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Ez a tanulmány egy készülő nagylélegzetű munka alapvetése. 
Kiindulópontja Trócsányi Zsoltnak 1978-ban leírt alábbi két megállapítása: 
Mivel az erdélyi törvények védték a többségi felekezetnek a középkori 
templomhoz való jogát, az elvett templomok és iskolák számát az 1690 és 
1780 közötti egész időszakra nézve mindössze néhány tucatra tehetjük. 
Néhány erőszakos foglalástól eltekintve igényt formálni a templomokra a 
többség kimutatásával lehetett.1 Kutatásaim során szeretném összeállítani 
az erdélyi templom-ügyek pontos jegyzékét és kronológiáját. Ez a 
topográfiai és kronológiai összefoglalás fogózókat nyújthat a hely- és 
köztörténeti kutatások számára, hogy az esetek pontos feldolgozásával a 
kor politikai erővonalai láthatóvá váljanak. Meggyőződésem szerint ebben 
az ügycsoportban ugyanis a kor vallási életének olyan centrumára találunk, 
mely mintegy lakmuszpapírként mutatja ki a rendi, az állampolitikai és a 
(kor értelmezésében vett) nemzeti gondolkodásmód értelmezéseit olyan 
kulcsfontosságú kérdésekben, mint a privilégiumok, bevett vallás, szabad 
vallásgyakorlat, vallási célokra fordított közjövedelmek. Hadd hivatkozzam 
korábbi tanulmányaimra. E folyóirat hasábjain megjelent tanulmányom-
ban meghatároztam a „szisztéma” hivataltörténeti fogalmát, és 
végigkövettem az erdélyi vallási unió rendszerszintű összefoglalásának 
kísérleteit.2 Már korábban felhívtam arra a figyelmet, hogy a források 
alapján kirajzolódik egy erdélyi missziós politika ügyköre, melyen belül 
pontosítanunk kell a működési elvekről és a területiségéről való 
ismereteinket.3 Szerzőtársammal, Rajki Zoltánnal felvetettük, hogy a 
politikai szektafogalom pontosabb megértéséhez hasonló tanulmányban 
kellene áttekinteni a „szabad vallásgyakorlat”, a „vallásgyakorlat 
szabadsága”, a „vallásszabadság” fogalomhalmazát.4 Bizonyítottam, hogy 
az 1775-re beérő általános politikai irányvonal, a „nemzeti gyűlölségek 
mérséklése” („Linderung der nationalen Gehässigkeiten”) a katolikus 
bevándorlás és polgárjog-szerzés megkönnyítésének politikai igényéből 
nőtt ki. A „szász koncivilitás” előkészítésének munkálatai a románság 
esetében kompromisszumos megoldásként nem haladták meg a 

                                                 
1  TRÓCSÁNYI ZSOLT: Az 1790-es évek erdélyi rendi reformmozgalmának történetéhez. 

Az 1790/[17]91-i országgyűlésről kiküldött egyházügyi és tanügyi rendszeres 
bizottság. Bp., 1978. 10. p. 

2  KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: Az erdélyi vallási uniós politika rendszerének főbb jellemzői 
(1762–1772) In: Egyháztörténeti Szemle, 2012. 2. sz. 10–28. p. 

3  UŐ: A katolicizmus terjesztése az erdélyi protestánsok között az 1760–70-es években. 
In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 4. sz. 3–47. p. 

4  KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD – RAJKI ZOLTÁN: Kísérlet a „szektakérdés” fogalmának 
összehasonlító elemzésére eltérő társadalmi-politikai rendszerekben. 
(Kutatásmódszertani vázlat és vitaindító alapvetés) In: Iskolakultúra, 2013. 1. sz. 72–
89. p. 
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jobbágyvédő állami politika szintjét, így csak áttételesen hatottak ezen 
etnikum nemzeti emancipációjára.5 Azt a történeti szakirodalomban már 
ismert tényt, hogy a tereziánus egyház- és valláspolitika Erdély katolikus 
többségének megteremtését, de mindenképpen a rájuk ható asszimilációs 
nyomás alóli tehermentesítésüket célozta,6 azzal a megállapítással 
egészítettem ki, hogy a bécsi udvari elit a többség megteremtését csak a 
vallási unió (görög katolicizmus) támogatásával látta elérhetőnek, a 
katolikusok nagyobb társadalmi súlyától pedig a többi közigazgatási 
reformmunkálat7 erőteljesebb lendületbe jövetelét várta.8 Az egyház-
politikát állami finanszírozási kérdésként vizsgáló tanulmányomban az 
erdélyi tizedekkel kapcsolatos fontos politikai döntéseket tudtam feltárni.9 
Végül sikerült megtalálnom az erdélyi valláspolitika megfelelő 
magyarországi párhuzamait.10 

Egy bonyolult, szövevényes, rendkívüli összefüggéshálóval rendelkező 
kérdéskörről van szó. Mint az előzőekből is kiderült, a katolikus 
valláspolitika jól felépített intézkedéssorozatot mutat fel, melyek 
tapasztalatait 1774-ben, 1775-ben és 1777-ben jól kidolgozott hivatali 
instrukciók is összegezték. Legújabban megtaláltam azokat a hiányzó 
láncszemeket is, melyeket államtanácsbeli forrásaink úgy tekintenek, mint 
ami megfelel a katolikus valláspolitika rendszerszintű összefoglalásának 
is.11 

                                                 
5  KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: Hin zu einer Gemeinschaft der Rechte? Von einer 

katholischen Impopulationspolitik zum sächsischen Konzivilitatsrecht. Der Kampf 
um die Linderung der nationalen Gehässigkeiten in Siebenbürgen in den 1760–70-er 
Jahren im Wandel von Religions- und Gesellschaftspolitik. In: Annales Universitatis 
Apulensis. Series Historica, 2013. I. sz. 41–60. p. 

6  Kirche—Staat—Nation. Eine Geschichte der katholischen Kirche Siebenbürgens vom 
Mittelalter bis zum frühen 20. Jahrhundert. Hrsg.: Bahlcke , Joachim – Zach, Krista. 
München, 2007. (továbbiakban: BAHLCKE–ZACH, 2007.) 

7  „[die] anderweiten zu des Landes Aufnahm [sic!] gereichenden Unternehmungen” = 
„tartomány felvirágoztatását szolgáló többi munkálat”. 

8  KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: A kisebbségi jogok problémaköre a tereziánus korszakban az 
erdélyi románok példáján. 1. r. In: Kisebbségkutatás, 2012. 4. sz. 782–810. p. 

9  KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: Die Wiener Kirchenpolitik als staatliche Finanzierungsfrage 
in Siebenbürgen der 1760er und 1770er Jahre. In: Economy and Society in Central 
and Eastern Europe. Territory, Population. Ed.: Dumitran, Daniel – Moga, Valer. 
Alba Iulia, 2013. 77–86. p. (továbbiakban: KOVÁCS, 2013.) 

10  KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: Padányi Bíró Márton és a bécsi valláspolitika erővonalai az 
1750-60-as években. In: Emlékkönyv Padányi Bíró Márton halálának 250. 
évfordulójára. 2014. (Megjelenés alatt.) 

11  Vö. Haus-, Hof- und Staatsarchiv (továbbiakban: HHStA.) Staatsratsprotokolle 
(továbbiakban: StRP.) 2946/1767 Curr. Nota des Hof Kriegs Raths Praesidenten ddo 
13. Decembr.[is] 1767. Herrn B[aron] von Stupan den 23. Decembr.[is] um 8 Uhr 
Abends [in die Circulation gegeben] vide 170 de Ao 1768 (exp. den 19. Jan.) Über den 
von dem Grafen von Hadick eingesendeten Vorschlag wegen des Contributions-
Gränitz-System, dann Religions-Weesen in Siebenbürgen. HHStA. StRP. 170/1768 
Curr Herrn D. v. Stupan den 3. Febr. um 1 Uhr Mittags vide 2946 de Ao 1767 Wegen 
Abfassung einer bündigen Instruction für den neuen Gubernatorem in Siebenbürgen, 
dann des Contributions-Gränitz System und Religions Weesen alda. 
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Fináczy Ernő adatai szerint Mária Terézia 1762-ben különböző 

megfontolásokból megszüntette az erdélyi főkormányszéken belül a 
katolikus tagokból már 1696-ban megalkotott Consilium Catholicumot 
(Katolikus Tanácsot).12 Ez az intézkedés szükségessé tette az 1760-ban 
erőteljes uralkodói dorgálást kapott Katolikus Státus (Status Catholicus) 
reformját.13 Ahogy Borié államtanácsos egyik 1762. novemberi vótumában 
fogalmazott:14 Mindabból, amit eddig az erdélyi vallásügyben tárgyaltak, 
kiderül, hogy még milyen kevés történik Erdélyben a lelkek gondozására, 
holott a katolikusok ezekben az országokban a hitetlenek között lakva 
nagyobb istápolásra szorulnának, mint másutt. Ezt azonban csak egy saját 
állandó plébánossal lehet elérni. Tanulmányai szerint az uralkodó köteles a 
lelkészek megfelelő szintű eltartására egy szerény összeget fordítani. Isten 
egy ilyen adományt, más módon, többszörösen meg fog áldani. A világi 
állam maga is nagy hasznot húz abból, ha az uralkodó vallását propagálják, 
és Erdélyben ez az előrelátás még inkább szükséges. Hasznos lenne az, ha 
Erdélyben egy rendszer készülne az egyházi status számára. Ezt megkapná 
a kancellária és azon keresztül a püspökök. A rendszerben lefektetett célok 
megvalósításához szükséges anyagiak a cassa parochorumból kaphatók, 
amely Magyarországon kívül Erdély számára is rendelkezésére áll.15 Ha az 
egyházi státus rendszerének berendezése megtörténik, és a fejlődés oda 
halad, Borié a cassa parochorumból történő kisegítésen kívül ajánlani fogja 
további évi meghatározott segély kiutalását a kincstárból. További segítség 
várható azáltal, hogy Lipót egyik rendelete értelmében16 az új katolikus 
tizedet a lelkésznek kell kifizetni.17 A fogarasi egyesült görög püspök 
teológusát a püspök tartozik ellátni. Nagyon kívánatos lenne, ha minden 
szász városban katolikus nyilvános iskolákat szerveznének., miként 
Brassóban és utána Besztercében történt. 

Végül mégsem a státus reformja valósult meg. 1767-ben Bajtay 
püspök a status catholicus megkerülésével a katolikus egyházi ügyeket 
annak a Gubernium kebelén belül alakult bizottságnak a kezére játszotta, 
melynek eredeti feladata a Portugál Alap kezelése lett volna. Ezzel az 

                                                 
12  FINÁCZY ERNŐ: Az újkori nevelés története. (1600–1800) Bp., 1927. 142. p.; MARTON 

JÓZSEF – JAKABFFY TAMÁS: Az erdélyi katolicizmus századai. (Képes egyházmegye-
történet.) H.n. [Kolozsvár] 1999. 50. p. 

13  A rendek az erős uralkodói nyomás ellenére is csak negyedikként jelölték az európai 
léptékű műveltségéről híres piaristát, Bajtay József Antalt, akit Mária Terézia ennek 
ellenére kinevezett püspökké. 

