
1687. február 14-én Oxendio Virziresco1 (1654–1715), az erdélyi örmények köré-
ben térítõ unitus pap Lembergben (Łwów) tartózkodott. A tanulmányait Rómában
végzõ misszionárius tulajdonképpen felettesének, Lemberg kinevezett örmény
unitus érsekének, Vardan (Vartanus) Hunaneannak (1644–1715) számolt be az el-
múlt két év során Erdélyben végzett hittérítõi tevékenységérõl.2 Oxendio Virzi-
resco referátumára alapozva még ugyanezen a napon az érsek két jelentést írt a
Szentszéknek a lembergi egyházmegye állapotáról. 

E két levél – amely elsõ ízben most lát teljes terjedelmében napvilágot – az elsõ
olyan összefoglalás, amely fontos értesüléseket tartalmaz az erdélyi örmények kö-
rében megindult katolikus misszióról. A Hunanean érsek által írt dokumentumok a
Hitterjesztés Szent Kongregációjának (Sacra Congregatio de Propaganda Fide) 3

történeti levéltárából, a missziós intézmény rendes ülései (congregazione genera-
le) között heti rendszerességgel, szûk körben lezajlott informális ülések, az ún.
„kongresszusok” örmény vonatkozású iratai (Scritture riferite nei Congressi. Fon-
do Armeni) közül kerültek elõ. A forráscsoport missziótörténeti jelentõségére a
szakma csak az utóbbi idõkben figyelt fel, hiszen a Propaganda Fide szempontjá-
ból ezek a „kongresszusok” mellékesnek számítottak, ugyanakkor ezen iratokból
többet tudhatunk meg a katolikus missziók felépítésérõl, kivitelezésérõl, meneté-
rõl és logisztikájáról.4 Hunanean már 1686. október 1-jén, a Propaganda Fidének
írt latin nyelvû levelében felvázolta, milyen helyzetben vette át az érsekséget.5 A le-
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1 A forrásokban az örmény unitus misszionárius nevének több változata ismert, mint például Oxendius
Virzirescus, Auxendius Virzirescus, Oxendius Verzelescul, Auxentius Virziresky, Verzár Oxendius,
Awksēnt Vrcesgul, Ōk’sēntios Vrzarean stb. Hosszas mérlegelés után arra a döntésre jutottunk, hogy
e forrásközlés bevezetõ tanulmányában az olaszosított Oxendio Virzirescót használjuk, mert a Szent-
székhez küldött jelentéseit az örmény pap, késõbbi unitus püspök mindig ezzel a névvel írta alá.

2 Hunanean érsekrõl ld. az alábbi dokumentumokat: APF ACTA SC vol. 54. fol. 117r–119r; APF ACTA
SC vol. 55. fol. 234/v–235r, ACTA SC vol. 56. fol. 207r, 254/v–257/v; APF ACTA SC vol. 57. fol. 114r;
APF SOCG vol. 493. fol. 337r–338/v, 339r–340r, 341/v; APF SOCG vol. 494. fol. 370/r–v, 371/r–v, fol.
373r; APF SOCG vol. 496. fol. 192r+193/v, 502/r–v; APF SOCG vol. 497. fol. 278/r–v, 279/r–v,
280/r–v, 281r; APF SC FA vol. 3. fol. 465r; APF SC FMPR vol. 2. fol. 244/r–v, 260r–261/v, 264r–267/v,
315/r–v; ŖOŠK’AY, 1964. 186.; PETROWICZ, 1988. 1–2. 

3 A továbbiakban az egyszerûség és a közérthetõség kedvéért a szentszéki missziós intézményre a
Propaganda Fide elnevezést használjuk. 

4 TÓTH, 2002. 62–63.
5 APF SC FA vol. 3. fol. 462/r–v. Ld. errõl Hunanean 1686. október 1-jei levelének kiadását: NAGY, 2006.
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vél utolsó bekezdésében említést tett egy Oxendio Virziresco nevû örmény unitus
papról, a Collegio Urbano egykori növendékérõl, aki az erdélyi Székelyföldön
végzett missziós munkát „eretnek” nemzettársai között.6 Az érsek ezt az értesülését
valószínûleg közvetlenül a kényszerûen leköszönt Deodatus Nersesowicz7 (1647–
1709) címzetes traianopolisi püspöktõl szerezhette, aki még 1684. szeptember 8-án
Krakkóból részletes olasz nyelvû jelentést írt a Propaganda Fide titkárának, Edoar-
do (Odoardo) Cybónak (1619–1705). Ebben tájékoztatta õt arról, hogy a moldvai
és a lengyelországi örmények nem követik a Gergely-naptárt. Beszámolójában egy
rövid bekezdést szentelt annak, hogy a Kárpátok túloldalán, a Székelyföldön jelen-
tõs apostoli vallású örmény közösség telepedett meg. Egyúttal kiemelte a körük-
ben végzendõ missziós tevékenység szükségességét.8 Így az erdélyi örmények
Lemberg és Róma látókörébe kerültek.

Hunanean érsek két levele elsõsorban érseki hivatalának elfoglalására, az érse-
ki pallium megadásának kérelmére, Oxendio Virziresco erdélyi tevékenységére,
valamint Minas Zilifdarean T’oxat’ec’i (1610?–1686) – az Erdélybe menekült mold-
vai örmény apostoli püspök – halálára összpontosít. Számunkra e két dokumen-
tum erdélyi örmény vonatkozású passzusai felbecsülhetetlen értékûek.9 Minas
püspök 1668-ban hagyta el székhelyét (pontosabban a suçeavai Szent Oxan mo-
nostort) híveivel, mert tevõlegesen részt vett Moldvában a Gheorghe Duca (1665–
1666, 1668–1672, 1678–1683) fejedelem adópolitikája ellen irányuló sikertelen lá-
zadásban. Így embereivel együtt Erdélyben volt kénytelen meghúzni magát.10

