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Források és irodalom
1. Levéltári források
ASV = Archivio Segreto Vaticano
Ann. LII = Armaria LII, vol. 19, 20, 21.
A. A. Arm. I—XVIII = Archivum Arcis, Armaria I-XVIII, n. 1728, 4760.
Dataria Ap., Processus Datariae = Dataria Aposíolica, Processus Datariae vol. 3, 4.
Segr. Stato, Germania = Segreteria di Stato, Nunziatura di Germania vol. 114-K.
Segr. Stato, Vescovi e Prelati = Segreteria di Stato, Vescovi e Prelati vol. 20, 22.
Sec. Brev., Reg. = Segreteria dei Brevi, Registra Brevium vol. 20, 35, 43, 44, 47, 52, 55, 58,
60, 69, 118, 143, 189, 191, 226, 229, 248, 315, 320, 356, 413, 483, 503, 581, 599, 604, 652,
661.
Arch. Concist, ActaMisc. = Archívum Concistoriale, Acta Miscellanea vol. 52, 95, 96.
Arch. Concist., Processus Consist. = Archívum Concistoriale, Processus Consistoriales vol. 21.
Congr. Concilio, Relat. Dioec. = Congregazione del Concilio, Relationes Dioecesium vol. 56.
Mise., Arm. XII = Miscellanea Armariorum XII vol. 144, 145, 146.
Fondo Pio vol. 107.
Fondo Borghese, serie III, vol. 60h.
ACDF = Archiv io della Congregazione per la Dottrina della Fede
Decreta S. O. = Decreta Sancti Officii vol. 1589, 1604—1605, 1606, 1608, 1610, 1610—
1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619—1620, 1621, 1624, 1625, 1627,
1629, 1631, 1634.
St. St. = Stanza Storica vol. L3—e, Q3—b, Q3—c, QQ3—с, TT1—a.
APF = Archivio storico della Sacra Congregazione per I'Evangelizzazione dei Popoli о de
"Propaganda Fide"
Acta = Acta Sacrae Congregationis vol. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12.
SOCG = Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali vol. 7, 8, 12, 56, 57, 58, 60,
66, 67, 72, 73, 75, 76, 80, 98, 113, 146, 147, 148, 151, 152, 262, 263, 320, 330, 358, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 395, 398.
CP = Congregazioni Particolari vol. 1, 2.
SC = Scritture riferite nei Congressi, Dalmazia Miscellanea vol. 3.
Istr. = Istruzioni diverse vol. 1, 2.
Lettere = Lettere e Decreti della Sacra Congregazione vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15.
Vis. e Coll. = Visite e Collegi vol. 5, 10, 11.
Inf. = Informazioni vol. 136.
Mise. Var. = Miscellanee Varié vol. I/a, 18.
Mise. Gen. = Miscellanee Generali vol. 15.
Mise. Div. = Miscellanee Diverse vol. 21, 22.
ARSI = Archívum Romanum Societatis Iesu
Congr. = Congregationes Generales et Provinciales vol. 51.
Inst. = Institutum vol. 188.
HS = História Societatis vol. 42, 47.
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Epp. NN. = Epistulae Nostrorum vol. 2, 3.
Epp. Ext. = Epistulae Externorum vol. 16, 17.
Vitae = Vitae vol. 136.
Opp. NN. = Opera Nostrorum vol. 160.
Ital. = Italia vol. 8, 77, 79, 156, 157, 163, 171.
Rom. = Romana vol. 12 I, 12 II, 15 I, 15 II, 16 I, 16 II, 18 I, 18 II, 19 I, 19 II, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31 1, 54,55, 56,57,58, 59, 78 I, 79, 80,81, 116 1, 116 II, 117, 130
II, 131 I, 172, 186, 218.
Germ. = Germania vol. 64, 65, 113 1, 113 II.
Austr. = Austria vol. 3 II, 4 I, 4 II, 20, 21, 131 I, 229.
FG = Fondo Gesuitico vol. 94, 538, 540, 703/3/b, 720AII, 739, 1613/2.
AGOCD = Archívum Generale
Ordinis Carmelitaruin Discalceatorum
Vol. 281/e.
BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana
Vat. lat. = Vaticani latini vol. 6533, 6696.
Barb. lat. = Barberiniani latini vol. 6872, 6901, 6905, 6928,
Fondo Boncompagni-Ludovisi vol. E 19, E 23, E 24
Fondo Ferrajoli vol. 723.
Biblioteca Casanatense (Róma)
Ms. Cod. 2672, 4112.
PAD = Povijesni Arhiv u Dubrovniku
A. Cons. Rog. = Acta Consilii Rogatorum vol. 85, 86, 87, 90, 91.
Acta 17. st. = Acta Sanctae Mariae Maioris 17. stoljece n. 1344, 1346, 1349, 1353, 1354,
1355, 1857, 1858, 1861, 1912, 1913, 1932, 1935, 2007, 2081, 2202, 2222, 2223, 2231.
Litt. Lev. = Litterae et commissiones Levantis vol. 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Litt. Pon. = Litterae et commissiones Ponentis vol. 13, 14, 15.
Traduzioni di capitulazioni e firmani 1459—1756. (1784-ben készült fordítás-kötet.)
Knjiznica Male Brace u Dubrovniku
Ms. Cod. 266.

2. Kiadottforrások
Ancona, Iosephus Maria: Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco
institutorum 19 (1554—1564), Quaracchi 1933.
Balázs Mihály—Fricsy Ádám—Lukács László—Monok István: Erdélyi és hódoltsági
jezsuita missziók. 1/1—2 (1609—1625), Szeged 1990, (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez XXVT/1—2)
Balázs Mihály—Kruppa Tamás—Lázár István Dávid—Lukács László: Jezsuita
Okmánytár 1/1-2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601—1606, Szeged 1995,
(Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez XXX3V/1—2.)
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BaSic, Büro: Elogia Iesuitarum Ragusinorum. (Izdao Dragoljub Pavlovic), Vrela i
prinosi 3 (1933) 1—104.
BaSic, BÜRO: Ljetopis dubrovackoga kolegija (1559—1764), Vrela i prinosi 7 (1937) 1—178.
Batinic, M[IJO] V[JENCESLAV]: Njekoliko priloga к boscmskoj crkvenoj poviesti, Starine
JAZU 17 (1885) 77—150.
Bunda Kálmán (szerk.): Moldvai csángó-magyar okmánytár I—1I (1467—1706), Budapest
1989, (A Magyarságkutatás Könyvtára 1.)
BOJANIC, DuSanKA: Sultanska akta izdata na zahtev Dubrovacke Republike od 1627. do
1647. godine. (Dubrovacki defter br. 3.), Mesovita grada (Miscellanea) 10, Beograd 1982,
(Istorijski Institut. Grada knj. 22.) 33—202.
BOJOVIC, BoSko: Dubrovnik et les Ottomans (1430—1472). 20 actes de Murad II et de
MehmedII en médio-serbe, Turcica 19 (1987) 119—173.
BOJOVIC, Bo$KO I.: Dubrovnik (Raguse) et les Ottomans, II. Onze actes de Mehmed II en
vieux-serbe (1473—1476), Turcica 24 (1992) 153—181.
BOJOVIC, BoSko I.: Dubrovnik (Raguse) et les Ottomans, III. 19 actes de Mehmed II en
vieux-serbe (I4~6—148J), Turcica 28 (1996) 271—298.
Borsa Iván—Tóth István György: Benlich Máté belgrádi püspök jelentése a török
hódoltság katolikusairól 1651—1658, Levéltári Közlemények 60 (1989) 83—142.
BoSKOV, VanÖO: Turski dokumenti и Dubrovackom arhivu iz druge polovine 16. vijeka о
odnosu pravoslavne i katolicke сгкл'в, Zbornik radova о Matiji Bivkovicu, Sarajevo 1982,
307—315.
Cerretus, Stanislaus Melchior: Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco
institutorum 22 (1585—1590), Quaracchi 1934.
Chiappini, Anicetus: Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum. 27.
(1628—1632), Quaracchi 1934.
CHIAPPINI, Anicetus: Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum. 28.
(1633—1640), Quaracchi 1941.
Collectanea S. Congregations de Propaganda Fide, seu decreta, instructiones, rescripta pro
Apostolicis Missionibus I (1622—1866), Romáé 1907.
BRAGANOVIC, Krunoslav: Izvjesce fra Tome Ivkovica, biskupa skradinskog, iz godine 1630,
Croatia Sacra 4 (1934) n. 7, 65—78.
Braganovic, Krunoslav: Izvjesce apostolskog vizitatora Petra Masarechija о prilikama
kától, naroda и Bugarskoj, Srbiji, Srijemu, Slavoniji i Bosni g. 1623. i 1624., Starine JAZU
39 (1938) 1—48.
Braganovic, Krunoslav: Biskup fraJeronim Lucic, njegovo dóba i njegovo izvjesce Svetoj
Stolid о prilikama и Bosni i Slavoniji (1638), Croatica Christiana Periodica 6 (1982) n. 10,
73—99.
Bujöev, Ivan: Awisi di Ragusa. Documenti sidTImpero Turco nel sec. XVII e sulla guerra di
Candia, Roma 1935, (Orientalia Christiana Analecta 101.)
BUJÖEV, Ivan: II cattolicesimo in Bulgaria nel sec. XVII secondo i processi informativi sulla
nomina dei vescovi cattolici, Roma 1937 (Orientalia Christiana Analecta 111.)
BUJÖEV, Ivan: Lettres d'information de la République de Raguse (XVIF s.), Sofija 1937,
(Godisnik na Sofijskija Universitet. Istoriko-filologiceski Fakultét—Kniga XXXIII. 10.)
Epistolae Praepositorum Generalium ad patres et fratres Societatis Jesu I, Gandavi 1847.
Elezovic, GliSa: Turski spomenici 1/1—2 (1348-1520), Beograd 1940—1952, (Srpska
Akademija Nauka. Zbornik za istocnjacku istorisku i knjizevnu gradju. Odeljenje drustvenih
nauka. Serija prva, knjiga I.)
FABIANICH, BONATO: Firmani inediti dei sidtani di Constantinopoli ai conventi francescani e
alle autoritä civili di Bosnia e di Erzegovina, Firenze 1884.
FEJÉR, Josephus: Defuncti primi saeculi Societatis Jesu (1540-1640) I—II, Romae 1982.
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FermendÉIN, EUSEBIUS: Acta Bulgáriáé ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a. 1799, Zagrabiae
1887, (Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium 18.)
FERMENDÉIN, EUSEBIUS: Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum
documentomm regestis ab anno 925 usque ad annum 1~52, Zagrabiae 1892, (Monumenta
spectantia históriám Slavorum meridionalium 23.)
FoKCINSKl, HlERONIM: Propozycje konsystoriálne vr XVI wieku. (Omówienie. Teksty polskie),
Rzym 1994, (Studia Ecclesiastica 18. Historica 11. Fontium Textus 2.)
FraknÓI VILMOS: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez, Budapest 1899.
FRANKL VILMOS: A budai Corvin-könyvtár történetéhez, Archeológiái Értesítő 5 (1871) 297—
299.
FricsyÁdáM: Levelek a hódoltsági Pécsről 1613—1629, Baranyai Helytörténetírás 1981. (A
Baranya megyei Levéltár évkönyve) Pécs 1982, 57—105.
FRICSY ÁdáM: Pécs a XVII. század derekán. (Vinkovics Benedek pécsi püspök I639-es
relációja), A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 29 (1984), Pécs 1985, 197—200.
Galla Ferenc: Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél, Vác 1936, (Olaszországi Magyar
Oklevéltár)
GaLLA Ferenc: Magyar tárgyú pápai felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus
megújhodás korából I, Budapest 1947, (Regnum—könyvek I. Egyháztörténeti Források 1.)
GELCICH JÓZSEF—THALLÓCZY LAJOS: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek
oklevéltára, Budapest 18S7.
GONZAGA, Franciscus: De origine Seraphicae Religionis Frcinciscanae eiusque
progressibus, Romáé 1587.
Hanuy FERENC: Petri Cardinalis Pázmány ecclesiae Strigoniensis archi-episcopi et regni
Hungáriáé primatis epistolae collectae I—II, Budapestini 1910—1911.
Holovics FLÓRIÁN: Baranya a XIII. század elején. (Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete
1620-ban), A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 11 (1966), Pécs 1967, 171—178.
Horvat, Karlo: Növi historijski spomenici za povjest Bosne i susjednih zemalja, Glasnik
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 21 (1909) 1—104, 313—424, 505—517.
Horvat, Karlo.- Növi historijski prilozi za povijest Albanije iz rimskih arhiva, Vjesnik Kr.
Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinskog zemaljskog árkivá 12 (1910) 79—106, 163—185, [242—
244: K. S. helyreigazításai]; Vjesnik kr. drzavnog árkivá u Zagrebu 7 (1938) 42—60.
HORVAT, Karlo: Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, Starine JAZU 34 (1913) 64—
172.
Institutum Societatis Jesu I—III, Florentiae 1892-1893.
JaÓOV, MARKO: Spisi Kongregacije za Propagandu Vere и Rimu о Srbima. I. (1622—1644),
Beograd 1986 (Zbomik za istoriju, jezik i knjiznevnost srpskog naroda SANU. II Odeljenje
26.)
JELENIC, JULIJÁN: Necrologium Bosnae Argentínáé. (Prema kodeksu franjevackog samostana
и Kr. Sutjesci), Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 28 (1916) 337—357.
JELENIC, Juliján: Spomenici kultumoga rada bosanskih Franjevaca (1437—1878), Starine
JAZU 36 (1918) 81—162.
JURIÓ, JosiP: Pokusaj "Zbora za sirenje vjere” god. 1627. da kod juznih Slavena uvede
zajednickopismo, Croatia Sacra 4 (1934) n. 8 143—174.
JURIC, JOSIP—KORÁDÉ, Mijo: Iz Arhivske grade о llirskom Kolegiju и Loretu, Vrela i prinosi
13 (1982) 61—105.
[KAIZER Nándor]: Descriptio Provinciáé Bosnae Argentínáé facta per R. P. F. Franciscus a
Varadino anno 1679, Szabadka é. n.
KaSiÓ, BARTOL: Putovanja juznoslavenskim zemljama. Prijevod: STJEPAN Sr§AN, Privlaka
1987, (II Kolo —Knj. 4.)
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KRAJCÁR, John: Cardinal Giulio Antonio Santoro and the Christian East. Santoro's
Audiences and Consistorial Acts, Roma 1966, (Orientalia Christiana Analecta 177.)
KraSic, StjepaN: Regesti pisama generáló dominikanskog reda poslanih и Hrvatsku (1392—
1600), Arhivski vjesnik 17—18 (1974—1975) 157—246, 21—22(1978—1979) 201—321.
LACKÓ, Michal: Memorandum ostrihomského arcibiskupa Kardinála Petra Púzmányho
Rímskei Posvütnei Kongregácii Sirenia Viery о katolíckej restaurácii Uhorska, roku 1622,
Most 3 (1956) 83—93.
LUKÁCS, Ladislaus: Monumenta Antiquae Hungáriáé I—IV (1550—1600), Romáé 1969—
1986, (Monumenta Historica Societatis Iesu 101, 112, 121, 131).
LUKÁCS, LADISLAUS: Catálogi personarum et officiorum Provincae Austriae Societatis Iesu
I—XI (1551—1773), Romáé 1978—1995.
LUKÁCS, Ladislaus: Catalogus generalis sen Nomenclator biographicus personarum
Provinciáé Austriae Societatis Iesu I—III (1551-1773), Romáé 1987—1988.
Mandic, Dominik: Hercegovacki spomenici franjevackog Reda iz turskoga dóba I (1463—
1699), Mostar 1934, (Monumenta Franciscana Iugoslavica II.)
MataSovic, Josip: Fojnicka regesta, Srpska Kraljevska Akademija. Spomenik 67, Drugi
razred 53 (1930) 59—432.
MOLNÁR Antal: Scardonai püspökök „ad limina” jelentései (1624—1648), Fons 1 (1994)
275—314.
M[ILOBAR], FfRANJO]: Dva savremena izvjestaja о Bosni iz prve polovine XVI.I. stoljeca,
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 16 (1904) 251—266, 449—456.
MOLNÁR Antal: Pietro Massarecchi antivari érsek és szendrői apostoli adminisztrátor
egyházlátogatási jelentése a hódolt Dél-Magyarországról (1633), Fons 2 (1995) 175—219.
MULAOMEROVIC, Jasminko: Dva testamenta beogradske kolonije dubrovackih trgovaca,
Nova et vetera 34 (1984) 171—177.
Nedic, FranCISCUS-Florianus: Monumenta privilegiorum, concessiomtm, gratiarum et
fcrvorum provinciáé Bosnae Argentínáé, Vukovarini 1886.
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SÁVAI JÁNOS—PINTÉR Gábor: Missziós dokumentumok Magyarországról és a hódoltságról I.
A Propaganda Fide Kongregáció levéltárából I. (Acta vol. 1—12. és SOCG vol. 56—79.),
Szeged 1993, (Documenta missionaria Hungáriám et regionem sub ditione Turcica existentem
spectantia II/I.)
SZCZUCKI, Lechus—Szepessy, TIBURTIUS: Andreas Dudithius: Epistulae I (1554—1567),
Budapest 1992, (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova XIII/1.)

9

Stojanovió, LJUBOMIR: Stare srpske povelje i pisma. Dubrovnik i susedi njegovi J/l—2,
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knjizevnost srpskog naroda. Prvo odeljenje. Spomenici na srpskom jeziku 19, 24).
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Bevezetés
1) A témaválasztásról
A doktori értekezés tárgya a Szentszék és a hódoltsági missziószervezés kapcsolata a
16. század utolsó és a 17. század első harmadában. A témaválasztás a hódoltsági
egyháztörténelem egésze szempontjából egyszerre jelenti a vizsgálati szempontok szűkítését és
bővítését is. Mindenekelőtt hangsúlyozottan nem a hódoltsági katolikus egyháztörténelem
egészével foglalkozom, hanem csupán azokkal az intézményekkel és jelenségekkel, amelyek a
Szentszékkel való kapcsolat szempontjából fontosak voltak. Ez a triviálisnak tűnő kijelentés
rögtön elnyeri az értelmét, mihelyt alaposabban szemügyre vesszük a dolgozat tartalmát.
Számos olyan intézményről ugyanis, amelyeket a szakemberek szűk körén túl a szélesebb
történeti köztudat is a hódoltsági katolicizmus döntő tényezőiként tart számon (pl. szegedi,
gyöngyösi és kecskeméti ferencesek, licenciátusok, csekély számú és elsősorban a hódoltsági
határvidéken működő világi papság)1, szinte említés sem esik az értekezésben. Ezzel szemben a
dolgozat gyakorlatilag csak a hódoltság legdélibb részeinek egyháztörténetét ismerteti, és
különös részletességei tárgyal olyan jelenségeket (pl. bosnyák ferencesség, raguzai
kereskedelem, balkáni missziószervezés), amelyeknek talán első látásra a fentieknél jóval
kevesebb köze van a magyar hódoltsági katolicizmus történetéhez.
Ennek a megértéséhez a Szentszék missziós célkitűzései és a korabeli magyar
egyházpolitikai szemlélet közti alapvető különbség tisztázása szükséges. A Szentszék ugyanis a
katolikus megújulás megindulásával, a 16. század második felétől kezdve, a török uralom alatt
levő európai országokat is missziós területként kezelte. Először apostoli vizitátorokat küldött,
és igyekezett minél több információt gyűjteni a megszállt területek lelkipásztori szükségleteiről,
majd a 17. század első évtizedeiben megindult a hódoltsági missziók megszervezése. Róma
tehát nagyjából ugyanazon szemüvegen át nézte az Oszmán Birodalom európai tartományait,
és ennek megfelelően a missziószervezés is azonos módszerekkel indult meg valamennyi
régióban. Ebben a kontextusban a hódolt Magyarország periférikus területnek számított,
amelyben a tényleges szervezőmunkát a magyar királyok egyházpolitikája tovább nehezítette.
Ez utóbbi lényege az a szemlélet, amely a hódoltságot Magyarország szerves és csak
ideiglenesen megszállt részének tekintette, és így természetesen a király nem mondhatott le a
főpapok kinevezéséről sem a hódoltsági egyházmegyékbe. Ez az egyházpolitika a
jogfolytonosság és a magyar államiság szempontjából teljesen igazolható, de lelkipásztori
szempontból eleve kudarcra volt ítélve, hiszen a Habsburg uralkodók által kinevezett püspökök
egyházfői kötelezettségeiknek szinte egyáltalán nem tudtak eleget tenni. Ugyanakkor a
hódoltsági magyar katolikus egyházi struktúrák maradványai szoros kapcsolatban maradtak a
királyi országrészben élő püspökeikkel, akik teljes körű joghatóságot gyakoroltak a hódoltsági
papok és hívek fölött akkor is, ha a pápa nem erősítette meg őket. Emiatt a hódoltsági egyház
azon (a magyar etnikumhoz kötődő) intézményei, amelyek a királyi országrészhez közelebb
voltak, és ennélfogva a magyar világi és egyházi struktúrákkal is szorosabb kapcsolatban álltak,
alapvetően kívülmaradtak Róma missziószervezési törekvésein, különösen az általunk tárgyalt
1 Ezzel kapcsolatban csupán néhány, a további irodalomra bőségesen hivatkozó összefoglalásra
szeretnék utalni: JUHÁSZ, COLOMAN: Laien im Dienst der Seelsorge während der Türkenherrschaft in
Ungarn. (Ein Beitrag zur Geschichte der Seelsorge), Münster 1960, (Missionswissentschaftliche
Abhandlungen und Texte 24.); SZAKÁLY FERENC: A hódoltsági katolikus egyháztörténet távlatairól,
Katolikus egyháztörténeti konferencia (Keszthely, 1987), Budapest é. n., 16—32; MOLNÁR ANTAL:
L Eglise catholique dans la Hongrie ottomane (16е—17 siede), Folia Theologica 9 (1998) sajtó alatt.
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kezdeti időszakban. A hódolt Magyarországot megcélzó missziószervezés központjává az
ország déli területei (Szlavónia, Szerémség, Temesköz) váltak. Egyrészt mivel ezeken a
vidékeken a magyar feudalizmus már gyakorlatilag nem tudta érvényesíteni az érdekeit,
másrészt pedig ezek a részek a balkáni missziószervezés jól ismert alappillérei, a bosnyák
ferencesek és a raguzai kereskedők működései területét alkották.2 A hódolt Magyarország
ennélfogva nemcsak az Oszmán Birodalom európai végvidékének számított, hanem a balkáni
katolikus missziószervezés perifériájának is.
Ezek a körülmények magyarázzák, hogy a dolgozat alapvetően a balkáni katolikus
egyházi viszonyokból és a balkáni missziók megszervezéséből kiindulva ismerteti a hódoltsági
missziószervezés kezdeteit. Ez a megközelítési mód reményeim szerint nem csak a hódoltsági
egyház történetének ismeretében hoz új eredményeket, hanem új perspektívákat jelent a
Szentszék és Magyarország kapcsolatainak kutatása szempontjából is. Itt elsősorban a
Fraknói VILMOS által kijelölt, elsősorban diplomácia-történeti megközelítéstől3 való
elszakadásra gondolok. Munkámat tehát elsősorban a VANYÓ TIHAMÉR4 és Galla FERENC5
által megkezdett kutatások folytatásának tekintem. Ez utóbbi történészek a politikai
kapcsolatok helyett sokkal inkább a pápaság és a magyarországi katolikus megújulás
összefüggéseire helyezték a hangsúlyt, de sajnálatos módon munkáik csak meglehetősen
csekély mértékben épültek be a szakmai köztudatba.6
A missziószervezés fentebb vázolt sajátosságaiból adódóan munkám során a
szorosabban vett egyháztörténeti kérdések mellett kénytelen voltam egy másik nehezen
kibogozható problémával, a délszláv etnikum hódoltsági jelenlétével is behatóbban foglalkozni.
A magyar történetírás a hódoltsági délszlávokat meglehetős leegyszerűsítéssel szerbeknek
tartja, a differenciáltabb kép kialakításának igényét pedig a forrásadottságok okozta

2Ezckről a kérdésekről két rövid, de kitűnő áttekintés: HoSKO, FRANJO EMANUEL: Djelovcmje
franjevoca Bosne Srebrene и Slavoniji, Srijemu, Ugarskoj i Transilvaniji tijekom XVI. i XVII. stoljeca,
Povijesno-teoloski simpozij u povodu 500. obljetnice smrti bosanske kraljice Katerine, Sarajevo 1979,
103—115, illetve SZAKÁLY FERENC: Katolikus hierarchia a török hódoltságban, Egyházak a változó
■világban. (A nemzetközi egyháztörténeti konferencia előadásai) (szerk. Bárdos István—Веке Margit),
Esztergom 1991, 245—249.
3 FRAKNÓI VILMOS: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent-székkel I—HI,
Budapest 1901—1903; Fraknóira és az általa elindított vatikáni kutatómunkára újabban: PÁSZTOR,
LAJOS: L'Istituto Storico Ungherese a Roma e il vescovo Vilmos Fraknói, Archivio della Societá
Romana di Storia Patria 100 (1977) 143—166; ADRIÁNYI GÁBOR: Fraknói Vilmos és a „Monumenta
Vaticana Hungáriáé Históriám illustrantia” megindítása, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok—Regnum
8 (1996/3—4) 61—72.
4 MOLNÁR Antal: Egy magyar egyháztörténész a 20. században: Vanyó Tihamér OSB, Magyar
Egyháztörténeti Vázlatok 6 (1994/1—2) 37—50. (Vanyó műveinek bibliográfiájával). Itt csak
módszertani szempontból legfontosabb munkáira utalok: VANYÓ TIHAMÉR: Püspöki jelentések a
Magyar Szent Korona országainak egyházmegyéiről (1600—1850), Pannonhalma 1933, (Olaszországi
Magyar Oklevéltár II) és VANYÓ TIHAMÉR: Belgrádi püspökök jelentései a magyarországi hódoltság
viszonyairól (1649—1673), Levéltári Közlemények, 42 (1971) 323—339.
3 FAZEKAS István: Galla Ferenc „Pálos missziók Magyarországon” című kiadatlan munkája, Pálos
rendtörténeti tanulmányok (szerk. Sarbak Gábor), Csorna 1994, (Varia Paulina 1.) 219—228. (Galla
műveinek bibliográfiájával).
6 így például a Szentszék és Magyarország koraújkori kapcsolatait összefoglaló igénnyel tárgyaló
legújabb tanulmány is elsősorban a kapcsolatrendszer politikai és hadtörténeti vonatkozásait ismerteti.
HILLER ISTVÁN: A Vatikán és Magyarország (1526—1699), Magyarország és a Szentszék
kapcsolatának ezer éve (szerk. Zombori István), Budapest 1996, 135—169.
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áthidalhatatlan nehézségekre való hivatkozással hárítja el.7 Nem véletlen tehát, hogy a
katolikus délszláv elem hódoltsági betelepülésére elsősorban az egyháztörténeti kutatások
figyeltek fel,8 emellett (főleg török forások alapján) régóta közismert a szintén katolikus
raguzai kereskedők hódoltsági tevékenysége is.9 A nemzetközi (elsősorban horvát és bosnyák)
kutatások ugyanakkor jelentős katolikus délszláv népcsoportok migrációjára hívták fel a
figyelmet, és mindenekelőtt a bosnyák katolikus kereskedők és iparosok fontosságát
hangsúlyozzák. Szerintük Boszniában és a hódolt Dél-Magyarországon a raguzai kereskedők
16. századi monopolisztikus helyzetét a 17. században a katolikus bosnyák kereskedők ingatták
meg, az ő helyükre léptek a visszafoglaló háború kataklizmái után az ortodox vallású szerb
kereskedők.10
A horvát és szerb gazdaságtörténeti, illetve a magyarországi néprajzi kutatások
eredményeit az egyháztörténeti forrásanyag nem várt mértékben mélyíti el. A disszertáció, a
missziószervezés történetének társadalom- és gazdaságtörténeti vonatkozásait kibontva, a
katolikus délszláv kereskedők etnikai megoszlására, gazdasági és egyházi szerepére, továbbá
belső küzdelmeire kíván rávilágítani. Ezt különösen az a tény teszi lehetővé, hogy a
missziószervezés általunk vizsgált első korszaka egybeesett a hanyatló raguzai és a felemelkedő
bosnyák kereskedők konkurrencia-harcának csúcspontjával, a belgrádi kápolna kegyurasága
feletti ádáz viszálykodással. A belgrádi kápolnaviszály önmagán túlmutató jelentőségére joggal
mutatott rá a kérdéskör legjobb szakértője, SRECKO M. DZaja, hangsúlyozva az ügy alapos
feltárásának szükségességét a balkáni katolicizmus történetének jobb megértése érdekében.11 A
7 Itt csak néhány újabb összefoglalásra és tanulmányra utalok: SZAKÁLY FERENC: Szerbek
Magyarországon—szerbek a magyar történelemben (Vázlat), A szerbek Magyarországon (szerk.
Zombori István), Szeged 1991, 21—25; HEGYI KLÁRA: Tőrök berendezkedés Magyarországon,
Budapest 1995, (História Könyvtár. Monográfiák 7.) 190—202; RÁCZ ISTVÁN: A török világ
hagyatéka Magyarországon, Debrecen 1995, 119, 122—124; DÁVID GÉZA: Magyarország népessége
a 16—17. században, Magyarország történeti demográfiája (896—1995). Millecentenáriumi előadások
(szerk. Kovacsics József), Budapest 1997, 169; MISKEI ANTAL: Török kori magyar városok. A budai
szandzsák hászvárosainak gazdasági és társadalmi viszonyai a 16. század második felében,
Debrecen—Szigetszentmiklós 1998, 109—110.
8 Vö. pl.: UNYI BERNARDIN: Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története, Budapest 1947;
VANYÓ TIHAMÉR: A hazai hódoltság vatikáni források tükrében, Vigilia 38 (1973) 88—97.
Ugyanakkor az egyháztörténeti irodalomban is találkozunk olyan véleménnyel, amely szerint a
hódoltsági katolikus délszlávok is szerbek voltak: Borsa Iván—Tóth István György: Benlich Máté
belgrádi püspök jelentése a török hódoltság katolikusairól 1651—1658, Levéltári Közlemények 60
(1989) 88.
9 FEKETE Lajos: Latinok a XVI. századi Budán, Magyar Nyelv 57 (1961) 20—25; MÉSZÁROS
LÁSZLÓ: Der Handelsverkehr der slawisierten „Latini” aus Ragusa in den Ofner türkischen
Zollbüchern (1550—1580), Studia Slavica 24 (1978) 177—186.
1®A később bőségesen idézett szakirodalomból itt csak a téma alapvető feldolgozását említem: DZaja,
SRECKO M.: Konfessionalität und Nationalität Bosniens und der Herzegowina. Voremanzipatorische
Phase 1463—1804, München 1984, (Südosteuropäische Arbeiten 80.)
1 * „Eine Gesamtdarstellung dieser Affäre, mit dem Schwerpunkt auf den Argumentationsmustem der
streidender Parteien und den historischen Hintergründen, würde viel Aufschluss über den
Balkankatholizismus unter den Osmanen überhaupt geben.” DZAJA: Konfessionalität und Nationalität
i. m., 171. A kápolnaviszály történetét jezsuita részről (a jezsuita provenienciájú forrásanyag egy részét
felhasználva) ismertette: VANINO, MIROSLAV: Isusovci и Beogradu и XVII. i XVIII. stoljecu, Vrela i
prinosi 4 (1934) 4—19; ferences részről főleg Vanino adatai alapján: BARBARIC, MLADEN sen.: Bivsi
beogradski fratri i njihova relikvija и Zemunu, Franjevacki vijesnik 42 (1935) 277—283; ugyancsak
Vanino alapján: RaDONIC, JOVAN: Rimska kurija i juznoslovenske zemlje od XVI do XIX véka,
Beograd 1950, (Posebna izdanja SAN 155. Odeljenje drustvenih nauka, nova serija 3.) 80—87.
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missziószervezés szempontjából is döntő fontosságú konfliktus részletes bemutatása és alapos
elemzése tehát —szándékaim szerint— az egyháztörténeti eredményeken túl a hódoltsági
gazdaság- és társadalomtörténet számára is izgalmas tanulságokkal szolgál.
* * *