14  Idézi: EMBER GYŐZŐ: Az osztrák Államtanács, 1761–1768. Bp., 1983. Kézirat: Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL. OL.) P 2093. (= Ember 
Győző hagyatéka.) 153. dob. 1–1000., 154. dob. 1001–1508. p. (továbbiakban: EMBER, 
1983.) 1299–1300. p. Hivatkozással: HHStA. Staatsratsakten (továbbiakban: StRA.) 
4186/1762-re. 

15  Kaunitz államkancellár erőteljesen ellenjavallta ezt a tervet: szerinte a magyarok 
Erdélyre támasztott igényét erősítette volna, ha a katolikus lelkészpénztárból 
Erdélyre is fordítanak. EMBER GYŐZŐ: Egy katolikus államférfi a XVIII. században. 
Báró Boriè Egyed. In: Regnum, 1936. (továbbiakban: EMBER, 1936.) 344. p. 
Hivatkozással: HHStA. StRA. 1848/1765. 

16  Az 1699. szeptember 5-i úgynevezett katolikus pótdiploma értelmében. 
17  A tizedekkel kapcsolatos perekre nézve ld. 9–10. sz. jegyz. 
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eljárással Bíró Vencel értékelése szerint a püspök ráadásul a katolikus 
érdekek ellen cselekedett.18 Hadik generális 1767. november 7-i 
felvilágosító leírása Erdély állapotáról az 1764-től folytatott vallásügyi 
munkálatok összefoglalása, de nagyban megelőlegezi az 1774-ig bevezetett 
vallásügyi rendelkezéseket is.19 A katolikus vallásügyet illető javaslatai a 
következők: 1.) Szükséges, hogy a szász nemzet a vallási ügyekben kiadott 
legfelsőbb rendeleteket pontosabban és kötelességtudóbban betartsa, és 
többé ne merészelje saját eszközeivel elnyomni a magukat katolikusnak 
vallókat. Ne merészelje a kívülről betelepedőket távol tartani a céhektől és 
a polgárjogtól. Nem akadályozhatja meg a katolikusok betelepedését az 
igen fölös mennyiségben rendelkezésre álló székbeli földekre, és 
semmilyen módon nem vethet tévelygéseket az uralkodó vallás terjedésé-
be.20 Az „Irrungen einzustreuen” egyébként utalás Máté evangéliumának 
13. részére, a konkolyvető példázatára. Ez a kifejezés burkoltan Brukenthal 
javaslataira és annak érvényesítésére utal. A katolikus kormányzati elit 
még tíz évvel később is Brukenthal befolyása ellen küzdött. Koller gróf illír 
deputációs elnök ismerte az 1767. februári nagy vallásügyi tárgyalások 
jegyzőkönyveit és/vagy Hadik előterjesztését, mert 1774. november 24-i 
iratában ugyanazt az „Einstreuungen” kifejezést használja, mint ami 
„Őfelsége legüdvösebb szándékait más utakra vinné”. Ez pedig egyértelmű 
tartalmi idézése a lovassági tábornok 1767-es gondolatainak.21 

Erdély leköszönő főhadiparancsnoka a katolikus vallás felvirágoz-
tatása és terjesztése leghatásosabb eszközének tartja a Portugál Fundussal 
tett legkegyelmesebb alapítványt és az alappal kapcsolatban elrendelt 
guberniumi tanácskozásokat. Ezen a helyen közbeveti, hogy a vallási uniós 
politika hasonlóan előrevivő eszköze kétségtelenül az lenne, ha az állásban 
lévő unitus klerikusokat a katolikus egyháziakkal egyenlő előnyökben 
részesítenék.22 

A Portugál Alap kamatai terhére kegydíjat („Pension”) javasolt 
kiutalni a katolikus vallásra térő protestáns lelkészek, prédikátorok és 
tanult egyháziak számára. Állítólag (1766-os) tartományvizsgálata 
(„Landes Visitation”) alkalmával akadt olyan emberekre, akik bár neki, 
személyesen beismerték tévelygésüket, a megtéréstől mégis visszariadtak 
attól való félelmükben, hogy nem tudják magukat és övéiket eltartani. A 

                                                 
18  BÍRÓ VENCEL: Die katholische Restauration – Karl VI., Maria Theresia, Joseph II. In: 

Kirche — Staat — Nation. Eine Geschichte der katholischen Kirche 
Siebenbürgensvom Mittelalter bis zum frühen 20. Jahrhundert (Az erdélyi 
katholicizmus múltja és jelene). Aus dem Ungarischen von Juliane Brandt, Erzsébet 
Schock, Michael Schock und Adalbert Tóth. Hrsg.: Bahlcke, Joachim – Zach, Krista. 
München, 2007. 157–175. p. 167. p. 

19  „Aufgeklärter Stand des Gros Fürstenthum Siebenbürgen, was dabey dem 
allerhöchsten Interesse abträglich, und dem Dienst nachtheillig, auch wie denen 
Mängeln zum gedelichen Besten abgehalten werden könnte?” Megtalálható: 
Österreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv Hofkriegsrat (továbbiakban: HKR.) 
1767/142-7. 

20  HKR. 1767/142-7 95r-v. 
21  MNL. OL. A 98. (= Magyar Kancelláriai Levéltár. Transylvanica.) 7. cs. 214rv–216v; 

233r–237v. Gróf Koller 1774. nov. 24-i notája: 215v–216r. 
22  HKR. 1767/142-7 96r. 
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megtérésre hajló nem katolikus lelkészek példájaként hozza azt a nem 
sokkal korábban megtért igen képzett kolozsvári kálvinista papot, aki jó 
fizetését elhagyva tért át, utána viszont a szükségben magára hagyatva 
nyomorban kellett eltávoznia az élők sorából, pedig már kevés ilyen 
személy is hatalmas haszonnal járna a térítés számára.23 A „fundus 
convertitarum”-mal kapcsolatos 1767 nyara és 1774 júliusa között 
végrehajtott politikai irányváltásokat más helyen már tárgyaltam.24 Ezen a 
helyen csak azt a tényt szeretném kiemelni, hogy Kaunitz az Államtanács-
ban a legélesebben kikelt Hadik e javaslata ellen. Vótumában hivatkozik a 
gondolkodó világ ítéletére, melyre az adott idő körülményei között, a nem 
katolikusok érzelmei révén különös hatást gyakorolnak az ilyen tárgyak. 
Kímélendő a protestánsok szabad vallásgyakorlatra vonatkozó 
érzékenysége is. Az ilyen módon megtérőkben ugyanis a protestánsok 
szabadságuk megsértésének előszelét éreznék. És különben is, milyen 
vallási buzgalmat lehet úgymond elvárni azoktól, akik evilági haszon 
kedvéért térnek meg?25 

Hadik az árvaházat a lehető legfontosabb dolognak tartja, melynek 
haszna néhány éven belül egyértelműen meg fog mutatkozni nemcsak a 
vallásra, de a társadalmi közéletre nézve is. Azt a járadékot („Zustand” – 
sic!), melyet a lutheránus lelkészek olyan helyektől húznak, ahol pedig 
egyetlen lélek sem él vallásukból, az árvaház ellátását szolgáló alappá 
kellene tenni. Hasonlóképpen lehetne még egy alapítványa az árvaháznak. 
A szász nemzet az általános értelemben vett (tehát nem egyházi célokra 
eladományozott és nem földesúri jogon szedett) szász tizedeket – Hadik 
tudomása szerint – akkor éppen 12 ezer forintért vette a kincstártól 
árendába, míg nyílt licit mellett ez a jövedelem – szintén Hadik becslése 
szerint – akár ennek kétszeresét is hozhatná.26 

A Hadik-féle előterjesztést véleményező Lacy udvari haditanácsi 
elnök konkrét előterjesztések megfogalmazását javasolja a felvetett 
pontokban. Borié szerint napról napra újabb és újabb példák látnak 
napvilágot a katolikus vallás elnyomott helyzetéről Erdélyben. Politikai 
hitvallását („politischen Beruf”) ismétli. Távol áll tőle, hogy a vallási 
vakbuzgóság szerint cselekedjen, de régebbi és újabb példák egyaránt 
bizonyítják, milyen veszélyes, ha a tartomány népe és fejedelme nem 
ugyanazt a vallást követik. Az uralkodónak ügyes és kitartó módon kell 
terjesztenie hitét. A vallási erőszak viszont mindenképpen kerülendő. 
Blümegen egyetértett a haditanácsi elnökkel, Starhemberg további 
véleményeket és előterjesztéseket várna.27 

                                                 
23  HKR. 1767/142-7 96v. 
24  KOVÁCS, 2013. 
25  „Was würde wohl solches, besonders bey denen jetzigen eben dieses Gegenstandes 

halber sich immer mehr an Tag legenden nachdenklichen Welt läuften, in denen 
Gemüthern der Acathol.[iken] würcke? Was würden sie wohl im Absehen auf das 
inzwischen kommende freie exercitium Rel.[igionis] denken? Sie würden Vorläfer 
sehen, der ihre Freyheit stört. Was für ein Religionseyfer ist von solcen Leuthen, die 
aus zeitlichen Gründen zu einer Rel.[igion] übertretten, zu erwarten?” HHStA. StRA. 
Kaunitz'sche Voten Akte 2946/1767. 

26  HKR. 1767/142-7 96v-97r 
27  HHStA. StRA. Kaunitz'sche Voten Akte 2946/1767. 
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Az 1762. decemberi Borié-féle vótum és az 1767. november 7-i Hadik-

féle vallásügyi szisztéma értelmezése az 1690 és 1716 között lezajló Habs-
burg-uralomváltás korába vezet vissza bennünket. Ennek  témánkba vágó 
legfontosabb rendelkezései a következők voltak:  Az 1690–1691-es Diploma 
Leopoldinum szerint a felekezetek egymáshoz való viszonyában nem tör-
tént változtatás, a katolikusok megbékítésére elrendeltetett, hogy  építhet-
nek Kolozsvárott új templomot imaházuk helyén, és Fehérvárott megújít-
hatják Báthori Kristóf leromlott templomát, valamint ugyanazon 
szabadsággal gyakorolhatják vallásukat és építhetik templomaikat, mint a 
többi bevett vallások hívei, tehát ha kevesen vannak és jövevények, akkor 
magánúton, ha számosabbak, akkor nyilvánosan.28 Ez utóbbi rendelkezés 
elméletileg (protestáns felfogás szerint) elhárított minden akadályt a kato-
likusok vallásegyenlősége elől. A diploma ilyetén szövegezése ugyanakkor 
legalábbis megkérdőjelezi azt a protestáns egyháztörténeti irodalomban 
bevett toposzt, mely szerint a nyilvános és a magán vallásgyakorlat megkü-
lönböztetése a magyar jogban addig ismeretlen dolog volt.29 Ez a gyakorlat 
az erdélyi jogban a későbbiekben is megmaradt. Kornis gróf rangelső kan-
celláriai tanácsos egy 1775-ös előterjesztésében a három erdélyi nemzet 
jogainak vizsgálatakor a vallási különbségeket nem látta áthidalhatatlan-
nak abban, hogy megkönnyítsék a szászok bevándorlását a megyei terüle-
tekre. Ennek a folyamatnak a szászok lutheránus hite azért nem jelentette 
volna akadályát, mivel az evangélikusoknak joguk van házaknál istentiszte-
letet tartani. Bár ez elsősorban a protestáns elemet erősítené itt, előnye-
ként Kornis megemlítette, hogy ezzel mégis inkább a katolikus vallás nyer-
ne, mert a megyei területeken a hivatalok betöltésénél a bevándorolt 
szászokra a protestánsok között a katolikus vallás hátránya nélkül lehetne 
gondolni, ez pedig több lehetőséget adna a főleg lutheránusok által betöl-
tött szász széki tisztségek és magisztrátusok katolikusokkal való elegyítésé-
re is.30 Az ellentmondás tehát, ami Hadik 1767-es és Kornis 1775-ös előter-
jesztésében a belső vándorlás irányában mutatkozik, csak látszólagos. 
Mindkét helyen  Erdély népességének elegyítéséről, összekeveréséről van 
szó, hogy ez a népességkeveredés rendi, nemzeti és vallási elkülönülésük 
merevségét is a központi államhatalom számára kedvező módon oldja. 

