
A CSIKSOMLYÓI FERENCRENDI KOLOSTOR 
VISZONTAGSÁGAI BETHLEN GÁBOR IDEJÉN.

Az erdélyi katolicizmus általános pusztulása a XVI. század folya
mán nem kímélte Szent Ferenc rendjét sem, mely a Hunyadi János ala
pította csíksomlyói kolostor kivételével összes rendházait — mintegy 
harmincat — elvesztette.1 A csíki kolostor is csupán annak köszönhette 
fennmaradását, hogy az ősi hitében kitartó környékbeli nemesség és köz
nép mindenkor támogatta és megvédelmezte. Amidőn a következő szá
zad huszas éveiben a másvallásúak el akarták foglalni, a nemesek, csi- 
csai Petky István lőfőszékellyel az élükön, éjjel-nappal fegyveres őrség
gel őriztették és kincseit, könyveit, miseruháit és egyéb értékes egyházi 
felszerelését a sekrestyébe zárták.2

A kolostornak kezdettől fogva nagy szerepe volt a harcias székely 
nép vallásos életének művelésében, a fejedelemség korában pedig úgyszól
ván egyedüli erőforrása volt a lassú sorvadásban tengődő erdélyi katoliciz
musnak. A katolikus vallás, noha a négy bevett vallás (recepta religio) kö
zött foglalt helyet, hierarchiai szervezetétől, szerzetes intézményeitől és va
gyonától megfosztva, nemcsak életképességeit nem tudta kibontani, hanem 
még fennmaradásának legszükségesebb feltételeit is nélkülözte,3 Papképzők 
és középfokú iskolák hiján állandóan szörnyű paphiényban szenvedett.

1 Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1. 
Budapest, 1923. 84—107; 377—453. — Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. Dicsö- 
szentmárton, 1925. című munkában Karácsonyi János, Bíró Vencel és Boros Fortunát 
cikkei: 31—82; Boros Fortunát másik cikke: 477--497. — Boros Fortunát: Az erdélyi 
ferencrendiek. Cluj—Kolozsvár, 1927. 48—72. — Hóman—Szekfű : Magyar történet. IV. 
267-273.

2 Karácsonyi: i. m. II. Budapest, 1924. 32. — Somlyai Miklós csíki ferences levele 
1639, IV. 19-ről Szalinai István bosnyákszármazású ferences misszionáriushoz. Archivio 
della Socra Congregazione de Propaganda fide (Arch. Prop.): Lettere di Germania vol. 
82. f. 215".

3 Szabó György Piusz : Ferencrendiek a magyar történelemben. Budapest, 1921. 
104-124.
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Még a XVI. század végén is, amidőn épen a csíki kolostorból kiáramló 
szellem hatása alatt ebben a tekintetben örvendetes javulás tapasztalha
tó, négy-öt plébánia volt egy-egy plébános vezetése alatt és még így is 
nagykiterjedésű vidékek hosszú éveken át lelkipásztori gondozás nélkül 
maradtak a székely hegyek között.4 Ha pedig a papság belső életét fi
gyeljük, még elszomorítóbb képet alkothatunk magunknak a székely nép 
vallási viszonyairól. A kevés világi pap, a püspöki ellenőrzés hiányában, 
annyira megfeledkezett magáról és az Egyház szigorú fegyelmi törvényei
ről, hogy a hívek közmegbotrénkozására nyilvánosan házasságot kötött 
s bűneiben annyira megrögzött, hogy csak nőspapot tűrt meg maga mel
lett.5 6 *

Ilyen körülmények között kétszeresen fontos hivatás jutott a csíki 
barátoknak. Szent Ferenc fiai, elhagyván a kolostor csendjét, felkeresték 
a székely falvakat, miséztek, gyóntattak és prédikáltak gyakran olyan 
helyeken, ahol évtizedeken át nem láttak papot az emberek. A nagy ün
nepek alkalmával ellátogattak a székely és erdélyi főurak kastélyaiba, 
kiknek a nemesi előjogok alapján a törvény megengedte, hogy papot, 
vagy barátot tarthatnak udvarukban. A kolostor kedvelt búcsújáróhelye 
volt a katolikusoknak s ünnepekkor hatalmas tömegek sereglettek össze 
a Szent Szűz kegyképe előtt a Székelyföld minden részéből.8

Azonban a kolostor belső fegyelme különösen Bethlen Gábor és 
I. Rákóczi György uralkodása idején erősen aláhanyatlott, a szerzetesek 
száma pedig egyre jobban fogyott úgy, hogy attól lehetett tartani, hogy 
a kolostor teljesen elnéptelenedik s esetleg protestánsok kezére kerül. Eb
ben a tekintetben is összeforrott sorsa a székely katolicizmus szomorú

4 Pázmány Péter emlékirata a Szentszékhez az 1622-ki soproni országgyűlésről : 
Hanuy Ferenc: Pázmány Péter összegyűjtött levelei. Budapest, 1910. I. 292. — Simándy 
István erdélyi vál. püspök levele a Kongregáció titkárához 1638. II. 7.: Arch. Prop. Lett. 
di Germania vol. 80. f. 303'v- — Monostori jezsuita jelentés 1648-ból: Szilágyi Sándor: 
Erdélyi országgyűlési emlékek. XV. 494, 515—17. — Székely papok emlékirata 1691—92- 
ből a Kongregáció bíborosaihoz: Arch. Prop. Congressi Ungheria vol. 2. f. 195rv- — Nagy 
Mózes az esztelneki papnevelő alapítójának emlékirata a bíborosokhoz 1694. IX. 24-ről: 
u. o. f. 224'-

5 Simándy levele Szalinaihoz 1638. VI. 29-ről, amidőn felkínálja neki a vikérius- 
ságot: Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 81. f. 89'- — Giovanni Battisla da Fiorenlino 
rádi konventuális misszionárius levele Ingoli titkárhoz 1638. Vili. 27-ről: Lett. di Ger
mania vol. 80. f. 308'- — Szalinai levele a bíborosokhoz a székely egyházlátogatás ered
ményeiről 1639. III. 23-ról: Lett. di Germania vol. 81. f. 26 lr- — Az erdélyi ferences őr
ség kérvénye a pápához 1641—42-ből. Lett. di Svizzera vol. 85. f. 408rv- — Monostori je
lentés 1648-ból: Szilágyi: E.O.E. XV. 490—94.

6 Boros Fortunát: i. m. 64—72. — Csutak Vilmos: Emlékkönyv a Székely Nemzeti
Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929. című munkában Boros Fortunát
cikke : Ferencrendiek a Székelyföldön. 78—86.
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sorsával. De ne csodálkozzunk rajta ! Messze a magyarországi szalvalo- 
riánus rendtartománytól, melyhez tartozott, protestáns szellemű ország
ban s egy elernyedt katolicizmus kebelében csak erőtlen, sorvadó függ
vénye lehetett szellemi környezetének. Az erdélyi protestánsok gyanak
vással nézték a szalvatoriánus tartományfőnököt, ha legyőzve a több
heti út akadályait, látogatni megjelent a kolostorban, az odarendelt ma
gyarországi barátokat pedig a császár kémeinek tekintették. Akadtak 
ugyan erdélyi származású ferencesek is, azonban ezek rendszerint a királyi 
területen működtek és szűkebb hazájukkal nem igen törődtek. így azután 
megtörtént, hogy csak büntetésből odahelyezett szerzetesek lakták a kolos
tort, akiknek nem sok hasznát vehették a székely katolikusok.7

Az erdélyi katolicizmus helyzete állandóan foglalkoztatta Pázmány Pé
ter széleslátókörű elméjét és hatalmas akaraterejét. Amidőn Carafa Károly8 
bécsi nuncius révén arról értesült, hogy XV. Gergely pápa a világmissziók 
megszervezésére és legfőbb irányítására megalapította a Sacra Congre- 
gatio de Propaganda fide néven ismert állandó bíborosi bizottságot, 
az 1622-i soproni országgyűlésről a püspöki kar aláírásával nagysza
bású emlékiratot terjesztett fel Rómába, amelyben feltárta a három
részre szakadt magyarság vallási viszonyait és előterjesztette az ősi hit 
helyreállítására alkalmas segítőeszközöket. Ismertetésében kitért az erdé
lyi katolicizmusra is és annak megmentését egy új szellemű papság fel
nevelésétől és a csíki kolostor újjászületésétől remélte. Ezért arra kérte 
a pápát, hogy királyi területen állítsa vissza a kolozsvári kollégiumot, 
melyet egykor XIII. Gergely, a nagy kollégiumalapító pápa és Báthory 
István fejedelem alapított és rendelje el a ferencesek főelőljárójának, 
hogy küldessen új erőket a pusztuló csíki kolostorba. A kollégium visz-