A doktori értekezés témája eredetileg a hódoltsági jezsuita missziók története volt, de
hamar világossá vált, hogy a majd’ egy évszázadot (1612—1686) felölelő, hosszmetszet jellegű
feldolgozás számos nehézséget vet fel. A legkomolyabb problémát a teljesen különböző
feltételek és körülmények között működő (emellett teljesen eltérő feldolgozottságú) hódoltsági
jezsuita missziós állomások egy értekezésen belüli tárgyalása jelentette. Másrészt pedig a
jezsuiták működése mindig erősen kapcsolódott a hódoltsági egyház többi intézményéhez és a
missziószervezés jelenségeihez, a jezsuita missziók összefüggéseiből kiragadott tárgyalása ezért
nehezen lenne indokolható, ugyanakkor valamennyi kapcsolódási pont bemutatása
szétfeszítette volna az értekezés kereteit. Emiatt döntöttem végül egy rövidebb időszakasz
teljességre törekvő, keresztmetszet jellegű bemutatása mellett, amely a Szentszék és a
hódoltság kapcsolatait helyezi a vizsgálódás középpontjába.
A munka szerkezetét és időhatárait több szempont együttes figyelembevételével
alakítottam ki. A szorosabb értelemben vett missziószervező munka a hódolt Magyarország
területén csak 1612-ben, a jezsuita misszió megalapításával kezdődött meg, azonban az
előzmények a 16. század nyolcvanas éveiig, sőt még korábbra nyúlnak vissza. Ezek
összefoglalására vállakozik az első fejezet annak a tudatában, hogy —noha számos ponton
sikerült új források bevonásával kiegészíteni eddigi ismereteinket— a 16. századra
vonatkozóan a szisztematikus vatikáni kutatások még sok újat is tartogathatnak a kutatók
számára. A missziószervezés első fázisának, tehát a jezsuita misszió megalapításának és első
évtizedeinek történetét, illetve a Hitterjesztés Szent Kongregációjának az alapítást követő
évtizedben végzett hódoltsági tevékenységét a színvonalas dokumentumközléseknek és a
viszonylag homogén levéltári forrásanyagnak köszönhetően reményeim szerint sikerült átfogó
igénnyel feldolgozni. Némi magyarázatot igényel viszont az értekezés időhatárának 1635-ben
való lezárása. Ennek elsődleges oka, hogy a bőséges forrásanyag és a rendelkezésre álló
viszonylag rövid idő nem tette lehetővé, hogy kutatásaimat kiterjesszem a török hódoltság
végéig, hiszen ez többszörösére növelte volna a dolgozat terjedelmét. Az 1635. év mint felső
időhatár azért tűnt kézenfekvőnek, mivel ekkorra gyakorlatilag megtörténtek az első fontosabb
intézkedések, lezajlottak az első konfliktusok, és kialakultak azok az erővonalak, amelyek
mentén a hódoltsági misszió az elkövetkezendő ötven évben szerveződött. Úgy gondolom
tehát, hogy a kutatások első lépéseként az alapkérdések feltérképezéséhez a kezdeti időszak
feltárása bizonyulhat a legalkalmasabbnak.
A munka szerkezeti beosztását illetően a leghasznosabbnak a szervezőmunka fázisaihoz
igazított kronologikus rend megtartását tartottam. Elsődleges célomnak a minél teljesebb
eseménytörténeti rekonstrukciót, a missziószervezés római és helyi mechanizmusainak
bemutatását tekintettem, minden esetben törekedve az események értelmezésére, a kapcsolódó
szálak felfejtésére, és különösen a hódoltsági missziószervezést elsődlegesen befolyásoló
egyetemes egyháztörténeti háttér, illetve a helyi társadalmi-egyházi viszonyok ismertetésére.
Ezt az első közelítésre nem túl „modem” tárgyalási módot az a tény tette szükségessé, hogy a
hódoltsági missziók történetét a magyar egyháztörténetírás mindeddig nem tárta fel, a horvát és
szerb munkák pedig csak vázlatosan, elsősorban Szlavóniára koncentrálva foglalkoztak a
kérdéssel.12 A missziószervezés konkrét lépései, a római hatóságok intézkedései, a helyi papság
Itt az alább idézett szakirodalomból csak a három legalapvetőbbet említem: PREMROU, MIROSLAV:
Serie dei vescovi romano-cattolici di Beograd, Archívum Franciscanum Historicum 17 (1924) 489—
508, 18 (1925) 33—34; RADONIC: Rimska kiirija i. m. \ BUTURAC, JOSIP: Katoliőka Crkva и Slavoniji
za turskoga vladanja, Zagreb 1970, (Analecta Croatica Christiana 1.)
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és a hívek, továbbá a vizitátorok, a misszionáriusok és a püspökök tevékenységének pontos
ismerete nélkül nem alkothatunk valós képet a Szentszék és a hódolt Magyarország
kapcsolatáról.
2) A forrásokról
Az értekezés forrásanyagának döntő részét a Jezsuita Rend Római Levéltárának
{Archívum Romámon Societatis Iesu)13 és a Hitterjesztés Szent Kongregációja Levéltárának
{Archivio síorico della Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli о de
„Propaganda Fide’’)14 gyűjteménye alkotja. Ami a jezsuita forrásokat illeti, a rend
magyarországi történetére vonatkozó dokumentumok az 1550—1606 közötti évekből LUKÁCS
László és később szegedi munkatársai jóvoltából a teljesség igényével készült, igen
színvonalas forrásközlésben láttak napvilágot.15 A hódoltsági missziók történetéhez nagy
segítséget nyújt a szintén LUKÁCS LÁSZLÓ irányítása mellett a szegedi egyetemen készült
forráskiadvány, amely az erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók történetének 1609—1625
közötti forrásanyagát közli, a rend központi levéltárának dokumentumait illetően szinte a
teljességre törekedve.16 Lukács és munkatársai munkái mellett MIROSLAV VÁNINO horvát
jezsuita műveit kell kiemelnünk.17 Művei közül szempontunkból elsősorban Bartol Kasic

13 a levéltár anyagára vő.: LAMALLE, EDMOND: L’archivio di un grande Ordine religioso. L Archivio
Generale della Compagnia di Gesit, Archiva Ecclesiae 24—25 (1981—1982) 91—120, illetve
GRAMATOWSKI, WIKTOR: Glossario gesuitico. Guida all'intelligenza dei documenti, Roma 1992.
1^ A levéltár anyagának használatához kiváló segédeszköz: KOWALSKY, NIKOLA—METZLER, JOSEF:
Inventory of the Historical Archives of the Sacred Congregation for the Evangelization of Peoples or
„de Propaganda Fide”, Rome 1983, (Studia Urbaniana 18). A kongregáció 17. századi történetére és
tevékenységére alapvető: METZLER, JOSEF (dir.): Sacrae Congregations de Propaganda Fide
Memoria Rerum. (350 anni a servizio déllé missioni 1622—1972) 1/1—2 (1622—1700), Rom—
Freiburg—Wien 1971—1973.
13 LUKÁCS, LADISLAUS: Monumenta Antiquae Hungáriáé 1—ГУ (1550-1600), Romáé 1969—1986,
(Monumenta Historica Societatis Iesu 101, 112, 121, 131); Balázs MIHÁLY—KRUPPA TAMÁS—
LÁZÁR ISTVÁN Dávid—LUKÁCS LÁSZLÓ: Jezsuita Okmánytár. 1/1-2. Erdélyt és Magyarországot
érintő iratok 1601-1606, Szeged, 1995. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink
történetéhez XXXIV/1—2.) Ugyancsak LUKÁCS LÁSZLÓnak köszönhetően hozzáférhető a rend osztrák
tartományának teljes katalógus-anyaga a rendtagok életrajzával kiegészítve: LUKÁCS, LADISLAUS:
Catalogi personarum et offtciorum Provincae Austriae Societatis Iesu 1—XI (1551—1773), Romáé
1978—1995, illetve UŐ: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciáé
Austriae Societatis Iesu 1—111 (1551-1773), Romáé 1987—1988. LUKÁCS LÁSZLÓ munkásságának
áttekintése: MOLNÁR ANTAL: A 85 éves P. Lukács László köszöntése, Magyar Egyháztörténeti
Vázlatok — Regnum 7 (1995/1—2) 247—260.
16 Balázs Mihály—Fricsy ádám—Lukács László—Monok István: Erdélyi és hódoltsági
jezsuita missziók FI—2 (1609—1625), Szeged 1990, (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez XXVI/1—2.) Az itt közölt dokumentumok kisebb része már korábban
magyar fordításban is napvilágot látott: FRICSY ÁDÁM: Levelek a hódoltsági Pécsről 1613—1629,
Baranyai Helytörténetírás 1981. (A Baranya megyei Levéltár évkönyve), Pécs 1982, 57—105. Fricsy
több tanulmányban fel is dolgozta a hódoltsági jezsuita misszió történetére vonatkozó kutatásait: FRICSY
ÁDÁM: Katolikus iskolák a hódoltságban, Pázmány Péter emlékezete (szerk. Lukács László—Szabó
Ferenc), Róma 1987, 361—388; UŐ.: A pécsi jezsuita misszió történetéből (1612—1686), Baranya 4
(1990/1) 143—151.
17 Vanino életművére lásd: KORABE, MlJO: Kronologija i bibliografija radova O. Miroslava Vanina,
Vrela i prinosi 13 (1982) 5—22.
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hódoltsági adatokban igen gazdag beadványainak és önéletírásának kiadása18, illetve a jezsuita
rend horvátországi történetének kétkötetes monográfiája érdemel említést.19 A magas szintű
előmunkálatok azonban a jezsuita levéltári anyag esetében sem mentettek fel a levéltári
kutatások alól: egyrészt az 1625 előtti időszakra vonatkozóan is sikerült új dokumentumokat
feltárnom,20 másrészt pedig (Lukács László és Balázs Mihály segítségével)
összegyűjtöttem az 1626—1686 közötti évek hódoltsági vonatkozású forrásanyagát, amelyből
jelen értekezés keretein belül természetesen csak az első évtized anyaga kerül hasznosításra.
Sokkal bonyolultabb a helyzet a missziókat irányító, 1622-ben alapított szentszéki
hatóság, a Hitterjesztés Szent Kongregációjának Levéltára esetében, ugyanis ott az igen nagy
mennyiségű forrásközlés és tanulmány —paradox módon— inkább nehezítette, mint
könnyítette a munkámat. Ennek oka elsősorban a közlések nagy száma, elszórtsága és
váltakozó színvonala. A Propaganda Kongregáció levéltárán alapuló, a hódoltságra vonatkozó
első komolyabb és máig haszonnal forgatható forrásközlés a bolgár származású ferences
historikus, Euzebije FERMENDZIN nevéhez fűződik.21 Míg FERMENDZIN munkáját követve a
horvát és a szerb történetírás folyamatosan komoly érdeklődést mutatott a levéltár anyaga
iránt,22 addig a magyar történészek közül egészen a legújabb időkig érdemben csak Galla
FERENC dolgozott az archívumban, azonban ő elsősorban a királysági és erdélyi
missziószervezés történetére koncentrált.23 Az 1980-as évektől kezdve a magyar történetírás

VaNINO, MIROSLAV: Predlozi Bartola KaSica Svetoj Stolid za spas i procvat katolicanstva и
Turskoj (1613. i 1614.). Croatia Sacra. 4 (1934) n. 8, 217—254; UŐ: Autobiografija Bartola KaSica,
Grada za povijest knjiznevnosti hrvatske, 15 (1940) 1—144. Kasic önéletrajzának hódoltsági
vonatkozású részeit a Raguzában őrzött kézirat alapján már korábban közzétette: FERMENDZin,
EUSEBIUS: Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editoriam documentorum regestis ab
anno 925 usque ad annum 1~52, Zagrabiae 1892, (Monumenta spectantia históriám Slavorum
meridionalium 23.) 342—366. A Fermendzin által kiadott szöveg horvát fordítása: M[JLOBAR],
F[RANJO]: Dva savremena izvjeStaja о Bosni iz prve polovine XVII. stoljeca, Glasnik Zemaljskog
muzeja Bosne i Hercegovine 16 (1904) 251—266, 449—456. Vanino kiadása alapján az életrajz
hódoltsági részleteinek modem horvát fordítása: KaSic, BARTOL: Putovanja juznoslavenskim
zemljama. Prijevod: SlJEPAN SrSan, Priviaka 1987, (II Kolo — Knj. 4.) Az önéletrajzzal kapcsolatos
újabb irodalomtörténeti kutatásokra: ViNCE-PALLUA, JELKA: Autobiografija Bartola KaSica—joS
jedan isusovacki doprinos etnologiji, Zivot i djelo Bartola Kasica. Zbornik radova sa znanstvenoga
skupa u povodu 340. obljetnice Kasiéeve smith Zadar—Pag, 18—21. travnja 1991., Zadar 1994,
205—212 és ZlaTAR, ANDREA: KaSiceva „Vita": zivotopis kao putopis, uo. 233—240. Az
egyedülállóan izgalmas önéletrajzi munka modem kritikai kiadásán és teljes horvát fordításán a Kasicéletmű legjobb ma élő ismerője, VLADIMIR Horvát dolgozik.
VANINO, MIROSLAV: Isusovci i hrvatski narodl. (Rád и XVI stoljecu. Zagrebaőki kolegij), Zagreb
1969; UŐ: Isusovci i hrvatski narod II. (Kolegiji dubrovaőki, rijeőki, varazdinski i pozeSki), Zagreb
1987.
20 Itt elsősorban az itáliai (mindenekelőtt római) provinciák és a Fondo Gesuitico anyagában talált, a
megfelelő helyeken idézett dokumentumokra utalok.
21 FERMENDZIN: Acta Bosnae potissimum ecclesiastica i. m. Fermendzin történetírói munkásságára
lásd: DaMiS, IVAN: „La dimensione di cattolicitá" nelle ricerche di storia ecclesiastica degli Slavi
meridionali di Eusebio Fermendzin, Cakovec 1988; HoSKO, FRANJO EMANUEL: Euzebije Fermendzin
crkveni upravnik ipovjesnik, Zagreb 1997, (Bibliotéka Orientacije 15.)
22 Itt eltekintek a vonatkozó munkák felsorolásától, csupán utalok az irodalomjegyzékben JOSIP
Buturac, Krunoslav Draganovic, Marko Jaőov, Juldan Jelenic, Josip Juric, Büro KokSa,
Dominik Mandic, Bazilde PandZic, Miroslav Premrou és Jovan Radonic munkáira.
22 Galla munkásságára lásd Fazekas István fentebb idézett tanulmányát. Galla hagyatékát a Magyar
Országos Levéltár őrzi, ebben található a királysági és erdélyi ferences és pálos missziók történeténetéről
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újra érdeklődni kezdett a kongregáció levéltára iránt,24 és majdnem egyidőben két forrásközlő
vállalkozás is megkezdődött. 1993-ban látott napvilágot Sávai JÁNOS és PINTÉR GÁBOR
gondozásában az a dokumentumkötet, amely szándéka szerint a kongregáció magyar
vonatkozású iratait közli az 1622 és 1637 közötti évekből.25 Ez a munka azonban semmilyen
szempontból nem felel meg a legelemibb szakmai követelményeknek, ezért használatától
munkám során tudatosan tartózkodtam.26 SÁVAI a forrásközlés mellett a római Laterán
Egyetemen megvédett doktori disszertációjában, majd ennek jelentősen kibővített magyar
nyelvű változatában kísérletet tett a kongregáció levéltárának anyagán alapuló monografikus
feldolgozásra is, amely középpontjában a licenciátusok története állt, követve a JUHÁSZ
KÁLMÁN által kijelölt kutatási irányt.27 Mindazonáltal írásáinak alapvetően hitbuzgalmi jellege,
az önmagával is ellentmondásokba keveredő és anakronisztikus apologétika, illetve a csapongó
előadásmód a felhalmozott tekintélyes adatmennyiség ellenére műveinek értékét és
felhasználhatóságát jelentős mértékben csökkenti.
A másik vállalkozás TÓTH István György nevéhez fűződik, aki 1994-ben megjelent
forráspublikációjában 42 darab, 1627 és 1707 közötti magyar vonatkozású, részben már
kiadott jelentést és levelet tett közzé a Propaganda Kongregáció levéltárából, és egy
beszámolót a konventuális minorita rend római központi levéltárából.28 A mintaszerűen
publikált dokumentumok közül azonban egy sem vonatkozik a hódoltsági missziók kezdeti
időszakára.29 A nagyszámú délszláv és kisszámú magyar forrásközlés és feldolgozás ellenére
mégiscsak az a megoldás tűnt a legcélszerűbbnek, hogy a kongregáció levéltárának az általam
vizsgált időszakaszt érintő valamennyi hódoltsági vonatkozású dokumentumát igyekeztem
felkutatni és feldolgozni. Az első látásra ez nem tűnik ugyan nehéz, legfeljebb időigényes
feladatnak, tekintve a levéltár rendezettségét és anyagának szinte sértetlen állapotát, de a
levéltár rendjének alapját jelentő korabeli földrajzi csoportosítás bizonytalanságai és a
miscellanea jellegű fondok nagv száma bizony nemegyszer okozott komolyabb meglepetéseket
is.30
A római levéltári kutatómunka egyik legizgalmasabb fázisát a Szent Hivatal
Kongregációjának levéltárában (Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede)
végzett kutatások jelentették. Ez a kongregáció (a Propaganda Kongregációhoz hasonlóan)
írott monográfiák kézirata, amelyek sajtó alá rendezésén szintén Fazekas István dolgozik. Galla a
hódoltsággal kapcsolatban is végzett anyaggyűjtést ugyan, de érdemben a témával nem foglalkozott.
24 BORSA Iván: A vatikáni „Congregatio de Propaganda Fide” levéltára, Levéltári Szemle 25
(1985/1) 63—65.
SÁVAI JÁNOS—PINTÉR Gábor: Missziós dokumentumok Magyarországról és a hódoltságról I. A
Propaganda Fide Kongregáció levéltárából 1. (Acta vol. 1—12. és SOCG vol. 56—79.), Szeged 1993,
(Documenta missionaria Hungáriám et regionem sub ditione Turcica existentem spectantia II/I.)
26 Részletes bírálata: BENDA KÁLMÁN—TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: A jezsuiták mecsetje (Egy
forráskiadvány margójára), Budapesti Könyvszemle 6 (1994/1) 20—25.
22 SÁVAI JÁNOS: La partecipazione dei laid al lavoro pastorale in Ungheria nei secoli XVI—XVII,
Roma 1982; UŐ: Missziók, mesterek, licenciátusok, Szeged 1997, (Documenta missionaria Hungáriám
et regionem sub ditione Turcica existentem spectantia II/I.)
2^ TÓTH ISTVÁN György: Relationes missionariorum de Hungária et Transilvania (1627—1707),
Roma—Budapest 1994, (Bibliotheca Academiae Hungáriáé in Roma. Fontes 1.)
29TÓTH a disszertáció kéziratának lezárásával egyidőben több kisebb hódoltsági vonatkozású
forrásközlést publikált (vö. irodalomjegyzék), az ezekben közzétett dokumentumokat római kutatásaim
során eredetiben használtam.
29 így például a hódoltsági missziószervezés első éveinek számos dokumentumát tartalmazó kötet a
dalmáciai vegyes anyagok között nyert elhelyezést (APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3), vö.: TÓTH
ISTVÁN György: Pázmány Péter négy ismeretlen levele, Ráday Gyűjtemény Évkönyve 8 (1997) 170.
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nem adta át anyagát a Vatikáni Levéltárnak, és egészen a legújabb időkig a történeti kutatások
előtt is zárva maradt. A levéltár 1991 óta fokozatosan oldotta fel zártságát, és 1998. január 22én ünnepélyesen is megnyitotta kapuit a kutatók számára. Azonban már a megnyitást megelőző
nagyszabású nemzetközi konferencia több előadója is felhívta a történészek figyelmét, hogy a
többszörös anyagpusztulás miatt a levéltár csalódást fog okozni a nagy reményekkel érkező
tudósoknak. Ugyanakkor ez a szentszéki hatóság volt időrendben és rangjában is az első a
római kongregációk között: 1542-ben alapította III. Pál Congregatio Scmctcie Inquisitionis
haereticae pravitatis néven. 1588 után általános elnevezése Congregatio Romanae et
Universalis inquisitionis seu Congregatio Sancti Officii lett, mai nevét (Hittani Kongregáció,
Congregazione per la Doltrina della Fede) csak 1965-ben kapta. A Szent Hivatal
Kongregációjának joghatósága elvben az egész katolikus világra kiterjedt, tevékenysége
azonban bíróságai révén elsősorban az itáliai félszigeten bírt meghatározó jelentőséggel.31 A
Hivatal a hódoltsági missziók történetében különösen 1622 előtt, a Propaganda Kongregáció
megalapítását megelőző évtizedben játszott jelentős szerepet. A 17. század elején gyakorlatilag
ez a kongregáció irányította a missziókat, még ha természetesen nem is a missziószervezés volt
az elsődleges feladata. Erre az első látásra meglepő tényre viszonylag kézenfekvő a
magyarázat: a kongregáció döntött a missziós lelkipásztorkodáshoz szükséges felhatalmazások
ügyében. Joghatósága révén tehát a missziók megszervezésében és irányításában is komoly
befolyásra tett szert. A misszionáriusok a munkájukhoz nélkülözhetetlen fakultások
megszerzése vagy meghosszabbítása érdekében részletes beszámolókat küldtek a Szent
Hivatalhoz, amelyek stilárisan teljesen megegyeznek a későbbi Propaganda Kongregációhoz
küldött beszámolókkal. Sajnos a beérkezett levelezésanyag nagyrésze elpusztult, de a
hódoltságra vonatkozóan több izgalmas forrás maradt fenn a Stanza Storica elnevezésű,
miscellanea jellegű fondban. Emellett viszont szinte hiánytalanul fennmaradtak a kongregáció
gyűléseinek határozatai, amelyek lapidáris rövidségük ellenére is igen sokat elárulnak a Szent
Hivatal missziókkal kapcsolatos álláspontjáról.
Paradox módon a két legfontosabb szentszéki forrásőrző hely, a Vatikáni Titkos
Levéltár (Archivio Segreto Vaticano) és a Vatikáni Apostoli Könyvtár (Biblioteca Apostolica
Vaticana) csupán kiegészítő jellegű dokumentumokat rejt a hódoltsági missziók történetéről.32
A levéltárban elsősorban a püspökjelöltek kánoni kivizsgálásáról felvett jegyzőkönyveket kell
kiemelni. A Trentói Zsinat utáni egyházreform fontos eleme volt a püspökök személyének
gondos kiválasztása, ezért a püspökjelöltekről és leendő egyházmegyéikről megerősítésük előtt
Rómában vagy a területileg illetékes nunciatúrán alapos vizsgálatot folytattak (püspöki
processzusok). A magyarországi püspökjelöltekre vonatkozó jegyzőkönyvek 1612-ben

31 A kongregáció levéltáráról és a kutatás perspektíváiról az említett konferencia tájékoztatott
(elsősorban Adriano Prosperi, Silvana Seidel-Menchi, Peter Godman, Alejandro Cifres és
Tarcisio BERTONE előadásaira utalok). A konferencia anyaga remélhetőleg mielőbb nyomtatásban is
napvilágot fog látni. A Szent Hivatal Kongregációjának történetéről a levéltári anyag
hozzáférhetetlensége miatt mindmáig nem készült modem feldolgozás. A római inkvizíció történetére és
a további kutatás perspektíváira két alapvető munka: PROSPERI, Adriano: Tribunali della coscienza.
(Inquisitori, confessori, missionarí), Torino 1996, 5—210; TEDESCHI, JOHN: II giudice e l'eretico.
Studi sull'Inquisizione romana, Milano 1997 (a korábbi angol nyelvű kiadás bővített változata igen
bőséges bibliográfiával).
32 A két gyűjtemény anyagáról készült legjobb áttekintés: PÁSZTOR, LAJOS: Guida déllé fonti per la
storia deli’America Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Cittá
del Vaticano 1970, (Collectanea Archivi Vaticani 2), 1—301, 595—609, A levéltár legújabb
fondjegyzéke: Archivio Segreto Vaticano. Index der Bestände und entsprechende Mittel der
Beschreibung und der Forschung, Cittá del Vaticano 1998.
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kezdődnek, de a konzisztóriumi előterjesztésekből (proposiíiones comisíoriales) tudjuk, hogy
a vizsgálati eljárás már a 16. században is általános volt.33
A püspöki processzusokon kívül a másik jelentősebb forráscsoportot a hódoltsági
missziókkal kapcsolatban kiadott brevék jelentik. A breve a bullánál kevésbbé ünnepélyes pápai
levél, amely a kora újkorban a pápai levelezés legáltalánosabb formája lett, elsősorban politikai
és egyházfegyelmi ügyekben.34 A hódoltsági missziók története szempontjából elsősorban a 16.
században kibocsátott brevék jelentősek. Ekkor ugyanis általában nem ismerjük a
döntéshozatal korábbi fázisait, ezért sokszor a breve az egyetlen forrásunk az egyes
misszionáriusok és vizitátorok hódoltsági működésére.
Emellett mind a Vatikáni Titkos Levéltár, mind a Vatikáni Apostoli Könyvtár
legkülönbözőbb fondjaiban, valamint több római levéltárban és könyvtárban találtam
hódoltsági vonatkozású iratokat, elsősorban leveleket. Ezeknek az „eltévedt” forrásoknak a
felbukkanása meglehetősen esetleges, ezért természetesen a további kutatás újabb
dokumentumokat hozhat a napvilágra.
Végül mindenképpen szólni kell a hódoltsági missziószervezés másik központjának, a
Raguzai Köztársaságnak a levéltáráról, amelyben 1998 nyarán három hétig dolgozhattam.
Raguza (Dubrovnik) földrajzi és politikai helyzeténél, kiterjedt balkáni kereskedelménél,
valamint rendithetetlen katolicizmusánál fogva a balkáni missziószervezés legfontosabb bázisa
volt. Raguza jelentőségét szempontunkból tovább növeli, hogy a köztársaság polgárai jelentős
kereskedelmi tevékenységet folytattak a hódolt Magyarországon, amely még nagy vonalaiban
sem ismert a hazai történetírásban.35 Hódoltság-kutatóink érdektelenségét ez esetben a rossz
forrásadottságok sem menthetik, hiszen a Dubrovniki Történeti Levéltár (Povijesni Arhiv и
Dubrovnikii) a Balkán félsziget talán legrégibb, de mindenesetre leggazdagabb forrásőrző
intézménye. A Dubrovniki Történeti Levéltár középkori eredetű: első említése 1251-ből
származik, a 15. században pontos rendelkezések szabályozták a levéltári dokumentumok
-13 A 17. századi jegyzőkönyvek egyházmegyékre vonatkozó vallomásainak feldolgozását jelen sorok
szerzője végzi. A jegyzőkönyvek a Vatikáni Titkos Levéltár három fonójában találhatóak: Archivio
Concistoriale, Processus Consistoriales (a Rómába küldött tisztázatok); Dataria Apostolica, Processus
Datariae (a Rómában lefolytatott vizsgálatok fogalmazványai); Archivio della Nunziatura in Vienna,
Processi dei vescovi e degli abbati (a bécsi nunciatúrán lefolytatott vizsgálatok fogalmazványai). Vö.:
RJTZLER, Remigius: Die bischöflichen Informativprozesse in den "Processus Consistoriales" im
Archiv des Kardinalkollegs bis 1907, Römische Historische Mitteilungen 2 (1957/58) 204—220; UŐ.:
Bischöfliche Informativprozesse im Archiv der Datarie, Römische Quartalschrift 50 (1955) 95—101.
A bécsi nunciatúrán őrzött jegyzőkönyvek jegyzéke 1667-ig: GAUCHAT, PaTRITIUS: Hierarchia
Catholica medii et recentioris aevi IV (1592—1667), Monasterii 1935, 377—382. Az első sorozatban
található magyar vonatkozású jegyzőkönyveket felsorolja: GALLA FERENC: A püspökjelöltek kánoni
kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban. A magyar katolikus megújhodás korának
püspökei, Levéltári Közlemények 20—23 (1942—1945) 163—186. A kozisztóriumi előterjesztések
diplomatikai ismertetése: FOKCINSKI, HEERONIM: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. (Omówienie.
Teksty polskie), Rzym 1994, (Studia Ecclesiastica 18. Historica 11. Fontium Textus 2.) 1—42. Az
általam használt magyar vonatkozású előterjesztések: ASV Mise. Arm. XII vol. 144, 145, 146 passim.
34 A breve irattípusra és az anyag levéltári elhelyezésére: PÁSZTOR: Guida déllé fonti i. m., 112—119;
PONCET, OLIVIER: Secrétairerie des brefs, Papauté et Curie romaine. (Plaidoyer pour une édition),
Mélanges de l’École Framjaise de Rome. Italie et Méditerranée 108 (1996) 381—405.
33 A magyar történetírást csak a kapcsolatrendszer középkori része érdekelte: GELCICH JÓZSEF—
THALLÓCZY Lajos: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára, Budapest 1887. A téma
monografikus feldolgozása: DlNIC-KNEÉEVIC, DUSANKA: Dubrovnik i Ugarska и srednjem veku, Növi
Sad 1986, (Filozofski Fakultét u Növöm Sadu. Institut za istoriju. Vojvodanska Akademija Nauka i
Umetnosti. Monografije. Knjiga 28.) A levéltárban az elmúlt száz évben magyar kutatómunka
(tudomásom szerint) nem folyt.
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őrzését, a 18. században pedig már külön levéltáros (pubblico circhivista) kezelte a
gyűjteményt. A 19. században két komoly rendezést hajtottak végre a levéltárban, amelyek
ugyan sok szempontból nem felelnek meg a korszerű (sőt már a korabeli) elveknek sem,
ugyanakkor ezeknek köszönhetően az anyag mégiscsak viszonylag könnyen áttekinthető és
használható. Az évszázadok alatt hatalmasra duzzadt levéltárnak balkáni (sőt összeurópai)
viszonylatban óriási szerencséje volt: komoly károk nélkül vészelte át az 1667. évi, az egész
várost rombadöntő földrengést, a második világháborút és az 1991/92. évi, egyébként súlyos
következményekkel járó szerb bombázást is. A levéltár őrzésére egészen a köztársaság 1806ban bekövetkezett megszűntéig a székesegyház és a különböző hivatalok szolgáltak, jelenlegi
helyére, az előkelő Sponza Palotába csak 1951/52 folyamán került. A legrégebbi
dokumentumok a 11. századra nyúlnak vissza, a köztársaság bukásáig és a rövid francia
megszállásig terjedő időszak levéltári anyaga mintegy 7000 kötetre és 100000 önálló
dokumentumra (un. szálas anyag) rúg.36
A levéltár igen gazdag anyagából a rendelkezésre álló rövid idő alatt csupán a
köztársaság hivatalos levelezésének vonatkozó részeit tudtam átnézni, későbbre hagyva a
pénügyigazgatás és a hivatalos magánírásbeliség (kereskedelemtörténeti szempontból
egyébként igen izgalmas) fondjait. A diplomáciai és a kolóniákkal folytatott levelezésből
kihüvelyezhető a Raguzai Köztársaságnak a hódoltsági eseményekkel kapcsolatos
állásfoglalása, és részleteiben is megismerhetjük a városállam vezetőinek a hódoltsági pozíciók
megőrzése érdekében kifejtett diplomáciai erőfeszítéseit. Mivel a Szentszék a bosnyák
ferencesek mellett elsősorban a raguzai kereskedőkre építve kívánta a hódoltsági missziókat
megszervezni, ezért a köztársaság szempontjainak és törekvéseinek ismerete nélkülözhetetlen a
Szentszék és a hódoltság kapcsolatainak feltárásához.
Az értekezés forrásbázisából két alapvető forráscsoport sajnos hiányzik: a szorosabb
értelemben vett ferences levéltári anyag, illetve a török források. A szentszéki
missziószervezésben részt vállaló bosnyák ferences provincia levéltárainak tekintélyes része
csodával határos módon átvészelte a török hódoltság évszázadait.37 A sutjeskai, kresevói és
fojnicai kolostorokban őrzött törökkori dokumentumok feltehetőleg a magyar hódoltságra is
fontos adatokat tartalmaztak — sajnos, valószínűleg immár múlt időben. A délszláv háborúban
a ferencesek elmenekültek kolostoraikból, a levéltáraik pedig minden valószínűség szerint
elpusztultak.38 A ferences rend obszerváns ágának római archívuma az 1798. évi francia

