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A magyar és a román nemzet kapcsolata több évszázados múltra tekint vissza. 
Azt lehetne állítani, hogy békés együttélés jellemezte, közös egymásrautalt-
ságban voltak egymás segítségére. Míg a románok paraszti munkájukkal, népi 
kultúrájukkal voltak jelen a magyarság életében, addig a magyarok saját inf-
rastruktúrájukkal, államapparátusukkal segítették azok boldogulását. Lehet, 
hogy kissé idillinek tűnik az általam vázolt kép, de nem áll egészen távol a 17–
18. századi valóságtól. Hosszú évszázadokon át a románság betagozódott a 
magyar nemzet berkeibe, és csak a társadalmi megoszlásban jelentkeztek kü-
lönbségek, amelyek természetesen magyarokra is ugyanúgy érvényesek voltak, 
mint a románokra (pl. jobbágyok mindkét nép között voltak). A nemzeti öntu-
dat ébredése a 18. századra tehető. A század folyamán a Habsburg-monarchia 
is lényeges társadalmi átalakuláson ment át, igaz nem mindenütt azonos ütem-
ben és mélységben. Az udvar által kezdeményezett reformoknak megvolt a 
maga célja: az új viszonyokhoz való alkalmazkodás. Ez feltétlenül szükséges 
volt, hogyha a Habsburgok meg akarták őrizni nagyhatalmi helyzetüket. A 
magyar nemzet öntudatra ébredése mellett a többi népek is igyekeztek saját 
nemzeti öntudatukat meghatározni és azt terjeszteni.2 Benda Kálmán a jozefi-
nista törekvésekről ezt írja: „A jozefinista reformok még fokozottabban ebbe az 
irányba hatottak. Hiszen az új rendeleteket, az új termelési eljárásokat a nép-
pel csak anyanyelvén lehetett megismertetni, és az új hivatalnoki vagy szakér-
telmiségi rend sem tudott a néppel latinul, vagy – az osztrák tartományokat 
kivéve – németül érintkezni. Ezért az anyanyelv emelésére irányuló törekvések 

                                                      
1 A kutatást a Sapientia EMTE Kutatási Programok Intézete támogatta. 
2 BENDA Kálmán: A nemzeti ébredés kezdetei a Habsburg-monarchia országaiban. Századok 106, 
1972, 1–2. sz., 157-161. [Online: http://www.habsburg.org.hu/files/konyvek/benda_nemzeti_ 
hivatastudat_231-235.pdf (Letöltve: 2012 március 8.)] 
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célja mindenütt azonos volt: a nép nyelve legyen az irodalom és a tudomány 
nyelve. Az anyanyelv fölemelésére irányuló törekvések természetesen összefo-
nódtak a nép iránti érdeklődéssel, a népi és nemzeti hagyományok felújításá-
val, a nemzeti irodalom és történelem feltárásával, a dicső eredet és a fényes 
múlt tudatosításával.”3  

A francia forradalom eszméi az erdélyi románokhoz magyar közvetítéssel 
jutottak el, és a nemzeti ébredést a magyarok is támogatták közvetve vagy 
közvetlenül. Ezt a tényt pedig már a korabeli román gondolkodók is elismer-
ték. Nem véletlen tehát, hogy Ion-Heliade Rădulescu a modern román kultúra 
egyik alapító személyisége így nyilatkozott: „Románia valamennyi prófétája 
és azok, akik megteremtésére törekedtek, a magyarok nagylelkű türelme mellett 
és pártfogása alatt nőttek fel, és nemzeti eszméiket, valamint a románok egye-
sülését célzó törekvéseiket a magyarországi sajtószabadság lehetőségeivel élve 
hirdették”.4 Ebben a korban fontos elem volt a történelmi múlt feltárása és a 
mozgalom szolgálatába állítása. Ennek a törekvésnek célkitűzései érhetők tet-
ten Ion Budai Deleanu történeti művében is. 

Ion-Budai Deleanu 1760. január 6-án született görög katolikus papcsalád 
első gyermekeként (még kilenc testvére született később) a Hunyad megyei 
Csigmó (Cigmău) nevű kis faluban. Tanulmányait saját faluja iskolájában 
kezdte, majd a balázsfalvi szemináriumban tanult. A bécsi egyetemen filozófi-
át és teológiát tanult. Tanulmányai befejeztével visszatért Erdélybe, de 1785-
ben visszatért Bécsbe. Itt kéziratok másolásából és jozefinista tankönyvek for-
dításából élt. 1786-ban Lembergbe költözik, itt hivatalnokként tevékenykedik: 
ügyészségi titkár, majd 1796-ban császári és királyi tanácsos. 

