanis arra, hogyan fogta  fel  Erdély a bevett vallásoknak az Approbaták-
ban biztosított autonom jogkörét. Sőt nem is Erdély, amely fogalomba  a ma-
gyarság is tartozik, hanem annak csak román és szász része. Hisz tudjuk> 
hogy e provizóriumos törvénytelen országgyűlésre már a választásokat is úgy 
rendezték meg, hogy a románok és szászok minél több mandátumhoz jussa-
nak. Ami egyébiránt a magyarságot nem nagyon érintette, mert ez ország-
gyűlés törvényességét úgysem ismerték el s a megválasztott 59 magyar képviselő 
között csak egyetlenegy méltatlan találtatott, aki a nagyszebeni Landtagba el-
ment.2 Az ott hozott és megszövegezett határozatok tehát kizárólagosan a 
román és szász nemzet véleménye, amely még azonkívül egy a magyarság 
ellen különösen is ellenséges atmoszférában  született meg. Érthető akkor ennek 
a törvényjavaslatnak valóban rendkívüli jelentősége épen ma, amikor autonó-
miánkat az uralkodó nemzet részéről oly súlyos támadások érik. Mondja meg 
e támadóknak a mi „elfogult"  szavunk helyett ennek a nagy román és szász 
gyűlésnek plénuma, hogy mi volt az erdélyi róm. kath. autonomia, nem 
1873-ban, nem is 1867-ben, hanem akkor, amikor még Csorba és Forster 
szerint nem is létezett: „A gör. kat.  szt. egyház, mint  olyan és  a gör. kel. 
szt. egyház Erdély  nagyfejedelemségében  éppen  azon önálló  jogállással  és  ön-
rendelkezési  szabadsággal  bírnak,  melylyel  az ország törvényszerűleg  elismert 
és  államjogilag  felvett  többi  szentegyházai,  úgymint:  a róm. kat,  a helvét 
hitvallású  evangelika,  az ág. hitv.  evangelika  és  az unitara  szentegyházak  a 
teljes  vallás-  és  lelkiismeretszabadságot  biztosító  hazai törvények  alapján  bír-
nak. Föntartva  a koronának Erdély  nagyfejedelemsége  törvényeiben  meghatá-
rozott,  alkotmányszerüleg  gyakorlandó  felügyelői  jogát,  mindezen  szentegyházak 
jogosítva  vannak, egyházi  ügyeiket  kánonjaik  és  egyházi  szabványaik értelmé-
ben, szintúgy  mint  iskolai  ügyeiket,  kegyes alapitványaikat,  pénzalapjaikat  és 
intézeteiket,  bármely  más szentegyház  minden  befolyásától  függetlenül  önállóan 
rendezni,  kezelni  és  igazgatni."* 

1 Talán fölösleges  is említenem, hogy e megsemmisítés jogvesztéssel nem járt, ha-
nem csupán egy törvényesebb testületnek, a magyar parlamentnek adott módot arra, hogy 
liberális törvényeinek egész sorozatával megadja azt, amit most alaki hiba miatt elvenni 
kényszerült. Az 1868: IX. t.-c. a görög keleti románok érsekségéről, az 1868: XXXIX. t-c. 
a görög kath. érsekségről és püspökségekről, az 1868: XL1II. t.-c. az egyesült Magyarország 
és Erdély minden nemzetiségű lakosainak egyenjogúságáról és felekezeteinek  jogegyenlő-
ségéről, ami a görög és önn. katholikus és a keleti görög szertartású egyházakra is kiter-
jesztetik, az 1868: XLIV. t -c. a nemzetiségek egyenjogúságáról, az 1868: LIII. t -c. a törvé-
nyesen bevett felekezetek  viszonosságáról, az 1868'szept. 29-én megtartott nagyszebeni 
gör. kel. kongresszus, a gör. kel. autonomia 1869 május.29-én történt királyi jóváhagyása 
stb, igazolják állításom igazságát. 

2 Beksics i. m. 596—597, 
8 Ürmössy Lajos: Tizenhét év Erdély történetéből, 1849 jul. 19-től 1866 ápr. 17-ig. 

Temesvár, 1894. 75—183. és 137. 1. — Bochkor i. m. 325—326. — Ez az adat ma nemcsak 
a róm. kath, egyház, hanem az erdélyi Összes kisebbségi egyházak szempontjából meg-
becsülhetetlen. 



2. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c., a népiskolai közoktatás tárgyában, 10. 
§-ával biztosítja a hazában levő hitfelekezeteket  s így az erdélyi kath. egy-
házat is, hogy a törvény által megszabott módon népoktatási nyilvános tan-
intézeteket állíthassanak s tarthassanak fenn;  megengedi 11. §-ában, hogy á 
hitfelekezetek  s így az erdélyi kath. egyház is mindazon községekben, hol 
hiveik laknak, az ily tanintézetek felállítása  s fenntartására  híveik anyagi hozzá-
járulását a saját képviseletük által meghatározandó módon és arányban ezen-
túl is igénybe vehessék, ezen intézetekben a tanítókat és tanárokat maguk 
választhassák, azok fizetését  maguk határozhassák meg, a tankönyveket maguk 
szabhassák meg.s a tanítási rendszer és módszer iránt is a törvényben elő-
írt feltételek  mellett intézkedhessenek; a 45. §-ban az ilyen kath. elemi isko-
lák költségeihez való hozzájárulásra az ott megírt feltétel  mellett a más vallású 
szülőket is kötelei. Ily módon az erdélyi kath. egyháznak egy már előbb lé-
tezett autonom joghatósága e törvényben újabb biztosítékot nyert.1 

3. Az 1868. évi XLIII. t.-c., Magyarország és Erdély egyesítésének 
részletes szabályozásáról, 7. §-ában az 1848. évi kolozsvári I. t.-c. 3. §-náI 
fogva  még ideiglenesen fenntartott  erdélyi kir. kormányszék feloszlatását  mondja 
ki. s működésének 1869. évi május. 1. napjáig leendő megszűntetésével a 
minisztériumot bizza meg. Ezzel az erdélyi kath. országos autonomia életbe-
léptetésének legnagyobb akadálya a kormányszék kebelében működő kath. 
bizottság megszüntetését a törvényhozás is végleg biztosította. Ugyanezen tör-
vény 14. §-ában Erdély  mindazon  törvényei,  melyek  az erdélyi  területen  és  a 
korábban úgynevezett  magyarországi  részekben  a bevett  vallásfelekezetek,  egy-
házak és  egyházi  hatóságok  vallásgyakorlati  s önkormányzati  szabadságát, 
jogegyenlőségét,  egymásközötti  viszonyait  s illetőleg  hatáskörét  biztosítják, 
nemcsak sértetlenül  fenntartatnak,  hanem egyszersmind  a görög- és  örmény-
katholikus  és  a keleti-görög  szertartású  egyházakra  is kiterjesztetnek? 

4. Az 1868. évi LII1. t.-c., a törvényesen bevett keresztény vallásfeleke-
zetek viszonosságáról, 24. §-ában kinyilvánította s kifejezetten  törvénybe fog-
lalta a felekezetek  azon jogát és pedig kizárólagos  jog gyanánt, hogy új 
egyházközségeket felállíthatnak,  a leányegyházakat anyaegyházakká s viszont 
átváltoztathatják. Az ezen §-t megelőző szakaszban pedig jogot adott az er-
délyi kath. egyháznak is arra, hogy olyan községekben és városokban, melyek 
házi pénztárukból egyházi célokra vagy valamely felekezeti  iskola javára se-
gélyt szolgáltatnak ki, e segélyben igazságos arányban részesítését a politikai 
községtől követelhesse.8 

5. 1870 február  16-án nyilatkozik a parlamentben BerzenCzey László 
marosszéki székely képviselő az erdélyi kath. autonómiáról: „...nekünk Er-
délyben  régi  jogunk van, nem 1848-ban hozatott  be, Erdélyben  mi keservesen 

1 Corpus Juris Hungarici. 1836—68-as kötet. 468. - Bochkor i. m. 410—411. — Forstef 
i. ni. 123. 

2 Corpus. 1836—68-as kötet 486—489. - Bochkor i. rn.410. — Melichár i. m. 151. - -
Csorba i. m. 340. 

s Corpus. 1836—68-as kötet 506—508.-Bochkor i m. 411.-Karácsonyi i. m. 231-252, 



tartottuk  fönn  a jogot,  meg az egész  hatalmas  hierarchiát..  .ui Berzenczey 
különben markáns alakja volt a státusgyűléseknék s így hivatottsággal szól-
hatott hozzá az autonomia kérdéséhez. E felszólalások  abból a szempontból 
is fontosak,  hogy általuk az erdélyi kath. autonomia, mint élő és működő 
Valóság, a magyar parlament nyilvánossága előtt állandóan szerepelt. S érdekes 
és nem lehet indok nélküli jelenség, hogy a már hanyatló és kíméletlen libe-
rálizmustól szított heves egyházellenes vitákban, melyek a magyarországi auto-
nómiai mozgalom körül is oly nagy hullámokat vetettek, soha egyetlen fel-
szólalónak sem jutott eszébe a gyakran felemlegetett  erdélyi kath. autonomia 
működésének jogosságát kritika tárgyává is tenni. Annyira a köztudatban volt 
és megbecsülésben részesült annak történelmi tekintélye. 

6. Ugyanebben a gyűlésben hangzik el Eötvös miniszter nagyon becses 
nyilatkozata is az erdélyi kath. autonomia mellett, midőn pkath. autonómiai 
szervezetre külföldön  sehol példát nem találó Ludwigh Jánosnak így válaszol: 
„Csak  egyet  sajnálok:  hogy t. barátom messze körültekintvén,  nem nézett  vala-
mivel.  közelebbre,  mert ha közelebb  nézett  volna, feltalálta  volna a kath. auto-
nómiát,  mely századokig  Magyarország  egy részében,  azaz Erdélyország-
ban létezett;  létezett  akkor, midőn  a kath. egyház Erdélyben  az uralkodó 
egyház nem volt  és  azért  szabadságának  és  jogainak  támaszát  épen  abban 
kereste,  amiben azt a protestánsok  Magyarországban  feltalálták.''  így talált az 
erdélyi kath. autonomia reneszánszának megalkotója halála előtt egy évvel 
még egyszer alkalmat arra, hogy 1867-ben tanúsított meggyőződése mellett e 
kérdésben újabb vallomást tegyen. Bizonyságául annak, hogy az autonomia 
ügyéhez nem tájékozatlanul és ötletszerűen nyúlt akkor sem,, mert hisz előbbi 
véleményen az évek megfontolása  sem változtatott.2 

7. Az 1876. évi XII. t.-c. a Királyföldről,  továbbá a szász egyetem ren-
dezéséről, 6-ik és 17-ik §-ában a szász egyetemnek, valamint az ű. n. hét 
bíráknak vagyona szabad rendelkezés alatt álló jövedelmeit^ törvényben meg-
határozott területen lakó, összes lakosság javára vallás- és nyelvkülönbség 
nélkül rendelte fordíttatni,  tehát ahhoz való jogát a Királyföldön  létező kath. 
intézményeknek is megállapította. E jogot az erdélyi püspök és a Státus való-
ban érvényesítette is.8 

8. Az 1876. évi XXVIII. t.-c., 'a népiskolai halóságokról, 9. §-ában a 
felekezeti  népiskolákat a hitközség alá rendelte s ehhez képest az egyház-
községeket iskolaszék alakítására kötelezte olykép, hogy ezt az iskolaügyi 
hatóságot az egyházközség képviselőtestülete válassza, ahol pedig a hitközség 
sem a törvény, sem az 1868. évi XXXVIII. t.-c. életbeléptetését megelőző 
gyakorlat alapján szervezett képviselettel nem bir, ott az iskolaszék tagjait az 
illetékes felekezeti  főhatóság  által megállapítandó szabályzat szerint mindazok 
válasszák, akik mint a hitközség tagjai vagy azon kívül is, az iskola fenntar-
tásához állandóan járulnak úgy, hogy e választási jogot csak azok nem gya-

i Zeller i. m. I. 783. 
« Zeller i. m. I. 693 
8 Corpus. 1875—76-os kötet 342. — Bochkor 1, m. 412. 



tarolhatják, kik a községi törvény által a községi választásokból ki vannak 
zárva. E törvény biztosította az erdélyi kath. autonom egyházközségeket isko-
láik feletti  hatósági jogaikban s másrészt buzdításul szolgált a kath. egyházi 
főhatóságoknak,  hogy a községeket autonómiára szervezzék. A törvény 
13 §-ának 2-ik pontjában azt mondja, hogy a felekezeti  iskolaszék szer-
vezetét és teendőit a felekezeti  iskolaügyet vezető illetékes főhatóság  szabja 
meg. Ez az illetékes főhatóság  Erdélyben az autonomia országos halósága, 
a Státus.1 

9. Az 1876. évi XL1. törvénycikk, a nagyszebeni Térézárvaházat és a 
károlyfehérvári  káptalant illető királyi alapítványi jutalékok fejében  kért pót-
hitel tárgyában, elismerte a nevezett intézményeknek a kir. kincstárból fizetett 
évi járulékok örök alapítványi jellegét. E járulékokra vonatkozóan a kormány 
korábban nehézségeket támasztott, elvitatva az alapítványi jelleget, azt állította, 
hogy azok csak államsegély természetével birnak s mivel szerinte a modern 
állameszmével nem egyezik meg az egyes vallásfelekezetek  segélyezése, a kér-
déses összegek kifizetését  megtagadta. A státusgyülés nem hagyta a maga iga-
zát, a kormányhoz intézett felirataiban  kifejtette  az alapítvány és segély közölt 
levő jogi különbséget, igazolta a fenntiek  alapítványi jellegét, ami teljes sikerre 
is vezetett. Igen értékes eredmény ez, amikor az erdélyi kath. autonómiának 
sikerült egy kétségbevont jogát törvénnyel biztosíttatnia. E törvény új erőt 
jelent s egyben az autonomia müködésbeli tekintélyének is maradandó bi-
zonysága.2 

10. 1880 április 12-én szólalt fel  a parlamentben Boér A/ital erdélyi 
képviselő s beszédében hosszasan foglalkozik  az erdélyi kath. autonómiával: 
„Sajnálattal kell bevallanom, hogy a Királyhágón inneni Magyarország kath. 
egyház fejedelmei,  eltérőleg Lonovics egykori érsek nézeteitől, kicsinyes félté-
kenységükkel hátráltatják a kath. autonomia felállítását.  Ha nem volna előttük 
példa, akkor ezen nem csodálkoznám; de példaképen ott van előttük Erdély. 
Oda bejött a püspök s felállította  az autonómiát önkényt. Nem mondom, hogy 
az tökéletesen szabadelvű, de olyan, hogy megélhetünk vele. A szabadelvük 
ségbőí egy hiányzik éá pedig az, hogy nincsenek megadva a garanciák arra, 
hogy a püspöki hatalom ne kívánjon . . . (Madarász József:  Ahán 1) Megmon-
dom én ahán nélkül is. Nincs garancia, hogy a püspöki hatalom ne kívánjon 
egy kis visszaesést a hyerarchikus omnipotencziára. De van egy garanciánk 
mégis  s ez az, hogy már több év  óta használjak  az autonomiát  és  a meg-
levő  dolgokat  meg nem lettekké  még  talán  a pápai hatalom  se teheti,  nem 
hogy a püspöki hatalom  tehetné.  Autonómiánkban  nemcsak, hogy meg van a 
paritás,  de  még  túl  is haladjuk  azt, mert másfél  annyi a világi  elem, mint  a 
papi. És mi történik  ? Szavaztatott  le  már valaha egy papi indítvány  ? Nem-
Különvált-e  bármely  választás  alkalmával  a világi  rend,  hogy a papi rend 
nézeteit  megbuktassa  ? Nem.  Kezet  fogva  haladtunk  mindeddig.  Én magam 

1 Corpus. 1875—76-os kötet 464. — Bochkor i. ni. 411—412. 
2 Corpus. 1875—76-os kötet 499—500. — Bochkor i. m. 412—413, 576—577. — 
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is tagja  vagyok a gyűlésnek,  jelen  voltam  párszor s mondhatom,  hogy ott  á 
legnagyobb  egyetértés  uralkodik."1 

11. 1880 április 14-én a magyarországi sokat vitatott kath. alapok kér-
désével kapcsolatban Trefort  miniszter tesz rövid utalást az erdélyi kath. 
autonomiára: . . . „e mellett a másik soluczió egy oly bizottság felállítása,  ami 
most is terveztetik, ami körülbelül politikai és erkölcsi befolyását  tekintve 
olyan hatáskörrel  birna, mint  az erdélyi  kath. autonomia."2 

12. Jellemzőbb és többetmondó 1880 november 26-án az Ugrón Gábor 
beszéde.- „Az erdélyi részeken a katholikus vallást követőknek azon szeren-
cséjük volt, hogy egy időben nem képeztek államvallást, tehát a vallásszabad-
ság princzipiuma szerint defenzív  institucziókkal szervezkedtek és autonómiával 
bírtak. A múltból, az 1848 előtti múltból maradt fenn  a katholikus autonomiai 
szervezet, mely 1868-ban, még a boldog emlékű Eötvös korában, amely kor 
tradiczióinak csak árnyékában él a miniszter űr, de amely kornak magasztos 
és magas eszmekörét soha felérni  még nem bírta, mondom, ez időkorban 
Erdélyben a múltból átszármazott autonomia szervezetet nyert,- mely szervezet 
következtében 2/j-ad rész világiakból és Va-ad rész egyháziakból álló kép-
viselet alkottatott meg az erdélyi kath. egyházmegyében. E kath. egyházmegye 
képviselete választott magának igazgatótanácsot, melynek alapszabálytervezete 
1873-ban a minisztertanács által helybenhagyatott..." Továbbiakban a státus-
gyűlés évenkinti Össze nem hívása ellen tiltakozik, mint a mult évben is s a 
miniszter intézkedését kéri. Az évenkinti összehívás szükségességét azzal in-
dokolja, hogy az igazgatótanács alatt népiskolák, középiskolák állanak, mil-
liónyi vagyon kezelése és jelentékeny összegű állampapírok évi jövedelméről 
való rendelkezés van, tanárok kinevezése s azt sem lehet ellenőrizni máskép, 
hogy vájjon a községek papválasztási jogát tiszteletben tartják-e.8' 

13. 1882 november 21-én közli Lönhart püspök a státusgyfiléssel  a 
pápa Ő Szentsége táviratát, mely a Státus üdvözletére válaszképen érkezeit: 
„Francisco Lönhart episcopo transylvan. Filialis obsequii et devotiortis signi-
ficationes,  quae misso telegrammate continentur, peracceptae fuerunt  summo 
pontifici,  qui laboribus vestris in rei catholicae bonum suscepfis  laetos ube-
resque frucfus  óminatur ac tibi universoque conventui, cui praees petitam 
apostolicam benedictionem peramanter impertitur. — L. Card. Jacobini."4 

14. Az 1883 április 10-én 13249. sz. a. kiadott igazságügyi s vallás-és 
közoktatásügyi rendelet, mely az 1881. évi LIX. t.-c. 109 §-án alapult, a 
királyi adományozásból egyházi javadalftiat  élvező főpapok  hagyatéki ügyében 
követendő eljárás tárgyában áz erdélyi róm. kath. Státus részére mindama 
jogokat érintetlenül hagyja, amelyeket az egyházi javadalmak átvételénél eddig 
gyakorolt, amint a rendelet mondja: „nem érintetnek  ezen rendelet  által  az 

1 Zeller i. m. 767-768. 
2 Zeller i. m. II 814. 
3 Zeller i. m. II. 889—891. 
4 Jkv.: 1882—47. — Mindazokat a pápai választáviratokat közlöm, amelyek a jegyző-
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Erdélyi  Kai.  Státusnak  az egyházi  javadalmak  átvételénél  eddig  gyakorolt 
önkormányzati  és  egyéb  jogai  sem", csúpán az egyöntetűség szempontjából 
írja elő, hogy a javadalom átvétele s kiegészítése tekintetében az erdélyi püspök-
ségre is rendeletben körülírt eljárási módozatok alkalmaztassanak. (41. ,§.)1 

15. Az 1883. évi XXX. t.-c., a középiskolákról és azok tanárainak 
képesítéséről, biztosítja a kath. egyháznak is középiskolák létesítésére és fenn-
tartására vonatkozó jogát, ami az erdélyi róm. kath. Státus szempontjából 
csak a már meglévő jognak ujabb, .törvényes biztosítása. A 7. §. szerint a 
hitfelekezetek  maguk határozzák meg az általuk fenntartott  nyilvános közép-
iskolák tannyelvét; a 8. §. szerint a felekezeti  főhatóság  állapítja meg a tan-
tárgyakban az egész tanfolyam  alatt elérendő végcélt s a tanítandó ismeretek 
mértékét, a tanrendszert, tantervet és tankönyveket; a 19. §. értelmében a 
tandíj iránt a felekezeti  főhatóság  intézkedik; a 23. §. szerint az érettségi 
vizsgálatok az illetékes felekezeti  főhatóság  által kirendelt férfiak  elnöklete 
alatt tartatnak meg; a 38. §. pedig azt rendeli, hogy a hitfelekezetek  által 
fenntartott  nyilvános középiskolákban úgy a tanulókra, mint a tanárokra vo-
natkozó fegyelmi  szabályzatokat — a fegyelmi  eljárást is beleértve — azok 
egyházi főhatóságai  állapítják meg. Végül a 41. §. alatt a Státus kérelmére2 

a törvénybe felvétetett  a javaslatból még hiányzó az a rendelkezés, mely sze-
rint „az erdélyi  fészekben  a kath. Státus  által  fenntartott  és  vezeteti  közép-
iskolákra  vonatkozólag  mindazon  jogok, melyeket  eddig  a kath. Státus  gya-
korolt,  érintetlenül  hagyatnak."  Nem kell különösebben kiemelnem, hogy az 
autonomia egy ilyen fontos  hatásköri részének újabb, törvényben való elisme-
rése és biztosítása mekkora súllyal bír az egész autonomia jogállására nézve. 
Különösen, ha tudjuk, hogy a kormányban meg is volt a hajlandóság az 
autonomia é nagyhorderejű joga külön kiemelésének elmellőzésére, azonban 
a már nagybetejg Fogarassy püspök résen állott s az igazgatótanács 248—1882. 
sz. meggyőző felterjesztése  előtt a kormány is kénytelen volt meghajolni 9 
megalkotni a Státus egyik legértékesebb államjogi biztosítékát. Ennek kivételes 
jelentőségét a mérsékeltebb állami irányzat képviselője, Melichár így méltatja: 
„Az erdélyi  római katholikus  status  autonomiája  ugyanis nincs törvénytárunkba 
forrhailag  becikkelyezve,  de  éppen  a hivatkozott  törvényszakasz  által  jutott 
törvényes  elismeréshez. 

