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PIETRO DIODATO apostoli látogatásai
Oláhországban és Moldvában

Domokos Pál Péter római kutatoútján a de Propaganda Fide levéltárában érdekes jelentést talált a
moldvai és havasa(földi katolikusok helyzetéről.melyet Pietro Diodata szófiai püspök küldött. Dio
data 1637-től a beteg Elia Marina v püspök segítője és a galipoli püspöki cím birtokosa. Elia Mari
nov 1641 júniusában bekövetkezett halála után Diodata foglalta el a szofiai püspöki széket. Ugyan
ebben az időben a lengyel G. B. Zamoiski volt a moldvai Bacau püspöke. akit 1633-ban iktattak be
tisztségébe, de a rábízott egyházmegyét kezdettőlfogva elhanyagolta, nem is látogatta, mert Len
gyelországban élt. Vasila Lupu moldvaifejedelem ezért levelet írt VIJl. Orbán pápának. melyben
panaszkodik, hogya bacaui püspök öt év óta tizenkétezer latin szertartású katolikust hagy lelki
gondozás nélkül. A fejedelem panaszai oda vezettek, hogy a pápa részvételével megtartott Kongre
gáció általános ülésén elhatározták, Havasalföld és Moldva részére vikáriátust hoznak létre. Erről

a döntésről a varsói nuncius értesítette a lengyel királyt. aki helyesnek találta a rendelkezést. hogy
egy apostoli vikáriust kűldjenekMoldvába. Ezek után 1640 szeptemberében kiadták a Diodato vi
káriusi kinevezéséről szóló okiratot. Ezt megelőzően.1640 júniusában Diodato szófiai segédpüspök
kérte a de Propaganda Fide Kongregációját. hogy meglátogathassa Havasalföldet és Moldvát,
amire az engedélyt meg is kapta. Így Diodato még vikáriusi kinevezése előtt megismerkedhetett az
elhanyagolt egyházmegyével. Diodata Rómába küldött jelentéseinek azért is nagy a jelentősége.

mert néhány évvel korábbiak Bandini érsek jelentéseinél, melyeket eddig a legkorábbi moldvai tudó
sításnak ismertünk. Az itt közölt. még publikálatlan tanulmány részlet bomokos Pál Péter Mold
vai magyarság cimű könyvének készülő kiadásából.

1640 júliusában Pietro Diodata elkezdte apostoli látogatását mind saját püspökségében, mind
Oláhországban, utána pedig két hosszú és részletes jelentést küldött a Kongregációnak ezen egy
házak helyzetéről.Mindkét jelentést a helyettes saját kezével írta és a következő szövegű pecsét
tel voltak ellátva: P. Diodatus Ord. Min. Obs. Eps. Gallip. et Coad, Soph.

Van itt egy tisztázatlan kérdés: milyen címen látogatta ő Oláhország egyházát? Az aláírás azt
bizonyítja, hogy "G. püspöke és helyettes" címe volt, azonban még nem bízták meg a román fe
jedelemségek apostoli vikáriusi címével, amit csak 1640. szeptember 28-án kapott meg. Egy
1640. december 12-én kelt levele bizonyos mértékben segít tisztázni ezt a kérdést, mondván:
,,' .. annak ellenére, hogy nem volt külön megbizatásom arra, hogy oda menjek, de mint legközeleb
bi szomszédpüspök és ugyanakkor az apostoli szék kiddáttje nem hagyhattam ki azokat a katoliku
sokat", Tehát "delegátus" volt, mielőtt vikárius lett volna? Ezt semmilyen írás nem bizonyítja,
de fel kell tételeznünk, hogy azzá lett az l 639-ben a Kongregációhoz intézett kérés alapján,

Látogatása alatt feltétlenül sok szimpátiát kelthetett a katolikusok körében, mert már 1641
elején a cimpulungi katolikusok kérték a Kongregációt, hogy újra Galipoli püspökét küldje el
megbérmálni azokat, akik anélkül maradtak az 1640-es látogatás alkalmával. Az 1641. március
II-én VIII. Orbán elnöklete alatt tartott Kongregáció megtárgyalta ezt a levelet és március 30-án
felhatalmazta a püspököt, hogy teljesítse az oláh hivők ezen kérését, amint lehet. .