Deleanut elsősorban nem történészként tartja számon a román közvéle-
mény, hanem eposzköltőként ismerik inkább. A Ţiganiada (Cigányász) víg-
eposzát a román irodalom meghatározó alkotásként tartja számon.5 Nyelvész-
ként Budai-Deleanu egy nyelvtankönyv szerzője. Történeti  művét, a De 
originibus populorum Transylvaniae (Erdély népeinek történetéről) csak 2000-
ben publikálták latin és román nyelvű bilingvis kiadásban.6 

Deleanu művének vezérelvei, szerkezete tükrözi iskolázottságát, ébredő 
nemzettudatát, de ugyanakkor megfelel a kor történetírási trendjeinek is. Min-
                                                      
3 BENDA K. i.m. 
4
 MISKOLCZY Ambrus:Magyarország a modern román kultúra bölcsője. Az „erdélyi triász” Pest-

Budán. História 4, 2000, 22–23. [Online: http://www.historia.hu/archivum/2000/0004miskolc.htm 
(Letöltve: 2012 március 4.)] 
5 BUDAI-DELEANU, Ion: Ţiganiada. Ed. Crit. Florea Fugariu. Editura Tineretului, Bucureşti, 1969. 
(Colecţia "Lyceum"), BUDAI-DELEANU, Ion: Ţiganiada.. Litera, Chișinău, 1997. 
6 BUDAI-DELEANU, Ion: De originibus populorum Transylvaniae. ed. Ladislau Gyémánt, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 1991. 
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denekelőtt fontosnak tartja földrajzilag körülhatárolni azt a teret, ahol az általa 
írt történelem megtörtént, az események lejátszódtak. Éppen ezért megvizsgál 
minden olyan területet, ahol valamikor a román nemzethez kapcsolható népek, 
népcsoportok éltek. Ez nagy vonalakban megegyezik az egykori Dácia provin-
cia határaival, igaz egy kicsit azt is túllépi, hiszen a Kárpátok, Dnyeszter, Fe-
kete-tenger, Duna, Tisza határvonalakon belül helyezi el a római provinciát, 
ami teljesen nem fedi a valóságot, hiszen a kettéosztott provincia határai sem 
terjedtek ki éppen ilyen szélesen. A mű két nagy részre van tagolva, az elsőnek 
a következő címet adta: Continet praecipuas vicissitudines Daciae, tum res 
gestas populorum, qui successsive eam inhabitarunt. (Tartalmazza Dacia fon-
tosabb viszontagságait, valamint azon népek történetét, akik folyamatosan azt 
lakták), míg a második résznek a címe De originibus populorum Daciae (Dá-
cia népeinek eredetéről). Az első rész Vexoris7 egyiptomi király hadjáratával 
kezdődik, aki hadjáratot vezetett a Fekete-tenger partján élő szkíták ellen, aki-
ket a harcban Tanaus8 királyuk vezetett (kb. Kr. e. 2300) és egészen az 1699-ig 
tartó eseményeket taglalja, vagyis a karlócai (Karlowitzi) békéig, amikor Er-
dély teljesen elveszti függetlenségét a császári udvarral szemben. Állítása sze-
rint a későbbieket már mindenki ismeri, így azok elemzése időfecsérlés lenne. 
Éppen ezért az itt élő népek eredetéről szóló tanulmányokat sorakoztatja fel. A 
továbbiakban az agathyrsisek, majd géták, dákok, szkíták, hunok, szlávok, 
oláhok, magyarok, székelyek, szászok következnek a sorban. A történeti mű 
forrásaként több antik és középkori szerzőt is azonosíthatunk: Homeros, 
Hesiodos, Horatius, Titus Livius, Tacitus, Pompeius Trogus, Iustinos, Iosephus 
Flavius, Florus, Cassius Dio, Censorinus, Anonymus, Thuróczi, Küküllei és 
még sokan mások. I. B. Deleanu történetírási koncepcióján tetten érhető a 
Göttingai iskola és különösen Schölzer hatása (az a nézet, miszerint a nemzeti 
történelmet világtörténelmi keretbe ágyazva érdemes és hatásos előadni, meg-
írni). De ugyanakkor beilleszkedik a Şcoala Ardeleană román nemzeti öntudat-
ra ébredési mozgalmának elképzelésébe is9. E mozgalom fontos célja volt a 
románok római eredetének bemutatása is. Ezért az irányzat fontosabb képvise-
lői mind megírták saját történelmi munkájukat: Samuil Micu-Klein: Istoria şi 

                                                      
7A fáraó neve igazából Sesotris, (Szenuszert) a név ebben a formában, hogy Vexoris először 
Justinosnál jelenik meg (Lib. II.c. 3.), tőle veszi át és változtatja meg Orosius (Lib. I. c. 14.) 
Vesoxes formára, Jordanes pedig tovább viszi és meg is változtatja azt Vesosisra (Jor. 599 p.) 
8 Justinos írja, hogy volt egy Tanaus (1323 BC–1290 BC.) nevű szkíta (egyesek szerint gót, I B. 
Deleanu szerint khimér) király, aki Egyiptomig nyomult előre. 
9 GYÉMÁNT Ladislau: Mişcarea naţională a românilor din Transilvania, 1790-1848. Editura  
Ştiinţifică  şi Enciclopedică, Bucureşti. 1986. 60–111. 