A nagy püspök, Fogarassy, az eredményt már nem érhette meg. „Fo-
garassy Mihály erdélyi püspök munkás és jótéteményekben gazdag életének 
ez volt utolsó nagyobbszerfi  autonomicus ténye", mondotta szomorú elisme-
réssel az új püspök, Lönhart Ferenc, az 1882. évi státusgyűlés megnyitójában.4 

16. 1883 október 10-én érkezett a pápa Ő Szentsége választávirata: 

1 Bochkor i. m 414, 491. 
2 Bochkor i. ni 14. — Az 1882-ös jkv. 5. 
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4 Forster i. ni. 62. Melichár i. m. 153, 198. — Bochkor i m. 413—414, 491. — Biró 
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„Illustrissimo ac- Reverendissimo Domino Lönhart Episcopo Transsílvan. Karls-
burg. Devotionis et amoris testimonium tuo telegrammate panditum peraccép-
tum fűit  Summo Pontifici;  qui gratias ágens petitam benedictionem peramariter 
impertit. — L. Card. Jacobini."1 

• 17. 1884 szeptember 23-án érkezett a pápá Ő Szentsége választávirata: 
„Reverendissimo Domino Francisco Lönhart episcopo Transsilvaniensi. Süm-
mus Pontifex  laeto animo percipit sensa devotionis et obsequii tuo telegram-
mate patefacta,  gratias hinc Tibi et legatis fidelium  Dioecesis, qui isthuc ad 
omni praeconio dignum opus convenerunt, ágens, petitam benedictionem sin-
gulis peramanter impertit. — L. Card. Jacobini."2 

18. 1885 szeptember 22-én érkezett a pápa Ő Szentsége választávirata: 
„Summus Pontifex  grato animo accepit sensa devotionis et pietatis Tuo 
telegrammate exposita ac petitam benedictionem peramanter impertit. — 
L. Card. Jacobini."8 

19. 1886 szeptember 21-én Jakobini bibornok államtanácsostól érkezett 
választáviratban Ö Eminentiája tudatja, hogy Ő Szentsége köszönettel fogadva 
a hozzá intézett táviratban kifejezett  ragaszkodást, apostoli áldását küldi a 
Státusgyűlésnek.4 

20. Ő Felségének 1887. évi március 22-én az országos kongrua ügyének 
rendezésére kibocsátott legfelsőbb  elhatározása az 5. pontban megfontolandó-
nak tartja, hogy vájjon a kongrua szabályozása Erdélyre is kiterjesztessék-e, 
mely esetben „mellőzhetetlenül  az erdélyi  róm. kath. Status  is meghallgatandó 
s az ottani  különleges  viszonyok figyelembe  veendők".5 

21. Az 1887-es Évi Jelentés történelmi nevezetességfinek  és kedves em-
lékűnek mondja az 1887. évi szeptember 13-án tartott igazgatótanácsi ülést, 
amely elhatározta, hogy a Kolozsvárt meglátogató apostoli király Ő Felségét 
a megjelenésre fölkért  külső tagokkal együtt az egész igazgatótanács fogja, 
mint hódoló küldöttség, üdvözölni. A küldöttség meg is jelent a király előtt, 
aki Lönhart püspöknek „a törvényes  autonómiával  bíró  erdélyi  kath. Státus" 
nevében mondott üdvözlő beszédére a következő igen fontos  választ adta: 
„Örömmel fogadom  és legbensőbb köszönetemmel viszonzom a róm. kath. 
Status és klérusnak üdvözletét és hű érzelmeik tanúsítását. Tudom, mily fon-
tos és súlyos a feladatuk;  különféle  vallásfelekezetek  és nemzetiségek laknak 
ez országrészben, de nem kétlem, hogy vallásuknak az igazságra, békére és 
felebaráti  szeretetre alapított elveivel s az itteni  ősi  intézmény,  a római kath. 
Status  közreműködésével  önök mindenkor példaképen elsősorban készek leen-
denek eme feladatuk  teljesítésére, az erkölcsiség emelésére, valamint a testvé-
ries egyetértés fentartására,  őszintén óhajtván ugyanis, hogy híveik és más 
felékezetbeli  polgártársaik közt a hiten kivüi más válaszfal  fenn  ne álljon. 

1 Jkv.: 1883-19. 
2 Jkv.: 1884-33. 
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Kegyelmem e működésnél önöknek biztos; az ég kegyelmét és áldását pedig 
együttesen akarjuk kikérni a Mindenhatótól," 

Már az a tény maga, hogy a Státus, mint ilyen, gyűléseinek egyik szék-
városában legfőbb  kegyura, az apostoli király előtt megjelenhetett, le nem 
kicsinyelhető jelentőségű dolog. Még inkább megnő azonban e találkozás ér-
tékében, ha az apostoli király elmondott szavait vesszük figyelembe.  Méltá-
nyolták-is azonnal e királyi szavak fontosságát  s Lönhárt püspök az 1888-as 
kolozsvári státusgyűlés megnyitójában így emlékezik meg azokról: „. . . itt e 
nemes város kebelében Ő császári és apostoli királyi Felségének ajkairól hal-
lottuk a magasztos és vigaszteljes szót, melylyel az erdélyi kath. Statusnak 
autonómiáját „ősi  intézménynek"  jelezni és  ezáltal  már az erdélyi  fejedelmi 
korban törvény  által  biztosított  autonómiánkat  királyi  szavának védelme  alá 
helyezni  méltóztatott."1 

22. 1887 október 11-én érkezett a pápa Ő Szentsége választávirata: 
„Pia Tua ac dioecesis fidelium  sive ecclesiasticorum  sive saecularíum,  qui 
isthuc convenerunt, vota summus Pontifex  libenti gratoque animo excipiens 
apostolicam ipsis benedictionem, quam postulant, peramanter impertit, Deum 
rogáns ut eorum consiliis in bonum Ecclesiae capiundis benignus adsit atque 
ad optatum exitum perducat. — Cardinalis Rampolla."2 

23. 1888 szeptember 25-én érkezett a pápa Ő Szentsége választávirata: 
„Pietatis atque obsequii Vestri sensibus Summus Pontifex  valde deleetatus 
petitam apostolicam benedictionem cum Tibi tum istis fidelibus  una Tecum 
congregatis peramanter impertit, Deum orans, ut consiliis Vestris propitius 
ádsit atque optimum iis, qui speratur, exitum tribuat. — Cardinalis Rampolla."3 

24. A magyar országos róm. kath. autonomiai mozgalommal kapcsolat-
ban igen sok írás jelent meg erről a közérdekű kérdésről. Reánk nézve ezek 
között különös jelentőségű a kolozsvári születésű és református  vallású tör-
ténettudósnak, Szilágyi Sándornak, az erdélyi kath. autonomia keletkezéséről 
szóló cikke, amely a „Nemzet" hasábjain 1889 május 23-án látott napvilágot. 
A protestáns tudóst különös dolog volna katholikus részrehajlással megvá-
dolni s még nehezebb azt mondani róla, Erdély történetírójáról, a bécsi és 
budapesti tudományos akadémiák tagjáról, hogy a kérdésben tájékozatlan volt. 
A semleges helyről jövő s az erdélyi kath. autonomia védelmében kivételes 
értékű nyilatkozat szószerint így hangzik: „Országgyűlési tárgyalások alkal-
mával, hírlapi cikkekben gyakran történik hivatkozás az erdélyi catholicus 
status autonómiájára. A kérdésnek politikai s actualis fontossága  van, de nem 
csekélyebb annál históriai érdeke. Szónokok és államférfiak  annak bizonysá-
gául idézik, hogy a catholicus egyház szervezetével összefér  az autonomia, 
mert azt egy el nem tagadható, szemmel látható tény igazolja. Ha egy helytt 
megvan, miért ne lehetne felállítani  másutt is, pl. itt Magyarországon. 
Lehet-e, nem lehet-e, annak a kérdésnek megvitatásába egyáltalán nem 

1 Jegyzőkönyvek: 1887—20/21; 1888—3; 1891—5. — É. J.: 1887—9-
2 Jkv.: 1887—8. 
3 Jkv.: 1888—31. 



akarok bocsátkozni. E helyett egy pár vonással azokat a viszonyokat akarom 
vázolni, melyek az autonómiának felállítását  Erdélyben előidézték; nélkülöz-
hetetlenné tették. Első  kérdés:  mikor jött  a cath. status  az autonomia birto-
kába? Azt hiszem erre biztosan  meg lehet  felelni:  a protestáns  fejedelmek 
idejében.  Elébb nem találtam nyomát, s nem is volt rá szükség. A catholicus 
urakról, mint statusról, először az 1615-iki szeptemberi országgyűlésen van 
szó. Sietek azonban megjegyezni, hogy ez sem a status, sem az autonomia 
megalakulásának nem éve — a status létezett elébb s az autonomia később 
szervezkedett. Az országgyűlésen curiatim tanácskoztak a nemzetek s a sta-
tusok : külön a három nemzet, külön a négy bevett vallás. Mindegyik formu-
lázta a maga sérelmeit s a maga postulatumait és nyújtotta be a plenumnak, 
mely azokból készítette az izeneteket a fejedelemnek  s annak leérkezett vá-
laszai alapján formulázta  a törvényjavaslatokat. Az erdélyi catholicus status 
autonómiájának alapját az erdélyi catholicus rendek külön tanácskozása az 
országgyűlésen vetette meg. A XVI-ik században 1556 óta Erdélynek nem 
voltak cath. püspökei (csak in partibus infidelium)  s a catholicusok ügyeit a 
fejedelem  és országgyűlések intézték. Ez bizony tarthatatlan állapot volt, mely 
sok visszaélésre adott alkalmat s ez bírta rá Bethlen Gábort, hogy 1618-ban 
kinevezte az első vicariust: Fejérdi Mártont. Ettől fogva  1716-ig mindig vi-
cariusok igazgatták a status ügyeit. De a vicarius még sem volt püspök, s 
vele és mellette az országgyűlés catholicus rendei befolytak  az ügyek kor-
mányzatába. Különösen azok, kik a fejedelmi  tanácsnak is tagjai voltak, mint 
Kornis Gáspár, Tholdalaghy Mihály, bírtak nagy befolyással.  Már Rákóczy 
alatt ezek egy kormányzó testületet képeztek, mely nem bírt ugyan még szer-
vezettel, de annak csiráját magában foglalta.  Azután, hogy a XVII-ik  század 
végén  a gubernium megalakult  s még  azelőtt,  hogy a püspökség  helyreállít-
tatott,  nyerte szervezetét  a cath. autonomia.  Éppen ugy megvolt  a XVII-ik 
században,  mint  a protestáns  autonomia1  vagy az. unitáriusoké  s egészen  ezek 
mintájára  fejlődött.  De annyi bizonyos, hogy ha megmarad uralkodó vallás-
nak a catholicus s megmaradnak püspökei, soha autonomiára nem tesz szert. 
Miután pedig egy másfél  tizedes interregnum alatt is fennmaradt  s missiot 
teljesített — nem bolygatták meg. Össze volt forrva  a guberniummal, mely-
nek első tanácsosa a püspök volt."2 

25. Györffy  Gyula a képviselőháznak 1890. évi január hó 27-én tartott 
ülésében — annak hangsúlyozása mellett, hogy az erdélyi róm. kath. Státus 
autonómiájának éveken át szerény munkása s azon intézménynek lényegét 
ismerni tanulta — különösen rámutatott arra: „hogy az egyház feje:  a római 
pápa, az autonomia ilyen  létezését  az egyházi  szervezettel  összeférhetetlennek 

1 Ezt pedig az a protestáns Szilágyi Sándor mondja, aki egy életet töltött el Erdély 
történelmének tanulmányozásában, akinek a tudományos munkásságáról szóló bibliográfiai 
összefoglalás  vaskos kötetet tesz ki s így tanuságtételének bizonyára más súlya van, mint 
a Csorba és Forster elfogult  és laikus próbálkozásának 

a „Nemzet" 1889 május 23. 2418 (141) sz. Reggeli kiadás 2. 1. (Dr. Bitay Árpád 
közlése.) 



nem tartja  s hogy működésével  az egyház érdekében  maga is meg van elé-
gedve,  annak bizonyítékául  szolgáljon  az, hogy a római pápa évenkint  a status 
közgyűlésének  atyai  áldását  küldi,  ami a szentesítésnek  oly elfogadott  neme, 
melyet  elvitatni  nem lehet."1 

26. Az 1891. évi XV. t.-c., a kisdedóvodák és gyermekmenedékházak 
felállításáról,  3. §-ában biztosítja a hitfelekezetek  s így az erdélyi kath. auto-
nom egyház jogát is kisdedóvodák és gyermekmenedékházak felállítása  s fenn-
tartására; a 22. §-ban kimondja, hogy az így létesített intézetek a hitközség 
igazgatása s közvetlen felügyelete  alatt állanak s e jogát a hitközség felügyelő-
bizottság útján gyakorolja, melynek tagjait a hitközség képviselőtestülete vagy 
ilyennek hiányában a felekezeti  főhatóság  által megállapítandó szabályzat sze-
rint mindazok választják, kik a hitközség tagjai vagy azonkívül is, akik a 
kisdedóvoda vagy menedékház fenntartásához  állandóan hozzájárulnak; a 27. 
§. szerint a felügyelőbizottság  teendőit az illetékes felekezeti  főhatóság  szabja 

i 1887—92. Orsz. Nyomt. Napló XV. 304. — Melichár i. m. 228. 
R Státus az 1868-as és 1877-es státusgyűlésekről feliratban  küldötte el hódolatát 

á pápa Őszentségének. Későbbi gyűléseken a távirati hódolat vált rendszeressé, flz 
ezekre érkezett válaszokat, amennyiben arról tanúskodnak, hogy Őszentségének az er-
délyi kath. autonómiáról tudomása volt s azt működésében hallgatólagosan (»íacite«) 
és nyíltan elismerte, közöltem. Nem lehet itt feladatom  e kérdés részleteibe bocsát-
koznom, de a kapcsolatnál fogva  egészen szó nélkül sem hagyhatom azt a vádat, 
hogy a pápa az autonómiát nem ismerte, nem helyeselte és  nem ismerte el. Kér-
dezem, vájjon elképzelhető-e olyasmi Ószentségéről, hogy évenkint megismétlődve 
üdvözleteket kap egy az egész világon páratlanul álló kath. intézménytől s ezeket 
az üdvözleteket megválaszolva, esetről-esetre atyai áldását küldi, mielőtt ez intézmény 
karakterét illetőleg kimerítő és megnyugtató tájékozódást nem szerzett?! flki  ilyen 
feltevéssel  él, nem ismeri a pápai diplomácia rendkivüli óvatosságát, főleg  a csodá-
latos hierarchikus kormányzat épségének, tekintélyének oltalmazásában. Vagy talán az 
üdvözletek, táviratok félrevezették  Őszentségét ? flz  1877-esben épen ötször ismétlődik a 
„Status  Catholicus  Transsylvaniensis"  kitétel, az 1882-es „Congressus  universalis  Fidelium 
dioecesis  Transsyívaniae"  kikezdéssel indul, többízben részletezve van a tárgy („ecclesias-
tica, litteraria  et fundationalia"),  kifejezetten  megemlíttetnek a résztvevő világiak („legati 
ecclesiastici  et saeculares")  s hangsúlyoztatik, hogy a gyűlés évenkinti („annue  congregatos"). 
Ugyan hol van itt elleplezés?! Szóval Barberini bíboros 1667-ben ismerhette a Státust, 
mikor az erdélyi kath. főurakat  levelében megdicséri, a besszarábiai Csöbörcsök község 
katholikusai 1707-ben ismerhették, mert kath. papot kérnek tőle s a ferencesek  1729-es 
milánói generális kongresszusa is ismerhette, hová az erdélyi kiküldöttek a Státus ajánló-
levelével mentek; egyedül csak Őszentsége nem ismerte, akinek a Státus évenkint kül-
dötte üdvözleteit s akinek az erdélyi püspök évi relációi hosszú fejezetben  szóltak mindig 
a Státus működéséről 1 — L. Jegyzőkönyvek: 1868-13, 1877—15/16, 1882- 8, 1883-8, 
1884-7, 1885-7, 1886-7, 1887-8, 1888-6, 1889—9, 1890-7, 1891—8, 1892-8, 1893 
rk.—6, 1893 r.—8, 1894—7. — XIII. Leo pápa apostoli körlevele. Esztergom, 1886—12. 
(»... S el fogjátok  érni, tekintve az apostoli király kiváló vallásosságát s a kormány 
élén állók bölcseségét, mert valószínűleg  nem fognák  tűrni,  hogy az, ami a katholikus 
egyházon kivül  álló  felekezeteknek  megadatott,  a katholikus  egyháztól  megtagadtassák.")  — 
Bochkor i. m. 478—480. — Melichár i. m. 226—228. — flschenbrier  i. m. 50. — Szegedy: 
Decreta et vitae regum Hungáriáé, Claudiopoli 1744. Benkőnél I. 244. — Ha§deu: Co-
lumna lui Traian 1883-271. - Nilles Symbolae 1023. - Századok: 1868—583, 1873- 582, 
583, 614-616. ' 



meg; a 32. §. arra is jogot ad a felekezeteknek,  hogy kisdedóvó-képző inté-
zeteket állithassanak fel  s annak tantervét, valamint a 38. §. értelmében az 
ott alkalmazandó fegyelmi  szabályokat maguk állapithassák meg.1 