Az 1693. április 9-i vallásügyi pótdiplomában úgy rendezték az egyko-
ri katolikus javak kérdését, hogy a rendek ígéretet tettek arra, hogy 15 ezer 
forinton visszaváltják a kolozsmonostori uradalmat, és odaadják azt katoli-
kus egyházi célokra. Az 1693. május 14-i Alvincziana Resolutio elrendelte 
Kolozsvárott a piactéri unitárius templom átadását a katolikusoknak (ami 
azonban csak 1716-ban valósult meg), a jezsuita rend kérdésében pedig 
kimondta, hogy a katolikus ifjúságot megfelelő személyek tanítsák. Katoli-

                                                 
28  BAHLCKE–ZACH, 2007. 119. p. 
29  Kritika nélkül veszi át ezt a nézetet például: FATA Márta: Glaubensflüchtlinge aus 

Ungarn in Württemberg im 17. und 18. Jahrhundert. Forschungsaufriss mit einer 
Dokumentation der Exulanten. In: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter 
Katalin 70. születésnapjára. Szerk.: Erdélyi Gabriella – Tusor Péter. Bp., 2007. 519–
550. p.; 540. old. 

30  MNL. OL. A 98. 6. cs. 45r–54r. (Névtelen) jelentés a három nemzetről. Vö. SCHASER, 
JOHANN GEORG: Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Freiherrn Samuel v. 
Brukenthal, Gubernators von Siebenbürgen. Hermannstadt, 1848. 42. p. 
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kus püspök kinevezésére csak 1696-ban került sor, sőt katolikus püspök 
hivatalát csak 1716-ban tudta Erdélyben elfoglalni, mikor is a reformátusok 
a lehető legnagyobb csendben átengedték a valamikori püspöki székesegy-
házat. 1699. november 12-én a jezsuiták ünnepélyesen bevonultak 
Szebenbe.31 Az 1699-es katolikus pótdiploma eltörölte a római katolikusok 
vallásegyenlősége ellen hozott törvényeket, statútumokat, szokásokat. En-
nek a rendelkezésnek csak az volt a problémája, hogy nem határozta meg, 
melyek ezek (A rendelkezés becikkelyezése is csak jóval később, az 1744-es 
országgyűlésen történt meg.). A fenti dokumentum ezen túl kimondta, 
hogy a római katolikusok a többi vallásfelekezettel (különösen a reformá-
tusokkal) azonos kiváltságokkal rendelkeznek. Ezt azonban nehéz volt a 
gyakorlatban megvalósítani, hiszen például a kiváltságok közé tartoztak a 
tizedadományok is. Végül egy – akkor és ott – szükséges és méltányos ren-
delkezése: a római katolikusok tizednegyedét nem az akatolikus papoknak, 
hanem saját egyházuk papjainak fizetik.32 

A katolikusok számos esetben kérték az Approbata és Compilata kato-
likusellenes cikkelyeinek eltörlését. (1712, 1724, 1730.) A protestáns rendek 
sokáig ellenálltak, mert a katolikusellenes törvények eltörlésében a négy 
bevett vallás rendszere, végső soron pedig Erdély rendi alkotmánya meg-
bontásának veszélyét látták. A jogegyenlőség követelését azonban a katoli-
kusok mindig kiegészítették más, ellenreformációs célkitűzésekkel is. Az 
országgyűlésen a protestáns ellenakció még 1730-ban is el tudta érni, hogy 
az országgyűlés és a kormányszervek ne döntsenek. III. Károly 1731-ben 
úgy tárgyaltatta meg az ügyet, hogy az akkor már nyomasztó katolikus 
többségű Gubernium különböző ügyrendi és egyéb indokokkal kirekesztet-
te a tanácskozásból a legtekintélyesebb protestáns tanácsosokat. Az így 
megtisztított Gubernium a következő előterjesztést tette. A négy bevett 
vallásfelekezet egyenlősége töröltessék el. A nem katolikusok vallásgyakor-
latának engedélyezése – a magyarországi példa szerint – a király tetszésé-
től függjön. Adják vissza a katolikusoknak az általuk alapított templomo-
kat, iskolákat és javadalmaikat. A kolozsvári jezsuita akadémia egyetemmé 
fejlesztendő, a protestánsoknak viszont meg kell tiltani a külföldi egyete-
mek látogatását. Nyomda felállítását királyi engedélyhez kell kötni, csak 
cenzúrázott művet lehessen kinyomtatni. A vegyes házasságok ügyei a ka-
tolikus szentszék elé tartozzanak.33 III. Károly már korábban eltiltotta Er-
délyben is a templomoknak és iskoláknak királyi beleegyezés nélküli alapí-
tását.34 A protestánsokat 1731 és 34 között büntetőperrel, büntetőperes 
feljelentésekkel és karhatalmi erővel szorították rá ennek betartására.35 Bár 

                                                 
31  ENDES MIKLÓS: Erdély három nemzete és négy vallása autonomiájának története. Bp., 

1935. (továbbiakban: ENDES, 1935.) 273. p. 
32  BAHLCKE–ZACH, 2007. 129. p. Báró Borié 1762-ben és gróf Hadik 1767-ben egyaránt a 

katolikus pótdiploma kettős rendelkezésére hivatkoztak. 
33  TRÓCSÁNYI ZSOLT: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben, 1690–

1740. Bp., 1988. (továbbiakban: TRÓCSÁNYI, 1988.) 422. p.; UŐ: Új etnikai kép, új 
uralmi rendszer. (1711–1770) In: Erdély története 1606-tól 1830-ig. Szerk.: Makkai 
László – Szász Zoltán. Bp., 1986. (Erdély története három kötetben, II.) 971–1038. p. 
(továbbiakban: TRÓCSÁNYI, 1986.) 1007. p. 

34  HÓMAN BÁLINT – SZEKFŰ GYULA: Magyar történet. V. köt. Bp., 1936. 132. p. 
35  TRÓCSÁNYI, 1988. 420. p.. 
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az 1731-i javaslatokat nem hajtották végre, mégis meghatározóan befolyá-
solták a későbbiekben folytatott központi valláspolitikai irányvonalat. 

Templom-elvételek Erdélyben a 18. század első felében leginkább 
azon városokra voltak jellemzőek, ahol jelentősebb császári katonaság 
állomásozott. Közülük is kiemelkedtek a szász városok. Régi, romos 
állapotba került középkori templomokról és rendházakról volt szó, 
melynek el/visszavételét a közösség zsarolásnak érezte, és az esetek nem 
nélkülözték a katonai erő demonstratív alkalmazását sem, ami a 
sérelmeket tovább fokozta. Az így szerzett templomok hívekkel való 
megtöltése a kevés áttérő mellett elsősorban az itt letelepedő kiszolgált 
katonákból, valamint cseh- és morvaországi betelepülőkből történt.36 A 
meg/visszaszerzett templomokba szerzetes papságot vezettek be, akik 
ellátták a plébánia adminisztrálásának feladatait is. Legjelentősebbek 
közülük a ferencesek és a jezsuiták. Az erdélyi ferencesek életében a 18. 
század az újrafelvirágzás időszaka volt. A korábbi négy kolostor (a 
csíksomlyói, a mikházai, a szárhegyi és az esztelneki) mellett a legtöbb 
alapítás, újraalapítás, visszaszerzés a 18. században történt. Visszaszerzett 
kolostoraik a következők voltak: a vajdahunyadi (1710), a nagyszebeni 
(1716) a medgyesi (1721), a brassói (1724), a kolozsvári (1725), a szászvárosi 
(1728).37 A fejedelmi időkben elhagyott besztercei minorita templomot a 
rend 1724-ben kapta vissza. A középkori erdélyi szerzetesrendek közül a 
domonkosok visszatelepülése nem volt sikeres, akiknek valamikori 
épületein részben újabb alapítású szerzetesrendek osztoztak, mint például 
Besztercén a piaristák vagy Nagyszebenben az orsolyita apácák. Az 
ingatlanszerzésben a szerzetesrendeket (közép- és újabb kori alapításúakat 
egyaránt) természetesen nemcsak az érzelmi kötelékek motiválták, hanem 
az épület tényleges állapota is. Így magyarázhatjuk a besztercei piaristák 
mozgását a valamikori domonkos templom, az ispotály és a kápolna között, 
valamint azt, hogy a jezsuiták Brassóban 1713-tól a valamikori klarisszák 
Szent János-templomát használták, majd annak leégése után 1718-ban 
megkapják a valamikori domonkos Szent Péter és Pál-templomot, melyet 
korábban, 1711-től a ferencesek használtak. A városi tanács a leégett és a 
jezsuiták által elhagyott valamikori ferences apácák zárdáját 1724-ben 
visszajuttatja a kisebb testvérek rendjének. A templomok átadását 
általában körültekintő egyezkedés kísérte. Így például, amikor 1728-ban 
Tiege főhadiparancsnok utasítására a volt domonkos templomot 
visszaadják a katolikus egyháznak, amelybe 1730-ban az Orsolya-rendi 
apácák vonulnak be, ennek fejében az evangélikusok az egykori ferences 
apácák templomát vehetik használatba istentisztelet céljára. Ezt az 
Erzsébet utcai kis templomot addig a Luther-követők raktárnak és 
iskolának használták.38 Az Erdély területén fekvő, de nem az erdélyi 
stefanita (Szent Istvánról elnevezett), hanem a magyarországi mariánus 

                                                 
36  ENDES, 1935. 358. p. 
37  Ld.: Erdélyi ferences rendtörténet. In: Ferences rendtartomány honlapja. Online: 

www.ofm.hu/06_rendtortenet_magy.html – 2008. április. 
38  A bekezdés adataira ld.: LÉSTYÁN FERENC: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi 

püspökség templomai. Stílusok, zord idők, hitvallások (katolikus, lutheránus, 
református, unitárius) változásaiban. Gyulafehérvár, 2000. (2. kiad.) (továbbiakban: 
LÉSTYÁN, 2000.) „Beszterce”, „Brassó” és „Nagyszeben” szócikkek. 
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rendtartományhoz tartozó körösbányai kolostor esetében a visszaszerzés 
azért nem okozott vallási feszültséget, mert a fejedelmi időkben rommá 
vált templomot és kolostort az alapjaiból kellett újra felépíteni.39 

Báró Borié 1762 őszén az egyik Erdéllyel kapcsolatos uralkodói 
rezolúciót így proponálta: 

 
„A katolikusok ezekben az országokban [a magyar Szent Korona 
országaiban] a hitetlenek között lakva nagyobb istápolásra 
szorulnának, mint másutt. Ezt azonban csak egy saját állandó 
plébánossal lehet elérni. Az újonnan állított lelkészek megfelelő 
ellátásáról az uralkodó fog gondoskodni.” 
 