^ A levéltár történetéről és anyagáról több kitűnő tájékoztató jellegű munkával és nyomtatott
inventáriummal rendelkezünk. GELŐIC, JOSIP: Dubrovciőki Arhiv, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i
Hercegovini 22 (1910) 537—588; FORETIC, VlNKO: Pregled stanja fondova, zbirki, i skupina
Drzavnog arhiva и Dubrovniku na dán 22. travnja 1955., Arhivist 1955 n. 2, dodatak IV; UÖ:
Dosadasnji rezidtati i dalnje potrebe izdavanja arhivskih izvora Historijskog Arhiva и Dubrovniku i
ostalih dubrovaőkihpovijesnih vrela, Arhivski vjesnik 13 (1970) 445—461; LUME, LUCIO: L'Archivio
Storico di Dubrovnik. (Con repertorio di documenti sulié relazioni della repubblica di Ragusa con le
cittá marchigiane), Roma 1977 (Quademi della Rassegna degli Archivi di Stato 46); Arhivski fondovi i
zbirke и arhivima i arhivskim odjelima и SFRJ. SR Hrvatska, Beograd 1984, 131—154; LAZNIBAT,
VELIMIR: Govor Dubrovnika и 17. i 18. stoljecu (na osnovi arhivskih spisa), Mostar 1996, 37—73. A
háborús károkról: FlCOVIC, IVÓ: UniStavanje Hrvatskih arhiva i arhivske baStine и ratu 1991—1992,
Arhivski Vjesnik 34—35 (1991—1992) sv. 35—36, 219—221.
37 HUNSKI, VlEKOSLAVA: Arhivska grada и franjevackim samostanima na podruőju Bosne, Glasnik
Arhiva i drustva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine 14—15 (1974—1975) 53—61.
38 Az egyházi intézmények pusztulásáról készitett első felmérés a levéltári anyag megsemmisüléséről
csak általában nyilatkozik, de horvátországi ferencesek személyes beszélgetés során a boszniai ferences
levéltárak pusztulásáról tájékoztattak. TOMASEVIC, IVÓ: Unistenja i ostecenja usred ratnih dogadanja
na podruőju vrhobosanske nadbiskupije 1992. do 1995., Crtajte granice, ne precrtajte ljude. Zbomik
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okkupáció alatt szenvedett helyrehozhatatlan veszteségeket, emiatt a levéltár főleg 19—20.
századi anyagot tartalmaz.39 A' török források egyháztörténeti fontosságára újabban éppen
török részről hivták fel a figyelmet.40 Isztambuli levéltári kutatásokra a nyelvi és paleográfiai
ismeretek hiánya miatt nem volt lehetőségem, ugyanakkor a missziószervezésre vonatkozó
török okiratok egy része latin, olasz horvát és szerb fordításban hozzáférhető, ezeket
természetesen munkám során hasznosítottam.41

radova u povodu imenovanja vrhobosanskog nadbiskupa Vinka Puljica kardinalom (prir. Josipovic,
Marko—Zovkic, Mato), Sarajevo—Bol 1995, (Studia Vrhobosnensia 7), 604, 629, 631.
39 PandÉIC, BasilE: Les Archives Générales de l 'Ordre des Freres Mineurs, Archívum 4 (1954)
153—164. A tanulmány szerzője, a rend egykori levéltárosa és a bosnyák ferencesek ma élő
legavatottab történetírója a kutatás várható eredménytelenségét illetően személyes beszélgetéseink során
is megerősített.
40 ERCAN, Yavuz: Die Stellung der Nicht-Muslime in der Türkei im 15. und 16. Jahrhundert, Wien,
1529. Die erste Türkenbelagerung. Textband. 62. Sonderausstellung des Historischen Museums der
Stadt Wien, Wien—Köln—Graz, 1979, 127—159.
41 FabiaMCH, DONATO: Firmani inediti dei sultani di Constantinopoli ai conventi francescani e alle
autoritä civili di Bosnia e di Erzegovina, Firenze 1884; MataSovic, JOSIP: Fojniöka regesta, Srpska
Kraljevska Akademija. Spomenik 67, Drugi razred 53 (1930) 59—432; MANDIC, DOMINIK:
Hercegovaőki spomenici franjevaőkog Reda iz turskoga dóba 1 (1463—1699), Mostar 1934,
(Monumenta Franciscana Iugoslavica II) passim; SABANOVIC, HAZIM: Turski dokumenti и Bosni iz
druge polovine XV stoljeca, Istorisko-pravni zbomik Pravnog fakulteta Sarajevo 1—2 (1949) 175—
208; BOJANIC, DuSanka: Sultanska akta izdata na zahtev Dubrovaöke Republike od 1627. do 1647.
godine. (Dubrovaöki defter br. 3.), Mesovita grada (Miscellanea) 10, Beograd 1982, (Istorijski Institut.
Grada knj. 22.) 33—202; BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. I, 177, 269—
271.
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I) Apostoli vizitációk a hódolt Balkánon XIII. Gergely pápasága idején
(1572—1585)
1) Pietro Cedulini vizitációja Konstantinápolyban és a Dél-Balkánon (1580—1581)
A Szentszék első intézkedései az Oszmán Birodalomban élő katolikusok érdekében
elválaszthatatlan kapcsolatban állnak a 16. század második felében határozott lépésekkel
meginduló katolikus megújulással. A Trentói Zsinatot követő évtizedeket az egyháztörténetírás
a reformpápák korának nevezi, ugyanis zsinat rendelkezéseinek végrehajtása (illetve
pontosabban ennek a folyamatnak a megindítása) az 1566—1590 között egymást követő
három pápa: V. Pius (1566—1572), XIII. Gergely (1572—1585) és V. Sixtus (1585—1590)
nevéhez fűződik. Ennek a folyamatnak a lényege, hogy a pápaság rendkívül határozottan és
energikusan kezébe vette a reform szinte valamennyi lényeges részének megvalósítását, és
ezáltal centralizálta a katolicizmus belső megújulását és a rekatolizációs törekvéseket. A római
központosítás számos eleme közül mindenekelőtt az állandó pápai követségek, a nunciatúrák
funkciójának kibővülését kell kiemelni. Ennek lényege, hogy az 1560-as évektől kezdve a
nunciusok feladatköre nem csak a diplomáciai képviseletre terjedt ki, hanem egyre inkább a
tridentinumi reform megvalósításának előmozdítására, adott esetben az ellenreformáció
hathatós támogatására összpontosult. A Rómából irányított reformfolyamat hatékonyabb
megvalósítását segítette elő a kúriai hivatalok átszervezése, és ennek jegyében a pontosan
körülírt feladatkörrel rendelkező „szakminisztériumok”, a kongregációk megalapítása, amelyek
végső megszervezése V. Sixtus nevéhez fűződik. Ugyancsak ő tette kötelezővé 1585-ben
valamennyi katolikus főpásztor számára, hogy meghatározott időközönként (az egyházmegye
Rómától való távolságától függően három, négy, öt vagy tíz évente) Rómába jöjjenek és
egyházmegyéjük állapotáról beszámoljanak (Visitatio Sacrorum Liminum Apostolomra). 1588tól a püspökök a jelentéseket az 1564-ben alapított Zsinati Kongregációnak (Sacra
Congregatio Concilií) voltak kötelesek beterjeszteni, amely ezeket revideálta, megválaszolta és
megerősítette.42
A Róma-központú katolikus reformnak és a helyi egyházak ellenőrzésének egyik
legfontosabb eszköze az apostoli vizitáció volt. Az intézmény lényege, hogy a pápa a saját
nevében különleges felhatalmazásokkal ellátott püspököt küld egy idegen egyházmegye
vizitálására. A vizitátor legfontosabb feladata a Tridentinum végrehajtásának ellenőrzése,
szükség esetén ennek hathatós előmozdítása, illetve alapos, de nem a részletekben elvesző
beszámoló összeállítása a látogatás során szerzett tapasztalatokról. Ez utóbbi elkészítésében a
vizitátorok mindig pontos kérdőívekre támaszkodhattak. Az apostoli vizitációk tehát a
Szentszék lehető legközvetlenebb beleavatkozását jelentették a helyi egyházak életébe, a pápa
ezért csak néhány országban alkalmazhatta őket. Az első apostoli vizitációk V. Pius nevéhez
fűződnek, aki az Egyházi Állam és a Nápolyi Királyság püspökségeibe küldte megbízottjait, de
az intézmény virágkorát XIII. Gergely uralkodása alatt élte. A pápa trónralépése után, 1573
elején hét kiváló püspök indult részletes instrukciókkal ellátva az Egyházi Állam
egyházmegyéibe, akiket még abban az évben számos vizitátor követett, immár egész Itália
területén. Az apostoli vizitáció tehát a katolikus reform egyik legfontosabb eszközévé vált a

4- A bőséges szakirodalomból csak a legújabb szintézire hivatkozom: Mayeur, Jean-Marie— PiETRi,
CHARLES—VaUCHEZ, André—VENARD, Marc (dir.): His tőire du Christianisme des origines á nos
jours Vili: Le temps des confessions (1530-1620/1630), Paris 1992, 247—254. (A vonatkozó fejezetet
Marc Venard írta.)
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félszigeten, a többi európai államban viszont (így például Franciaországban) alkalmazása a
helyi főpapság és a világi hatóságok részéről számos akadályba ütközött.43
A Szentszék által erőteljesen központosított katolikus reform természetesen nem csak
Európa újrakrisztianizálását, illetve rekatolizálását tűzte ki célul, hanem a majd száz éve
megkezdődött tengerentúli és keieti missziók ügyét is irányítása alá kívánta vonni. Ez a
törekvése ugyan csak 1622-től, a Hitterjesztés Szent Kongregációjának megalapítása után járt
sikerrel, ugyanakkor a 16. század második felétől kezdve a pápaság egyre intenzívebben kivette
a részét a missziószervezés munkájából. Eddig ugyanis a Szentszéktől kapott felhatalmazás és
megbízás alapján elsősorban a felfedezésekben élenjáró két katolikus nagyhatalom,
Spanyolország és Portugália gondoskodtak a tengerentúli missziók megszervezéséről és
fenntartásáról, kivonva ezáltal a hitterjesztés ügyét a Szentszék befolyása alól. Ennek a
rendszernek a hátrányai természetesen igen hamar megmutatkoztak, emiatt V. Pius és XIII.
Gergely többször is próbálkoztak különféle missziós feladatokkal megbízott bíborosi testületek
felállításával, illetve apostoli nuncius küldésével Amerikába. Ezek a kísérletek az uralkodók
ellenállása és a szervezetlenség miatt ekkor még nem vezettek sikerre, ugyanakkor világosan
mutatták a szentszéki missziós szerepvállalás szükségességét.44
Az átfogó reformprogram természetesen nem hagyhatta figyelmen kívül az Oszmán
Birodalmat sem, amely nem csak a keresztény Európa állandó fenyegetettségéből adódó
politikai aktualitása következtében, hanem az ortodox keresztények hatalmas tömegeinek
esetleges visszatérése, és az ekkor még gyakorlatilag alig ismert számú katolikus lakosság teljes
lelkipásztori elhagyatottsága miatt is állandó kihívást jelentett a Szentszék számára. A 16—17.
századi pápák váltakozó intenzitású törökellenes katonai és diplomáciai tevékenysége mellett
az 1580-as évektől kezdve a Szentszék egyre jelentősebb erőfeszítéseket tett a török
fennhatóság alatt élő katolikusok lelkipásztori ellátásának biztosításáért. A balkáni katolikusok
érdekében XIII. Gergely tette meg az első komolyabb lépéseket. Az ő uralkodása idején a
török háborúk szünetelése jó alkalmat nyújtott a missziós tapogatózások megkezdésére. Az
első információk beszerzéséhez az Itáliában már jól bevált apostoli vitzitáció tűnt a
legcélravezetőbbnek.45 Az intézményt a pápa ekkorra már az Adria túlpartján is kipróbálta:
1573-1574-ben Giovanni Francesco Sormano montefeltrói püspök látogatta meg a raguzai
egyházmegyét,46 majd 1579-ben Borromei Szent Károly közeli barátja és munkatársa,
Agostino Valier veronai püspök vizitálta a dalmáciai püspökségeket.47
PASTOR, Ludwig VON: Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters IX: Gregor XIII.
(1572-1585), Freiburg i. Br. 1923, 52—59, 900—901; BEAL, JOHN P.: The Apostolic Visitation of a
Diocese: a Canonico-Historical Investigation, The Jurist 49 (1989) 347—398 (itt: 378—390); az
itáliai apostoli vizitációk kutatásának megindulására: ALBERIGO, GIUSEPPE: Studi e problemi relativi
all'applicazione del Concilio di Trento in Italia (1945—1958), Rivista Storica Italiana 70 (1958)
253—254; két módszertanilag is mintaszerű feldolgozás: VlLLANI, PASQUALE: La visita apostolica di
Tommaso Orfini nel Regno di Napoli (1566—1568), Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’Etá
Modema e Contemporanea 8 (1956) 5—79; FlORANI, LUIGI: Le visite apostoliche del Cinque-Seicento
e la societá religiosa romana, Ricerche per la storia religiosa di Roma 4 (1980) 53—148.
44 METZLER, Josef: Wegbereiter und Vorläufer der Kongregation. (Vorschläge und erste
Gründungsversuche einer römischen Missionszentrale), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
Memoria Rerum. (350 anni a servizio delle missioni 1622—1972) 1/1 (1622—1700) (dir. Metzler,
Josef), Rom—Freiburg—Wien 1971, 44—60.
43 Az első balkáni apostoli vizitációkról nem sokat tudunk, bár már V. Pius idejéből vannak erre utaló
adataink. Valószínűleg apostoli vizitátorként működött például Ambrozije Kapic későbbi antivari érsek
Bulgáriában 1565-ben. Vö.: FERMENDÉIN, EUSEBIUS: Acta Bidgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque
ad a. 1799, Zagrabiae 1887, (Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium 18.) 1.
46 MATANIC, ATANAZDE: Apostolska vizitacija dubrovacke nadbiskupije god. 1573./4. prema spisima
saőuvanim и Tajnome vatikanskom arhivu, Mandicev zbomik u cast о. dra. Dominika Mandica

37

Ilyen előzmények után végül 1580 febaiár 10-én nevezett ki a pápa két apostoli
vizitátort a török hódoltság európai területeire. A Balkán déli részeinek és Konstantinápolynak
a meglátogatását Pietro Cedulini nonai püspökre, az északi részek (Dalmácia, Szlavónia,
Horvátország, Bosznia, Szerbia és Magyarország) vizitálását pedig Bonifacije Drakolica
stagnói püspökre bízta.48 A két vizitátor 1580-1581 folyamán teljesítette megbízatását, a
konkrét eredményeket tekintve Cedulini küldetése járt több fogható eredménnyel. Ennek
elsődleges oka, hogy míg Drakolica az egyházlátogatás közben Temesvárott meghalt, és így
nem volt módja tapasztalatairól összefoglaló jelentést készíteni, addig Cedulini a vizitáció
befejeztével tartalmas beszámolót és számos beadványt küldött Rómába, amelyekkel nagyban
elősegítette az oszmán hódoltság alatt élő (elsősorban kostantinápolyi) katolikusok római
megsegítését.49
A nonai püspök indulása nem volt problémamentes, ugyanis a velenceiek nem vállalták
a védelmét, mivel féltették a törökkel való jó kapcsulatukat. Ezért a raguzaiak jártak ki a
számára egy szultáni oltalomlevelet, és Konstantinápolyban kizárólag a francia követ, Jacques
Germigny támogatta.50 1 5 8 0 novemberétől 1581 áprilisáig tartózkodott Konstantinápolyban,
ezalatt az oszmán főváros valamennyi egyházi intézményét meglátogatta, és jegyzőkönyvbe
vette a helyi katolikusok vezetőinek beszámolóit.51 Ugyanakkor nem elégedett meg a
konstantinápolyi katolikusok helyzetének felmérésével és a Tridentinum kihirdetésével, hanem
buzgón gyűjtötte az adatokat a balkáni katolikus közösségekről is. Két Silistrában működő
raguzai kereskedőtől értesült bulgáriai katolikusok elhagyatottságáról, és különösen felkeltette
figyelmét a paulikiánus szekta, amelynek utolsó képviselői a Duna mentén, Nikápoly és Ruse
között tizenkét faluban éltek.52 A kereskedők beszámolóján felbuzdulva 1581 januárjában
vizitátortársává tette, Havasalföldre és Bulgáriába küldte Girolamo Arsengo ferences szezetest,
prigodom njegove 75-godisnjice zivota, Rím 1965 (Radovi Hnatskog povijesnog instituta u Rimu 1—
2.) 193—209. Összefoglaló beszámolóját közzétette: THEINER, AUGUSTINUS: Vetera momimenta
Slavorum meridionalium históriám illustrantia II, Zagrabiae 1875, 330—336.
47 VlTEZIC, JOANNES: La príma visita apostolica postridentina in Dalmazia (nell'anno 1579), Romáé
1957.
48 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 47, föl. 135r—147r; PASTOR: Geschichte der Päpste i. m. IX, 735—740.
49 A jelentés megírására Cedulininak az utazás alatt nem volt lehetősége, ezért 1583 telén, Lesina
(Hvar) városában állította össze. A vizitáció aktái: ASV Fondo Pio vol. 107. A Santi Quaranta Martiri
ferences kolostorban őrzött egykorú másolat alapján a vizitáció történetét ismertette: GOTTLOB, ADOLF:
Die lateinischen Kirchengemeinden in der Türkei und ihre Visitation durch Petrus Cedulini, Bischof
von Nona, 1580—81, Historisches Jahrbuch 6 (1885) 42—72; ugyanebből a kötetből a Bulgáriára
vonatkozó részeket kiadta: FERMENDÉIN: Acta Bulgáriáé i. m., 1—13. A vizitátor itineráriumát
összeállította: YERASIMOS, STEPHANE: Les Voyageurs dans TEmpire Ottoman (XIVе—XVT siecles).
Bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités, Ankara 1991, 333—334.
50 GOTTLOB: Die lateinischen Kirchengemeinden i. m., 47—49, 60—62; DUJCEV, IVAN: Sofijskata
katoliska arhiepiskopija prezXVll vek, Soflja 1939, (Materiali za istorijata na Sofija 10), 111—113.
51 ASV Fondo Pio vol. 107, fol. 8r—57r, 64r—99v.
52 Uo. fol. lOOr—10Ír. A silistrai és provatói raguzai kereskedők közösen tartottak egy káplánt évi 100
tallér jövedelemmel. A két kereskedő érdekes adatot közölt a lutheránus szászokkal való kapcsolataikról:
„Dissero ancora ehe praticando de la dal Danubio, in Transilvania, in Valachia trovano di molti
Lutherani di natione thedesca, i quali sempre cercano disputar della fede, et offeriscono in dono libri
della lor perversa opinione.” Uo. fol. lOOr. A paulikiánusok egy kisázsiai eredetű, 7. századi dualisztikus
eretnekség követői voltak, akiket a bizánci császárok a 9—10. században telepítettek át Bulgária
területére. Mivel az ortodoxoktól hermetikusan elkülönültek, és hajlandóak voltak a pápa föségét
elismerni, ezért a 16. század végén induló bulgáriai katolikus missziók elsődleges célpontjaivá váltak.
TACCHELLA, E„: Les anciens pauliciens et les modernes bulgares catholiques de la Philippopolitaine,
Le Muséon et la Revue des Religions 16 (1897) 68—129, 209—223.
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visszaindulása előtt pedig Giovita da Brescia domonkost bízta meg a Krím félsziget
katolikusainak vizitációjával.53 Cedulini beszámolója mellé négy beadványt is mellékelt,
amelyekben a török uralom alatt élő katolikusok helyzetének javítására tett javaslatokat.
Mindenekelőtt ferences és domonkos misszionáriusok küldésére gondolt, illetve szorgalmazta a
konstantinápolyi latin pátriárka szuffraganeusának, majd idővel magának a pátriárkának az
oszmán fővárosba való költözését. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a Konstantinápolyban,
különösen az angol követ környzetében munkáló protestáns propaganda ellensúlyozására a
jezsuiták missziót alapítsanak a városban. Végül hangsúlyozta: a Szentszék adományai
nélkülözhetetlenek a Oszmán Birodalom katolikus templomainak helyreállításához.54
Cedulini vizitációja elsősorban azért fontos a későbbiek szempontjából, mivel
beszámolóiból a Szentszék viszonylag pontos képet kaphatott az európai hódoltság déli
területeinek egyházi viszonyairól, az óriási paphiányról és a hívek kiszolgáltatott helyzetéről.55
Javaslatai pedig a következő évtizedekben meginduló hódoltsági missziószervezés szinte
valamennyi lényeges elemét (ferences és jezsuita missziók, hierarchia helyreállítása, províziók)
tartalmazzák. A Szentszék a vizitátor sürgetésére jelentős összegekkel támogatta az Oszmán
Birodalomba induló misszionáriusokat és a katolikus közösségek templomainak
helyreállítását,56 és hozzájárult a konstantinápolyi jezsuita misszió megalapításához.57

2) Bonifacije Drakolica stagnói püspök vizitációi Boszniában és a hódolt
Magyarországon (1571—1572, 1580—1582)
Cedulini eredményeihez képest Bonifacije Drakolica stagnói püspök egyházlátogatása
lényegesen kisebb horderejű, de a hódolt Magyarország szempontjából mégis igen nagy
jelentőségű volt. A vizitációval kapcsolatos források egy részét a Vatikáni Titkos Levéltárból
kiadta THEINER ÁGOSTON58 és EUZEBIJE FermendZin,59 ugyanezen források alapján a vizitáció
történetét összefoglalta FraknÓI Vilmos.60 Római kutatásaim során a Hitterjesztés Szent
Kongregációjának Levéltárában egy eddig a kutatók által igen kevéssé hasznosított kötetre
bukkantam,61 amely (a Jezsuita Rend Római Levéltárának néhány, eddig szintén figyelmen
33 ASV Fondo Pio vol. 107, föl. 10Ív— 109v, 116r— 120v; GOTTLOB: Die lateinischen
Kirchengemeinden i. m., 69—71; FERMENDÉEN: Acta Bulgáriáé i. m., 3—11; DUJŐEV, IVAN: 11
cattolicesimo in Bulgaria nel sec. XVII secondo i processi informativi sulla nomina dei vescovi
cattolici, Roma 1937, (Orientalia Christiana Analecta 111.) 11—13.
54 ASV Fondo Pio vol. 107, fol. 58r—62v.
33 Cedulini vizitációs jelentéseiben balkáni magyar szórványoktól is beszámolt: Drinápolyban a raguzai
és boszniai katolikusok mellett magyar hívőket is talált, egy Nis melletti falunak pedig 85 éves magyar
papja volt. Uo. fol. 115rv; FERMENDÉIN: Acta Bulgáriáé i. m., 1, 12—13; GOTTLOB: Die lateinischen
Kirchengemeinden i. m., 52.
56 APF Mise. Var. vol. l/а, fol. 14rv, 20r, 21rv.
33 GOTTLOB: Die lateinischen Kirchengemeinden i. m., 64—66.
38 THEINER, AUGUSTINUS: Annales ecclesiastici III, Romae 1856, 271—276, 330—331.
39 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 313—334.
60 FRAKNÓI: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései i. m. Ili, 215—218. Fraknói Ponori
Thewrewk József nyomán újraközli a temesvári magvarok Rómába küldött kérvényét, uo. 216—217.
61 Jelzete: APF Mise. Var. vol. l/a. A kötet elsősorban a balkáni, konstantinápolyi és észak-afrikai
egyházi ügyekkel kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz, főleg az 1572—1585 közötti évekből, tehát
jóval a Propaganda Kongregáció alapítását (1622) megelőző időszakból. A levelek címzettje Tolomeo
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kívül hagyott dokumentumával kiegészítve) számos új részlettel gazdagítja a hódolt
Magyarország területén végzett első apostoli vizitáció történetét.62
Bonifacije Drakolica (vagy de Stephanis) a raguzai ferences rendtartomány tagja volt,
1550-től 1559-ig a jeruzsálemi konvent gvardiánja és szentföldi custos (Cnstos Terme
Scmctae). 1561-ben Magyarországra, Erdélybe, Lengyelországba és Oroszországba kívánt
menni, hogy az eretnekek és szakadárok között térítsen. Missziójához IV. Pius pápától igen
széleskörű felhatalmazásokat kapott, de útjának megvalósulásáról nem tudunk. 1562-ben részt
vett a Trentói Zsinaton mint Francisco Zamora ferences rendfónök teológusa, 1564-ben pedig
a raguzai szenátus kérésére IV. Pius stagnói püspökké nevezte ki. 1566-ban V. Pius pápa II.
Fülöp spanyol királyhoz küldte a Szentföld megsegítésének ügyében.63 1571-ben újabb
megbízást kapott Rómából: apostoli vizitátorként kellett felkeresnie a boszniai ferences
rendtartomány kolostorait, hogy a provinciát a Trentói Zsinat szellemében reformálja meg.64 A
püspök feladatát még abban az évben végrehajtotta: a rendtartományt meglátogatta, a
szükséges reformokat a Tridentinum rendelkezései alapján bevezette, a rendtagok közötti
vitákat megszüntette, a vétkeseket megbüntette, a megtérő aposztatákat feloldozta, tehát a
körülményekhez képest igyekezett a sajátos feltételek között élő szerzetesek életvitelét a
katolikus megújulás elveihez közelíteni. Drakolica azonban nem elégedett meg ennyivel,
hanem a következő évben ismét Boszniába utazott, és megbízottait a Száván túli
katolikusokhoz küldte, illetve néhány ottani katolikust magához hivatott. Tapasztalatairól több
levélben számolt be Alessandro Crivelli bíborosnak, Tolomeo Galli államtitkárnak és magának
XIII. Gergely pápának is. Őszintén megdöbbent, amikor látta a hódoltsági (feltehetőleg
szlavóniai) katolikusok ragaszkodását hitükhöz. Ugyanakkor a paphiány és a protestáns
prédikátorok munkája nyomán számos kérdésben eltávolodtak a katolikus tanítástól, tévedéseik
jegyzékét külön megküldte a Szent Hivatal Kongregációjának. A vizitátor, hivatkozva V. Pius
ígéretére, papokat kért a hódoltságba, Antun Matkovic bosnyák ferencest pedig a hódoltsági
területek püspökéül ajánlotta.62 A stagnói püspök 1572. évi beszámolójának rendkívüli értéke,
hogy elsőként hívta fel —helyszíni tapasztalatok alapján— Róma figyelmét a hódoltsági

Galli bíboros (Cardinale Сото), XIII Gergely pápa nagyhatalmú államtitkára, illetve maga a pápa.
Szintén az államtitkártól származnak a kimenő levelek kötetben található fogalmazványai is. Ebből
következtetve a gyűjtemény minden valószínűség szerint a Segreteria di Stato levéltárából kerülhetett a
Propaganda Kongregáció levéltárába, mégpedig talán a tartalma miatt. Nyilvánvalóan nem áll
kapcsolatban a Hitteijesztés Szent Kongregációja elődszervezeteinek egyikével sem, ezért nem használta
a levéltár legjobb ismerője és egykori igazgatója, Josef Metzler idézett tanulmányában.
62 A disszertáció ezen fejezetének megírása után látott napvilágot Tóth István György tanulmánya,
amely nagyrészt az általam is használt források alapján ismerteti Bonifacije Drakolica magyarországi
vizitációját. TÓTH István GYÖRGY: Raguzai Bonifác, a hódoltság első pápai vizitátora (1581—
1582), Történelmi Szemle 39 (1997) 447—472. Tóth tanulmánya függelékében közzétette Drakolica
két és Bartolomeo Sfondrati egy levelét, amelyeket én eredetiben használtam.
62 ARCÉ, AGUSIIn: Bonifacio de Stephanis (c. 1504—1582). Último guardián de Monte Sión у
obispo de Ston, Archívum Franciscanum Historicum 76 (1983) 296—341; SöPTA, JöZö: Die
Teilnehmer aus den kroatischen Diözesen an der dritten Tagungsperiode des Tridentinums und die
Frage des Laienkelches, Freiburg i. Br. 1986, 76—79; a tervezett kelet-európai misszióhoz kapott
felhatalmazásai: ANCONA, IöSEPHUS Maria: Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco
institutorum 19 (1554—1564), Quaracchi 1933, 332—333, 652—654.
64 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 310.
62 A Crivelli bíboroshoz küldött leveleit eddig nem találtam meg. A pápához 1572. december 18-án
Raguzából írt, az államtitkárhoz pedig szintén ugyanonnan 1573. június 12-én: APF Mise. Var. vol. l/a,
föl. 53rv, 67r—68r. A páphoz írt levelét kiadta: TÓTH: Raguzai Bonifác i. m. 465—467.
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katolikusok problémáira. A püspök kérésének ekkor még nem lett eredménye, mivel XIII.
Gergely válaszában a török uralomra való hivatkozással kitért a konkrét segítségnyújtás elől.66
Drakolica korábbi tevékenységének ismeretében nem tekinthető véletlennek, hogy a
pápa 1580. február 10-én őt bízta meg a hódolt Balkán északi területeinek (Dalmácia,
Szlavónia, Horvátország, Magyarország, Szendrő, Bosznia, Szerbia, Havasalföld, Moldva,
Bulgária, Macedónia, Albánia, Poljica és egyéb török uralom alatt levő területek és városok)
bejárásával apostoli vizitátor minőségben. Feladatához négy brevét és egy igen részletes
utasítást kapott. Megbízólevelében teljes joghatóságot nyert a felsorolt területek egyházi
intézményei felett, hogy azokat apostoli tekintéllyel látogassa meg. Elsődleges feladata a
Trentói Zsinat határozatainak bevezetése volt, ennek érdekében egyházi büntetéseket is
alkalmazhatott. A brevék (akárcsak Cedulinit) rendkívül széleskörű felhatalmazásokkal
ruházták fel: misézhet bármely templomban és magánháznál, valamennyi szentséget
kiszolgáltathatja (püspök hiányában az egyházi rendeket is feladhatja), főpapi funkciókat
végezhet, használhat régebbi szentelt olajat, fenntartott esetek, eretnekség és szakadárság alól
feloldozhat, harmad- és negyedfokú rokonság házassági akadálya alól felmentést adhat,
ordinárius hiányában egyházi javadalmakat betölthet, illetve rosszul kezelt egyházi jövedelmek
felett szabadon rendelkezhet, egyházi büntetések alól feloldozhat stb. Emellett felhatalmazást
kapott a jubileumi búcsú kihirdetésére a bejárt területeken.67
Az utasítás 59 pontban foglalta össze teendőit, és adott eligazítást a problémás
esetekben.68 Az instrukció (akárcsak az itáliai apostoli vizitációk esetében) mindenütt a
Tridentinum végrehajtására helyezte a hangsúlyt, eléggé általánosságokban fogalmazott, és
összességében a helyi sajátosságok meglehetősen korlátozott ismeretéről tanúskodik. A
vizitátor feladatai között elsősorban a különféle hivatalos vizsgálatok lefolytatását emelte ki, a
zsinati rendelkezésekkel szembeszállók és az aposztaták esetében szigorú fellépést írva elő. Az
instrukció hangsúlyozta az egyházi javak visszaszerzésének és iskolák alapításának fontosságát,
továbbá a püspök lelkére kötötte, hogy mindenre kiterjedő beszámolóban tájékoztassa a
Szentszéket hódoltsági tapasztalatairól. Ugyanakkor néhány kérdésben (pl. a hódoltsági
székhelyű püspökök távolléte egyházmegyéjüktől, a házasságokkal kapcsolatos problémák, a
bosnyák ferencesek és a boszniai püspök viszályai, iskola felállításának szükségessége,
megszűnt püspöki székhelyek felújításának lehetősége) a Szentszék meglehetősen pontos
képpel rendelkezett a hódoltsági viszonyokról. Ennek bizonyítéka az a rendelkezés, hogy a
vizitátor ne hirdesse ki a Tametsi-dekrétumot, mivel a paphiány miatt ez komoly lelkiismereti
problémákat okozott volna a hívek életében.69 Külön felhívták a vizitátor figyelmét az olovói
kolostor templomában nemrégiben felfedezett Mária-kép által tett csodák hitelességének
kivizsgálására.70 Útjához nem csak megfelelő mennyiségű pénzt, hanem feloldozási és
szentelési felhatalmazásokat, kegytárgyakat és két ládányi könyvet is kapott, ez utóbbiakat
66 FERMENDZiN: Acta Bosnae i. m., 310—311.
67 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 47, föl. 135r—146v. A magyar vonatkozású pápai felhatalmazások
gyűjteménye az egyes fakultás-típusok bemutatásával: GALLA FERENC: Magyar tárgyú pápai
felhatalmazások, felmentések és kiváltságok a katolikus megújhodás korából I, Budapest 1947,
(Regnum—könyvek I. Egyháztörténeti Források 1.)
68 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 321—334.
69 A Trentói Zsinaton 1563 november 11-én hozott határozat (un. Tametsi-dekrétum) értelmében a
házasságot a felek kölcsönösen egymásnak szolgáltatják ki, az egyik fél plébánosa előtt, két tanú
jelenlétében. (Concilium Tridentinum, Sessio XXIV, Decretum de Reformatione Matrimonii)
79 A pápa a bosnyák ferencesek és híveik kérésére 1578. január 31-én kelt brevéjében Mária
Mennybemenetelének ünnepére (augusztus 15) búcsúkiváltságot adott az olovói templomnak.
Feltehetőleg ez volt a később igen hiressé váló zarándokhely első hivatalos szentszéki elismerése. ASV
Sec. Brev., Reg. vol. 69, föl. 628r.
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elsősorban a boszniai ferences kolostorok könyvtárának gyarapítására. A biztonság kedvéért
néhány görög nyelvű kontroverz munkával is ellátták, hátha hasznát veszi a szakadár papok
térítésénél. Emellett két illír nyelvű katekizmus revizióját és helyi igényekhez való adaptációját
bízták rá. Kísérőül Antun Matkovic boszniai püspököt és Bartolomeo Sfondrati raguzai
születésű jezsuita pátert kapta.
Sfondrati 1534-ben született Raguzában, cremonai eredetű nemesi családból.
Jezsuitaként elsősorban a missziókban dolgozott, így Raguzában és Cattaróban is működött.71
1580 februáijában loretói horvát gyóntatóként érte a hír, hogy a hódoltságba kell kísérnie az
apostoli vizitátort. Everhard Mercurien rendfőnök külön instrukciót állított össze Sfondrati
számára, amelyben hangsúlyozta, hogy az Institutum szellemében segítse a vizitátort: nem a
reformálás a feladata, hanem a segítségnyújtás; a vizitátorral mindenképpen egységre,
szeretetre és megértésre törekedjék. Számos felhatalmazással élhet, amelyekről még a
vizitátomak se beszéljen. Óvakodjék a túlbuzgóságtól, legyen nagyon megfontolt, a helyi
püspökökkel, papsággal és a ferencesekkel tisztelettel és szeretettel bánjon, inkább segíteni
igyekezzék, mint tekintéllyel parancsolni. Politikai ügyekbe ne avatkozzon, ne írjon hadi
hireket, és általában tartózkodjék a küldetéséhez nem tartozó ügyektől.72 A jezsuita
generálisnak ugyanakkor rossz előérzetei voltak Sfondrati útjával kapcsolatban: nem látott a
páterben annyi megfontoltságot, amely ehhez a fontos misszióhoz szükséges lett volna. Ezért a
római tartományfonökön keresztül utasította: a Santoro bíborosnak szánt beszámolóit nyitva
küldje el, hogy a római páterek előtte átolvashassák, és amennyiben levele illetlen (indecens)
dolgot tartalmazna, akkor azt az általa előre aláírt papírra átmásolva juttassák el a
kardinálisnak.73
Sfondrati kora tavasszal Stagno szigetére utazott, ahol személyesen találkozott
Drakolicával. Kezdeti lelkesedését a számos kedvezőtlen előjel hamar lehűtötte: a raguzaiak
nem akarták őket segíteni, sem pedig ajánlólevéllel ellátni, sőt tanúsítványi sem kapott raguzai
származásáról. A raguzaiak ugyanis féltek a törökök ármánykodásától, másrészt a szenátus és
Drakolica között igen feszült volt a viszony. Sfondrati szerint a püspök csak a bosnyák
ferenceseket akarta vizitálni, útjának folytatását pedig további római pénzsegélytől tette
függővé. A jezsuita összességében nem sok jót várt a vizitációtól, főleg mivel Drakolica öreg és
nagyon kövér, fizikailag nem alkalmas erre a feladatra. A páter ennek ellenére szívesen indult a
hódoltságba, ugyanis nagyon kiváncsi volt az ottani keresztények helyzetére.74
1580 nyarán a páter visszatért Rómába, és csak ősszel indult vissza a balkáni misszióba.
Október 18-án szállt hajóra Anconában Sebenico irányába, mivel úgy hallotta, hogy Drakolica
Visovácon tart káptalant a bosnyák ferenceseknek, és ott akart hozzá csatlakozni. Sebenicóban
tudta csak meg, hogy a vizitátor nem is járt ott, hanem még mindig Stagnón tartózkodott.
Sebenicóból Stagno felé indulva azonban az uszkókok kezébe került, akik tengeri rabló létükre
elég humánusan bántak vele. Curzola szigetére érve az ottani püspök felvilágosította, hogy
Drakolica két hete Zaostrogon át Boszniába távozott, és onnan Erdély felé készült. Ezt hallva
Sfondrati Raguzába ment, ahová november 21-én érkezett meg. A Rómából Raguzáig tartó