27. Az 1891. évi szeptember 22-én összeülő státusgyűlés elnöki meg-
nyitójában olvassuk, hogy a Besztercze vidékét meglátogató apostoli király 
Ő Felsége előtt Lönhárt püspök ismételten tolmácsolta az erdélyi kath. papság 
és a kath. Státus alattvalói hódolatát, mire a király így válaszolt: „Az erdélyi 
róm. kath. egyházmegyei papság és Státus hagyományos hű ragaszkodásának 
ez újabbi biztosítását örömmel s a legszívélyesebb köszönettel veszem tudo-
másul. Legyenek önök ezentúl is hiveik körében a vallás, erkölcsösség buzgó 
terjesztői, s az ég bő áldásáért esdve ez irányban való működésűkre, bizto-
sítom önöket változatlan királyi kegyelmemről."2 

28. Az 1891 szeptember 22-én tartott ülés befejezése  után érkezett a 
pápa Ő Szentsége választávirata: „Filialis amoris atque obsequii testimonium 
a fidelibus  Transsylvaniensis dioecesis sive ecclesiasíicis  sive saecularibus  istic 
congregatis expromptum libenter gratoque amimo summus pontifex  excipiens 
optatam, ipsis Apostolicam Benedictionem peramanter impertit. Cardinalis 
Rampolla."3 

29. Az 1891. évi november 13-án tartott igazgatótanácsi ülés elhatározta, 
hogy az új hercegprímást és a kalocsai érseket táviratilag üdvözli. Az üdvöz-
lésre úgy Vaszary Kolos hercegprímás, mint Császka György kalocsai érsek 
válaszolt, s mindkét válaszban hivatkozás történik az autonómiára is. A kalo-
csai érsek levelében, mely 1891 december 17-én kelt, a Státust „dicső  múltú"-
nak mondva, így ír: „Annál nagyobb a hálám a kitüntető szíves üdvözletért, 
mert rég  megtanultam  teljes  mértékben  méltányolni  érdemeit  az erdélyi  rk. 
Státusnak  önkormányzata  sokszor súlyos időkben  kivívása  és  fönntartásában, 
mely az erdélyrészi katholikus ügy felvirágzásának  egyik hatalmas tényezője. 
Fogadják kérem szívbeli őszinte köszönetemet jó kívánataikért azon biztosí-
tással. hogy őszintén  óhajtom, miszerint  a katholikus  hitéletért  lelkes  ősöknek 
az önkormányzatban  hagyott  drága  öröksége  megóvassék  és  a boldogemlékű 
nagynevű  elődöm  hathatós  oltalma  alatt  lélekemelő  példaként  bő  áldással  mű-
ködött  Státus  jövőre  is ... . felvirágzásnak  örülhessen.  "4 

A hercegprímás december 22-én kelt válaszában a következő érdekes 
sorok vannak: „A kitartó  küzdelemnek,  az igaz hazafiúi  lelkesedésnek,  az 
egyházhoz való törhetetlen  hűségnek,  ritka  példájaként  ragyogott  és  fog  ra-
gyogni  Erdély  katholikus  lakosságának  autonomiája  .. ."5 

30. Az 1892 szeptember 19 én tartott ülés befejezése  után érkezett a 
pápa Ő Szentsége választávirata: „Beatissimus Páter libentissime gratoque 
amimo excepit observantiae et devotionis sensus Tuo telegrammate expressos 

1 Corpus: 1889—9l-es kötet 411—423. 
"2 189 l-es jkv. 5. 
3 Jkv.: 1891—8. 
i É. J.: 1892-11. 

5 U. az 10. 



petitam apostolicam benedictionem peramanter impertit Deumque exorat ut 
inceptis Vestris faveat  atque eis salutis fructus  educat uberrimos. Cardinalis 
Rampolla."1 

31. Az 1893 május 25-én tartott rendkívüli ülés befejezése  után érkezett 
a pápa Ő Szentsége választávirata: „Quae exposuisti Christi fidelium  Trans-
sylvaniensis dioecesis devoti addictique animi sensa pergrata abvenerunt 
romano pontifici  qui ipsis nec non tibi gratias ágens peramanter benedicit."2 

32. 1893. évi november 4-én kelt a legfelsőbb  királyi leirat, mely 
jóváhagyta a Státusnak az ájtala fenntartott  és vezetett középiskoláira vonat-
kozó hatásköri szabályzatát. E szabályzat a kormány és a Státus képviselői 
között, mint egyenlő tárgyalófelek  között, lefolytatott  közös tárgyalásokon ké-
szült el, foglalkozott  vele és hozzájárult a Státus 1893. évi május 25-én csu-
pán e tárgyban összehívott rendkívüli gyűlése s ebből a gyűlésből terjesztetett 
legfelsőbb  jóváhagyásra, mivel a Státus kimondotta, hogy ezen egyezkedési 
tervezet „csakis a király Ő Felségének, mint legfelsőbb  kegyúrnak megerősí-
tése után válik a Státusra kötelezővé." Amidőn ez megtörtént, 1893. évi decem-
ber 24-én 54.061. sz. a. kelt rendeletével Csáky miniszter is közhírré tehette.3 

A szabályzatnak mindjárt az I. pontja kimondja: „A középiskolák alapítása és 
fejlesztése,  amennyiben vagyoni átváltoztatással nem jár, a status hatásköréhez 
tartozik; ellenkező esetben pedig Ő-Felsége, mint legfelsőbb  kegyúr jóváha-
gyásának tartatik fenn.  A meglevő középiskolák megszűntetése vagy leszállí-
tása, ha nem is jár vagyoni átváltoztatással, csakis Ő-Felsége, mint legfelsőbb 
kegyúr engedelmével történhetik meg." A további pontokban az igazgatói és 
tanári állások rendszeresítése, fizetések,  nyugdíjak megállapítása, a tanterv, a 
tannyelv, a középiskolai rendtartás, az igazgatói s tanári, továbbá tanulói fe-
gyelmi szabályok megállapítása s alkalmazása a Státust illeti és az érettségi 
bizonyítványok kiadhatásához az érettségi vizsgálatokon jelenlevő státusi kép-
viselő aláírása szükséges. Nem mi mondjuk, Forster kénytelen így írni: 
„A status  számára csakugyan jelentékeny  hatáskört  állapit  meg e szabályzat, 
azonban mégis  az első  pont adja  meg annak sajátos  jellegét,  mely szerint  a 
középiskolák  alapítása  és  fejlesztése  szabadon  a statust  illeti;  az államnak 
erre semmi befolyása,  még  az egyszerű  jóváhagyás joga Sincs.  Csak  abban 
az esetben van a Status  korlátozva,  ha intézkedése  az alapok  vagyonának 
átváltoztatásával  járna, vagy ha valamely  középiskola  megszüntetése  vagy le-
szállítása  terveztetnék,  mely esetekben Ő-Felsége,  mint  legfelsőbb  kegyúr enge-
delme  kívántatik."  Valóban e 21 pontból álló szabályzat az erdélyi kath. 
autonómiának igazi alkotmány levele. Erősség és szilárd alap mindenütt, ahol 
a törvénynek van ereje és tisztelete.4 

33. 1894 október 26-án érkezett a pápa Ö Szentsége választávirata: 
1 Jkv.: 1892-20. 
2 Jkv.: 1893—25. 
:i Magyar Rendeletek Tára 1893-as évfolyam  2880. 
4 Jkv.: 1891—20, 21; 1893. V. 25-ös 7-24. - É. J.: 1894-4, 88-99. - Bochkor 
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„Devotionis sensa quae tuum telegramma aperibat benignissime excepit summus 
pontifex  ideoque apostolicam benedictionem tibi ceterisque tecum congregatis 
peramanter impertitus est. Cardinalis Rampolla."1 

A Katholikus élet jellegzetesebb mozzanatai Erdélyben 1867-1894: kö-
zött. Az autonomia karaktere és fontosabb  megnyilvánulásai. Hitélet. 
Iskolaügy. Türelmesség a másfelekezetftekkel  szemben. Statisztikai 

adatok, számok beszéde. 
Láttuk tehát és igazoltuk az erdélyi róm. kath. autonomia jogosságát. 

Végigkísértük annak alakulását és fejlődését  1866—1894 között, különösen 
kiemelve az 1867-es, 1873-as, 1883-as és 1893-as legfontosabb  államjogi 
biztosítékok mellett a pápa, a királyi kegyúr, Eötvös miniszter, a protestáns 
történettudós, valamint az erdélyi román és szász nemzetgyűlés tanuságtételét. 
E bizonyságtételek erejével is szilárdabb lett az autonomia ősi jogába vetett 
hitünk s arra az újabb időszakra nézve, melyet dolgozatunk elején a Státus 
reneszánszának neveztünk, meggyőző erejűvé váltak báró Jósika Sámuel világi 
elnök szavai: „Autonómiánk  évszázados  fáját  megviselték  az idők  viharai,  a 
60-as évek  végével  át kellett  ültetni  a vén  törzset  s részben  magunknak, rész-
ben közvetlen  elődeinknek  sikerült  ezt életerős  talajba  eszközölni."2 

Nézzük most röviden ennek az autonómiának karakterét és müködésbeli 
fontosabb  megnyilvánulásait azokban az időkben és azokból a szempontokból, 
melyek tételünket érdeklik, és pedig a szereplő személyek nyilatkozataiból 
s a vonatkozó Jegyzőkönyvek és Évi Jelentések adatai alapján. Talán 
mégis csak hivatottabbak lesznek az autonomia jellemének eldöntésére azok, 
akik újjáteremtésén munkáltak s annak működését irányítva, szellemét is 
kölcsönözték, semmint a ma élő bíráló, ki elfogultságát  leplezni sem szán-
dékozik. 

Az ősi autonomia átszervezéséhez és újjáteremtéséhez az egyik indítást 
az ősök, a kath. elődök buzdító példája adta, kik a róm. kath. vallást Erdély-
ben nem csekély önfeláldozással  fenntartották.8  Buzdítólag kellett hatnia a 
mozgalomra annak a ténynek is, hogy a magyar alkotmány liberális szellem-
ben történt átalakulása az egyházi kormányzatot elszakította az államitól, a 
kath. egyháznak mintegy államvallás jellegét megszűntette s a történelemben 
hűséges, régi osztályostársat saját erőire utalta.4 íme így ismétlődik meg az 
autonomia újjászervezésénél is ugyanaz a legfőbb  indok, aminek hajdan a 
keletkezésnél is döntő szerep jutott: az uralkodó, államvallási jelleg hiánya. 
Létérdekké vált a sajátos külön erdélyi szempontok mellett már ezért is a 
legmegfelelőbb,  önálló szervezkedés s a folytonosságában  erőszakosan meg-
szakított igazi autonomia útjából kiküszöbölése a törvényesnek soha fel  nem 
ismert s a kath. érdekeket félszegül  vagy sehogysem szolgáló katholikus kom-

i Jkv.: 1894—30. 
3 1893-as jkv. 4. 
s 1882-es jkv. 6. 
4 1873-as jkv. 2. 



missziónak és ideiglenes katholikus bizottmánynak.1 „Azon aggasztó ered-
ményhez jutottunk, hogy egyházi, iskolai és alapítványi vagyonunk hanyatlás-
nak indult, a nevelésügy félvirágzása  folytonos  akadályokkal küzd és vallásos 
életünkben az egyházi közügyek iránti közömbösség roppant mérvben terjed" 
— írja a királyi kegyúrhoz intézett felirat.2  Ezért és nem másért kellett vissza-
állítani az ősi autonomiát, melytől báró Jósika Lajos „a róm. kath. vallás-
felekezet  elhanyagolt ügyei-
nek helyreigazítását" és „a 
kath. szellem erőteljes ébre-
dését" várta* s amelynek gyö-
nyörű program m ját Foga-
rassy püspök klasszikus ke-
rekdedséggel így festi  meg: 
„Ekkor százezrek  tömörült 
akarata  s tekintélye  támo-
gatni,  sőt  építeni  fogja  tem-
plomaink  düledező  falait, 
gyarapltandja  szeretett  híve-
ink gyermekeinek  nevelő  in-
tézeteit,  újból  biztosítandja 
árváink  zaklatott  menhelyét, 
védelmezni  fogja  szegényeink 
s betegeink  ápoldáit.uí  Olyan 
jogok ezek az autonómiában, 
melyek egyszersmind a kath. 
egyháznak lényegéhez tar-
tozó legszebb kötelességei 
is, s amelyeknek autonomiá-
lis intézményes szervét az 
államnak kellene kezdemé-
nyeznie, ahol még nincs, 
mert örökké igaz marad, hogy 
„a politikai és társadalmi élet 
minden ágai csak úgy ve-
hetnek az emberiségre nézve 
üdvös lendületet, ha oly szilárd vallási alapokon vernek gyökeret, amilyet 
elsősorban a róm. kath. anyaszentegyház nyújt."5 Az autonomia pedig ezt a 
szilárd alapot erősíti, — „hiszen fennállási  joga is: segédkezni  püspökének  a 
vallás  érdekeinek  ügyében."0  Istentől parancsolt kath. pozitív értékeket és érde-

1 1866-os jkv. 13—14. — 1873-as jkv 3. 
2 1866-os jkv. 12. 
:i 1868-as jkv. 5—6. 
4 1873-as jkv. 4 

Fogarassy megnyitója: 1879-es jkv. 2. 
0 Az igazgatótanács Lönhárt Ferenc püspökhöz: 1894-es É. J. 8. 
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keket szolgálni, de ugyanakkor senkit mást nem sérteni és nem bántani. 
Világosan kifejezve  megtaláljuk az autonómiának ezt a karakter-jegyét is 
báró Jósika Lajos örökké maradandó szavaiban: „A Státusgyűlés  autonom 
jogát  úgy fogja  fel,  hogy tanácskozásainak  és  határozatainak  czélja  nem lehet 
egyesek jogainak  és  érdekeinek  megtámadása  vagy oltalmazása^  hanem csakis 
az egész  egyházmegye és  összes intézményei  közérdekének  előmozdítása  és 
megvédése  és  ennek alapján  a maga és  az egész  gyűlés  nevében  felfogadja, 
hogy csakis ily  értelemben  fog  mindenki  a napirendre  kerülő  tárgyak  és 
ügyek megvitatásához  szólni."1 

Az autonómiának pozitiv kath. jellegéből származó ez az emelkedettebb 
és békességes lelkiarculata kifejezésre  jut a magyarországi kath. autonomiai 
mozgalomban is, amelynek pedig egyetlen élő mintája az erdélyi autonomia 
volt, ezekben a szavakban: „Legyen az autonomia a vallásfelekezetek  közötti 
türelmességnek  és  a hazaszeretetnek  igazi  bölcsője  és  fenntartója."2  S míg a 
keleti egyházaknál a nemzetiségi tekintetek az irányadók, nemzetiségi érdekből 
nyújtanak híveiknek az egyházi és iskolai életben olyan jogokat, melyek már 
a hierarchikus jogokba ütköznek, addig a kath. egyház autonómiájában,  mi-
vel  a kath. egyház világegyhpz,  a nemzetiségi  elv alkalmazhatósága  már eleve 
ki van zárva.3 

Teljesen alaptalanul érte az autonomiát az a vádaskodás is, hogy a 
Státus politikai  és nem egyházi szervezet. Módunkban áll e veszedelmes rá-
fogást  időszakunkban élesen és határozottan megcáfolni  és pedig valóban 
reprezentáns személyek szavaival, sőt nem is csak egyéni, hanem testületi 
vélemények alapján is. Lönhárt püspök maga mondja, hogy a Státust tanács-
kozásaiban s a határozatok hozatalában „sem politikai  pártszinezet,  sem magán-
érdek nem vezetheti.**4 Báró Jósika Sámuel világi elnök pedig, abban a 
konfliktusában,  mely az egyházpolitikai törvények mellett való állásfoglalása 
kapcsán merült fel,  ezt a kérdést így körvonalazza: „Tudom, hogy itt, ahol 
működési terünk körül van írva, a politikai  kérdésekkel  semmi közünk, és 
politikai  magamtartásáért  felelős  nem lehetek. 

Ugyanezen alkalommal 58 státusgyülési képviselő határozati javaslatban 
kéri a világi elnök lemondásának el nem fogadását,  amely javaslat elvi ma-
magaslaton véglegesen tisztázza a politizálás dolgát. Ilyen részek vannak benne: 
... „elvi  szempontból  felette  káros következményű  volna egy oly praecedensnek 
alkotása,  mely szerint  a személy  politikai  magatartása  miatt..  . elüldöztessék 
a Státusban  elfoglalt  állásáról...",  majd  .. . „Státusunk  tehát  nem is veheti 
birálat  és  tárgyalás  alá  az egyénnek  politikai  magatartását.  . ." és . . . „ezen 
hatáskörnek  szigorúan  szem előtt  tartása  őrizte  meg autonom gyűléseinket  mind 

1 Lönhárt püspökhöz: 1886-os jkv. 4. (1. még Lönhárt szavait: 1885-ös jkv. 5.) 
2 Polonyi Géza a parlamentben 1890 1. 24-én: 1887—92. Orsz. Nyomt. Napló XV. 

kötet. — Melichár i. m. 46, 180. 1866-os jkv. 11. 
3 Melichár i. m. 185. 
4 1885-ös jkv. 5. 
» 1894-es jkv. 8. 



ez ideig  a politikai  pártoskodás  veszélyeitől  s tette  lehetővé  a vállvetett  s min-
dig  egy czélra  törekvő  együttműködést."1  Bár a státusgyűlés tárgyilagossága 
kétségtelenül súlyos próba előtt állott, mert a világi elnök a főrendiházban 
azok mellett az egyházpolitikai törvények mellett szavazott, melyek erősen a 
kath. egyház érdekei és hite ellen készültek, az autonomia e próbát még is 
kiállotta s hatásköréhez és fennálló  szabályaihoz hiven a világi elnök lemon-
dását nem fogadta  el.8 Ékesen szólóbb bizonyítékot elgondolni sem lehetne 
s így nem is ennek erősítése, hanem csak a teljesség okából említendő, hogy 
az igazgatótanács báró Eötvös Lórándhoz intézett üdvözlő feliratában  is hang-
súlyozza a Státusnak „a napi politika  szenvedélyes  küzdelmeitől"  való minden-
kori  távolmaradását.8 

Helyénvalónak tartom kiemelni azt a szép egyetértést  is, mely a státus-
gyűlés egyházi és világi tagjai között állandóan megnyilvánult s többször el-
nöki méltatásban részesült, mint „a benső 
összetartásban  álló  katholikus  egységnek  hi- . 
veink és  idegenek  előtt  egyaránt  épületes  pél-  ( 
dója."4  S ha még megemlítem, hogy ép a 
mágnás és konzervatív báró Jósika Lajos 
volt az, aki Fogarassy püspökhöz intézett 
beszédében a státusgyülés szine előtt hitet 
tett a demokratikus  elvek  melleit6 s lendü-
letes szavakkal fejtette  ki, hogy katholikus 
hitünk egyáltalában nem zárja ki, sőt feltéte-
lezi a szabadság  fogalmát,  amely „egyesülé-
sünk tere kell hogy legyen és a valláshoz 
való ragaszkodás azon kapocs, mely ezt 
fenntartja"8,  körülbelül el is mondottam min-
dent, ami autonomiánk karakteréről kitűzött 
tételünk szempontjából ezúttal szükségesnek 
látszott: Még csak azzal óhajtom e vázlatos 
képet kiegészíteni, hogy az autonomia min-
dig szigorúan vigyázott arra, hogy működése  alkotmányos,  vagyis a szervezeti 
szabályoknak  megfelelő  legyen,  % amidőn pl. 1889 ben rájött, hogy a hegy-
aljai espereskerületi világi képviselők megválasztásánál az 1866 os szervezeti 
szabályok 4-ik pontjában körülírt feltételeket  nem tartották be, igazi jogérzék-
kel a két mandátumot megsemmisítette.7 

Az aulonomiális életműködés rövid szemléjében jelentős figyelmet  érdé-

Veszely Károly státusi referens 
1874—1876 

1 189í-es jkv. 8-9. 
2 Ugyanott 10. 
a 1891-es É. J. 10. Lásd Az erdélyi róm. kath. Státus múltja és jelene. Cluj, 1923.13,14. 
* 1874-es jkv. 3 -4. — 1897-es jkv. 47-48. — 1887-es jkv. 47—48. 
<> 1868-as jkv. 7. 
6 Ugyanott 9. 
7 1889-es jkv. 6 -7 . 18-<3-as jkv. 7. — 1887-es jkv. 9. 1887-es É. J. 7. 