Az Erdélyi Fejedelemségben az örményeket a katolikus missziók és egyházi
uniók lehetõségei Oxendio Virziresco 1685. évi megjelenéséig gyakorlatilag elke-
rülték. Ugyan az obszerváns ferences Petar Parčević (1612–1678) moldvai aposto-
li vikárius, Marcianopolis címzetes érseke, 1670. július 12-én a Propaganda Fide
bíborosaihoz írott jelentésében megjegyezte, hogy a csíksomlyói obszerváns fe-
rences kolostorban élnek olyan áttért moldvai születésû vagy származású örmény
szerzetesek, akiknek segítségével a Moldvából menekült örmények áttéríthetõk a
katolikus hitre.11 Sõt, Szebelébi Bertalan (1631–1708), Erdély római katolikus püs-
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6 APF SC FA vol. 3. fol. 462/v
7 Deodatus Nersesowicz püspök 1683–1686 között, érseki koadjutorként, ügyvivõ jelleggel vezette a

lembergi örmény érsekséget. Ld. errõl: APF ACTA SC vol. 53. fol. 248/r–v; APF ACTA SC vol. 56. fol.
138r–140/v; APF SOCG vol. 495b fol. 231r, 232r–234r, 235r; APF SOCG vol. 496. fol. 503/r–v, 505r;
APF LETTERE SC vol. 72. fol. 69r; APF SC FMPR vol. 2. fol. 195/r–v; APF FV vol. 42. fol. 49/r–v;
ŖOŠK’AY, 1964. 194–195.; PETROWICZ, 1988. 7–11.

8 APF SC FA vol. 3. fol. 380/v. Ugyanakkor 1683 elején már Francesco Martelli (nuncius: 1675–1681)
varsói nuncius, Korinthosz címzetes érseke is felhívta a figyelmet az erdélyi örmények körében vég-
zendõ missziók szükségességére. Ld. APF SC FM vol. 2. fol. 134r–135/v

9 APF SC FM vol. 2. fol. 126r–127r; NISTOR, 1912. 55–57. 109.; Minas Zilifdarean T’oxat’ec’i püspök éle-
térõl igen csekély forrásanyag áll a kutatás rendelkezésére. Minast 1649-ben nevezte ki I. Fülöp (1633–
1655) örmény egyházfõ (katholikosz) Moldva örmény apostoli püspökének. Ld. errõl: KAMENIC’,
1896. 125–127.

10 ELTE EKK CH vol. 21. pag. 81. Ld. errõl: K’OLANJ^IAN, 1967. 359. 
11 Parčević minden bizonnyal az örmény apától származó Tapolczai Görög Istvánra (megh. 1678) – aki

1670 óta a csíksomlyói obszerváns ferences kolostor gvardiánja volt –, illetve a szintén csíksomlyói
obszerváns ferences és moldvai örmény születésû Medvés Merig Jánosra (Yovhannēs Merikean)
gondolhatott. APF SC FM vol. 1. fol. 155r–156r, 265r–267r; APF FVC vol. 21. fol. 3r–22r. Ld. errõl:
BENDA, 2003, 615.; FERRO, 2005. 87–88. 97–98. 



pöki helynöke 1680 körül tett néhány kísérletet az örmények áttérítésére, próbál-
kozásai azonban Minas püspök és az örmény apostoli klérus ellenállása miatt
rendre zátonyra futottak.12

Az erdélyi örmények körében meginduló katolikus missziót valójában a már
unitussá váló lembergi örmény érsekség kezdeményezte. Kérésüket voltaképp az-
zal az érvvel támasztották alá, hogy a Moldvából és Podóliából Erdélybe menekült
örmények eredendõen a lembergi örmény érsek egyházi joghatósága alá tartoz-
tak, és ezt a igényt a lembergi unió (1627–1681) megkötése után is nyilvánvalóan
fenn kívánták tartani.13

A Szentszék az unitus érsekségnek ezt a kérését jóváhagyta, sõt, olyannyira tá-
mogatta, hogy Oxendio Virziresco Rómában tanult unitus örmény papot delegálta
Erdélybe, az ottani missziós feladatok elvégzésre. Virziresco ideális jelöltnek tûnt,
hiszen moldvai születésû örmény volt, ugyanazt az örmény dialektus beszélte,
mint az Erdélybe menekült nemzettársai, és családja még 1668-ban Minas püspök-
kel együtt volt kénytelen elhagyni Moldvát.14 A Szentszéknek és a lembergi ör-
mény unitus érsekségnek Oxendio kiküldetésével a szándéka és célja egyértelmû
volt: kieszközölni és tetõ alá hozni az erdélyi örmények vallási egyesülését, illetve
megszervezni Erdélyben az örmény unitus egyházat.

Oxendio Virziresco15 misszionárius – egy 1686. októberi keltezésû, nap és hely
megnevezése nélkül, a Propaganda Fidéhez eljuttatott levelében – pontosan beszá-
molt 1685 októbere és 1686 októbere között végzett misszionáriusi tevékeny-
ségérõl.16 Ebben külön kitért arra, hogy örmény „fivérei és nõvérei” eretnekek és ele-
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12 ELTE EKK CH vol. 15. pag. 248.; ELTE EKK CH vol. 16. pag. 33.; ELTE EKK CH vol. 21. pag. 81–82.;
ELTE EKK CH vol. 23. liber V. cap. 16. (Oldalszámozás nélkül.); Szebelébi Bertalan püspöki vikárius
térítési kísérletérõl ld. továbbá: VANYÓ, 1933. 113.

13 APF SC FA vol. 3. fol. 380/v–381r
14 APF ACTA SC vol. 57. fol. 114r; APF SOCG vol 497. fol. 335/r–v+338/v; APF SC FA vol. 3. fol. 417r,

487r, 488r, 490r; ELTE EKK CH vol. 15. pag. 249.; ELTE EKK CH vol. 16. pag. 33.; ELTE EKK CH vol.
21. pag. 83.; ELTE EKK CH vol. 23. liber V. cap. 16. (Oldalszámozás nélkül.); Ld. errõl: ŖOŠK’AY, 1964.
185.; K’OLANJ^IAN, 1967. 362–363. 