7 Vásárhelyi Dániel almási plébános levele Simándyhoz 1638. Vili. 9-ről Arch. 
Prop. Lett. di Germania vol. 81. f. 236r' — Petkv István, Csík, Gyergyó és Kászon székek 
főkapitányának és Petky Ferencnek levele Szalinaihoz 1639. IV. 2-ról: Arch. Prop. Lett. 
di Germania vol. 82. f. 222". — Szalinai írja a Kongregációnak 1639-ben : „imo Princeps 
et universus populus pro exploratoribus tenent illos (a magyarországi barátokat), ipsimet 
Domini Catholici illos prolegentes varias multoties tribulationes passi sunt.“ U. o. f. 229r-

8 Carafa Károly 1585. táján született Nápolyban a rocellai hercegi családból. Egy 
ideig mindkét Signatura referendériusa volt a pápai udvarban, majd 1616-ban elnyerte 
az aversai püspökséget. 1619-ben gréci, 1621-től 1628-ig pedig bécsi nuncius volt. Tevé
keny részt vett a cseh katolikus restauráció megindításában és élénk figyelemmel kísérte 
a magyar katolicizmus újjászületését is. Két hatalmas beszámolót hagyott hátra diplomá
ciai munkásságáról: a kéziratnak szánt „Relatione dello stato presente della Germania“ 
és a nyomtatásban megjelent „Commentaria de Germania Sacra restaurata“ című mun
kákat, melyek az egykorú magyar történelemnek is figyelemreméltó külföldi forrásai. Lud
wig v. Pastor t Geschichte der Päpste. XIII. 175—176. — Ignatii Kollmann Acta Sacrae 
Congregationis de Propaganda fide res gestas Gohemicas illustrantia. T. I. P. I. Pragae, 
1923. 55-65.
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szaállítésénak eszméje egy egykorú jezsuita jelentésben is előfordul s 
bizonyára a  prímás és jezsuita környezetének gondolkozásában fogant 
meg. Mindenesetre teljesen megfelel Pázmány iskolaügyi törekvéseinek.9

A pápai udvarból a Kongregációhoz leküldött emlékirat október 17- 
én Sauli prefektus-kardinális palotájában tartott gyűlésen került tárgyalás
ra. Előadója Hohenzollern-Sigmaringen Eitel Frigyes birodalmi gróf és Né
metország bíboros protektora volt, akihez a bécsi nunciaturához beosztott 
területek, így Magyarország és Erdély ügyei is tartoztak. Erdélyre vonat
kozólag a gyűlés elrendelte a ferences általános főnöknek, hogy küldes
sen megfelelő szerzeteseket a csíki kolostorba, a kolozsvári kollégiumról 
pedig tájékoztatást kért a nunciustól arra nézve, hogy az évi pápai se
gélyeken kívül milyen egyéb erőforrásai voltak.10

9 Hanuy Ferenc: i. m. I. 294; 298. — A XIII. Gergely alapította erdélyi kol
légiumok visszaállítását már Báthory Zsigmond is kérte IX. Ince pápától 1591. vé
gén, amidőn Rómába küldte Jósika Istvánt, hogy bejelentse a pápának a katoli
kus vallás helyreálllílására és a száműzött jezsuiták visszahívására irányuló törek
véseit. Mivel a pápa alig két hónapi uralkodása után meghalt, utódja. Vili. Kelemen vá
laszolt a fejedelemnek és megígérte, hogy az atyák visszatérése után vissza fogja állítani 
a kollégiumokat. Addig is elrendelte, hogy a közeli pápai kollégiumok vegyenek fel erdé
lyi ifjakat is. Rerum et Negotiorum S. Apóst. Sedis a Pio IV. ad Innocentem XII. Synop
sis curante Jós. Garampio. lndice 318. vol. f. 410v- a Vatikáni Titkos Levéltárban. — 
Ugyanakkor Jósika megkapta azt a kiváltságot, hogy tetszésszerinti gyóntatót választhatott 
magának. A Segreteria dei Brevi hivatalban őrzött bulla és breve indexek között vol. 
175. f. 134. — A jezsuita jelentés: Arch. Prop. Lett. della Germania vol. 330. f. 16v-

10 Sauli Antal Mária bíboros gazdag és előkelő genovai családból származott. 
Előbb a diplomáciai pályán működött Nápolyban és Lissabonban, ahol előmozdította II, 
Fülöp spanyol király trónrajutását az utolsó burgundi király, Henrik bíboros halála után. 
1585-ben genovai érsek, két évvel utóbb pedig San Vitale címen áldozárbíboros lett. 1591 
ben lemondott érsekségéről és Rómába költözött. A kúriában nagy tekintélyt szerzett kü
lönösen az állami és egyházpolitikai ügyekben tanúsított jártasságával. Nyolc konklávén 
vett részt és ismételten papábilisnek tartották. V. Pál konklávéjén állítólag azért maradt 
kisebbségben, mert Aldobrandini bíboros, az elhunyt Kelemen öccse attól félt, hogy Sauli 
megválasztása esetén, el fogja rendelni a Magyarországba küldött pápai segélycsapatok 
számadásainak felülvizsgálását, melyek körül a császári miniszterek és Doria pápai biz
tos állítása szerint különféle visszaélések történtek a Szentszék kárára. Meghalt 1623. 
augusztus 23-án 82 éves korában. Roma Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele. Ma- 
noscritti S. Onofrio 460, 37. — Kollmann : i. m. 5.—Hohenzollern—Sigmaringen Eitel Fri
gyes 1582-ben született. Vili. Kelemen idején kamarási szolgálatot teljesített a kúriában, 
majd a pápa halála után visszatért Németországba és tevékeny részt vett a birodalmi 
ügyekben. II. Ferdinánd kérelmére V. Pál, kevéssel halála előtt, bíborossá kreálta. Sokat 
fáradozott Khlesl bíboros kiszabadítása érdekében. 1624 tavaszán az osnabrücki káptalan 
Károly főherceggel szemben, püspökké választotta, de alig egy év múlva, szeptember 19- 
én új székhelyén meghall. A császár a következő ajánlással bocsátotta őt Rómába 1621. 
IX. 8-án: „. . .  rerum Germanicarum peritus et authoritate, prudentia, agendi dexteritate 
atque multarum rerum experientia pollens . . . ” A Vatikáni Könyvtárban Barberini Latini 
vol. 6833. f. 9r- — Püspökkévála8ztását Carafa 1623. június 3-én jelentette Rómába. Bar-
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Mindkét ügyben még a hó 22-én elment az olasz szövegű rendelet 
Carafához azzal az utasítással, hogy addig is, míg a bíboros atyák leg
jobb belátásuk szerint dönteni fognak, buzdítsa az esztergomi érseket a 
tridenti zsinattól előírt egyházmegyei papnevelő mielőbbi felállítására. 
Megadta-e a nuncius a kívánt tájékoztatást, adatok híján nincs módunk
ban megállapítani. Több, mint fél évig nem esik szó a kollégiumról a 
Kongregáció ügymenetében. Eközben azonban a nunciusnak módjában 
volt személyesen is megtárgyalni az érsekkel a papnevelés égető kérdé
sét, amely a következő évben a bécsi magyar papnevelőház alapításával 
jelentős lépéssel jutott közelebb megoldásához. Carafa nuncius július 1- 
én Bécsben keltezett levelében, miután előterjesztette a bécsi papnevelő 
alapításának tervét, az érsek nevében arra kérte a Kongregációt, hasson 
a pápára, hogy folyósíttassa újból az 1200 aranydukátus évi segélyt, me
lyet a boldogemlékű Gergely pápa a kolozsvári kollégium számára ki
utaltatott és állítsa vissza az intézményt Nagyszombatban, a magyar ka
tolicizmus középpontjában, ahol az érsek számos tudóst és jezsuitát tart 
el saját költségén.11 Az október 30-án Bandini bíborosnál lefolyt gyűlés 
általános lelkesedéssel hozzájárult a bécsi magyar intézet alapításához, 
a kolozsvári kollégium visszaállítását azonban elhalasztotta azzal az indo
kolással, hogy majd később behatóan megtárgyalja. Ezzel az ügy vég
leg lekerült a gyűlések tárgysorozatáról. A bíborosok úgy vélték, hogy 
az egyébként nagy megértéssel kezelt erdélyi alapításnál sürgősebb pogány 
missziókra kell fordítaniok elsősorban a Kongregációnak leginkább köz
adományból összegyűlt bevételeit. A fejedelmi bőkezűséggel véghezvitt 
új alapítást, melynek híre nagy feltűnést keltett a szomszédos tartomá
nyokban is, csak az első lépésnek tartották az országos paphiány eny
hítésére és joggal elvárhatták, hogy a magyar püspökök, akik a Rómába 
érkezett jelentések szerint már visszaszerezték elfoglalt vagy elzálogosított 
javadalmuk egy részét, egymásután felállítják a tridenti zsinattól elren
delt szemináriumokat. Ugyanakkor a bíborosoknak tudomásuk volt arról, 
hogy Csiky István erdélyi püspök megyéjétől távol a királyi területen 
tartózkodik, de távollétét a fejedelem személyes gyűlölködésével magya
rázták. Ezért a nuncius útján felszólították a püspököt, hogy ha nem

berini Latini vol. 6933. f. 66r — Kollmann: i. m. 10. — A Propaganda alapítására vo
natkozólag: Pastor: i. m. XIII. 100—117. — Tőlem : Századok 1928. 921—932. — Arch. 
Prop. Acta vol. 3. f. 19r- — Lettere volgari della S. Congregazione vol. 2. f. 27v-