melnek azok az intézkedések, melyek időszakunkban az egyházközségi  auto-
nomia továbbszervezése érdekében történtek. Mindazok az intézkedések, me-
lyekről tudomásunk van, a püspöki kormányzat intézkedései voltak. Ennek 
az a magyarázata, hogy az egyházközségi helyi és az országos autonomia 
közötti viszony részint a két autonomia különböző eredete, részint a püspöki 
joghatóság rendszeres gyakorlása folytán  'annyira lazává lett, hogy a helyi 
autonomia ténylegesen a püspöki kormányzat közvetlen és csaknem kizáróla-
gos vezetése alá került s így annak továbbfejlesztésére  is a püspöki hivatal 
volt predesztinálva.1 A Székelyföldön  általánosan virágzó egyházközségi auto-
nomia mellett Kolozsvár az első, melynek autonómiájáról tudomásunk van. 
Első ismert szabályzatát 1867-ben 2734. sz. alatt hagyta jóvá Fogarassy püspök.2 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. arra indította a püspököt, hogy az egyházközsé-
geket az egész püspöki megye területén autonomiai szervezettel lássa el és 
autonom jogkörrel ruházza fel.  Ennek megfelelően  1869-ben 2220. sz. alatt 
jelent meg főpásztori  körlevele, mellyel szervezte az egyházközségi tanácsokat 
s megállapította azok hatáskörét.8 Ugyanő erősítette meg a brassói egyház-
község már hatályát veszített autonomiai szervezeti s hatásköri szabályzatát 
1871-ben 590. sz. alatt.4 Figyelemre  méltö,  hogy sem a kolozsvári,  sem a 
brassói szabályzaton  semmi nyoma kormányjóváhagyásnak,  ami e kérdésben 
az országos autonomiát  képviselő  püspök teljhatalmú  és  önálló  intézkedési  jo-
gát  revelálja.  Miután közben megjelent a népiskolai hatóságokról szóló 1876. 
évi XXVIII. t.-c., szükségessé vált az 1869—2200. sz. főpásztori  körlevél re-
víziója. 1877 január ÍO-én 50. sz. alatt tehát a püspök új rendelkezést adott 
ki, melynek értelmében a már meglévő egyházközségi autonomiát mindenütt 
újra kellett szervezni s ott is föltétlenül  megalakítani, ahol eddig autonomia 
nem volt.8 Az így megszervezett egyházközségi autonomia hatásköre kiterjed 
„a községi  templomra  és  iskolára,  ezeknek vagyonára, a községben  létező  ke-
gyes alapítványokra,  a keresztény  tisztességes  élet  és  rendtartás  védelmére, 
továbbá a lelkész  és  kántortanítók  megválasztására  is a teljesített  kegyúri  kö-
telességeknél  fogva  arra jogosult  hitközségekben."6 

Ami most az erdélyi országos kath. autonómiának a püspöki kormány-
zattal mindig egyetértő és azt hathatósan támogató működését illeti, annak 
megbecsülhetetlen jelentősége a legszemléletesebben azokban az állandó küz-
delmekben jutott kifejezésre,  melyeket az autonomia és a püspök korszakunk-
ban is vállvetve vívtak meg az állami mindenhatóságnak és a liberális kor-
mányzatnak kath. érdekeket sértő túlkapásai és jogfosztó  törekvései ellen. Az 
autonomia, illetőleg a Státus, ezekben az időkben és küzdelmekben az erdélyi 
katholicizmusnak valósággal élő lelkiismerete és soha nem lankadó védelme-

1 Bochkor i. m. 417. 
2 U. az 385; 408, — Jakab Elek: Öklevéltár Kolozsvár története 1. kötetéhez 32, 
3 Bochkor i. m. 417, 
4 Ugyanaz 385, 
5 Ugyanaz 418. 
" Bochkor i m. 419. 



záje, semmit figyelmen  kívül nem hagy, amit sérelmesnek talál s igazát egy-
házának javára a tudományos meggyőzésnek és buzgó odaadásnak minden 
eszközíével keresi. Nem lehet terünk e jogvédő munka részleteinek bemutatá-
sára/csak utalunk a legfontosabb  gravaminákra és az elért fontosabb  ered-
ményekre. A sérelmi statisztika tárgyainak majdnem kimerítő felsorolása  a 
következő lenne: a nagyszebeni Terézárvaház alapítványai; a gyulafehérvári 
székeskáptalan javadalmazása; a nagyszebeni és brassói szentferencrendi  zár-
dák kir. alapítványai; a nagyszebeni Orsolya-apácák alapítványa; a királyi 
patronátus alatt álló 33 kincstári plébánia ügye, lelkészeinek és tanítóinak 
silány fizetése  s a templomok és iskolák törvényellenes eltelekkönyvelése; a 
visszatartott alapítványi vagyon elvonása a kebli kezelés alól; a tandíjszáma-
dások felküldésének  jogtalan szorgalmazása; a kolozsvári liceum épületének 
kétségbevont tulajdonjoga; az önálló erdélyi róm. kath. tanítói nyugdíjalap 
jóváhagyásának megtagadása; a gyulafehér-
vári káptalani és kolozsmonostori levéltárak 
Budapestre való elszállítása ; az 1883-as kö-
zépiskolai törvény előzetes megóvása, végre-
hajtása körül támadt középiskolai sérelmek, 
az érettségi incidens; nem kath. hitoktatók 
az intézetekben és a Wekerle-féle  egyház-
politikai törvények.1 Észrevehető e pontokból, 
hogy az erdélyi katholicizmus valóban nem 
volt az állam dédelgetett gyermeke. Jogaiért 
szakadatlan küzdelemben állott az egyház-
ellenes európai liberálizmus sodrába került 
kormánytényezőkkel. Isteni alapítójának pa-
íancsa szerint és igazának tudatában azon-
ban rendületlenül kitartott, a miniszterekhez, 
az országgyűléshez feliratokkal,  a legfőbb  Dr. Élthes Károly státusi referens 
kegyúrhoz felségfolyamodványokkal  -fordult  s 1876—1882 
a mostoha körülmények között is kivívta az 
1876. évi XL1. t.-c.-t, az 1883. évi XXX. t.-c. 41. §-át és az 1893. évi nov. 
4-én kelt legfelsőbb  királyi leiratot, melyekről az előbbi fejezetben  már rész-
letesen megemlékeztünk s amely biztosítékok az ősi autonómiának váltak 
újabb szilárd pilléreivé.8 

Azonban az autonómiát napjainkban érő támadások során előszeretettel 
dobálják a Státus szemére, hogy fennemlített  évtizedes jogvédő harcainak 
egyéb kétségtelen sikerei mellett nem tudta elérni azt, hogy a kath. alapok 
az államkincstár őrizete alól a Státus kebli kezelésébe átadassanak. Ó azok a 

1 Lásd jkv.: 1873-6, 17, 20-21, 23; 1874-6, 10, 13, 14-38; 1876-6, 7; 1877-9, 
10,11-15, 17-25, 27, 30, 32; 1879-25, 27-31,32, 33; 1884-19; 1890-26, 27,30; 
1891-14, 20 -21; 1892-7-24; 1894-28-30. 

2 1876-os jkv, 4, 5, 13, 14. - 1877-es jkv. 29-30. - Corpus: 1875-76-os kötet 
499—500; 1882-83-as kötet 265-284. - Forster i. m. 62-63, 68. 



kath. alapok! Ezek vannak ott minden tárgyilagosnak igért okfejtés  végső 
konklúziójában. Érthető. Mert hisz hivatásának teljesítésében az egyház sem 
nélkülözheti az anyagi erőket, a papnak, tanárnak, tanítónak pénz kell, a te-
hetséges szegény tanulóinak alapítványra, ösztöndíjra és kenyérre pénz kell, 
az árva könnyének letörlésére és az elaggott hittestvér sóhajtásának elhallgat-
tatására pénz kell s pénz nélkül az idő düledezővé teszi és romba dönti a 
legragyogóbb székesegyházat, a leggyönyörűbb iskolát is. S mert az egyetlen 
célkitűzés az egyház gyöngítése, nem kérnek tőlünk a krisztusi szeretetből, 
amelynek testvéri ajándékozásában, soha ki nem merülnénk, hanem elveszik 
intézményeinket, kisajátítják alapítványi földjeinket  s könyvtárak mélyéből ki-
kutatott elfogult  és ellenséges írások hazugságszövevényeivel igyekeznek el-
homályosítani napnál világosabb jogainkat kath. alapjainkhoz. Mennyivel 
őszintébb és egyenesebb volna ezt mondani: „...kell nekem a kath. intéz-
mény, a kath. föld,  a kath. alap, tehát elveszem mindeniket annál inkább, 
mert ez gyöngíti a kath. egyházat is 1" Ezt a logikát legalább megérténők, 
mert ez az erőszak nyílt beszéde volna, de sohasem fogjuk  megérteni azt az 
erőfeszítést,  amely kath. anyagi javaink elkívánását jogosnak feltüntetni  és 
indokolni szeretné. Mert mit jelent csak a kath. alapok kebli kezelésbe való 
át nem adása? A kath. egyház tulajdonjogát és az alapok eredeti rendeltetését 
illetőleg semmit. Trefort  miniszter is, aki különben az alapok kiadása mellett 
volt s ezt a pénzügyminisztertől erélyesen követelte,1 csak alaki okból kitér 
a teljesítés elől, de az egyenes megtagadástól vagy különösen a Státus ille-
tékességének kétségbevonásától szigorúan tartózkodik.2 Hogy ezt az illetékes-
séget mennyire'elismerte, annak ékes bizonysága 1885 nov. 19-én 39.191. sz. 
alatt az igazgatótanácshoz intézett leirata, melyben a pénzügyminiszter ily 
irányú megkeresése kapcsán a kolozsvári adóhivatal kezelési költségeinek 1300 
frtra  való félemelését  kéri. „Miután a magyar kir. pénzügyminisztérium ezen 
kívánsága teljesen indokolt — írja Trefort,  — van szerencsém  megkeresni  a 
méltóságos  igazgatótanácsot,  miszerint  ezen járulék  elfogadásához....  hozzá-
járulni  szíveskedjék."8  Az igazgatótanács azt válaszolja, hogy bár méltány-
landónak tartja a felhozott  indokokat, ezen újabb 923 frt  kezelési kiadási 
terhet „státusgyűlés  engedélye  nélkül  nem szavazhatja  meg.ui A stálusgyűlés 
viszont terheire való hivatkozással s finom  szemrehányással a hiába kért ál-
lamsegély miatt, így válaszol az igazgatótanácsnak: „ . . . kérje  a ministert, 
miszerint  a kezelési  járuléktól  annál  inkább tekintsen  el,  mert ha ezen eddigi 
számvevőségi  és  adóhivatali  kezelésben  nyújtott  szives segély  megtagadtatnék, 
bár nem örömest,  de  kénytelenek  lennénk  szervezetünket  akként  rendezni  be, 
hogy az alapokat  saját  közegeink  által  és  költségünkön  kezelhessük."5  Kérde-
zem, hogy küldhetett volna-e olyan kérő leiratot egy miniszter a Státusnak, 

1 1874-es jkv. 13, 15. 
2 1885-ös É.J. 103-104. — 1876-os jkv. 6. 
3 1886-os É. J. 59. 
4 Ugyanott 60. 
a 1886-os jkv 19—20 
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Hiint amilyet írefort  küldött, ha a kath. alapok fölötti  teljes rendelkezési jog 
nem a Státust illette volna meg, hanem a minisztert?! És kérdezem, hogy 
adhatott volna-e ilyen elutasító elintézést a Státus, ha csak a kétség árnyéka 
is hozzáférhetett  volna a kath. alapok erdélyi róm. kath. jellegéhez és a Stá-
tustól való függő  viszonyához?! Oly bizonyságtétel ez a levelezés, ami min-
den jogra épített támadás kivédésére elégséges. Vagyis a nyilvánvaló tényállás 
ezek szerint az, hogy az egyházellenes parlamenti atmoszférától  korlátozott 
miniszter fenntartás  nélkül elismerte ugyan a Státus illetékességét kath. alap-
jaink kebli kezelésére, de fennti  okból alaki kifogásokkal  élt, felhasználva  a 
legfőbb  kegyúri jog garantálása tekintetében felhozható  aggodalmait. A Státus 
egyideig feliratozott,  majd belátta, hogy rendelkezési  jogának,  utalványozási 
jogának,  sőt  szükség  esetén  az alapok  át-
változtathatása  jogának gyakorlatilag  minden 
akadály  nélkül  biztosított  birtokában  keresve 
sem találhatna alapjai számára jobb, bizto-
sabb, pontosabb, felelősebb  és olcsóbb helyet 
az államkincstárnál s belenyugodott az állam 
őrizetébe. Időnkint a legfőbb  kegyúr tudo-
másával eszközölt birtokvásárlások révén az 
alapok vagyonának jelentékeny részét külön-
ben is saját őrizetbe és közvetlen kezelésbe 
vette át. Egyébiránt az alapok ingatlanainak 
telekkönyvi biztosítása is megtörtént úgy, 
hogy „az erdélyi  katholikus  autonom egyház-
nak immár magánjogilag  védett  joga van e 
különben  is túlnyomó  részben  kath. eredetű 
vagyonhoz."1 

! A tulajdon szentsége védi tehát az er-
délyi róm. kath. egyházi vagyont, „a tulaj-
don szentsége  pedig  épen  a polgári  társadalom  létalapja,  az e felöli  fogalmak 
megzavarása megzavarja  a társadalmi  rendet,  az megingatja  magát  az ál-
lamot.,"2 

1 Bochkor i m. 461, 463-464. - Jkv.: 1866-17-20; 1873-19; 1874-6, 12-38, 59; 
1876-6, 11; 1877-19, 28, 30, 31. 33; 1879-23; 1884-19-21; 1885-24. 

2 1877-es jkv. 19. — Lásd Cicero, De Officiis.  Lib. 11. „Qui tentant, ut possessores 
sedibus suis pellanlur ii labefactant  fundamenta  reipublicae; concordiam primura, deinde 
aequitatem, quae tollitur otnnis, si suum cuique habere non licet." — R kath, egyházi 
vagyonra vonatkozólag lásd a következő idézeteket: — „Bárhonnan kapta volna is az 
egyház javait,  bármilyen  birtokokból,  minthogy olyanoktól kapta, akik az elajándékozott 
javak fölött  föltétlenül  rendelkeztek, és minthogy az ajándékozók minden tulajdonjogot 
átadtak az egyháznak, ezek az egyházi  javak örökre, sérthetetlenül,  elidegeníthetetlenüt  a 
magyarországi kath. egyházat  illetik  meg." (Dr. Tóth Tihamér: R magyarországi kath. 
egyház joga vagyonához és a szekularizáció. Eger. 1914—165.) — „Rz egyházi javak 
rendeltetéséből, de a tulajdon, valamint minden más dologi jog természetéből is követ-
kezik, hogy az egyházi  javak ebbeli  minősége  meg nem szűnhet  azáltal,  hogy rendeltetésük-
tői  elvonatnak,  történjék  ez akár rövidebb  időre,  akár pedig  huzamosan, tartós  időszakon  át. 

Biró Béla státusi referens 
(1882—1890) 
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És vájjon mít mütat-e korszak közelebbről nézve az erdélyi róm. kath. 
„egyház két  talpköve:  a templom  és  iskola"1  ügyeiben? Teljesen üres és ferde 
volna ugyanis szemléletünk, ha e két kérdésre is feleletet  nem keresnénk. 
A hitélet  vizsgálatánál,  hogy a fennti  tételt kettéválasszuk, nem szabad véle-
ményünk megalkotásában szem elől tévesztenünk a korszellemet. Habozás 
nélkül kimondhatjuk erről, hogy ellenséges volt és káros, de legalább is 
semmiesetre sem kedvező egy alkotásokra önfeláldozó  és buzgó lelkületű 
kath. közvélemény kialakítására. A kortárs ezt így fejezte  ki: „Fájdalom, ma 
már alig léphet a közügyek terére kath. ember anélkül, hogy elveit, állás-
pontját eo ipso ne gyanúsítanák, a soi-disant szabadelvű közvélemény előtt 
meg ne bélyegeznék. És alig lehet kath. ügyek vagy intézmények körül még 
a legkorszerűbb reformokat  is initiálni anélkül, hogy a túlsó oldalról felénk 
ne zúdítanák a hierarchikus zsarnokság, papuralom és a napi szenvedé-
lyek terrorizmusának egyéb hasonló jelszavait."2 Ha összefoglaló  áttekinté-
sünk mégis talál e területen is igen sok' vigasztaló és felemelő  mozzanatot, 
az elsősorban a Haynald minden hódolatot megérdemlő nagy hagyományai-
nak, a Fogarassy és Lönhárt püspökök példátadó és bőkezű áldozatkészségé-
nek köszönhető, valamint azon kiválasztottak dicséretes buzgóságának, kik 
egyháziak és világiak egyaránt versenyeztek'a hierarchikus kormányzat és az 
autonomia küzdőterein azért, hogy az ősök minduntalan emlegetett dicső pél-
dájához méltók lehessenek. Figyelemreméltó, hogy kath. öntudatuk és érdek-
lődésük állandóan túlemelkedett saját partikuláris sorsuk kicsinyes távlatain 
s ezzel — ,míg egyrészről az autonómiával való évszázados élés és gyakorlat 
máris sajátosan önálló kath. karaktert fejlesztett  ki bennük — ugyanakkor 

Ennélfogva  jogilag  egyházi  javaknak kell  tekintenünk  azon javakat  is, amelyeket  rendelte-
tésüktöl  bárki  is kényszerrel  elvont  s amelyek  ennek folytán  bizonyos időpontban  a körülírt 
célnak  nem is szolgálhatnak.  Más felfogás  annál is inkább helytelen, mert nem külöm-
böztet az erőszak és kényszer szülte tényleges állapot és a jog között, ami pedig egy-
mástól élesen elválasztandó." (Dr. Szabó János: Rz egyház vagyonszerzési és tulajdon-
joga. Budapest. 1912—11. — „Ha  pedig  az illető  vagyon a megfelelő  célra  többé  nem hasz-
nálható,  a felettes  egyházi  hatóság,  illetőleg  a pápa rendelkezik  hováforditására  vonatkozólag." 
(U. az 45. — Wernz, Jus decretalium Romae. 1908. III. 157.) — „Ennélfogva  a megszűnt 
helyi egyháznak vagy intézetnek vagyona — a kánonjogi álláspont szerint — nem lesz 
uratlan vagyonná, hanem az összegyházra száll, hogy ismét az illetékes egyházi felsőbb-
ség által megjelölt egyházi rendeltetésre, mindenekelőtt azonban az alapító által meg-
jelölthöz rokon célra fordíttassék.  Határozottan  tiltakozik  azonban a kánonjog azon elmélet 
ellen,  hogy a politikai  község  vagy az állam  lehetne  az egyházi  vagyon alanya, illetve  fő-
tulajdonosa.  .." (Dr. Kérészy Zoltán ref.:  R katholikus autonomia közreműködése a fő-
kegyúri jog gyakorlatában. Budapest, 1912—46. Ságmflller:  Lehrbuch des kath. Kirchen-
rechtes. II. kiadás 874.) — „Szóval  az egyházi  vagyont  s a vallási  és  tanulmányi  alapot 
alapitványszerű  rendeltetésétől,  hogy t. i. azok jövedelme  csakis katholikus  vallási  és  neve-
lést  célokra  fordítható,  elvonni  semmi körülmények  közt  nem lehet,  nem még  abban az eset-
ben sem, ha a tulajdonjogi  vita  ez alapítványi  javak felett  az állam  javára dőlne  is el." 