15 Az Erdélybe delegált Oxendio Virziresco 1654-ben született a moldvai Botoșani (Botosán, Boè’an)
városában egy gazdag kereskedõcsalád elsõ fiaként. 1674-ben a lembergi Örmény Kollégiumban
kezdte meg teológiai tanulmányait, két ével késõbb, 1676-ban áttért a katolikus hitre és Francesco
Martelli varsói apostoli nuncius ajánlására Rómába, a Collegio Urbanóba került, ahol folytatta meg-
kezdett teológiai tanulmányait. 1681-ben, más adatok szerint 1678-ban szentelték pappá latin rítus
szerint. A felszentelési szertartást pedig személyesen Edoardo Cybo, a Propaganda Fide titkára, cím-
zetes seleuciai érsek vezette. Még ugyanebben az évben Rómából Lembergbe távozott, ahol az Ör-
mény Kollégiumban folytatta tanulmányait, majd megszerezte a teológiai doktorátust és elnyerte a
vardapeti címet. Ezt követõen Rómába rendelték vissza, ahol a Propaganda Fide alkalmazásában
állt. A lembergi örmény érsekség kérésére a Szentszék 1685 nyarán Erdélybe rendelte az ottani örmé-
nyek körében végzendõ hittérítõi munkára. Az erdélyi missziót megelõzõen azonban Oxendiónak
elõbb Varsóba, majd Lembergbe kellett utaznia, hogy a küldetéssel kapcsolatban egyeztessen
Pallavicini nunciussal és a lembergi unitus érsekséget ügyvivõ jelleggel vezetõ Nersesowicz püspök-
kel. A nunciussal és a püspökkel történt tárgyalásokat követõen Oxendio szeptember végén
Lemberg érintésével indult el Erdélybe, ahol októberben kezdte meg misszióját a Gyergyói-
medencében. Ld. errõl: APF ACTA SC vol. 57. fol. 114r; APF SOCG vol. 493. fol. 30r+31/v,
376r+377/v+378/v; ELTE EKK CH vol. 21. pag. 82.; Ld. errõl: ŖOŠK’AY, 1964. 185.; NAGY, 2008. 256–257. 

16 A dokumentum mind a mai napig kiadatlan és nagyon rossz állapotban van. Oxendio Virziresco
hosszas jelentésének címe: Relatione della missione degl’armeni che trovano in Siculia fatta per
mezzo chi me sottoscritto. Ld. APF SC FA vol. 3. fol. 468r–469/v



inte nagyon ellenségesen viszonyultak személyéhez.17 Sõt leírta, hogy katolikus hite
miatt személyét az erdélyi örmények részérõl gyalázkodás, utálat és makacs ellenál-
lás fogadta, továbbá leírta, hogy igehirdetéseit a helyi örmények felháborító viselke-
désükkel rendszeresen megzavarták.18 Az örmények Oxendio iránt érzett ellenszen-
vében minden bizonnyal szerepet játszott, hogy a helyi örmény apostoli klérusnak
még 1685-ben és 1686-ban is eleven emléke volt a botrányos körülmények között le-
zajlott Nikol Torosowicz-féle lengyelországi (lembergi) örmény unióról (1627–1681).
Ezért Minas püspök az erdélyi örmény lakosságot tudatosan a Rómával történõ egye-
sülés ellen hangolta.19 Az erdélyi örmény apostoli papság Oxendiót hittérítõi tevé-
kenysége miatt gyûlölte, és elmondása szerint az örmények õt két ízben tettleg is
bántalmazták, sõt meg akarták ölni.20 Ezért az örmények – Oxendio szerint – Apafi
Mihály (1661–1690) erdélyi fejedelemhez fordultak jogorvoslatért. 

A Federico Veterani (1650–1695) grófhoz, az olasz származású császári generá-
lishoz fûzõdõ kapcsolata majdnem a vesztét okozta. Elfogták ugyanis a generális,
valamint a lembergi örmény unitus érsekséget ügyvivõ jelleggel irányító Deodatus
Nersesowicz püspök hozzá írott leveleit. Veterani azt kérte, hogy a misszionárius
informálja Erdély politikai viszonyairól, valamint az oszmán-törökök erdélyi had-
mozdulatairól. Nersesowicz pedig arról szeretett volna információkat kapni, ho-
gyan áll az eretnekek között végzett hittérítõi tevékenysége. Emiatt az örmények,
fõleg azok, akik nem helyeselték Oxendio missziós munkáját és térítéseit, a feje-
delemnél kémkedés gyanújával vádolták be õt.21 Az örmények tulajdonképpen
Oxendio Erdélybõl történõ kiutasítását akarták kieszközölni a fejedelmi udvarnál.
Hogy végül mi lett a feljelentés következménye, arról Oxendio jelentése hallgat.
Mindenesetre tény, hogy a felhozott vádak és támadások ellenére az örmény uni-
tus misszionárius zavartalanul tovább folytatta hittérítõi tevékenységét Erdélyben.

Minas püspök és hívei tehát nem szívesen fogadták, sõt, azzal is megvádolták,
hogy katolicizmusával Oxendio viszályt kelt, és nem egységet teremt az erdélyi ör-
mények körében. Az ellene irányuló kezdeti gyûlölet dacára 1686 nyarán Oxendio
helyzete kezdett megváltozni. Ebben komoly fordulatot jelentett, hogy Besztercén
és Görgényszentimrén élõ családja és rokonsága áttért a római katolikus hitre.22 Ez
azért volt fontos mozzanat, mert Oxendio idõsebb fivérei: Step’anos és Łukas már
katolizálásuk elõtt befolyásos kereskedõknek számítottak a közösségen belül. Ez
komoly segítséget jelentett az az idõ tájt egyedül térítõ unitus papnak.23

Oxendio említést tett arról is, hogy fivérein kívül megtérítette édesanyját, to-
vábbá családjaikkal együtt másik két nõvérét és két kisebbik fivérét is. Ezenkívül
huszonhét haldokló erdélyi örményt térített át a római katolikus hitre. Az általa lét-
rehozott vasárnapi iskola eredményeként még további huszonöt gyermek lett ró-
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17 APF SC FA vol. 3. fol. 468r–469/v
18 APF SC FA vol. 3. fol. 465r, 468r
19 APF SC FA vol. 3. fol. 468/v
20 APF SC FA vol. 3. fol. 469r. Ld. errõl: BÁRÁNY, 1888. 67–68.
21 APF SC FA vol. 3. fol. 469r
22 Oxendio családja még 1668-ban Minas püspökkel együtt menekült el Moldvából (pontosabban Bo-

toșani városából) Erdélybe. APF SC FA vol. 3. fol. 469r
23 A Fidelis relatio címû dokumentum szerint Oxendio apja, Luca Virziresco (1614–1661) nem csupán

egy gazdag kereskedõ, hanem a moldvai Botoșani város örmény bírája (azgapet) is volt. Ld. errõl:
ELTE EKK CH vol. 21. pag. 82.; SZÁVA, 2003. 130.