Borié vótumában Bajtay püspök szavaira40 és az állami finanszírozású 
szerzetesmissziók számára előírt 1761. február 5-i irányelvekre hivatkozik, 
melyeket a bécsi udvar a magyar korona országaiban is alkalmazni kívánt.41 
De honnan vette Borié államtanácsos 1762 legvégi javaslatát, hogy az 
erdélyi katolikus vallásügy megoldását nem a szerzetesmissziók, hanem 
saját, állami javadalmas, állandó plébánosok állítása jelentené? Az Erdélyi 
Udvari Kancellária 1762 őszén foglalkozott a zilahi kálvinisták kérelmével. 
Templomukat, amely régen a katolikusoké volt, nagyítani akarják. A 
település 300 katolikus családja ugyanakkor kérte, hogy a templomot ők 
kapják, a reformátusok építsenek újat. Ezt a megoldást Borié pártolta, sőt 
javasolta, hogy a kancellária tegyen jelentést, hol nincsen Erdélyben 
katolikus pap, és hol vannak olyan papok, akik anyagiakban hiányt 
szenvednek.42 

Az 1763-as szektaügyi tárgyalások során a nyakas és az evangélikus 
valláson túllépő transzmigránsok (ausztriai kényszerdeportált Ländlerek) 
és herrenhutiak sorsául a kiűzetést szánták, az alvinci anabaptisták 
megtűrt állapotát semmissé nyilvánították, és az unitáriusokkal együtt a 
katolikus misszió célpontjaivá tették őket. Bár Bajtay püspök először (az 
anabaptisták ellen végül be is vetett) erőszakos, kiirtásukra törekvő 
lépéseket akart az unitáriusok ellen javasolni, erről végül több ok miatt is 
letett, az Államtanácsban pedig Borié báró a püspöknél is határozottabban 
javasolta az unitárius vallásnak a „tűrt” kategóriában való megtartását.43 

Bajtay püspök missziósügyi javaslatai nyomán az alábbi főbb pontok 
körvonalazódtak. 1.) Kutatást kell indítani, hol vannak (el-) visszaveendő 
templomok vagy egyházi javak, vagyis elárvult egyházak (mai 
szóhasználattal templomok), káptalanok, konventek világi személyek által 
bitorolt javai.44 2.) Az unitárius káromlások ügyét szigorúan ki kell 

                                                 
39  Az erdélyi ferences provincia története. In: Erdélyi ferences rendtartomány 

honlapja. Online: www.ofm.ro – 2008. április. 
40  „A királyné sürgeti a missziót, de hogyan lehetséges ez, ha a szentségek számára 

megfelelő helyekről nem gondoskodnak?” 
41  A kérdésre ld. a 10. sz. jegyz.-ben idézett tanulmányt. 
42  EMBER, 1983. 1282.; 1297–1298. p. Hivatkozással: HHStA. StRA. 3333/1762. 
43  A kérdésre ld. a 4. sz. jegyz.-ben idézett tanulmányt. 
44  A valamikori katolikus javak után elrendelt kutatás a végső válasz az Erdélyi Udvari 

Kancellária 1762 őszi aggályaira is. Az Udvari Kamara kérte a politikai szervnél, hogy 
a fiscus regius a közlevéltárakat használhassa. A kancellária ezt csak olyan esetekben 
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vizsgálni, és gondoskodni kell róla, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. 
3.).  Az uralkodói döntés elrendelte az unitáriusoknak a 
hivatalokból való kizárását. 4.) A püspök terjesszen elő 
részletesebb tervezetet a missziósügy rendezésére. 45 
Hivataltörténetileg ennek a rezolúciónak a valamikori katolikus javakra és 
a hivatalokra vonatkozó része tekinthető a titkos püspöki különvélemények 
intézménye elrendelésének. 

A misszió és iskola összekapcsolására példa az anabaptista missziót 
1764. november 11-től végző Delpini (vagy Delphini) páter 1765 elején tett 
jelentése a missziót akadályozó tényezőkről. Delphini javaslatai nyomán az 
Államtanácsban született uralkodói döntés témánk szempontjából a 
következő rendelkezéseket tartalmazta: 1.) Alvincen egy katolikus 
iskolamestert kell alkalmazni. Ez az iskolaépítés 1765 folyamán meg is 
valósult 400, majd ezt kiegészítve 326 forintos költséggel. Az 1765 
áprilisától alkalmazott iskolamester havi tíz forintos illetményt kapott, ami 
a tanítók esetében a megfelelő megélhetéshez meghatározott 75 forint éves 
jövedelemhez képest jó fizetésnek mondható.46 5.) A két anabaptista 
prédikátor, Joseph Kohr és Martin Roth tudtára kell adni, hogy áttérésük 
esetén korábbi fizetésüket élvezhetik.47 Ez utóbbi anyagiasan gyakorlatias 
kiegészítés egyébként azonosíthatóan Blümegen hatására került a 
döntésbe, aki egyébként a vallási kegydíjak gyakorlata alapján 
emlékezhetett hasonló kedvezményekre. Erre a javaslatra utalt Hadik is 
korábban látott 1767. november 7-i előterjesztésében, melyért Kaunitztól 
akkor és ott oly kemény kioktatást kapott. 

Delphini 1765. február 22-i előterjesztése nyomán az imaházat 
elvették az újrakeresztelőktől és a katolikusok kizárólagos használatára 
adták át, és számos anabaptista könyvet elkoboztak. Ez utóbbira Delphini 
különös hangsúlyt helyezett, mert a föntebb említett három szász helyen 
ezen könyvek segítségével tudtak téríteni. Delphini kérésére sor került az 
igyekvőbb („eifriger”) lelkipásztor („Minister”) kiiktatására, aki a 
közösséget valójában vezette. Joseph Kohrt a püspök kérésére Kornis 
Gábor el is fogatta, és mint a királyi paranccsal ellenszegülőt átadta az 
egyházi felsőbbségnek. Bajtay a volt főigazgatót végül Kolozsvárra küldte és 
az ottani rektor felügyeletére bízta.48 A hivatalos jelentés szerint 1766-ban 
az anabaptisták nagy része megtért, rangelső papjuk, Roth Márton a 

                                                                                                          
engedte meg, amelyekben a fiscus regius nem minősült privilegiatusnak. Borié szerint 
ez a kincstárra nézve káros, mivel a kamarai levéltárak nincsenek rendben. A 
kancelláriától az ügyben felvilágosítást kell kérni. Idézi: EMBER, 1983. 1282.; 1297–
1298. p. Hivatkozással: HHStA. StRA. 3333/1762. 

45  EMBER, 1936. 335. p.; MISKOLCZY ISTVÁN: Bajtay J. Antal. Bp., 1914. (továbbiakban: 
MISKOLCZY, 1914.) 53–54. p. Vö. 10. sz. jegyz.-ben idézetteket. 

46  HHStA. StRP. 733/1765 Theophilius Delphini páter, Jézus-társasági misszionárius 
február 22-i előterjesztése, cirk.: márc. 25. (exp. Ápr. 1.) Resolution Puncto 1mo. 

47  KLIMA, HELMUT: Das Verhalten der Wiener Regierung unter Maria Theresia gegen 
die siebenbürgischen Wiedertäufer und Herrenhuter. Ein Beitrag zur theresianischen 
Religionspolitik. In: Südost-Forschungen, Jahrgang 1942. 119–136. p. (továbbiakban: 
KLIMA, 1942.) 130. p. Hivatkozással: HHStA. StRA. 733/1765. 

48  MISKOLCZY, 1914. 57. p.; KLIMA, 1942. 128. p. 
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püspök előtt letette az esküt.49 1767–68-ra a jezsuita misszió teljes sikert 
ért el Alvincen. Ennek nyomán javasolta Delphini, hogy a létrejött új német 
katolikus közösség számára vegyék el a reformátusok templomát, mert a 
ferences templomot a nagyobb távolság miatt nem tudják látogatni. Az 
akatolikusoknak (vagyis a református magyaroknak) pénzbeli támogatást 
kell biztosítani elvett templomuk helyett, hogy saját új imaházukat annak 
segítségével felépíthessék. Bár a szökések miatt a közösség létszáma 
ugyancsak lecsökkent, az áttértekkel együtt a katolikusok száma már 
kétszeresen meghaladta (volna) a reformátusokét, így azok a többségi elv 
alapján is igényelhették. Az újrakeresztelők szerény imaháza ekkor már 
azért sem volt elégséges a térítőknek, mert az egyházközség templomi 
környezetbe helyezésével győzelmüket is ki akarták fejezni, valamint az 
áttértek hitét ezzel is meg akarták erősíteni.50 A Kancellária azonban Alvinc 
esetében politikai okokkal magyarázva nem támogatta az elvételi 
javaslatot, és hiába fogalmazott meg az ügyben Cserei kancelláriai tanácsos 
különvéleményt. Az Államtanácsban született döntés kimondta: 

 
„Mindaz mellőzendő, ami által a katolikus vallás javára történő 
intézkedések megalapozott panaszra adhatnának alkalmat, és a 
munkálatokat arra kell irányítani, hogy szelíd mértékletességgel a 
megfelelő előmenetel annál inkább biztosítható legyen.”51 
 

Bár az Államtanács jegyzőkönyvei nem részletezik a templomelvétel ellen 
szóló politikai érveket, ezek a következők lehettek: a.) Mária Terézia a 
szektásokkal ellentétben a bevett vallások jogaira tekintettel kívánt lenni. 
b.) Az alvinci privilégiumok megújításával a bécsi udvar továbbra is külön 
egységként kívánta kezelni a „fekete németek” közösségét;52 valamint c.) 
bár a templom katolikus alapokon épült, és ez formáján látszik is, a 17. 
században a reformátusok teljesen leromlott állapotából református  
építési elvek szerint húzták fel újra.53 Az Államtanács jegyzőkönyveiből 
megállapítható az is, hogy az új katolikus templom építését az ekkor már az 
erdélyi katolikus vallásügy javára rendelkezésre álló Portugál Alapból 
finanszírozták, és hogy a morva testvérek katolikus közössége nem tudta 
megfelelő módon eltartani plébánosát és iskolamesterét, mert ezek 
ellátását szintén ebből az alapból kellett biztosítani.54 

                                                 
49  KLIMA, 1942. 132. p. A szebeni magisztrátus aktáinak 167/1766-os jelzete alapján. 
50  Ld. később Kutyfalva, Marosjára és Magyarpataka református templomfelújítási 

ügyeit. 
51  „Alles das, wodurch die für die cath. Religion zu trefende Verkehrungen zu einiger 

gegründeten Beschwerde Anlass geben können, vermeiden und dahin arbeiten solle, 
womit durch bescheidenen glimpf der gewürige Fortgang desto förderlicher gewirket! 
werden möge.” Idézi: KLIMA, 1942. 133. p. Hivatkozással az Udvari Kamara 1768. 
január 2-i iratára. 

52  Halmágyi István naplói, 1752–53. 1762–69. és iratai, 1669–1785. Közli: Szádeczky 
Lajos. Bp., 1906. (Magyar történelmi évkönyvek és naplók а XVI-XVIII. századokból. 
IV.) (továbbiakban: Halmágyi-naplók, 1906.) 313. p.; ENDES, 1935. 340. p. 