Ugyanaz i. m. 106. 
1 Jkv. 1879-21. 
2 A kath. autonomia hordereje az egyház, állam és társadalom érdekeinek szem' 

pontjából Pest Sartori Károly bizománya 1871-28, 29. - L. Jósikái szavait: 1868-as jkv. 6, 
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érezték lelkükben a kath. világegyházzal való összefüggésüknek  is felemelő 
tudatát. A státusgyűlések vezető-szónokai emelkedett hangon emlékeznek meg 
a szentszék elleni támadásokról, azokról az eszmeáramlatokról, melyek „zajgó 
hullámaikkal a keresztény kath. anyaszentegyház sziklafalait  ostromolják" s 
bizalommal állapítják meg, hogy „a római keresztény anyaszentegyház az el-
lene zúdult anyagelvűség rohamos támadásainak mérges nyilai elől sem ret-
ten vissza, hanem mint jól rendezett szellemi hadsereg a kereszt lobogójá 
alatt a végdiadal reményétől lelkesítve nyugodt bátorsággal küzd és vi a té-
vely, a romlottság, az igazságtalanság és erőszak minden fondorlata  ellen.ui 

Az pedig csak természetes, ha érdeklik őket a magyarországi kath. élet ki-
emelkedőbb eseményei is. Többször sürgetőleg közbenjárnak a Szent István 
teljes birodalmára szóló kath. autonomiai mozgalom sikere érdekében,2 részt-
vesznek halhatatlan emlékű püspökük, Haynald kalocsai bíboros-érsek jubi-
leumi örömeiben, ép úgy a Simor hercegprímáséban, ott könnyeznek mind-
kettőnek sírja fölött  s odaszáll üdvözlésük és hódolatuk az új prímás, Vaszary 
Kolos és Császka György kalocsai érsek beiktatójára.8 Ebben az unió után 
csak az találhat hibát, aki a hercegprimásság, a kalocsai érsekség és az er-
délyi püspökség hierarchiai összefüggését  nem ismeri vagy szándékosan fi-
gyelmen kívül hagyja s megfeledkezik  arról is, hogy az erdélyi  katholikusok 
autonómiájukat  még  akkor is meg akarták  tartani  a maga épségében,  ha a 
magyarországi  autonomia létrejön.4  Ép ezért, bár tekintetük és szívük szere-
tettel ölelte át a távolból a római trón zsámolyát s igaz testvéri érzés mele-
gével kapcsolódott is lelkük az egész magyarországi kath. család közösségébe, 
legelső gondoskodásuk és aggódásuk tárgya mégis csak mindig a saját sorsuk, 
az erdélyi katholicizmus helyzete maradt. Ennek állapotáról tájékoztatást nye-
rünk, ha az egykorú véleményeket olvassuk. „Nagyon  számosak azon igények, 
— mondja Fogarassy püspök — melyek  erdélyi  egyházunk viszonyai  között 
jelenleg  mind  a hitélet  gyarapításában  és  az erkölcsök  javításában,  mind  pedig 
a nevelés  és  oktatás  fölkarolásában  támasztatnak  irányunkban."5  A lelkészi 
javadalom kérdésének megoldása tárgyában kiküldött igazgatótanácsi bizottság 
jelentése szolgáltatja a legértékesebb és legjellemzőbb adatokat: 0A mostoha 
politikai  és  felekezetközi  viszonyok hitéletünk  egységes  fejlődését  nem egyszer 
akadályozták,  okozták  pedig  különösen  azon szakadozottságot  és  magáramara'-
dást,  amit  egyházmegyénk  hitközségei  helyzetében  még  ma Is  találhatni.  A val-
lásos  és  népies  műveltség  összhangzatos  lüktetése  és  elöhaladása  helyett  lépten* 
nyomon ellentétekkel  találkozunk.  A bőségesen  javadalmazott  hitközségi  lelkészi 
szolgálat  közvetlen  szomszédjában  ott  van a szegény  község  még  szegényebb 
papja és  temploma;  az iskolától,  az egyház leányának  árvaságáról  nem is 

1 Jkv.: 1868-6; 1873-2; 1874-4. 
2 jkv.: 1868-26, 27; 1873-3, 5, 10, 19; 1874-7, 8; 1884-26. - Melichár i. m. 90. 
s Jkv.: 1877-8, 16, 17; 1886-1, 25, 26; 1889-5, 6, 9; 1891-9; - 1892-9, 10. -

É.J. 1892-7-11. 
4 Melichár i. m. 136-141. - Szemiíecz i. nv 186. 
6 1873-as jkv. 2. 
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szólva.  Hiányzik  egyházmegyénk  híveinek  kebléből  a szolidaritás  érzete;  a hit-
beli  társ  elhagyatottsága  és  lassankénti  elztillése  nem kelti  fel  a segélyre  sietés 
kötelességérzetét.  Még  népünk  előkelő  osztályai  is azt hiszik,  hogy a hitélet 
fenntartására  elég  egy-egy papnak jelenléte  és  hogy alapítványaink  elég  busás 
jövedelmet  adnak  az anyagi szükségletek  fedezésére.  Nem  látják  és  pedig  már 
közel  husz évi  közzététel  után se, hogy költségvetéseink  mily  visszás arányban 
vannak a kielégítésért  kiáltó  szükségletekkel  szemben."1 Kiegészítik a képet 
egy felségfolyamodvány  szavai: „Magyarország  többi  püspöki megyéjéhez 
képest  valóságos  missionak látszó  egyházmegye nagy területén  jobbára sze-
gény  egyházmegyék  állanak  fenn,  melyek  a mull  idők  buzgalmából  épült  tem-
plomokat  és  kápolnákat  sem képesek  fenntartani  s lelkészeiknek  csak igen 
szerény,  néhol  valóban szegény  jövedelmet  tudnak  juttatni."2  íme a legmar-
kánsabb ecsetvonások az e korbeli erdélyi kath. élet portrait rajzához. Ezekhez 
járulnak azok a további részletkérdések, melyek a püspöki kormányzat és a 
státusgyűlések munkaprogrammját állandóan kitöltötték s ma kiegészítik és 
teljesebbé teszik szemléletünket, mint: a királyi patronátusi plébániák sze-
génysége ; a székelyföldi  kepe ügye, melyet évlizedes küzdelem után sem 
sikerült kedvező megoldásra juttatni; a püspöki támogatással egyelőre saját 
erőből rendezett papi kongrua, melyhez ulóbb sikerült az államsegélyt is ki-
eszközölni; a piaristák Erdélyből való kivonása körül felmerült  incidens, mely 
üdvös és békességes elintézést nyert; az önmegadóztatásnak az egyházi és 
iskolai közjárulékoknak már akkor szőnyegre került s mai nézőpontunkból 
különösebb.érdekkel biró problémája; az évenkinti egyházi építkezések vi-
gasztaló statisztikája; az áldozatos alapítvány-tevések örvendetes adatai; a 
vidéki egyházak vagyonáról való gondoskodás; a kolozsvári Erzsébet agg-
menház ügye; a régi templomok értékes freskóinak  felkutatására  és megvé-
désére irányuló törekvés s végül az a méltóságteljes megmozdulás, mely az 
egyházpolitikai törvények elleni tiltakozásban jutott kifejezésre.8  E tiltakozás, 
mely „az egyházpolitikai törvényjavaslatok törvényre emelkedése esetén ezek-
nek e vallásos szellemre s a kath. egyház életműködésére nézve alig kima-
radható hátrányos hatása iránti komoly aggodalmait előadta", eredményre 
nem vezetett, az 1894. és 1895. években mind az öt javaslat törvény lett s 
1895 október 1-én életbe is lépett. E törvények címei a következők: 1. 1894: 
XXXI. t.-c. A házassági jogról; 2 1894: XXXll. t.-c. A gyermekek vallásáról; 
3. 1894: XXXIII. t.-c. Az állami anyakönyvekről; 4. 1895: XLIII. t.-c. Az 
izraelita vallásról; 5. 1895: XLIII. t.-c. A vallás szabad gyakorlatáról.4 Öröm-

1 1889 junius 26-án: Dr. Farkas Lajos, Biró Béla és Szentkirályi Kálmán. 1889-eS 
É.J, 18. 

2 Ugyanott 26. - 1874-es jkv. 15. 
a Jkv,: 1873-15-17, ?3, 24; 1874-59-60; 1876-7; 1879-20, 21, 24; 1883-22, 23; 

1884-8, 10, 38; 1885-35; 1886-8, 26; 1888-4, 8-12; 1889-4, 19-22; 1890-9, 9-19; 
1891-10; 1892-11, 12: 1893-10, 11; 1894-15-18, 28-30. 

4 Corpus 1894—95-ös kötet 194—315. — Hanuy Ferenc dr: A Vegyes házasságok joĝ  
története, különös tekintettel Magyarországra. Pécsett, 1904-55—56. 



mel állapítható meg azonban még így is a fennti  tárgykörből, hogy az 
éremnek volt másik oldala is s hogy a mindig a jobbat és tökéletesebbet 
akaró, nemes vezető-lelkek bírálata alapján megalkotott és elképzelt virágtalan 
mezőben nyíltak azért itt-ott gyönyörű virágok is. A kath. öntudatnak, jóté-
konyságnak és önfeláldozásnak  dicséretreméltó alkotásai. Csak a fóliánsokat 
kell föllapoznunk,  ahová írva vannak azok a nevek, adatok és számok, me-
lyeket „az Isten is fölírt".  Száraz tények ezek csupán és a beszédjük mégis 
a legszebb. Kiolvashatjuk belőle, mint az aranybetűs írást a márványlapon, 
azoknak a helyeknek nevét, ahol a vallásalap, a püspök és más jótevők ado-
mányaiból egyházi épületeket (templom, papi- és kántori lakás stb.) építettek 
vagy javítottak* E városok és községek a Jegyzőkönyvek és Évi Jelentések 
adatai alapján megközelítő pontossággal a következők: Teke, Bükszád, Apa-
nagyfalu,  Oláh-Toplicza, Bönczhida, Etéd, Tűrkös,_ Hodos, Mezőszengyei, 
Mikóújfalu,  TŰr, Esztelnek, Szerdahely, Felvincz, Csicsókeresztúr, Sárpatak, 
Mezősámsond, Szőkefalva,  Mócs, Naszód, Alsójára, Udvarhely—Szenttamás, 
Bájványosváralja, Ilyefalva,  Abosfalva,  Szárazpatak, Kaál, Györgyfalva,  Bánffy-
hunyad, Karácsonfalva,  Ehed, Sepsiszentiván, Sepsikőröspatak, Bereczk, Csík-
lázárfalva,  Mezőbánd, Oroszhegy, Kide, Székelyudvarhely, Dobra, Szászsebes, 
Marosvásárhely,' Orlát, Udvarhely—Lengyelfalva,  Görgényszentimre, Tölgyes, 
Kézdimartonos, Pálfalva,  Jobbágyfalva,  Homoród—Karácsonfalva,  Besztercze, 
Malomfalva,  Korond, Tövis, Kőrösbánya, Brád, Oláhfenes,  Vicze, Kolozs-
monostor, Csíkdelne, Kadics—Bethlenfalva  (így), Farkaslaka, Nagysink, Böő, 
Alsócsernáton, Nyújtód, Mikeszásza, Homoródremete, Kerelőszentpál, Zágon, 
Magyarlápos, Selye, Futásfalva,  Szarvaskend, Fancsal, Székelykeresztúr, Buza-
háza, Imecsfalva,  Bethlen, Fenyéd, Gyergyócsomafalva,  Gyergyóbékás, Szék, 
Harasztos, Balánbánya, Vágás, Székelyszállás, Zalánpatak, Csíkszentmihály— 
Ajnád, Almakerék, Szentágota, Kézdisárfalva,  Segesvár, Túr, Katona, Egrestő, 
Udvarhely—Szentlélek, Marosjára, Kászonjakabfalva,  Kiskapus, Dicsőszent-
márton. Nehéz feladat  volna a ráfordított  pontos költség megállapítása, de az 
áldozatok nagyságának mértékét megközelítőleg szemléltetheti az is, ha meg-
mondjuk, hogy az az összeg is, ami a fennti  építkezésekre a Jegyző-
könyvek és Évi Jelentések lapjain számszerűleg megtalálható s az egésznek 
bizonyára csak csekélyke része lehet, már magában 338.036 frt  IVh kr-t 
tesz ki.1 

„S míg a haladó évszázak a hiúságnak és pompának sok hívét emlé-
kükkel együtt nyomtalanul eltemették, ma is élénk kegyelettel Őrizik azok 
nevét, kik kegyes alapítványaikkal szejjb és magasztosabb eszmékért áldozni 
törekedtek"2 — írja a krónikás. Örvendetes élmény akkor olvasnunk azok 
hosszú névsorát is, akik időszakunkban kegyes alapítványokat tettek, vagy 
más adományokkal jótékonykodtak egyházuk szolgálatában, mint: Lázár Miklós, 

i Jkv.: 1874—44,45; 1882—13; 1883—11. — É. J.: 1883—6; 1884 -7 ; 1885—14; 
1886-6; 1887—14, 144; 1888-9, 10, 11; 1889—27, 28; 1890—2U; 1891—6; 1892—11, 12; 
1893—5, 6; 1894—29, 30. 

* É. J. 1891—13. 



gróf  Mikes Benedek, gróf  Nemes Ábrahám, Pankl Ferenc, dr. Farkas Lajos, 
Váradi Móric, Mikó Miklós, Erőss Elek, Nagy Imre, Nagy István, Búzás Mi-
hály, Petelei Jánosné, dr. Náthán Bernát, Laiber Antal, szentkatolnai Demény 
Gábor és neje Szabó Julianna, Szentpéteri János, Bándy József  és neje Ste-
fánovics  Emilia, báró Bornemisza Tivadar és neje báró Jósika Rózália, gróf 
Kálnoky Felixné szül. báró Beess Crostin Ludmilla, Darvas János, Nagy István, 
dr. Török Albert, Farkas Lajos, Jung Cseke Lajos, dr. László Mihály, Boros 
Károly, dr. Schopper György, Szőcs János, hatolykai Páll Sándor, 19 szé-
kelyudvarhelyi érettségizett, Fülöp Alajos, Strasser Anna és a Magyar-Francia 
Biztosító Társaság. Alapitványaik, adományaik körülbelül megállapítható ösz-
szege 97.965 frt  66 kr. Külön hagytam Haynald bíboros-érseket, ki Kalocsáról 
is majd 70.000 frtot  ajándékozott az erdélyi egyházmegye céljaira, s a két 
püspököt, kiket az erdélyi kath. egyház jótevőinek sorában Háynalddal együtt 
kivételesen díszes hely illet meg, kik „mint földön  járó gondviselés" jó pél-
dával mindenütt elől tündököltek s nevüket a késő utódok előtt is halhatat-
lanná tették. Fogarassy alapítványainak és adományainak felkutatható  összege 
370.285 frt  20 kr, míg a Lönhárt püspöké 1894-ig 183.633 frt  95 kr. Őrizzük 
meg valamennyiük emlékét, kik „nem engedték kialudni keblükből a jóté-
konyság nemes tüzét s kik éberen tartják legalább a tudatot, hogy mi az a 
kötelesség, mellyel a hívő egyházának tartozik."1 Megbecsülte őket jelenjük is, 
hisz a státusgyűlések feljegyzései  között a legszebb helyeket részükre tartották 
fenn,  hogy ma nekünk hit, erősség, bizalom és példa legyenek. Ugyanazokon 
a díszes lapokon találjuk megőrizve azok nevét is, kik annak a negyedszázad-
nak erdélyi kath. életében, főleg  az autonomia munkaterén, különösebb érde-
meket szerezve névszerinti kiemelésben, köszönetben, elismerésben részesültek, 
vagy felirat  és küldöttség által nyerték el az egyházmegye és a Státus meg-
különböztetett tiszteletét. Névsoruk,' melyben egyházi és világi főméltóságok 
mellett a munka tisztes közkatonái sorakoznak, részben egy eseményekben 
gazdag kath. történetre utal, másrészt ékesen szóló bizonysága annak a ritka 
összhangnak, mely az erdélyi kath. társadalmat egyházának egyenlő szolgá-
latára az autonómiában, minden idők e páratlan kath. intézményében egyesí-
tette. Igazolják szavaimat e nevek: báró Eötvös József,  hilibi Gál János, báró 
Apor Károly, Lukács Béla, dr. Haynald Lajos, Trefort  Ágoston, Haller Rezső, 
Herczeg Lajos, Heigel József,  Benel János, Galiszter Lajos, Korbuly József, 
Kovács János, Roszkosnyi Elek, Macskási Ferenc, gróf  Lázár Jenő, báró Jósika 
Sámuel, Simor János, Mikó Bálint, báró Jósika Lajos, dr. Salzbauer János, 
dr. Mohay Sándor, Biró Béla, Girsik János, Márkos János, dr. Groisz Gusztáv, 
Vaszary Kolos, Császka György, Veszely Károly, Züllich István, Lönhárt Fe-

i Jkv.: 1874—45, 59; 1879-32, 44, 48; 1883-11; 1885—33; 1886—23; 1887-44,46; 
1888-11,28, 29; 1890 -21; 1891—11, 17; 1892-6, 7, 13, 14, 18; 1893 r.-l 1; 1894-18. -
É. J.: 1883—6, 8, 35, 36;' 1884—68; 1885-97; 1886—115; 1887-143; 1888- 8, 123; 
1889—136; 1890 -21, 22, 23, 97, 98; 1891—13, 14, 141, 142; 1892—28, 29, 110; 1893 -16, 
171, 172; 1894-57, 58. — Pallas Lexikon VII. 308, XI 684. — Brassói gimn. 1895/96-ik 
évi Értesítője 14; Csíksomlyói gimn. 1895/96-ik évi Értesítője 104. 



renc és báró Eötvös Loránd.1 Egy hatalmas élet lüktetése érzik ki e tömören 
sorakoztatott nevek néma falanxából.  S bármennyire ellenmondásnak is lássék, 
az autonómiának ugyanez az ereje és eleven élete rajzolódik elém, ha azok 
előtt a sirok előtt áll meg emlékezetem, amelyeknek könnyfakasztó  fáklya-
füstjébe  a Státus is belenézett a hivatkozott negyedszázad alatt. Mert úgy van 
az, hogy a föld  szentebb és drágább lesz, melyben őseink csontjai porlanak, 
az intézmény pedig értékesebbé válik, ha múltja és halottjai vannak. Mert 
mélyebbre nyúlnak gyökerei, egészen a sirok mélyéig... A hitet adó kegye-
letnek ezt az áhitatát keltik bennem a Státus hivatalosan elgyászolt halottjai, 
mint: Keserű Mózes választott püspök, előadó, id. Groisz Gusztáv miniszteri 
tanácsos, Mikó Antal főkirálybiró,  Fogarassy Mihály püspök, Mikó Mihály 
ig.-tanácsos, Simon Elek világi jegyző, Filker Elek titkár, Kardos Ignác kano-
nok, Kolosi Antal kanonok, báró Apor Károly, Gáli Lajos, Trefort  Ágoston 
miniszter, Béldi Gergely, dr. Éltes Károly apát-kanonok, Andrásy István apát-
kanonok, Szabó István igazgató, dr. Veress Ferenc theologiai tanár, Nagy 
Lajos tb. kanonok, lovag Krémer Sámuel, Simor János hercegprímás, dr. 
Haynald Lajos kalocsai érsek, hilibi Gál János ny. kúriai biró, báró Jósika 
Lajos, hatolykai Páll Sándor, Nagy Imre kanonok és Bálint Károly kanonok.2 

A rendelkezésemre álló tér parányi lett volna az erdélyi kath. élet 25 
esztendejének részletező és kimerítő méltatására. Azt gondoltam tehát, hogy 
összesürítem a kérdést az eredmények, alkotások és a legkiválóbb szereplő 
személyek e tekintélyes számbavételévé. Az idő lepergett ugyanis a végtelen-
ség mérlegéről immár a semmiségbe, az események részletei a dolgok össze-
függéséből  kiesve, a jelenre és a jövőre való minden hatóerő nélkül pihennek 
úgyis valahol a feledés  mélyén: az épület, a templom azonban áll, ha rom-
jaiban is, s a dicső nevek, melyek mögött egy-egy áldozatos alkotásnak, ala-
pítványnak vagy más emlékezetes kath. ténynek örök mécsese világol, meg-
maradnak szemeink előtt a hallhatatlanság fényességébe  burkolva. Elveszhet 
az írás, elpusztulhat a könyv és levél, de az erdélyi virágzó kath. autonomikus 
életnek azok a bizonyságai, melyeket ezek az intézmények és alkotások s a 
bennük élő nevek reprezentálnak, nem fogják  megismerni soha a feledés 
múlandóságának lehelletét és nem szűnhetnek meg soha tanúskodni arról, 
hogy itt öntudatos, áldozatos lelkekben gazdag, virágzó kath. élet és autono-
mia létezett. „Facta loquunturl" 

Az iskola és a templom elválaszthatatlanok. „Régi, örökérvényű igazság: 
hogy az iskola  az egyház leánya."A kath. egyház iskolafenntartó  kötelessége 

1 Jkv.: 1868—13; 1876 -5, 13; 1877-8, 16, 17, 27, 28, 32; 1879-22, 23; 1882-11, 
12,22; 1883—13; 1884-10; 1880-7, 25; 1888-27; 1889—5, 6, 9, 35; 1890—27, 29; 
1891—12, 13, 16, 20; 1892-10; 1893rk.-24, 25; 1893 r.-9; 1894-12. 