11 Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 330. f. 402rv- Június végén Carafa Magyar- 
országon járt. Barberini Latini vol. 6933. f. 99r- — Fraknói Vilmos: Pázmány Péter. Bu
dapest, 1886. 180—210 — Pázmány tudós köréről : Angyal Dávid : Magyarország törté
nete 11. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. Budapest, 1898. 167—187. — Fraknói Vilmos : 
A bécsi Pázmány-intézet megalapítása. Budapest, 1923.
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tudná elfoglalni székét, mondjon le, mert a Kongregációnak eltökélt szán- 
déka helyben székelő püspököt küldeni Erdélybe. Ha pedig nem mon+ 
dana le, küldjön legalább helyettest és szerzeteseket elhagyott nyája kö
rébe.12 * * * * *

Mint már fentebb említettük, ugyancsak 1622 október 22-én mentei 
a felhívás a ferences generálishoz is a csíki kolostor ügyében Ingoli Fe
renc titkár aláírásával. A titkár kiemelte levelében, hogy a szerzetesek 
legyenek minél nagyobb számmal, megfelelően képzettek, fegyelemsze
retők és azonfelül ismerjék a magyar nyelvet, hogy segítségére lehesse
nek az elhagyatott katolikusoknak, akiket egyedül magas hegyeik óvtak 
meg a különféle tévtanoktól.18

Genovai Benignus generális, mint később jelentette, elrendelte ugyan 
Strasser Jeromos németországi főbiztosnak, hogy a Kongregáció paran
csát azonnal hajtsa végre, azonban levele elkallódott, vagy pedig a fő
biztos nem tudott annak eleget tenni. Ezért Pázmány, látván a székely 
katolikusokra végzetes mozdulatlanságot, 1624 szeptember 9-én megsür
gette az ügyet, feltárván a Kongregáció előtt, hogy a kolostor már telje
sen elnéptelenedett, a miséző szerzetesek mind kihaltak, csupán egy elaggott, 
felszenteletlen testvér maradt életben. A kolostor abban a veszedelemben 
forgott, hogy a földesúr elfoglalja, ami a katolikus lakosságot könnyen 
az eretnekségbe dönthette volna. A Kongregáció nyomban új parancsot 
küldött a ferencrendi generálisnak, aki október 5-én az Aracoeli ko

12 Bandini Octavius Firenzében született 1558-ban s a Nyugat leghíresebb egyete
mein, Parisban, Salamancában és Pisában végezte teológiai és jogi tanulmányait. Az 
egyházi államban és a kúriában fontos hivatalokat töltött be XIII. Gergely, V. Sixtus, 
XIV. Gergely és Vili. Kelemen idején. Az utóbbihoz benső barátság fűzte. Kiváló szónok,
ügyes diplomata és erőskezű kormányférfiú volt. Mint ostiai püspökbíboros és a szent 
kollégium dékánja halt rneg 1626-ban. Palotája a Borghese-palota és a Via della Scrofa 
között állott a Campo Marzio negyedben. Bibliot. Nazion. Vitt. Emm. Manoscr. S. Onofrio 
460, 37. — J. A. F. Orbaan : Miscellanea della R. Societá Romana di Storia Patria: Docu-
menti sül Barocco in Roma. Roma, 1920. 60. 79, 346 ; u. o .: 11 diario dél Ceremoniere. 
9. — Card. G. Bentivoglio: Memorie. Milano, MDCCCLXIV. 9—10. — G. Moroni: Diziona- 
rio di erudizione storico-ecclesiastico. IV. 90—92. — Arch. Prop. Acta vol. 3. f. 66v- —
Ugyanazon a gyűlésen a Kongregáció elrendelte a magyar püspököknek, hogy székhelyei
ket foglalják el és állítsanak fel papnevelőket. Arch. Prop. Acta vol. 3. 67v- — Lett. volg. 
vol. 2. f. 28rv- — Csiky levele Ascanio Gesualdi barii érsekhez és bécsi nunciushoz 1620.
II. 26-ról, Barberini Latini vol. 6897. f. 20r— 22r ; — U. o. vol. 6925. f. 64r— 65'-

18 Arch. Prop. Lett. volg. vol. 2. f. 28v- — A ravennai származású Ingoli Ferenc a 
Propaganda első titkára volt, ki hosszú éveken ál széleskörű tudással, nagy körültekin
téssel és fáradhatatlan buzgalommal vezette az ügyeket. Nagy érdemeket szerzett a Kongre
gáció kebelében működő és elsősorban a világmissziók ügyét szolgáló Tipográfia Poli- 
glotta felállításával és kiépítésével is. Melchiore Galeotti: Della Tipográfia Poliglotta 
di Propaganda. Torino, 1866. — Kollmann : i. m. 185—186.
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lostorból adott válaszához, saját igazolására, a korábban kibocsájtott 
intézkedésének másolatát is mellékelte. Ez utóbbi iratot 12-én azzal az 
utasítással továbbították a nunciushoz, hogy mutassa azt fel az eszter
gomi érseknek, vagy legalább küldje meg neki másolatban, az ügyben 
pedig járjon el kellő határozottsággal, mert a Kongregáció szeretné, ha 
ellenmondás és halogatás nélkül nyomban végrehajtanák a rendeletet. 
Carafa sietett eleget tenni az utasításnak és már 26-án jelentette, hogy a 
németországi rendi főbiztos a parancs átvétele után Pozsonyba utazott, 
hogy személyesen megsürgesse a csíki kolostor benépesítésének régóta 
vajúdó kérdését. A generális iratát másolatban megküldötte a Magyaror
szágon tartózkodó Pázmánynak, akivel még külön levélben is közölte fenti 
intézkedését a Kongregáció. A bíborosok november 25-én Bandini elő
terjesztésére tudomásul vették a nuncius jelentését s úgy látszott, hogy 
a kérdés kedvezően oldódott meg.14

A főbiztos útja azonban eredménytelen volt s ezzel a csíki kolos
tor ügye új, váratlan fordulathoz ért.

A magyar ferencesek ebben az időben még nem voltak abban a 
helyzetben, hogy kellően képzett és kipróbált felesleggel rendelkezhettek 
volna. Mint az egész magyar katolicizmus, a szeráfi rend is a belső 
megújhodás kezdetén volt még ekkor s az örvendetesen szaporodó lét
szám nem volt elegendő a királyi területen fennálló régi és újonnan ke
letkezett szerzetesházak ellátására sem. Észrevehetően nagyot lendített a 
magyar ferences családon az 1629-ben elfogadott szigorítás, mely az ősi 
szellem visszaállításával a virágzás és külső terjeszkedés lehetőségeit 
nyitotta meg számára és a katolikus restauráció jelentős tényezőjévé 
tette elsősorban az alsó néposztályok hitéletének művelésében. Ily kö
rülmények között nem csodálkozhatunk azon, ha a főbiztos pozsonyi 
útja után Carafa nuncius arról tett jelentést, hogy a ferencrendiek ob- 
szerváns ága képtelen ellátni a csíki kolostort, ezért azt ajánlotta, hogy 
obszervánsok helyébe küldessen a Kongregáció legalább hat osztrák ka
pucinust a kolostorba.

Vajon mi indította Carafa nunciust arra, hogy kapucinusokat ajánl
jon, holott abban az időben a rend még nem telepedett meg Magyaror

14 Hanuy: i. m. 408—09. — Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 330. f. 389r- f. 327r- 
— Lett. volg. vol. 3. f. 167v ; Lett. lat. vol. 1. f. 55v*—56r- — A ferencrend, a többi szer
zetesrendtől eltérően, nemcsak rendtartományokra oszlott, hanem mindenekelőtt két ha
talmas ágazatra, az Alpokon-inneni és az Alpokon-túli családra (família Cismontana, 
Ultramontana), azonfelül a nagyobb összefüggő területeknek, országoknak még külön biz
tosaik (commissarii) is voltak. Magyarország és Lengyelország a németországi körzethez 
tartozott. Heriberti Holzapfel: Manuale Históriáé Fratrum Minorum. Friburgi Brisgoviae, 
MCM1X. 380—400. — Benignus 1618—1625. volt generális. U. o. 621.
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szágon s az osztrák rendtartományban alig akadt egy-két magyar szár
mazású szerzetes ? Karácsonyi János, a magyar ferencesek klasszikus 
történetírója és nyomában mások azt vélik, hogy a kapucinusok önként 
vállalkoztak a nehéz küldetésre. Ezzel azonban felkeltették a bécsi ud
var és a prímás féltékenységét, mivel az osztrák tartomány tagjai több
nyire franciák voltak s így attól lehetett tartani, hogy velük a francia 
protektorátus is kiterjeszkedik Erdélyre.15 A Kongregáció levéltárában őr
zött iratok ezt az állítást semmiképen sem igazolják, ellenben arra mu
tatnak, hogy a kapucinusok kiküldésének gondolata Carafa nunciustól 
származott, akinek sikerült Bethlen Gábor jóindulatát is megszereznie an
nak megvalósításához.