Pap Levente 

 70 

lucrurile şi întîmplările românilor10 (A románok története, dolgai és esemé-
nyei), Gheorghe Şincai: Hronica românilor şi a mai multor neamuri11 (A ro-
mánok és más nemzetségek krónikája), Petru Maior: Istoria pentru începutul 
românilor în Dachia12 (A románok kezdeti története Daciában). A jozefinista 
Bécs gondolkodása sem maradt nyomtalanul alkotásában, ami különösen az 
egyház és klérushoz való viszonyában érhető tetten műveiben. Ez a nézet 
hangsúlyosabban megjelenik a mű Appendixében, amelynek pontos címe: De 
unione trium nationum et Constitutiones Approbatis Transsylvaniae.  

Az 1437. évi parasztfelkelés eredményeként a nemesség, a székelyek és a 
szászok megkötötték a kápolnai uniót azaz a fraterna unió-t. Feltűnő lehet, 
hogy fraterna unió-ról és nem a címben szereplő unio trium nationum-ról be-
szélek. Igazából ugyanarról tettem említést, csak igazi, eredeti megnevezését 
használtam, ugyanis Kápolnán 1437 szeptember 16-án a nemesek, a szászok 
képviselői, valamint a székelyek ispánjai megkötötték az uniót. Egyetlen forrá-
sunk ehhez kapcsolódóan Lépes Loránd alvajda oklevele, melyben megemlíti, 
hogy a fent említettek egyezséget kötöttek: „nobiles ac Saxones et Siculos 
talem fraternam unionem disposuimus unionem”13. Amint látjuk a natio szó 
nem szerepel az oklevélben, de nem csak ebben, hanem abban a későbbi okle-
vélben sem szerepel, amelyet szintén Lépes Loránd adott ki az unio 1438. feb-
ruár 2-i, a tordai országgyűlésen történő megerősítése kapcsán. Az unio trium 
nationum megnevezés először 1509. június 23-án fordul elő egy szebeni szám-
adáskönyvben. Az itt található bejegyzés szerint 46 forintot adtak Szeben város 
bírójának, Sartor Jakabnak és társának, akik azzal a céllal utaztak Székelyvá-
sárhelyre, hogy a nemesekkel és a székelyekkel tartandó gyűlésen megerősít-
sék a három nemzet unióját: „rationem unionis trium nationem 
confirmandae".14 A 18. század végi Supplex Libellus Valachorum szövegében 
található az az értelmezés, hogy az unio nem más, mint a románság elnyomá-
sának az első tanúbizonysága. Ezt a nézetet a román közgondolkodásban Aron 
Florian, Simion Bărnuţiu, Alexandru Papiu Ilarian és Nicolae Densuşianu ter-
jesztették el. A mai román történetírás sem tudja mindig átlépni saját árnyékát, 

                                                      
10 MICU, Samuil: Istoria românilor. prefaţă şi note de Ioan Chindriş, Vol. 1, Editura Viitorul 
Românesc, Bucureşti, 1995. 56. 
11 ŞINCAI, Gheorghe: Hronica românilor. Ed. Florea Fugariu, Vol. I-III, Editura pentru Literatură, 
Bucureşti, 1967-1969. 
12 MAIOR, Petru: Istoria pentru începutul românilor în Dachia. Junimea, Iaşi, 1990. 
13 Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai. Szerk. DEMÉNY Lajos. Kriterion, Bukarest, 
1991. 94–95. 
14 Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der Sachsischen Nation, I. Bd. (1380–
1516) Hermannstadt, 1880, 517. 
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annak ellenére, hogy híres történészek, mint Nicolae Iorga15 vagy David 
Prodan16 nyílvánvalóan rávilágítottak arra, hogy az uniónak nem volt semmi-
lyen nemzetiségi színezete.  

Az unióból hallgatólagosan kimaradt – a nagyobb részt jobbágyokból álló – 
Universitas Valachorum. Az kétségtelen, hogy a felkelésben román parasztok 
is részt vettek, de nem ők szervezték azt és nem a magyarok ellen irányult. A 
felkelés kirobbantásához köztudottan az a tény vezetett, hogy Lépes György 
erdélyi római katolikus püspök a szintén római katolikus híveitől tisztességte-
len módon hajtotta be a tizedet. Tehát ez igazából nem érintette a nagyobb 
részt ortodox vallású románságot. A paraszti hadak vezetői is nagyobb részt 
magyarok voltak (18), három szász és egy román nemzetiségű is volt: 
Virágosberki Oláh Mihály kapitány.17 Az 1437 július 6-án kelt szerződésben, 
amelyet a győztes parasztok az erdélyi nemességgel Kolozsmonostoron kötöt-
tek, felsorolják a vezetőket név szerint, és ebben fordul elő a következő kifeje-
zés Vajdaházi Pál mesterre vonatkozóan: „vexilifer Universitatis regnicolarum 
Hungarorum et Valachorum huius principatis Hungariae” 18. E kifejezésből – 
vexilifer Universitatis regnicolarum Hungarorum et Valachorum – egyes ro-
mán történetírók azt a következtetést vonták le, hogy az unio előtt a románok 
teljesen egyenjogú politikai nemzet voltak a többi három nemzettel, és hogy ez 
az unio egyenesen a román nemzet elnyomására köttetett.19 Az universitas 
szóból erre egyáltalán nem lehet következtetni, hiszen ez nemcsak a románok-
ra, hanem a magyar parasztokra is vonatkozik, márpedig a magyar parasztok 
nem bírtak politikai jogokkal. Az universitas szó ez oklevélben nem jelent sem 
többet, sem kevesebbet, mint a szerződő parasztság egészét, minden különö-
sebb jogi vonatkozás nélkül. Ez már akkor csalódást válthatott ki a román kö-
zösség körében, de igazából később a felvilágosodás nemzeti öntudatra való 
ébredési korszakában lett erősen bántó, és elnyomásuk egyik alappilléreként 
tekintettek rá Ezért annak érvényességét, jogos voltát sok alkalommal fesze-
gették, annak semmisségét igyekezvén kimutatni, ezáltal minden hatást, ami 
ennek következménye, törvénytelenként feltüntetni. Az Appendixben I. B. 
Deleanu szintén az előbbiek fényében igyekszik az egyezményt bemutatni, 
mint az erdélyi románok jogfosztottságának egyik alapdokumentumát. 
                                                      