É. J.: 1884-4; 1892-7, 9, 11; 1894-7, 9, 13. 
a Jkv.: 1874-5; 1882-5, 9, 10; 1885-8; 1886-8; 1888-4; 1890—5, 8; 1891-5,6,9; 

1892—6, 9; 1894—10. 
É. J.: 1885—6, 8; 1886—4; 1889—7, 8; 1890-7; 1891-5, 6; 1892-5, 7. 
» Marosvásárhelyi gimn. 1894—95. évi Értesítője. 5, - 1889-es É. J. 18. 



és hivatása ott fogamzott  meg az „euntes, docete omnes gentes" isteni pa-
rancsolatában. Azóta, ahol megjelent a kereszt, védelme alatt mindenütt léte-
sült az iskola is. Nem feladatunk  annak az áldásos hatásnak végtelen nyom-
dokait kutatni, melyet a katholicizmus az emberi művelődés történetére 
évezredeken át gyakorolt, csupán a mi negyedszázadunk érdekel Erdélyben. 
Az erdélyi katholicizmus felfogása  és tevékenysége iskolai ügyekben. Már az 
első státusgyűlésen mindenre kiterjedő klasszikus programmot kapunk, ame-
lyet az erdélyi kath. autonomia iskolai hitvallásaként kell elfogadnunk.  A gyű-
lés alelnöke, a későbbi világi elnök, báró Jósika Lajos adta e programmot 
Fogarassy püspökhöz intézett emlékezetes beszédében: „A vallásosság  bölcsője 
az iskola,  aki hitéhez  ragaszkodik  s ezt maradékában  is fenntartani  akarja, 
annak akarnia is kell,  hogy gyermeke vallásos  érzelmek  befolyása  alatt  neve-
kedjék.  De fájdalommal  kell  tapasztalnunk,  hogy éppen  katholikusok  azok, 
kik nevelői  intézeteiktől  az egyházi  befolyást  el  akarják  zárni és  ezeket  egészen 
a kormány rendelkezése  alá  bocsátani.  Én a kormánytól  sohasem tagadom  meg 
azt, hogy ott,  a hol a köztársaság  érdeke  forog  fenn,  felügyeljen.  Megkívánja 
ezt azon egyensúly  fenntartása,  mely mindenikünk  jogainak  sérthetlenségét 
biztosltja,  meg azon közreműködés  egyesítése,  melyet  előmozdítani  polgári  kö-
telességünk.  De hogy kath. ifjaink  nevelésétől  a kath. szellem  befolyását  el-
rekessze, hatalma  egy oly túlterjesztésének  tartom,  mely igenis  gyakran vallásos 
érzelmeinket  sértheti.  Protestáns  hazánkfiai  híven  őrzik  azon dicső  feladatukat, 
hogy nevelő  intézeteiket  önállólag  kezelik,,  és  csak elismeréssel  lehet  említeni, 
azon vallásos  buzgalmat,  hazafi  érzést  és  művelődési  emelkedést,  melynek  ter-
jesztésében  működnek.  Hasonló  állasban  miért  ne tudnánk  mi is hasonlót  esz-
közleni?  Hogy  kizárólag  a kormány igazgassa  nevelőintézeteinket,  a kath. 
érdekeket  ki nem elégítheti.  De az sem kielégítő,  ha csak egyházi  személyek 
képviselik  a kormánnyal  szemben az érdeket,  mely körül  működni  a szülőknek 
Istentől  rendelt  feladata.  Egyesüljön  azért  azon tekintély,  mely az Isten  szavát 
hirdeti,  azon erővel,  melynek  kebelében  ez gyökeret  vert,  és  ha a nevelés  fel-
adatában  részt  vehet mindenki,  ki erre hivatva  van, hogy mindenkit  kielégít, 
körülöttünk  álló  példák  bizonyítják."1 

Ma sem mondhatnánk egyebet, mint ez a világos beszéd, amely hig-
gadtan visszautasítva az egyházellenesség divatjához tévedt ál-katholikusok 
merényletét, tiszteletteljes hangon mutatja meg az állam törvényes hatáskörét, 
hangsúlyozva azt is, hogy az autonomikus iskolakormányzás csak a világi 
katholikusok bevonásával képzelhető el. Az 1867—1894 közötti évek gyakor-
lata ennek az elméletnek volt az életbe való átvitele, azokkal a nagyértékű 
törvényes biztosítékokkal szilárdulván közben a kath. autonomia iskolai hatás-
köre, melyekről az előbbi fejezetben  részletesen megemlékeztünk. Természe-
tesen nem ment e munka sem akadályok és gáncsoskodások nélkül, főleg  a 
középiskolai kérdésben, mely különösen és elsősorban tartozott a Státus in-
tézkedési körébe, míg a népnevelés és oktatás ügyeiben tényleg csak támo-
gatta a saját hatáskörében intézkedő püspöki kormányzatot. A hátráltatók 

i 1868-as jkv. 7. — L. Lönhárt püspök szavait: Jkv. 1885—6; 1884—5, 6. 



azok a tényezők voltak, melyekre előbb Jósika is kitért s amelyekről az 1874-es 
felségfolyamodvány  is megemlékezik e szavakkal: „ . . . ismerjük  mi is azon 
áramlatot,  mely a rnult  évszázad  utolsó  tizedében  kezdődvén,  Európa több or-
szágaiban s némileg  már nálunk  is a tan- és  nevelőintézeteket  vallási  jelle-
göktől  megfosztani  törekedik...  "x 

Az 1883. évi XXX. t.-c. 41. §-a és az 1893. évi középiskolai hatásköri 
szabályzat a bizonyság rá, hogy e szándék az erdélyi kath. autonomia ősi 
jogain megtört. Érintetlenül megmaradtak egyházunk jogai és „azon autono-
mikus állás,  mely az erdélyi  katholikusok  iskoláit  századok  óta megillette."2 

Hogy mi volt lényegében ez a kivételes autonomikus állás, szabatosan és 
röviden megtalálható a Státusnak 1884-ben Trefort  miniszterhez intézett fel-
iratában: „Nagyméltóságod  által  sem vonatik  kétségbe,  ho?y kath. középisko-
láinkat  mi magunk tartjuk  fenn  s az állam  részéről  ezek tekintetében  még  csak 
segélyezésben  sem részesülünk,  — hogy kath. középiskoláinkhoz  a tanerőket 
egészen  függetlenül  a kormánytól  mi alkalmazzuk,  mi mozdítjuk  el  vagy nyug-
díjazzuk;  hogy kath. középiskoláink  minden  bel-  és  külügyeit  szintén  függet-
lenül  mi intézzük  s mindezekhez  a kormánynak jóváhagyását  vagy megerősí-
tését  sem tartozunk  kikérni.  Ezen ténykedések,  úgy vagyunk meggyőződve, 
kimerítik  a rendelkezés  és  közvetlen  vezetés  fogalmát  úgy, hogy a legfőbb 
felügyeleti  jogon kívül  csakugyan nem marad  fenn  semmi a m. kormány, 
illetve  Nagyméltóságod  számára."*  Meg is becsülte a Státus iskoláit mindig, 
legtöbb küzdelmét azok elszánt védelmében vívta s valóban a Státus egye-
temének meggyőződését képviselik az 1894-es Évi Jelentés szavai: „Az erdélyi 
róm. kath. statusnak  a templomok  mellett  legfőbb  kincsei  tan- és  nevelőinté-
zetei.  Összes vagyona: jelentékeny  pénzalapjai,  nagy terjedelmű  birtokai  és 
mindennemű  készlete  csakis intézetei  miatt  van, mindez  csak eszköz a tan- és 
nevelőintézetek  feladataihoz.  Ha  megszűnnének  a statusnak  intézetei,  autonó-
miájának  alig  lenne értelme.  Azért  midőn  a status  intézeteit  védelmezi,  úgy-
szólván  autonómiájának  alapját  védelmezi.'"1 

Kétségtelenül van e sorokban túlzás is, mert egyoldalú értékelésénél az 
autonomia hatásköri tartalmának nagyrészét figyelmen  kívül hagyja, de akkor 
is élénk szemléltetője marad ez írás annak a becsülésnek, melyben a Státus 
iskoláit részesítette. El is mondhatjuk, hogy a státusgyülések munkarendjét 
elsősorban és legtöbbet az iskolai kérdések foglalkoztatták.  Egészen remény-
telen is volna vállalkozásunk, ha a rendelkezésünkre álló szűk keretek között 
teljességet igénylő beszámolót akarnánk adni az erdélyi kath. egyház és .auto-
nomia időszakunkra eső összes iskolai tényeiről és eseményeiről s ép azért 
meg kell elégednünk a kiválasztásnak és rövid ráutalásnak azzal a közvetítő 
módszerével, mely eljárásunkban a hitélet ismertetésénél is irányított. A szak-
író feladata  marad egykor kimeríteni gazdag sokaságát mindazoknak a tanügyi 

i 1871-as jkv. 25. 
a 1882-es jkv. 7. 
s 1884-es jkv. 21, 22. 
i 1894-es É. J. 58. 



problémáknak, melyek ebben az időben az erdélyi kath. egyház iskolaügyi 
működésében megnyilvánultak. Nekünk csak egy filmszerű  felvetítése  kívána-
tos és szükséges a tárgyalásra került kérdések címének, hogy áttekintésünk 
ezzel is szélesebb és világosabb perspektívát kapjon. íme, amint válogatás 
nélkül következnek: a dr. Farkas Lajos „első porszemül szánt" adományával 
1874-ben először megemlített, később létesült s az.l894-ik évi országos 
tanári nyugdíjtörvénnyel tárgytalanná vált erdélyi kath. tanári nyugdíjügy; 
a tanítói nyugdíjalap, melynek működését az országos törvény létesítése 1892 
január 1-től hasonlóan fölöslegessé  tette és megszűntette; a kir. kincstári 
kegyuraság alatt álló tanítók nyomorúságos helyzete és iskoláik bizonytalan 
tulajdonjoga; a tanári fizetések  rendezése 1869, 1873, 1876, 1877, 1883 és 
1886-ban; a népiskolák és tanítók felsegélyezésére  rendezett gyűjtések; örven-
detes püspöki jelentés 1879-ben az elemi iskolák fejlődéséről  az utóbbi 10 év 
alatt; az 1869/70-ik iskolai évre életbe lépett Eötvös-féle,  majd az 1879-es 
újabb középiskolai tanításterv; a Szent István Társulat, a püspöki engedélye-
zés és általában a tankönyvkérdé^; a gimnáziumok jelentős fejlődése  és a 
tanári képesítések tárgyában való figyelemreméltó  haladás; pap-tanárjelöltek 
az egyetemen; ösztöndíjak szorgalmazása a brassói gimnázium mellé is; a 
középiskolai tankerületnek az 1883-as törvény intencióinak megfelelő  ketté-
osztása; igazgatók és tanárok igazgató-tanácsosok lehetnek; a tanítók státus-
gyűlési képviseltetése; 1867-től a püspöki biztosok és világi főgondnokok, 
1873-tól a státusi iskolalátogatók intézményének meghonosítása; a nagy gra-
vamen az érettségi elnöklés kérdésében, új rendtartás, ezekkel kapcsolatban 
az autonomikus jogoknak intézményes biztosítására irányuló mozgalom, ta-
nácskozás az államkormány és az autonomia között, mely a legfőbb  kegyúr 
által jóváhagyott középiskolai hatásköri szabályzathoz vezetett; megállapodás 
a gimnáziumi tanárok kinevezése körüli eljárásban; a virágzó állapotában 402, 
1868 óta 179-re csökkent létszámú Terézárvaház országos- törvénnyel meg-
védelmezett alapítványai, kapcsolatban egy ipari szakosztállyal megtoldott árva-
házi felső  népiskola terve, mely 6 osztályú jó népiskolára módosul, ahol a 
kézimunkára különös figyelem  fordítandó;  a nyolcéves tanfolyamot  és ezzel 
együtt hároméves tanítóképzőt fenntartó  nagyszebeni Orsolyák 7 megszűntetett 
alapítványa; a csíksomlyóí kántor- és tanítóképző állapota; finevelő  intézetek, 
internátusok; a gimnáziumok szabályzata; a tanárok és tanulók fegyelmi  sza-
bályzata; tandíj-ügyek; a tanári helyettesítési díjak szabályozása; a német 
nyelv tanításának kérdése; a szentföldi  központi (mikházi) népiskola régi 
színvonalra emelésének ügye; a görög nyelv és a görögpótló tantárgyak; 
nem kath. hitoktatás intézeteinkben; az államsegélyek fontos  problémája; az 
autonomia tulajdonát nem képező, csupán annak igazgatásába és vezetésébe 
bekapcsolódott erzsébetvárosi és szamosújvári gimnáziumok elszakadása; az 
1892/93-ban Székelyudvarhelyt megkezdett státusi tanári kongresszusok; közép-
iskoláink az 1873-as bécsi és az 1875-ös budapesti kiállításon s a gyula-
fehérváriak  rajzainak sikere; Berzenczei István státusgyűlési képviselő elosz-
latott aggodalma a németajkú apácák leányiskoláinak hazafias  nevelése tekin-



tetében; gróf  Nemes Ábrahám alapítványa és a háromszéki kath. reáliskola 
gondolata; a gimnáziumi tanulók létszámcsökkenésének indoka a reálpályák 
felé  vonzódásban; iskolai építkezések.1 Kaleidoszkopszerű csupán a kép, amit 
a felsorolásnak  ez a tömege nyújt, de annyit bizonyára azonnal érzékeltet, 
hogy a püspök és a Státus valóban szivükön viselték az iskoláztatás ügyét. 
Természetesen anyagi áldozatoktól sem riadva vissza, hisz a hitéletnél tár-
gyalt alapítványok legnagyobb része iskolai alapítvány volt. A Státus ezekre 
az áldozatokra püspöke előtt ünnepélyes fogadalmat  is tett, amit 1874-es 
beszédében báró Jósika Lajos tolmácsolt Fogarassy püspöknek: „*..és  mi-
után különösen  iskoláink  ügye csakis úgy mozdítható  elő,  ha püspöki megyénk 
valamennyi  hive erejéhez  mérten  áldozatokkal  is kész  leend  e nagy cél  eléré-
séhez  hozzájárulni,  ígérjük,  hogy az áldozatok  hozatalában  jó példát  fogunk 
hitsorsosainknak  adni."2 

E példaadásban azonban nehéz lett volna a püspököt megelőzni. A lel-
kes jótevők csak nyomdokaiba léphettek az áldozatos jótékonykodásnak azon 
az utján, ahol az általa létesített intézmények voltak a leggyönyörűbb útjelzők, 
mint a kibővített gyulafehérvári  papi szeminárium s az abban megszervezett 
új tanszék; ugyanott az irgalmas nővérek zárdája és a szamaritánus-intézeti 
épület; a gyergyószentmiklósi irgalmas nővérek leánynevelő intézete, iskolája 
és a tanító nővérek fenntartására  tett alapítvány; ugyanott a munkaképtelen 
szegények menedékháza alapítvánnyal; a nagyszebeni ferencrendi  apácák zár-
dája ; ugyanott az Orsolyák intézetének kibővítése s a korona mindezek fölé 
a „Lyceum academicutn" céljaira hagyományozott 100.000 frt.3  Ez a dicsére-
tes főpásztori  áldozatkészség, mely Lönhárt püspök lelkét is eltöltötte, a ke-
gyes alapítók és jótevők jelentékeny, támogatása s a Státus e célra rendelt 
alapjai voltak azok a tényezők, melyeknek összefogott  erejével az erdélyi kath. 
középiskolák, finevelők,  internátusok és elemi iskolák ebben az időszakban 
működhettek és pedig az állam és a kor követelményeinek megfelelően,  a 
fokozott  igényeket is kielégítve. A feladat  sok helyen és sokszor nem is szo-
rítkozott csak a meglévőnek a fenntartására,  hanem a javítás, kibővítés s még 
az új építkezés is állandóan napirenden voltak. Mindez az autonomia és az 

1 Jkv.: 1873-15, 16; 1874-7, 8, 10, 15, 22, 24, 42, 44—45, 59-61; 1876-5—7, 
9-12, 14-20; 1877-30 - 32; 1879—20—21, 27, 32 - 44, 46; 1882-5, 7, 13-16, 18-20, 
22,36, 42—44, 47; 1883-14-19, 21-22; 1884-10-36, 38; 1885-18, 19, 25, 28, 29, 33; 
1886-19-23, 26; 1887—5,. fi,.  39—47; 1888-3, 25—29; 1889—4, 26—30, 32; 1890—21, 
24-28; 1891-10-11, 13—21; 1892-6, 7, 13—20; 1893 - 4, 10-H, 15-20, pótlap 1-2; 
1894-18-23. 

É.J.: 1883—7—9, 14—15, 17—30, 33, 36-37; 1884-29-30, 40-46, 58-63; 1891-117; 
1892-78-79; 1893-114-124; 1894-68, 87, 99-106. 

Értesítők: brassói 1895-96. évi 39, 41, 69, 71-72; csíksonilyói 1895-96. évi 107, 
108, 114, 115; gyulafehérvári  1895-96. évi 32, 34-35, 38-39, 41, 5C-62; kézdivásárhelyi 
(Kanta) 1895-96. évi 91, 93, 117; kolozsvári 1897-98. évi 105, 127; marosvásárhelyi 
1894-95. évi 84, 86, 100-101; székelyudvarhelyi 1895-96. évi 58-63. 

2 1874-es jkv. 7. 
f  Jkv.: 1874—45; 1877-30. — É. J.: 1890-98; 1891—142; 1893—172. — Pallas 

Lexikon VII—308. 



abba bekapcsolódott erdélyi kath. társadalom saját erejéből. Hisz az 1888-ik 
évi státusgyűlés óta a gimnáziumok részére sürgetett államsegély csak 1894-ben 
érkezett meg, amikor Gyulafehérvár  és Brassó nyitották meg a segélyezendő 
iskolák sorát. Az elsőnek az állampénztár ideiglenes fenntartás  címén 2000, 
építkezésre 5000, az utóbbinak építkezésre 4000 frtot  utalványozott.1 Milyen 
csöpp ez a tengerben, ha tudjuk, hogy a gimnáziumok rendes fenntartása  a 
Státusnak évenkint átlag 150.000 frtba  került, ami 27 év alatt kerekszámban 
4 millió frt  kiadást jelentett. És az építési és más egyéb rendkívüli kiadások ? 
Ilyen pedig mindegyre akadt, amiről meggyőződhetünk, ha röviden végig-
nézünk gimnáziumainkon. Brassóban 1869 őszén nyilt meg az V., 1870— 
1871-ben a VI. és VII., az 1872/73-ik tanévben a VIII. osztály. 1889-ben köti 
meg egyezményét a Státus a hitközséggel, melyben az iskolát alapjaival együtt 
teljesen átveszi s így 1890 óta a tanulmányi alap fedezi  az. iskola összes 
költségeit.2 Csíksomlyón  1873 nov. 25 én ünneplik a VIII, osztály beállítását, 
1888-ban történik a gimnázium átalakítása, ugyanakkor 10.000 frttal  a csík-
megyei székház megvásárlása finevelői  célokra. A tanítás az átalakított épü-
letben az 1888—89-ik tanévben kezdődik, akkor nyilik meg a finevelő  is 
s ugyanazon épület egyik szárnyában az internátus.8 Gyulafehérváron  1870 
nyarán lesz az iskola 6 osztályú u. n. nagygimnázium. A püspöki liceum, 
mint VII—VIII. osztály, 1871-ben nyilvánossági jogot nyert. 1883 okt. 4-én 
a katonai kincstártól visszaperelt és átalakított régi jezsuita kolostorba költö-
zik a gimnázium s 1888-ban egy igazgató vezetése alatt egyesül a püspöki 
líceummal.4 Kézdivásárhelyen  (Kanta) az 1867—68-ik tanévben megnyílt a IV. 
osztály is, 1890-ben a gimnázium épületét 4842 frt  83 kr költséggel átalakít-
ják úgy, hogy kap két új termet és szertárhelyiségeket. 1894-ben még csak 
I—IV. osztályos.8 Kolozsvárt  az 1867—68 ik tanévben átalakítva, kijavítva és 
újra felszerelve  megnyílik az 1848 óta szünetelő Szent József  finevelő  intézet. 
1876 ban a természetrajzi és vegytani szertár kap 2 termet és egy előadó-
szobát. 1892-ben pedig 7122 frt  költséggel tornacsarnok épül." Marosvásár-
helyt  1873-ban leég az iskola fedele,  mire a hitközség és a tanulmányi alap 
együtt 27.000 frt  költséggel a meglévő egyemeletes épületet második emelettel 
bővítik ki, ami 1874-re el is készül. Ezzel egyszerre történik a nevelöház 
bebútorozása s az udvar szárnyépületeinek a piaci bolttal és emeleti lakással 
újból való felépítése,  ami az ösztöndíjalapnak 12.325 frt  kiadást jelent. Az 
iskola még 1894-ben is csak 6 osztályos.7 Székelyudvarhelyen  1871-ben egy 
u. n. „póttanoda" épül, mely 1872-ben megnyílt (rajzterem, természettani és 

» Jkv.: 1886-20/21; 1890-25'26; 1892—16/17; 1893-4; 1894-20, — Brassói.Érte-
sítő 69. — É. J.: 1894-99/106. 