Közjogi méltóságánál fogva sűrűn érintkezett Bethlennel és követeivel 
az erdélyi származású Sennyey István váci püspök és magyar kancellár, aki 
már a nikolsburgi béketárgyalásokon is részt vett Pázmánnyal és Dietrich
stein Ferenc olmützi biborospüspökkel együtt. A huszas évek közepén'II. Fer- 
dinánd megbízásából két ízben megjelent a fejedelem udvarában és vele fon
tos politikai tárgyalásokat folytatott, ő  képviselte az uralkodót Bethlen meny- 
nyegzőjén, melyről érdekes részleteket mondott el a pápai követnek, aki 
szintén hivatalos volt. Carafa nem jó szemmel nézte, hogy egy püspök 
eretnek szertartáson megjelenjen, azonban az udvar azzal nyugtatta meg 
őt, hogy Sennyey még csak választott püspök pápai megerősítés és püs
pöki felszentelés nélkül. Azonfelül nem mint egyházi férfiú, hanem mint 
kancellár jelenik meg a menyegzőn s nem vesz részt a tulajdonképeni 
vallási szertartáson, hanem csak a lakomán és ez alkalommal rende
zett egyéb világi ünnepségen és játékon. Hivatkoztak a jezsuiták véle
ményére, akik a katolikus vallás szempontjából hasznosnak és kívánatos
nak tartották a fejedelem és az erdélyi főurak előtt közkedvelt kancellár 
megjelenését. Minket azonban az a beszámoló érdekel közelebbről, 
amelyben Sennyey az 1625. elején tett útjáról tájékoztatta a nunciust.16 * 18

16 Karácsonyi: i. m. I. 453 ; II. 217—218. — Kénig Kelemen: Hatszézéves ferences 
élet Szécsényben. Vác, 1931. 70—166.

16 Fraknói Vilmos : Magyarország egyházi és politikai összeköttetése a római Szent
székkel. III. Budapest, 1903. 294—296. — Chobot Ferenc: A váci egyházmegye történeti 
névtára. II. Vác, 1917. 564—566. — Angyal Dávid: i. m. 366—383. — Szekfű Gyula : Beth
len Gábor. Budapest, 1929. 208—259. — Dietrichstein Ferenc gróf 1570-ben született Mad
ridban, ahol atyja császári követ volt. Mint fiatal pap a pápai udvarban szolgált és Neri 
Szt. Fülöp környezetéhez tartozott. VIII. Kelemen a spanyol király közbenjárására 1599- 
ben felvette a bfborosi testületbe és három év múlva Németország protektorává nevezte 
ki. Az olmützi püspöki székben végrehajtotta a morva katolicizmus reformját. Számos 
templomot és egyéb egyházi intézményt épített fel alapjaiból és helyreállította a vallási 
és polikai zavarokban megrongáltakat. Kedvelte a kapucinusokat, piaristákat és jezsuitá
kat. akiket szívesen alkalmazott a missziókban és a lelkipásztorkodásban. Meghalt 1636-
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Carafa április 25-én jelentette Barberini Ferenc bíboros államtitkár
nak, hogy az Erdélyből visszatérő kancellár részletesen közölte vele 
a fejedelemmel folytatott tárgyalásainak tartalmát. Kijelentései szerint 
Bethlen életre-halálra hű akar maradni a császárhoz, noha szövetségesei 
új ajánlatokkal törekednek őt eltántorítani. Míg a kancellár ott tartózko
dott, válasz nélkül bocsájtotta el a francia és a brandenburgi követet s 
hasonlóképen járt volna el Hollandia, Anglia és Della Tőrre gróf köve
teivel is, kiknek megjelenését arra az időre várta. Mosolyogva felmutatta 
a kancellárnak a francia király levelét, aki Magyarország királyának cí
mezte őt. A törökre vonatkozólag azt tanácsolta a császárnak, hogy hoz
za rendbe a végvárakat és rakja meg azokat bőven katonasággal és ha
dianyaggal, de mindenekfelett teremtsen rendet a birodalom belsejében, 
mert csak így gondolhat a pogány megtámadására. Ennél jobb tanácsot, 
jegyezte meg Carafa, a kancellár sem adhatott volna uralkodójának.17

Sennyey üdvözlő levelet és különös szóbeli megbízást hozott a fe
jedelemtől a nuncius számára. Bethlen arra kérte őt, jelentse bízvást Ró
mába, hogy készséggel felajánlja szolgálatait a Szentatyának a keresz
ténység érdekében.18 A nunciust méltán meglepte a váratlan üzenet és 
felvilágosítást kért a kancellártól. Sennyey azt válaszolta, hogy a fejede
lem békében óhajt élni a császárral és szeretné feleségül venni a lányát 
s ebben bizonyára számít a nuncius támogatására. A házasságnak politikai 
háttere van. A fejedelem nemcsak területeit, hanem tekintélyét is növelni 
szeretné. Mivel pedig belátta, hogy a császár rovására nem tud terjesz
kedni, a török területekre vetette szemét és nagyszabású hadi vállalko
zást forral, melybe még a spanyol királyt is szeretné bevonni. Érintkezett 
is ily irányban Ossona gróf spanyol követtel, aki azonban kifejtette, hogy 
ilyenfajta hadjáratot csak a Szentszék közreműködésével lehetne megin
dítani. Ezért a nunciuson keresztül Róma álláspontja iránt tapogatódzott. 
A kancellár biztosra vette, hogy a házasság révén meg lehetne nyerni 
Bethlent a katolicizmus ügyének. Az ő közbenjárására a fejedelem sza
bad vallásgyakorlatot engedélyezett a nagyváradi katolikusoknak és meg

bán. Moroni: i. m. XX. 35—36. Protektorrá kinevezéséről: Garempi idézett indexe f. 158v- 
— A meghívóról: Barberini Lat. vol. 6948. f. 185™’—Vol. 7060. f. 28r- — A jezsuiták vé
leményéről : u. o. vol. 6949. f. 16"- — Sennyey beszámolója : u. o. vol. 6937. f. l r— 10v- — 
V. ö. Óváry Lipót: Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései történetéhez. Bu
dapest, 1886. főképen a velencei követ jelentéseit 1625-től helyenként.— Hanuy: i. m. I. 
431-433.

17 A francia király és Della Tőrre (Thurn) követkiildéséről: Óváry : i. m. 159 ; 
363-364.

18 Bethlen első levele: Barberini Latini vol. 6906. f. 102r- Carafa válasza : u. o. f. 
103r* — V. ö. Óváry : i. m. 368—369. — Az államtitkár fejtegetései: Barberini Latini vol. 7060 
f. 22 rv-
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engedte, hogy a nuncius az ország területén működő néhány jezsuita ki
segítésére más jezsuitákat és egyéb szerzeteseket és papokat küldjön Er
délybe. Sőt még arra is Ígéretet tett, hogy a legközelebbi országgyűlésen 
el fogja töröltetni a katholikus vallást korlátozó törvényeket. A kancellár, 
Erdélyben tartózkodása folyamán, Káldy jezsuita atyával együtt számos 
előkelő személyiséget térített vissza az Egyházba, akik nyilvánosan kato
likusnak vallották magukat, mások pedig megígérték, hogy rövidesen ha
sonló lépésre szánják magukat.

Carafa nunciusra mély benyomást tettek a kancellár szavai s azok 
hatása alatt elhatározta, hogy a fejedelem közeledését fel fogja használni 
az erdélyi katolicizmus sorsának enyhítésére annál inkább, mivel Bethlen 
említett levelében késznek nyilatkozott a nuncius bármely irányú óha
jának teljesítésére. Amidőn a nyár folyamán a katolikus Kovacsóczy út
ján újabb levelet kapott Bethlentől, arra is igen előzékeny hangnemben 
válaszolt,19 noha a pápai udvar, mely állandóan bizalmatlan volt a feje
delem iránt és inkább azt szerette volna látni, ha végleg leszámol vele a 
császár, figyelmeztette őt, hogy tartózkodjék minden olyan érintkezéstől, 
mely foltot ejthetne a Szentszék tekintélyén.20

Ezen kedvező körülmények érlelték meg a nunciusban azt az elhatá
rozást, hogy jezsuitákon kívül kapucinusokat is küld Erdélybe, ez utób
biakat a csíki kolostor benépesítésére. Tervéről már a fenti jelentésében 
is említést tett az államtitkárnak.