15 IORGA, Nicolae: Istoria românilor din Ardeal și Ungaria. București, 1915(1989. 2006.) 104–
105. 
16

 PRODAN, David: Supplex Libellus Valachorum. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, București, 
1967. 65. 
17 DEMÉNY L.: Az 1437-1438. évi . erdélyi parasztfelkelés i.m. 95–96. 99–100. 
18 DEMÉNY L.: Az 1437-1438. évi . erdélyi parasztfelkelés i.m. 76. 83. 
19 PRODAN, David: Supplex Libellus Valachorum. Editura  Ştiinţifică  şi Enciclopedică,  Bucureşti, 
1967. 475–492 
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Kezdjük az Appendix elején: Deleanu azzal indítja traktátusát, hogy bármi-
lyen idegen, aki nem ismeri Erdély történelmét, elcsodálkozna azon, hogy ho-
gyan lehetséges, hogy az oláhok népe, aki Erdélyben már kezdettől fogva két-
szer olyan népes volt, mint a többiek, az 1630-as és az 1649-es constitutiók 
által ki legyen űzve hazájából.20 A két évszám két országgyűlés időpontját 
jelöli és ennek a határozataira utal. 1630 november 26-án Segesváron tartottak 
országgyűlést, ahol I. Rákóczi Györgyöt (1630–1648) fejedelemmé választot-
ták, és a korábbi uniót megerősítették, ám, amint a szöveg is mutatja, ennek 
sincsen nemzetiségi színezete: „Az négy recepta religióknak szabados 
exercitiumi engedtessenek és megtartassanak ez országban, és in partibus 
Hungariae huic regno incorporatis, az ország constitutiói megtartatván, hogy 
minden helyeken az maior pars tartson vallásán való papot, hahul pedig 
exercitiumja valamely helyben valamelyik vallásnak nem volna is, betegek 
gyóntatására és in casu necessitatis gyermekek keresztelésére szabad légyen 
bémenni az magok vallásán való papoknak. Három nemzetbűl állván az or-
szág, ha valamelyik nemzetnek szabadságában, immunitásiban, 
privilegiumiban, szokott és régen bévött rendtartásiban bántódása lenne, 
requirálván felőle az két nemzetséget, tartozzanak hitek és kötelességek szerént 
ország gyűlésének előtte is, de facto mindjárt megtalálni ő Felséget és tanácsit 
az panaszolkodó nemzetségnek megbántódása felől, sőt minden úton és módon 
ez három nemzetség egy másnak oltalommal segítséggel tartozzék lenni méltó 
panaszolkodásokra. Ha valamely nemes privata personának, akár személyé-
ben, akár jószágában, marhájában és szabadságában bántódása lenne az 
fejedelmektűl, vármegyéjét vagy székit requirálja felőle, és ha méltónak ítíli 
lenni az panaszt az vármegye avagy szék, requirálja felőle mindjárt az feje-
delmet ő felségét és tanácsit, kire ha méltó tekénteti nem lenne ő felségének, 
halogatás nélkűl tartozzék mindjárt az vármegye az megbántódott személy 
mellett requirálni az több vármegyéket mind itt benn s mind ott kinn valókat, 
az szerint székelséget, szászságot; kik hütek és kötelességek de facto mindjá-
rást, gyűlést arra nem várván, tartozzanak requirálni ő felségét és tanácsinak 
denuo az dolog felől, és az tanács in tali casu maturo judicio deliberálván 
előtte viselje az ország közönséges szabadságát s törvényét és magok köteles-
séget s az országnak is arról irt articulusát, és mind ő felsége előtt való igen 
seria instantiájokkal, mind magok deliberatiójok s authoritásokkal tartozzanak 
helyre állatni megbántódását az panaszolkodóknak. Ha vármegyéken és szé-

