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A 16. század közepe táján a protestantizmus nem csupán Magyar
országon terjedt el, hanem annak keleti tartományában, Erdélyben
is. Főként a német anyanyelvű szászok tértek át, habár Ferdinánd
királya diétákon többször is kinyilvánította az eretnekek iránti el
lenérzését. l A vallásos életen erősen éreztette hatását a török hódí
tás, amely a protestantizmus terjedésével párhuzamosan a tudo
mányok és az oktatás hanyatlását is eredményezte.

Úgy látszott, hogy a katolicizmus tekintélyének helyreállítása és
a szellemi élet felfrissítése Magyarország megmaradó területein
összekapcsolható.i Ennek lehetőségét ismerte fel a nagy humanista
püspök, Oláh Miklós,3 akinek fő céljai között szerepelt a katoliciz
mus és az oktatás helyreállítása. Az erre irányuló buzgalma és ér
deklődése a regensburgi diétán született, ahol akkor először hall
gatta a francia Claude Le [ay atya, Szent Ignác első társai egyikének
prédikációját.4

Oláh püspök már az ötvenes évek közepén kezdett zsinatokat
tartani saját egyházmegyéjében a klérus lelki életének megújítása
érdekében a sienai Pietro Illicinos támogatásával, miközben a neves
jezsuita teológus és író, Canisius Szent Péter, akit később szentté és
az egyház doktorává avattak, az Alapítóhoz írott egyik levelében
hangsúlyozta Jézus Társasága jótékony munkájának szükségessé
gét Magyarországon; Szent Ignácnak ez a vágya haláláig megma
radt."

A jezsuiták hamarosan fontos szerephez jutottak a vallás terjesz
tésében. A nyomda megnyitása és az ehhez kapcsolódó tervnek a
megvalósítása a belga Francesco Beller" nevéhez fűződik, bár a je
zsuiták előtt már a protestánsok is alkalmazták ezt a módszert,
amely lehetővé tette vallásuk gyorsabb terjesztését.8

Ami az oktatás területét illeti, a jezsuiták kollégiumokat alapí
tottak, ahol latin, görög és héber nyelvet tanítottak, Cicero, Quinti
lianus, Vergilius, Horatius, Terentius és Livius olvasásán keresztül
eljutottak a skolasztikus teológiához és filozófiához. Tanítványaik
kal komolyan foglalkoztak, még szokásaikat is ellenőrizték, és ke
ményen megbüntették őket, ha megsértették a fegyelmet. Termé
szetesen az egyik legsúlyosabb fegyelemsértésnek az eretnek tanok
iránti vonzódás és a protestáns könyvek olvasása számított: ez a
kollégiumból való kizárást vonta maga után.
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A kollégiumokban, így a nagyszombatiban is, amelynek főin

tendánsa akkoriban a már említett Pietro Illicino volt, a diákokat
versenyre buzdították; ebből a célból készültek írásművek, ren
deztek szavalóversenyeket, vitákat vallási kérdésekben, melyek
rendszerint a nagy nyilvánosság előtt zajlottak."

A Béccsel való kapcsolat javítása érdekében a magyar városokba
számos jeles prédikátor érkezett, köztük az olasz Gabriele Merca
ti.lűOláh püspök többször hívott össze szinódust, amelybe lelkigya
korlatokat is beiktattak; így a magyar klérus lelki képzettségében
jelentős javulás következett be, miközben misszionáriusok apostoli
útjait is kezdték szervezni.II A lelkigyakorlatok tartásának javasla
tát egy jezsuita szerzetes, Vitoria terjesztette elő, aki részt vett az
1560-61-es zsinatokonY

Giovanni Vitoria Burgosban (Kasztília) született, a Társaságba
Rómában lépett be 1549 márciusában, miután magával Szent Ignác
cal elvégezte a lelkigyakorlatot; 1578. május 22-én halt meg Nápoly
ban. A nápolyi jezsuiták történésze, Francesco Schinosi terjengősen

a "mi európai szellemű híres misszionáriusunk"-ként említi. Mi
után befejezte tanulmányait a Római Kollégiumban, Vitoria Bécsbe
költözött, ahol 1551-ben pappá szentelték, letette az örökfogadal
mat (1562), majd a kollégium rektora lett. Az egyik legfőbb támo
gatója volt a nagyszombati kollégium alapításának. Ragaszkodott
hozzá, hogy Konstantinápolyba mehessen a török császár követei
nek kíséretében, majd ott maradt valamilyen ürüggyel, "hogy imi
gyen nyerhessünk néhány lelket a Mi Urunk Jézus Krisztusnak, vagyis
hogy segítségükre legyünk, hogy sokan ne a keresztény papok hiányában
vesszenek el", mint azt 1559. március 22-én Laínez generálishoz cím
zett levelében írta. l3