Bár a kapucinusok ismeretlenek voltak a székely nép előtt, a nun
cius nem gondolhatott más szerzetesekre, mint rájuk. Jezsuitákra nem 
bízhatta a kolostort, mert az Erdélyben működő néhány atya is csak 
mint világi pap szerepelt a protestáns közvélemény előtt és elszórtan te
vékenykedett egyes plébániákon. Legföllebb a magyar alapítású pálosok 
jöhettek volna számításba, de azoknál szintén lehanyatlott volt a szer
zetesi fegyelem s csak akkor kezdtek foglalkozni a reform megindításával. 
Hogy Carafa épen a kapucinusokat szemelte ki, annak különböző, első
sorban személyi okai voltak.

Az osztrák rendtartományba tömörült kapucinusok a cseh térítésben 
kifejtett nagyeredményű tevékenységükkel vonták magukra a nuncius fi
gyelmét. Noha a rend főelőljárói, a szabályokra hivatkozva, eleinte nem

19 A velencei követ is szól a nuncius hangulatáról. Óváry : i. m. 145. — Bizonyára 
a nuncius és Pázmány befolyására az udvar azt kívánta Bethlentől, hogy tegyen enged
ményeket az erdélyi katolikusoknak. U. o. 145 ; 263—264. — Bethlen és Carafa második 
levélváltása: Barberini Lat. vol. 6939. 41. szám. — Sant’Onofrio ideiglenes államtitkár 
figyelmeztetése Carafóhoz: Barberini Latini vol. 6939. 40. szám.

20 A Szentszék álláspontjára vonatkozólag : Barberini Latini vol. 7060.. 22rv• — Til. 
takozásáról a francia követküldés ellen: u. o. f. 20r-
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szívesen engedték az atyákat a népmissziókba és a lelkipásztorkodásba, 
a  nagy lendülettel megindult cseh restauráció sodra a többi szerzetes- 
renddel együtt a kapucinusokat is magával ragadta. A csehországi misz- 
szionáriusok közül, kik többnyire németek és olaszok voltak s csak ki
sebb részben lengyelek, magyarok és csehek, vagy más nemzetiségbeliek, 
ebben az időben már kitűnt Kölni Bonaventura, aki szigorú életmódjá
val és meggyőző népies szónoklataival Fulnechben és a hozzátartozó 
falvakban jelentős sikereket ért el. A város gyermekei összegyűjtötték a 
családoknál felkutatott eretnek könyveket és azokat a Téli Király képével 
együtt a főtéren elégették. A lengyel származású József atya különösen 
Nova-Boleslavia környékén tevékenykedett, de mindnyájukat felülmúlta 
képzettségben és missziós tevékenységben egyaránt Milánói Valérián, aki 
később Köln vidékén is apostolkodott. Carafa bécsi működése folyamán 
gyakran érintkezett a kapucinusokkal, szerette és nagyrabecsülte őket. A- 
mint elfoglalta hivatalát, már az első napokban felkeresték őt a morvaor
szági atyák, továbbá Valérián atya, abban az időben bécsi guardián. Levele
zésben állott Wangen Márk prágai guardiánnal. A rend első sikereinek hatá
sa alatt azt ajánlotta a Kongregációnak, hogy a megüresedett cseh plébániá
kat világi papok hijján, bízza ideiglenesen jezsuitákra és kapucinusokra. Ro- 
konszenvét bizonyára fokozta az a körülmény, hogy VIII. Orbán pápa 
testvére, id. Barberini Antal, a Sant’ Onofrio bazilika címét viselő bíboros 
szintén a kapucinus rendhez tartozott és tevékeny tagja volt a Propaganda 
Kongregációnak, melyet tekintélyes pénzadományokkal és különféle ala
pítványokkal ajándékozott meg élete folyamán.21

A fejedelem előtt sem voltak teljesen ismeretlenek a kapucinusok. 
A császári seregek állandó gyóntatói voltak az atyák évtizedek óta. 
A hosszú hadjáratban résztvevő pápai hadseregben is kapucinusok és 
franciskánusok működtek, akiket VIII. Kelemen 1597. augusztusában fel
mentett a rendi szabályok tilalma alól, hogy pénzt tarthassanak maguk
nál és lovagolhassanak. Brindisii Szent Lőrinc, a keresztény vitézek ha- 
láltmegvető lelkesítője az 1601-i székesfehérvári csatában, akinek neve 
közismert volt egész Európában, csak pár évvel előbb halt meg. VIII.

21 A kapucinusok csehországi tevékenységéről a huszas évek elején : Kollmann : i. 
m. 151; 332—336 ; 342—343 ; 344—345 ; 411—427. — Id. Barberini Antal még fiatal korában 
lépett a szerzetbe, amelyben rendkívül szigorú, világmegvető életet folytatott, míg testvére, 
akarata ellenére, bíborossá nem kreálta őt. 1625-ben a franciaországi követségben járó 
Ferenc bíborost helyettesítette az államtitkári ügyek vezetésében. A bíbor fényében is 
megmaradt egyszerű szerzetesnek. Tekintélyes jövedelmét jótékony célokra fordította. A 
Propaganda Kongregációnak kb. egy millió koronát adományozott. Moroni : i. m. IV. 
109—10. — Marinus a Floriano : De viris illustribus Ordinis Minorum. Romáé. 1914. 
171—73. — Az osztrák kapucinusok között belgaszármazású volt D’Aire Vazul, a harmin
cas évek provinciálisa.
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Kelemen, ki tudvalevőleg pápai tekintélyének egész súlyával és azonfe
lül pénzzel és hadseregekkel is előmozdította a törökelleni hadjáratokat, 
1602. október 12-én, Althann Adolf báró levelére válaszolva, nagy elisme
réssel nyilatkozott a császári seregekben működő kapucinusok munkájá
ról s az atyák mellett még francia trinitáriusokat ajánlott a báró jóindu
latába. Azonfelül Bethlen legújabb szövetségesénél, a franciénál épen ebben 
az időben lépnek a diplomáciai tevékenység terére mint Richelieu bí
boros megbízottjai, József atya és társai, ami bizonyára közrejátszott ab
ban, hogy a fejedelem rokonszenvvel fogadja a nuncius missziós tervét.22 
Köztudomású volt a csíki kolostor belső állapota s Bethlen nem lehetett 
kifogást az ellen, hogy a ferencrendnek egy másik hajtása verjen gyö
keret az üres szerzetesházban. Az erdélyi protestánsok részéről gyakran 
elhangzott vád, hogy a magyarországi szerzetesek a király kémei, nem 
érhette a világot megvető, szigorú szerzetesi szegénységben élő és több
nyire különböző nemzetiségekből származó osztrák kapucinusokat. így 
azután Bethlen annyira megkedvelte őket, hogy amidőn néhány évvel 
később beleegyezett egy kassai katolikus misszió felállításába, ragaszko
dott ahhoz, hogy a missziói kapucinusokra bízzák.23 * * * * 28

Miután rávilágítottünk az eddig kevésbbé ismert körülményekre, 
melyek között az erdélyi kapucinus misszió eszméje felmerült, lássuk az 
események további fejlődését.

A Kongregációnak 1625. május 25-én Bandini bíboros palotájában 
tartott gyűlése foglalkozott Carafa nuncius indítványával és azt a titkár 
előterjesztésére készséggel elfogadta. Egyben megbízta a titkárt, hogy a 
szerzetesház átruházása végett kezdjen tárgyalásokat a ferencesek és a 
kapucinusok rendi főelőljáróival. Ingoli, aki mindvégig nagy buzgalommal 
kezelte a székely katolicizmus megmentését célzó ügyet, hamarosan 
meg is szerezte a szükséges okiratot, melyben a ferences rend lemondott 
a csíki kolostorról a kapucinusok javéra. Az okirat azonban téves postai 
irányítás következtében elkallódott, a június hó 21-én Ludovisi bíborostól 
aláirt kísérőlevél pedig, Bogdán Márton kanonok kérvényével együtt, mely 
horvátul tudó kapucinusoknak Zágrábban való letelepítéséről szólt, a

22 A kapucinusok é s  franciskánusok tábori szolgálatáról: Index Brevium vol. 258—
259. f. 311 ; vol. 308. f. 327; vol. 359. f. 377, f. 379; vol. 584. f. 51. Mind a négy kötet a
Segreteria dei Brevi hivatalban. — Garampi fenti indexe: f. 424. — Brindisii Szt. Leniné
ről : M. a  Floriano : i. m. 137—41 — P. Veremund: A kapucinusrend rövid története. Buda
pest, 1927. 17—22. — József és Jácint atyákról: M. a Floriano: i. m. 163—68. — Pastor;
i. m. XIII. helyenként.