Ugyanabból a levélből tudjuk, hogy abban az időpontban a két jelentés már elment Rómába.
Mind az Oláhországról szóló beszámoló utolsó részében, mind az említett december 12-i levél

ben Diodato utal arra a vágyára, hogy Moldvát is meglátogathassa. Elmondja, hogy hallotta Fr.
da Castro baráttól, aki oláhországi biztosi minőségében előzőleg Moldvában volt, hogy ott 30
katolikus templom volt, (egy kolostor Iasiban), sok katolikus pap nélkül és hogya bacaui püs- 
pök soha nem ment ki a püspökségére. De.,a helyettes nem tudta, hogyan döntsön, mert nem volt
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elegendő pénze ilyen messzi országba való utazásra, másrészt azért akarta volna ezt a látogatást
lebonyolítani, hogy jelentést küldhessen a Kongregációnak.

Eljőtt a pillanat, amikor megbeszélték a bulgáriai és oláhországi jelentéseket. Az 1641. április
22-i Kongregáció nagyon érdekeseknek találta azokat, és nagyon dicsérte az ügybuzgalmat.
amellyel összeállitották, s úgy döntött, hogy a helyettesnek egy "kitüntető levelet" küldenek. És
ugyanakkor, miután a helyettest már apostoli vikáriussá nevezték ki, a Kongregáció elhatározta.
hogy elküldi, látogassa meg Moldvát is, és megszavazott a kiadásai fedezésére még 50 scudot.
A Kongregációnak minden határozatát rendeletben fogalmazták meg, amelyet Diodatóval is kö
zöltek kérvén őt, hogy látogatása legalkalmasabb időpontját jelentse be. Ez azt bizonyítja, hogy
a Kongregáció különleges érdeklődéssel nézett a moldvai katolikus egyház felé, amelyet egy
olyan kevéssé buzgó püspök vezetett. Ellene és a vikáriusa ellen más panaszok is befutottak
ugyanebben az időben. P. Bart. Bassetti részéről, aki még egyszer bebizonyította küldetésének
szánalmas helyzetét. melyet részben a püspök hiányának, részben a vikárius viselkedésének
köszönhetett.

P. Bassettinek a Kongregáció azt tanácsolta, hogy forduljon egyenesen Diodatóhoz, közölvén
vele a vikárius* viselkedését. Diodato gondoskodhatott volna mindennek a rossznak a felszámo
lásáról, miután éppen azért nevezték ki vikáriusnak, hogy rendet teremtsen a.moldvai misszió
ban. Diodato azonban egy kis időre felfüggesztette azt a tervét, hogy moldvai látogatásával fog
lalkozzék, mert először rendeznie kellett azokat az egyházmegyéket, amelyeknek helyettese volt.
1641. május 23-án informálta a Kongregációt Marinov püspök súlyos betegségéről és június
\7-én közölte annak halálát, amely IS-én következett be. Ebben az utolsó levélben már Szófia
püspökének titulálta magát az 1637. augusztus 28-i általános Kongregáció határozata értelmé
ben, amely szófiai helyettesnek nevezte ki utódlási joggal, amit a Szent Kongregáció minden vita
nélkül elismert neki. A szeptember 9-i általános Kongregáció elhatározta, hogy tartson meg min
den tartományt, melyet elődje vezetett és látogassa meg mind a két román provinciát apostoli vi
káriusi minőségben...