Miután visszatért Olaszországba, Vitoria Messinában volt rek
tor (1565), majd vizitátor Szardínia tartományban, rektor Nolá
ban; prédikált Salemóban, Venafróban, Teramóban... 1570-ben a
Marc Antonio Colonna vezette pápai flotta káplánjaként részt vett
a lepantói ütközetben. 1575-ben már Tarantóban találjuk, mint Le
lio Brancaccio püspök munkatársát; később a nápolyi tartomány
kongregációja megválasztotta képviselőnek a Prokurátorok Kong
regációjába. 14

A protestantizmus nagyon elterjedt volt Erdélyben is; az 1557
es diéta idején Magyarországnak ezen a részén a katolicizmuson
kívül képviseltette magát a lutheranizmus, a kálvinizmus és az
unitarizmus. 1571-ben, Zsigmond János halála után a Báthory-csa
lád lépett a hercegi trónra. Azon kevés családok egyike volt,
amely megmaradt a katolikus hitben. IS Báthory Istvánnak szándé
kában állt a jezsuiták letelepítése uradalmain; az ukrán Leleszi ér
kezett elsőként Erdélybe 1579-ben,16 őt követte az olasz származá
sú P. Odescalchi.

Luigi Odescalchi Comóban született 1548-ban, a római kollégi
umban tanult, 1562-ben lépett be a Társaságba; 1579-ben Krakkó-
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ban nyelvtant és retorikát tanított. Amikor elrendelték, hogy Er
délybe menjen, ahol az új kolozsvári kollégium alapítását bízták
rá, Lengyelország apostoli nunciusa, Giovanni Andrea Gagliari
azt írta Tolomeo Gallio érseknek, hogy "több, mint szívesen fog
menni, minthogy Krakkóban nem látja munkájának oly nagyon
remélt gyümölcsét".

Odescalchi misszionáriusként dolgozott az erdélyi falvakban,
és gyakran bonyolódott élénk és kemén~ vitákba unitárius és pro
testáns lelkészekkel közönség előtt is.1 Kolozsvári tartózkodása
idején sok, hírekkel teli levelet írt a város és a kollégium életéről,

amelyekben kifejezte az erdélyi herceg nagylelkű vendégszeretete
miatti háláját. Nápolyban halt meg 1585-ben.18

Ebben az időben aktívan működött a jezsuiták nyomdája,
amelynek első kiadványát ma is őrizzük. Címe: Theses de puro et
expresso Dei verbo... ad disputandum publice propositae, cum Claudio
poli in Transsylvania novum Gymnasium 50C. Jesu aperitetur 1581.19

Antonio Possevino jelentős módon járult hozzá a magyarországi
katolicizmus helyreállításához. Mantovában született 1533-ban,
1559-ben lépett be Jézus Társaságába, egy évre rá Piemontéba küld
ték, majd tíz évre Franciaországba. 1577-ben XIII. Gergely pápa
Svédországba küldte, ahol sikerült katolikus hitre térítenie III. János
királyt. 1581-ben érkezett Lengyelországba, és onnan foglalkozott a
magyar ügyekkel is; ebben az időszakban ugyanis Báthory István
erdélyi herceg uralkodott Lengyelországban. Erdély mindig na
gyon kedves volt számára, és örömét levélben is kifejezte XIII. Ger
gely pápának, amikor rábízták a küldetést: .Szentséges Atyám, ha
azokban a provinciákban, amelyekbe Szentséged az elmúlt esztendőkben

küldeni méltóztatott, mindig éreztem az Isteni Gondviselés hatalmas erejű

támogatását, őszinte szívvel bevallhatom, hogy leginkább mégis Erdélyben
érintett meg, ahová most visszatérek..."