mai katolikus.24 Ez jelentõs mértékben megkönnyítette, hogy a többi örmény csa-
lád áttérjen a katolikus hitre, akik Besztercén és a környezõ falvakban szintén a ka-
tolikus vallásra történõ áttérésért kezdtek „kampányolni.”25

Oxendio két idõsebb fivérének segítségével 1686 õszén tárgyalt Minas püspök-
kel is, és meggyõzte õt, hogy utazzon el vele Lembergbe, ahol az esetleges egyházi
unióról folytathat tárgyalásokat Hunanean érsekkel és Pallavicini varsói nuncius-
sal.26 A püspök végül kötélnek állt, de lépésének valós indítékait egyelõre még nem
sikerült teljes bizonyossággal tisztázni. Oxendio mindenesetre nagy reményeket fû-
zött ehhez a találkozóhoz és abban bízott, hogy Minas püspök és Hunanean érsek
származásuk okán (ugyanis mindkét örmény fõpap ugyanazon tartományból,
T’oxat’ból származott) könnyedén meg tud egyezni a vallási egyesülésben.27

Minasnak határozott, elutasító álláspontja volt a katolicizmusról, de a tárgyalá-
soktól ennek ellenére mégsem zárkózott el.28 A misszionárius Oxendio mindeneset-
re nagyon bízott abban, hogy képes lesz áttéríteni a püspököt. Ebben látta ugyanis
missziója fõ sikerét.29 Viszont jelentésében azt is megjegyezte, hogy amennyiben
Minas nem mutatna hajlandóságot az unió megkötésére, akkor maga a Szentszék ne-
vezzen ki unitus püspököt az erdélyi örmények élére.30 Ezzel kapcsolatban nem zár-
ható ki annak a lehetõsége sem, hogy Oxendio ekkor már magára gondolhatott, és
vélhetõen be akarta biztosítani magát abban az esetben, ha Minas nem mutat hajlan-
dóságot az unió elfogadására.31

A közismert történeti hagyomány szerint Minas püspök az 1686. év végén (Oxen-
dio missziós háttérmunkájának köszönhetõen) Lembergbe távozott, majd tárgyalá-
sokat folytatott az unióról. A püspök 1686-ban az egész erdélyi örmény közösség ne-
vében letette a római katolikus hitvallást Opizio Pallavicini (megh. 1700) varsói nun-
cius és Hunanean örmény unitus érsek kezébe. A katolikus hitvallás letételét
követõen Erdélybe készült visszatérni híveihez, de a hazafelé vezetõ úton – az 1686.
év legvégén – az idõs örmény püspök váratlanul megbetegedett és elhalálozott.32

Ezt a katolikus hitvallást – elsõ pillantásra – a budapesti Egyetemi Könyvtár
Hevenesi Gyûjteményében õrzött, 1693-ban egy ismeretlen szerzõ által írott
Fidelis relatio címû kézirat, valamint Rudolf Bzensky (1651–1715) Erdélyben tevé-
kenykedõ cseh-morva jezsuita misszionárius 1694-ben és 1701-ben készült leírásai
támasztották alá. A kritikai elemzések során – elsõsorban Molnár Antal Rudolf
Bzenskyvel kapcsolatos kutatásainak köszönhetõen – fény derült arra, hogy e do-
kumentumok mögött maga Oxendio Virziresco állt, mint adatközlõ.33 Sõt, ezt a ka-
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24 APF SC FA vol. 3. fol. 469r
25 APF SC FA vol. 3. fol. 469r 
26 APF SC FA vol. 3. fol. 469r
27 PETROWICZ, 1988. 1. 
28 APF SC FA vol. 3. fol. 469r
29 APF SC FA vol. 3. fol. 469r
30 APF SC FA vol. 3. fol. 469r
31 APF SC FA vol. 3. fol. 469v
32 Gregorio Petrowicz szerint Minas püspök 1687. év januárjában hunyt el, de ezt a megállapítását egy

dokumentummal sem tudta igazolni és alátámasztani. Ld. errõl: PETROWICZ, 1988. 78.
33 ELTE EKK CH vol. 16. pag. 32.; ELTE EKK CH vol. 21. pag. 83.; ELTE EKK CH vol. 23. liber V. cap. (Ol-

dalszámozás nélkül.); ELTE EKK CH vol. 29. pag. 346.; Ld. errõl: MOLNÁR, 2007. 26.; NAGY, 2008. 261.;
MOLNÁR, 2009. 222.; NAGY, 2009. 103. 



tolikus hitvallást néhány, az erdélyi örmények egyháztörténetérõl szóló monográ-
fia is mindenféle fenntartás és ellenõrzés nélkül átvette.34

A Propaganda Fide történeti levéltárában õrzött dokumentumok azonban csak
Minas tárgyalásairól és haláláról emlékeztek meg, annak konkrét eredményeirõl
viszont nem. A missziós intézmény iratai között nincs olyan hivatalos vagy félhiva-
talos irat sem, amely azt támasztaná alá, hogy Minas letette volna a katolikus hit-
vallást.35

Pallavicini varsói nunciustól nem áll rendelkezésünkre semmilyen hivatalos je-
lentés, továbbá egyetlen kútfõ sem erõsíti meg azt sem, hogy Minas személyesen
találkozott volna a nunciussal. Sõt a Vatikáni Titkos Levéltár (Archivio Segreto Vati-
cano) bécsi és varsói nunciatúrára vonatkozó iratai a találkozóról egy szót sem
szólnak.36 Következésképp 1686–1687 közötti esztendõkrõl az erdélyi örmények-
kel kapcsolatban nincs semmilyen olyan információ, vagy missziós jelentés, amely
akár megerõsíthetné a Minas katolikus hitvallásával kapcsolatos értesüléseket. 