A püspök-vikárius szeptember 22-én lépett Moldvába Galatiban, több mint egy hónapos út
után Bulgárián keresztül, Ciprovectől Szófiáig, majd Szófiától Provadijába és Dobrudzsába, eb
ben a provinciában csak Babadagot látogatva meg. Aztán átment Moldvába a Dunán átkelve
Galarinál. Elhagyva Moldvát, folytatta útját Oláhországba, ahol rövid időre megállt, vagy azért,
hogy tisztelegjen a fejedelemnél, vagy talán hogy igazodjék a Szent Kongregáció parancsaihoz,
amely őt ide küldte a cimpulungi katolikusok kérése nyomán, hogy megbérmálja azokat. akik
nem bérmálkoztak az elmúlt évben.

Ciproveci rezidenciájába visszatérve nagyon szomorú helyzetet talált. Dühöngött a pestis. Hét
barát már halott volt. A többiek a kolostoron kívül laktak és csak akkor mentek a templomba,
ha vallási szertartásokat végeztek. Talán akkor írta meg jelentését moldvai látogatásáról, az úton
tett feljegyzések szerint. Ez alkalommal azonban nem sietett elküldeni azt a Kongregációnak,
mint ahogy azt egy évvel ezelőtt tette Valachia és Bulgária meglátogatása után. Érdeke volt,
hogy késleltesse jelentésének elküldését, és igy írt a Kongregációnak: ..De a jelentést nem küldöm
el most , mert nincs rájo alkalmam, és félek, nehogy elvesszen, de ha Istennek is úgy tetszik, várok
még minél előbb elkűldhetem".

A Kongregáció kapott néhány hírt Diodato moldvai látogatásáról Moldva új általános viká
riusától, a ferencesek missziójának viceprefettójától, Fra B. Bassettitől, akit Diodato bízott meg
ezzel.

1641 novemberében Diodato is írt a visszatéréséről és néhány szóban elmesélte, mit csinált a
látogatáskor. azaz: .., .. legjobban azon iparkodtam, hogy mindent a saját szememmel lássak, és
nem hagytam ki, amennyire csak lehetséges volt, egyetlen templomot sem egész Moldvában, hogy
ne lássam, ugyanez vonatkozik a keresztény lelkekre és hasonló dolgokra, beszéltem a vajdával, aki
megigérte, hogy visszaadja azt, ami a templom mellett van, miközben a Lengyelországbóljövő. püs
pökök miatt, és igazat mondott, mert saját szemeimmel láttam mennyi kárt tetteka bacoviai temp
lomhan, részhen vagy ők, részben a vikáriusaik . amit a rövidség kedvéért kihagyok, miután minden
benntoglaltatik a jelentésben, aho/ V. S.... látni fogja, mit mondtam ezekről. . . " Ami az ez alka-

• Zamoiski bacaui püspök vikáriusa, Osimo atya
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lommaI érintett és átutazott országokat illeti. ezt mondta: ,,' .. ('S láttam tájakat (országokat),
amelyeket senki még kiizúlún« 11011 látott . . . ". 1642-ben, újból a Kongregációnak írva közölte,
hogy magával fogja vinni a jelentést. ha majd Rómába megy ...

Az 1642. november X-i Kongregáció foglalkozott a Diodato által Rómába hozott jelentéssel.
A püspök ott bemutatta a moldvai k.uolikus egyház helyzetét ; megállapította a bajt és az oko
kat, amelyek előidézték és ajánlatokat tett a szükséges orvoslásokra.

Pietro Diodato jelentését a Ciprovecből való elindulása elbeszélésével kezdi (1641. augusztus
22.) és Bulgarián való átutazással Szóliától Provadijáig és a mostani román Dobrudzsáig, Prova
dijából Babadagba. ahol megállt, hogy első látogatását megejtse. Az utazás eme első részéről

rendkívül érdekes feljegyzéseket ad, részben az ország gazdaságairól és terményeiről. részben a
lakosságról. Meséli, hogy utazása idején Dobrudzsában török nép lakott, kivéve a Duna partjait
és a Fekete-tengert, ahol keresztények is voltak. A lovak, marhák, tehenek és birkák gazdagsága,
amelyet a püspök ezen a részen talált. a nép pásztor jelleget mutatja. A keresztény lakosság pe
dig. amely a folyóparton lakott. halászattal kellett foglalkozzon, kereskedelemmel és áruszállí
tással.