Possevino elmélyedt a magyar történelemben, és kétszeri átuta
zása során Magyarországon, valamint hosszas erdélyi tartózkodá
sa alatt alkalma volt jól megismerni a helyi problémákat, oly
annyira, hogy könyvet is írt róla, Transsylvania címmelf" (Vilno,
1584). Ez a mű nagyon szíves fogadtatásra talált mind a Szent
széknél, mind pedig a Jézus Társaságban.i' Különösen fontos val
lási szempontból az a mód, ahogyan a korabeli Magyarország
sürgető szükségleteit megközelíti. Azon a véleményen volt, hogy
sok papot kell küldeni Erdélybe a katolikus hit határozott és el
szánt visszaállítása érdekében. "Ma mintegy ötven papot kérnék.
Öket befogadó helyben és népben nem lesz hiány, derekasan együttmű

ködnének Isten szent akaratával. És a latin nyelvvel, amit sok magyar
nemes ért, és amit már sok pap is szívesen bírna, valamint tolmácsok
útján, mint azt Indiában is teszik, és a nyomtatott könyvekkel, és szűk

séges lenne, hogy még többet nyomtassanak, és a nyelv megtanulása ál
tal, amely nem annyira nehéz, bár nagyban különbözik más nyelvektől,

sokra vihetnék az isteni kegyelem segítségéve!... ,,22
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A vallási problémákon kívül Possevinót társadalmi kérdések is
foglalkoztatták. 1583-ban számos levelet és emlékeztetőt írt a pá
pának és több prelátusnak, amelyekben Magyarország gazdasági,
politikai és társadalmi helyzetéről ad leírást. Észrevette, hogy a
nemesség nagyon elszegényedett, Ausztriába vagy Csehországba
menekült a török elől, míg a parasztok annyian voltak, hogy jog
gal mondhatta az apostoli nuncius: "belőlük... áll a magyar biroda-
l ,,23om .

Possevino később Oroszországba ment, hogy kibékítse Báthory
Istvánt és lY., Rettegett Ivánt, és egyúttal előmozdítsa az orosz és
a római egyház egyesítését; de nem sikerült mást elérnie, mint né
hány kedvezményt a katolikusok számára. Szerencsésebb volt köz
reműködése a rutén egység megteremtésében. Possevino ekkor
visszatért Padovába teológiát tanítani (1587-1591). Megpróbálta ki
békíteni lY. Henrik francia királyt is az egyházzal. 1611. február
26-án halt meg Perrarában.é" Tizenkét szerzetes érkezett ekkor Er
délybe, köztük Capece és Fanfoni.

Ferdinando Capece 1545-ben Salernóban született ősi nemesi
nápolyi család sarjaként. Kitűnt klasszikus, filozófiai és jogi mű
veltségével. 1571-től jezsuita; sürgette XIII. Gergely pápánál a ró
mai angol kollégium megalapítását. Később Krakkóban dolgozott.
Amikor Báthory István király 1583-ban Kolozsvárott megalapítot
ta a Seminarium pontificium et regiumot, Claudio Aequaviva ge
nerális neki adta a rektori megbízatást. Ott is kitűnt lelkipásztori
buzgóságával; olyannyira, hogy amikor 1586-ban kitört a pestis,
tevékenyen részt vett a betegek ápolásában, majd miután meg
kapta a kórt, az éisiúliusában, negyvenévesen, miÍldenki nagy fáj
dalmára elhunyt.

Girolamo Fanfoni Velletriben született 1557-ben, kiváló ered
ménnyel végzett tanulmányai után 1578-ban lett jezsuita szerze
tes, hamarosan pedig a római szeminárium prefektusa. 1584-ben
a kolozsvári kollégiumba küldték, ahol retorikát és dialektikát ta
nított, és a kollégium tanulmányi prefektusa volt. Miután a hal
dokló P. Capece kinevezte pestisben szenvedő szerzetestársai
rendfőnökének, hamarosan Fanfoni is megkapta a betegséget, és
1587. augusztus 17-én elhunyt.t"

A pestis megtizedelte a jezsuita rend képviselőit, de hamarosan
érkeztek mások Spanyolországból és Olaszországból, hogy vissza
állítsák a jezsuita iskolák megszerzett hírnevét. Kétségtelen azon
ban, hogy abban a korban, amikor a magyar katolicizmus válsága
a legmélyebb volt, az olasz jezsuiták különlegesen fontos szerepet
játszottak a katolikus szellem újjáélesztésében.

Németh Edina fordítása
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