53  Ld. LÉSTYÁN, 2000. II: köt. 63. p. „Alvinc” szócikk. 
54  HHStA. StRP. 559/1767 (Stupan) (Curr) az Erdélyi Kancellária két, február 20-i és 

27-i jegyzőkönyve erdélyi vallási ügyekben, cirk.: márc. 17. (exp. ápr. 16.), Resolution 
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Az Erdélyi Udvari Kancellária 1765. április 16-án előterjesztést tett az 

abrudbányai katolikus lakosok egy kérelméről, amelyben ezek kérelmezték, 
hogy az elődeik által épített, de akkor éppen az unitáriusok által birtokolt 
templomot visszakaphassák („zu restituiren”).55 A kancelláriai előterjesztés 
foglalkozott még Udvarhelyszék alkirálybírójának egy jelentésével is, mely 
az elszakadók („Abtrinnigen”) elleni intézkedéseket és Szitás- (Székely-) 
keresztúr templomainak felújítását tárgyalta. Az ügyben született döntés 
elfogadta a Kancellária javaslatát, de erről a dologról a Guberniumnak két 
hónapon belül tájékoztatást kellett adnia.56 

Elképzelhető, hogy a guberniumi jelentéstételt és különösen annak 
kancelláriai előterjesztését az ügymenet lassúsága mellett az időközben 
bekövetkezett események és személyi változások is késleltették. A 
késlekedés miatt az abrudbányai unitáriusok engedély nélkül kezdtek 
építkezni 1765-ben elvett, középkori eredetű templomuk pótlására. Ez a 
katolikus felsőbbségek tudomására jutott, akik javasolták, hogy a 
templomot katonai erővel vegyék el az unitáriusoktól. A birodalmi eliten 
belül ismét az 1763-as megfontolások kerültek előtérbe. Az Államtanácsban 
meg-fogalmazott döntés kimondta, hogy a templomot ne vegyék el katonai 
erővel, hanem elégedjenek meg a bíróságilag kimondott büntetéssel, a 
katolikusoknak azonban templomuk újjáépítésére a már erre létező alapból 
kell segítséget adni.57 Az enyhébb eljárás valószínűsíthető a gálfalvai és 
székelykáli unitáriusok által engedély nélkül épült templomok ügyében is, 
mivel a rezolúció erre a kérdésre nem tér ki, hanem sokkal inkább arra 
akarja rászorítani az unitáriusokat, hogy harmad- és negyedfokú rokonok 
katolikus egyházjog szerint „vérfertőző” házasságait az uralkodó elé 
terjesztett kérvény mellett diszpenzációs illeték lefizetésével 
engedélyeztessék.58 

A két hónapos tájékoztatási határidő ellenére Szitáskeresztúr 
katolikus templomának felújítási ügyével csak 1768 elején találkoztam újra 
az Államtanács jegyzőkönyveiben, amelyekben az Erdélyi Udvari Bizottság 
Bajtay püspök intézkedéseivel kapcsolatban terjesztett elő. A római 
katolikus ordinárius Udvarhely és Aranyos székekben hat új plébániát és 
hozzá hat iskolát állított fel, hozzákezdtek Székelykeresztúr templomának 

                                                                                                          
auf das Protokoll vom 27 Febr 1767 ad 1mum et 2dum. 

55  Ezen a helyen meg kell egy pillanatra állnunk, és vissza kell emlékeznünk: egy erdélyi 
katolikus közösség 1765-ös kérelmében ugyanazt a kifejezést használta, mint Bíró 
Márton veszprémi püspök körülbelül egy évtizeddel korábbi Rómába tett 
jelentéseiben („ecclesiae restitutae). 

56  HHStA. StRP. 1024/1765 Erdélyi Kancellária ápr. 16-i előterjesztése, cirkulációba 
adva máj. 2-án, döntés expediálva máj. 3-án. 

57  HHStA. StRP. 559/1767 az Erdélyi Udvari Kancellária két jegyzőkönyve febr 20-i és 
27-i dátummal, cirk.: március 17., exp.: április 16. Resolutio ad Protocollum de 27mo 

Februarii ad 1mum. 
58  HHStA. StRP. 64/1768 Curr. Vortrag der Commission in Transylvanicis vom 2. 

Januar[ii] 1768. Herrn B[aron] von Stupan den 9. Januar[ii] um 8 Uhr Abends [in die 
Circulation gegeben] vide 2034 de Ao 1767 402, 2231, 2964 de Ao 1768 (exp. den 9. 
Jan.) Über die von dem Joseph Ozdy wider den Sigmund Szent-Iványi gemachte 
Anzeige, dann in Ansehung der von den Antitrinitarern zu Gálfalva und Kál (?Dál?) 
ohne Erlaubnußerrichteten Kirchen 
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renoválásához, valamint javasolták egy plébános állítását 
Bálványosváralján. Bajtay beküldött jelentésében alázatos hangú 
védekezésre kényszerült késedelmessége miatt. A Breuner oberste 
Justizstelle elnök, erdélyi megbízott kancellár és vallásügyi elnökön 
keresztül hozzá intézett leiratban bocsánatkérését Mária Terézia azon 
bizalom birtokában fogadta el, hogy a jövőben jobban fog igyekezni 
mindazon legfelsőbb parancsok és főleg azok érvényesítésére, melyek Isten 
dicsőségét és a katolikus vallás további felemelését és kiterjedését („zu 
mehrerer Erhebung, und Erweiterung der catholischen Religion”) 
szolgálják. Ezeknek végrehajtását pedig püspöki kötelezettségeinél fogva is 
(„nach seiner bischöflichen Obliegenheit”) haladéktalanul el kell érnie. 
Ettől függetlenül pedig érvényben kellett maradnia annak a január 13-i 
rendelkezésnek, miszerint ezen egész ügykör kezelését a katolikus 
vallásügyi bizottságnak kell átvennie, melynek a püspök is tagja.59 

Bajtay püspök megsürgetése után az év végére előrelépés történt a 
katolikus vallás tekintélyének hatalmi biztosítása terén. Az 1768. december 
1-jei uralkodói döntés értelmében a katolikusok ellen elkövetett becsmérlő 
támadások jogi fóruma a Gubernium lett. 1768-ban Udvarhelyszék 
Karácsonyfalva községében viszont tettleg is megtámadták a katolikus 
körmenetet. Az egyébként békés unitáriusok ez esetben attól féltek, hogy ez 
a vallási esemény egy missziós, templomfoglaló célú vonulássá alakul át. A 
körmenet szétveréséről a királynő csak 1771 decemberében szerzett 
tudomást, amiért szemrehányásokat tett a Guberniumnak és a bűnösök 
szigorú megbüntetését követelte.60 Az esetet feltáró Miskolczy István 
figyelmét ugyanakkor elkerülte egy tény. A döntés valóban neheztelést fejez 
ki amiatt, hogy az 1768. december 1-jei döntés értelmében a nyomozás 
során felderített [unitárius] vezéregyéniségeket („die ausfindig gemachten 
Radelsführer”) nem tartóztatták le azonnal, és nem fogták a megfelelő 
bíróság, vagyis a Gubernium előtt bűnügyi perbe őket. A hivatkozott 
uralkodói rendelkezés viszont amiatt is komolyan megrótta a 
főkormányszéket, hogy egy évek óta botrányos tett úgy maradhatott 
büntetés nélkül, hogy közben figyelmen kívül hagyták azt az 1769. január 
27-i legfelsőbb döntést, amely az ügy pontosabb kidolgozására adott 
parancsot. A hivatkozott rendelkezés a nem katolikus nyomdatermékekre 
vonatkozó cenzúra megszigorítása volt a katolikus hit kigúnyolásának 
tilalmával. Bár az ügy akkor a református Heidelbergi káté katolikusellenes 
kijelentései miatt pattant ki,61 Mária Terézia általában véve megtiltotta a 
katolikus tanoknak mint az uralkodó vallásának nyilvános szidalmazását 
vagy megsértését. Nem véletlenül sérelmezték a reformátusok 1773-ban, 
hogy hittételeiket már a szószéken sem védhetik, mert a katolikus 

                                                 
59  HHStA. StRP. 68/1768 Curr. Vortrag der Commission in Transylvanicis vom 13. 

Januar[ii] 1768. Herrn B[aron] von Stupan den 19. Januar[ii] um 1 Uhr Mittags [in 
die Circulation gegeben] vide 2864 de Ao 1767 (exp. den 26. Jan.) Die Veranstaltung 
des siebenbürgischen Bischofen Baron Baitay wegen Errichtung 6 neuer Pfarren und 
6 Schulen in dem Udvarhelyer und Aranyos Stuhl, dann der Reparation der 
catholischen Kirchen zu Szitás-Keresztúr. Ingleichen wegen Anstellung eines Pfarrers 
zu Belványos Verollya (sic!) betr. 

60  MISKOLCZY, 1914. 53. p. 
61  TRÓCSÁNYI, 1986. 1034. p. 
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tanítások elleni beszédeiket Őfelsége és a dicsőséges dinasztia 
megsértésének veszik, holott mi sem áll távolabb tőlük, mint a felséget 
megsérteni, sőt ez hitelveikkel állna szemben, hogy bárki az ő 
tudomásukkal művelne ilyet, a felségsértőt pedig maguk adnák a méltó 
legfelsőbb büntetésre.62 

A karácsonyfalvi lázadásnak minősített összetűzés résztvevőit végül 
elítélték, de a büntetés végrehajtása helyett megengedték számukra, hogy 
katolikus templom építésével róják le büntetésüket; amit 1779-ben részben 
végre is hajtottak.63 A panaszt és elégedetlenséget kiváltó templomelvétel 
helyett inkább az olyan pénzbüntetések gyakorlata terjedt el, melyek 
jövedelmeit a katolikus templomépítésnél is használni lehetett. 

A piarista püspök 1768. május 14-i és 18-i négy iratából három 
érintett templomügyet.64 1.) A vajdahunyadi ferencesek számára megítélt 
évi 300 forint segély („Stipendium”) mellett Hunyad megyei plébániák 
létrehozásának tervei. 2.) A bői kálvinisták botrányos magatartása, mivel 
kigúnyolták a katolikusokat, amikor azok egy szobrot állítottak fel. 
Székelybőn forralta az indulatokat, hogy a marosvásárhelyi jezsuiták 
missziós munkája következtében többen katolikusok lettek, avagy 
rekatolizáltak, így 1767-ben a vizsgálat 51 reformátussal szemben 94 
katolikust mutatott ki. Ennek alapján a katolikus egyházközség visszakérte 
a katolikus ősök által emelt templomot, melyet az uralkodói döntés a 
többségi elv alapján meg is ítélt. A reformátusok ezzel szemben 
„csalfaságnak” bélyegezték az eljárást.65 Léstyán Ferenc valószínűleg 
félreértette „a régi birtokosok ekként kiszoríttatván” kifejezést, mely 
véleményem szerint arra utal, hogy településnek régóta magját alkotó 
előkelő nagygazdák továbbra is reformátusok maradtak. Elkeseredett 
gúnyolódásuk tovább rontott helyzetükön, hiszen a szentrontási, tordai és 
karácsonyfalvi unitáriusok példáján láthatjuk, Mária Terézia elszánta 
magát „a katolikus vallás további felemelését” szolgáló rendeletek 
érvényesítésére, így a hasonló botrányokozások megtorlására. 4.) A 
magyarbölkényesi (sic!) kálvinista egyházközség új templom építését 
kérvényezte. Az alsóbölkényiek régi templomukat, mely egy dombon álló 
fatemplom volt, még 1741-ben költöztették le a falu közepébe, a patak 
mellé. Mivel ennek helyébe csak 1786-ban építhettek kőtemplomot, az ügy 
katolikus püspöki véleményezése csak elutasító lehetett, mely nézetet 
azután a Kancellária is átvett. 