Mig a törökök és a tatárok a Korán előirásainakengedelmeskedtek, a többiek majdnem mind
ortodoxok voltak. kivéve egy nagyon kisszámu városi kereskedőréteget.akik katolikusok vol
tak.

Diodato roppant érdekes észrevételeket tesz az itt talált népek szokásairól. Megjegyzi azután
azokat az okokat, amiért ezek a vidékek az iszlámnak vetették alá magukat és elhagyták a ke
resztény vallást: "Ajá pásztoruk hiánya és a: adák súlyos mivolta k iűritesre kényszeritette a kolos
torokat és templomokat, cnnelvek clhagvatot tak leuck a: antik romai uralom nyomaival egvűtt",

Ebben a tartományban egyetlen várost kellett meglátogatnia. amely mégis elég fontos lett vol
na, ha a népességének szempontjából itéli meg. Itt Diodato feljegyzései szerint - II ezer lélek
volt, ebből 10 ezer török, és 2 ezer házuk volt. Ezek Allahhoz imádkoztak és a Prófétát imádták
20 moséban, amelyek közül egy előbb ..keresztény katcdrális" volt. Felmerül a probléma: mi tör
tént a keresztény lakossággal. amely a török invázió előtt lakott a városban') Fogadjuk el. hogy
egy részük Moldvába és Valachiába menekült, a többinek tehát követnie kellett az általános
szisztémát - amelyet Diodato is megjegyez : áttért a moharnedán hitre, hogy megtarthassa sza
badságát és ilyenformán bizonyos előnyöket élvezhcssen.

Azt a feltevést. hogy ez a lakosság előbb keresztény volt, Diodato újabb érvvel támasztja alá:
ezen város gazdagságáról szólva megcmliti. hogyalakossúgnak jelentős szőlőskertje volt. Tud
juk, hogy a Korán tiltja a borivást a hivei számára. Akkor hogyan magyarázható a Babadag kö
rüli szőlőskertek létezése? Biztos tehát hogya lakosság, amely erőszakkal lett moharnedán, foly
tatta őseitől örökölt szokását, ~s itta a bort.

A keresztények száma csekély volt. Csupán 10 katolikus. 450 ortodox és 120 örmény ...
A Moldovával kapcsolatos jelentés egy általános leírassal kezdődik. pontosan meghatározva

benne az ország határai és a szemszedok. Majd rátér a lakosság szekasainak leírására, gazdasá
gaikra, illetve terményeikre. Nem hagyja ki az ország politikai helyzetével kapcsolatos jelzéseket
sem. amely teljesen a törökök nek és Oláhország fejedelmének uralma alatt van.

A gazdagság, amelyet Diodato Moldvában mindenütt talál. elsősorbana gyümölcs, gabona és
hal: egyébként igen nagyszámú tehén. marha és birkanyájakat is észlel. Ami Moldva politikai
helyzetét illeti, Diodate elmondja. hogyavajdának mindcn évben 100 ezer scudo adót kellett fi
zetnie a szultánnak , azonkivü!. hogya különböző pasák nak és vezíreknek is sok ajándékot kel
lett adnia. Háború idején a vajdát kötelezték arra, hogya szultán kivánsága szerint állítson ki
katonaságot, Ami az ország belügyeit illeti, a törökök egyáltalában nem avatkoztak bele. A vaj
da hatalma korlátlan volt. Ő maga biráskodott. itólkezett. megölette a bűnösöket vagy szabadon
hagyta öket. Nem tett kivételt még a bojárokkal sem. Ez a vajda így mondja Diodata min
dent megtehetett. amit akart. anélkül. hogy tanácsot kért volna valakitől is, mint ahogyan ezt
Oláhország vajdaja tette. . •