Hunanean érsek most kiadásra kerülõ két levele, amelyeket a Propaganda Fide
titkárához, Edoardo Cybóhoz, illetve a szentszéki missziós intézmény bíborosai-
hoz juttatott el, is megemlékezik Minas püspökrõl és Oxendio Virzirescóról. Ezek-
ben az érsek az erdélyi örmények körében végzett misszióról számolt be, amely-
ben kiemelte, hogy Oxendio a nagy megpróbáltatások ellenére kiváló munkát
végzett az erdélyi örmények körében. Hunanean Minasról szólva azt nem erõsített
meg leveleiben, hogy 1686 végén katolikus hitvallást tett volna le Lembergben. Az
érsek csupán annyit említett, hogy Minas, a Moldvából Erdélybe menkült örmé-
nyek püspöke elhalálozott, és utódlásáról az erdélyi örmény közösség körében
heves viták folytak.37

Hunanean Minas halála miatt feltételezhetõen inkább azon aggódott, hogy Er-
délyben az örmények között nincs püspök, és így eluralkodhat közöttük a fejet-
lenség. Ezért leveleiben arra tett javaslatot, hogy a Szentszék a közeljövõben ne-
vezze ki az unitus Oxendiót, vagy más arra alkalmas örmény unitus egyházi sze-
mélyt az erdélyi örmények apostoli adminisztártorának vagy vikáriusának.38 Sõt
Hunanean érsek két levele azt is sugallhatja, hogy esetleg Oxendio legyen a közel-
jövõben az erdélyi örmények unitus püspöke. Mindezt abból a megfontolásból ja-
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34 LUKÁCSY, 1859. 67–68.; KAMENIC’, 1896. 127.; HODINKA, 1909. 2–3.; KARÁCSONYI, 1985. 219–220.; PETRO-
WICZ, 1988. 82.

35 Andrea Santa Croce (1656–1712) varsói nuncius (1690–1696 között varsói, 1696–1700 között bécsi
apostoli nuncius), címzetes seleuciai érsek 1695-ben a Propaganda Fide bíborosaihoz írott levelében
Oxendio missziója kapcsán megemlékezett Minas püspök 1686. évi lembergi tartózkodásáról, arról
viszont, hogy a püspök katolikus hitvallást tett volna le, egy szót sem szólt. APF SC FA vol. 4. fol.
374r–375/v.

36 Minas katolikus hitvallásáról sem a Propaganda Fide történeti levéltárában, sem pedig a Vatikáni Tit-
kos Levéltárban nem találtunk megbízható információkat. A varsói nunciatúra ide vonatkozó anya-
gában egyetlen apró hivatkozás sincs. A püspökrõl szóló információnak igyekeztünk utánanézni az
Athanasius Welikyj által kiadott forráskötetben is; azonban itt sem jártunk sikerrel. A varsói apostoli
nunciatúra anyagát ugyanis 1683-cal bezárólag adták ki. Ld. errõl bõvebben: WELIKYJ, 1969.; Athana-
sius Welikyj másik forráskiadványában, amelyben a Propaganda Fide Lengyelországra, Belorussziá-
ra és Ukrajnára vonatkozó hivatalos aktáit adta ki, sem találtunk Minasról anyagot. Ld. errõl: WELIKYJ,
1954.

37 APF SC FA vol. 3. fol. 434r, 498r
38 APF SC FA vol. 3. fol. 434r, 498r



vasolhatta, hogy I. Eliazár (1682–1691) örmény egyházfõ 1686 végén külön keleti,
azaz örmény apostoli püspököt szentelt fel, és Erdélybe kívánta õt az elhunyt
Minas püspök helyére küldeni. 

Hunanean érsek javaslata egybecsengett Oxendio elképzeléseivel és szándé-
kaival is. Hiszen 1686-ban írt jelentésének utolsó passzusában az erdélyi örmé-
nyek uniójára abban látta a garanciát, hogy a Szentszék örmény unitus püspököt
nevez ki az élükre.39

Az unitus örmény egyháztörténet-író Step’anos Step’anosean Ŗošk’ay (1670–
1739) címzetes hymeriai püspök kronológiájában szinte szóról szóra ugyanazt em-
líti, mint amirõl Hunanean már beszámolt leveleiben. Csak Minas halálának pon-
tos körülményeit tisztázta: ugyanis Ŗošk’ay információi szerint Minas püspök évek
óta vesekõbántalmakban szenvedett, és Lembergbõl hazatérõben a Kárpátokban
rosszul lett, és elhunyt. Azt viszont, hogy a katolikus hitvallást Minas püspök letet-
te volna, egyáltalán nem erõsítette meg.40 Hunanean két, most kiadásra kerülõ le-
vele, valamint az unitus történetíró Ŗošk’ay feljegyzése voltaképpen azt tanúsít-
hatják, hogy az uniós tárgyalások Minas püspökkel eredménytelenül zárultak.

A szentszéki levéltárakban õrzött iratok közül nem is olyan rég bukkant elõ
Minas püspök 1686-ban, többek között a Hunanean érsekkel folytatott tárgyalásairól
írott levele. A dokumentumban fontos momentumként az szerepelt, hogy Minas
két klasszikus örmény nyelvû kódexet vitt magával: az egyik az örmény apostoli
egyház homíliagyûjteményét, a Čaŗĕntir t, valamint az örmény egyházatyák élet-
rajzát és tanítását tartalmazó kötetet, a Haranc’vark’ot. A püspök e két kódex alap-
ján igyekezett magyarázni az örmény apostoli egyház egyetemességét és igazhitû-
ségét, amelyeket mind a katolikusok, mind az ortodoxok – a 451. évi khalkédóni
egyetemes zsinat tanítása alapján – pontatlanul schismatikusnak vagy eretneknek
tartottak. Azaz Minas püspök szerint az õ hite az örmény apostoli egyház szemszö-
gébõl nézve katolikus és ortodox is volt, így nem értette, hogy õt és erdélyi örmé-
nyeit miért akarják katolikus hitre áttéríteni.41

Minas püspök levele tulajdonképpen azt támasztja alá, hogy Lembergben az ör-
mény apostoli püspök és Hunanean érsek között valójában nem uniós tárgyalások
folytak, valószínû, hogy Minas Lembergben inkább hitvitákat folytatott, és nem ka-
tolikus hitvallást letenni ment, ahogy azt korábban Oxendio vagy Hunanean sze-
rették volna az örmény apostoli hitû püspökbõl kicsikarni.