1765. november 26-án döntés született a Portugál Tőke erdélyi 
missziós célokra való odaszánásáról,66 bár kamataiból csak 1767-től 
történtek meg az első tényleges kifizetések. Az úgynevezett Portugál Tőke 
az a 400 000 forint volt, melyet a feloszlatott portugál jezsuiták 

                                                 
62  MNL. OL. B 2. (=Erdélyi Udvari Kancelláriai Levéltár. Acta Generalia.) 1678/1773 

tartalmi összefoglalás (a reformátusok kérelme). Die Dritte Beschwerde. 
63  LÉSTYÁN, 2000. I. köt. 310. p. „Homoródkarácsonyfalva” szócikk. 
64  HHStA. StRP. 1262/1768 den 27. May um 1 Uhr mittags Curr. Vier Schreiben des 

siebenbürgischen Bischofes Baron Bajtay ddis 14n und 18n May (exp. Den 4n Junii). 
65  LÉSTYÁN, 2000. „Székelybő” szócikk. 
66  HHStA. StRP. 2609/1765 gróf Hatzfeld nov. 20-i irata az Udvari Haditanács, az 

Erdélyi Kancellária és az Udvari Kamara közötti concertációról az erdélyi plébánia-, 
iskola- és templomügy javítását illetően (exp. nov. 26.). 
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vagyonából mint üres jószágot („bonum vacans”) Mária Terézia még 1765 
októberében szerzett meg.67 A Portugál Tőke jövedelmei a katolikus papok 
fizetésének javítását, katolikus lelkigondozók vagy iskolamesterek állítását, 
illetve katolikus templomok, plébánia- vagy iskolaépületek építését vagy 
felújítását szolgálták. Az Erdélyben alkalmazott római katolikus 
misszionáriusok – eddigi kutatásaim alapján – fizetésüket rendszerint az 
úgynevezett Portugál (Missziós vagy Vallás-) Alapból kapták. A nevezett 
alapot 1773 után együtt kezelték a valamikori jezsuita vagyonnal, és Erdélyi 
Vallásalapnak is nevezték. Azokat a katolikus lelkipásztorokat, akik 
fizetésüket ebből az alapból kapták, a későbbiekben királyi javadalmasok-
nak hívták. A lelkigondozás feltételeinek megjavítása mellett Erdélyben 
elsődleges fontosságú missziós eszköz volt a katolikus ifjúság jobb 
nevelése. Ezért fektetett az államhatalom rendkívül nagy súlyt katolikus 
iskolamesterek állítására és iskolák építésére, melynek költségeit szintén a 
fent látott alapra terhelte. Az Államtanácsban született döntés 1771 végén a 
szászrégeni római katolikus iskola építésére 3000 forintot utalt ki a 
Portugál Tőke kamataiból, hogy az minél hamarabb elkészüljön. Az 
uralkodói határozat elrendelte egy katolikus iskolamester állítását is.68 
Mivel azonban az igények messze meghaladták lehetőségeit, az alap 
pénzeit kímélni kellett, azokat csak nagy körültekintéssel szabadott 
fölhasználni. Noha szabad volt a Portugál Alapból a szász területeken lévő 
valamikori, tehát visszavett katolikus templomok felújítására fordítani, 
ezzel összefüggésben arra nagyon oda kellett figyelni, „nehogy legalábbis 
valami adósság legyen a dologban, hogy az összegeket ebben az esetben is 
kiutalják”.69 

A kamara („das Camerale”) is igyekezett azoktól a hozzájárulásoktól 
szabadulni, melyeket a korábbi évek régi, romladozó szerzetes templomaik 
róttak rá, melyek semmilyen más alapítvánnyal („Fundum”) nem 
rendelkeztek.70 Az Erdélyi Udvari Kancellária három, 1763-ban indult 
építkezésre utalt: a körösbányai ferences és a brassói jezsuita templomok 
felépítésére illetve barokk átépítésére,71 valamint a szebeni orsolyiták 
templomának kibővítésére és zárdájuk kialakítására,72 mely utóbbi két 

                                                 
67 HHStA. StRP. 2402/1765 Kaunitz-Rittberg herceg október 30-i előterjesztése az 

Almirante di Castiglione által a Banconál elhelyezett, a missziókra szánt 400.000 
forintot illetően (cirk. okt. 31.); HHStA. StRP. 2904/1765 gróf Hatzfeld dec. 21-i 
előterjesztése az Almirante di Castiglione által a Banconál elhelyezett a missziókra 
szánt 400.000 forintot illető legkegyelmesebb rendelkezést illetően. 

68  HHStA. StRP. 4267/1771 Auersperg dec. 11-i előterjesztése cirk. dec 21. 
69  „daß nicht etwa jemand die Schuldigkeit wenigst einiger Concurrenc obliege, damit 

auch hierinfalls die Gebühr angeordnet werden möge.” HHStA. StRP. 1503/1771 az 
Erdélyi Kancellária in Religiosis márc. 8-i jegyzőkönyve, cirk.: ápr. 23-án., No 1; 
Resolution ad 1. 

70  MNL. OL. B 2.  1591/1773 d., irat. No 3. (Ld. korábban.) 
71  LÉSTYÁN, 2000. II. köt. 167. p.; I. köt. 26. p. „Körösbánya”, „Brassó” szócikkek. 
72  HHStA. StRP. 4120/1771 az Udvari Kamara nov. 23i előterjesztése, [hogy] a szebeni 

orsolyitáknak a 40 ezer forint tőkére legkegyelmesebben elhatározott alapító levél 
[értelmében milyen intézkedések] adattak ki, cirk.: dec. 6, exp.: dec 7.; HHStA. StRP. 
1800/1773 az Erdélyi Vallási Consessus aug. 6-i előterjesztése, cirk.: aug. 12., exp.: 
aug. 13. 
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építkezés 1772-ben fejeződött be. Bizonyos építkezésekbe csak a kincstár 
segítségével és hozzájárulásával lehetett belefogni. Amikor 1771 
augusztusának végén báró Bajtay beterjesztette a besztercei minorita és a 
brassói jezsuita templomok építési terveit, az Államtanács azzal a 
rendelkezéssel továbbította az ügyet az Udvari Kamara akkori elnökének, 
Hatzfeld grófnak, hogy a Kincstartóság (Thesaurariatus) segítségével 
vizsgáltassa ki, tényleg okvetlenül szükségesek-e ezek az építkezések, „és 
hogy tényleg fennállnak-e ezek az kötelezettségek”.73 

A templomépítésnél némely esetben az államhatalom már a szász 
helyeken élő katolikusok segítségével is számolhatott. Szerdahelyen 
például Martin Reder királybíró 1769. március 5-én ingyen egy telket 
ajánlott föl templomépítés céljára.74 Nem valószínű ugyanakkor, hogy 
végül sort kellett ejteni erre az adományozásra, mivel Szerdahelyen egy 
romos állapotban lévő, visszaszerzett középkori templomot építettek újjá, 
részben megőrizve a gótikus formákat, részben barokk elemekkel egészítve 
ki ezeket.75 Amikor 1771 legelején a püspök fölküldte a templom, a 
plébánia- és az iskolaépületek terveit és költségvetéseit, az Államtanács 
ezeket az iratokat a levéltárba tétette.76 

1767-től az államhatalom célul tűzte ki az erdélyi missziók számának 
megnövelését.77 Az uralkodói szándék mindenképpen vonatkozott a mozgó 
missziókra, melyeket az erdélyi római katolikus püspöknek, báró 
Bajtaynak 1768-tól kezdve Mária Terézia rendelete alapján a német és a 
cseh örökös tartományok mintájára Erdélyben is be kellett vezetnie. A 
püspöknek ezen kívül egyetemes joghatóságot kellett a térítők részére 
biztosítania „ad casus necessitatis”.78 Ez azt jelentette, hogy a 
misszionáriusoknak szükséges esetben a térítő munka mellett joguk volt a 
szentségek kiszolgáltatására és istentiszteletek rendes megtartására. Ez az 
intézkedés főleg olyan területeken volt fontos, ahol a plébánosok 
jövedelmeikből nem tudtak káplánt (segédpapot) tartani. A szegénység 
következménye az volt, hogy egy ilyen plébános megbetegedése esetén a 
misékkel együtt a teljes lelkigondozás is megszűnt, mivel egy másik lelki 
gondozó nem tudott úgy segítségül jönni, hogy saját híveit el ne hanyagolta 
volna.79 Karintiában térítőpapoknak a legjobb („auferbäulichsten”) 
szerzeteseket alkalmazták, és négyük számára úgynevezett missziósházakat 

                                                 
73  „und wenn allenfalls die dießfällige Schuldigkeit obliege” - HHStA. StRP. 3173/1771 

Baron Bajtay dátumozás nélküli irata cirk. szept. 12. 
74  MNL. OL. F 53. (= Gubernium Transylvanicum. Commissio in publico-ecclesiasticis.) 

3535. köt. Commission in Publico-ecclesiasticis. Ülésjegyzőkönyvek, 33/1769. május 9. 
75  „ex ruderibus Domus Vetustae Ad formam ex Veteri et nova mixtam constructae”. – 

MNL. OL. F 53. 3535. köt. Commission in Publico-ecclesiasticis. Ülésjegyzőkönyvek, 
137/1770. december 18. 

76  HHStA. StRP. 137/1771 Br Baitay irata 
77  HHStA. StRP. 559/1767 (Stupan) (Curr.) az Erdélyi Kancellária két, febr. 20-i és febr. 

27-i jegyzőkönyve erdélyi vallási ügyekben cirk. márc. 17. (exp. ápr. 16.). Resolution 
auf das Protocollum vom 20. Febr. 1767 Ad 11. 