A püspök hízelgő szavakkal beszél Vasile Lupu vajdáról, amikor az általa bevezetett rendről

beszél. Mondja. hogy azelőtt a lakosok. különöscn akik a határok mentén laktak, igen gyakor
lottak voltak a lopásban. eleezen vajda uralma alatt helyreállt a rend. miután mindenünnen kiir
tották a gazembereket. A bojárokról. illetve az uraságokról csak azt mondja, hogy nagyon gaz-
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dagok voltak, de az alattvalóik sokat szenvedtek az adók miatt, amelyeket fizetniök kellett, és
azon összegek miatt, amit időre kellett szállitaniuk. Moldva lakói mind ortodoxok voltak, kivé
ve egy csekély számú magyar és szász nemzetiségű katolikust, ..

A püspök tájékoztatni kívánja a Szent Kongregációt az akkori moldvai ortodox egyház szer
vezetéről is. Véleménye szerint Moldvában egy ortodox érsek és két püspök volt, Valójában há
rom püspök volt és egy érsek. Az érsek sueavai cimű volt, de lasiban székelt, ahol az udvarnál bi
zonyos funkciói voltak. Diodato megemlíti még azt az autoritást, amelyet a vajda még azokban a
dolgokban is érvényesít, amelyek kizárólag az egyházat illetnék meg, Ezekben az esetekben is
ugyanazt a hatalmat és önkényességet alkalmazza. mint az állam ügyeiben. A püspökök mind
tőle függtek. Ha a püspökségből egy püspököt el akart távolitani, egyszerűen csak hívatta és
nyíivánosan megvonta tőle a pásztorlevelét. És tette mindezt anélkül, hogy előzőleg engedélyt
kért volna a konstantinápolyi pátriárkától. akihez abban az időben a moldvai ortodox egyház
tartozott.

Galatiba érve Diodata azonnal a város megtekintésére sietett .J1I van mondja Diodato - (/
Duna létra/oka, ahol a fejedelem leveszi a tizedet azoktól az utasoktol. akik Törökországhóljön
nek, hogy Moldvába, Lengyelországba, Magvarországra vagy Erdélybe menjenek; itt mennek át az
összes karavánok ,amelyek Konstantinápolyhól jönnek, akár tengeren, akár szárazjdldön; mi tobb,
k isebb-nagvobb hajók, amelyek (/ Fekete-tengerről a Dunán átjönnek, itt vesznek fel gabonát és
egyebeket, itt ezen u galatifőlddn."

Említ ezenkivül röviden még két szomszédos várost: lsmailt és Isaceeat. Galatiban nagyon
csekély számú katolikust talált. Csak 51-et Mind magyarok voltak, a többség azonban már elte
lejtette a magyar nyelvet és románul beszélt. A román ortodox lakosság is elég gyér volt abban az
időben, Diodato szerint nem több, mint 26 ezer. , ,
• Szeptember 26-án Gálatit elhagyva Diodato Birladba ment, hogy megtekintse a várost és a ga

bonában és állatállományban gazdag vidéket. Itt 160 katolikust talált, de ezek is, mint agalatiak,
már elfelej tették nyelvüket, lévén távol a határoktól. Ortodox román 800 fő volt, 15 házzal és 5
templommal.

Szepternber 29-én Husiban volt, egy ortodox püspök rezidenciájaban. A környező dombok te
le voltak szőlőskertekkel,köztük a vajda szőlőjével is. Itt 495 magyar nyelvü katolikust talált egy
fatemplommal. de lelkipásztor nélkül. A környéken még két helyen kb. 70 hivő lakott. Jelentésé
ben még Husi város nevének magyarázatával is foglalkozik, azzal hozva összefüggésbe, hogya
lakosságot a Husz-féle eretnekségre kényszeritették. Úgy tűnik azonban, hogy valemelyik ős ál
dozott "egy bizonyos alakban" módon, Ami az ortodoxokat illeti, nekik kőtemplomuk volt
ólomlemezzel fedve. mellette egy kolostor, ahol az ortodox püspök lakott a szerzeteseivel. A vá
ros - mondja Diodato - csak 10 ortodox házból állott, a többi 600 mind a környéken volt.