                                                      
20 De Orig. Mirum sane videri posset cuilibet extraneo, res Transylvanicas ignoranti, qui hoc fieri 
potuit ut gens Valachorum, iam ab initio duplo maior quam aliae in Transylvania, per 
constitutiones de annis 1630 et 1649 patria sua exui poterit seu, quod idem est, inter status in 
regno reputata nos sit. 307 p. 
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kelységen lévő keritett és mezővárosoknak avagy communitásoknak lenne is 
bántódások, ezen mód observáltassék. Ország gyűlésében az mit hazánk meg-
maradásra, békeséges csendességére, szabadsága és törvénye megtartására 
nézendő jókat feltalálhatnak, afféle dologban egy értelemben légyen minden, ki 
ki hátra vetvén az maga utilitását és privatumát, és nemzetségünk szabadsá-
gunk mellett mind az három nemzetség és minden statusok egyenlő értelemmel 
és akarattal, minden úton és módon egymásnak patrocináljunk és egymást 
oltalmazzuk. Ha kik peniglen vádolnának valakiket méltatlanúl és hamisan, 
vagy executorok lennének valaki vádlásában, megfogásában, törvény előtt való 
dologban, jószága s jovai elfoglalásában in notam perpetuae infidelitatis 
incurráljanak. Az unio pedig minden tizedik esztendőben megújítassék.”21 

Az 1649-es országgyűlés (január 23–március 10., Gyulafehérvár) nem csak 
korábbi adóhátralékokat kellett behajtson, hanem az 1630-as uniót is megerősí-
tették, sőt esküvel22 kötelezték magukat annak betartására: „Mivel az közönsé-
ges lelki és testi jókra nézve az nemes ország, kegyelmes urunk, concludált volt 
az unióról az elmult 1630. esztendőben, melyet mostan is az Nagyságod ke-
gyelmességéből confirmálunk, hogy in omnibus punctis et clausulis 
observáltassék; úgy mindazáltal, hogy valahol ennekelőtte az religiónak 
exercitiuma volt, ezután is azon modalitással observáltassék. Az hol penig 

                                                      
21 Erdélyi Országgyűlési Emlékek IX. (1629-1637) Szerk. SZILÁGYI  Sándor Budapest. 1875–1898. 
78–79. 
22 Forma juramenti super unione per Regnicolas depositi sequitur hoc modo. „Én T. és T. 
eszküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent Háromság egy igaz Isten, hogy az 
négy recepta religióknak megtartására igyekezem teljes tehetségemmel, és soha annak 
oppressiójával az magam religióját promoveálni nem akarom, sem ez dologban soha sem titkon 
sem nyilván nem cselekeszem; senki személye ellen hütiért, vallásáért gyűlőséget, ellenkezést nem 
viselek, hanem kinek kinek szabad megtartására igyekezem, és sem titkon sem nyilván senkivel 
contraria religio ellen sem másokkal nem practikálok annak oppressiójára, se ártalmas taná-
csommal, sem fegyveremmel, sem mások álltal semmi úton nem igyekezem. Sőt ha kit effélét tud-
nék, megjelentem az egész tanácsnak és minden tehetségemmel eltávoztatni igyekezem. 
Aszonyunknak ő Felségének ártalmára való tanácsot nem adok, és hazánknak közönséges és csen-
des békeségének megmaradását, szabadságinak promoveálását egyenlö értelemmel és tehetsé-
gemmel igyekezem oltalmazni, és ez ellen hazámon kivül valókkal senkikkel nem tractálok. Mivel 
pedig az mi kegyelmes asszonyunk ő Felsége is kegyelmesen ígír hűti szerint, assecurálni bennün-
ket, hogy valakik ő Felségének ez után mi ellenünk árulkodnának, ő Felsége is megjelenti nékünk s 
az tanácsnak: én is így kötelezem magamat erre az előszámlált hütre, valamig ő Felsége is ehez és 
nekünk hüttel tött egyéb ígíretihez és conditiókhoz tartja magát, addig tartozzam én is ehez tartani 
magamat, egyikünk az másikunkhoz is adddig, valamíg más felebarátom is ennek felbontására 
okot nem ad. Az ki pedig ezt felbontaná, comperta rei veritate, in notam perpetuae infidelitatis 
incurráltnak pronunciálom.”  
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valamelyik religió eddig nem exerceáltatott, ennekutánna is ne 
exerceáltassék.”23 

Nemzeti unió-ról itt sincsen szó, csak vallási egyenlőségről. Igaz az is, 
hogy a vallások közül hiányzik az ortodox vallás. Deleanu abból kiindulva, 
hogy az erdélyi ortodoxok mind (helyesebben nagy többsége) románok voltak, 
a román nemzet elnyomására irányuló határozatként értelmezi ezeket. Ez a tett 
– szerinte – törvényellenes, bármilyen jogi alapot nélkülöz. Ezt be is szeretné 
bizonyítani, azonban előtte ezek okát keresi meg. 