Minas katolikus hitvallásának cáfolatát továbbá megerõsíti az az ugyancsak
2008-ban, a Propaganda Fide történeti levéltárából elõkerült dokumentum is, ame-
lyet maga Oxendio 1687-ben írt lembergi tartózkodása alkalmával. Az örmény unitus
misszionárius a levelet a Propaganda Fide bíborosainak címezte, amelyben Minasról
megjegyezte, hogy a püspök eretnekként és nem unitusként hunyt el az 1686. év leg-
végén. Úgy látta, hogy Minas halálával a római katolikus egyház számára kedvezõ al-
kalom nyílhat az unió kiteljesítésére, valamint az örmény unitus püspökség majdani
felállítására Erdélyben.42
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39 APF SC FA vol. 3. fol. 434/v,. 469/v
40 ŖOŠK’AY, 1964. 186.
41 APF SOCG vol. 532. fol 456r–457r; E dokumentum másolata megtaláható még: ASV ANV vol. 196.

fol. 219r–220r. Ld. errõl: NAGY, 2009. 110–111. 
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Oxendio ráadásul 1688. május 2-án újabb jelentést írt Edoardo Cybónak, amely-
ben ismételten összefoglalta az 1685–1687 között Erdélyben elvégzett hittérítõi te-
vékenységét. A misszionárius újfent beszámolt Minas püspök haláláról, de azt is le-
írta, hogy az örmény püspök közvetlenül Lembergbe történõ elutazása elõtt, 1686
végén konfliktusba került vele, mert a misszionárius meg akarta az örményeknek
tiltani, hogy akár a templomokban, akár a magánházaknál keleti, apostoli örmény
szokás szerinti liturgiát tartsanak.43

Minas katolikus hitvallásával kapcsolatban Oxendio viszont maga volt az ellent-
mondás. Elõször is az 1685–1688 között az Szentszékhez elküldött jelentéseiben
egy szót sem szólt arról, hogy Minas püspök katolikus hitvallást tett volna le Lem-
bergben.44 Misszionáriusi beszámolóiban csupán a püspökkel történt konfliktusai-
ról számolt. Az 1690-es években Oxendio viszont a Fidelis relatio címû dokumen-
tum ismeretlen szerzõjének és Rudolf Bzensky jezsuita páternek már Minas püspök
konkrét katolikus hitvallásáról számolt be. Így Oxendio Minas halála után utólag
egy legitimációs változatot is kreálhatott magának, amellyel azt kívánta bizonyítani,
hogy egyedül neki volt joga arra, hogy az erdélyi örmények unitus püspöke és
apostoli vikáriusa legyen. Következésképp Oxendiónak egyértelmû érdeke lehe-
tett elterjeszteni, hogy Minas 1686-ban letette a katolikus hitvallást, és unitus püs-
pökként halt meg. Mindezt annak érdekében tette, hogy könnyebben megszerez-
hesse a Szentszék segítségével a majdani unitus püspöki kinevezést.45

Hunanean érsek 1687. február 14-i leveleiben dicsérte Oxendiót a korábbi évek-
ben végzett áldozatos munkájáért és a római katolikus hit terjesztéséért. A levelek-
bõl az is kiderül, hogy ekkor már az érsek egyedül az örmény unitus misszionáriust
tartotta a legalkalmasabb személynek, hogy keresztülvigye az Erdélyben megtele-
pedett örmények unióját. Hunanean érsek levelei voltaképp azt is sugallják, hogy
Minas halálával végérvényesen elhárult az akadálya annak, hogy Oxendio betelje-
sítse missziós munkáját az erdélyi örmények körében. Ezért Hunanean azt a kíván-
ságát fogalmazta meg a Propaganda Fidének, hogy a lehetõ leggyorsabban nevez-
zék ki Oxendiót az erdélyi örmények közé küldendõ apostoli adminisztrátornak
vagy vikáriusnak. Jelen helyzetben ugyanis nála alkalmasabb, a helyi viszonyokat
jobban ismerõ személyt az unitus klérus körében nem lehet találni. Hunanean azért
is javasolta ezt, hogy Oxendio hatékonyabban és nagyobb hatáskörrel tudja folytat-
ni a már megkezdett hittérítõi tevékenységét az Erdélyi Fejedelemség területén.46
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Források

1. 
Vardan Hunanean lembergi örmény unitus érsek levele 
Edoardo Cybónak, a Hitterjesztés Szent Kongregációja 

(Sacra Congregatio de Propaganda Fide) titkárának
Lemberg (Łwów), 1687. február 14.

(APF SC FA Vol. 3. Fol. 434/r–v+435/v)

1. Hunanean Lembergbe ékezett, és átvette a fõegyházmegye irányítását. – 2. Huna-
nean érsek maga számára érseki palliumot, pénzbeli juttatást és felhatalmazást kért,
ám ezekre választ a Szentszéktõl még nem kapott, és éppen ezért újfent kéri az emlí-
tett kegyek megadását. – 3. Az érsek informálja a Propaganda Fide titkárát, hogy a
moldvai örmények Erdélyben tartózkodó püspöke elhunyt, és a hívek egymás között
az utódlásáról vitatkoznak. – 4. Arra kéri a titkárt, hogy tegyen mielõbb javaslatot a
bíborosoknak, miszerint gondoskodjanak az elhunyt püspök megfelelõ utódlásáról,
mert állítólag egy Theodorus Vartanowicz nevû örmény keleti püspök akar az erdélyi
örmények közé menni. – 5. Hunanean érsek Oxendio Virziresco kinevezését javasol-
ja. – 6. A Johannes Bernatowicz püspök személye körül támadt probléma a lembergi
örmény egyházmegyében. – 7. Az érsek úgy ítéli meg, hogy amennyiben Berna-
towicz újból felölti illetéktelenül a püspöki öltözetet és címet, akkor a lembergi egy-
házmegyében minden helyes missziós kezdeményezés elbukhat. – 8. A káros tevé-
kenység elkerülésére az érsek úgy látja, hogy a Propaganda Fide bíborosainak írnia
kellene a varsói apostoli nunciusnak vagy más, egyházi személynek, aki kötelezi a
fent nevezett Bernatowiczot, hogy nyilvánosan tegyen katolikus hitvallást, és esküd-
jön meg arra, hogy a továbbiakban egyszerû papként engedelmeskedni fog a feljebb-
valójának, illetve soha nem fogja a püspöki jelvényeket, illetve a címet illetéktelenül
használni. – 9. Amennyiben ez nem történne meg, akkor a klérus és a hívek semmi-
képp sem fognak megbékélni, ugyanis már így is sokan meginogtak unitus hitükben.

Illustrissime ac Reverendissime Domine Domine et Patrone Colendissime! 

[1.] Ac veni47 Leopolim,48 scripsi ad Illustrissimam Dominationem Vestram qualiter
statim ac ad me commorantem in Asia49 pervenent mandatus redeundi ad meam
ecclesiam, illico obtemperatisI mandatis et licetsi per periculosissima itinera per-
veni tamen, et benevole receptus tam ac Emintentissimo Nuntio,50 quam etiam a
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47 Vardan Hunanean kinevezett örmény unitus érsekként Örményországból 1686. október 1-jén érke-
zett meg Lembergbe.