Október 3-án Diodato megérkezett lasiba, az ország fővárosábaés a fejedelem rezidenciájába.
A fejedelem udvarában dívó szokások ról beszélve a jelentésében néhány megjegyzést tesz a vadá
szatról és a halászatról Vasile Lupu uralkodása alatt. Például az Udvar szomszédságában készí
tett tóban különböző kategóriájú halak voltak. Mégsem volt senkinek joga - a fejedelem halá
szain kivül- a halászatra. A magánemberek csak három halat foghattak a tóból, Ezen rendelkezés
megszegőit megbüntették. Ezzel szemben a legteljesebb szabadsággal vadászhatták a tavat el
özönlő kacsákat és libákat,

Pietro Diodato jelentésének legérdekesebb része éppen Vasi le Lupu fejedelem udvarával kap
csolatos, akit személyesen is ismert. Az Udvart elég szépnek találta az országgal összehasonlítva.
Tudta azt is, hogy a fejedelem majdnem mindennap tanácskozott a bojárjaival. Vasile Lupu bí
ráskodásáról beszélve Diodato kiemeli kormányának teljesen abszolutista jellegét, amiről már
beszéltünk. Amikor bíráskodási hatalmát gyakorolta, mindazoknak akik a fejedelemmel beszél
tek, térdelniök kellett Diodate megelégedéssel jegyzi meg. hogy Lupu megszüntette ezt a "rossz
szokást", míg Oláhország fejedelme, Matei Basarah változatlanul fenntartotta.

Mindenkinek a sapkájával kezében kellett állnia, míg a fejedelem egy "olaszos" székben ült,
amely piros bársonnyal volt letakarva; kissé a "bojárok "előtt, akik mind egy oldalon ültek, bal
ról, széken, szintén sapkájukkal a kezükben.

Diódatót is fogadta ez a fejedelem. Kiment az Udvarba egy szokásos nyilvános kihallgatás al
kalmávaL Mikor a fejedelem meglátta, azonnal feloszlatta a gyűlést, és magánlakosztályába vo-
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nult vissza. Mikor aztán Diodatót is bevezették abba a terembe, az összes bárók a fejedelemmel
együtt felálltak és a fejedelem megérintve a kezét hellyel kinálta meg a jobbján, az összes bojárok
előtt.

Miután bemutatta a Kongregáció ajánlólevelét. a moldvai katolikus egyház ügyeiről beszél
gettek, ami a legfőképpen érdekelte Diodatót. A fejedelem a katolikus püspökök helytelen visel
kedéséről panaszkodott, akik kifosztották az egyházat azzal, hogy mindent magukkal vittek
Lengyelországba. A Moldvában hátrahagyott vikáriusok botrányos viselkedése miatt a fejede
lem kénytelen volt elkobozni a bacaui egyház javait. Diodato kérésére azonban megígérte, hogy
visszaadja ezeket a javakat, azzal a feltétellel, hogya továbbiakban jól megőrizzék azokat. Lupu
fejedelem valószínűleg jó benyomást tehetett a látogató püspökre, annál is inkább, mert a görög
szerzetesek, akiknek a feladata volt a bacaui egyház javainak őrzése, elmentek a fejedelemhez és
arra kérték, hagyja meg nekik javaikat. Ő állítólag így válaszolt: .,Úgy vélem, nem jó dolog ki
fosztani egy egyházat és gazdagítani egy másikat".