Azt állítja, hogy nem új keletű dolog az, hogy ha egy nemzet elfoglal egy 
területet, berendezkedése során mindig a saját népe köréből választja ki a veze-
tőket, így természetesen az őslakosok háttérbe szorulnak. Ennek az elvnek 
következtében szintén háttérbe kerültek a –szerinte – őshonos románok a hon-
foglaló magyarokkal szemben. Arisztokratáikat és vagyonos embereiket mel-
lőzték az állami apparátus összeállításában. Vagy ha véletlenül valaki odake-
rült is, hogy ilyen tisztséget betöltsön, annak be kellett hódolnia az uralkodó 
rendszernek, aminek következtében – szerinte – ezek későbben be is olvad-
tak.24 Ennek a folyamatnak pedig az lett az eredménye, hogy a román nemesek, 
akik szintén szerettek volna a hatalom közelébe kerülni, megtanultak magya-
rul, sőt magyar nőket vettek feleségül, természetesen olyanokat, akik segítették 
a ranglétrán való előrehaladásukat, és végső lépésként be is olvadtak a magyar 
nemzetbe. Ez addig működött, amíg közös vallásuk volt magyaroknak és ro-
mánoknak egyaránt.25 Abból indul, ki, hogy az erdélyi gyula a keleti keresz-
ténységet vette fel és természetesen a románok már jóval korábban kereszté-
nyek voltak, szintén a keleti rítus szerint. Azt állítja, hogy a magyarok csak a 
Firenzei zsinat26 után lettek nyugati keresztények. Zavaros érvelés, hiszen a 
mai történelmi kutatások Szent István király uralkodásának idejére teszik a 

                                                      
23 Erdélyi Országgyűlési Emlékek IX. 46–47. 
24 De Orig. Non est hoc novum in historiis nationum quod gens quae quoqunque modo porvonciam 
aliqua occupat aut saltem ad primam dignitatem evehitur, ante omnia se suamque aulam 
hominibus ex eadem nationem stipare consueverit, iis principalia munia distribuere et potestatem, 
tam militarem, quam civilem, conferre solita est, ex ratione quod semper ab indigenis 
quodammodum pertimescendum habeat, nec facile alicui ex illis, nisi postquam de eius fidelitate 
quam maxime convicta est, concedere.p. 309 
25 De Orig. Hoc modo factum ut primae familiae iam ab initio hungarizaverint idque eousque 
duravit, donec utriusque una eademque relogio erat. p. 309 
26 IV. Jenő pápa (1431–1447) 1439-ben Firenzébe zsinatot hívott össze, hogy a fenyegető oszmán 
török terjeszkedést idejében meg tudják állítani. A firenzei zsinat 1442-ig tartott, ahol a pápa tár-
gyalásokat folytatott a keleti  kereszténység képviselőivel, az 1054-ben kettészakadt egyház egye-
sítéséről. Annak ellenére, hogy a  zsinaton az álláspontok közeledtek és a keletiek többsége 
egyezményben elfogadta, hogy a pápa lesz az egész keresztény egyház feje, a zsinat után az egyez-
ség felbomlott. 
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nyugati kereszténység felvételét, tehát legalább 400 évvel korábbra. Ez talán 
érvelése folyamatában jobban illeszkedett és csak kegyes hazugság volt, hiszen 
végérvényesen itt szentesítették a sikertelen tárgyalások az 1054-es egyház-
szakadást. A románok magyarországi jelenlétéről a történetírók egészen más-
képp vélekednek, igaz az is, hogy a román és a magyar történetírás a kérdést 
még ma is két különböző módon kezeli. 

A későbbi vallási reformációk csak elmélyítették a szakadást – állítja 
Deleanu –, és ettől kezdődően a két nemzet egyre inkább ellenségesen viselte-
tett egymással szemben. De igazi negatívum mégiscsak a reformáció volt – 
állítja –, ugyanis akkor a magyar nép nagy része, a szászok pedig testületileg 
protestánsok lettek, csak a románok maradtak meg a régi rítusukban. Az erdé-
lyi fejedelmek hol unitáriusok, hol reformátusok vagy lutheránusok27 voltak, és 
mindig arra törekedtek, hogy a románokat saját vallásuk soraiba állítsák, így 
aztán a császári udvar ellenkezése ellenére is meg tudják őrizni hatalmukat 
Erdélyben. És újból felüti fejét egy régi szindróma: „nemesek, akik valameny-
nyire megfontolták a dolgokat, hogy nehogy elveszítsék a fejedelem kegyét, és 
hogy közhivatalokba nevezzék ki őket, fokozatosan áttértek a fejedelem vallá-
sára. És mivel a nép között az a szokás él, hogy ha valaki törökből lett keresz-
ténnyé magyarok közt, már nem töröknek, hanem magyarnak nevezték, ha pe-
dig zsidó az nem zsidó, hanem magyar vagy éppen germán vagy gall vagy ép-
pen ahogyan nevezték azt a nemzetet, akinek a vallására áttért, így tehát az 
oláh nemeseket is, akik felvették a Kálvini szektát már többé nem oláhnak, 
hanem magyarnak nevezték, ugyanis Erdélyben ennek a szektának egyedül 
csak a magyarok hódoltak.”28 Ilyen viszonyok között már az 1630-as és az 
1649-es évekre, amikor megalkották az Aprobatae Constitutiones-t, már keve-
sen voltak itt Erdélyben, akik a görög rítust követték és ezek is lassan be kel-
lett olvadjanak. Egy kicsit összefüggéstelen módon folytatja, hogy: végül is 
azok a nemesek, akik nem olvadtak be vagy nem hódoltak be, jóllehet sokan 
voltak, mivel nem vették be őket a közigazgatásba, nem volt semmilyen tör-
vényhozói hatalmuk és nem vettek részt a diéta munkáiban és ezt a törvény 
kompilációt nem mutatták be nékik soha. Miért is olyan gyűlöletes a románság 
számára ez a törvény kompiláció? 
                                                      