78  MISKOLCZY, 1914. 63. p. 
79  Österreichisches Staatarchiv (továbbiakban: ÖStA.) Alter Cultus 29 21/22 aNr 16 21 

ex Februario 1761 Innenösterreich 7r. 
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építettek.80 Nézetem szerint Erdélyben Bajtay püspök 1768-ban egy mozgó 
missziót tudott elindítani az erdélyi Miháltz István (neve Mihálcz, Mihálz, 
Mihález és Mihálec alakban is előfordul), a csehországi származású, a 
távol-keleti misszióban tevékenykedő és portugál fogságból éppen 1767-
ben szabadult Johann Koffler (neve Kofler alakban is előfordul), a cseh 
provinciából Erdélybe küldött Matthias Schmidt és a szintén idegen Franz 
Weber részvételével.81 Bár a szakirodalom a három idegen jezsuitát a 
szebeni misszió illetékességi körébe helyezi, és adataink vannak Miháltz 
atya szebeni kapcsolataira is, a mozgó misszió hatalmas területet járt be. 
Csak így lehetséges ugyanis, hogy 1771 novemberében a Szebentől lehető 
legmesszebb eső Kapnikbánya vallási zavarait Koffler atya jelentette Bajtay 
püspöknek.82 Látásom szerint az erdélyi mozgó missziókban 1772-ben 
következett be lényeges változás, amikor Bernád Mihály atyát is Erdélybe 
küldték, hogy részt vegyen az erdélyi missziós munkálatokban.83 Az erdélyi 
mozgó misszió misszionáriusait ekkor kettéosztották. Miháltz atyát Bernád 
atya mellé az unitáriusok közé küldték misszióba. Nevezetes tettük volt 
1772. november 30-án a sinfalvi unitárius templom elvétele.84 Bernád és 
Miháltz atyák már a jezsuita rend feloszlatása előtt misszionáriusként 
Várfalva és Sinfalva plébániáit adminisztrálták azok filiáival együtt,85 ahol 
is munkahelyén Bernád Mihály 1779-től valódi plébános lett.86 Mihálcz 
(„Mihalcz”) atya érdekében Koffler atya mellett gróf Blümegen cseh-
osztrák főkancellár, az erdélyi vallásügyek ekkori irányítója a jezsuita rend 
feloszlatása kapcsán szót emelt. Mint az irat kimondja, az atya buzgósága 
és épületes életvitele („durch seinen Eifer, und auferbaulichen 
Lebenswandel”) által sokat tett az igaz vallás terjesztéséért, különösen az 
ariánusok között.87 István pap, a sinfalvi plébániát egy ideig továbbvíve, 
később visszatért Szebenbe, és ott az árvaház hitoktatója lett.88 

Borié báró félelme 1767–1768 fordulóján Bajtay erőszakos 
javaslataitól nem volt alaptalan. Amikor ugyanis az erdélyi püspök azt 
javasolta, hogy a marosvásárhelyi reformátusok templomát vegyék el, 

                                                 
80  ÖStA. Alter Cultus 21 ex Februario 1761 innen Österreich folio 3r-22 v Protocollum 

Directorii in Publicis de dato 26. Jan. 1761 Die Kärntnerischen Religions Sachen. 
81  Életrajzi adataikra ld.: GYÖRGY LAJOS: Fejezetek Mártonfi József erdélyi püspök 

(1746–1815) életrajzából. Bp., 2009. (továbbiakban: GYÖRGY, 2009.) 91–97. p.; 
ADRIÁNYI, GÁBOR: Johann Koffler. In: Neue Deutsche biographie. Band 12. Berlin, 
1979.; BABARCZI DÓRA: Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén. Szeged, 
2011. (Kézirat. PhD-disszertáció, Szegedi Egyetem BTK Történelemtudományi 
Doktori Iskola Modern kor Program. Online. SZTE Doktori Repozitórum: 
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1439/ 

82  MNL. OL. A 108. (= Magyar Kancelláriai Levéltár. Ungarn und Siebenbürgen.) 20. cs. 
4r. Gr. Blümegen 1771. december 3-i irata. 

83  GYÖRGY, 2009. 83. p. 
84  A sinfalvi templom elfoglalása 1772. nov. 30-án. I-II. Közli: Benczédi Gergely. In: 

Keresztény Magvető, 1883. 113-118. p; 37., 114. p. 
85  Ld. pl.: Hofkammerarchiv. Jesuiten und Domänen Akten Ad Num 150 ex Jan 1774 

Auersperg gubernátor 1774. január 7-i irata. 
86  GYÖRGY, 2009. 83., 93. p. 
87  MNL. OL. B 2. 1773/1623. Blümegen gróf 1773. okt. 20-i előterjesztése. 
88  GYÖRGY, 2009. 83., 93. p. 
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büntessék azokat, akik közülük nem akarnak áttérni, Borié államtanácsos 
kijelentette, hogy ez az eljárás ellenkezik az ország alkotmányával és az 
okos kormányzás alapelveivel egyaránt. Őfelsége nem akarja a 
felekezeteket jogaikban háborgatni. Az áttérés ne erőszak, hanem belső 
meggyőződés eredménye legyen.89 

A rászoruló szegényebbek számára a kiosztható anyagi segélyek 
rendelkeztek különös vonzerővel. Ilyenekre báró Bornemissza már 1767 
nyarán utalt egy Halmágyi Istvánnal folytatott beszélgetése során. A 
kincstartó azon reménységének adott hangot, hogy a Portugál Alapból a 
neokonvertiták anyagi megsegítéséről is gondoskodnak majd.90 Végül nem 
ez a terv valósult meg, hanem az 1768-ban prímási és magánadományokból 
létrejött kolozsvári Konvertiták Háza példáját általánosította a központi 
államhatalom 1774 és 1777 között, amikor a polgári és egyházi hatóságok és 
testületek, valamint a római katolikus papság missziója már hálóként 
átszőtte Erdélyt, és ez a háló a római katolikus egyház számára sok olyan 
embert kifogott, akik szegénység, aggság, betegség és más testi vagy lelki 
fogyatkozás miatt vagy nagyravágyásból a katolizálással akartak sorsukon 
javítani.91 A konvertitajáradék elrendelését II. József 1773-as erdélyi útja is 
siettette. A társuralkodó-trónörökös végső jelentésében, a vallásügyi 
részben rendkívül negatívan nyilatkozott az erdélyi missziósügyről: 

 
„Véleményem szerint különösen az úgynevezett misszionáriusok a 
vallás számára sokkal inkább hátrányosak, mint hasznosak. Azok az 
utasítások, melyekkel büszkélkednek, leginkább világi okokból 
születtek, és sokszor csak a visszaélésekkel, ígérgetésekkel és 
fenyegetőzéssel foglalatoskodnak, mint ahogy magam is láttam egy 
falut, ahol az újonnan megtértek a szemem láttára mondták meg a 
misszionáriusnak, hogy hitehagyottak lesznek, és a másik hitre 
visszatérnek, mert nem tartattak be azok az ígéretek, melyeket nekik a 
misszionárius tett.”92 
 
A misszionáriusoknak az 1767-es uralkodói szándékra alapozott 

ígéreteit valóra váltandó 1774. július 2-án Mária Terézia 3000 rénes 
forintot rendelt évenként kiutalványoztatni az erdélyi kamarai pénztárból 
szegény konvertiták és katolikus kamarai hivatalnokok gyermekei közt az 
év június 22-től kezdve. A fundus convertitorum ügyeit kezdettől fogva az 
egyházügyi bizottság végezte, melynek felállítását a november 10-i 

                                                 
89  EMBER, 1936. 335. p. Borié vótuma egyértelmű hivatkozás egy a magyarországi 

megyéspüspökök számára kiadott 1753-as direktívára. Ld. Magyarország történeti 
kronológiája. Főszerk.: Benda Kálmán. II. köt. 1526–1848. Bp., 1989. (3. kiad.) 1753. 
év. 

90  Halmágyi-naplók, 1906. 313. p. 
91  JAKAB ELEK: A r. kath. hittéritési alap (fundus convertitarum) rendeltetése és 

története. In: Keresztyén Magvető, 1883. 2. sz. 99–113. p. (továbbiakban: JAKAB, 
1883.) 99–100. p. 

92  Călătoria împăratului Iosif al IIlea în Transilvania la 1773 / Die Reise Kaiser Josephs 
II. durch Siebenbürgen im Jahre 1773. Bd. I. Ed.: Bozac, Ileana – Pavel, Teodor. Cluj-
Napoca, 2006. 758. p. Megjegyzendő, hogy II. József kritikája elsősorban nem a 
misszionáriusok személyének, hanem hamis missziói gyakorlatuknak szólt. 
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rescriptum rendelte el, és ennek 1775-ös és 1777-es változásai ezt az 
ügycsoportot is befolyásolták. II. József trónra lépésével a kegyadományok 
megszüntetése állami maximává vált, így az uralkodó 1781. február 1-jei 
rendeletével az erdélyi neokonvertiták járadékát is eltörölte.93 Mégis, az 
unitárius misszió és az anyagi előnyökkel összekapcsolt prozelitaszerzés 
megtette hatását. A korondi, sepsiszentiványi, véckei, szentháromsági, 
bözödújfalvi, homoródkarácsonfalvi, nagyernyei, mészkői, alsójárai stb. 
eklézsiákban az unitáriusok lassanként annyira megfogytak, hogy számuk a 
római katolikusokénál kevesebb lett, és így több helyen templomukat is 
elvesztették. A guberniumi összeíró biztosok ezekben az esetekben nem 
voltak tekintettel arra a tényre, hogy leginkább az eladósodottak, 
nyomorékok, szegények, parasztok és aggok, egyszóval az alacsonyabb 
rendűek és műveletlenek tömegéből telt ki a többség, és hiába hang-
súlyozták az unitáriusok, hogy ilyen kérdésekben a szavazatokat nem 
megszámlálni, hanem súlyozni kell. Ezekben a helységekben az unitáriusok 
annyira meggyöngültek, hogy II. József türelmi rendelete után is évtizedek 
teltek el, míg sok helyütt ismét némi erőt gyűjtve, templomot és iskolát 
építhettek.94 

A többségi elv mellett 1770 körül egyértelműen kimutatható az a 
gyakorlat, hogy a katolikusok azon az alapon jelentettek be igényt egy 
templomra, hogy azt valamikor a katolikusok építették, de időközben 
megroggyantak, romosakká váltak, ezért vagy üresen álltak, vagy nem 
egyházi célokat szolgáltak (például istállóként használták). Ezek közül a 
Közép-Szolnok megyei Mindszent és a Belső-Szolnok megyei Girolt 
templomainak ügye az Államtanácsot is megjárták.95 

Az 1770-es év második felében báró Bajtay erdélyi püspök a szörcsei 
(„Börescienser” – valószínűleg elírás a ßörcseienser helyett) és a zoványi 
református alattvalók templomfal- és toronyfelújítási kérelméről 
nyilvánított Őfelsége parancsának megfelelően véleményt.96 Az Állam-
tanács az iratot továbbküldte Breunerhez azzal a mellékelt paranccsal, 
hogy a vallási ügyosztály („Religions Conseß”) nyilvánítson véleményt a 
püspök mellékelt iratáról.97 Bajtay jelentéseit – több másikkal együtt – az 
1770. december 18-án tartott vallásügyi tárgyaláson vették elő.98 A szörcsei 
(„Szörcser”) reformátusoknak megengedték templomfaluk kijavítását, de 
csak az eredeti méretben.99 A szilágyzoványi templom renoválásakor, 1770-

                                                 
93  JAKAB, 1883. 99., 101–102. p. 
94  JAKAB, 1883. 112–113. p. 
95  MNL. OL. B 2. 1773/1678. Die Nota des siebenbürgischen Gubernatos Grafen von 

Auerperg vom 25. Aug. Die Klag-Punkten, welche die gesamte Reformirten in 
Siebenbürgen wider die Catholiken eingereichet haben betreffend. Az sérelmi irat és 
Auersperg gubernátor hozzáfűzései az Államtanácsot is megjárták. HHStA. StRP. 
1914/1773 die Nota des siebenbürgischen Gubernatos Grafen von Auerperg vom 25. 
Aug. circ. am 31. Aug. 

96  HHStA. StRP. 3217/1770 báró Baitay püspök nyilatkozata („Aüsserung”) szeptember 
1-i keltezéssel, cirk.: szept. 13., exp.: szept 15. 

97  HHStA. StRP. 3217/1770 Billet an Gr Breuner exp.: szept 15. 
98  HHStA. StRP. 227/1771 az Erdélyi Kancellária in Religiosis jegyzőkönyve 1770. dec. 