48 Lemberg (Łwów, Ilyvó, Ilov, Lewonopol, Lemburg, L’vov). A mai L’viv város az Ukrán Köztársaság
területén.

49 Vardan Hunanean lembergi érsekké történõ kinevezése elõtt Epiphania címzetes püspökeként a Kö-
zel-Keleten és az anyaországi örmény területeken teljesített misszionáriusi szolgálatot. E címzetes
püspöki címet 1675–1686 között töltötte be.

I Javítva. A kéziratban: optemperatis.
50 Opizio Pallavicini (megh. 1700) 1668-tól Ephesus címzetes érseke, 1668–1672 között firenzei, 1672–

1681 között kölni apostoli nuncius. 1686-tól bíboros, 1681–1688 között varsói apostoli nuncius,
1688-tól a Propaganda Fide bíborosa, 1691-tõl haláláig Spoleto püspöke.



populo possessionem recepi. [2.] In eadem epistola51 supplicavi Illustrissima
Dominatio de pallio archiepiscopali, atque de subsidio, nec non de facultatibus ad
quod hucusque nullus habui responsui. Quapropter iterato enixe rogo, ut hanc
gratiam mihi elargiri non dedignetur. [3.] Opere pretium duxi etiam hoc proponere
Illustrissimae Dominationi Vestrae, tanquam spectans ad meum officium, quod
episcopus52 moldaviensisII armenorum nunc in Transylvania degentium mortus sit
et populus inter se de successore altercatur. [4.] Unde Illustrissima Dominatio
Vestra id quoque proponat, ut quam primum successorem illius episcopati provi-
deant, (quia uti auditur ille Theodorus Vartanowicz episcopus,53 qui Roma fugerat,
venturus est ad illum populum, qui magna turbationis fidei catholici fieret causa)
praeoccupando locum opportune. [5.] Quod meam opinionem aptiorem domino
Auxentio54 non video, qui fuit alumnus Collegii55 de Propaganda Fide,56 cuius
zelum catholicae fidei ipsemet ego sum expertus transiens per illas partes, licet sint
et in gremio nostrae ecclesiae alii sacerdotes, et si placebit pro nunc saltem vicari-
um, aut administratorem illius loci eundem facere dignentur, donec maturo con-
silio Eminentissimi Domini resolutionem sumpserint. [6.] Nec silentio praetereo de
novo malo exorto in ista diocesi, nempe de episcopo nominato Bernatowicz,57 qui
suspensus per quattuor annos fuerat a divinis, propter multas irregularitates et sus-
cipionem haeresis, tandem habuit gratiam ab Eminentissimo, ut uti simplex sacer-
dos possit celebrare missam absque habitu episcopali, qui incepit conturbare to-
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51 Valójában Hunanean (kinevezett érsekként) az érseki pallium, a pénzbeli segély, valamint az ehhez
kapcsolatos felhatalmazások ügyében már több levelet is írt a Szentszéknek.

52 Minas Zilifdarean (Ziliftar-oghlu) T’oxat’ec’i vardapet (1610?–1686). 1649-tõl haláláig a moldvai ör-
mények apostoli (keleti) püspöke. 1668-ban híveivel Moldvából Erdélybe menekült.

II Javítva. A kéziratban: moldvaviensis.
53 Toros Teodor Wardanowicz (Wartanowicz) (1652–1700). Lembergi születésû örmény unitus pap. A

Collegio Urbano növendéke. A Szentszék 1675-ben Torosowicz mellé rendeli koadjutorként, de ha-
marosan Torosowicz pártjára áll és Hunanean ellenlábasa lesz. 1681-ben Torosowicz érsek halála-
kor Konstantinápolyba menekül és megtagadja örmény unitus hitét. 1686-ban az örmény egyházfõ
Erdély és Moldva örmény keleti rítusú püspökévé nevezi ki és szenteli fel. Hivatalát Hunanean ér-
sek és a varsói nunciatúra ellenállása miatt nem tudja elfoglalni. Végül Francesco Bonesana (prefek-
tus: 1678–1691) prefektus és Giacomo Cantelmi (nuncius: 1688–1690, megh. 1703) varsói apostoli
nuncius rábeszélésre Rómába utazik, ahol tisztázza magát a Szent Hivatal vizsgálóbizottsága elõtt,
majd 1692-ben újból leteszi a katolikus hitvallást a Propaganda Fide bíborosai elõtt. Haláláig Rómá-
ban tartózkodik.

54 Oxendio Virziresco (1654–1715). Erdélyi örmény unitus misszionárius. A római Collegio Urbano nö-
vendéke. 1690-tõl haláláig erdélyi örmények apostoli vikáriusa és unitus püspöke. (Az írországi Ala-
dia címzetes püspöke.)

55 Collegio Urbano (Collegium Urbanum, Dpratun Urbanean), a Hitterjesztés Szent Kongregációjá-
nak papneveldéje. 1627. augusztus 1-jén alapította VIII. Orbán pápa (1623–1644) Immortalis Dei
Filius kezdetû bullája alapján. Ld. errõl: APF CU vol. 1. fol. 104r–119/v

56 Hitterjesztés Szent Kongregációja (Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Hawatac’man
Taraceloy Surb Miabanut’iwn). A Szentszék misszióit összefogó és koordináló intézménye. 1622.
január 6-án hozták létre XV. Gergely pápa (1621–1622) Inscrutabili divinae providentiae kezdetû
bullája alapján.

57 Johannes Bernatowicz. Lembergi születésû örmény unitus pap, késõbb visszatér az örmény aposto-
li hitre. Majd 1682-ben I. Izsák (1674–1686) kilikiai örmény katholikosz a lengyelországi Kameniec-
Podolski örmény keleti rítusú püspökévé nevezi ki. Hivatalát viszont az örmény unitusok és a kato-
likus egyház megkérdõjelezték, és csakhamar Lembergbõl elüldözték. Életérõl nagyon kevés infor-
máció maradt fenn.



tum clerum etIII populum, obloquendo fidem catholicam cum sibi faventibus et li-
centiosa sua vita scandalum praebendo. [7.] Unde si propter nostra peccata Deus
permittat resumere habitum episcopalem vel titulum exterminatio omnium bene
coeptorum fieret ista dioecesi. [8.] Huic malo obviandi modum existimo hunc, ut
scribant Eminentissimi Domini ad Nuntium vel ad quem videbitur, obligando
supradictum faciendi publice professionem catholicae fidei, et obediendi loci ordi-
nario, ut simplex sacerdos, nec unquam resumendi insignia episcopalia aut titu-
lum. [9.] Nisi hic fiat nullatenus habebit pacem clerus nec populus, nam enim multi
inceperunt vacillare in fide. Ad hanc dum expecto responsum me commendoIV

favori et gratiae Illustrissimae Dominationis Vestrae, cuius gratiae remanebo sem-
per.