71 BASIC, Büro: Elogia lesuitarum Ragusinorum. (Izdao: PAVLOVIC, DRAGOLJUB), Vrela i prinosi 3
(1933) 8—10.
73Az instrukció szövege: ARSI Institutum vol. 188, föl. 294v. A rendfönök kísérő levele (Róma, 1580.
február 17.): ARSI Rom. vol. 12 II, föl. 77v—78r.
73 ARSI Rom. vol. 12 II, föl. 78r.
74 Minderről Sfondrati 1580. április 23-án Stagnóról keltezett levelében számolt be a rendfonöknek:
ARSI Ital. vol. 156, föl. 90rv. A Rómában rábízott két láda könyvet átadta a vizitátomak, aki az itteni
atyák véleményét követve a bosnyák ferences kolostoroknak szánta azokat, míg Sfondrati szerint a világi
papoknak is kellene adni belőlük
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kéthónapos és tulajdonképpen eredménytelen út nagyon kimerítette, ennek ellenére továbbra
sem adta fel a reményt, hogy utoléri a vizitátort.75
Drakolica közben 1580 őszén tényleg Boszniába ment, néhány ferences kolostor
meglátogatása után novemberben Szarajevóba utazott,76 december 15-én pedig Sutjeskáról
jelentkezett. Levelében boszniai vizitációját már befejezettnek mondta, és különösen a papi
utánpótlás biztosítását sürgette balkáni fiatalok itáliai kollégiumokban való nevelésével, emellett
szerb nyelvű vallásos munkák kinyomtatására tett javaslatot.77 Boszniából minden valószínűség
szerint Raguzába, illetve Stagnóba tért vissza, ahol azonban a raguzai szenátussal való régi
ellentéte nyílt konfliktussá fajult a privilégium fori durva megsértése miatt, és ez végül a
köztársaság területéről való száműzetéséhez vezetett. A püspöki tisztétől megfosztott és
száműzött Drakolica 1581 tavaszán visszatért a hódoltságba és folytatta vizitációját
Szlavóniában és Magyarországon.78
Közben Sfondrati sem tétlenkedett, hanem még 1580 őszén megpróbálta utolérni a
püspököt Boszniában. November végén indult el Neretva torkolatától Gabela felé, mivel a
rossz idő miatt kereskedő-karavánra nem volt kilátás. Gabelában egy előkelő katolikus
tanácsára felfogadott egy muzulmánt, aki megígérte, hogy épségben elkíséri a hat napi
járóföldre fekvő Szarajevóba. Kísérője egy tanyára vitte, ahol két napot töltöttek, mivel a helyi
muszlimok Szent Miklós ünnepét ülték. Szállásadói Sfondratival udvariasan és emberséggel
bántak. December 8-án indultak tovább, és három napos folyamatos esőzésben megtett út után
értek Szarajevóba. A páter eredeti szándéka szerint Belgrádon keresztül Temesvárra akart
menni, hogy havasalföldi indulása előtt még ottérje a vizitátort, de Szarajevóban megtudta,
hogy Drakolica nyolc nappal ezelőtt indult vissza Stagnóba, ezért karácsony után Sfondrati is
visszatért Raguzába. A kudarc azonban nem keserítette el, mivel nagyon izgalmas
tapasztalatokat szerzett Bosznia népéről. Beszámolójában kifejtette, hogy a boszniai
katolikusok nagy része csupán anyagi okokból lett muzulmán, mivel a legutóbbi háború idején
a törökök sokat zaklatták őket, és áttérve az iszlámra nem kell fizetniük a fejadót. Ugyanakkor
az iszlamizált falusiak sokat megtartottak a keresztény vallásosságból. Ezzel kapcsolatban
levelében elmesél egy érdekes párbeszédet. Ideutaztában muzulmánoknál szállt meg, akik
75 Sfondrati Olivier Manare helyettes rendfonöknek. Ragusa, 1580. november 22. APF Mise. Var. vol.
l/a, föl. 132r—133r. Az uszkokokkal való találkozását így írta le: „Öltre ehe al partirmi da Sebenico fűi
preso da gli Uschochi, quali benché ladroni di maré, et soliti al mai fare, per gratia del Signore mi
trattorono assai humanamente, restando contenti di un Agnus Dei et un'Ave Maria benedetta per unó,
nonostante che havendo női procurato di fuggirsi da loro, quando da un scoglio ci chiamavano, et
havendoci presi con la lor barca, malamente trattorono gli dói, che vagavano nella barchetta, dove io
erő, dando lor molte bastonate.” Uo. föl. 132r.
76 A szarajevói kereskedők 1580. november 12-én kelt levelükben köszönték meg a pápának, hogy
vizitátort küldött hozzájuk: APF Mise. Var. vol. l/a. föl. 128rv. A levél érdekessége, hogy aláírói között
a számos velencei kereskedő mellett a későbbiekben fontos szerepet játszó Vladislao Marino di Bona
raguzai kereskedő is szerepel. A szarajevói kereskedelmi központra lásd: ZLATAR, BEHUA: Sarajevo kao
trgovacki centar bosanskog sandzaka и XVI vijeku, Prilozi za orijentalnu filologiju 38 (1988) 225—
240.
77 FERMENDZiN: Acta Bosnae i. m., 313—314; KRAJCÁR, JOHN: Cardinal Giulio Antonio Santoro
and the Christian East. Santoro's Audiences and Consistorial Acts, Roma 1966, (Orientalia Christiana
Analecta 177.) 38, 42.
7^ RODE, BENVENUTUS: Necrologium Fratrum Minorum de Observantia Provinciáé S. P. Francisci
Ragusii, Analecta Franciscana VI, Quaracchi 1917, 426. (A konfliktust kiváltó gyilkossági ügy
nyilvánvalóan nem 1581-ben, hanem még 1580-ban történt.) A történteknek a raguzai szenátus
nézőpontjából való ismertetése: RADONIC, JOVAN: Dubrovacka akta i povelje II/2 (1551—1599),
Beograd 1938, 395—406. Vö. még: ARCÉ: Bonifacio de Stephanis i. m. 322—324; TÓTH: Raguzai
Bonifác i. m., 453.
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megkérdezték tőle: mikor lesz karácsony? Sfondrati visszakérdezett: miért ülnek meg „török”
létükre kimondottan keresztény ünnepeket? Azt válaszolták, hogy őseik ünnepeit ők sem
akarják elhagyni, és a szenteket is tisztelik. Legtöbbjük csak külsőségekben lett törökké, de
lelke mélyén keresztény maradt. Konjicon egy muzulmánnál aludt meg, aki nagy szeretettel
kérte, hogy ne utálja őt török volta miatt, és visszaútjában is megszállhat nála, mintha csak a
saját otthona lenne. Sfondrati szerint akkor, ha a keresztények visszafoglalják ezeket az
országokat, mindannyian visszatérnek a keresztény hitre. Szarajevóban, Bosznia fővárosában a
18000 háztartásból ötezer katolikus hívőt talált, főleg kereskedőket és rabszolgákat. Sfondrati
saját bevallása szerint még sohasem látott ilyen jóságot és vallásosságot, mint ami ezeket a
keresztényeket jellemzi a 120 éves török uralom ellenére.79
A két vizitátor és a boszniai püspök a következő év tavaszán immár együtt indult vissza
a hódolt területekre, május és június folyamán újra ellátogattak Szarajevóba, Olovóra és
Tuzlára, majd továbbindultak Magyarország felé. Pozsegán váltak el ismét, Drakolica és
Matkovic Pécsre, Sfondrati pedig Belgrádba ment.80 A stagnói püspök július 25—27-én,
feltehetőleg Pozsega és Pécs között zsinatot tartott a vidék papságának, amelynek határozatait
Rómába küldte megerősítés és szerb nyelvre való fordítás céljából.81 Drakolica augusztusban
már Baranyában volt, ugyanis a hónap 18-án kelt a három helyi pap (István pécsi, Mihály
bicsérdi és György berkesdi /a szövegben: berperosdi/ plébános) által aláírt levél, amelyben a
pápának köszönetét mondtak a vizitátorért, és leírták nyomorúlt helyzetüket. Panaszkodtak az
eretnekek terjeszkedésére, különösen az antitrinitáriusokra, akik azzal az ürüggyel, hogy a
katolikusok három istent imádnak, a törökkel összefogva üldözték őket. A Szentatya
gyakrabban küldjön vizitátort—írták, illetve ajánlja őket a boszniai püspök gondjaiba, akinek
nagy befolyása van a töröknél, hiszen a pécsi püspök nem jöhet közéjük a török miatt. Emellett
azt kérték, hogy István pécsi plébános és halála után utóda az alkalmas személyeknek
feladhassák az egyházi rendet.82 A levélnek ez a része igen romlott latinságú, ezért a
történészek egy része (FermendZin és FraknÓI83) a plébános püspökké szentelésére értették a
kérelmet. Velük szemben FRICSY ÁdáM szerint a levélben nincsen szó István pap
püspökségéről, mindössze klerikusok avatására vonatkozó kérelemről, akiknek a papi rendet
nem igénylő szentségek kiszolgáltatása (és nem a szentmise bemutatása) lett volna a feladata.
Ilyen értelemben tehát a pécsi plébános a később licenciátusoknak nevezett katolikus
prédikátoroknak adta volna fel a kisebb rendeket.84 TÓTH ISTVÁN GYÖRGY a baranyai papok
kérelmét „püspök nélküli papszentelés protestáns eszmékhez közelítő kérésiének tartja, mivel
a licenciátusok avatásához nem kellett volna a pápától engedélyt kérni.85 A kérdés eldöntésére
ugyan én sem vállalkozhatok, azonban Drakolica szeptember 18-án Temesvárról írott, fentebb
idézett levele közelebb vihet a megoldáshoz. Ebben minden eddig tapasztaltnál nagyobb lelki
elhagyatottságról számolt be a pápának: a Temesközben mintegy hetven falu élt pap nélkül, a
79 Boszniai tapasztalatairól a helyettes rendfonöknek számolt be Szarajevóból 1580. december 15-én
írott igen tartalmas levelében: ARSI Ital. vol. 156, föl. 169r—170r. Kiadása: TÓTH: Raguzai Bonifác i.
m., 467—470.
80 Az útvonal a Rómába küldött köszönő levelek alapján rekonstruálható: THEINER: Annales
ecclesiastici /'. m. Ili, 272—273; FERMENtólN: Acta Bosnae i. m., 314—316, 319. Vö.: TÓTH:
Raguzai Bonifác i. m., 453—458.
81 A határozatok eddig nem kerültek elő. APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 277v. Kiadása: TÓTH: Raguzai
Bonifác i. m., 470—471.
8^ THEINER: Annales ecclesiastici i. m. III, 273—274; FERMENDZiN: Acta Bosnae i. m., 316—317.
8^ FRAKNÓI: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései i. m. 111, 216. (tévesen Miklóst említ).
84 FRICSY ÁDÁM: Egyházmegyénk a török hódoltság alatt, A pécsi egvházmegve schematizmusa, Pécs
1981, 74—75.
TÓTH: Raguzai Bonifác i. m., 456.
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hívek még a keresztség szentségében sem részesültek, mivel nem akarták azt az
antitrinitáriusoktól elfogadni. A paphiány miatt egyesek az egyházi rend nélkül szolgáltatták ki
a szentségeket, amit a vizitátor természetesen megtiltott, ugyanakkor teljesen tanácstalan volt,
hiszen a paphiány miatt mégiscsak szükség lenne a munkájukra.86 Ez az adat a „katolikus
prédikátorok”, a későbbi licenciátusok működésének talán legkorábbi említése. A 17. század
elején a hódoltságba érkező jezsuita misszionáriusok hasonló problémákkal néznek majd
szembe: katolikus világiak papi funkciókat végeztek az egyházi rend szentsége nélkül.
István plébános kérésével tehát ezt az anomáliát kívánta felszámolni, és bár csak a
klerikusi fokozat és általában a szent rendek feladására történő engedélyről {permissió) beszél,
mégsem valószínű, hogy a lelke mélyén erre gondolt. Egyrészt a kisebb rendekre felszentelt
személyek, a FRICSY által említett „katolikus prédikátorok” nem oldották volna meg a papi
rendhez kötött szentségek kiszolgáltatásának problémáját, másrészt a missziószervezés későbbi
történetéből sem ismert egyetlen olyan, az egyházi törvényeknek teljesen ellentmondó
felhatalmazás, amely a püspöki rend nélküli papszentelést lehetővé tette volna. Egy ilyen kérés
teljesíthetetlenségével nyilván még Pécsett is tisztában voltak. A levelet olvasva (amely
bőségesen ecseteli a katolikusok nehéz helyzetét, a püspök és papok hiányából eredő
veszélyeket) önkéntelenül is a későbbi levelezésanyagból ismert toposzok jutnak eszünkbe,
amelyek minden esetben a levélíró püspöki kinevezésének szükségességére mutatnak rá.
Feltehetőleg itt is erről lehet szó, mégha a komplikált joghatósági viszonyok, a pécsi püspök és
a boszniai püspök eltérő alapon álló jogigényei nem is tették lehetővé, hogy a pécsi plébános
nyíltan megfogalmazza vágyát: a pápa nevezze ki a Pécs környéki hívek püspökének.
A vizitátor augusztus folyamán, feltehetőleg Belgrádon át Temesvárra ment,
szeptember 18-án már innen jelentkezett. Közben azonban augusztus 28—29-én zsinatot
tartott a szerémségi papok számára. A zsinatról szóló egyetlen forrásunk a szerémségi
plébánosok levele, amelyet öt bosnyák ferences és a boszniai püspök, illetve három világi pap
küldött augusztus 30-án Rómába: a vizitátor megmentette őket az eltévelyedéstől, szavában
felismerték a pápa akaratát, amelyet mindenben követnek.87 A hódolt Szerémséggel foglalkozó
történészek számára azonban már több, mint egy százada fejtörést okoz a zsinat helyének
megállapítása. A levél keltezésében megadott helységet ugyanis lehetetlen teljes bizonyossággal
kisilabizálni: Theiner Bazyach-пгк, Fermendzin pedig Bajiachia-пак olvasta, a legvalószínűbb
olvasata szerintem ,ßasiacbgci”,88 A bizonytalan névalak miatt az azonosítás problémáját
bogozó történészek eltérő megoldásokra jutottak: Fermendzin a Bapska melletti Pajzsos
pusztára gondolt, a szlavóniai helytörténészek és Fricsy Ádám Bapskát, Josip Buturac Bajincit
részesítették előnyben. Fraknói szerint a Krassó megyei Báziás, míg legújabban Tóth István
György elmélete alapján Bács városa volt a zsinat színhelye.89 A fenti kísérletek közül Baziás a
távolság miatt azonnal kiesik, de a Bács mezővárossal való azonosításnak sincs alapja.90 Marad
86 APF Miscellanea Varié vol. l/a, föl. 277rv.
8^ THEINER: Annales ecclesiastici i. m. III, 274—275; FERMENDZIN: Acta Bosnae i. m., 317—318.
88 A levél eredetije: ASV A.A. Arm. I—XVIII, 1853.
89 A tulajdonképpen nem igazán jelentős kérdésnek már saját „historiográfiája” is van: BoSNJAKOVic,
ANTUN: Crkva Blazene Djevice Marije na Bapskoj. Prilog povijesti Katolicke Crkve и Srijemu,
Zagreb 1978, 75—78; TÓTH: Raguzai Bonifác i. m., 456—457.
90 Tóth szerint „Mivel azonban a levelet elsőként aláíró Gáspár pap a mezőváros plébánosának nevezte
magát, a zsinatot nem tarthatták egy pusztán, és Bapska vagy Bajinci faluban sem.” Csakhogy az
eredeti levélben Gáspár így írta alá a nevét: „Ego predicator et bresbiter atque plebanus Caspar...”,
ebből Fermendzin „Ego predicator et bresbiter atque op(pidi) plébános Caspar...” aláírást olvasott ki. A
Tóth-féle azonosítás sarokpontját jelentő „mezőváros” tehát nincs az eredeti szövegben. Ugyanígy az
itinerárium miatt sem indokolt a Báccsal való azonosítás, hiszen a korabeli útviszonyokat és a későbbi
misszionáriusok utazási szokásait figyelembe véve sokkal kézenfekvőbb, hogy Pécsről Belgrádon
keresztül ment Temesvárra, így újra átutazott a Szerémségen. Harmadsorban semmi sem magyarázza,
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tehát a legvalószínűbb szerémségi helyszín, a bapskai Szűz Mária templom. Nemcsak azért,
mivel a legtöbb szerző (köztük-a kérdést igen alaposan tárgyaló Bosnjakovic) ezt a megoldást
választotta, és az eredeti levélben szereplő névalak is ehhez közelít, hanem elsősorban a
bapskai plébánia központi fekvése és egyházi központ jellege miatt.91
Sfondrati a Boszniában történt szétválás után Pozsegán és Belgrádon keresztül már
júliusban Temesvárra ért, és ott várta be a két püspököt.92 Az eredeti terv az volt, hogy
Drakolica továbbindul Erdélybe és a román fejedelemségekbe, míg Sfondrati elöljárói
utasítására Raguzába készült visszatérni.93 Ugyanakkor Temesvárott és környékén sok
tennivalójuk akadt, és a már öreg Drakolica is súlyosan megbetegedett.94 A fenti okokból a
telet a temesvári katolikusok között töltötték, 1582 február elején viszont Drakolica meghalt.
Erről a temesvári raguzai és bosnyák kereskedők, illetve a magyar polgárok 1582. február 6án, illetve március 8-án kelt levelei tanúskodnak. A város dészláv katolikusai köszönetét
mondtak a pápának a vizitátorért, és leírták a temesközi katolicizmus kétségbeejtő helyzetét.
Szerintük a Duna vonala és Erdély között az ő káplánjukat, Domenico Georgi domonkos
szerzetest leszámítva egyetlen katolikus pap sincs. Georgi működését egyébként dicsérték, és
különösen térítéseit emelték ki. Hangsúlyozták egy pápai segítséggel Temesvárott felállítandó
iskola szükségességét, amelyben a papságra készülő fiatalok is tanulhattak volna.95 A magyar
katolikusok ezzel szemben elsősorban magyarul tudó papért könyörögtek, hiszen a raguzai
káplán természetesen nem értette az ő nyelvűket, és szerintük rajta kívül az egész környéken
csak két pap élt. Ugyanakkor "jönnek ide mi közinkben oly hitetők az ő rendök szerint, kik az
szegény községet igen megháborítják az ő tévelygő tudományával...", tehát az Erdély felöl
érkező (elsősorban antitrinitárius) prédikátorok komoly veszélyt jelentettek a pap nélkül maradt
katolikus közösségek számára.96

hogy a nyolc szerémségi és kelet-szlavóniai plébános miért utazott a Duna túlpartjára, Bácsra, hiszen a
Bácskából egyetlen pap sem volt jelen a zsinaton. Negyedszer az eredeti levélben szereplő helynév (a
legvalószínűbb olvasata „Basiacljípa”) mellett szereplő „supra fluvium Danubii” helymegjelölés nyilván fi í~c,
nem az északi irányt jelöli, hanem arra utal, hogy a Szűz Mária templom a Duna mellett (tehát a folyó
felett) állt („apud Sanctam Mariam in BasiaícKia supra fluvium Danubii”). Végül pedig a magát ПС-1^
„predicator et presbiteriként meghatározó Gáspár semmiképpen sem lehetett ferences, hiszen akkor
többi ferenceshez hasonlóan „frater”-ként írta volna alá a nevét, ezért a Koluton működő Gáspár
Olovcic-csal való azonosítása is téves. A levelet fotómásolatban közli: BOSNJAKOVIC: Crkva Blazene
Djevice Marije na Bapskoj i. m., 79—81.
91 Uo. 55—59, 91—96. Egyébiránt pedig Bapska volt azon kevés szerémségi plébániák egyike, amelyet
a 17. század folyamán sem tudtak elvenni a bosnyák ferencesek a világi papoktól, a világi pap Gáspár
plébános jelenléte tehát tovább erősíti a bapskai azonosítás hitelét.
92 LUKÁCS, Ladislaus: Monumenta Antiquae Hungáriáé II, Romáé 1976, 158—159.
92 LUKÁCS: Monumenta Antiquae Hungáriáé /'. m. II, 158—159, 209, 213, 225—226.
94 BASIC: Elogia Iesuitarum Ragusinorum i. m., 10.
92 THEINER: Annales ecclesiastici i. m. III, 330—331; FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 320—321.
96 A temesvári magyarok magyar nyelvű levelét többen kiadták, legújabban (a korábbi közlések
felsorolásával): VAJAY SZABOLCS: Temesvár Anjou-kori címere. Hertzeg István főbíró 1582. március
8-án kelt magyar nyelvű levelének pecsétje, Levéltári Közlemények 46 (1975) 225—226 (közli a levél
fotómásolatát is). A hódoltság felé kiinduló antitrinitárius missziókra: BALÁZS MIHÁLY: A Válaszúti
Komédia hátteréhez, Klaniczay-Emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére (szerk.
Jankovich József), Budapest 1994, 177—205; UŐ.: Die radikale Reformation unter der
Türkenherrschaft. Die Lehren einer Episode, Kultura staropolska — Kultura europejska. Prace
oflarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesigt^ rocznic? urodzin, Warszawa 1997, 93-103;
SZAKÁlLY FERENC: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez,
Bp. 1995, (Humanizmus és Reformáció 23.) 290—296.
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Drakolica vizitációja végsősoron nem érte el célját. Mivel a stagnói püspök a látogatás
befejezése előtt meghalt, ezért összefoglaló jelentést nem küldött Rómába, és a Szentszék
részéről sem történt kézzelfogható intézkedés a hódoltsági katolikusok érdekében. Ugyanakkor
mégis elévülhetetlen érdeme, hogy 1572-ben és 1581-ben látogatásaival elsőként irányította
Róma figyelmét a hódolt Magyarországra, az ott élő katolikusok sajátos problémáira. Arról
pedig, hogy a meglátogatott katolikus közösségeknek mekkora lelki élményt okozott a
Rómából küldött vizitátor érkezése, a fentebb idézett köszönő levelek ékesen tanúskodnak.97
A vizitátor halála miatt félbemaradt munka befejezését a Szentszék még az év nyarán
Agostino Quintio curzolai püspökre bízta.98 A választás nem véletlenül esett a poljicai
származású domonkos püspökre. Chiosi perjelként ugyanis a sziget elfoglalásakor (1566) török
fogságba esett, három évet töltött rabszolgaként Konstantinápolyban, ezalatt megtanult törökül
és arabul. Végül az általános rendfonök váltotta ki magas váltságdíj ellenében.99 Róma tehát
ismét az Oszmán Birodalmat jól (ezúttal „alulnézetben” is) ismerő főpapot küldött a hódolt
Magyarországra. Az 1582. június 29-én kelt utasítás és a három breve gyakorlatilag
megegyezik az elődje hasonló irataival. Az új vizitátor figyelmét külön felhívták a stagnói
püspök halála után Temesváron maradt könyvekre, illetve 200 darab gyóntatási segédkönyvet
és 1000 darab horvát nyelvű katekizmust ítéltek meg a számára.100 A gondos előkészületek
ellenére a vizitációra valószínűleg sohasem került sor.101
A temesközi és a Maros-menti katolicizmus nehéz és szinte reménytelen helyzetéről
Drakolica vizitációjával egyidőben még két izgalmas tudósítást ismerünk. Az első Girolamo
Matteucci raguzai érsek nevéhez fűződik, aki egy raguzai orvos, Tomaso Nadali elmondása
alapján írt Tolomeo Galli államtitkárnak a délkelet-magyarországi egyházi viszonyokról.102 A
levél már csak a szerzője miatt is érdekes, hiszen beszámoló a raguzai érsek balkáni
szerepvállalásának és közvetítő szerepének korai megnyilvánulása. Nadali Konstantinápolyból
Raguzába visszatérőben bejárta Bulgáriát, Erdélyt, a hódolt Magyarország déli végeit, illetve
Boszniát, és tapasztalatairól meglehetős részletességgel beszélt az érseknek. Az orvos
mindenekelőtt Báthory István politikáját, elkötelezett katolicizmusát dicsérte, kiemelve az
kolozsvári és gyulafehérvári jezsuita rendházak eredményes működését. A Maros-menti
katolikusok nehéz helyzetét jól jellemezte, hogy amikor a Simándon zsinatot tartó
antitrinitáriusok egy plébánost el akartak űzni, csak a temesvári káplán, Domenico Georgi és
Nadali fellépésének hatására tettek le tervükről.103 Az eddig ismeretlen felekezeti konfliktus
nyilvánvalóan a raguzaiak jó török kapcsolatai és pénze révén dőlt el a katolikusok javára. A
paphiány ellenére jelentős katolikus közösségek maradtak fenn a Temesközben, név szerint is
említi Rékást, ahol a katolikusok fra Domenicótól kértek katolikus papot. Elutasítás esetén
kénytelenek lesznek egy lutheránus prédikátort megfogadni, mivel nem akarnak pap nélkül
maradni. Ugyanígy nagy szükség lenne papra Lúgoson, Karánsebesen és a környező

97 Sfondrati temesvári missziójára (1581—1584) az alábbi fejezetben térek vissza.
98 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 52, föl. 429r—435v.
99 FARLATOS, Daniel: Illyricum Sacrum VI, Venetiis 1800, 395—396.
100Fermend£in: Acta Bosnae i. m., 335—336.
101 Farlati ugyan tudni véli, hogy a hódoltsági katolikusokat nagy vigasztalásukra és lelki hasznukra
felkereste, de állítását semmivel sem bizonyítja. FARLATOS: Illyricum Sacrum i. m. VI, 397.
102 Sipan, 1581. augusztus 26. APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 273r—274r.
103 „Che facendosi nella cittá di Simandra in Ungaria un sinodo d’heretici per cacciare via un sacerdote
parocchiano di Maghiaretto apresso Vilagusc, che tenea la Trinitá, imbattendosi esso maestro Tomasso
con un fra Domenico da Ragusa déllé Ordine di San Domenico parocchiano di Tamisfar condotto dalli
mercanti ragusei, espomo in modo ehe gli heretici restomo confusi, cacciati et alcuni castigati.” Uo. föl.
273 r.
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településeken, amelyek lakói pásztorok hiányában vadállatok módjára élnek.104 A megoldás
Matteucci szerint egy dalmát szeminárium felállítása lenne, ugyanis jelenleg igen nehéz olyan
papot találni, aki hajlandó a hódolt területekre menni.105
A fenti képet egészíti ki a Békés megyei Simánd és Pél községek katolikusainak levele a
pápához, amelyet 1584 július 25-én küldtek el a Rómába zarándokló fra Domenicóval.106 A két
település horvát ajkú lakóihoz Drakolica betegsége, majd halála miatt nem jutott el.
Temesvárról is hiába kértek papot; egyedül a temesvári káplán járt ki hozzájuk évi egy-két
alkalommal, de az ő távoztával senki sem fogja gondjukat viselni. Kétségbeesett hangú
levelükben kérték a Szentatyát: ne hagyja őket magukra.
Az apostoli vizitációval kapcsolatban fennmaradt és az azzal egyidőben keletkezett
dokumentumok elsődleges jelentősége abban áll, hogy elsőként adtak viszonylag részletes
képet a hódolt Magyarország katolikus egyházi viszonyairól. Már ezek a korai források is
magukon viselik a későbbi dokumentumok legfontosabb jellegzetességeit: mindenekelőtt az
informátorok (esetünkben Drakolica, Sfondrati és doktor Nadali) csak a déli országrészen
(Szlavóniában, Baranyában, Temesközben) mozogtak. Ennek a későbbiek szempontjából igen
nagy jelentősége lesz, ugyanis a missziószervezés is csak ezeket a területeket fogja érinteni.
Másrészt a reformáció rohamos terjedése ellenére jelentős katolikus közösségek
fennmaradásáról tudósítanak, amelyek (elsősorban Baranyában és a Temesközben) minden
lelkipásztori ellátást nélkülöznek. Ez a topikusnak számító fordulat azonban a 16. század végén
nagyon fontos információkat hordozott, hiszen ezekről a területekről a Szentszék korábban
semmiféle ismeretekkel nem rendelkezett: az első Rómába érkező beszámolókból egy új,
közeli, ugyanakkor mégis nagyon távoli misszió lehetősége rajzolódott ki.