18-i keltezéssel, 1771. cirk.: jan. 16., recirkulálva febr. 3-án, exp.: febr. 6-án. 
99  LÉSTYÁN, 2000. I. köt. 121. p. „Szörcse” szócikk. 
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ben festett kazettákkal borították be a mennyezetet. A torony felújítása 
kapcsán guberniumi vizsgálatot rendeltek el, mert a hozzáépített kapuzatot 
a templom megnagyobbításaként értékelték. A vizsgálat eredményeként 
1774-ben az imaházat egy évre bezárták és a zárlat idejére lepecsételték, 
mert a reformátusok királyi engedély nélkül bővítették portikusukkal az 
épületet.100 

1771-ben a kutyfalvi reformátusok templomtornyuk újjáépítését 
szerették volna elérni. Bajtay püspök azt jelentette, hogy az új kőtorony 
építését már 1769-ben elkezdték az alapok lerakásával, sőt az új kőtornyot 
időközben már három öl magasan a korábbi fatorony magassága fölé 
húzták fel. Eleve illetlen dolog volt, hogy úgy folyamodtak építési 
engedélyéért, ugyanakkor még az uralkodói hozzájárulás kézhezvétele előtt 
munkához fogtak. A további körülmények ismerete végett fontos 
megemlíteni, hogy a kutyfalvi kálvinisták alig tettek ki többet 27 
házaspárnál,101 és saját erőből nem is tudtak lelkészt eltartani. Ennek 
megfelelően a toronyépítés dolga teljesen közömbös lett volna számukra, 
ha vargyasi Dániel István báró nem árasztotta volna rájuk bőséges 
adakozókészségét. Ennek volt köszönhető, hogy a templomot új 
úrasztalával, kelyhekkel és szószékkel díszítették. A patrónus szándéka 
pedig az építkezéssel nem kevesebb volt, mint hogy a falak megemelésével, 
további ablakok nyitásával, az új tetővel és a meszeléssel a sanctuarium  
tekintélyesebb kinézetet kapjon, maga a torony pedig saját falaira építve 
magasíttassék meg. A püspök és az Erdélyi Vallási Ügyosztály egybehangzó 
véleménye szerint a tapasztalat azt mutatta, hogy az akatolikusok egy idő 
óta odáig jutottak, hogy ha  engedélyt kapnak imaházaik felújítására, akkor 
azt arra használják fel, hogy minden helyen sokkal szebb templomokat 
építenek, mint a korábbiak voltak. Ráadásul a felújításkor ezeknek az 
istenházaknak, melyek a korábbi időkben a katolikusokéi voltak, az  alakját 
is teljesen megváltoztatják, és ezen a módon a katolikusok emlékezetét 
teljesen megsemmisítik. Kutyfalva esetében a Gubernium megbízatott 
azzal, hogy az építkezést azonnal állíttassa le. Az erdélyi főkormányszéknek 
emellett vizsgálatot kellett indítania, melyben fel kellett derítenie, a.) ki 
adta erre az eljárásra a tanácsot, és ki ajánlotta ebben való védelmét, hogy 
mind a már megkezdettet befejezzék; mind hogy a falak megemelésével a 
templom egy részét megnagyobbítsák. A vizsgálat eredménye mellé a 
Guberniumnak csatolnia kellett véleményét, mi módon kellene ezt a fajta 
elvetemültséget megbüntetni. 

Marosjárán a reformátusok romladozó fatemplom helyett 
kőtemplomot akartak építeni. Bár a katolikus püspök a templom szomorú 
állapotát maga is elismerte, javaslata alapján csak a fából való helyreállítást 
engedték meg nekik. A magyarpalatkai „imaház”-at102 illetően a püspök 
jelentette, hogy bár ennek egyik boltíve némiképpen kitörött, egyébként 

                                                 
100  Szilágyzovány református temploma. In: Szilágyság portál. Online: 

http://szilagysag.eloerdely.ro – 2013. február. 
101  A gyülekezet létszámának ilyen formában történő megadása a házaspáronként kirótt, 

minden fizetőjére egységesen vonatkozó egyházi adóhoz, a párbérhez igazodik. 
102  „Bett-Häusßer”: Az akta mellékleteinek további vizsgálata derítheti ki, ki nevezte a 

marosjárai és a magyarpalatkai templomokat először lekicsinylően imaháznak, Bajtay 
püspök, Cserei kancelláriai tanácsos vagy esetleg más. 
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viszont a romosságnak semmi olyan nyomát nem lehetett rajta felfedezni, 
amely a ráköltés tervezett mértékét indokolta volna. Az imaház kijavítását 
a kérelmezők semmi mással nem indokolták, minthogy egyúttal ki is 
bővíthessék, de ezen a módon az alakját is meg tudták volna változtatni, 
melyről pedig látszik, hogy a korábbi időkben a katolikusoké volt. Ennek 
következtében Bajtay és a Kancellária arra az egységes véleményre jutott, 
hogy csak a kitörött boltív kijavítását kellene nekik megengedni. A 
marosjáraiak esetében, akik addigi igen leromlott fatemplomuk helyébe 
kőből akartak egy újat felhúzni, csak az eredeti anyagból való kijavítást 
engedték meg. Így a katolikusok – akik szintén építkezni akartak – meg 
tudták győzni a reformátusokat, hogy vallásuk nem kedves az 
uralkodónak.103 A helyi reformátusok gondolkodásának megváltozásától és 
a mutatósabb katolikus templomtól a püspök és a Torda megyei 
katolikusok (akiknek legbefolyásosabb ügyvivője a főszolgabíró volt) az 
áttérések megszaporodására számítottak, ami a nevezett lelki okokból 
semmiképpen sem következne be, ha a református templomok megszépíté-
sét megengedték volna.104 Az előbbiek tükrében egyértelműen kijelenthető, 
hogy a protestáns templomfelújítási kérelmek katolikus elbírálása 
egyértelműen katolikus missziós szempontok szerint történt. 

A kérdést az 1772. február 19-i vallási ügyosztály kapcsán általános 
érvénnyel rendezték is. Új templomok építésének tilalma alatt tehát 
semmiképpen sem volt értendő a szükséges felújítás („die nöthige 
Reparation”), csak ha bővítenek vagy hozzá is építenek valamit. Ez alól a 
szabály alól azok a valamikori katolikus templomok sem képeztek semmi 
kivételt, melyeknek birtokában ismét a katolikusok voltak, és az adott ügy 
(„der gegenwärtige Casus”) is ebben a szellemben volt elintézendő. A 
korábbi években engedély nélkül épített két templom büntetőügyét a 
Gubernium előtti perben kellett elővenni, de egyúttal a templomokat vissza 
kellett szolgáltatni, és újra meg kellett őket nyitni. Ennek ellenére a 
Főkormányszéknek véleményt kellett abban a kérdésben nyilvánítania, 
hogy hagyják-e meg a templomokat az ariánusoknak, vagy vegyék-e el 
ismét tőlük.105 Mint korábban láttuk, ezek az ügyek inkább a templom 
meghagyása, de kemény, katolikus építkezésekhez igénybe vehető 
pénzbüntetések kiszabása felé mozdultak el. 

Erdély kapcsán kimutattam, hogy a magyar korona e külön 
kormányzott részében a század első felében leginkább a középkori 
kolostorépületek visszaszerzése és a hagyományos rendek (elsősorban a 
ferencesek) újra felvirágoztatása és az újabb kori rendek (elsősorban a 

                                                 
103  „Wodurch selbe bald auf andere Wege gebracht”. A „selbe“ névmás ebben a 

szövegkörnyezetben a legnagyobb valószínűséggel az előző sorokban szereplő 
„Calvinern” szóra vonatkozik, akiknek együgyűbbjei („einfältigere”) mint a vótum is 
kimondja: „auf die Gedancken gebracht würden, daß sothane Verschönerung ihrer 
Kirchen aus Gunsten des Landes-Fürsten (welche ein Wohlgefallen an ihrer Religion 
trage) beschehen.” 

104  MNL. OL. B 2. 1463/1771. Protocollum Consilii in Religiosis de Sessione 8va Martii 
1771. Sub Praesidio supremi Justitiae Collegii Praesidis Caroli Comitis a Breuner 
habita. Nro 2. 

105  HHStA. StRP. 640/1772 a Consessus in Religiosis Transsylvanicis febr. 19-i 
jegyzőkönyve, cirk. márc. 10. Resolutio ad 8 et ad 7. 
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jezsuiták és piaristák) letelepítése volt az elsődleges cél. Az összes 
valamikori katolikus templom visszaszerzésének programja 1731-ben 
fogalmazódott meg, de e program gyakorlati megindítására három 
évtizedet kellett várni. Erőteljesebb katolikus aktivitás 1761-ben indult el, 
amikor belső-ausztriai tartományok (elsősorban Karintia) példájára 
Erdélyben is elindult a missziók szaporítása. A missziók legfőbb mezeje az 
unitáriusok lettek, de gyakorlóterepül előzőleg az 1764-68-as alvinci 
anabaptista misszió szolgált (annak legerőszakosabb vonásai nélkül). A 
missziós lehetőségek biztosítására a titkos különvélemények, az uralkodói 
döntést meghatározó előzetes információk hatókörét nemcsak a templom-
elvételi vagy más néven templomrestitúciós ügyekre terjesztették ki, 
hanem a protestánsok templomfelújítási kérelmeinek engedélyeztetési 
eljárásaira is. Templomelvételt azon az alapon lehetett kérni, ha 1.) 
missziós tevékenység vagy telepítés nyomán támadt olyan katolikus 
közösség, amely ezt kérni tudta. 2.) Ki lehetett mutatni, hogy az igényelt 
épületet a közösség, a „katolikus elődök” építették. 3.) Az ingatlan éppen 
nem szolgált egyházi célokat. 4.) A templomot birtokba vevő közösség 
olyan állapotban volt, vagy olyan helyzetbe lehetett azt hozni, hogy képes 
legyen templomát, papját és a visszavett vagy létrehozandó iskoláját 
fenntartani. A tényleges anyagi erő nélküli egyházközségek templomai 
jövedelmi alapjául a visszaszerzett (tized)jövedelmek és a Portugál majd a 
Vallásalap szolgálhattak. 5.) A katolikusok többségi helyzetét ki lehetett 
mutatni. Ez ügyekben az állam az állásbetöltésekkel igyekezett az 
előkelőbbeket, és anyagi segéllyel az alacsonyabb rétegeket a katoliciz-
mushoz láncolni. A protestánsok templomfelújítási kérelmei politikai 
lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gyülekezetet rákényszerítsék 
temploma feladására, de az erdélyi törvények értelmében még ilyen 
esetben is anyagi támogatást kellett biztosítani számukra segítségül új 
templomuk felépítéséhez. A templomelvétel veszélye vagy az építési 
engedély megadásának elhúzása olyan lelki nyomást eredményezhetett, 
amelyben a cselekvés indulatai gyakran adtak alkalmat az államhatalom 
büntetőjogi fellépésére. Az ezekben az ügyekben kiszabott pénzbünte-
téseket a katolikus templomépítések céljaira fordították. Általában egyre 
inkább érvényre jutott az a Borié államtanácsos által 1763 januárjában 
megfogalmazott elv, hogy nem a templomelvétel, hanem a plébánia és a 
katolikus isteni szolgálat tényleges megszervezése a fontos. 



 

 