Humillimus et obligatissimus servus.
Data Leopoli 14 Februarii 1687 Anno.
Vartanus Hunanian.58

Archiepiscopus Leopoliensis Armenorum. Natio Armenorum.

Ex Leopoli, Polonia.
Illustrissimo et Reverendissimo Domino Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide Secretario,59 Domino Patrono Colendissimo.

Romam.
Ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide.
L. S. (papírfelezetes vörös viasz gyûrûpecsét nyoma)

35

III Kiegészítés.
IV Javítva a kéziratban: comiendo.
58 Vardan Hunanean (1644–1715) lembergi örmény unitus érsek. A római Collegio Urbano növendéke.

1675–1686 között Epiphania címzetes püspöke. 1675–1676 között Lembergben érseki koadjutor
Nikol Torosowicz érsek mellett. Ld. errõl: ŖOŠK’AY, 1964. 183.

59 Edoardo (Odoardo) Cybo (1619–1705). 1680–1689 között Seleucia címzetes érseke, 1689–1695 kö-
zött Konstantinápoly címzetes latin pátriárkája, 1680–1695 között a Hitterjesztés Szent Kongregáció-
ja titkára. 1695-tõl haláláig bíboros.



2.
Vardan Hunanean lembergi örmény unitus érsek levele

a Hitterjesztés Szent Kongregációja
(Sacra Congregatio de Propaganda Fide) bíborosainak

Lemberg (Łwów),1687. február 14.
(APF SC FA Vol. 3. Fol. 498/r–v)

1. Hunanean érsek már korábban tájékoztatta a Propaganda Fide bíborosait,
hogy megérkezett Lembergbe, és átvette az érsekség irányítását. – 2. Az érsek kéri a
Propaganda Fide bíborosait, hogy biztosítsák számára az érseki palliumot, és az
ezzel járó felhatalmazásokat. – 3. Az érsek informálja a Propaganda Fide bíboro-
sait Minas T’oxat’ec’i moldvai (erdélyi) örmény apostoli püspök haláláról, továb-
bá kiemeli, hogy Oxendio Virziresco milyen nagy érdemeket szerzett a térítések-
ben. – 4. Mivel Oxendiónak egyszerû unitus misszionáriusként még nincs semmi-
lyen címe, Hunanean érsek ezért azt javasolja, hogy a Propaganda Fide
bíborosai minél gyorsabban nevezzék ki Oxendiót, vagy más arra alkalmas egy-
házi személyt apostoli adminisztrátornak, vagy apostoli vikáriusnak a Minas
püspök halála miatt megüresedett püspökségbe.

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Domini et Patroni ColendissimiV!

[1.] Statim ac veni Leopolim, certiores feci Eminentissimas Vestras de adventu meo ac
ingressu in possessionem hujus ecclesiae ex benignitate Eminentissimi Vestri. [2.]
Mihi concessae licet immento, simul petens humillime, ut sicuti promissum fuit
praedecessori60 meo habere pallium eadem gratia possem et ego frui. [3.] Nunc
autem non praetermitto exponere de obitu episcopi armeni moldaviensis nuncupati
Minas vartabieth61 thochatiensi,62 qui cum populo armeno (causa insectationisVI tur-
carum) simul se transtulerat in Siculiam63 provinciam Transilvaniae, ubi nunc
commoraturVII dominus Auxentius alumnus Collegii Propaganda Fide etiam mol-
daviensis, qui anno praeterito pervenerat illuc, qui multum ibi laborans et pro eccle-
sia Dei sufferensVIII egregie et laudabiliter se gerit. [4.] Sed quia nullum habet ibi titu-
lum, ideo magnas persecutiones patitur propter fidem catholicam. Unde si videbitur
Eminentissimis Vestris, (uti video illum officio dignum), ut saltem habeat pro nunc
vicariatum, aut administrationem illius episcopati, antequamIX Eminentissimae
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V Javítva. A kéziratban: Colendessime.
60 Nikol Torosowicz (1604–1681). A botrányos és konfliktusokkal terhelt uniójáról elhíresült lembergi

örmény érsek. 1627-ben teszi le a katolikus hitvallást. 
61 Vardapet: A korabeli Lengyelországban, Moldvában és Erdélyben beszélt örmény dialektus szerint:

vartabed. A közép-perzsa (pehlevi) eredetû jövevényszó az örmény nyelvben. A korai örmény apos-
toli egyházban a jelentése a keresztény dogma mestere volt. Hunanean érsek korában már a teoló-
gia tudósát, doktorát nevezték vardapetnek. Minas püspök is vardapet volt, sõt az unitus örmény
klérus ezt a terminust a XVII. században átvette. 

62 Tokat (T’oxat’) tartománya a mai Nyugat-Törökország területén
VI Javítva. A kéziratban: infectationis.
63 Székelyföld.
VII Javítva: A kéziratban: comoratur.
VIII Javítva. A kéziratban: sefferens.
IX Javítva. A szövegben: antequem.



Vestrae aliquem idoneum ad hoc inveniant, vel ipsumetX dominum Auxentium, vel
aliquem e gremio nostrae ecclesiae. Interim dum humillime expecto gratiam devotis-
sime, exosculor sacras vestes Eminentissimi Domini Vestri, quoniam sempiternus.XI

Humillimus et obligatissimus servus.
Vartanus Hunanian.
Archiepiscopus Leopoliensis Armenorum.
Datum Leopoli 14 Februarii 1687 Anno. 

Eminentissimis ac Reverendissimis Domini Sacrae Congregationis de Propaganda
Fide Cardinalibus, Dominis meis Colendissimis.

Ex Polonia.
Romam.
Ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide.
L. S. (vörös viasz gyûrûspecsét nyoma)

37

X Javítva. A szövegben: ipsemet.
XI Javítva. A szövegben: sempieternus.
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