2 Értesítő: 13/14, 22, 39. 
s Értesítő: 104, 122. 
•» Értesítő: 34, 35, 40. 
s Értesítő: 38, 57, 83. 
o Értesítő: 118, 126, 128. 
7 Értesítő: 86/87. 



természetrajzi szertár és 1 tanterem). Költsége 15.200 írt. 1889 tavaszán 
13.000 írtért ujabb telket vásárolnak, 1890 ben megkezdődik az új gimnázium 
építése, mely 100000 írtnál több költséggel az 1892/93-ik tanévre már be-
fejezést  is nyert. 1892 szept. elején a tanulmányi alap költségén átalakított 
régi gimnáziumi épületben internátus létesül.1 

Hasonló elevenség és fejlődés  észlelhető a népnevelés kérdésében is, 
melynek majdnem kizárólagos támogatói a püspökök voltak. Nincs státus-
gyűlés, amelynek napirendjéről a rendszeressé vált elemi iskolai püspöki ado-
mányok hálás elismerésének jegyzőkönyvi köszönete elmaradt volna. Össze-
állítható és teljességre igényt nem tartó jegyzéke is igen nagy azoknak a 
helyeknek, ahol a tanítók főpásztori  segélyben részesültek, illetőleg ahol elemi 
iskolákat vagy tanítói lakásokat építettek. Ilyenek: Marosvásárhely, Nagyernye, 
Bánffyhunyad,  Sepsikőröspatak, Kide, Bálványosváralja, Véczke, Sálfalva, 
Abosfalva,  Máréfalva,  Kézdipolyán, Vágás, Sinfalva,  Bözödújfalu,  Szászfalu, 
Déva, Harasztos, Korond, Udvarhely—Pálfalva,  Apanagyfalu,  Besztercze, Szász-
erked, Teke, Sepsibükszád, Oláh-Toplicza, Bonczhida, Magyarlápos, K.-Újfalu, 
Ditró, Gyergyóalfalu,  Gyergyóújfalu,  Gyergyószentmiklós, Etéd, Gyulafehérvár, 
Nagyenyed, AlsócSernáton, Torja, Hátszeg, Ilyefalva,  Udvarhely—Szentkirály, 
Kolozsmonostor, Jegenye, Bács, Boicza, Szarvaskend, Mezősámsond, Iszló, 
Csiksomlyó, Sárpatak, Vicze, Gyergyótölgyes, Mezőszengyei, Gelencze, Nyá-
rádtő, Tövis, Medgyes, Bolya, Tűr, Abosfalva,  Szászváros, Gyergyótekerőpatak, 
Egrestő, Magyárigen, Köszvényes-Remete, Fitód, Radnót, Hosszúaszó, Szász-
régen, Zágon, Fenyéd, Jobbágyáivá. A felhasznált  püspöki adományok ösz-
szege, amiről tudomásunk van, 246.231 frt  25 krt tesz ki.2 

S míg a teljes oktató személyzet 1876-ban 287 világi tanító, 20 tanítónő, 
83 gimnáziumi tanár és 28 szerzetes tanító*, addig az 1893/94-ik tanév végén 
a 291 kath. egyházközség 275 elemi iskolájában 339 tanító és 68 tanítónő, 
az 5 nyolc osztályú (Brassó, Csíksomlyó, Gyulafehérvár,  Kolozsvár, Székely-
udvarhely), az 1 hat osztályú (Marosvásárhely) és 2 négy osztályú (Kézdi-
vásárhely—Kanta, Szamosújvár) gimnáziumban pedig 114 tanár működött. Az 
elemi iskolákat 29.434, a gimnáziumokat 1828 tanuló látogatta, a 7 finevelö 
intézetben (Csíksomlyó, Gyulafehérvár,  Kézdivásárhely—Kanta, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Székelyudvarhely) 272 alapítványos, 126 fizető  és 23 ingye-
nes, a két internátusban (Csíksomlyó, Székelyudvarhely) pedig 144 tanuló 
nyert ellátást.4 • r " 

1 Értesítő: 6, 8—9, 66. — A teljesen nem státusi s 1892-beh, illetőleg 1894-ben a 
Státustól elvált erzsébetvárosi és szamosújvári algimnáziumokkal nem foglalkozom.  A gim-
náziumokhoz 1. jkv : 1879—46; 1882—44; 1883—17, 19; 1884—26; 1886—20/21; 1887—39/40; 
1888—3, 26—28; 1889—4, 26—28; 1890—24/25; 1892—15, 16; 1894—18, 19, 20, 22 — 
É. J.: 1892-78, 79; 1893-114-124; 1894 - 87. 

2 Jkv.: 1874-44, 45; 1882—13; 1886- 23; 1892-6. — É. J.: 1887-144; 1888-124; 
1889-136; 1890—98; 1891-141, 142; Í893-170, 172. 

3 1876-os jkv. 22. 
4 1894'es É. J. 58, 65, 123, 133, 138, 151. 



így gondoskodott az erdélyi kath. egyház egyedül a saját erőire ha-
gyatva arról, hogy a jövő nemzedéket, melyben az elődök tovább élnek — 
egyik kegyes iskolaalapító alapítólevelének szavai szerint — „minden  szüksé-
ges és  hasznos ismeretekben  úgy oktassák,  miszerint  a hasznos ismeretek 
gyarapodásával  gyarapodjék  egyszersmind  ártatlan  lelkükben  és  életükben  az 
ájtatosság,  a jámborság,  az isteni  félelem,  a keresztény  önzetlen  és  őszinte 
szeretet,  a szeplőtlen  erkölcs,  a munkás szorgalom  és  világos  áldásaival 
elárasztó  szent hitünk  iránti  azon tántoríthatatlan  szeretet  és  ragaszko-
dás,  mely az embert Istenhez,  az Isten  felemelő  segítségét  az ember szivébe 
vezérli."1 

Erdélyben, a lelkiismereti jogok tiszteletbentartásának évszázados törté-
nelmi hagyományokkal megszentelt földjén,  nem csekély, érdekességű kérdés 
annak tisztázása sem, vájjon mi volt az e korbeli erdélyi  katholicizmus  fel-
fogása  a másfelekezetüekrőt  s milyen volt az érintkezés, melyet azokkal fenn-
tartott? Báró Jósika Lajos 1868-as nagy beszédében erre a kérdésre is fenkölt 
feleletet  találunk: „Én, uraim, katholikus vagyok, ennek születtem, neveltettem 
és Isten után, mint ezen hit híve, élni és halni akarok. Mint  ilyen,  más vallás 
irányában türelmetlenséggel  viseltetni  nem tudok.  A hit  a lélek  sugalma  és 
egy magasztos  érzés,  melyet  mindenkiben  tisztelnünk  kell,  tisztelnünk  szükség, 
hogy egyetértéssel  a köztársaság  javát,  az emberiség  nagy feladatait  előmoz-
dítani  képesek  legyünk...  Ki  vallásunk  rendelkezésében  megnyugvását  nem 
találja  s eltér  ezen hittől;  én  azt mint  katholikus  sajnálni  fogom,  de  kárhoztatni 
nem; mert vallásomat  oda törpiteni  nem akarom, hogy a meggyőződés,  a lelki 
szabadság  leigázója  legyen."2 

Ez a vélemény, mely a kor legtekintélyesebb kath. világi vezetőemberé-
nek ajkáról, püspökéhez intézett ünnepélyes beszéd keretében hangzott el, 
nemes türelmességet árul el s híven tükrözi vissza az egész akkori kath. köz-
vélemény felfogását.  Bizonyság erre, hogy nem találni az 1867—1894 közti 
státusgyűlések jegyzőkönyveiben és évi jelentéseiben sehol egyetlen szót vagy 
kifejezést,  amely valamelyik felekezetre  bántó lehetne. Pedig ezek bizalmas, 
kebli ülések iratai. Ha hivatkozás történik is rájuk, sikereikre, intézményeikre, 
ami elkerülhetetlen, ez a hivatkozás mindig tiszteletteljes és elismerő s ered-
ményeik csak hasonlóra buzdító és lelkesítő például szolgálnak.3 Jellegzetes 
példája ennek a felfogásnak  a Jósika egész terjedelmében már idézett iskolai 
hitvallásának ez a részé: . . .„Protestáns  hazánkfiai  híven  őrzik  azon dicső 
feladatukat,  hogy nevelőintézeteiket  önállólag  kezelik  és  csak elismeréssel  lehet 
említeni  azon vallásos  buzgalmat,  hazafi  érzést  és  művelődési  emelkedést,  mely-
nek terjesztésében  működnek."'1  1894-ben is, midőn az államsegélyek késedel-

1 1892-es jkv. 7. 
2 1868-as jkv. 8/9. — Jósikáról pedig az 1882-eS É. J. G-ik lapja így ír: „Az Ő ér* 

demeit hirdeti Státusunk husz évének krónikája, mely nevével elválaszthatatlanul egybe* 
forrva  van .. ." 

3 Jkv.: 1806-20; 1868-7; 1883-11, 17; 1884—18. É. J : 1894-12, 31. 
i 1868-as jkv. 7. 



mes elintézése miatt a miniszternél panaszolnak s támogatásul a protes-
tánsok hasonló kérelmeinek kedvező sorsára hivatkoznak, sietnek azonnal 
hozzátenni: . . . „protestáns  atyánkfiai  boldogulását  ugyan igazi  keresztényi 
felebaráti  szeretettel  magunk is óhajtjuk."1 

Akkor is, amidőn a beszterczei minorita templom és ingatlanok meg-
vásárlása alkalmával-, mint vevők, a gör. kath. egyházzal kerülnek szembe, ezt 
őszintén sajnálva állapítják meg s így írnak: „Fellépésünknek  indoka  nem gör. 
kath. testvéreinknek  kiszorítása,  mert hiszen ez kath. hitbeli  egységünk  szelle-
mével  ellenkeznék,  hanem indoka  volt  az önmagunk érdekelnek  megvédése, 
amelyre  minden  lehető  módon kötelezve  vagyunk."2 

• Ez a nemes türelmesség jut kifejezésre  a kath. középiskolák fegyelmi 
szabályzatában is, amely szigorúan őrködik a kath. intézeteket látogató* más 
vallású tanulók vallási kötelességeire is, s e tekintetben e) pont alatt így in-
tézkedik: „A róm. kath. tanintézetekbe  járó felekezeti  és  másvallású  tanulók 
kötelesek  a vallásukbeli  isteni  tiszteleten  és  vallási  gyakorlatokban  résztvenni, 
s e tekintetben  teljesíteni  mindazt,  mi vallásuk  köréhez  tartozik."8 

Ami kifejezetten  a román felekezetekhez  való viszonyt illeti, a helyzet 
ép ily barátságos, sőt a gör. katholikusokkal szemben egyenesen hittestvé-
riesen meleg. Ami annál érthetőbb, hisz a román egyházak életében ez az 
időszak az államkormányzat bánásmódja szempontjából is egyike volt a 
legjobbaknak. Ezt igazolják a következő törvények: az 1868. évi IX. tör-
vénycikk a görög keleti vallású románok részére felállított  önálló, a szer-
bekével egyenjogú metropolia, nemkülönben az erdélyi gör. keleti vallású 
püspökség érsekségre emeltetésének törvénybe iktatása tárgyában ; az 1868. 
évi XXXIX. törvénycikk a gyulafehérvári  gör. kath. érsekség s a lugosi és 
'szamosújvári püspökségek iránt; az 1868. évi XLIII. t.-c., mely a bevett 
vallásfelekezetek,  egyházak és egyházi hatóságok vallásgyakorlati s önkor-
mányzati szabadságát, jogegyenlőségét, egymás közötti viszonyait, illetőleg 
hatáskörét biztosító erdélyi törvényeket a gör. katholikus és gör. keleti egy-
házakra is kiterjeszti; az 1868. évi XLIV. t.-c. a nemzetiségi egyenjogúság 
és az anyaayelv jogának biztosítása tárgyában; az 1871. évi LIII. t.-c., mely 
a megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt  jog- és birtokviszonyokat a 
lelkészek részére „mindenik egyházközségben valláskülönbség nélkül" egyen-
lően rendezi és az 1885. évi VII. t.-c. a gör. kath. és gör. kel. egyházak 
főrendiházi  képviselete tárgyában. S tudjuk azt is, hogy az 1871. évi X. t.-c.-től 
kezdődőleg évenkint szerepel az államköltségvetésben a gör. kath. egyház 
99.000 frtos  és a gör. kel. egyház 100.000 frtos  (néhány esztendőben 94.050,. 
illetőleg 95.000 frtos)  évi segélye s az 1871., 1872. és 1873-ik években a 
brassói román gimnázium 4000 frtos  államsegélye, míg ezzel szemben róm. 
kath. egyházi segélyezés nem Volt s a ,róm. kath. középiskolák első állam-

1 1894-es É. J. 
2 1894-es É. J. 31. 
3 É. J.: 1883-23; 1884-50, 
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segélyét is csak 1894-ben folyósították.1  Ugyancsak erre az időre esik ai 
1868. évi szept. 28-án megtartott gör. keleti kongresszus Nagyszebenben, a 
gör. keletiek egyházi szervezetének 1869 május 29-én s az autonómiai sza-
bályzatnak 1Ö79 május 28-án kelt jóváhagyása.2 

Az embertestvéri szeretettel tele, nemesebb értelemben vett liberálizmus-
iiak ebben az Eötvöstől képviselt levegőjében tehát nem lepődhetünk meg 
azon, ha e kor róm. kath. iskoláit a román tanuló ifjúság  előszeretettel láto-
gatta s ott meleg otthonra lelt 1870/7l-ben az erdélyi 3 kath. főgimnázium-
ban (Gyulafehérvár,  Kolozsvár, Székelyudvarhely) volt: 449 róm. kath., 186 
gör. kath., 69 gör. kel., 8 ref.,  2 unit., 3 ág. ev. és 6 izr. tanuló. Ugyanakkor 
az 5 ág. ev. főgimnáziumot  összesen 78, a 6 ref.  főgimnáziumot  107 és a | 
1 unit. főgimnáziumot  2 román tanuló látogatta. A 6 róm. kath. algimnázium-
ban (Brassói Csíksomlyó, Erzsébetváros, Kézdivásárhely—Kanta, Marosvásár-
hely, Szamosújvár) a nemzetiségi eloszlás ilyen volt: 372 magyar, 131 román, 
62 német; míg a 4 más (ág. ev., ref.  és unit) algimnázium összes román 
növendéke 33. Vagyis, amíg a 9 róm. kath. intézetben 807 más növendékkel 
szemben 379 volt a román tanuló, addig a többi 16 gimnázium összes román 
növendékeinek a száma a 3363 egyéb növendékkel szemben csak 220.8 Mind-
ebből levont néma következtetésemben a hangsúly nem azon van, hogy a 
róm. kath. intézetek jobban szerették és szivesebben fogadták  volna be 
a román tanulókat, mint a többi erdélyi nem-román iskolák, hanem azon a 
tényen, ami nyilván megállapítható, hogy a román ifjúság  legszívesebben a 
róm. kath. intézeteket látogatta. Hogy a későbbi időket is nézzük, a 90-es 
évek statisztikai adatai is igazolják a román tanulóknak a róm. kath. intézetek 
iránt táplált ezt az előszeretét. 1890/91-ban a róm. kath. státusi gimnáziumok-
ban van: 1098 róm. kath., 211 gör. kath. 58 gör. kel. és 173 egyéb feleke-
zethez tartozó növendék; 1891/92-ben a fennti  sorrendben a számok így mó-
dosulnak: 1155, 211,53, 195; 1892/93-ban: 1199, 216, 61, 198és 1893/94-ben: 
1221, 231, 61, 193.4 

„Fényes  bizonyíték  ez arra — írják az Évi Jelentések —, hogy gimná-
ziumainkat  vallás  és  nemzeti  különbség  nélkül  keresik  fel  a tanulók  és  ott 
mindnyájan  testvériesen  férnek  meg egymás mellett.  "5 Pedig ez a fefekezetközi 
népszerűség bizony külön anyagi megterheltetést is okozott a róm. kath. inté-
zeteknek, amit az egyik jelentés ki is fejez:  „Ha  gimnáziumainkba  csakis a 
róm. katholikusokat  vennők  fel,  akkor nem tennők  ki magunkat  a szorittatás-

1 Corpus: 1836—68. 377/378, 469, 486/489, 490/494; 1869—71. 258, 490; 1872-74. 
18, 169/170, 229; 1875—76. 113, 282, 507; 1877—78. 184; 1879-80. 64, 267/268, 374/375; 
1882—83. 9/10, 203/204; 1884—85. 7/9, 174/176, 189/190, 302/305; 1887 -88. 23/26, 160/163; 
1889-91. 92/95, 341/345; 1892—93. 410, 599. 

2 Karácsonyi i, m. 265. — Szemnecz i. m. II. r. 11/44. 
s Magyar Statisztikai Évkönyv. Első évfolyam,  Budán. 1872-459, 461, 463, 465, 469, 

473, 475. 
4 É. J.: 1891—105, 145; 1892—72; 1893—107; 1894—60. 
5 É. J.: 1891—105; 1893-107. 



íiak,  hogy párhuzamos osztályt  állítsunk  be.,n S mégis, ahol a párhuzamos 
osztály beállítása nem sikerült s ennek következtében a másvallásuak közül 
többen kimaradtak, a krónikás őszintén sajnálkozik és mentséget keres: „Saj-
nos, hogy nem lévén  elegendő  helyiségünk  és  nem lévén  erőnk  párhuzamos 
osztályok  beállítására,  sok jelentkezőt  kell  visszautasítanunk,  akiknek  legna-
gyobb része  a nem katholikusokra  és  így  a nem magyar nemzetiségüekre  esik, 
mert a felvételnél  saját  érdekünk  parancsolja,  hogy elsőséget  a katholikus  val-
lású jelentkezőknek  adjunk."* 

A brassói gimnázium Értesítője is megemlíti, hogy Brassó és kör-
nyékének román lakossága nem megvetendő kontigenst szolgáltatott ál-
landóan az iskola népességének. Kiemeli, hogy a róm. katholikus gimnázium 
„ellentétben  az akkori  szász középtanoda  által  vallott  elvekkel,  nemcsak hogy 
el  nem zárkózott  előlük,  hanem szokott  vendégszeretetével  fogadta  őket  is 
hajlékába."3  A gyulafehérvári  Értesítő is azt írja, hogy az intézetben min-
dig „számottevő  arányban vannak román és  német  ajkúak."1  A kolozsvári 
iskola történétírója pedig épenséggel azt a meglepő tényt állapítja meg, hogy 
„az intézet  ifjúsága  között,  évek  hosszú során át többségben  volt  a gör. 
katholikus."* 

Már maga a tömeges látogatásnak ez a ténye is bizonyság volna rá, 
de vannak határozottabb bizonyítékaink is arra, hogy a róm. kath. intézeteket 
látogató román .tanulók valóban „testvériesen fértek  meg" és érezhették ma-
gukat a magyar növendékek mellett, fgy,  amikor az 1882-ik évi státusgyülésen 
határozatba megy, hogy a másvallású tanulók nagyobb tandíjat fizessenek,  a 
„státusgyülés  a római és  görög katholikus  ifjúságra  nézve  megmarad  az eddigi 
tandíjszabályzattal",  s valóban a gör. kath. románok sohase fizettek  a státusi 
kath. iskolákban magasabb tandíjat, mint a róm. kath. magyar tanulók.0 Ami-
ből nyilván látható, hogy a tandíjban való megkülönböztetés kizárólag vallási 
szempont figyelembevételével  történt s ahhoz a nemzetiségnek semmi köze 
sem volt. Jellemző a róm. kath. iskolák lelkületére s azok közvetlen vezetőd-
nek szellemére, hogy bár a Státus rendelkezése e tandíjkérdésben vitán félül 
jogos volt, mert hiszen méltányos dolog, hogy azok a szülők, akik a kath. 
intézetek fenntartásához  semmi egyébbel hozzá nem járultak, a kath. hívek 
iskolafenntartó  terhét némileg magasabb tandíjjal legalább csekély részben 
megosszák, mégis a brassói gimnázium, miután egyházközségi jellegéből ki' 
folyólag  felső  osztályaira ez a joga a Státussal kötött szerződésében is meg-
maradt, a tandíjban tett ezt a főhatósági  megkülönböztetést egészen az 
1890/91-ik tanévig nem vette figyelembe  s így ott és ezekben az osztályokban 

1 É. I.: 1892-72. 
2 É. J.: 1894—60. 
8 Brassói Értesítő 1895/96—53/54. 
* Gyulafehérvári  Értesítő 1895/96—43. 
5 Kolozsvári Értesítő 1897/98—134. — M erdélyi róm. kath. Státus mültjd és jelene. 