28 Khlesl levele a Kongregációhoz 1628. IV. 29-ről : „Gabor Bethelem (!) domanda e 
chiama nell’Ungheria superiore li PP. Capuccini . . .“ Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 
69. f. 84r-(142' ).
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lengyel nuncialura postacsomagjába keveredett s csak kerülő úton jutott 
Carafa kezéhez. A kérvényben foglalt ügyben a nuncius nyomban eljárt 
a kapucinus tartományfőnöknél, akivel október végén a soproni ország- 
gyűlés folyamán Bécsújhelyen találkozott.24 Ugyanis a hónap közepétől 
december közepéig a nuncius Sopronban tartózkodott és az országgyűlés 
vallásügyi tárgyalásairól most is rendszeresen beszámolt a pápai udvar
nak, azonban olykor-olykor rövid időre el-elhagyta a várost. Kívánságára 
november 8-án másolatot küldöttek neki a generális leveléről, melyben 
megsürgették a halasztást nem tűrő ügy mielőbbi végrehajtását.25

A nuncius azonban a kapucinus generális elfogadó okmánya nélkül 
nem tudott eljárni az osztrák tartományfőnöknél. így az ügy ismét elhú
zódott, noha december 2-án a nuncius megsürgette az okmány elküldé
sét. A közbejött ünnepek miatt a rendfőnök csak január 3-án kapott fel
szólítást a Kongregációtól, az osztrák provinciális, a már említett Valérián 
atya pedig csupán március 21-én nyugtázta Bécsből az okmány vételét. 
A január 3-i levél nagy elismeréssel szólott a székelyek vitézségéről és 
a katolicizmus védelmében tanúsított áldozatkészségéről és megemlítette, 
hogy egykor Báthory Zsigmond felhívására alig három hét alatt negy
venezer ember sorakozott a fejedelem zászlója alá.26

A váratlan intézkedés nagy megdöbbenést és zavart okozott a ka
pucinus rendtartományban és talán ezért is, a sürgősség ellenére Valé
rián atya a pünkösdi káptalani gyűlésre halasztotta annak végrehajtását 
annál inkább, mivel a Csíkba küldendő elöljáró és szerzetestársainak kijelö
lése a gyűlés hatáskörébe tartozott. Már előre jelezte a Kongregációnak, hogy 
a rendtagok részéről komoly ellenkezések várhatók. A káptalan azonbancsak 
október második felében ült össze, valószínűleg azért, mert meg akarta 14 15

14 Arch. Prop. Acta vol. 3. f. 225"- — Lelt. volg. vol. 4. f. 92'- Lelt. di Germania 
vol. 330. f. 382r-

15 Carafa jelentései : Barberini Lat. vol. 6939. és 6942. helyenként. Az államtitkár 
válaszai : vol. 7C60. helyenként. — Arch. Prop. Lett. volg. vol. 4. f. 186™-

26 Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 66. f. 15r- — Lett. volg. vol. 5. f, l v— 2'- — 
Valeriano Magno da Milano ifjúságát Prágában töltötte, ahol szülei megtelepedtek. Vili. 
Kelemen buzdítására, aki prágai tartózkodása idején közelebbről megismerte nagy tehet
ségét, Rómában végezte magasabb tanulmányait és Brindisii Szt. Lőrinc hatására a kapu
cinusrendbe lépett. Testvére a török hadjáratban pusztult el. Rendkívül termékeny misz- 
sziós tervékenysége alatt a pápák többször fontos megbízatásokkal tüntették ki az egy
házpolitikai és politikai ügyekben is tájékozott szerzetest. 1651-ben halt meg. Mária Mi- 
aglia : La legazione dél Cardinal Antonio Barberini nella guerra dél Monferrato. Roma, 
1902. — Fraknói: i. m. 299—301. — M. a Floriano : i. m. 174—75. Valérián nyugtája i 
Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 56. f. 99r— 102r- — Ollárdi János és Szentgyörgyi Dá
vid erdélyi protestánsok véleménye Valérián egyik művéről: Beke Antal: Az erdélyi káp
talan levéltára, III. 1580., 1581., 1595, sz.
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várni azoknak a tárgyalásoknak a kimenetelét, melyeket Valérián a csá
szári udvarral folytatott a  cseh térítések ügyében. Az atya ugyanis a 
nyár folyamán megvált főnöki tisztségétől, hogy kizárólag a missziók irá
nyítására szentelje minden buzgalmát s elhagyván Bécset, a provincia 
székhelyét, Prágába költözött Harrach Ferenc érsek szolgálatába. A csíki 
ügyet azonban továbbra is kezében tartotta és azt ő terjesztette a gyű
lés elé.27

A gyűlés, személyzethiányra és a cseh missziókban mutatkozó bő
séges lelki aratásra hivatkozva, vonakodott a rendtartomány törzstagjai
ból összeállítani a csíki kolostorba küldendő szerzetesek csoportját. Kü
lönféle visszaéléseket panaszolt fel, amelyek a közelmúltban súlyos za
varokat okoztak a  rendtartomány belső életében és mélyen sértették a 
tartományi kormánytagok hatáskörét. Csak kevéssel előbb történt, hogy 
bizonyos Salvator hitszónok atya. a német rendtartomány tagja az ő 
megkerülésükkel és csupán a nuncius felhatalmazására hivatkozva, három 
kitűnő rendtagtól fosztotta meg a provinciát, akik közül az egyik mint 
német nyelvű hitszónok és gyóntató mindenfelé nagyszerű eredménnyel 
működött, a másik guardián és újoncmester volt, a harmadik pedig a 
tartomány egyik leghasznavehetőbb kisegítőtestvére. A tagok elvonása, 
folytatták panaszukat a gyűlésező atyák, érzékenyen érintette a csehorszá
gi missziókat, mert ott németül és csehül tudó atyákra volt szükség, 
azonban aligha enyhítette a lengyelországi missziók helyzetét, ahol őket 
alkalmazták. A gyűlésnek kapóra jött az a körülmény, hogy a rend kú
riai prokurátora néhány olasz szerzetest küldött a provincia missziói 
számára. Ezeket tehát Valérián rendelkezésére bocsájtotta azzal a meg
hatalmazással, hogy belátása szerint helyezze el őket a cseh és az erdé
lyi missziókban.

A missziófőnök egyelőre nem tudott határozni az olasz rendtagok 
felett. A cseh missziók ügyében folytatott tárgyalásai még mindig nem 
fejeződtek be, a csíki küldetést pedig Bethlen újabb támadása hiúsította 
meg. Egyébként a gyűlés idején úgy gondolkodott, hogy felszólítja a fe
jedelmet, hajlandó-e még mindig befogadni országába a kapucinusokat. 
A gyűlés lefolyásáról és a rendtartományban uralkodó hangulatról ok
tóber 28-án Borgia bíboroshoz és november 11-én Ingolihoz intézett le

27 Harrach tanácsadóul kéri Valériánt a Kongregációtól : Arch. Prop. Memoriati 
vöt. 385. f. 692r- — 1626. VIII. 21-én jelentette, hogy az atya már oldalán működik. Lett. 
di Germania vol. 56. f. 124r- — Elismeréssel szól róla : Lett. di Germania vol. 67. 
160r- — Harrach Ferenc báró 1598-ban született Bécsben. Teológiai tanulmányait a római 
német-magyar intézetben végezte. Még növendék volt, amikor a prágai káptalan és a 
császár kérelmére Vili. Orbán érsekké kinevezte. Meghalt 1667. julius 12-én. Kollmenn 
i. m. 216—218.
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veleiben számolt be. Ez utóbbi napon Ala-i Keresztelő János provinciá
lis is tájékoztatta a Kongregációt a rendtartomány hangulatáról. Valérián 
második levelében, mely válasz volt a titkár október 17-i sürgetésére, bizal
masan feltárta a titkár előtt a rend érthetetlen elzárkózását a missziók
kal szemben. Huszonhárom évi szerzetesi élete folyamán állandóan azt 
tapasztalta, hogy a szeráfi alapító szellemétől és az ősi szabályoktól el- 
térőleg a későbbi rendi szabályok és az elöljárók arra utalják a kapucinust, 
hogy a cella és a chórus valamelyik zugában meghúzódva s a világtól telje
sen elzárva szolgáljon az Istennek. Még a hitszónoklás is akadályokba 
ütközik, annál inkább a kolostoron kívül való huzamosabb tartózkodás. 
Pedig a missziók bekapcsolása a rend munkakörébe tökéletesen megfe
lelne a rendalapító eljárásának, aki legelső nyolc követőjét is, mint 
Krisztus a tanítványait, kettesével a világ négy tája felé küldötte prédi
kálni. Valérián azzal a reménnyel fejezte be fejtegetését, hogy a Szent
szék hatni fog a rendre, hogy szabályait ebben az irányban módosítsa.

