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lel, mind jobbágyok voltak. A XVII. század végén új áramlat kelet
kezett, melynek czélja az volt, hogy a most már a Habsburgok 
kezébe került Erdélyben az oláhokat a róm. kath. egyház kebelébe 
csalogassa. Bárányi Pál jezsuita és társai fényes ígéreteinek meg 
is volt a hatása, a mennyibon III. Teolil vladika, részben szemé
lyes okokból is, beleegyezett az unióba s lG97-ben 12 esperessel 
gyűlést tartott, melyben megállapítja az unió föltételeit. De Teolil 
még ebben az évben meghal s ekkor a vallási és politikai helyze
tüket féltő kálvinisták pénze kieszközölte a bukaresti metropolitánál, 
hogy egy Athanasius nevűt szenteltek püspökké, ki akkor még a 
gyulafehérvári református iskolában tanúit s így remélni lehetett, 
hogy a kálvinistákkal fog tartani. Athanasiusban azonban nagyon 
csalatkoztak, mert az 1700. szeptemberébon tartott nagy zsinaton pap
jainak legnagyobb részével elfogadta az uniót s 1701-ben le is 
tette az esküt Bécsben. Ugyanekkor megkapta az úgynevezett 
Leopold-féle második diplomát, melyben az egyesűit papság részére 
mindazon jogok és kiváltságok biztosíttatnak, melyeket a róm. kath. 
papság élvez. De ezen, tulajdonképen csak papíron maradt jogok
kal szemben, olyan megszorításokat és jogokat szerzett a bécsi 
udvar, hogy az uniónak egyáltalában nem lehetett meg az óhajtott 
és remélt eredménye, ámbár azután is hitegették az oláh papságot. 

Az egyesűit vallást azonban nem fogadta el az egész oláh
ság, minthogy a nép rétegeibe nem is hatolt be annak a lényege, 
másrészről meg egyes papok folytonosan ellene tüzelték a népet, 
így Bessarion vagy Visarion is, a karlóczai szerb patriarcha szer
zetese, a ki bejárva Erdélyt, mindenütt lázongást szított. Alig múlik 
el ez a veszedelem, új lázadás keletkezik Sofronie kaluger izgatása 
következtében (1759.), melynek már politikai színezete is van. Ezek 
a dolgok arra ösztönözték Mária Teréziát, hogy rendezze a gör. 
kel. egyház ügyét i s ; elküldötto tehát Erdélybe Novacovici, volt 
budai szerb püspököt, a ki szervezte is, a mennyire tudta, az egy
házat, melynek püspöke is lett s ezzel el volt ismerve a gör. kel. 
egyház önállósága. 

De az unió nem hozta meg az oláhoknak a kívánt javulást 
politikai és társadalmi téren, miért is vezetőik különböző hatások 
következtében az 1790/1-iki kolozsvári országgyűléshez egy kérést 
adtak be, a „Sitpplex libellus Valaehorum"-ot, melyben a „qui prior 
tempore, potior jurc" hamisan alkalmazott elvére támaszkodva és 
Anonymusra hivatkozva kívánták, hogy vétessenek be „negyedik 
nemzet"-nek és nyerjenek meg mindenféle politikai jogot. A rendek 
azonban, ősi jogaikat féltve, a király kívánsága ellenére, nem telje
sítették a kérést, minthogy nézetük szerint azok a jogok egyáltalá
ban nem illették meg az oláhokat. Ezzel az ügyet elintézettnek vet
ték s a kérést betették a gubernium „leveles tárházába". 