Iasi városból Diodato nem jelentett jó benyomásokat. Az összes házak, mind a bojároké,
mind a polgároké kicsik voltak, fából építve és szalmával fedve. Nem talált, mondja Diodato,
palotákat, mint Itália városaiban.

lasiban 202 katolikus volt a kereskedők, katonák és más országokból való küldötteken kívül,
akik lengyelek, franciák, olaszok, magyarok és szlávok voltak. Iasiban akkor az ortodoxoknak
9600 házuk volt körülbelül 100ezer lélekkel, 9 férfi és I női kolostor. Diodato beszél még Szent
Piroska ereklyéiről, amelyeket a konstantinápolyi pátriárkától vettek 30 ezer scudóért, s melye
ket abban az időben hoztak át Bulgáriából lasiba, nagy ünnepély és tiszteletadás közben.

Iasiból Diodato Cotraniba ment október 8-án, ahol 494 katolikust talált, kőfalas templom
mal. Ezek a katolikusok majdnem mind szászok voltak, igen kevés magyar. Mind jól beszéltek
románul.

Cotnariban ~ jegyezte meg a látogató püspök ~ készült az ország legjobb bora s mind a fejede
lemnek, mind a bojároknak ott volt szőlőjük. Cotnariban 500 ortodoxot talált 100 házzal.

Október 12-én a látogató Suceavában volt, a moldvai fejedelemség régi fővárosában. Sőt azt
állítja, hogy ez volt Vasile Lupu fő rezidenciája, aki itt is fenntartott egy palotát. Suceavában
csak 50 katolikus volt, a többi 3000 moldvai 700 házzal és 1600 örmény 300 házzal.

Október 14-én meglátogatta Baian a Szűzanya mennybemenetelének szentelt templomot. Je
lentésében egyéni ízű leírását adja a templom építészeti stílusának és gazdagságának. Baiaról
Tirgu Neamtba ment, ahol 92 katolikust talált és 100 ortodox házat 550 lélekkel. Meglátogatta
még Sabaoanit és 5 ehhez az egyházközséghez tartozó falut; Rachiteni 195 katolikussal, Agiude
ni I l6-tal, Tamasani 64-gyel,Tetcani l65-tel és Licuseni 33 katolikussal. Október 21-én megláto
gatta Roman városát, ahol 31 katolikust talált és 260 ortodox házat, azaz 1500 lelket. Ott volt
egy másik ortodox püspök rezidenciája, aki abban a kolostorban lakott, amely szomszédos volt
a Szent Piroskáéval. Ezeken kívül Romanban még 450 örmény élt.

Október 24-én Bacaut látogatta meg, a moldvai katolikus püspök rezidenciáját, ahol 500 hivő

élt. Jelentésében Diodato a város püspöki templomát írja le, mondván, hogy szép falakkal épült.
A templom gazdagságáról írva elmeséli, hogyan tulajdonította el azt A. Goski püspök és vitte el
magával. Ugyanazt a fosztogatási rendszert folytatta Zamoiski püspök is egy megbízottja segít
ségével.Azután azon javak elkobzásáról is beszél, amelyeket a bacaui püspökség vett el, és leirja a
kolostor történetét. Körülötte a következő falvak vannak: Faraoani 300 katolikussal, Trebesul
125katolikussal, Solontul 90 katolikussal. Lucacesti 63 katolikussal és Valea Seaca 50 katolikus
sal.

Az utolsó város, amelyet meglátogatott, Trotus volt, 122katolikussal, melynek szomszédságá
ban sót termeltek ki a bányászok. A közelben volt Stanesti 106katolikussal. Más három faluban,
Manestiben, Borzestiben és Balanában alig IlO katolikus volt.

Diodato azzal fejezi be jelentését, hogy anélkül, hogy tanácsokat akarna adni a .kitűnő és tisz
telt Kardinálisoknak a Kongregációból, lévén ő csak egy kis oktalan féreg ", szükségesnek ítéli a jó
keresztény papok ideküldését az általa meglátogatott országokba, hogy rendet teremtsenek az el
hagyott templomokban vagy az olyanokban, amelyeket méltatlan pásztorokra bíztak ...
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