A kapucinusok, hogy elhárítsák maguktól az erdélyi missziót és 
minden erejüket a cseh- és morvaországi hittéritésre fordítsák, megnyer
ték törekvéseiknek Dietrichstein Ferenc olmülzi bíborospüspök befolyá
sát. A nagytekintélyű bíboros a provinciálissal egyidőben a saját és az 
egész rendtartomány nevében arra kérte a Kongregációt, hogy se len
gyel, se erdélyi missziók címén ne vonják el a provinciából a szerzete
seket, mivel a cseh hittérítésben amúgy is kevés az evangéliumi mun
kás. Nem tartotta célszerűnek, hogy az elvont erők pótlására olaszokat 
küldjenek, mert a német és cseh nyelv nélkül nem használhatják őket. 
Ugyanekkor azonban azt ajánlotta, hogy a lengyel és az erdélyi misszi
ókba Bajorországból, Svájcból és Olaszországból toborozzanak rendta
gokat.

A rendtartomány részéről megnyilatkozó panaszokat nem látta elég
gé indokoltnak a Kongregáció titkára és az ő előadása nyomán a bíbo
rosok sem. Válaszleveleiben kifejtette, hogy a lengyel és az erdélyi misz- 
sziók jobban rászorulnak a támogatásra, mint a cseh misszió, mely a 
körülményekhez képest el van látva térítő és lelkészkedő személyzettel. 
Szerinte az Egyház érdeke és a kapucinus rend nagyszerű kilátásai egy
aránt sürgetik, hogy a csíki kolostor mielőbb benépesedjék rátermett, 
buzgó szerzetesekkel.28 38

38 A gyűlésről: Arch. Prop. Lett. della Germania vol. 56. f. 170r-—171r-; f. 173r— 174r ; 
f. 175rv-; 182r-; 187v— 188v- — Ingoli fogalmazványa : f. 176Y- — A rendi szabályok elő
írásaira vonatkozólag: Kollmann : i. m. 411—414. — Borgia Gáspár, a gandiai hercegi 
családból, dédunokája volt Borgia Szt. Ferenc jezsuita generálisnak. Évenként kb. 10000 
aranyforintot osztott szét a szegények között. Mint a spanyol király római követe 1632-ben 
Pázmánnyal együtt éles ellentétbe került Vili. Orbánnal a pápai udvar franciás iránya
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A Kongregáció következetesen kitartott álláspontja mellett akkor is,, 
amikor a szalvatoriánusok, bizonyára Pázmány Péter fellépésére, 1626. 
nyarán végre elhatározták, hogy a csíki kolostor helyreállításáról gon
doskodni fognak. Az érseket nagyon aggasztotta a nagyjelentőségű kolos
tor pusztulása, de főképen a székely katolikusok nyomasztó helyzete. 
Másrészt nem nézte jó szemmel, hogy a régi tulajdonosok helyébe, ki
ket ismert és szeretett a nép és a nemesség egyaránt, vadidegen szerzete
sek telepedjenek le, akiknek jövendő sikerei még bizonytalanok. Ezért 
magához hívatta Váradi János provinciálist és követelte tőle, hogy küld
jön szerzeteseket a székely katolikusok megsegítésére. Az 1626. julius 
30-i közgyűlés Váradit Csíksomlyóra helyezte guardiánnak és melléje ren
delt még néhány miséspapot és segítőtestvért. A Csíkba kijelölt négy fel
szentelt rendtag részére, tekintettel a nehéz megélhetési viszonyokra, a 
rendszabályok alól felmentést kért a Kongregációtól ingatlanok birtoklá
sához. Szeptember 25-én a spanyol Borgia kardinális palotájában meg
tartott gyűlés foglalkozott a kérelemmel, de mint tárgytalant egyszerűen 
elvetette, ugyanakkor pedig megsürgette a kapucinusok letelepítéséről 
hozott határozatának végrehajtását, kilátásba helyezvén a rendi főproku- 
rátor által megnevezendő missziófőnök és társai részére a Szent Officium 
Kongregáció felhatalmazásainak megszerzését. Valószínűleg ezen hatá
rozat alapján jelölték ki missziófőnökül a lengyelszármazású József atyát, 
aki abban az időben a novaboleslaviai missziókban apostolkodott. A 
Propaganda Kongregáció október 3-én közölte határozatát a bécsi nun- 
ciussal, akinek ismét lelkére kötötte a kapucinusok mielőbbi kiküldését.29

Carafa nuncius, aki bizonyára nagy aggodalommal nézte a kedvelt 
terve ellen felsorakozó akadályokat, levélben felszólította a ferencesek 
hegyentúli főbiztosát, hogy haladéktalanul adassa át a csíki kolostort új 
jogtulajdonosainak, azonban november 18-án Bécsből keltezett jelentésé
ben már kénytelen volt megjegyezni, hogy a magyarországi politikai zava
rok egyelőre akadályozzák mindkét szerzetesrendet az átadás megejtésé- 
ben. A váratlan fordulatról Valérián atya is értesítette a Kongregációt.30

A fordulat Bethlen harmadik támadásával függött össze, mely aminő 
zivatarszerűen keletkezett, szerencsére éppoly hamarosan véget is ért. A 
pozsonyi béke után a fejedelem végleg feladta Magyarország megszer
zésére irányuló tervét s noha továbbra is fenntartotta az érintkezést és

miatt. Ekkor elhagyta az örökvárost és mint toledói érsek halt meg 1645-ben. Palazio : 
Festi Cardinalium. IV. 45—46.

29 Karácsonyi: i. m. I. 444; II. 33 ; 217—218. — Arch. Prop. Acta vol. 4. f. 128v—  
129r- — A két magyar rendtartomány kérvénye missziós fakultásokért : Memoriali vol. 386. 
f. 17'-*; 18r-

20 Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 67. f. 2r-
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szőtte terveit a  császár ellenségeivel, politikai érdeklődését inkább Len
gyelország felé fordította. A bécsi udvarral és a magyar méltóságokkal 
folytatott levelezései ezután a béke jegyében folytak. Mint a múltban, 
most is gyakran hangoztatta, hogy legfőbb vágya Ferdinánddal egyetér
tésben élni és a közös elnyomóval, a pogánnyal végleg leszámolni. Azon
ban szavait nem fogadták bizalommal. Mélyen gyökeret vert még szö
vetségesei felfogásában is az a hit, hogy a fejedelem megbízhatatlan. A 
nuncius kevéssel a béke megkötése után ezeket írta Barberini államtit
kárnak : „A császár elfogadta Gábor békéjét, melyet a vele kötött tizen
egy közül legjobbnak tartanak ugyan, de semmivel sem biztosabbnak az 
előzőknél a fejedelem tapasztalt megbízhatatlansága és gonoszsága miatt.“ 
Hasonló érzülettel viselkedett iránta a pápai udvar is. A katolicizmus 
ádáz ellenségének tartotta őt a törökkel való összejátszása és a harminc
éves háborúban tanúsított magatartása miatt. A török megtámadására vo
natkozó tervét nem tartotta őszinte ajánlatnak, noha a Szentszék is azzal 
a tervvel foglalkozott, hogy a császárt és a francia királyt egymással ki
békítse és akeresztény világot a megingott ozmán hatalom megdöntésére 
szövetségbe vonja.31

Noha a béke még a tél folyamán helyreállott, és Carafa nuncius 
is kitartott eredeti elgondolása mellett, a kapucinusok még sem fog
lalták el a csíki kolostort. A szalvatoriánusok, amidőn látták a Kongre
gáció szigorú állásfoglalását, mely a kolostor feltétlen átadását követelte, 
másrészt pedig Pázmány erélyes fellépésének hatása alatt mindent elkö
vettek, hogy a rendjükre háramló megalázást és veszteséget elkerüljék. 
A Csíkba rendelt új szerzetesek is, kiknek Pázmány 100 forintot adomá
nyozott útiköltségre, eltökélték, hogy a régi házat, melyhez a szalvato- 
riánusoknak annyi dicső emléke fűződött, nem adják át az új tulajdo
nosoknak.