Cluj, 1923—29/31. 
« 1882-es jkv. 42, 46; 1883-as É. J. 20. 



némcsak a gör. kath.; hanetri a gér. kei. tanulók tandíja ís égyeniŐ maradt 
a róm. kath. magyar tanulókéval.1 • 

Mai nézőpontból még értékesebb a testvéri megértésnek és egymás 
megbecsülésének az a bizonysága, mely abból az elvitathatatlan tényből su-
gárzik felénk,  hogy voltak róm. kath. középiskolák, ahol a román nyelvet a 
püspök akaratából s az erdélyi kath. közvéleményt képviselő Státus szankció-
jával, rendkívüli tárgyként szívesen és önként tanították. Oly jelenség ez, 
amelyet őszinte belső értékétől semmiféle  utólagos csűrés-csavarás meg nem 
foszthat  s örök cáfolata  marad annak az állítólagos magyar sovinizmusnak, 
amely a román honfitársat  nyelvével együtt csak lenézni tudta volna. Mi ve-
zethette volna más a püspököt, mint méltányosság és őszinte honfitársi  meg-
becsülés, amikor 1857 tavaszán megkérdezte a gyulafehérvári  tantestülettől, 
hogy a román nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak, tanítását szükségesnek 
látja-e? A feleletet  olvassuk el szószerint az intézet krónikájából: „Ezen év 
őszén  a tanítást  megkezdették,  s állandóan  tanították  leginkább  a görög egyesült 
lelkészek.  A négy  alsó osztály  egy csoportot  alkotva  az alaktánl  sajátítja,  a 
négy  felső  pedig  a mondatlant  olvasmányokkal kapcsolatban. Minden csoport 
heti 2 órában jár az előadásokra.- Tankönyvül Cipariu Timotheus nyelvtanát 
használták, 1883-tól Fekete (Negrutiu) János Magyar-Rómán Nyelvtanát. Az 
igazgatói jelentés a hatvanas évek végén állandóan panaszkodik a csekély 
eredmény miatt, s ezért  a tanári  kar azon fölterjesztést  teszt,  hogy a tárgy 
tanulását  a román anyanyelvüekre  és  az alapílványosokra  nézve  kötelezőleg 
mondják  ki. 1871-ben a minisztérium véleményt kért aziránt, hogy a rend-
kivülileg tanított hazai nyelveknél minő eljárást tartanak célszerűnek. A kar 
megragadva  ai alkalmat,  úgy vélekedik,  hogy nálunk  a román nyelvet  köte-
lezővé  kellene  tenni  és  pedig  oly mértékben,  hogy az ebből  kapott  tanjegy  az 
általános  minősítésre  is kiterjedjen."2 

Az aztán itt valóban másodrendű kérdés, hogy a tantestület utóbbi elő-
terjesztései alaki vagy technikai okokból jóváhagyást nem kaptak. Megmarad 
a beszédes tény, a román nyelvnek róm. kath. magyar főgimnáziumban  püspö-
kíleg kezdeményezett, szívesen vállalt és végig komoly figyelemmel  kísért ta-
nítása és pedig 1857 őszétől egészen 1886-ig. Tanították: Molnár József 
(1857—1858), Kerekes Pál (1858—1880), Dorgó József  (1880—1883) és Haydn 
Hugó (1883-1886). 

Hasonlóképen tanították a román nyelvet, mint rendkívüli tárgyat, a ko-
lozsvári róm. kath. főgimnáziumban  is.3 Alkalomszerű lesz ezzel kapcsolatban 
megemlíteni és sokatmondóan jellemző arra a gondolkozásmódra, ahogyan a 
róm. kath. iskolákat látogató román tanulókat kezelték, hogy amikor gróf 
Csáky Albin közoktatásügyi miniszter 1890-ben ezt az intézetet meglátogatta, 
„a többi  között  két  másodosztályú  román ajkú ifjút  megdicsért  a magyar 

Í Hr3sSói Értesítő 1895/96—72. 
2 Gyulafehérvári  Értesítő 1895/90—34; 39, 64 
8 Jkv. 1882—18. — É. J. 1883—12, 
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Wyelvben  tanúsított  szép  előmeneteléértEz  a módszer, összefüggésben  azzal 
az engedménnyel, hogy e román tanulók a róm. kath. magyar intézetben saját 
anyanyelvüket is tanulhatták, az államnyelv eredményes megtanulására való 
telkesítésnek bizonyára nemesebb és kiválóbb módszere volt, mint Wilson 
századának némely legmodernebb módszerei. Azért a Lázár Györgyök, Avram 
jancuk, Popea Miklósok és Papiu Ilarianuk a kolozsvári róm. kath. magyar 
gimnáziumban is megmaradtak jó románoknak s Bogdán Duica professzor 
meggyőződése szerint és a tárgyilagos igazság ereje előtt meghajolva ne-
vezhette el ezt az intézetet „liceu  binefácátor  Románilor"-nak.* 

És nem érdekes mozzanata-e az is az erdélyi róm. kath. életnek, hogy 
a brassói róm. kath. magyar gimnáziumnak rendkívül becsült és szeretett 
tanárai voltak a gör. kath. román Marosán testvérek, Jakab és András,3 akik 
közül Jakab az iskolának igazgatója is lett, mint ilyen az 1874/75- ik iskolai 
év végéig szolgáit, amidőn tanítványai hálájától kisérve és köztisztelettől kör-
nyezve vonult nyugdíjba. Az iskola történetírója szerint: „Mint Atlas az eget, 
úgy hordozta vállán egy évtizeden keresztül a vajúdó gimnázium ügyét. A la-
tin nyelv volt kedvenc szakmája, de ebben aztán mesteri tökélyre is vitte, 
mint számos ódái és dystichonkban irt alkalmi költeményei tanúsítják. Mint 
ember és paedagogus is ritkította párját."4 

Hogy ezek az adatok milyen kivételes jelentőségűek és mekkora mér-
tékben szolgálnak az erdélyi katholicizmus igaz, testvéri lelkületének szemlél-
tetésére, az csak akkor látható tisztán, ha e kétségtelen tényeknek pendantját 
mai viszonylatban elképzeljük: azt a felekezeti  román gimnáziumot, ahol ma 
magyar nyelvet tanítanak, melynek tantestülete azt kéri a minisztertől, hogy 
e tárgy buktató hatállyal biró, kötelező tárgy legyen s amelynek tanulására a 
stipendiumos román tanulók köteleztessenek és ha elképzeljük azt a felekezeti 
román gimnáziumot, amelynek igazgatója ma róm. kath. magyar ember. Hihe-
tetlenül hangzik és elképzelni is furcsaság?!  No hát ezt a hihetetlenséget és 
furcsaságot  váltották komoly valóságra a mi róm. kath. magyar gimnáziumaink 
a románokkal szemben, azok az „elfogult",  a románságot „elnemzetietlenitő" és 
„soviniszta" gimnáziumok I Valóban nehéz volna vitába ne szállani és meg ne 

i kérdezni az erdélyi katholicizmus illusztris román támadójától, hogy a fennti 
történelmi tényekkel hogyan véli összeegyeztethetőnek könyvének azt a kité-
telét, hogy „a magyar katholicizmus keresztes-háborút viselt a románság el-
len"? Tán az a gróf  Zichy Domokos is ilyen „keresztes vitéz" volt, aki 
veszprémi kath. püspökségéről 1848-ban lemondva, erdélyi birtokaira költözött 
s ott Ó-Radna vidékén a románság jótevő támogatására szentelte 1879-ig 
tartó áldásos életét? Akiről Koós Ferenc a szemtanú közvetlenségével ezeket 
jegyezte fel:  „Rendkívül  nagy pártfogója  volt  a naszódvidéki  románságnak... 
Templomokat  épített,  harangokat  öntetett  és  szentelt  fel  a gör. kath. román 

1 Kolozsvári Értesítő 1897/98-109. 
2 Gheorghe Lázár: De G. Bogdán Duicl. Bucure?ti. 1924. 12. 1. Î ső jegyzet. 
3 A „De§teaptá-te Románé!" írója. 
* Brassói Értesítő 1895/96—4, 5, 6, 11, 43, 44, 45, 53, 54. 



egyházak számára. Valóságos  jótevő  védangyala  volt  a naszódvidéki  románok-
nak s ezeknek érdekeit  mindig  támogatta.  Közöttük  találta  meg az örök nyu-
galmat  is."1 

Bizony Oiteanu János lugosi gör. kath. püspök, ki az 187l-es országos 
kath. autonomiai kongresszuson résztvett, másképen látta ezt a magyar-román 
viszonyt, amikor a 14-ik ülésen így beszélt: „Ide  vezérelt  engemet azon erős 
meggyőződés  is, hogy valamint  az isteni  gondviselés  az ézen  országban lakó 
népeknek  azon rendeltetést  tűzte  ki, hogy politikailag  egy szoros és  örökké-
tartó  szent frigyben  éljenek,  csakis egymással  őszinte  egyetértésben  lehetvén 
boldog  jövőjük,  egymással  szemközt  pedig  mindnyájunkat  közös veszély  fenye-
getvén,  úgy és  sokkal  inkább szorosabb egyetértésben  és  frigyben  kell  hazánk 
összes katholikusainak  élniök,  ez nemcsak szent hitünk  intelme  lévén,  de  ezt 
sürgetősen  igényelvén  a legnehezebb  próbáitatásoknak  kitett  közös egyházunk-
nak érdeke  is. És azért  férfias  eréllyel  elhatározott  szándékom  s mint  remény-
lem, Istennek  szent áldásával  termékenyített  törekvésemnek  főtárgya  leend, 
minden  időkben  és  minden  körülmények  közt,  minden  erőmből  hozzájárulni 
ahhoz, hogy a román nép,  melynek  véréből  származtam,  úgy politikailag,  mint 
egyházilag  a legerősebb  kapcsolatban  és  testvéri  viszonyban legyen  hazánk 
többi  népeivel,  de  nevezetesen a testvér  magyar nemzettel,  mellyel  őseink  még 
hét  századok  előtt  dexteram  dantes,  aeternum pepigere  foedus,  és  melyek  szá-
zadokon  át együtt  vérzettek  közös hazánkat  és  szent hitünket  megvédendők, 
nevezetesen a félhold  rettenetes  veszélyei  ellen."2 

Bizonyító adatok nélkül súlytalan frázis  marad az olyan beállítás is, 
hogy az erdélyi róm. kath. egyház főleg  1867 után aggressziv terjeszkedést 
tett elsősorban a román felekezetek  róvására s „nemcsak vallásilag, de fajilag 
is ki akarta irtani a románságot." Nézzük meg csak ezt a kérdést is köze-
lebbről, a statisztika tárgyilagos tanúságtétele mellett. 

Az erdélyi katholikusok 1868-as létszámát Fogarassy püspök 260,000-re, 
az 1870-es létszámot egy Karácsonyitól közölt statisztika 207.476-ra, egy 
másik pedig 275.836-ra teszi.3 Figyelembe véve a következő évtizedek ko-
moly számításokon alapuló statisztikai eredményeit, a Fogarassy-féle  adatot 
fogadhatjuk  el a legvalószínűbbnek. Ez a szám 1880-ban 263 816-ra, 1890-ben 
284.808-ra és 1900-ban 326.336-ra módosul. A gör.-katholikusok létszáma 
ugyanezekben az időszakokban: 576.866; 636.178; 687.595; a gör.-keletieké: 
662.936 ; 694.902; 744 804. A szaporodás százalékokban a róm. katolikusok-
nál: 8—14-6—23-7; a gör. katholikusoknál: 10-5—8i—19'4; a gör. keletiek-
nél: 4-8—7'2—12-3. A magyarság szaporodása ugyanakkor százalékokban: 
10-7—15-5—27 9; a románságé: 78—8-8—17-3. 

1 Dr. Bitay Árpád közlése: A Hírnök, XXí. évf.  3. sz. 49. 1. — Koós Ferenc: Életem 
és emlékeim. Brassó, 1890. II. 450/451. — C Wurzbach: Biographisches Lexikon, XL. 
kötet 13/14. 

2 Szemnecz i. m. 189. — Gyárfás  Elemér: A román görög katholikusok autonómiája. 
Budapest, 1905—36/37. 

3 1868-as jkv. 4. - Karácsonyi i. m. 269. - Magyar Statistikai Évkönyv 435. 



A róm. katholikusok és a magyarság szaporodási százaléka, illetőleg arány-
száma a román felekezetekénél  vagy a románokénál valóban jóval kedvezőbb. En-
nek azonban egészen más a magyarázata, mint amit a fennidézett  támadás állit. 
Elsősorban a,halálozási statisztika derít e kérdésre világosságot. Ebből ugyanis 
kétségtelenül megállapítható, hogy a halálozási arányszám állandóan a gör.-kath. 
és gör.-kel. felekezeteknél  a legnagyobb, és pedig a kettő között is a gör.-
keletieknél. Utóbbiak vezetnek a 7 évnél fiatalabb  és a 7 éven felüli  gyermekek 
halandósága tekintetében, s a felnőttek  halandóságában együtt a románok szintén 
a legrosszabb százalékszámmal még a horvátokat és szerbeket is megelőzik. 

A természetes szaporodás, ami a születések és halálozások különbözete, 
hasonlóan a legkisebb a gör.-keletieknél. Ezzel szemben a számoknak ez a 
csalhatatlan és szigorú törvénye kimutatja, hogy a róm. katholikusoknál a fel-
nőttek halálozási arányszáma rögtön a zsidók legkedvezőbb arányszáma után 
következik, a nemzetiséget véve osztályozási alapul, viszont a felnőttek  között 
a magyarság halandósága a legkedvezőbb. Az egyes hitfelekezetek  szapora-
ságát nézve, megint legszaporábbaknak mutatkoznak az izraeliták és a róm. 
katholikusok. „Ez magyarázza meg elsősorban,  — írja a statisztikus — hogy 
a magyar birodalom  összes népességében  csak a róm. katholikusok  és  az 
izraeliták  foglalnak  folyton  tért,  míg  a többi  felekezetek  arányszáma fokoza-
tosan csökken." Ez a térfoglalás  azonban csak az említett kedvező előfeltételek 
természetes következménye volt. Ha ezekhez hozzávesszük azt, hogy a Romá-
niába irányuló kivándorlás leginkább a gör. keletieket apasztotta, mert túl-
nyomólag Brassó-, Fogaras-, Szebenmegyék román ajkú népessége, főleg 
férfinépessége  ment ki Romániába, s tudjuk-azt is, hogy a gör. katholikusok 
némileg mindig tért foglaltak  a gör. keletiek róvására, akkor kellőkép igazolva 
és indokolva látjuk a gör. keletiek szaporodás- és fejlődésbeli  hátramara-
dását. Ez a hátramaradás azonban semmiféle  vonatkozásba sem hozható a 
róm. katholikusokkal, kiknek erdélyi gyarapodása egyébiránt sem nevezhető 
valami kiválónak, főleg,  ha azt az egész ország viszonylatába állítjuk. Hisz 
az egész Magyarországul vármegyéje közül 9 vármegye akadt, melyekben a 
róm. katholikusok arányszáma némileg visszaesett, ezek közül 3 társországi 
megye (Lika-Krbava, Szerém, Zágráb) s a többi 6 (Máramaros, Brassó, Csik, 
Fogaras, Szolnok-Doboka, Torda-Aranvos) mind a mai Erdély területére esett. 
Méltán írhatta tehát a statisztikus: „Sokkal  mérsékeltebb  a katholikusok  hala-
dása  Erdélyben.  Arányszámuk az egész  országrészt  tekintve  itt  is javult  ugyan, 
de  csak nagyon kevéssé  s számos megyében  visszaesést  mutatnak."1 

A statisztika oda utalja tehát a jó románt, ki népe jövendőjét igazán 
szivén hordozza, hogy fajának  közegészségügyi, népmüvelödési és szociális 
problémáival foglalkozzék  inkább elmélyülve s ezeken az ösvényeken keresztül 
kutassa a jobb fejlődés  módozatait, ahelyett, hogy kedvezőtlen népszámlálási 
adatok felelősségét  is igazságtalan erőltetéssel a katholicizmus terhére írja. 

* * * 

1 Magyar Statisztikai Közlemények. Új Folyam. 1. kötet Budapest 1893—109*, 112*, 
130* 133*, 149*; VII. kötet 28, 29, 39. 40, 41; XXVII. kötet 77, 79. 



Végére értem kitűzött célomnak. Igyekeztem elsősorban  a kortársak  be-
szélteiéinek  és  az egykorú írások  tanúságra  hívásának  módszerével  felvázolni 
az erdélyi katholicizmus életének egyik legjelentősebb időszakát, amely mél-
tán nevezhető az autonomia reneszánszának. Ha a tettek valóban beszélnek, 
akkor ennek a korszaknak cselekedetei és alkotásai az élet erejével jelenítik 
meg kutató szemünk előtt a kath. autonomiát. Ezt az életet, mint valóságot, 
semmi hatalomnak komolyan kétségbe vonnia nem lehet. Jellemzője a küz-
delem &s a szenvedés volt, amely jegyekben keletkezésekor fogantatott:  „Isten-
nek különös  parancsolatja  — írja a Státus önmagáról — az erdélyi  kath. 
egyházmegyének  a küzdelemből  bő  részt  juttatott...  Ezek a nehéz  idők  te-
remtették  meg az erdélyi  önkormányzatot,  valamint  megteremti  a természet  a 
partnak  szikláit,  hogy védelmezze  a talaj  növényzetét  a tenger  hullámcsapá-
saitól.  "l A küzdelem és a szenvedés azonban csak próbára teszi és kiváltja 
az erőket. Az 1894-es év végével szilárdan marad el tőlünk az ősi  autonomia 
újjáalkotott  épülete  is, mint a szikla. A báró Eötvös József,  Fogarassy Mihály, 
báró Jósika Lajos, Lönhárt Ferenc és Trefort  Ágoston nevének és nagy sze-
repének közvetlen hatásában állunk e szilárd épület előtt, az elválás pillana-
tában. Jubileumi ünnepség hálaadó himnuszának hangjai hallatszanak Lönhárt 
püspök 50-edik oltár-áldozata mellől2 s fiának  miniszterségében a nagy Eötvös 
emléke száll vissza felénk  a múltból.8 Az egyik örömáldozati láng, a másik 
biztató visszfény  a jobb és szebb jövendőre. A jövő mutatja majd meg, hogy 
mit hordozott méhében. 

1 A Státus az új hercegprímáshoz. 1892-es É. J. 8. 
2 1894-es É. j. 6/9. 
3 U. o 9/13. 