3) Aleksandar Komulovic vizitációja Albániában és Szerbiában (1584—158?)
XIII. Gergely pápa nem érte be Cedulini és Drakolica vizitációjának eredményeivel,
hanem folytatni kívánta a megkezdett munkát: 1584 elején újabb vizitátort, Aleksandar
Komulovicot küldte a hódolt Balkán középső részeibe, Albániába, Szerbiába és Bulgáriába.107
Komulovic Thomaso Raggio jezsuita társaságában 1584—1587 között tett eleget
küldetésének.108 Vizitációjukat Albániában kezdték, ahol zsinatot tartottak a sappai, alessiói,
scutari püspökök, az antivari érseki helynök, hat ferences gvardián és a helyi papság

104 „ Che per tutti quelli luoghi é bisogno di sacerdoti, et particolarmente nel Recas, dove gFhabitanti
in presentia del medemo maestro Tomasso dissefro?] a detto fra Domenico ehe gli provedesse d’un
sacerdote, ch’altrimenti serebomo [föl. 273v] constretti a valersi d’un Luterano, non volendo stare senza
prete, parendogli di vivere senza capo, et il medemo bisogno essere in mohi altri luoghi di Transilvania,
et specialmente in Logosvar et a Sebis, luoghi circumvicini, vivendo per inopia di pastori more
belluarum.” Uo. föl. 273rv.
105 Matteucci raguzai érsek szeminárium-alapítási terveire lásd még az érseknek Galli államtitkárhoz
írott levelét (Raguza, 1580. augusztus 28.) Uo. föl. 99r.
106 FERMEND2IN: Acta Bosnae i. m., 336—337.
l°7 A vizitátoroknak adott pápai instrukció és a felhatalmazások: PIERLING, [PAULUS]: Novi izvori о L
Komulovicu, Starine JAZU 16 (1884) 211—219 (Róma, 1584. január 10.)
108 a vizitációról jó áttekintést nyújt Komulovic 1599-ben papírra vetett beszámolója: ARSI Ital. vol.
171, föl. 278r—279v. Vö.: VANINO: Isusovci i hrvatski narod. i. m. I, 50—65; UŐ.: Aleksandar
Komulovic (1548.—1608.), Napredak 1936, Sarajevo 1935, 42—49; TRSTENJAK, ANTUN: Alessandro
Kumulovic S.I., 1548—1608. Profile biografico, Archívum Históriáim Societatis Iesu 58 (1989) 48—
52.
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részvételével, és ennek keretében kihirdették a Trentói Zsinat határozatait.109 Albániából
Szerbiába és Bulgáriába mentek, felkeresték a katolikus közösségeket, tapasztalataikról több
levélben és jelentésben számoltak be Giulio Antonio Santoro bíborosnak és Tolomeo Galli
államtitkárnak, akik a Szentszék részéről a balkáni missziók ügyét leginkább a szívükön
viselték, és az apostoli vizitációkat gyakorlatilag koordinálták.110 Szerbiai és bulgáriai
vizitációjuk egyik legfontosabb eredménye, hogy felhívták Róma figyelmét az (elsősorban
raguzai kereskedőkolóniákon létrejött) virulens katolikus közösségekre és az égető paphiányra.
A szerbiai plébániák közül elsősorban Prizrent találták életképesnek, ezért a szerbiai
katolikusokat irányító püspökség székhelyéül javasolták.111 A vizitátorok szerint a lorétói illír
kollégium nem biztosíthatja megfelelő mértékben a hódoltsági területek papi utánpótlását, ezért
azt ajánlották, hogy a pápa Skopjéban állítson fel kollégium típusú iskolát, amelyben a
papságra készülő balkáni fiatalok tanulhatnának. Tervüket Skopje központi fekvésével
indokolták, a várost a török nem háborgatja, az iskola fenntartása pedig nem kerülne sokba. A
Rómából érkező támogatást a raguzai kereskedőkön keresztül biztonságosan a városba lehetne
juttatni.112 Az államtitkár a tervet dicsérte ugyan, de a megvalósítását nem tartotta aktuálisnak,
mivel a pápa ekkor már a dél-itáliai Leccében készült kollégiumot alapítani az albán és szerb
fiatalok számára, ezzel is csökkentve a loretói kollégium túlterheltségét.113 Komulovic
feljegyzéseiben többször kitért a raguzai kereskedők jelentőségére a balkáni katolikusok
szempontjából: kiváltságaik miatt papjaiknak is nagy a tekintélyük és a török előtt védelmet
élveznek, ezért a misszionáriusokat raguzai polgárokként kell a török területekre küldeni.114
1584 decemberében a két pap Konstantinápolyba utazott, innen Raggio visszatért
Rómába, Komulovic pedig továbbutazott Havasalföld és Moldva meglátogatására, és csak
1587 elején találjuk újból Rómában.115 Balkáni tevékenységüknek egyébként magyar
vonatkozása is van. Még Konstantinápolyból való elindulásuk előtt, 1585 január 29-én
felhatalmazást kértek a pápától, hogy vizitációjukat a hódolt Magyarországra is
kiterjeszthessék, és így a Drakolica által megkezdett egyházlátogatást befejezhessék. A pápa ezt
szívesen engedélyezte, amint arról az államtitkár március 23-án kelt levelében tudósított. A
magyarországi vizitációra azonban nem került sor.116
* * *

109 Az albániai zsinat végzései: ARSI Ital vol. 171, föl. 390r—391v. A Tametsi dekrétumot
ugyanakkor a nagy paphiány miatt nem hirdették ki, mivel ezzel a hívek életét nagymértékben
megnehezítették volna: uo. föl. 386rv.
HO Ezekből a levelekből készített kivonatok: BAV Vat. lat. vol. 6533, föl. 10Ír—106r. Az iratból
részleteket publikált: FERMENDZin: Acta Bosnae /'. m., 339—340. Az államtitkár balkáni ügyekben
írott válaszleveleinek fogalmazványai: APF Mise. Var. vol. l/a, föl. Ír—5 Ír.
111 BAV Vat. lat. vol. 6533, föl. 104r.
1ARSI Ital. vol. 171, föl. 362rv. Skopje a 15. század második felétől kezdve az egyik legjelentősebb
raguzai kereskedőtelep volt Dél-Szerbiában. Vö.: VEŐEVA, EKATERINA: La colonie des commergants
de Raguse et leur activiíé á Skopje au XVT—XV1F siede, Bulgarian Historical Review 10 (1982/2)
81—88.
ИЗ ARSI Ital. vol. 171, föl. 394v—395r; a leccei albán kollégium megvalósulatlan tervére: HORVAT,
KarlO: Növi historijski prilozi za povijest Albanije iz rimskih arhiva, Vjesnik Kr. HrvatskoSlavonsko-Dalmatinskog zemaljskog árkivá 12 (1910) 79—80; TACCHELLA, LORENZO: Le diocesi
dell'Albania nell'epocapostridentina, Studia Borromaica 5 (1991) 174—175.
114 ARSI Ital. vol. 171, föl. 352rv.
П5 TRSTENJAK: Alessandro Kumulovic i. m., 52.
116 APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 5Ír. Komulovic bulgáriai útja során Vidin környékén két magyar falut
talált, amelynek lakosait a törökök telepítették oda, és egy részük protestáns volt. A vizitátor magyar
papot kért számukra. FERMENDZIN: Acta Bosnae i. m., 340.
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A hódolt Balkán első átfogó apostoli vizitációi szerves részét képezik a katolikus
megújulás XIII. Gergely pápa által képviselt új szakaszának, amely a Tridentinum hatékony
helyi megvalósítására helyezte a hangsúlyt. Az ő és közvetlen munkatársainak (Galli
államtitkárnak és Santoro bíborosnak) az érdeme, hogy a három apostoli vizitáció révén a
Szentszék először nyert átfogó képet a hódolt Balkán egyházi viszonyairól. Cedulini, Drakolica
és Komulovic egyházlátogatásai szinte teljesen lefedték az Oszmán Birodalom európai felét. .Az
általuk nyújtott információk a missziószervezés későbbi szakaszaiban készült beszámolókhoz
képest meglehetősen töredékeseknek tűnnek, de az alapvető problémákra igen élesen
rámutattak.
A vizitációk legfontosabb tanulsága a viszonylag nagyszámú katolikus közösség
fennmaradása az oszmán uralom alatt. Ezekről a közösségekről Rómában addig szinte semmit
sem tudtak, felfedezésük tehát döntő jelentőségű volt a missziószervezés megindításában.
Ugyanakkor szintén az első vizitátorok hívták fel a figyelmet arra, hogy az Oszmán
Birodalomban más módszerekkel és eszközökkel kell dolgozni, mint Európa többi országában.
Az első vizitátori utasítások még alig különböztek az itáliai apostoli vizitátorok számára
összeállított instrukcióktól, és ennek megfelelően a zsinati határozatok következetes és
keménykezű végrehajtását írták elő a pápa képviselői számára. A három vizitátor tapasztalatai
azonban világosan megmutatták: a hódolt területeken teljesen más jellegű problémák léteznek,
amelyekre a megoldást is más eszközökkel kell keresni.
A legnagyobb gondot az egyházi hierarchia eltűnése és a paphiány miatti lelkipásztori
elhagyatottság jelentette. A magukra maradt közösségek körében számos tévedés és visszaélés
jelent meg, sokszor a környező ortodox vagy protestáns közösségek hatására. A legfontosabb
feladat tehát a paphiány enyhítése volt, ezért sürgették a hódoltsági fiatalok képzésének
megszervezését, a temesvári és a skopjei szeminárium felállítását. A beszámolókból már ekkor
kirajzolódott a hódoltsági katolicizmus két alappillérének, a boszniai ferences provincia és a
raguzai kereskedő-kolóniák jelentősége, illetve ennek függvényében a Balkánra koncentráló
missziószervezésben a hódolt Magyarország periférikus helyzete.
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II) Misszionáriusok és vizitátorok a hódolt Magyarországon V. Sixtus és
VIII. Kelemen pápasága idején (1585—1605)
A XIII. Gergely pápaságát követő két évtizedben meginduló hódoltsági missziók
történetéről a magyar és a horvát történetírás gyakorlatilag semmit sem tud. Ennek elsődleges
oka, hogy a vonatkozó forrásanyag csak nagyon töredékesen és szétszórva maradt fenn, és
mivel a következő évtizedben alapított jezsuita misszió semmilyen kapcsolatban nem állt
elődeivel, ezért a későbbi, bőséges forrásanyag is alig utal a korábbi missziós vállalkozásokra.
A szakirodalomban mindeddig csak Antonio Velislavi és Ignazio Alegretti 1607. évi
egyházlátogatásáról készült jelentés volt ismert, amelyet FermendZin publikált klasszikus
okmánytárában.117 Római kutatásaim során a pápai brevék szisztematikus átnézése és egy nem
várt szerencsés lelet a sarutlan kármeliták római levéltárában lehetővé tette, hogy a
missziószervezés ezen ismeretlen időszakának történetét is (legalább fő vonalaiban)
rekonstruáljam.
XIII. Gergely halála után utóda, V. Sixtus (1585—1590) meglehetősen kevés
érdeklődést mutatott a missziók iránt. Az új pápa energiáit teljesen lekötötte a szentszéki
adminisztráció újjászervezése, az egyházi állam és a kúria pénzügyeinek reformja. Ezen túl
megválasztásától kezdve tudatosan igyekezett háttérbe szorítani elődje bizalmas munkatársait,
akik a missziók ügyét a Szentszék részéről irányították. A balkáni missziókat annyira szívén
viselő Santoro naplójában keserűen panaszkodott a pápa érzéketlenségére a missziós feladatok
iránt.118
Sokkal bonyolultabb problémákat vet fel az őt (három igen rövid pontifikátus után)
követő VIII. Kelemen (1592—1605) missziószervező tevékenysége. Az egyháztörténeti
összefoglalások VIII. Kelemen pápaságához kötik a római reformtörekvések kifulladását és a
Szentszék politikai-diplomáciai tevékenységének újbóli megélénkülését.119 Ezt az összképet a
századforduló jelentős külpolitikai sikerei megerősíteni látszanak: a pápa IV. Henrik francia
király hivatalos visszafogadásával a katolikus egyházba (1595) csökkentette a Rómára
nehezedő spanyol befolyást, a vervins-i spanyol-francia békekötés (1598) feletti bábáskodással
pedig hozzájárult az európai egyensúly megteremtéséhez. A nyugat-európai sikereket viszont
nem kis mértékben beárnyékolta a pápai politika másik fő törekvésének, a török európai
kiűzésére vonatkozó terveknek a teljes kudarca. Az Aldobrandini pápa az elődeitől örökölt
keresztesháború-eszmény jegyében próbálta meg az európai hatalmakat a közös ellenség elleni
fellépés érdekében koalícióba szervezni, illetve a balkáni keresztényeket törökellenes
felkelésekre buzdítani. A pápa erőfeszítései mindkét irányban csődöt mondtak. A saját belső
problémáikkal és külpolitikai céljaikkal elfoglalt európai államok nem voltak hajlandóak a
közös törökellenes akcióra. A balkáni keresztények megmozdulásai ugyanakkor elszigetelt és
igen kis hatósugarú mozgalmak maradtak, amelyek nem a török kiűzésére, hanem elsősorban
az adóterhek csökkentésére és a helyi hatóságok túlkapásai ellen irányultak. Az albániai,
hercegovinai és boszniai katolikusok teljhatalmú megbízottaiként fellépő, bizonytalan
egzisztenciájú kalandorok pedig általában semmilyen hódoltsági bázissal nem rendelkeztek,

117 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 390—391. A közzétevő az iratot meglepően sok hibával adta ki.
A dokumentum pontos jelzete: Biblioteca Casanatense (Roma) Cod. 2672, föl. 205r—206v. A forrást
FERMENDÉIN 1629—1630-ra keltezte, ami teljesen indokolatlan. Az egykorú másolatban fennmaradt
beszámoló ugyanis a Placido de Marra bécsi nunciushoz (1612—1616) küldött levelek között található,
tehát feltehetőleg a nunciust kívánta a Szentszék a hódoltsági egyházi viszonyokról tájékoztatni.
118 METZLER: Wegbereiter und Vorläufer i. m., 59—60.
119 MAYEUR ET ALU (dir.): Histoire du Christianisme i. m. VIII, 248—249.
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fantaszta terveikkel itáliai, spanyol és német partnereik tudatlanságát és hiszékenységét
kihasználva próbáltak meg némi anyagi támogatásra szert tenni.120
XIII. Gergely utolsó balkáni vizitátora, Aleksandar Komulovic személye már a
Szentszék új politikai irányvonalának megtestesitője volt. A pápai küldött 1584 decemberében
Szófiából Autonio Graziani későbbi ameüai püspökhöz írott levelében felvázolta a török elleni
háború esélyeit és az európai hatalmak összefogásának szükségességét.121 Ettől kezdve
Komulovic a török kiűzése ügyének megszállottja lett, egyéni elképzelései szerencsés módon
találkoztak a szentszéki törökellenes politika célkitűzéseivel. A dalmát pap a pápa
megbízásából hat éven át (1593—1598) fáradhatatlanul igyekezett tető alá hozni egy kelet
európai törökellenes koalíciót, a siker elmaradása nem rajta múlott.122 A török kiűzésére
koncentráló szentszéki politika természetesen nem kedvezett a szorosabb értelemben vett
balkáni missziószervezésnek. Ebben a kontextusban a balkáni katolikusok sokkal inkább mint
lehetséges politikai és katonai szövetségesek kerültek szóba, és nem mint lelkipásztori
gondoskodást igénylő hívek. Ugyanakkor a balkáni missziók kiindulópontjának számító
Raguza, féltve a számára létfontosságú politikai semlegességét, igyekezett minden Rómából
érkező terv elől elzárkózni.123
А VIII. Kelemenről alkotott politikus-pápa képet ugyanakkor jelentős mértékben
differenciálja, hogy elődjével ellentétben komoly erőfeszítéseket tett a missziók római
központosítása érdekében. Ezzel a tevékenységével voltaképpen a katolikus megújulási
folyamat utolsó nagy adósságát kívánta törleszteni, hiszen a missziók központi irányítását a
számos korábbi kísérlet ellenére sem sikerült eddig megoldani: az V. Sixtus által újjászervezett
és életre hívott tizenöt kongregáció közül egyik sem foglalkozott hitterjesztés ügyével. VIII.
Kelemen, mindenekelőtt egykori vetélytársának, Giulio Antonio Santoro bíborosnak a
hatékony közreműködésével 1599-ben megalapította a Hitterjesztés Szent Kongregációját
(Congregatio de propaganda fide), amely az 1622-ben alapított hasonló nevű és immár
állandó hivatal közvetlen elődje volt. Az új kongregáció működéséről 1602-ig, Santoro
haláláig vannak adataink, bár feltehetőleg 1605-ig nem szűnt meg teljesen. Kilenc bíboros vett
részt a munkájában, akik havonta kétszer gyűltek össze Santoro házában. A fennmaradt
kongregációs jegyző könyvek tanúsága szerint az új szervezet valóban a világmissziók
egészének irányítására törekedett, ugyanakkor a folyamatos és hatékony működéshez
szükséges anyagi és szervezeti alapokat a Szentszék nem tudta kellőképpen biztosítani. Az

1-0 BARTL, PETER: „Marciare verso Costantinopoli” — Zur Türkenpolitik Klemens' VUL, Saeculum
20 (1969) 44—56; UŐ.: Der Türkenkrieg: Ein zentrales Thema der Hauptinstruktionen und der
Politik Clemens’ VIII., Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas 1592—1605.
Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. (hrsg. Lutz, Georg), Tübingen 1994 (Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 66.) 67—76; SPRINGER, ELISABETH: Kaiser Rudolf II.,
Papst Clemens VIII. und die bosnischen Christen. (Taten und Untaten des Cavaliere Francesco
Antonio Bertucci in kaiserichen Diensten in den Jahren 1594 bis 1602), Mitteilungen des
Österreichischen Staatsarchivs 33 (1980) 77—105.
FERMENDZin: Acta Bosnae i. m., 337—338.
122 TRSTENJAK: Alessandro Kumulovic i. m., 54—76; ZLATAR, ZDENKO: Our Kingdom come. The
Counter-Reformation, the Republic of Dubrovnik, and the Liberation of the Balkan Slavs, New York
1992,205—218.
1-3 HORVAT, KARLO: Novi historijski spomenici za povjest Bosne i susjednih zemalja, Glasnik
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 21 (1909) 1—104 passim; ZLATAR, ZDENKO: Our Kingdom
come i. m., 235—251. Komulovic mellett elődje, Cedulini is helyeselte a török kiűzésére koncentráló
szentszéki politikát, és szintén az orosz szövetség híve volt. Vö. VIII. Kelemenhez 1594-ben küldött
levelét: HORVAT, KARLO: Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, Starine JAZU 34 (1913)
111—119.
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állandó pénzhiányhoz járult a tengerentúli missziókat felügyelő spanyol és portugál uralkodók
ellenállása, akik nem akarták a pápaságnak átengedni a missziók irányítását.124
A kérészéletű missziós kongregáció a hódolt Magyarországgal közvetlenül nem
foglalkozott ugyan, de a hódolt Balkán egésze iránt érdeklődést mutatott. 1599—1600-ból
fennmaradt jegyzőkönyveiben többször előkerül az Oszmán Birodalom európai részében élő
katolikusok ügye.125 Az ülések többször foglalkoztak az illír szeminárium felállításával, amely
az egész Balkán-félsziget papi utánpótlását biztosíthatta volna; vigasztalták a török
erőszakoskodásra panaszkodó bosnyák ferenceseket; szóba került a szerb ortodoxok uniójának
kérdése; tervezték az erdélyi, moldvai és havasalföldi jezsuita missziók erősítését.126
Szempontunkból a legizgalmasabb Girolamo Buccia cattarói püspök 1600 májusában készült
beadványa, amelyben jezsuita rezidencia alapításához kérte a kongregáció segítségét. Az
emlékirat híven tükrözi a Vili. Kelemen uralkodására jellemző törökellenes katonai tervek és a
missziók összekapcsolódásának izgalmas kettősségét. A püspök szerint az Oszmán Birodalom
az általános politikai és katonai hanyatlás állapotában van, egy jól összehangolt akció esetén a
keresztény seregek akár Konstantinápolyi is bevehetnék. Ennek perspektívájában a cattarói
rendháznak óriási jelentősége lenne, hiszen a határon készenlétben álló páterek a hódolt
területek visszafoglalása után rögtön megkezdődhetnék az iszlamizált és az ortodox népesség
tervszerű visszatérítését. Az egyszerű emberek ugyanis azt fogják elfogadni, amit először
hallanak — vélte Buccia, nyilván tartva egy esetleges protestáns konkurrencia lehetőségétől.127
A kongregáció Bellarmino bíborost bízta meg, hogy Acquaviva rendfönökkel tárgyaljon a
cattarói megtelepedésről, az ügy folytatásáról azonban nincsen tudomásunk.128
A századforduló ellentmondásos missziótörténeti kontextusa rányomta a bélyegét a
hódolt Magyarország területén meginduló missziókra is. Egyrészt (mint látni fogjuk), Róma
tulajdonképpen nem vette kézbe a missziók irányítását, hanem a misszionáriusoknak adott
lelkipásztori felhatalmazások és egyházi joghatóság révén meglehetősen laza felügyeletet
gyakorolt felettük, ugyanis a kiváltságok meghosszabítása (legalábbis elméletben) munkájuk
eredményességétől fögött. Ugyanakkor a jezsuita missziók megindulásáig (1612) a Szentszék
egyetlen misszionáriust sem küldött a hódoltságba saját kezdeményezéséből, hanem az önként
jelentkező helyi egyháziaknak adott megbízást és néha anyagi segítséget a missziókra. A római
kezdeményezőkészség és dinamizmus teljes hiánya végül a missziók eredménytelenségében
bosszulta meg magát.
Az 1585—1605 (illetve pontosabban 1607) közötti bő két évtizedben döntően két
egyházi intézmény küldött pápai felhatalmazásokkal misszionáriusokat a hódolt
Magyarországra: a boszniai ferences rendtartomány, illetve a meladai (mijeti) bencés
kongregáció. Az előbbi nem kíván bővebb magyarázatot, hiszen a török foglalástól kezdve
folyamatosan észak felé terjeszkedő bosnyák ferencesek hódoltsági jelenléte eddig is köztudott
124 METZLER: Wegbereiter und Vorläufer i. m., 62—69; UŐ: Die Missionsinitiativen und
Unionsbemühungen in den Hauptinstruktionen Clemens ’ VIII., Das Papsttum, die Christenheit und die
Staaten Europas 1592—1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. (hrsg. Lutz,
Georg), Tübingen 1994, (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 66.) 35—51. A
missziókat majd két évtizeden át irányító Santoro legújabb életrajza: ROSA, MARIO: Carriere
ecclesíastica e mobilia sociale: dali’ „Autobiografa” del cardinale Giulio Antonio Santoro, Fra
storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani (a cura di Macry, Paolo—Massafra, Angelo),
Bologna 1994, 571—585.
1-5 A fennmaradt jegyzőkönyvek: APF Mise. Div. vol. 21, föl. 14r—91r. (1599. augusztus 10—1600.
augusztus 17.)
126 Uo. föl. 17r, 18r, 46v—47r, 50r—54v, 62rv, 67r, 68r, 70v.
127 ASV A.A. Arm. I—XVIII n. 1728, föl. Ír—2v.
128 APF Mise. Div. vol. 21, föl. 70r.
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volt.129 Sokkal rejtélyesebb a raguzai bencések hódoltsági működése, amelyről eddig
gyakorlatilag semmit sem tudtunk. 130
A Raguzai Köztársaság területén lévő bencés kolostorok a 11—13. században jöttek
létre itáliai hatásra. A középkorban és az újkor első századaiban virágzó közösségeket alkottak,
amelyek jelentős szerepet játszottak a köztársaság kulturális életében (elég legyen itt csak
Ludovico Tuberóra vagy Mauro Orbinire utalni). Kolostoraik a monasztikus élet általános
válságából már a 16. század elején kilábaltak, és 1528-ban önálló kongregációba szerveződtek,
amelynek élén a meledai apát állott. A kongregáció valamennyi raguzai bencés kolostort
magába foglalta, kivéve a lacromait, amely a híres páduai Szent Jusztina Kongregációhoz
tartozott.131
Az első hódoltsági bencés misszionárius Stjepan Bosnjak (Stephanus Bosnensis) volt. Ő
1587. december 15-én kapott misszionáriusi felhatalmazásokat két társával, Bernardino da
Ragusa ferences és Antonio da Ragusa domonkos szerzetessel, akikkel Pozsega és Temesvár
vidékére indult misszióba. Azon a vidéken a breve tanúsága szerint mintegy száz város és falu
katolikus lakossága élt minden lelkipásztori ellátás nélkül. A pápa áldását adta munkájukra és
felhatalmazta őket, hogy az elöljárók engedélyével további társakat vegyenek maguk mellé. A
misszionáriusok vezetője a ferences szerzetes, ordináriusuk pedig Nicola Ugrinovic szendrői
püspök lett.132 Az első missziós csapat hódoltsági működése nem lehetett hosszú életű: fra
Bernardino 1589-ben Erdélyben hunyt el,133 a bencés papot pedig a rendtörténeti hagyomány
szerint a törökök Pozsega mellett megölték.134
Sokkal nagyobb jövő várt a második vállalkozásra, amelyet maga a meledai
kongregáció apátja, Ambrosio da Ragusa vezetett. Az apát számára 1589. június 12-én
kiállított breve már sokkal szélesebb körű felhatalmazásokat adott a misszionáriusoknak, mint
elődeiknek a két évvel előtte keletkezett irat. A pápa engedélyezte, hogy Ambrosio apat
Innocenzio Stoicino és Ignazio Alegretti meledai bencés papokkal, valamint Antonio
conversus-szál Pozsega, Szerém és Temesvár tartományokba menjen, és az ottani hívek
lelkipásztori szükségleteiről gondoskodjanak. Az illetékes elöljárók engedélyével további
társakat vehettek maguk mellé, a misszionáriusok az apátnak, illetve a helyi ordináriusnak
tartoztak engedelmességgel. Ezen túl számos liturgikus, lelkipásztori és joghatósági
felhatalmazást kaptak, amelyek közül a legfontosabbak a fenntartott esetek, eretnekség,
szakadárság, aposztázia és egyházi büntetések alóli feloldozásra, a szentségek akadály nélküli
kiszolgáltatására és a teljes búcsú kihirdetésére vonatkoztak. Jogi helyzetük szempontjából
nagyon fontos a breve azon kitétele, hogy Ambrosio helyi ordinárius hiányában a világi és a
kolostor falain kívül élő szerzetespapság felett egyházi joghatóságot gyakorolhat, vizitálhatja
őket, reformálhat, javíthat és szükség esetén büntethet is — mindezt apostoli tekintéllyel

l-9 Ennek részleteivel az alábbiakban külön fejezetben foglalkozom.
130 A magyar szakirodalomban tudtommal csak Galla Ferenc és Tóth István György figyeltek fel a
bencés misszióra, de mindketten máltaiaknak hitték őket (a melitensis valóban jelenthet máltait és
meladait is). GALLA: Magyar tárgyú pápai felhatalmazásoki. m., 59; TÓTH: Raguzai Bonifác i. m.,
463.
OSTOJIC, IVAN: Benediktinci и Hrvatskoj i ostalim nasim krajevima II, Split 1964, 436—441.
132 CERRETUS, STANISLAUS MELCHIOR: Annales Minoram seu Trium Ordinum a S. Francisco
institutorum 22 (1585—1590), Quaracchi 1934, 462—463.
133 RoDE: Necrologium i. m., 426 (apostoli misszionáriusként említi).
134 OSTOJIC: Benediktinci и Hrvatskoj i. m. II, 441.
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végezheti három évig. Az apát tehát apostoli vizitátori jogkört kapott a Szlavónia, Szerémség
és a Temesköz területére.135
A bencés misszionáriusok tevékenységére a következő adatunk 1592-ből származik.
Ambrosio halála136 után három társa a később hozzájuk csatlakozott Don Blasióval együtt a
missziós felhatalmazások meghosszabbítását kérték a pápától arra hivatkozva, hogy a
vizitációval még nem végeztek. Az új pápa a misszionáriusok kérésének eleget téve 1592.
május 12-én kelt brevéjében a kért kiváltságokat újabb három évre megadta, az új elöljáró
pedig Innocenzio Stoicino lett.137
1592-re a raguzai papok dél-magyarországi missziója annyira megerősödött, hogy egy
helyi egyházi cím megszerzésével kívánták legitimálni hódoltsági jelenlétüket. Ez azonban
meglehetősen nehéz feladatnak bizonyult, ugyanis a püspöki címek elnyerése a magyar
királyok főkegyúri joga miatt eleve reménytelen volt, a kisebb egyházi intézmények pedig
teljesen feledésbe merültek. Ezt a nehézséget végül úgy hidalták át, hogy a középkori egyházi
testületek halvány emlékeiből egy patinás címet kreáltak: a bácsi Szűz Mária bencés apátságot.
Első birtokosa, Pietro di Vincenzio raguzai világi pap 1592. május 30-án kapta meg a pápától
szabad adományozás révén.138 Az adományozó breve kiemeli, hogy az apátság javait a törökök
elfoglalták, jövedelmei, apátja és kolostora nincsen.139 A pápa a raguzai papot a Pozsega
környékén végzett buzgó lelkipásztori munkájáért jutalmazta meg az apátsággal, hogy ezáltal a
monostor címe és méltósága feledésbe ne merüljön. Az apáti címet apostoli tekintéllyel élete
végéig bírhatta, és feladatául kapta a monostor kormányzását. Don Pietro minden bizonnyal jól
megérdemelt előléptetése csupán egyetlen ponton hibádzott: a bácsi bencés apátság sohasem
létezett.140 Joggal merülhet fel a kérdés: honnan vette eredetét ez az egyházjogi fikció? Erre
megnyugtató választ nem találtam, de feltehető, hogy a bácsi foszékeskáptalan, a város
ferences kolostora, esetleg a bátmonostori apátság lehettek azok az intézmények, amelyek
emlékét a helyi hagyomány a bácsi bencés apátsággá formálta át.
A bácsi apátság első birtokosa 1593-ban bekövetkezett halála után sem merült
feledésbe: 1596 decemberében az időközben alessiói (.Albánia) püspökké kinevezett
Innocenzio Stoicino kérte a pápától a megürült apátságot rendtársa, Mauro Orbini számára,
hogy az eredményesen működhessen az ottani hívek között. Santoro bíboros feljegyzése és a
breve szerint a monostornak már csak a neve és a falai álltak fenn, a török hódítás miatt a
kalocsai érsek és a magyar püpökök nem tudtak gondoskodni a betöltéséről, ezért az
adományozás joga a Szentszékre szállt. A pápa 1597. január 2-i brevéjében ruházta Orbinira a
1^ ASV Sec. Brev., Reg. vol. 143, föl. 205r—207v. A horvát rendtörténetírás szerint missziót vezető
Ambrosio 1575-ben a meledai kolostor, 1580—1585 között pedig a kongregáció apátja volt, vö.:
OSTOJIC: Benediktinci и Hrvatskoj i. m. III, 308—309.
136 Egy későbbi beszámoló szerint Temesvárott megmérgeztek, akárcsak korábban Drakolicát.
AGOCD vol. 281/e, föl. 49r. (Erre a kötetre még visszatérek.)
137 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 189, föl. 392r—393r. A misszionáriusok ugyanaznapi kelettel még két
brevét kaptak: az egyik az egyházi elöljárókat buzdítja a misszióba indulók támogatására, a másik pedig
a hódoltságban uralkodó paphiányra való tekintettel hozzájárult Antonio da Ragusa conversus pappá
szenteléséhez. ASV Sec. Brev., Reg. vol. 191, föl. 114rv, 118rv. Ezt a brevét idézi: GALLA: Magyar
tárgyú pápai felhatalmazások i. m., 59—60.
138 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 191, föl. 115rv.
139 „Cum sicut accepimus, monasterium B. Mariae ducatus de Baac prope Danubium Colocensis
dioecesis Ordinis S. Benedicti, cuius bona in terris a Turcis occupatis consistunt, cuiusque fructus nulli
sunt, iamdudum et ad praesens abbatis regimine et conventu destitutum existat.” Uo.
140 Nem tud róla sem a rendtörténeti, sem pedig a helytörténeti szakirodalom: SÖRÖS PONGRÁCZ: A
pannonhalmi Szent-Benedek-rend története XII/B. Az elenyészett benczés apátságok, Budapest 1912;
ÉRDÚJHELYI MENYHÉRT: A kalocsai érsekség a renaissance-korban, Zenta 1899.
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bácsi apátságot, rábízva a monostor kormányzását és a jövedelmek beszedését.141 Ebben az
esetben a jelölt személye is számot tarthat az érdeklődésünkre: Orbini a raguzai történetírás
egyik legismertebb képviselője, a szláv népekről szóló monumentális történeti munka szerzője
volt.142 Az újabb kutatások joggal mutattak rá, hogy műve a velencei és raguzai humanista
történetírói alkotások sorába illeszkedik, az „ellenreformátori propagandának” (amellyel
korábban összefüggésbe hozták) pedig nyomát sem találjuk a könyvben. Orbini a Raguzai
Köztársaság hagyományos egyensúlyi poltikájának híve volt, és mint ilyen sem a törökellenes
szervezkedéseket, sem pedig a Tridentinum raguzai megvalósítását nem támogatta. Politikai
felfogása művében is megfogalmazódik, számára a Raguzai Köztársaság szabadsága és érdekei
sokkal fontosabbak, mint a Balkán politikai és vallási visszahódítása, vagy a harcos
ellenreformáció. Nem véletlen tehát, hogy könyve a tiltott szerzők gyakori idézése, illetve a
hangsúlyosan reneszánsz történelem-felfogása miatt indexre került.143
Noha életrajzírói egyetértenek abban, hogy Orbini sohasem járt a hódoltságban, és a
bácsi apátságnak csak a címét viselte 1610-ben bekövetkezett haláláig, személye mégis kulcsot
jelent a raguzai bencések hódoltsági missziójának megértéséhez. A bencés történetíró cattarói
eredetű tehetős kereskedőcsaládból származott, a bencés rendbe lépve 1592-ben a Szent
András, 1593-ban pedig a pakljenói Szent Mihály kolostor apátja lett. Ekkor került súlyos
összetűzésbe közvetlen elöljárójával, a meledai kongregáció apátjával, Giovanni Orsato
Georgival. A vitában a köztársaság a patrícius Georgi, míg a raguzai érsek és a Szentszék
Orbini mellé állt, ennek félreérthetetlen bizonyítéka a bácsi apátságra szóló breve.144 Ebben a
kontextusban rögtön tartalmat nyer a korábbi, 1592. évi breve azon kitétele is, amely
felszólítja a raguzai érseket és a curzolai püspököt, hogy a vizitáció végeztével a négy
szerzetest a meladai kongregációba tisztességgel és teljes jogú tagként fogadják vissza.145 A
bencések horvátországi történetének monográfusa hangsúlyozza, hogy a raguzai bencések
nehezen engedtek maguk közé nem nemesi származású jelentkezőt, emiatt a közösségek igen
kis létszámúak voltak.146 Feltehetőleg a jelzett konfliktus, illetve a rendtagok egy (nem
patrícius rendtagokból álló) részének a hódolt Magyarországra való távozása mögött a
kongregáción belül meglevő ellentéteket kell keresnünk, amelyek a különböző társadalmi
érdekcsoportok (a patríciusok és a tehetős kereskedő polgárság) szembenállásából eredtek.
A hódoltságban tevékenykedő raguzai bencések az 1590-es évek második felében a
városukhoz sokkal közelebb fekvő albán területeken is jelentős pozíciókat szereztek: Stoicinót
a pápa 1596-ban alessiói püspökké nevezte ki, társa, Antonio Velislavi pedig valószínűleg ezzel
egyidőben megkapta a Bojana melletti Szent Szergiusz és Bacchusz apátságot.147 Albániai
feladataik ellenére sem akarták a hódolt magyarországi missziót elhagyni, ezért 1598-ban újra a
pápához fordultak megbízásuk és felhatalmazásaik meghosszabbításáért, amit az 1598. április
141 ASV Arm. LII vol. 21, fol.248r—249r; ASV Arch. Concist., Acta Mise. vol. 52, föl. 336A; ASV
Sec. Brev., Reg. vol. 248, föl. 339Ar—344v.
142 Л regno de gli Slavi, hoggi corrottamente detti Schiavoni. História di dón Mauro Orbini ranseo,
abbate melitense, Pesaro 1601.
143 BROGI BERCOFF, GlOVANNA: II Regno degli Slavi di Mauro Orbini e la storiografia europea del
Cinquecento, Ricerche Slavistiche 24—26 (1977—1979) 119—156.
144 PANTIC, MIROSLAV: Mavro Orbin — zivot i rad, Marvro Orbin: Kraljevstvo Slovena, Beograd
1968, XV—XXXIII; ZLATAR, ZDENKO: Our Kingdom come i. m., 361—363.
145 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 189, fol. 393r.
146 OSTOJIC: Benediktinci и Hrvatskoj i. m. II, 440.
142 CORDIGNANO, FULVIO: Geográfia ecclesiastica dell'Albania dagli ultimi decenni del secolo XVI
alia méta del secolo XVII, Orientalia Christiana Periodica 36 (1934) 231—233; HORVAT: Novi
historijski spomenici i. m., 93. A Bojana melletti Szent Szergiusz és Bacchusz apátság a török időkben
a scutari püspök székhelyéül szolgált, vö. OSTOJIC: Benediktinci и Hrvatskoj i. m. II, 522—526.
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1-én kiállított brevében meg is kaptak. Fakultásaik teljesen megyegyeztek a korábbi brevékben
foglaltakkal, a püspök három évre apostoli vizitátori joghatóságot nyert a szendrői, belgrádi és
szerbiai egyháziak és híveik felett, és ugyanilyen megbízást kapott Ignazio Allegretti is
Pozsega, Temesvár és Szerém tartományokba.148
A hódoltsági bencés misszió felhatalmazásait utoljára 1606-ban erősítette meg V. Pál
(1605—1621). Az új pápa azonban a breve kiállítása előtt alaposan tájékozódni akart a bencés
papok hódoltsági munkájáról. Ezért 1606 szeptember 27-én a Szent Hivatal Kongregációja
maga elé rendelte a fakultásaik meghosszabításáért folyamodó Antonio Veiislavi apátot, a
scutari püspökség káptalani helynökét és Ignazio Allegrettit, Magyarország egykori apostoli
vizitátorát, hogy számoljanak be eddigi tevékenységükről.149 Ezután kúriai hivatalnokok a
pápai brevék regisztrumköteteiből összegyűjtötték a korábbi raguzai bencés misszionáriusok
adatait,150 illetve feltehetőleg ekkor állította össze Veiislavi azokat a beszámolókat, amelyek
összefoglalják eddigi hódoltsági tevékenységüket. Jelentései egy sarutlan kármelita szerzetes,
Pedro de la Madre de Diós tulajdonát képező dokumentum-kötetben maradtak fenn.151 Ennek
az első látásra különös véletlennek egyszerű a magyarázata: Fra Pedrót ugyanis 1604-ben VIII.
Kelemen a missziók általános felügyelőjévé (Superintendente General de las Misiones)
nevezte ki, a sarutlan kármeliták missziós tevékenységének elismeréseként, és valószínűleg a
halódó missziós kongregáció felélesztésének szándékával. Tisztségében V. Pál is megerősítette,
amelyet 1608-ban bekövetkezett haláláig viselt.152 Az általános felügyelő missziószervező
tevékenységéről gyakorlatilag semmit sem tudunk, ilyen irányú tevékenységére egyedüli
forrásunk a már említett kötet. Veiislavi jelentéseinek értékét gazdag tartalmuk mellett ez a
körülmény tovább emeli, mivel a Superintendente General és a hódoltsági missziók közötti
kapcsolatot bizonyítják.
A két beszámoló közül az első felsorolja a vizitátorok által felkeresett helységeket, a
második a leggyakrabban előforduló lelkipásztori nehézségekre mutat rá. A raguzai
misszionáriusok tevékenységének súlypontja a Pozsega környéki, illetve a Dráva-menti
(valpovstinai) és a nyugat-szerémségi plébániákra esett, bár jártak a Temesközben is. Összesen
huszonnégy plébániát kerestek fel, a jelentés valamennyinél megadja a katolikusok (feltehetőleg
elég durván) becsült számát, a török birtokos (!) és a plébános nevét, valamint a templom