27 Lutheránus egyedül János Zsigmond fejedelem volt, aki miután minden vallást kipróbált az 
unitárius hitben halt meg. 
28 De Orig. Nobiles qui alicuius considerationis erant, ne gratiam principis amittant et ad officia 
publica promoveantur, sensim religionem principis sectabantur et quoniam consetum vulgo est út 
si quis Turca christianus fiat apud Hungaros non Turca, sed Hungarus, si Iudaeus, non Iudaeus, 
sed Hungarus vel Germanus vel Gallus, quomodocunque natio illa vocatur ad cuius sacra transiit, 
ita etiam Valachi nobiles, sectam Calvini amplectentes, nopn amplius Valachi, sed Hungari 
appellabantur, quia solum Hungari in Transylvania huic sectae adhaerebant. p. 311 
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Az Aprobatae Constitutiones (1653) már nem csak vallási, hanem nemzeti 
problémákkal foglalkozik. Igaz, ezek többsége szintén a vallási problémák 
kapcsán jelennek meg. Az oláh papokról szóló cikkelyben a constitutio felhívja 
a figyelmét az oláh papoknak, hogy az oláh nemzet nem tartozik a rendek kö-
zé: „Noha az Oláh «Natio» az Hazában sem a’ «Status»-ok közé nem számlál-
tatott, sem Vallások nem a’ «recepta religio»-k közül való; mindazonáltal 
«propter regni emolumentum», míglen «pati»-áltatnak, az Oláh rendek ehez 
tartsák magokat.”29 A kilencedik cikkely külön a románokról szól, de itt is 
vallási követelés váltja ki a constitutio szigorát: „Noha az oláh nemzet 
«propter bonum publicum admitt»-áltatott az Hazában; mindazonáltal nem 
vévén eszébe állapottyának alatson voltát némely Nemes atyánkfiait «impedi»-
álták, hogy az ő innepeken ne legyen szabad munkálkodni. Végeztetett azért 
azok ellen, hogy a’ Magyar «Natio»-nak ne «proscribá»-lyanak és ennek utána 
Senkit is a felyebb megírt okokból ne háborítsanak.” 30 És abban az időben is, 
amikor monstrum constitutionis publicae hoc apparuit, ahogyan nevezi 
Deleanu, javában dúlt a vallási harc. Mivel sem a magyarok, sem a szászok 
nem tudták a románokat a saját szektájukba csalni, ezért azon voltak, hogy 
megsemmisítsék őket. Példa szerinte van bőven (ami valószínű), de nem sorol 
fel egyet sem. Amint állítja, a románoknak még a fáraó elnyomása alatt élő 
zsidóknál is szörnyűbb kínokat kellett elszenvedni. És mindezek mikor történ-
tek? Éppen akkor, amikor az Erdély fejedelmei a maguk oldalára akarták állí-
tani a román nemeseket és földbirtokosokat, hogy majd ezeket a nép is köves-
se. És volt idő, amikor hát tényleg a katolikusokat is üldözték, de amint Erdély 
a bécsi ház hatalma alá került, akkor fordult a kocka és államvallás lett belőle, 
hiszen megígérte a bécsi udvar a rendeknek, hogy a kormányzót mindig annak 
a vallásnak a berkeiből nevezi ki, amelyik a legnépesebb. És akkor a jezsuiták-
nak ismét sikerült, hogy egy nagyobb adagot lekanyarítsanak a román nép tes-
téből, hiszen létrehozták a Rómával egyesült keleti egyházat, és így az összes 
román papostól, püspököstől erre a vallásra tért át. De ez sem zárta le a törté-
netet, hiszen így sikerült a katolikusoknak a többséget biztosítani, amit termé-
szetesen a többi felekezet nem nézett jó szemmel, nem találta tisztességesnek, 
ezért aztán igyekeztek minden úton bomlasztani a meglévő egységet, míg vé-
gül Szofronie31 szerzetes személyében megtalálták a megfelelő személyt. Ez 

                                                      
29 Approbatae Constitutiones. Claudiopoli 1696, 16. 
30 Uo. 18. 
31 Szofronie ortodox szerzetes több alkalommal kivívta az uralkodó hatalom ellenszenvét, és 1757-
ben lerombolták annak remete templomát. Fő célja volt, hogy minél több románt nyerjen vissza az 
ortodox hitnek a görög-katolikus hívők sorából. 1759-ben bebörtönözték, majd 1760-ban fellázadt 
román parasztok szabadítják ki, innen pedig a Nyugati Érchegységbe menekül. A bécsi udvarhoz 
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megosztotta újból az egységes nemzetet és már a románok fele sem volt az 
egyesült vallásban. 