Ilyen hangulat uralkodott a szalvatoriánusok között, amidőn Valé
rián atya november végén megjelent a Pozsonyban tartózkodó Pázmány
nál, hogy a kolostor átadásáról és a háború következtében beállott hely
zetről tárgyaljon vele. Az érsek, jól ismerve a ferencrendiek elszántságát, 
előre figyelmeztette az atyát, hogy a kolostor átvételére küldött kapuci
nusoknak kellemetlen fogadtatásban lesz részük a régi szerzetesek részé
ről, akik elkeseredésükben nem fognak meghajolni a nuncius, de még?a 
Szentatya, illetőleg a Kongregáció intézkedése előtt sem. Ezért egyálta
lában nem helyeselte a helyzet megbolygatását. Átadta az atyának annak 
a levelének a másolatát, melyet november 24-i kelettel Carafa nuncius-

31 Angyal : i. m. 384 —409. — Szekfű : i. m. 260—279. — Barberini Latini vol. 6943. 
f. 104r.; vol. 7060. f. 22rv. 83r- 89r-
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nak írt az üggyel kapcsolatban. Ebben a levélben Pázmány feltárta a 
nuncius előtt a székely nép odaadó ragaszkodását a régtől fogva meg
szokott ferencesekhez és előre jelezte, hogy a ferencesek, a néppel egyet
értve, meg fogják hiúsítani a kolostor átadását. Mivel Erdélyben nincs 
püspök, aki a felmerülő viszályokat békésen elintézné, az idegen szer
zetesek megjelenése feltétlenül nagy botrányok magvát hintené el. A nép 
csak a franciskánusokat és legfeljebb a konventuálisokat ismeri, de a ka
pucinusokat nem. Tudomása szerint a kolostornak különféle ingatlan ja
vai is vannak. Ezeket a kapucinusok, rendszabályaik értelmében, kény
telenek volnának a világiak kezére juttatni. Ezt azonban a katolikus urak 
aligha fogják megengedni, nehogy abban az esetben, ha a kapucinusok 
idővel elhagynák a helyet, a lelkipásztorkodást elvállaló pap javadalom 
nélkül maradjon. Egyebekben tárgytalannak tartja a kapucinusok letele
pítését, mert a ferences főbiztos már kijelölt néhány szerzetest a csíki 
kolostorba, akinek az érsek 100 forintot adott útiköltségre. Végül Pázmány 
hangsúlyozta, hogy nem volt szándékában megakadályozni az atyák ki
küldését, csupán az előrelátható nehézségekre akarta ráirányítani a nun
cius figyelmét s azt ajánlotta, hogy lépjen érintkezésbe az erdélyi püs
pökkel, Csiky István pápóci préposttal és győri kanonokkal, aki az ügyben 

* bővebb felvilágosításokat adhat.
Valériánnak módjában volt alaposan megismerni a helyzetet, látni 

a mindkét oldalról jelentkező akadályokat: a saját rendjében az elégü- 
letlenséget és a rendkívüli megbízatáshoz szükséges erők hiányát, a ma
gyar obszervánsokban pedig az elkeseredésokozta ellenállást és egyben 
a komoly törekvést, hogy a Szentszék óhajának tőlük telhetőleg megfe
leljenek. Belátta, hogy rendje képtelen megküzdeni a feladattal, ezért de
cember 2-án írt felterjesztésében a Kongregáció bölcseségére bízta az 
ügy végleges megoldását. Rámutatott arra, hogy a missziófőnöknek kisze
melt József atya, személyes buzgalma és jámborsága ellenére, alkalmat
lan rendtársainak kormányzására, ami már abból a tényből is nyilván
való volt, hogy mindenki vonakodott keze alatt munkálkodni. Az érsek 
véleményét annál inkább elfogadhatónak tartotta, mivel az erdélyi püs
pök szintén az obszerváns családhoz tartozott.82

Döntő hatással volt az ügy végső kifejlődésére József atya két le
vele, amelyet a Propaganda Kongregációhoz és Ingoli titkárhoz írt 1626. 
december 2-án.33

88 Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 67. f. 164r-—165r-; f. 166r— 167r-; f. 169rv(174v). 
— Valérián és József közötti nézeteltérésekre vonatkozólag : u. o. f. 216r- és kk.

53 Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 67. f. 143rv (237rv-); f. 144,v- (238™). A hát
lapokon a fogalmazványok József atyának és a császárbírónak. — A két kisegítőről: u. 
o. f. 24 P-
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József atya, megköszönve a Kongregációnak beléje helyezett bizal
mát, előadta azokat a sajátos okokat, melyek arra indították, hogy a 
misszió vezetése alól felmentését kérelmezze. Felhozza, hogy nem érti a 
magyar nyelvet és nincs hozzá reménye, hogy azt deres fejjel és állandó 
betegeskedése mellett valaha is elsajátítsa. Úgy értesült, hogy az erdélyi 
nyelv teljesen elüt a cseh nyelvtől, amelyet pedig csak hosszú évek után 
tudott annyira megtanulni, hogy prédikálhasson, miközben azonban elfe
lejtette saját anyanyelvét. A császár és a fejedelem között kitört háború 
miatt veszélyes az utazás Magyarországon és nem talál társakat, akik ilyen 
körülmények között a misszióra vállalkoznának. Nova-Boleslaviában és 
környékén is rengeteg az apostoli munka : számos falu és város van 
evangéliumi munkás nélkül. Fájdalmas a nép lelki elhagyatottsága. Azt 
tapasztalta, hogy alig van remény az eretnekek megtérítésére olyan he
lyen, ahol a világi fejedelem jóindulatára nem lehet számítani, már pe
dig Bethlentől nem várhat támogatást. Ellenben jelenlegi állomáshelyén 
a hatóságok részéről teljes megértéssel találkozik. Nagy segítségére van 
a város bírája, nemes Hryblenis Simon Miksa, aki legutóbb felszólította 
a késlekedőket, hogy mielőbb térjenek vissza a katolikus Egyház kebe
lébe. Mivel a nevezett bíró már eddig is áldozatot hozott a katolikus hit
ért, megérdemelné, hogy lovagi kereszttel kitüntessék. Továbbá az atya 
megemlíti azt a körülményt, hogy legutóbb a prágai érsek az elhagyott 
és a kálvinisták által megszentségtelenített templomok helyreállításával 
bízta meg őt. Ezzel a megbízással kapcsolatban adósságot csinált a ke
reskedőknél, iparosoknál. Képeket, oltárokat és egyéb felszerelést ren
delt. Ha eltávozik, nem lesz, aki az adósságot kifizesse s minden félbe
marad. A környéken szeptember 7-e óta pestis dühöng. Ha elhagyná őr
helyét, a hívek lelki vigasz és segítség nélkül maradnának. Reméli, hogy
ha végeszakad a jelen zavargásnak, az egész város és környék hama
rosan katolikussá lesz. Végül megjegyzi, hogyha a bíborosok látnák, mily 
égető szükség van Nova-Boleslaviában és vidékén katolikus lelkipászto
rokra, nem ragadnák ki onnét, hanem inkább a megkezdett munka se
rény folytatására buzdítanák.

József atya célt ért. A Kongregáció 1627. január 15-én tartott gyű
lésén, amelyen tárgyalásra kerültek a Bethlennel kötött békének egy
házi vonatkozásai is, végleg elejtette a tervet, hogy az obszervánsokat ka
pucinusokkal váltsa föl. Határozatát a hónap 23-án közölte a bécsi nun- 
ciussal és Valérián atyával, megelégedésének adván kifejezést, hogy több 
évi huza-vona után a szalvatoriánusok végre rászánták magukat a ko
lostor újjáalakítására. József atyát felmentette a megbízatás alól és meg
hagyta őt eddigi munkakörében. Sőt néhány hónappal utóbb elrendelte 
a provinciálisnak, hogy helyezzen mellé segítőtársul egy németül tudó
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szerzetest, lehetőleg a magyar János atyát vagy Tádé atyát, rendi hitszó
nokokat. Hryblenis császárbíró dícsérőlevelet kapott.

Valérián at>a február 24-én kelt válaszában köszönetét mondott Lu- 
dovisi bíborosnak a rendtartományra kedvező megoldásért és tolmácsolta 
a szerzetesek általános örömét, melyet a rendelkezés keltett. Carafa nun- 
cius csak március 3-án válaszolt és arról értesítette a Kongregációt, hogy 
a  döntést közölte az obszervánsok főbiztosával.84

A sikertelenség nem csökkentette Carafa rokonszenvét a kapucinu
sok iránt. Amidőn pár hónappal később alkalom nyílt arra, hogy Kassán 
és a hét vármegyében, melyeket a  nikolsburgi béke életfogytiglan Beth
lennek engedett át, katolikus misszionáriusok megtelepedjenek, a nuncius 
újból a kapucinusokat helyezte előtérbe, mert látta, hogy a fejedelem is 
kedveli őket.

A bíborosok az április 16-i gyűlésen tudomásul vették mind a két vá
laszt s ezzel a közel öt évig húzódó ügy végleg lezárult. A csíki kolos
tornak azonban még évtizedes küzdelmeken kellett átmennie, hogy szel
lemében teljesen megújuljon és az erdélyi katolicizmus újjászületésének 
is kiindulópontja lehessen.

Galla Ferenc. 34

34 Arch. Prop. Lett. di Germania vol. 67. f. 177"-; f. 18r-

302