148 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 356, föl. 324r—327v, 330r—333г. Stoicino társa Antonio Veiislavi
apát, Allegretti kisérője pedig Giuseppe da Ragusio bencés pap volt.
149 ACDF Decreta S. O. vol. 1606, föl. 216r. Feltehetőleg ekkor készült Veiislavi keltezetlen
beadványa a pápához, amelyben a 200 scudo annata elengedését, útiköltséget, liturgikus felszereléseket
és feloldozási felhatalmazásokat kért: AGOCD vol. 281/e, föl. 50r.
15° ASV Sec. Brev., Reg. vol. 413, föl. 467r.
AGOCD vol. 281/e, föl. 48r—49r, 9Ír—92r. A kötet pontos címe: Cartapacio. Contiene algunas
cosas que pueden ayndar a la conversion de los herejes, del nro pre fra Pietro della Madre di Diós.
107 folióból áll, tartalmára lásd: FORTES, ANTONIO: Las misiones del Carmelo Teresiano 1584—
1799. Docnmentos del Archive General de Roma, Roma 1997, (Monumenta Historica Carmeli
Teresiani. Subsidia 6.) 244—246. A kötet a magyarországi vizitációk mellett tartalmazza Veiislavi
jelentését a scutari egyházmegyéről: föl. 89r—90r.
152 METZLER: Wegbereiter und Vorläufer i. m., 68—69. A szakirodalom azon általánosan elterjedt (és
METZLER által is átvett) megállapítása, hogy tisztségében munkatársa, Domingo de Jesús Maria követte,
az újabb kutatások szerint nem bizonyított, valószínűbb tehát, hogy a megbízatás megszűnt. GIORDANO,
SlLVANO: Domenico di Gesii Maria, Ruzola (1559—1630). Un carmelitano scalzo tra politico e
riforma nella chiesa posttridentina, Roma 1991, (Institutum Historicum Teresianum. Studia 6.) 220—
221.
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titulusát.153 A plébániák lélekszáma 1500 és 5000 fő között mozgott, de a valpovstinai
Kuzminci és Viljevo községekhez 20000 lélek tartozott. Pozsega vidékének tizenegy katolikus
plébániájából mindössze hármat154 láttak el világi (raguzai) papok, a többit155 bosnyák
ferencesek gondozták. A kelet-szlavóniai és temesközi plébániákon ezzel szemben Belgrád
kivételével csak világi papokat találtak.156 A második beszámoló 27 plébániáról tud a három
kérdéses területen, mindössze hat fedett templommal és összesen mintegy 120 ezer
katolikussal. A legnagyobb gondot Velislavi szerint a szentségi élet (különösen a
házasságkötések) területén elharapódzott visszaélések, valamint az egyházi épületek,
felszerelések és a jó papok hiánya jelentették.157
A hódolt Magyarország vallási viszonyairól készült riasztó, de valósághű beszámolók
megtették a hatásukat: a Szent Hivatal Kongregációja 1606. október 12-én tartott ülésén
megadta a két misszionáriusnak három évre a szokásos felhatalmazásokat, ezt a november 28án kiállított breve tudatta az érintettekkel.158 Velislavi és Allegretti minden valószínűség szerint
csak 1607 folyamán tértek vissza a misszióba. Velislavi keltezés nélküli, de feltehetőleg
1606/1607 folyamán írott beadványában arra panaszkodott Pedro de la Madre de Diós
atyának, hogy immár 18 hónapja vár eredménytelenül Rómában a megígért anyagi segítségre.
Emellett a befolyásos karmelita közbenjárását kérte, hogy templomok újraszentelésére és
bérmálásra vonatkozó engedélyt kapjon a pápától,159 de ezeket szinte bizonyosan nem nyerte
el. Fennmaradt utolsó jelentésük szerint 1607-ben a két bencés újra meglátogatta a Dunamente, Pozsega vidéke, Szerémség és a Temesköz plébániáit. A bejárt területek vallási
viszonyait hasonlóan tragikusnak találták, mint az előző években. Beszámolójuk szerint az igen
nagyszámú katolikus hívő túlnyomó többsége hűséges az egyházhoz, de rendkívül tudatlanok a
hit dolgaiban, nem ismerik a legalapvetőbb imákat sem, ugyanakkor a régi, szigorúbb böjti
fegyelmet tartják, és különféle babonákban hisznek. Néhány világi pap és bosnyák ferences
gondozza őket. A ferencesek kicsapongó életet élnek, többre tartják magukat a világi
papoknál, sőt a vizitátorokat is bevádolták a töröknél, hogy a pápa kémjei. A két pap csak a
raguzai kereskedők közbenjárásával szabadult ki a fogságból. A papok általában tudatlanok, a
templomok fedetlenek és üresek, anyakönyv sehol sincs, püspök jó harminc éve nem járt a

AGOCD vol. 281/e, föl. 48r—49r. A jelentések adatainak felsorolásától itt eltekintek, az értekezés
nyomtatott változatának függelékében (több fontos forrás mellett) ezt is közzé fogom tenni.
154 Kobas (itt maga Alegretti működött), Ratkovpotok, Resnik
155 Banjaluka, Cemik, Drinovac, Bucje, Pozsega, Djurdjevac, Nasice. A vrcini plébánián nem volt pap.
156 Diakóvár, Diurasevei. Njemci, Gorani, Kuzminci, Viljevo, Kanizsa. Vocin, Karasevo, Szendrő,
Temevár, Mitrovica, Fehérvár (Alba Regale).
157 Nincsenek keresztelőkutak, ezért magánházaknál keresztelnek; a régi szentelt olajat használják,
mivel nincsen püspök, aki újat szentelne; nincsenek anyakönyvek ami sok tévedést okoz a
házasságkötéseknél; az utolsó kenetet sehol sem használják; az egyházi felszerelések elhanyagoltak vagy
egyáltalán nem léteznek; templomok hiányában magánházaknál miséznek felhatalmazás nélkül; a
paphiány miatt az eretnekeknél kereszteltetik meg a gyerekeiket, mások keresztség nélkül halnak meg; a
felnőttek sem gyónnak, a bérmálás szentsége ismeretlen; a paphiány miatt a hívek teljesen tudatlanok,
nem ismerik a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, sőt keresztet sem tudnak vetni; számos visszaélés
buijánzik a házasságkötés körül (házasodás, válás és újraházasodás a török előtt, török házasságban élő
katolikus nők látogatják a szentségeket; az apa hálja el kiskorú fia helyett a házasságot); hamis eskü a
török bíróság előtt; végül a helyi papok nem csak tudatlanok, hanem rossz életűek is (ágyasság,
kereskedés, uzsora). Uo. föl. 9Ír—92r.
158 ACDF Decreta S. O. vol. 1606, föl. 229v—230v; ASV Sec. Brev., Reg. vol. 413, föl. 464r—465v.
159 AGOCD vol. 281/e, föl. 56rv. A províziója 200 scudo volt, de a datariustól csak ötvenet kapott
kézhez. A bérmálási fakultást arra hivatkozva kérte, hogy ezt a bosnyák ferencesek is megkapták a
pápától a Duna melléki területekre. Ilyen felhatalmazásról azonban egyetlen forrás sem szól.
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vidéken. Temesvár környékén pedig egyáltalán nincsenek papok, a hívek szentségek nélkül
élnek és halnak meg.160
A vizitátorok 1607-ben összeállított jelentése sok helyen szinte szó szerint egyezik a
korábbi beszámolójukkal, egy lényeges különbség azonban mindenképpen van a két
dokumentum között: a későbbi iratból csak úgy süt a gyűlölet a bosnyák ferencesek ellen. Az
ellenszenv persze kölcsönös volt. A boszniai ferences püspök, Franjo Balicevic Rómába
küldött leveleiből szintén bőségesen áradnak a raguzai, dalmát és velencei kereskedők és
papjaik miatti panaszok: a háború óta megszaporodott kereskedők megrontják az egyszerű
híveket, az általuk hívott bencés papok (Don Antonio, Don Ignazio és Don Innocenzio alessiói
püspök) pedig aposztaták, együtt kereskednek honfitársaikkal, végül mindenféle
felhatalmazásokat és megbízásokat járnak ki maguknak a Szentszéknél, és semmibe veszik a
boszniai püspök tekintélyét. Balicevic nagyon kérte a pápát, hogy eljárhasson az idegen papok
ellen, az alessiói püspök pedig Raguzában vagy az egyházmegyéjében tartózkodjon, és ne a
kereskedőkkel a hódolt Magyarországon.161 Ellentéteik valóban igen súlyosak lehettek. 1613ban Bartol Kasic jezsuita misszionáriusnak Belgrádban mutattak egy levelet, amelyben
Balicevic egy törököt bérelt fel Don Ignazio Allegretti meggyilkolására, a bég azonban nem
vállalta a feladatot.162 Ez a vád még a hódoltsági egyházi belviszályok későbbi eldurvulásának
ismeretében is eléggé merésznek tűnik, de teljesen kizártnak sem tekinthetjük, ugyanis hasonló
(legalábbis gyanús) esetekre találunk példákat.163
A raguzai misszionáriusokat másik működési területükön, a hódolt Albániában sem
fogadta nagyobb szeretettel a bennszülött papság. Az albán származású Nicolö Mecansi
Stefániái és Nicolö Bianchi sappai püspökök a helyi papsággal együtt 1602—1603 folyamán
számos beadvánnyal ostromolták Vili. Kelemen pápát és környezetének legbefolyásosabb
bíborosait, amelyekben hosszan ecsetelték Innocenzio Stoicino alessiói püspök, illetve Antonio
Velislavi és Francesco Scoroveo apátok által elkövetett bűnöket és károkat. Leveleik tanúsága
szerint a Raguzából érkező papok nem ismerik a helyi nyelvet és szokásokat, megvetik az
albánokat, visszaéléseket követnek el és engedélyeznek, a helyi egyházi felszereléseket és
jövedelmeket Raguzába viszik, a gyűjtött admányokat kereskedésre használják és így tovább.
Emiatt a raguzai misszionáriusok visszavonását és albán nemzetiségű püspökök kinevezését
kérték a Szentszéktől. Beadványaik nem csak az idegen papok ellen szólnak még a korabeli
egyházi vitákban is szokatlanul élesen, hanem általában a szlávokkal és a raguzaiakkal szemben
az albán papság körében élő eleven gyűlöletről is tanúskodnak.164
A raguzai bencések hódoltsági missziója 1612 után eltűnik a forrásainkból, a
vállalkozás tehát a jezsuita misszió megindulásával egyidőben szűnt meg. Stoicino püspök
Rómában halt meg 1620-ban,165 Velislaviról 1610 után semmmit sem tudunk. Feltehetőleg

160 Biblioteca Casanatense (Roma) Cod. 2672, föl. 205r—206v; FERMENDÖN: Acta Bosnae i. m.,
390—391.
161 BAV Fondo Boncompagni-Ludovisi vol. E 23, föl. 128rv (Fojnica, 1610. február 20); BAV
Barberiniani latini vol. 6872, föl. 47r—48r (Fojnica, 1612. február 24.)
162 BALÁZS et ALU: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. l/l, 66—67.
163 Itt csak Pietro Budi sappai püspök és Ivan Mihajlovic Pozenanin prizreni püspök meggyilkolására
utalok. Budi esetére az alábbiakban még visszatérek. Mihajlovic feltehetőleg a bosnyák ferencesek
belviszályáinak áldozata lett, életét külön tanulmányban dolgozom fel. Vö.: BUTURAC: Katolicka Crkva
и Slavoniji i. m., 94—96.
164 ASV Fondo Borghese ser. III, vol. 60h, föl. 93r—95v, 97r—10Ír; HORVAT: Növi historijski
spomenici i. m., 90—100.
165 GaUCHAT: Hierarchia Catholica i. m. IV, 77.
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egyedül Allegretti maradt Magyarországon, és 1612/1613 folyamán hunyt el a Temesvár
melletti Ötvényben. 166
A bencés misszió mérlegét nem könnyű megvonni a források hézagossága miatt.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a raguzai papok több, mint két évtizedes magyarországi
tevékenysége a missziószervezés szempontjából zsákutcának bizonyult. Ezt mindenekelőtt az
támasztja alá, hogy 1612 után nem történt kísérlet a misszió felújítására, a Szentszék teljesen
más eszközökhöz nyúlt, a bencések munkájának még az emléke is eltűnt. Ezen túl világosan
kiderült: a helyi papság nem fogadta be a kívülről érkező misszionáriusokat, ezzel az
ellenállással minden keresztény területről érkező egyházi személynek komolyan kellett (kellett
volna) számolnia. A missziók római felelősei azonban ezt a tényt csak évtizedek múlva
tudatosították. A raguzai bencések munkájának eredménytelensége bizonyos mértékben mégis
előmozdította a hódoltsági missziók ügyét: 1612-ben sokkal összehangoltabb római
szervezőmunka eredményeként indult meg a jezsuita misszió.

166 Színi István jezsuita misszionárius 1614 elején temesközi missziója során felkereste a szentéletűnek
mondott Don Ignazio sírját Ötvényben. BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m.
1/1, 193.
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III) A hódoltság és a jezsuita rend a 16. században
1) A jezsuita missziós gondolat és a Oszmán Birodalom
A Róma és a hódolt területek közötti kapcsolatok történetében a katolikus megújulás
kezdeteitől fogva fontos szerepet töltött be a jezsuita rend. A jezsuiták szerepe azért
egyedülálló, mivel ők nem a hódoltsági egyházi struktúrák részeként (mint például a bosnyák
ferencesek vagy a raguzai kereskedőkolóniák káplánjai) vállaltak lelkipásztori munkát a török
által elfoglalt területeken, hanem a pápa és a római rendi vezetés irányításával, a rend
alapeszméjét jelentő missziós küldetés jegyében fordultak az Oszmán Birodalom katolikusai
felé. Ez az alapvető különbség a hódoltsági missziótörténet egyik legfontosabb tényezője,
szinte valamennyi későbbi helyi egyházi konfliktus elsődleges oka lett.
A „missio” kifejezés eredeti értelmében (mint a lelkek megsegítését célzó küldetés) a
Jézus Társaságának legsajátságosabb feladata volt.167 Bár kétségtelen, hogy a rend tagjai ezt a
küldetést eleinte a pogányok közötti térítésre értették hangsúlyosabban, mégis igen korán
felismerték a saját szükebb környezetükben végzett lelkipásztori munka fontosságát. A
rendalapító Loyolai Szent Ignác a Szentföldre akarta vinni első rendtársait, de már 1535-ben,
szülőföldjén tett látogatása alkalmával rádöbbent arra, hogy a kereszténynek mondott
Európában mekkora lelki elhagyatottságban élnek a vidéki tömegek. Ezt a tapasztalatot
erősítették meg benne itáliai tapasztalatai 1539-1540 folyamán.168 A frissen alapított rend az
óriási lendülettel meginduló tengerentúli missziók mellett egyre növekvő figyelmet szentelt az
Európán belüli misszióknak. Ennek okát elsősorban a mediterrán térség eldugott vidékeit
felkereső misszionáriusok megdöbbentő tapasztalataiban kell keresnünk. így a Korzika szigetén
1552 és 1554 között működő Silvestro Landini Szent Ignáchoz küldött leveleiben szinte
hihetetlen lelki elhagyatottságról és tudatlanságról számolt be. О és az első európai
misszionáriusok érdeme, hogy felfedezték a katolikus megújulás számára az európai vidék
óriási lelki szükségleteit. A Távol-Keleten diadalmasan hódító missziók mellett az európai
expanzió fontosságát a rendi vezetés igen korán felismerte, és kezdettől fogva igyekezett a
távoli missziókból küldött diadalittas beszámolók (Litterae Indicae) hatására a missziókba
vágyó fiatalok buzgóságát saját szülőföldjük lelki megsegítése felé irányítani. Ebben a
törekvésben az „indiai” missziók sok szempontból igen nagy segítséget jelentettek: az ott
kidolgozott módszerek közül sokat átvettek az európai misszionáriusok, emellett magának az
„India” metaforának az európai vidékekre való alkalmazásával sikerült a rendtagok figyelmét
az európai munka fontosságára irányítani. A rendi vezetés tehát a két munkatér párhuzamba
állításával és egyenértékűségének hangsúlyozásával tudatosan igyekezett felértékelni az európai
munkát, és a missziós eufóriát a szülőföldjükön dolgozó rendtagokra is átragasztani.169
167 Vö. elsősorban a konstitúciók VI. és VII. fejezetét: Institution Societatis Jesu II, Florentiae 1893,
93—113 passim.
168 CHÁTELLIER, LOUIS: La religion des pauvres. Les missions rurales en Europe et la formation du
catholicisme moderne XVT—XVC siecles, Paris 1993, 22—27.
169 ProsPERI, ADRIANO: „Otras Indias”: missionari della controriforma tra contadini e selvaggi,
Scienze, credenze, occulte. Livelli di cultura. Convegno Intemazionale di Studi, Firenze 1982, 205—
234; UŐ.: Tribunali della coscienza. (Inquisitori, confessori, missionari), Torino 1996, 551—599. A
jezsuiták missziós tevékenységét a Szentszéktől nyert széleskörű kiváltságaik is elősegítették. Vő.: KAY,
David J.: De Societatis Jesu exemptione, Periodica de Re Canonica 80 (1991) 311—333; OLIVARES,
ESTANISLAO: Privilegia pro Societate Jesu a S. lgnatio obtenta, Periodica de Re Canonica 80 (1991)
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A rend a missziós politikájában a magyarországi hódoltság valahol középúton foglalt
helyet. Egyrészt mintapéldája volt a lebomlott egyházi struktúrák miatt a katolicizmus számára
ideiglenesen elvesztett európai területnek, amelynek lakói szinte minden lelkipásztori ellátást
nélkülöztek; másrészt viszont az Oszmán Birodalom végvidékeként mégiscsak a keleti
missziók részét alkotta. Ez a kettősség a hódoltsági missziók egész történetén végigvonul, és az
egyes jelenségek tárgyalásakor mindkét missziós irányvonal jellemzőit figyelembe kell
vennünk.
A keleti misszió gondolata a rend alapítását megelőző időszakban központi helyet
foglalt el Ignác terveiben. A szentföldi utazás meghiúsulása után azonban világossá vált, hogy
az Oszmán Birodalomban végzendő hittérítés leküzdhetetlen akadályokba ütközik, ugyanakkor
a rend számára más területeken (távol-keleti gyarmatok, Amerika) szinte hihetetlen távlatok
nyíltak. Mindazonáltal Ignác perspektívájából nem tűnt el a török területeken alapítandó
kollégiumok gondolata, azonban ezekből az elképzelésekből a rendalapító életében semmi sem
valósult meg.170 Annak ellenére, hogy az Oszmán Birodalomban csak 1583-ban sikerült a
rendnek állandó missziót létesíteni, a 16. század széles perspektívákban, világméretű
hitterjesztésben gondolkodó jezsuitáinak szeme előtt állandóan ott lebegett a török misszió
álma.
2) A bécsi, nagyszombati és kolozsvári kollégiumok a török misszió perspektívájában
A jezsuiták számára a török területekre való behatoláshoz kezdetben három lehetőség
kínálkozott: az egyik útvonal Bécs és a királyi Magyarország irányából indult, a másik kettő a
két török vazallusállamon, Raguzán vagy Erdélyen keresztül vezetett. A balkáni és levantei
missziók lehetősége tehát kezdettől fogva fontos szempont volt a bécsi, nagyszombati,
kolozsvári és raguzai rendházak alapításakor. A bécsi megtelepedést Petrus Canisius (egy
1550-ben Szent Ignáchoz írott levelének tanúsága szerint) azért tartotta rendkívül fontosnak,
mivel a Habsburg főváros Magyarország és a török területek kapuja volt.171 A bécsi kollégium
rektora, Juan de Vitoria pedig szintén a hódoltsági keresztények megsegítése miatt sürgette a
nagyszombati kollégium megalapítását, hiszen „Magyarországra embereket küldeni sok
szempontból ugyanazt jelenti, mintha Indiába küldenék őket”—írta Laínez rendfonöknek
1559-ben.172 A Magyarország irányából indítandó hódoltsági misszióknak azonban a királysági
katolicizmus teljes térvesztése miatt ekkor természetesen nem voltak meg a személyi, anyagi és
technikai feltételei. Ez magyarázza, hogy a török területek katolikusainak megsegítése a
jezsuiták magyarországi terveiben majd fél évszázadig nem szerepelt, az ilyen irányú kísérletek
csak az 1610-es évek elejétől, a rend magyarországi expanziójának kezdetekor indultak meg.
Nagyjából hasonló problémák gátolták az Erdélyi Fejedelemség irányából kiinduló
hódoltsági missziók megszervezését is. Az erdélyi katolicizmus elesettségét és a jezsuiták
ingatag helyzetét jól ismerő magyar és lengyel páterek értelemszerűen nem szőttek nagyratörő
335—391. Az európai missziók (népmissziók) az elmúlt évtizedekben a kora újkori egyháztörténeti
kutatás előterében állnak, az egyes rendek missziós tevékenységét alapvető tanulmányokban és
monográfiákban dolgozták fel. Ezekre lásd: MEZZADRI, LUIGI: Storiografia déllé missioni, La
predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra Cinquecento e Settecento. Atti del X Convegno di
Studio dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (a cura di Martina, Giacomo—
Dovere, Ugo), Roma 1996, 457—489; ORLANDI, GIUSEPPE: La missione popolare: strutture e
contenuti, uo. 503—535.
170 Dalmases Y Jordana, CÁNDIDO DE: Loyolai Szent Ignác, Budapest 1995, („ANIMA UNA”—
könyvek 9.) 193—216,
171 LUKÁCS, Ladislaus: Monumenta Antiquae Hungáriáé I, Romáé 1969, 1—2.
172 Uo. 21.
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terveket a török missziókkal kapcsolatban, hiszen még a helyi igényeket sem tudták (főleg
emberhiány miatt) kielégíteni.173 Nem csoda tehát, hogy az első komoly tervezgetések a
rendkívül széles pesrpektívákban gondolkodó Antonio Possevino nevéhez kapcsolódnak.
Possevino a korszak talán legsikeresebb jezsuita diplomatája és szervező elméje volt,174 akinek
elgondolásaiban a keleti misszió az erdélyi misszióval szorosan összekapcsolódott. Először
1574-ben, még a rendfonök titkáraként, valószínűleg az erdélyi katolicizmus megsegítéséért
oly sokat fáradó Szántó István hatására fogalmazódott meg benne az erdélyi küldetés
gondolata, amelyet saját bevallása szerint azért tartott fontosnak, mivel a vazallus
fejedelemségből könnyebben be lehet jutni az Oszmán Birodalomba.175 Noha Possevino erdélyi
útjára csak kilenc évvel később, 1583-ban került sor, teljesen más célkitűzésekkel,176
ugyanakkor a jezsuita diplomata nem tévesztette szem elől eredeti elgondolását sem. Erdélyből
írott leveleiben körvonalazódik az a szélesebb missziószervezési kontextus, amelyben Erdély
fontos jezsuita támaszpont lehet az Oszmán Birodalom felé.177
Possevino terveinek középpontjában természetesen elsősorban nem a hódolt
Magyarország katolikusainak megsegítése, hanem az Oszmán Birodalomban történő
nagyszabású missziók gondolata állt. Ezzel szembeállítható a századvég egyik legbuzgóbb
horvát származású misszionáriusának, a váradi rezidencia elöljárójának, Marko Pitacicnak
konkrét missziós tapasztalatokon alapuló javaslata. Pitacic 1588 tavaszán a gyulai katolikusok
ismételt kérésére a temesvári pasa oltalomlevelének védelmében egy hónapig működött Gyula
és Makó környékén. A reformáció helvét és antitrinitárius irányainak Erdélyből irányított
rohamos terjeszkedése ellenére jelentős számú katolikus lakosságot talált a Körös-Maros
közében, akik a paphiány miatt mindenféle lelkipásztori ellátást nélkülöztek. A katolikus hívek
megdöbbentő tudatlansága és lelki elhagyatottsága indította arra, hogy Váradra való
visszatérése után Acquaviva rendfonökhöz írott levelében javasolja a jezsuiták hódoltsági
megtelepedését. Tervének létjogosultságát a várható nagy eredmények mellett főképpen a
töröknek a keresztény papokhoz való jóindulatával indokolta. Öt a gyulai bég nagyon
kedvesen fogadta és támogatásáról biztosította; a törökök szerinte kifejezetten támogatják a
katolikus papokat, hogy a lakosság ne vándoroljon el. Szinte szemére vetette a Társaságnak,
hogy eddig elhanyagolták ezt a fontos, Indiával egyenértékű munkateret. A hódoltság eddig is
nyitva állt volna számukra—írta, ahogyan nyitva állt a ferencesek és az eretnek prédikátorok
előtt is. Pitacic szerint török területeken feltehetőleg nincsen lehetőség állandó alapítványokon
nyugvó kollégiumok létrehozására, hanem a hívek adományaiból kell megélniük.178 A
Váradról kiinduló hódoltsági misszióra vonatkozó tervek a rend Erdélyből történt kiűzése
(1588) miatt természetesen nem valósulhattak meg. A sikertelen tervezgetések ellenére Erdély
173 Az erdélyi jezsuiták működéséről készült összefoglalások: VERESS ENDRE, A kolozsvári Báthoryegyetem története lerombolásáig, 1603-ig, Erdélyi Múzeum (23) 1906, 169—193, 249—263;
MESZLÉNYI ANTAL: A magyar jezsuiták a XVI. században, Budapest 1931, (Szent István Könyvek
92.) 86—200; JAKÓ ZsiGMOND: Négy évszázad a művelődés szolgálatában, UŐ: Társadalom, Egyház,
Művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez, Budapest 1997, (МЕТЕМ Könyvek 18.) 267—272;
BARLAY Ö. SZABOLCS: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról, Budapest 1986, 96—
142.
174possevino életrajzára máig alapvető: KARTTUNEN, LESI: Antonio Possevino. Un diplomáié
pontifical auXVF siécle, Lausanne 1908.
175 LUKÁCS: Monumenta Antiquae Hungáriáé i. m. I, 441.
176 Possevino erdélyi küldetésére és terveire legújabban: SZABÓ, TAMÁS: Antonio Possevinos
Bemühungen um die Erneuerung des Katholizismus in Siebenbürgen, Magyar Egyháztörténeti
Vázlatok 4 (1992) 91—133.
177 LUKÁCS: Monumenta Antiquae Hungáriáé i. m. 11, 397, 414—415, 453.
178 LUKÁCS: Monumenta Antiquae Hungáriáé i. m. Ill, 162—165, 344—345, 405.
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a jezsuiták számára sokáig a Kelet kapuját jelentette. Részben ez az elgondolás vezetett a
karánsebesi misszió megalapításához 1625-ben.179 A 18. század elején, az Erdély Habsburg
uralom alá kerülése utáni nagy lehetőségek idején újra felbukkantak ezek az elgondolások,
elsősorban a brassói missziót megszervező, morva származású Bzenszky Rudolf leveleiben.180
3) A jezsuiták raguzai megtelepedése és a török misszió
Az Oszmán Birodalom felé nyíló harmadik kapu, a Raguzai Köztársaság, harcos
katolicizmusa és a törökkel való jó kapcsolatai miatt sokkal alkalmasabb bázist jelentett a
hódolt Balkán felé kiinduló missziók számára. A jezsuiták raguzai letelepedési kísérleteinek
hátterében tehát mindig hangsúlyosan jelen voltak a rend missziós aspirációi. A raguzai jezsuita
jelenlét kezdetei a katolikus megújulás első lendületéhez kapcsolódnak. A katolikus reformot
minden erejével megvalósítani igyekvő raguzai érsek, Ludovico Beccatelli hívására 1559 végén
érkezett a városba az első jezsuita, Nicolás Alfonso Bobadilla, Szent Ignác közeli munkatársa,
aki másfél évig működött köztársaság területén.181 Az 1560-as évek kollégium-alapítási
lázában szóbakerült egy raguzai kollégium felállításának lehetősége is, amelyet Bobadilla
minden erejével igyekezett tető alá hozni. Laínez rendfőnök a tervet különösen a török
területekre való bejutás reményében támogatta.182
Bobadilla távozása után csak tizennégy év múlva, 1575-ben jelent meg újra két jezsuita
a városban. A misszió vezetője, a korszak egyik legismertebb olasz misszionáriusa, Giulio
Mancinelli rögtön a Társaságba való belépése (1558) után, az Indiából küldött missziós
jelentések hatására kapott kedvet a törökországi missziós munkához. Bár a konstantinápolyi
misszióra még huszonöt évet kellett várnia, de 1575—1576 folyamán, raguzai missziója
alkalmával kapcsolatba jutott a török területek lakosságával. 1576 tavaszán az egyházmegyéjét
látogató Vincenzo Portico raguzai érsek kíséretében bejárta a város környékét, és eljutott a
török határra is. Ennek a különben is igen szegény vidéknek a lelki elhagyatottságán, a hívek
tudatlanságán megannyi misszionárius kortársához hasonlóan nagyon megdöbbent, itteni
tapasztalatai csak fokozták benne a vágyat a hódolt Balkánon való hittérítő munkára. Erre nem
várt lehetőség nyílott, amikor a Sztambulba igyekvő francia követ, Gilles de Noailles Raguzába
érkezett, de az útból (nyilván elöljárói megfontoltsága miatt) nem lett semmi.183
A hódoltsági jezsuita jelenlét szempontjából a legfontosabb az előző fejezetben említett
raguzai jezsuita, Bartolomeo Sfondrati temesvári missziója volt. Sfondrati Bonifacije Drakolica
apostoli vizitátor kíséretében 1580-ban Boszniában, a következő évben pedig a hódolt DélMagyarországon (Belgrádban, Pozsegán és Temesvárott) tevékenykedett. Acquaviva
rendfonök 1581 második felében vissza akarta rendelni Raguzába, de végül Temesvárott
maradt, és Rómában azt fontolgatták, hogy az új vizitátor, Quintio curzolai püspök mellé
179 MOLNÁR Antal: Jezsuita misszió Karánsebesen (1625-1642), Történelmi Szemle 40 (1998)
(sajtó alatt).
180 Bzenszky Rudolf misszionáriusi és ezzel szorosan összefüggő történetírói munkásságával készülő
tanulmányomban külön foglalkozom.
181 VANINO: Isusovci i hrvatski narod i. m. 1, 14—20.
182 Nicolaj Alphonsi de Bobadilla sacerdotis e Societate Jesu gesta et scripta, Matriti 1913,
(Monumenta Historica Societatis Iesu 46.) 319—320; BaSic, BÜRO: Ljetopis dubrovaőkoga kolegija
(1559—1764), Vrela i prinosi 7 (1937) 1—4; ZLATAR: Our Kingdom come i. m., 175—176.
183 KORÁDÉ, MUO: Julije Mancinelli о dubrovackoj okolici (1575./76.), Vrela i prinosi 16 (1986)
144—151. Raguzai missziójához a rendfonöktől kapott instrukciója: ARSI Rom. vol. 12 I, föl. 34v—
36r. Az utasításban a fő hangsúly a rendalkotmány szellemében végzett lelkipásztori munkán volt,
ennélfogva minden ettől eltérő tevékenységtől (különösen a helyi egyházi és világi joghatóságba való
beavatkozástól) tartózkodniuk kellett.
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fogják rendelni. 184 1582 tavaszán azonban váratlan dolog történt: Temesvárról, Kolozsvárról
és Raguzából is értesítették a rendfönököt, hogy Sfondrati megháborodott, irracionálisán
viselkedik, és nem hajlandó elhagyni a hódoltságot. A hírek hátterében a temesvári káplán, a
domonkos Domenico Georgi állt, aki mindent megtett Sfondrati elmozdítása érdekében.
Leveleivel ostromolta a kolozsvári és raguzai jezsuitákat, sőt magát a generálist is, hogy
vitessék el a megháborodott pátert a városból. 185
Acquaviva a rossz hírektől megijedve, és az esetleges veszélyektől vagy botránytól
tartva valóban mindent elkövetett, hogy visszacsábítsa a szerencsétlen papot Rómába, vagy
legalább átvitesse Kolozsvárra, ennek érdekében még Santoro bíborossal is íratott hozzá levelet
— mindhiába, Sfondrati nem mozdult. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a hódolt
területekről senkit sem lehetett akarata ellenére elvinni, mivel azt a törökök nem engedték,
ezért a Kolozsvárott gyakran megforduló temesvári kereskedők sem vállalkoztak az
elszállítására.186 Fra Domenico és az általa gondozott kereskedők állításainak azonban teljesen
ellene mondanak a Sfondrati által írott levelek, amelyek írójukat megkeseredett embernek
mutatják ugyan, de semmiképpen sem elmebetegnek. Teljesen világosan intézkedett raguzai
anyagi ügyeiről,187 és a raguzai házfőnökhöz 1583. április 12-én írt levele alapján egy testileglelkileg megtört, hosszabb utazásra már nem vállalkozó misszionárius alakja rajzolódik ki.188 A
páter lelki alkalmassága felől egyébként a rendfonöknek már a misszió megkezdése előtt
komoly kétségei voltak, és az előző évben a boszniai utazás nagyon megviselte. A súlyos beteg
és lelkileg összetört Sfondrati valószínűleg nem érzett magában erőt az utazáshoz, és nem látta
át az általa okozott probléma nagyságát. Ugyanakkor a temesvári káplán nem tartotta
kívánatosnak, hogy Sfondrati huzamosabb temesvári tartózkodásán felbuzdulva a jezsuiták
missziót alapítsanak a városban, ezért mindent megtett a páter befeketítése és elmozdítása
érdekében. Ezt a hipotézist teljesen alátámasztja a raguzai érsek korábban már idézett levele,
amelyben fra Domenicót fösvénynek nevezi, aki sohasem tűrne meg más papot a környéken.189
Az egyre kínosabbá váló problémát végül Sfondrati halála oldotta meg: 1583. november 10-én
egy raguzai kereskedő házában, szentségekkel ellátva, tiszta tudatállapotban távozott az élők
sorából. Halálhírére —ennyi gyötrődés után— a rendfőnök is csak annyit tudott írni a
Raguzában működő P. Mansoninak, hogy becsüljék Isten irgalmát, amely kiszólította
rendtársukat abból a nyomorúságból. 190