A továbbiakban jogi alapon próbálja – ez retorsio criminisként működik – a 
magyar királyság korabeli és ősi törvényeinek megfelelő cikkelyeit felsorakoz-
tatni azt bizonyítva, hogy egyik Unio sem volt jogos, mert kizárták belőle a 
románokat. Ezek részletezése egy külön tanulmánynak lehet a témája, ezért 
most mellőzöm. 

Azonban a csattanó, mint lenni szokott, a végén található. Következtetéseit 
három pontban összegzi: 
 

1. Az oláhok és a székelyek az osztrák ház oldalán voltak és Mihály vaj-
da pártján álltak, aki a fellázadt Erdélyt Rudolf császárnak akarta alávet-
ni, és hogy a magyarok és a szászok nagyobbrészt nem voltak katolikus 
hitűek, és ebből következően az osztrák ház oldalán sem. 
2. Az Unio, amely Tordán volt, és az is, amelyet éppen abban az időben 
tartottak a három nemzet között, semmi egyebet nem tartott szem előtt, 
csak hogy a különböző újonnan alakult vallások, amelyeket Magyaror-
szág régi törvényei semmi módon nem tűrtek meg, valamilyen módon 
törvényesen elfogadják. 
3. Már akkor általános gyűlölet lángolt úgy a szászokban, mint a magya-
rokban a románok ellen, akiknek a céljuk az volt, hogy az oláhokat min-
denhol megsemmisítsék és megnyomorítsák. 32 

 
Végszó: Pulchra sane doctrina moralis! Nagyon szép erkölcsi tanítás! 

A felsoroltak alapján azt lehet látni, hogy I. B. Deleanu a vallási különbsé-
get – ha néha nyakatekert módon is – teszi felelőssé a román nép balsorsáért, 

                                                                                                                                   
intézett kérvényeiben ortodox püspököt kért, visszakövetelte az elkobzott egyházi vagyonokat és 
szabad vallásgyakorlásért is síkraszállt. A bebörtönzése kapcsán elindult paraszt lázadások folyta-
tódtak, és 1760-ban a fellázadt parasztok betörtek Balázsfalvára, ahonnan a görög katolikus püs-
pöknek Szebenbe kellett menekülnie. Mária Terézia a helyzet kivizsgálásával Bukow tábornokot 
bízta meg. Ezzel egy időben egy szerb nemzetiségű püspököt is kapnak az erdélyi románok, 
Bukow pedig meggyőzi Szofroniet, hogy hagyja el az országot, így elejét véve további lázadások-
nak. 
32 De Orig. Ex quibus haec saltim patet 1-o. quod Valachi et Siculi pro Domo Austriaca fuerint et 
partes Michaelis waywodae, qui rebellem Transylvaniam Rudolpho imperatori assere volebat, 
fuerant et quod Hungari et Saxones, utpote ex maxima parte chatolcae religioni preindeque 
Domui Austriacae non addicti fuerint; 2-o. quod Unio quar Thorda, tam autem quam tunc etiam 
temporis tenebatur inter 3 nationes, nihil aliud praeseferebat, nisi ut diversae neoformatae 
religiones, quae per antiquas leges Hungariae nullo modo tollerabantur, aliquo modo legaliter 
recipiantur; 3-o. quod iam tunc generale odium tam Saxonum, quam etiam Hungarorum in 
Valachos flagrabat, quorum thessera erat Valachos ubique excindere et conterrere. p. 322. 
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és azért is, hogy a történelemben elvesznek a románság nyomai. Igaz, legtöbb-
ször saját korának eseményeit projektálva a múltba, helyen-helyen tendenció-
zus módon is ebbe az irányba viszi el a gondolatmenet fonalát. Nem minden 
történelmi alapot nélkülöző gondolatai azonban a bizonyítás folyamatában 
részrehajlóan torzulnak. Ennek ellenére fontos ismerni, hogyan vélekedett egy, 
a román nemzet ébredésének korszakában élő és alkotó művelt erdélyi román a 
kérdésben. 
 
 
Levente Pap 

Religious differences as source of national conflicts in Ion Budai 
Deleanu's De Originibus populorum Transylvaniae 

 
Budai Deleanu, known as a novelist in the Romanian literature, wrote a work 
in Latin about the origins of the peoples inhabiting Transylvania. In the 
appendix of his work he provides an insight into the history of the 
Transylvanian legal system and legislation investigating the problems both 
from his own point of view and from the perspective of the Romanians living 
in Transylvania. One of the vices he brings up against the ruling Hungarians is 
unequal treatment, which can be the result of several factors. One of these 
factors – he argues – might be the religious differences. This is the issue I 
would like to focus on in the present paper. 