184 LUKÁCS: Monumenta Antiquae Hungáriáé i. m. 11, 158—159, 209, 225—226. Sfondrati
visszatérési szándékával kapcsolatban érdekes adalék Szántó István 1581. szeptember 21-én
Kolozsvárról írott levele, amelyben értesítette Frederico Ranaldit, a Vatikáni Könyvtár őrét, hogy a
Nikephoros Kallisos Xanthopulos által írott történeti munkának a könyvtárból hiányzó négy utolsó
kötetét a napokban egy „mysiai” szerb kolostor szerb nyelvű kéziratában megtalálták. Ezek
megszerzésének könnyű módjáról Sfondrati majd tájékoztatja a könyvtárost, aki augusztusban érkezett
hozzájuk Bulgária és Mysia felől, majd szeptemberben visszaindult Raguzába. (Uo. 213.)
185 Uo. 267—268, 277—278, 282—283.
186 Uo. 283, 303, 325, 336—337; VANINO, MIROSLAV: Bartol Sfondrati и TemeSvaru g. 1582, Vrela
i prinosi 4 (1934) 150—153.
187 ARSI Ital. vol. 157, föl. 19r, 29r.
188 LUKÁCS: Monumenta Antiquae Hungáriáé i. m. II, 458—459, 487. P. Filippi raguzai házfonök is
értetlenül állt Sfondrati viselkedése előtt, szerinte a levelei alapján valószínűsíthető épelméjűségének
ellentmondott az a tény, hogy nem volt hajlandó Temesvárról elmozdulni.
189 „Che detto fra Domenico havea cominciato a denunciare le feste al popolo, et a dar qualche forma,
biasmandolo solo d’un poco d’avaritia, et per questo rispetto teme, che mal volontiert soporti
awicinamento d’altre persone religiose.” APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 273v.
190 LUKÁCS: Monumenta Antiquae Hungáriáé i. m. 11, 563—564, 631, 676.
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Sfondrati balszerencsés véget ért hódoltsági küldetése minden bizonnyal nem
ösztönözte a rendi vezetést újabb misszió alapítására, ugyanakkor egy fontos körülményre
mégiscsak felhívta a figyelmet: a török hatóságok nem bántják, sőt adott esetben támogatják a
katolikus papokat, tehát a jezsuiták működésének nincsen különösebb jogi akadálya. Ez a
lehetőség elsősorban a Kolozsvárott tartózkodó lengyel tartományfőnököt, Giovanni Paolo
Campanót lelkesítette, aki az Erdélybe látogató raguzai kereskedők ösztönzésére szívesen
felderítette volna a hódoltsági lehetőségeket. Különösen az esetleges balkáni terjeszkedés
perspektívája vonzotta, ezért Ladó Bálint és Jakob Vangrovic társaságában át akart menni
Temesvárra azzal az ürüggyel, hogy Sfondrati hagyatékát kell elhozniuk. Az erdélyi páterek
azonban nem támogatták a tartományfonök ötletét, egyrészt az emberhiány, másrészt az
erdélyi rendek reakciójától való félelem miatt, ezért a vállalkozásból semmi sem lett.191
A sok terv és sikertelen próbálkozás után a Társaság első állandó missziója végül 1583ban alakult meg az Oszmán Birodalomban: ekkor érkezett három páter és két laikus testvér
Konstantinápolyba. A misszió létét elsősorban Pietro Cedulini vizitációjának köszönhette,
mivel a vizitátor hangsúlyozta a jezsuiták jelenlétének fontosságát a birodalom fővárosában
egyre erősödő protestantizmus ellensúlyozására.19: A jezsuitákat főleg a francia követ, Jacques
Germigny támogatta, aki eloszlatta a porta bizalmatlanságát a pápa küldötteivel szemben, és
kijárta a huzamosabb tartózkodáshoz szükséges engedélyeket. A missziót az előbb említett
Mancinelli irányította, társai pedig a raguzai Marin Temperica és a francia P. Honorat Casa
voltak. Mancinelli 1585-ig maradt Sztambulban, ezalatt a rövid idő alatt különösen az
ortodoxok uniója érdekében fáradozott sokat, illetve bejárta Kisázsiát és a hódolt Balkán déli
területeit. 193
Az első sztambuli jezsuiták közül Mancinelli mellett elsősorban a misszió raguzai
származású tagja, Marin Temperica tarthat számot érdeklődésünkre. Temperica 1534-ben
született Raguzában, huszonnégy éven át a hódolt Balkánon működött kereskedőként, ezalatt
törökül is jól megtanult. Mancinelli hatására lépett be a jezsuita rendbe 1582-ben, és egy év
római noviciátus után nyelvtudása és helyismerete miatt rögtön a sztambuli misszióscsapat
tagjává tette a rendfőnök. Rövid konstantinápolyi működése állandó betegeskedése miatt nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért 1585-ben visszahívták Rómába teológiát tanulni—
ötvenegy évesen. Visszaútja alkalmával valószínűleg huzamosabb ideig tartózkodott Pozsegán,
mivel az ottani hívek püspöküknek kérték.194 1591-ben húnyt el a szicíliai rendtartomány
tagjaként Reggióban.195 A későbbi hódoltsági jezsuita missziók szempontjából elsősorban a
Mancinelli bíztatására 1582-ben fogalmazott és a frissen megválasztott Acquaviva
rendfőnökhöz küldött beadványa teszi személyét izgalmassá. Ebben, hivatkozva
negyedszázados hódoltsági tapasztalataira, ismertetette a török alatt élő európai népeket és
hangsúlyozta, hogy a dialektális különbségek ellenére kilenctizedük tulajdonképpen a
„szlavón” nyelvet beszéli, ami óriási lehetőséget jelent lelkipásztori szempontból. Javaslatot tett
egy raguzai szeminárium felállítására a hódoltsági missziók számára: Raguza alkalmas kapu a
hódolt Balkán felé, és a birodalomban szabadon mozgó kereskedők segítségével a balkáni
191 Uo. 631—632, 643—644, 669.
192 Oliviero Manare helyettes rendfonök maga is nagyon támogatta a jezsuiták konstantinápolyi
küldetését. ASV Fondo Pio vol. 107, föl. 60v—6Ír.
I92 GOTTLOB: Die lateinischen Kirchengemeinden i. m., 64—66; PlRRI, PIETRO: Lo stato della
Chiesa ortodossa di Costantinopoli e le sue tendenze verso Roma in una memoria del P. Giulio
Mancinelli S.I., Miscellanea Pietro Fumasoni-Biondi I, Roma 1947, (Storia e letteratura 17.) 81—83.
l9^ BASIC, BÜRO: Elogia Iesuitarum Ragusinorum i. m., 10—12; VANINO: Isusovci i hrvatski narod.
i. m. I 41—49.
l9^ FEJÉR, JOSEPHUS: Definedprimi saeculi Societatis Jesu (1540—1640) 1, Romae 1982, 248.
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növendékeket könnyen a városba lehetne kísérni.196 Temperica javaslatának közvetlen
eredménye ekkor ugyan még nem lett, azonban tagadhatatlan érdeme, hogy a hódoltsági
jezsuita missziót három évtized múlva megszervező Acquaviva figyelmét a török alatt élő
keresztények megsegítésére és Raguza jelentőségére irányította.
összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a jezsuita rendben folyamatos volt az
érdeklődés az Oszmán Birodalom európai részében élő keresztények közötti misszió iránt. Az
első tervek rögtön az alapítást követő időszakban születtek, 1583-tól pedig a rendnek állandó
missziója működött a birodalom fővárosában. Több páter tevékenykedett a hódolt Balkánon,
és ezen belül a magyarországi hódoltságban, de állandó misszió szervezésére ekkor még nem
történtek konkrét kísérletek. Az első tervezetek és tapogatózások viszont kétségtelenül több
fontos tanulsággal szolgáltak a rendi vezetés számára: mindenekelőtt a török viszonylagos
türelme a keresztények és papjaik iránt, illetve a Raguza kulcspozíciója voltak a legfontosabb
olyan tapasztalatok, amelyekre építve a következő században megindult a missziószervező
munka.

196 JURIC, JOSIP: PokiiSaj "Zbora za Sirenje vjere" god. 1627. da kod juznih Slavena uvede
zajedniőkopismo, Croatia Sacra 4 (1934) n. 8, 155—158.
c,
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IV) Katolikus egyházi struktúrák a hódoltságban az első félszázad
tapasztalatai alapján
Az alábbiakban számba veszem a hódoltsági katolicizmus azon jelenségeit, amelyekről
a 16. század második felében az első vizitátorok, misszionáriusok és más, a hódoltságban
dolgozó egyháziak beszámoltak. A 16. századi vizitációk és jezsuita missziók a balkáni
katolikusok megsegítésére koncentráltak, és a legmerészebbek sem jutottak tovább a hódoltság
határvidékénél (Marko Pitacic), vagy a déli területeknél (Drakolica, Sfondrati). így a hódolt
Magyarországot (illetve pontosabban annak déli területeit) a balkáni katolicizmus
perifériájaként látták, ennek megfelelően tájékoztatták tapasztalataikról a Szentszéket. Mivel a
drávántúli területek egyházi, etnikai és társadalmi viszonyai gyökeresen eltértek a szorosabb
értelemben vett magyarországi viszonyoktól, ezért értelemszerűen a magyarországi hódoltság
specifikumai egyáltalán nem jelentek meg a Rómába küldött beszámolókban, és a
későbbiekben sem játszottak fontos szerepet a Szlavóniára és a Temesközre összpontosító
missziószervezés során. Ez a magyarázata tehát, hogy az alábbiakban a hódoltsági
egyháztörténetnek csupán néhány, a vatikáni forrásokban hangsúlyosan jelenlevő elemére
összpontosítok.197
1) A katolikusok jogi helyzete az Oszmán Birodalomban
Az első hódoltsági vizitációk és missziók legáltalánosabb tanulsága a katolikus egyházi
intézményrendszer szinte teljes hiánya és a katolikus közösségek lelkipásztori elhagyatottsága
volt. Az általános paphiány, a meglevő kisszámú klérus római szemmel alkalmatlan volta, a
főpásztori irányítás égető szüksége, a híveknek az előző körülményekből fakadó teljes hitbeli
tudatlansága, a szentségi élet hiánya, a babonás rítusok elszaporodása, legrosszabb esetben
pedig a közösségek aposztáziája — ezek azok a legfontosabb elemek, amelyek valamennyi
beszámolóban jelen vannak. A hódolt balkáni katolikusok természetesen régiónként egészen
más körülmények között éltek, helyzetük csupán jogi szinten mutat elvi egyezéseket.
Az iszlám vallásjog, a Sharia szerint a zsidók és a keresztények (együttes jogi nevükön
dhimmik) védett helyzetben voltak az Oszmán Birodalomban, mivel prófétáikat az iszlám
Mohamed elődeinek tekintette. Ez a védettség azt jelentette, hogy a fejadó (idzsizje, illetve
harádzs) fizetése ellenében élet- és vagyonbiztonságot élveztek, megtarthatták vallásukat és
helyi intézményeiket. Emellett természetesen több tekintetben alárendelt helyzetben voltak a
muzulmánokhoz képest, számos öltözködési és viselkedési korlátozással kellett magukat az
igazhitűektől megkülönböztetniük. A dhimmix sajátos jogi helyzete egyúttal egy egyedi
közösség tagjává is teszi, amely közösségek egymástól vallásuk, nyelvük, jogi és társadalmi
berendezkedésük, életmódjuk szerint különültek el. Ezek a közösségek, latinul natio-k, arabul
és törökül taifa-k, saját szabályaik szerint működtek, belső életükbe az oszmán hatalom
elméletileg nem szólt bele, amennyiben alkalmazkodtak az iszlám által előírt törvényekhez.
Ugyanakkor a vallásgyakorlat szempontjából például több fontos korlátozással kellett
számolniuk. A muzulmán jogi tradíció tiltotta új templomok építését, és csak a régi (tehát a
török hódítás előtti) templomok bővítés nélküli helyrehozatalát engedélyezte. Mivel minden
taifa csak egy templomot birtokolhatott, ezért a közösségek létszámának jelentős
megnövekedése és szétválása súlyos konfliktusokat eredményezett, ugyanis az új, autonómmá
váló közösségek nem építhettek új templomot maguknak. Emellett a vallásgyakorlat külső
197 vö. ezzel kapcsolatban a bevezetőben elmondottakat.
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megnyilvánulásait is számos rendelkezés korlátozta: a harangok használata tilos volt, a
körmenetek, búcsújárások és temetések külsőségei sem lehettek túlságosan hivalkodóak, illetve
engedélyezésükért komoly anyagi ellenszolgáltatást kellett fizetni a török hatóságoknak.
Mindez meglehetősen szűk mozgásteret engedélyezett a barokk katolicizmus
megnyilvánulásainak a hódolt területeken. 198
Az oszmán törvények tehát nem lehetetlenítették el az egyházi életet a megszállt
országokban, de a gyakorlatban minden a központtól igen távoli helyi hatóságok jóindulatán
vagy önkényén múlott. Ebből a szempontból a katolikusok még kiszolgáltatottabb helyzetben
voltak, mint a keleti keresztények vagy a zsidók. Ez utóbbiak (görögkeletiek, örmények és
zsidók) ugyanis az oszmán hódítás után fokozatosan úgynevezett miietekbe szerveződtek,
amelyek lényege, hogy ezek az egyházak a pátriárka vagy a főrabbi irányítása alatt a
birodalmon belül önálló intézményt alkotva megőrizték teljes belső autonómiájukat. A milletrendszer tehát komoly kiváltságokat és a politikai-társadalmi intézményrendszer megszűnése
miatt nagyon széleskörű feladatokat ruházott a keleti egyházakra, amelyek ezentúl a
meghódított népek egyedüli intézményes képviselőivé váltak.199 A katolikus egyház nem
szerveződött milletbe, amelynek az volt az oka, hogy az Oszmán Birodalmon kívüli központtal
rendelkező nemzetközi szervezettel rendelkezett. Ennélfogva csak a pápa és a török szultán
között kötött szerződéssel lehetett volna átfogóan rendezni a katolikusok jogi helyzetét a
birodalomban, ilyen szerződés azonban sohasem született. A katolikusokat a saját autonóm
szervezet és pátriárka hiányáért részben kárpótolta a külföldi hatalmak (Franciaország,
Velence, Habsburg-birodalom) védnöksége.200 Ezt a védnöki szerepet legkorábban Velence
kezdte el gyakorolni, a 16—17. században azonban sokkal jelentősebbé vált a francia
protektorátus. A török szövetségre épülő külpolitikát folytató és a Közel-Keleten jelentős
kereskedelmi érdekekkel rendelkező Franciaország számára az Oszmán Birodalom
katolikusainak védelme egyrészt a gazdasági-poltikai érdekérvényesítés szerves részét képezte,
másrészt pedig legitimálta az európai hatalmak szemében a nagyon keresztény király {le Roi
Tres-Chrétien) törökbarát diplomáciáját. 201
Az Oszmán Birodalom katolikusainak jogi helyzetéről beszélve nem kerülhető meg a
kérdés: a „világtörténeti curiosumnak” számító magyarországi hódoltság katolikusainak
tényleges helyzete mennyiben különbözött a birodalom más részein élő hitsorsosaik
életkörülményeitől? Mindjárt elöljáróban le kell szögeznünk: a kutatások mai állása mellett a
probléma végleges megoldására nem vállalkozhatok, csupán néhány olyan szempontot
szeretnék elöljáróban felvetni, amelyekre az alábbiakban még részletesen visszatérek. Egyrészt
a missziószervezés szempontjából a szűkebb értelemben vett Magyarország alig jött számításba,
a délszlávok lakta drávántúli és a temesközi területek helyzete pedig közelebb állt a boszniai,
mint a magyarországi viszonyokhoz. SzakáLY Ferenc találóan jegyzi meg, hogy a szerbek
lakta hódoltsági vidékek inkább Szerbia meghosszabbításaként, mint a magyar korona szerbek
lakta részeként jellemzhetőek, megállapítása természetesen valamennyi délszláv etnikum által

198 Minderről kitűnő áttekintést nyújt: FATTAL, ANTOINE: Le Statut legal des non-musidmans en pays
d'Islam, Beyrouth 1958, (Recherches publiées sous la direction de l’Institut de Lettres Orientales de
Beyrouth 10.) 159—231; HEYBERGER, BERNARD: Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la
réforme catholique. (Syrie, Libán, Palestine, XV1P—XVlIf siécles), Rome 1994, (Bibliothéque des
Écoles Franchises d'Athénes et de Rome 284.) 39—107.
HEYBERGER: Les chrétiens du Proche-Orient i. m., 63—67.
-00 BlEGMAN, NlCOLAAS H.: The Turco-Ragusan Relationship according to the Firmans ofMurad ILL
(1575—1595) extant in the State Archives of Dubrovnik, The Hague—Paris 1967, 152—153.
-01 HEYBERGER: Les chrétiens du Proche-Orient i. m., 241—271.
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benépesített területre igaz.202 Másrészt pedig kétségtelen, hogy elvi-jogi szinten a hódolt
Magyarország katolikusai is dhimmi jogállásúak voltak, tehát az oszmán törvények rájuk
éppúgy érvényesek voltak, mint valamennyi sorstársukra. A különbségek a magyarországi
hódoltság sajátosságaiból, tehát a török-magyar kondomíniumból és a reformáció rohamos
terjedéséből következtek.203 A kondomínium legfontosabb egyházi következménye a
hódoltsági püspöki székek folyamatos betöltése a király részéről, illetve a katolikus egyházi
hierarchia (igaz meglehetősen korlátozott) befolyása a hódoltsági katolikusok egyházi életére,
amelynek szempontunkból csak a pécsi püspökségben lesz jelentősége. Ugyanakkor István
pécsi plébános és társainak fentebb idézett 15S1. évi leveléből pontosan az derül ki, hogy a
pécsi püspök nem tudott róluk gondoskodni, ezért a boszniai püspök alá akartak tartozni. 204
Emellett mindenképpen említésre méltó körülmény, hogy a hódoltsági katolikusok csak 1616
után jelentek meg a Habsburg-török békekötésekben, az 1547—1606 közötti egyezmények
nem tértek ki rájuk.205 Ez a tény egyrészt jelzi a Habsburg egyházpolitika csekély érdeklődését
a hódoltsági katolicizmus iránt, másrészt előrevetíti a királyság irányából induló missziós
kísérletek csekély hatásfokát.
A magyar feudalizmus továbbélésének másik fontos ismérve, a helyi magyar
közigazgatás szívós fennmaradása és a török polgári igazgatás kudarca a déli országrészeken
sokkal kevésbbé volt érezhető, hiszen a beköltöző délszláv lakosság magával hozta a balkáni
hódoltsági formákat.206 A magyar etnikumú területekkel kapcsolatban viszont éppen az újabb
kutatás hívta fel a figyelmet arra a tényre, hogy a helyi török hatóságok a vallási életet
korlátozó rendelkezéseket is lényegesen engedékenyebben kezelték, mint azt korábban
gondoltuk.207 A reformáció hódoltsági fellépése és expanziója néhány jelentősebb város
kivételével kisebbségi helyzetbe, sőt szórványba kényszerítette a katolikusokat a magyarok
lakta területeken, míg a délszláv lakosság közül egyedül a Dráva mentén élő horvátok
csatlakoztak nagyobb számban a reformáció helvét irányához.208 A hódítóknak a felekezeti
konfliktusok során tanúsított általános magatartása (hogy ti. a többet fizető félnek adtak igazat)
a magyar hódoltságban sem különbözött alapvetően más régióktól, noha az 1550-es évek
közepéig jól kitapintható a török hatóságok rokonszenve a reformáció első képviselői iránt a
katolikus egyház papjaival szemben.209 Az általunk vizsgált korszakban ilyen egyértelmű
-0- SZAKÁLY FERENC: Szerb bevándorlás a török kori Magyarországra, Szomszédaink között KeletEurópában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára (szerk. Glatz Ferenc), Budapest 1993,
82.
203 Ezekre a kérdésekre legújabban: HEGYI: Török berendezkedés i. m., passim; SZAKÁLY FERENC:
Magyar intézmények a török hódoltságban, Budapest 1997, (Társadalom- és Művelődéstörténeti
Tanulmányok 21.) A magyar hódoltság katolikusainak jogi helyzetét mindössze egyetlen munka, egy
teológiai doktori értekezés tárgyalja részletesen: BALOGH, JOSEPH: Existenz und Rechtslage der
Katholischen Kirche in Ungarn zur Zeit der Türkenherrschaft, Roma 1939. Balogh az általános iszlám
törvényekből indul ki, majd ismerteti a katolikusok jogi helyzetének alapjait, és meglehetősen közhelyes
következtetésekre jut (29—35), az esetleges magyarországi sajátosságok kiemelésére azonban kísérletet
sem tesz.
204FERMEND2iN: Acta Bosnae i. m., 316—317.
205 BALOGH: Existenz und Rechtslage i. m., 8—9.
206 HEGYI: Török berendezkedés /'. m., 190—202.
207 SZAKÁLY FERENC: Templom és hitélet a 17. századi váci egyházmegyében, R. Várkonyi Ágnes
Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére (szerk. Tusor Péter), Budapest 1998, 223—231.
208 a reformáció hódoltsági útjára újabban: SZAKÁLY FERENC: Türkenherrschaft und Reformation in
Ungarn um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Études historiques hongroises II, Budapest 1985, 437—
459. A drávamelléki reformátusokra: BUTURAC: Katolicka Crkva и Slavoniji i. m., 46.
209 SZAKÁLY: Türkenherrschaft und Reformation i. m., 445—449.
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preferenciákról nem beszélhetünk, még az ilyen vádakkal ellenfeleik részéről elhalmozott
antitrinitáriusok esetében sem.210 Erre forrásanyagunkban jó például szolgál, hogy míg István
pécsi plébános panaszkodik a város antitrinitáriusaira, hogy azok a törökkel összefogva üldözik
a katolikusokat, addig Nadali raguzai orvos és a temesvári káplán (nyilván szintén török
segítséggel) űztek el antitrinitárius lelkészeket Békésben.211
A magyarországi hódoltság sajátosságainál sokkal hangsúlyosabban van jelen
forrásainkban a hódoltság déli területeinek egyházi szempontból két igen jelentős tényezője: a
raguzai kereskedők egyházi szerepvállalása és a hódolt Balkán legizmosabb egyházi
intézménye, a bosnyák ferences provincia. Az alábbiakban ezekkel foglalkozom részletesebben,
ugyanis ez a két intézmény vált a hódoltsági missziószervezés helyi bázisává.
2) Raguza és a balkáni katolicizmus
A katolikusok feletti francia protektorátus nem egyforma intenzitással érvényesült az
Oszmán Birodalom valamennyi részén. A konstantinápolyi francia követek hathatósan tudtak
közbenjárni a főváros katolikusainak érdekében (erre jó példa a sztambuli jezsuita misszió
megalapítása), illetve a konzulok révén a francia érdekszférát jelentő közel-keleti és észak
afrikai tartományokban, ugyanakkor a Balkán-félsziget (főleg annak északi részei) és a hódolt
Magyarország katolikusai számára a francia védnökség aligha jelentett bármilyen segítséget is.
A balkáni katolikusok védelme tehát egy másik, szintén jelentős kereskedelmi tevékenységet
folytató államra, a török fennhatóságot elismerő Raguzai Köztársaságra hárult. Raguza
rendkívül fontos szerepét a balkáni katolikusok életében valamennyi Rómába írott vizitációs
jelentés és misszionáriusi beszámoló kihangsúlyozta: Minden Rómából érkező egyházi személy
számára Raguza volt az utolsó keresztény állomás, az Oszmán Birodalomba való belépéshez
szükséges engedélyeket raguzaiak szerezték be, kereskedőik kísérték a vizitátorokat és ők
védték meg őket a török hatóságok előtt. Mindebből logikusan következik, hogy Róma a
balkáni missziók szervezésében kezdettől fogva épített Raguza támogatására, a köztársaság és
kereskedőhálózata a missziószervezés egyik alappilére lett.
Raguzának a balkáni katolicizmus történetében betöltött központi szerepének
megértéséhez mindenekelőtt a városállam balkáni kereskedelmi tevékenységének és a raguzaitörök kapcsolatrendszernek az ismerete szükséges. A kicsiny Adria parti város hosszú ideig
osztozott Dalmácia sorsában, kezdetben bizánci, 1205—1358 között velencei, majd ezt
követően egészen 1526-ig (illetve egyes szerb történészek szerint de facto csak 1458-ig)
magyar fennhatóság alatt állott.212 Rendkívül kedvező fekvése és az állandó gabonahiány miatt
már a 12. századtól kezdve intenzív kereskedelmi kapcsolatokat épített ki Dél-Itáliával, majd a
Balkán félsziget születő államaival. Raguza a 13. századtól kezdve a különböző kiváltságok
eredményeként jelentős kereskedelmi hálózatot hozott létre Bulgáriában, Szerbiában, illetve a
15. század elejétől Boszniában. A gazdaságilag egyre erősödő város, megszabadulva a terhessé
váló és a konkurrenciát visszaszorítani igyekvő Velence uralmától, elfogadta a névleges
2Ю SZAKÁLY: Mezőváros és reformációi, m., 312.
211 THEINER: Annales ecclesiastici /'. m. Ili, 273—274; FERMENDZiN: Acta Bosnae i. m., 316—317;
APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 273r.
212 Raguza történetének legmodernebb, de elsősorban a politika- és eseménytörténetre koncentráló
feldolgozása FORETIC, VINKO: Povijest Dubrovniké 1—11, Zagreb 1980. Rövid, jól használható
áttekintés a köztársaság újkori történetéről: LUÓIC, JOSIP: Dubrovacka Republika od XVI. do XIX.
stoljeca (povijesno-kulturno-drustveni pregled), Dubrovacki Horizonti 14 (1982) n. 22, 20—51. Az
újabb, Raguzával foglalkozó irodalomra lásd: UŐ.: Povijest Dubrovacke Republike, Historijski Zbomik
31—32 (1978—1979) 45—64, (1965—1975 közötti historiográfiai áttekintés); FORETIC, MHJENKO:
Historiografja о Dubrovackoj Republici, 1975—1985, Historijski Zbomik 43 (1990) 317—363.
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magyar fennhatóságot, és önálló kereskedelmi birodalmat épített ki. Ennek alappillérei a
balkáni kolónia-hálózat, illetve az itáliai városokban élvezett kiváltságos pozíció volt, amelyek
segítségével Raguza az első számú közvetítővé vált az Adria két partja között. A város első
kereskedelmi birodalmának (kb. 1300-1450) hanyatlását az oszmánok európai előrenyomulása
idézte elő, amely gyakorlatilag szétrombolta a balkáni kereskedőtelepeket.213
Raguza a kezdeti vonakodás ellenére sem kerülhette el, hogy a Balkánon tartósan
berendezkedő hódítókkal rendezze a kapcsolatait. Az első raguzai-török egyezmény 1430-ban
született, a végleges rendezés az 1458-ban kibocsátott ahdnaméval történt meg. Ennek
értelmében Raguza éves adófizetés fejében (ennek összege 1481-től 12500 dukátban állapodott
meg) megőrizhette szabadságát, és az Oszmán Birodalom területén rendkívül kedvező
kereskedelmi kiváltságokkal rendelkezett. A nagy horderejű privilégiumok hátterében nyilván
Raguza egyedüllálió kereskedelmi lehetőségeit kell keresnünk. Az Oszmán Birodalomnak
szüksége volt a nyugati kereskedelem életbentaríására, ezt a közvetítő feladatot leginkább egy
az ő fennhatóságát adófizetéssel elismerő, ugyanakkor jó nyugati kapcsolatokkal rendelkező
semleges állam tudta ellátni. Az Oszmán Birodalom emellett Raguza számára sok szempontból
kedvezőbb gazdasági lehetőségeket teremtett, elsősorban a belső határok és vámok
eltörlésével, valamint az egységes feltételrendszer kialakításával.214
A fentieknek köszönhetően Raguza a 15. század második felétől kezdve helyreállította
balkáni kereskedőhálózatát, és kiépítette második kereskedelmi birodalmát, amelyben a balkáni
nemesfémkivitel helyett a gabona- és nyersanyagexport vette át a vezető szerepet. A balkáni
kereskedelem jogi és gazdasági alappillérei a kolóniák voltak. A történészek általában minden
kereskedőtelepet megkülönböztetés nélkül kolóniának neveznek, holott csak a legnagyobbak
érték el ezt a rangot, amelyek a kisebb telepek központjaiként működtek. A kolóniák a raguzai
állam kicsinyített másai voltak, közgyűléssel (skup), választott vezetővel (colonier) és saját
káplánnal. Minden kolóniának volt jegyzőkönyve (libro della colonia), statútuma, pecsétje,
önálló költségvetéssel rendelkezett, bizonyos adókat szedett a kereskedőktől, a tagok egymás
közti viszályaiban bíráskodott, sőt adott esetben a kereskedelmi tevékenység szabályozásával is
foglalkozott. A kolóniák tehát önálló jogi egységek voltak, és mint ilyenek tárgyaltak a helyi
török hatóságokkal és a köztársaság szerveivel. Életüket kizárólag a raguzai törvények
szabályozták, működésük felett a központi kormányzat fennhatóságot gyakorolt. A két
legfontosabb kolónia Belgrád és Szófia volt, amelyek együttesen a 16—17. század fordulóján a
raguzai kereskedők balkáni befektetéseinek hetven százalékát fogadták be.215
Szempontunkból különösen Belgrád lesz nagyon jelentős, ugyanis ez a kolónia vált a
raguzaiak magyarországi kereskedelmének központjává a 16. század közepétől kezdve, és mint
-1 “ KOVACEVIC-KOJIC, DESANKA: 11 commercio raguseo di tcrrciferma nel Medio Evő, Ragusa e il
Mediterraneo: ruolo e fúnzioni di una repubblica marinara tra mediovo ed etá modema (a cura di Di
Vittorio, Antonio), Bari 1990, 61—78; CARTER, FRANCIS W.: Dubrovnik (Ragusa). A Classic City—
state, London—New York 1972, 144—148; ZLATAR, ZDENKO: Between the Double Eagle and the
Crescent. The Republic of Dubrovnik and the Origins of the Eastern Question, New York 1992, 3—8.
214 A raguzaiak balkáni kereskedelmének történetére alapvető: HRABAK, BOGUML: Izvoz zitarica iz
Osmanlijskog Carstva и XIV, XV i XVI stoljecu. Udeo dubrovcana и prometu „turskim” zitom,
Pristina 1971; vö. még: ZLATAR: Between the Double Eagle i. m., 8—25.
215 a raguzai kereskedőkolóniákról írott legjobb, számos alapvető új megállapítást tartalmazó
áttekintés egy eldugott szerb helytörténeti kiadványban látott napvilágot, ezért eredményei máig nem
épültek be megfelelőképpen a szakirodalomba: DIMITRUEVIC, SERGUE: Dubrovacka trgovina и
Leskovcu i okolini i uloga dubrovacke kolonije и Prokuplju, Nase Stvaranje (1955) 32—48. Az ő
nyomán halad: ZLATAR, ZDENKO: Dubrovnik's Investments in Its Balkan Colonies, 1594—1623: a
Quantitative Analysis, Balcanica 7 (1976) 103—118 és ZLATAR: Our Kingdom come i. m., 115—137.
DIMITRUEVIC és ZLATAR a 16—17. század folyamán mindössze öt településnek (Belgrád, Szófia,
Prokuplje, Növi Pazar és Provadija) tulajdonít kolónia-jogállást.
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ilyen, egyedülálló infrastrukturális hátteret nyújt majd a missziószervezés számára. Belgrád már
a középkorban sem volt ismeretlen a raguzai kereskedők előtt,216 és török kézre kerülése után
rögtön megjelentek az első —egyenlőre még csak kisebb vagyonú— kereskedők a városban. A
település jelentősége 1541 után növekedett meg ugrásszerűen, hiszen Buda elfoglalása óriási
piacot nyitott meg a raguzaiak számára, és a város a század második felében a magyarországi
kereskedelem központjává fejlődött.217 A raguzai kereskedők 1521 és 1541 között Belgrádból
egyenlőre csak Szlavónia és a Szerémség felé teijeszkedtek, az első jelentősebb állomásaik
Eszék, Pozsega és Újlak voltak. 1541 után rohamosan növekedett a számuk a hódoltság északi
területein is, nagy számban jelentek meg Budán, Pesten, Ráckevén és Tonán, emellett a
boszniai központokból (elsősorban Zvomikból és Szarajevóból) Pozsegán át Pécsre is
eljutottak. Temesvár török kézre kerülése (1552) újabb lehetőségeket nyitott számukra, és a
várost Buda mellett a második legjelentősebb településükké fejlesztették, ahonnan megnyílt az
út Erdély és a román fejedelemségek irányába is. A belgrádi központból (amelyet a délszláv
történészek méltán neveznek második Raguzának) és a budai, illetve temesvári alközpontokból
kiindulva a raguzai kereskedők a 16. század második felében és a 17. század elején az egész
hódolt Magyarországot bejárták, és számos adat tanúsága szerint üzleti kapcsolatba kerültek a
helyi (főleg kecskeméti) magyar, illetve a zsidó kereskedőkkel. 218
A raguzai kereskedelem a 16. században szinte kizárólag nyugati áruk (elsősorban
nyugati szövetek és luxuscikkek) behozatalából állt, ugyanis a távolságok miatt nem érte meg a
nyersanyagokat innen elszállítani. A Magyarországon beszerezhető árukat sokkal kisebb
költséggel tudták albán és szerb területekről exportálni, emellett a Magyarországon
megszerzett aranynak az „aranyéhség” miatt igen nagy keletje volt az egész mediterrán
térségben. Ennek ellenére a század végétől kezdve a Duna-menti területekről is egyre több
nyersanyag (elsősorban marhabőr, viasz, vászon és len) kivitelére került sor, a felvevő központ
ismét Belgrád lett.219 A raguzai kereskedők rohamos magyarországi térnyerésének egyik oka
kétségtelenül az alább ismertetendő jelentős kiváltságaikban keresendő, ugyanakkor a török
hódítás utáni első félszázadban gyakorlatilag konkurrencia nélkül működhettek a hódolt
területeken. A század végétől kezdve azonban hegemóniájukat megrendítette a boszniai
kereskedők előretörése, amelynek következtében a raguzai kereskedők a 17. század elején
számos fontos központból (mindenekelőtt Szarajevóból) kiszorultak. 220

-16 HRABAK, BOG ими: Dubrovőani и Ugarskoj i njihove veze sa Beogradom i Srbijom (1300—
1541), Godisnjak Grada Beograda 27 (1980) 57—70; DlNIC-KNEÉEVIC: Dubrovnik i Ugarska /'. m.,
174—203.
-17 SAMARDÉIC, Radovan: Dubrovccmi и Beogradu, Godisnjak Muzeja Grada Beograda 2 (1955)
47—94; ÚUBRILOVIC, Vasa (ur.): Istorija Beograda 1, Beograd 1974, 425—462 (a fejezetet Radovan
Samardzic írta); HRABAK, BOGUMIL: Dubrovaőki trgovci и Beogradu pod Turcima 1521—1551
godine, Godisnjak Grada Beograda 13 (1966) 29—47.
718 HRABAK, BOGUMIL: Dubrovaőki trgovci и osmanlijskom delu Panonije do 1570. godine, Zbomik
Matice Srpske za istoriju 30 (1984) 7—42; UŐ: Slavonska Pozega и sklopu dubrovacke trgovine,
Zbomik Matice Srpske za istoriju 41 (1990) 41—71. Egy izgalmas esettanulmány: VlNAVER, VÜK:
Jedna dubrovacka trgovaőka likvidacija и Budimu, Istoriski íasopis 4 (1952—1953) 83—94.
Ráckevei működésükről legújabban: MISKEI ANTAL: Ráckeve középkori pecsétje és címere, Fons 3
(1996) 42—43, 46—47. Tolnai tevékenységükre: KATHONA GÉZA: Fejezetek a török hódoltsági
reformáció történetéből, Budapest 1974, (Humanizmus és reformáció 4.) 50—51.
719 HRABAK, BOGUMIL: Sirovine Podunavlja и trgovini dubrovőana iz Beograda 1521—1640,
Godisnjak Grada Beograda 32 (1985) 85—100.
220 Az egyháztörténeti szempontból is igen jelentős rivalizálás történetére a későbbiekben részletesen
kitérek. Vö.: VlNAVER, VÜK: Bosna i Dubrovnik 1595—1645, Godisnjak Drustva istoricara Bosne i
Hercegovine 13 (1962) 220—229.
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A raguzaiak balkáni kereskedelmi tevékenységének áttekintése után joggal merül fel a
kérdés: mi volt egyházi szerepvállalásuk jogi alapja az Oszmán Birodalomban? Az egykorú
beszámolókból egyértelműen kiviláglik, hogy a kortársak a raguzai polgárok kiváltságos
pozíciójának egyik alapvető összetevőjeként kezelték a nyilvános vallásgyakorlatra és a balkáni
katolikusok védelmére való jogot. A balkáni kerekedőkolóniákat valóságos katolikus
oázisoknak tekintették, mivel a raguzai kereskedők megfelelő létszám esetén mindig
gondoskodtak maguknak papról. Egy raguzai kolónia kápolnája sokszor rendkívül nagy
kiterjedésű területek egyetlen katolikus egyházi intézménye volt, a káplán pedig az egész
környék lelkipásztori ellátásáról gondoskodott. Emellett kereskedők számtalanszor
közbenjártak egyházi személyekért a török hatóságoknál.221 A korabeli beszámolókból
kiindulva a régebbi történeti irodalom továbbszőtte a gondolatmenetet, és a törököktől kapott
olyan kifejezett kiváltságról beszélt, amely révén a hódítók megengedték a területükön működő
raguzaiaknak nyilvános templomok állítását és a balkáni katolikusok védelmét.222
Ha azonban elolvassuk a raguzai-török kapcsolatrendszer alapvető, minden későbbi
kiváltságlevél alapjául szolgáló dokumentumát, az 1458. évi ahdnámét, abban bizony egyetlen
szó sem esik nyilvános kápolnatartási jogról, vagy egyéb, egyházi jellegű kiváltságról. A
dokumentum alapvetően Raguza területi integritását és polgárainak sérthetetlenségét garantálta
az évi adó fejében, illetve számos kereskedelmi privilégiumot, jogi kiváltságot (pl. öröklési jog)
és vámkedvezményt biztosított a raguzai kereskedőknek a birodalom területén. Ezek közül a
legnagyobb jelentősége az igen kedvező (2%) vámtarifának volt, amely még a muzulmán
kereskedőknél is jobb helyzetet biztosított a raguzaiaknak, ugyanis a muzulmánok 3%, míg az
adófizetők 4%, a külföldiek pedig 5% vámot fizettek áruik után.223 A raguzaiaknak
adományozott egyházi kiváltságokra történő utalás azonban nem csak az ahdnámékból, hanem
a többi, Raguza számára török részről kibocsátott oklevélből is hiányzik.224 Ugyanakkor a 16.
századból jónéhány olyan török fermán ismeretes, amelyek a raguzaiak tényleges közbenjáró
szerepét bizonyítják egyházi ügyekben: többször támogatták a török hatóságoknál a
hercegovinál török alattvalók templomjavitási kérelmeit, és kijárták, hogy a bosnyák ferencesek

221 Itt a bőséges, az alább idézett forrásanyagból csupán Matleo Gondola konstantinápolyi követ 1674.
évi, ebből a szempontból különösen is tanulságos beszámolójára utalok: HORVAT: Növi historijski
spomenici i. m., 382—389.
222 APPENDINI, FRANCESCO MARJA: Notizie istorico-critiche sul/e antichitá, sloria e letteratura
de 'Ragusei /. Ragusa 1802, 174; VOJNOVIC, LUJO: Dubrovnik i Osmansko Carstvo I (1365—1482),
Beograd 1898, 102—113.
222 a dokumentum kommentált kiadása: NEDEI.JKOVIő, BRANISLAV M.: DubrovaŐko-turski ugovor
od 23. oklobra 1458. godine, Beogradski Univcrsitet. Zbomik Filozofskog Fakulteta 11/1 (1970)
(Spomenica Jorja Tadica) 363—392, (a forrás szövege: 390—391). Az eredeti szerb szöveg francia
fordítása: BOJOVIC, BoSKO: Dubrovnik et les Ottomans (1430—1472). 20 acíes de Murad 11 et de
Mehmed II en médio-serbe, Turcica 19 (1987) 148—150.
224 Truhelka, CiRO: Tursko-slovjenski spomenici dubrovaöke arhive. Glasnik Zemaljskog muzeja
Bosne i Hercegovine 23 (1911) 1—162; Stojanovic, LJUBOMIR: Stare srpske povelje i pistna.
Dubrovnik i susedi njegovi 12, Beograd—Sr. Karlovci 1929—1934, (Srpska Kraljevska Akademija.
Zbomik za istoriju. jezik i knjizevnost srpskog naroda. Prvo odeljenje. Spomenici na srpskom jeziku 24.)
217—408; ELEZOVIC, GliSa: Turski spomenici 11—2 (1348—1520), Beograd 1940—1952, (Srpska
Akademija Nauka. Zbomik za istocnjacku istorisku i knjizevnu gradju. Odeljenje drustvenih nauka.
Serija prva, knjiga I.); az ezekben közölt iratok egy részének francia fordítása tartalmas bevezetéssel:
BOJOVIC: Dubrovnik et les Ottomans i. m., 119—173; UÖ.: Dubrovnik (Raguse) et les Ottomans, II.
Onze actes de Mehmed II en vieux-serbe (1473—1476), Turcica 24 (1992) 153—181; UÖ.: Dubrovnik
(Raguse) et les Ottomans. III. 19 actes de Mehmed 11 en vieux-serbe (14~6—1481), Turcica 28 (1996)
271—298.
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mentesüljenek a szerb ortodox püspökök adóköveteléseitől.225 Mi lehet ennek az
ellentmondásnak a magyarázata?
A régebbi historikusok megalapozatlan állításai nyilván nem segítenek a megoldás
megtalálásában, de sajnos az újabb délszláv szakirodalom sem viszi előbbre a kérdés
megválaszolását. A raguzai-török kapcsolattal foglalkozó 1945 után született művek
(egyébként szerb nemzetiségű) szerzőit a kapcsolatrendszernek az egyházi vonatkozásai vajmi
keveset érdekelték. Ivan BoZic kitűnő monográfiájában nem foglalkozik a kérdéssel,226 Тома
POPOVic pedig félezer oldalas munkájában háromnegyed oldalon „tárgyalja” a raguzaiak
vallásos életét az Oszmán Birodalomban—értelemszerűen nem sokban gyarapítva ezirányú
ismereteinket.227 Az pedig egyenesen meglepő, hogy ZDENKO Zlatar, aki két monográfiát is
szentelt Raguza és az Oszmán Birodalom közötti viszony történetének (ebből az egyik
kifejezetten egyháztörténeti témájú), szintén nem foglalkozik érdemben a kérdéssel.228
Az egyetlen fogódzót NlCOLAAS H. BlEGMAN nyújtja, aki a III. Murad uralkodása
idején (1575-1595) Raguza számára kiállított fermánok elemzése alapján arra az (első látásra
talán paradoxnak tűnő) eredményre jutott, hogy a raguzai kiváltságlevelek értékét éppen a
hiányai adják meg. Azáltal ugyanis, hogy ezek a szultáni iratok nem beszélnek a belső
igazgatásról, a szabad vallásgyakorlatról, külpolitikáról vagy a törökökkel való katonai
együttműködésről, éppen Raguza teljes autonómiáját ismerik el. A vallásgyakorlat jogának
említése (például a naxosi vagy a galatai ahdnámékban) a vazallus államok polgárait a dhimmi
státushoz közelíti, ebben az értelemben tehát bizonyos szempontból a jogok csorbítását, és nem
kiterjesztését jelenti.229 BlEGMAN gondolatmenetét továbbfűzve pedig eljutunk a raguzai
kereskedőkolóniák vallási privilégiumainak magyarázatához is. A kolóniák ugyanis a raguzai
államrendszer szerves részeit, törvényes egységeit képezték, amelyekre belső életük
szempontjából a raguzai törvények voltak irányadóak.230 A raguzai kolóniák tehát, akárcsak az
Oszmán Birodalomban állandó jelleggel megtelepedett itáliai üzletemberek kolóniái, államot
képeztek az államban, illetve az eredeti köztársaság kicsinyített másai voltak.231 A szabad és
nyilvános vallásgyakorlat és a templomállítás jogát tehát nem valami külön erre szóló
kiváltságban kell keresnünk, hanem egyszerűen Raguza nagyfokú autonómiájának tényében,
“5pAD Traduzioni di capitulazioni e firmani (1459—1756), pag. 168—169 (1540), 185—186
(1567); BlEGMAN: The Turco-Ragusan Relationship i. m., 169—170; BoSKOV, VanCO: Turski
do/aimenti и Dubrovaőkom arhivii iz druge polovine 16. vijeka о odnosn pravoslavne i katoliőke
crkve, Zbomik radova о Matiji Divkovicu, Sarajevo 1982, 307—315. A Raguzai Történeti Levéltárban
őrzött mintegy 12000 török irat módszeres átvizsgálása ezt a képet nyilván tovább árnyalná. A levéltár
török anvagára: SABANOVIC, HaZIM: Turski dokumenti Drzavnog Arhiva и Dubrovniku, Prilozi za
Orientainu Filologiju 12—13 (1962—1963) 121—149.
226 ВОЙС, IVAN: Dubrovnik i Turska и XTV i XV veku, Beograd 1952, ( Posebna izdanja SAN 200.
Istoriski Institut 3.) Ugyancsak nem említi a problémát az elsősorban a szerb szakirodalomra épülő
orosz monográfia sem: FREJDENBERG, M. M.: Dubrovnik i Osmanskaja imperija, Moskva 1984.
227 POPOVIC, ТОМА: Turska i Dubrovnik и XVI veku, Beograd 1973, 315—316.
228 ZLATAR, ZDENKO: Between the Double Eagle i. m. és UÓ: Our Kingdom come i. m.
229 BlEGMAN: The Turco-Ragusan Relationship i. m., 52—53. A galatai fermán szövege (1453. évi
irat 1612. évi megerősítése): Noradounghian, GABRIEL EFENDI: Recueil d'actes international de
TEmpire Ottoman I (1300—1789), Paris—Leipzig—Neuchatel 1897, 111—112.
230 SaMARDZIC, RADOVAN: L'organisation interne des colonies ragusaines en Turquie aux XVT et
XV1T siecles, La culture urbaine des Balkans (XVе—XIXе siecles) 3. La ville dans les Balkans depuis la
fin du moyen age jusqu'au debut du XXе siede, Belgrade—Paris 1991, 53—58; UŐ: Ragusa come
sistema di funzioni, Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marimra tra mediovo
ed etá modema (a cura di Di Vittorio, Antonio), Bari 1990, 3-11.
231 GOTTLOB: Die lateinischen Kirchengemeinden i. m., 62—64.
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amelyet, mint a városállam alkotóelemei, a török területen levő kereskedőkolóniák is élveztek.
A balkáni katolikusok képviseletét pedig magától értetődően nem szabályozhatta semmiféle
hivatalos dokumentum, hiszen az Oszmán Birodalom mint szuverén állam nem engedhette
meg, hogy egy idegen ország (még ha vazallus is) jogokat gyakoroljon alattvalói felett. Ez a
magyarázata annak, hogy a francia királyokkal kötött kapitulációk sem tartalmaznak a
katolikusok feletti védnökségre utaló részeket.232
A Balkán-félszigeten működő raguzai kereskedők egyházi szerepvállalásának
legfontosabb eleme kétségtelenül a kereskedőtelepek kápolnáinak működtetése volt. Az újabb
szakirodalom a kolónia-státuszhoz köti a káplánok működését,233 de az alábbi adatok inkább
arról győznek meg, hogy a káplán meghívása és eltartása nem település jogállásától, hanem a
közösség igényeitől és főleg anyagi teherbírásától függött. A városállam második balkáni
kereskedelmi birodalmának kiépítésével egyidőben, a 15—16. század fordulójától kezdve
találkozunk raguzai papokkal a kereskedőtelepeken. A raguzai történeti hagyomány a szófiai
kápolnát tartja az első katolikus templomnak az Oszmán Birodalom európai részében.234 A 16.
második felében már szinte valamennyi fontosabb raguzai közösség tudott papról gondoskodni
a maga számára: Skopjéban, Janjevón, Novo Brdóban, Trepcében, Növi Pazaron,
Prokupljéban, Szófiában, Drinápolyban, Provadijában és Tarnovóban a vizitációs jelentések és
a raguzai források is gyakran említik a helyi káplánokat.235
A hódolt Dél-Magyarország két kereskedelmi központjában, Szendrőn és Belgrádon az
1530-as évektől kezdve vannak adataink raguzai káplánokra, akik a kezdeti időszakban raguzai
származású világi papok, a század hatvanas éveitől kezdve viszont bosnyák ferencesek voltak.
A váltás okát elsősorban a belgrádi kolónia megerősödésében és központtá válásában, illetve a
bosnyák ferencesek északi irányú (alább ismertetendő) expanziójában kell keresnünk.236
Belgrádhoz hasonlóan a két másik jelentős hódoltsági városban, Budán és Temesvárott is
találunk raguzai káplánokat. 1565-ben érkezett Budára (pontosabban Pestre) Seraphinus
Pantanus raguzai ferences, akinek Szegedi Kis István ráckevei prédikátorral való hitvitájáról és
csúfos vereségéről Skaricza Máté is megemlékezik a Szegediről írott életrajzban.237 1 5 8 7 és
1589 között Budán működött a raguzai egyházmegyés Don Vincenzo di Augustino, akinek a
Szent Hivatal Kongregációjához 1599-ben beterjesztett részletes jelentése a raguzai
kereskedőkolóniák vallásos életének egyik legizgalmasabb forrása.238 A temesvári kereskedők
papjáról, fra Domenico Georgi domonkos szerzetesről fentebb már szóltunk. Georgi egyébként
nem mindennapi pályát futott be: megjárta a török fogságot Magyarországon, kiszabadulása
után 1552-ben visszatért a raguzai domonkos kongregációba. Tíz év múlva Milánóba küldték
-52 HEYBERGER: Les chrétiens du Proche-Orient i. m., 249—250; a kapitulációk szövege:
NORADOUNGHIAN: Recueil d'actes internationalix i. m., 83—102, 108—110.
253 ZlataR: Our Kingdom come /'. m., 115—122.
254 APPENDING Notizie istorico-critiche i. m. I, 174.
235 GOTTLOB: Die lateinischen Kirchengemeinden i. m., 52—53; FERMENDZIN: Acta Bosnae i. m.,
390—391; TADIC, Jorjo: Dubrovcani po juznoj Srbiji и XVI stoljecu, Glasnik Skopskog naucnog
drustva7—8 (1930)201.
256 TADIÓ, JORJO: Dubrovaőka arhivska grada о Beogradu I (1521—15"1), Beograd 1950, 4—7,
11—13, 25—26, 102; TADIC, JORJO—POPOVIC, TOMA: Dubrovaőka arhivska grada о Beogradu 11
(1572—1593), Beograd 1976, 52, 62—63, 88, 114, 130, 140, 211—213, 261; POPOVIC, TOMA:
Dubrovaőka arhivska grada о Beogradu III (1593—1606), Beograd 1986, 192; HRABAK, BOGUMIL:
Dubrovacki privrednici и Smederevu и dóba Osmanlija, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 17
(1979) 165—214 passim.
252 KATHONA: Fejezetek i. m., 105.
258 ACDF St. St. vol. Q3—b (oldalszámozás nincs). A forrást az értekezés nyomtatott változatának
függelékében szándékozom közzétenni, ismertetésétől ezért itt eltekintek.
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tanulni, majd 1576-ban tizenegy társával együtt egy közelebbről nem tisztázott vétség miatt
Nápolyban távollétiben tíz év gályarabságra ítélték, és megfosztották szerzetesi ruhájától.239 A
büntetést azonban elkerülte, és 1581-től 1584-ig a hódolt Temesváron találjuk, mint a raguzai
kereskedők papját.240 1584-ben Rómába ment,241 1585-ben említik utoljára forrásaink, mint a
stagnói püspök teológusát.242
Belgrád és Szendrő kivételével (ahol a boszniai ferences rendtartomány tagjai
működtek) a kereskedőtelepeken elsősorban a raguzai érseki tartomány világi papjai, illetve
raguzai ferencesek, domonkosok és bencések (ez utóbbiak misszionáriusi és vizitátori
felhatalmazással) látták el a lelkipásztori szolgálatot. A világi papoknak természetesen ez
általában nem jelentett vonzó állást (amint arról a raguzai érsekek többször is panaszkodtak), a
koldulórendi szerzetesek számára viszont a középkorban kialakult török missziók szerves
folytatása volt a török területeken való kápláni szolgálat.243 A raguzai kereskedőkolóniák
egyházigazgatási szempontból a raguzai érsek joghatósága alá tartoztak, a káplánokat tehát az
érsek nevezte ki a kereskedők kérésére.244 Elsősorban ebben a jogban gyökerezett a raguzai
érsekek közvetítő szerepe a balkáni katolikusok és Róma között, amelynek legkorábbi nyomait
az első apostoli vizitációk története során láthattuk.245

3) A bosnyák ferencesek
Az észak-nyugat balkáni katolicizmus másik alappilérei a bosnyák ferencesek voltak, az
Oszmán Birodalom egyetlen olyan katolikus egyházi intézménye, amely a hódolt területeken
nem csak hogy nem semmisült meg, hanem az új hatalmi keretek között kibővült funkciókkal
megerősödött.246 Ennek okait a boszniai ferencességnek a helyi társadalomhoz való rendkívül
2-9 KRALIG, STJEPAN: Regesti pisama generala dominikanskog reda poslanih и Hrvatsku (1392—
1600), Arhivski vjesnik 21—22 (1978—1979) 264, 273, 278. A három levélben szereplő fráter
Dominicust Krasic, a raguzai domonkosok történetének legjobb ismerője a későbbi temesvári káplánnal,
Georgival azonosítja, amit—kételyeim ellenére— én is elfogadtam.
240уо az előző fejezetben idézett források. Drakolica vizitátori instrukciójából tudjuk, hogy a
hódoltság az egyházi és világi hatóságokkal szembekerült szerzetesek kedvelt tartózkodási helye volt.
FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 325.
241 FERMENDZIN: Acta Bosnae i. m., 337.
242 KRASIC: Regesti pisama generala i. m., 284—285.
243 A raguzai ferencesek működésére számos adatot találhatunk a rendtartomány nekrológiumában:
RODE: Necrologium Fratrum Minomm i. m., passim. Vö. még: VELNIC, JUSTIN V.: Samos tan Male
brace и Dubrovniku — povijesni prikaz zivota i djelatnosti, Samostan Male brace u Dubrovniku,
Zagreb 1985, 168—169. A raguzai domonkosok szintén jelentős (bár a ferenceseknél kisebb) számban
képviselték magukat az oszmán területeken: KraSiC: Regesti pisama generala i. m., 249, 251; UŐ:
Congregatio Ragusina Ord. Praed. (1487—1550), Romáé 1972, (Institutum Historicum FF.
Praedicatorum Romáé ad S. Sabinae, Dissertationes Historicae XIX.) 124—128.
244 A raguzai érseknek ez a joga a 17. században számos súrlódásra adott okot a misszióspüspökök és a
raguzai érsek között. Vö.: DUJŐEV, IVAN: 11 cattolicesimo in Bulgaria i. m., 18—19. Don Vincenzo
kinevező oklevele budai káplánná (Sipan, 1587. szeptember 23.): ACDF St. St. vol. Q3—b
(oldalszámozás nincs).
245 A raguzai érsek közvetítő szerepe a 17. század első évtizedeiben, a balkáni missziószervezés
megindulásával érte el csúcspontját. A 16. század második felében még csak a levelezés továbbítására és
a Szentszék informálására terjedt ki. Vö.: APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 99rv, 105r, 252r, 273r—274r.
246 A boszniai ferencesek történetére máig alapvető: BATINIC, MUO VJENCESLAV: Djelovanje
franjevaca и Bosni i Hercegovim za prvih sest viekova njihova boravka 1—111, Zagreb 1881—1887 és
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szoros kötődésében és az új viszonyokhoz történő igen rugalmas alkalmazkodásában kell
keresni. A ferencesek Boszniában a XIV. század első évtizedeiben jelentek meg, mint a
boszniai eretnekeket térítő misszionáriusok. Sajátos megbízatásuknál (officium inquisitionis)
fogva kezdetben a politikailag jelentősebb székhelyeken telepedtek meg, később azonban —
felvállalva a raguzai és szász polgárság lelkigondozását— tevékenységük súlypontja a
gazdaságilag jelentősebb városokba helyeződött át. ílymódon nem csak kísérői, hanem alakítói
is voltak az ország urbanizációjának, elsősorban a bosnyák eredetű polgárság létrejöttében
játszott szerepükkel. A XV. századra a rend annyira megerősödött Boszniában, hogy a
szomszédos országok felé is képes volt terjeszkedni. Részben ennek a körülménynek, részben
pedig a török hódítók gazdaságpolitikai megfontolásainak köszönhetően a ferencesek az
oszmán hódítás után is —a szultáni kiváltság értelmében— legálisan működhettek Boszniában
a középkori egyházi és politikai struktúrák egyetlen örököseiként.247 A legendás körülmények
között született milodrazi ahdnáméban (amelynek eredetije 1664-ben, a fojnicai kolostor
leégésekor megsemmisült) II. Mehmed szultán 1463-ban a boszniai ferenceseknek
mozgásszabadságot, élet- és vagyonbiztonságot, illetve szabad vallásgyakorlatot biztosított.248
Ezt a jogot a későbbi fermánok a 16—18. században számos egyéb kiváltsággal kiegészítve (pl.
adómentesség, ingyen szállásadási kötelezettség és vérdíj-fizetés alóli mentesség,
vámmentesség, védelem az ortodox püspökök zaklatásai ellen, lóháton és fegyverrel való
utazás engedélyezése stb.) folyamatosan megerősítették.249 A bosnyák ferencesek tehát
sikeresen alkalmazkodtak az 1463 után teljesen megváltozott viszonyokhoz, s egyrészt szultáni,
másrészt (elsősorban még középkori eredetű) pápai kiváltságaikra támaszkodva a hódolt
Észak-Balkán legfontosabb katolikus egyházi intézményévé váltak. Ennek egyik legfontosabb
megnyilvánulási formája, hogy noha a katolikusok esetében millet-rendszerről nem
beszélhetünk, ugyanakkor a bosnyák ferencesek az ortodox papsághoz hasonlóan a boszniai
katolikusok egyházi és világi vezetőivé, képviselőivé váltak.

JELENIC, JULIJÁN: Kultúra i bosanski franjevci 1—11, Sarajevo 1912—1915. Mindkét munkára (ahogy
a bosnyák ferences történetírás egészére) alapvetően az apologétikus tendencia jellemző. A témával
foglalkozó legújabb monográfia: MANDIC, DOMINIK: Franjevaőka Bosna. (Razvoj i Uprava Bosanske
Vikarije i Provincije 1340.—1735.), Rím 1968. A boszniai katolicizmus törökkori történetére,
különösen a plébániák azonosítására hasznos segédeszköz: Draganovic, Krunoslav: Katoliőka
crkva и Bosni i Hercegovim nekad i danas. (Prilog uz istoimenu historijsko-statistiőku kartu), Croatia
Sacra 4 (1934) 175—216 és UŐ.: Katalog katolickih zupa XVII. vieka и Bosni i Hercegovim, Croatia
sacra 13—14 (1944) n. 22—23, 89—126. A ferencesek törökkori működésének elmélyült és
elfogulatlan értékelése: D2aja: Konfessionalität und Nationalität i. m., 151—218 és újabban UÖ.: Od
bana Kulina do austro-ugarske okupacije, Katolicanstvo u Bosni i Hercegovim, Sarajevo 1993, 37—
78. A bosnyák ferences történetírás lehetséges távlatairól: DZAMBO, Jozo: Povijest mentaliteta —
jedan historiografski pristup fenomenu bosanskog franjevaStva, Znanstveni skup Sedam stoljeéa
bosanskih franjevaca 1291—1991. Zbomik radova, Samobor 1994, 233—252. A magyar
szakirodalomban mindmáig egyetlen feldolgozás: UNYi: Sokácok-bunyevácok i. m.
-47buljan, STEFAN: Povezanost rudara i franjevaca и srednjovekovnoj Bosni, Nova et vetera 31
(1981/1—2) 333—346; DÉAMBO, JOZO: Die Franziskaner im mittelalterlichen Bosnien,
Werl/Westfalen 1991, (Franziskanische Forschungen 35.) 164—202.
-48FaBIANICH: Firmani inediti i. m., 41—43 (az ahdname latin fordítása); MATASOVIC: Fojniőka
regesta i. m., 103—104 (az ahdname horvát fordítása); MANDIC: Hercegovacki spomenici i. m., 3—6
(török, latin és horvát szöveg); S ABANO VIC: Túrski dokumenti i. m., 200—208; MANDIC, DOMINIK:
Autentiőnost ahd-name Mehmeda II. В. H. franjevcima, Radovi Hrvatskoga povijesnog instituta u
Rimu 3—4 (Sakacev zbomik), Rim 1971, 61—90 (az ahdname horvát fordítása: 76); DZaJA:
Konfessionalität und Nationalität i. m., 181—185 (német fordítása: 184).
-49 FabiaNICH: Firmani inediti i. m., 53—123; MATASOVIC: Fojniőka regesta i. m., 59—432 passim.
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A Szentszéktől kapott privilégiumaik sorában a legnagyobb jelentőségű kétségkívül az
az engedmény volt, amely' értelmében a plébániák betöltésének joga a ferences
tartományfönököt és a kormánytanácsot illette meg, a püspök vagy apostoli vikárius csak a
megerősítés jogával bírt.250 Ez a sok vitára alkalmat adó kiváltság eredményezte a boszniai
katolikus egyház egészen sajátos (a tridentinumi episzkopáüs egyházmodelltől erősen eltérő)
szerzetesrendi jellegét.251 Annak ellenére, hogy a 16. század második felében helyzetük a
pénzéhes helyi török hatóságok szaporodó önkényeskedései miatt sokban romlott a megelőző
időszakhoz képest, 1587-ben a ferences rendíonök, FRANCESCO Gonzaga tizennégy
kolostorról és nyolcvan szerzetesről számolt be nagy müvének Boszniáról szóló fejezetében.252
A Rómába küldött jelentések 1600-ban 149,253 1623-ban pedig 355 rendtagról írtak.254
A bosnyák ferencesek missziós hagyományaik jegyében és követve a folyamatosan
észak felé vándorló katolikus lakosságot a török hódítással együtt megjelentek a Száván túli
területeken. A szlavóniai, szerémségi és bácskai települések plébániáit már a 16. század
folyamán elfoglalták, s jórészt az itteni gazdag egyházközségek jövedelmeiből tartották fenn a
boszniai kolostoraikat.255 Egy 1627-ben összállított jegyzőkönyv vallomásai alapján a velikai
kolostort Antun Matkovic, a nasiceit pedig Franjo Balicevic boszniai püspökök idején
telepítették újra.256 A boszniai püspök 1600. évi, többször idézett jelentése alapján bosnyák
ferencesek elsősorban a hódolt Szlavónia középső és nyugati felében, a Pozsega környéki,
illetve a velikai és nasicei kolostorok vonzáskörzetébe tartozó plébániákat látták el. A püspök

250 SEMREN, MARKO: 11 Francescanesimo vissuto nelle regioni croate di Bosnia ed Erzegovina (fino
al 151~), Romáé 1987, 58—69; a kiváltságokat megerősítő pápai oklevelek kiadása: NEDIC,
FRANCISCUS-FLORIANUS: Monumenta privilegiorum, concessionum, gratiarum et favorum provinciáé
Bosnae Argentínáé, Vukovarini 1886.
251 D2aJA: Konfessionalitüt und Nationalität i. m., 203—205; CaPKUN, PETAR: De organisatione
carae pastoralis Franciscanomm apud Croatorum gentem, Sibenici 1940, 29—109; RlJPCIC,
BONITIUS (IVAN): Entstehung der Franziskanerpfarreien in Bosnien und der Herzegowina und ihre
Entwicklung bis zum Jahre 1878, Breslau 1937, (Breslauer Studien zur historischen Theologie. N. F.
II.) 71—91.
257 GONZAGA, FranciscUS: De origine Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus,
Romae 1587, 513—515. Az általa említett kolostorok a bennük élő szerzetesek létszámával: Srebrenica
(Argentína) (3 fő), Kraljevska Sutjeska (Curia Báni) (9 fő), Fojnica (nincs adat), Olovo (Plumbum) (7
fő), Visoko (5 fő), Kreáevo (6 fő), Gradovrh (Salinae Superiores) (7 fő), Tuzla Donja (Salinae
Inferiores) (6 fő), Modrica 6 fő), Rama (8 fő), Makarska (7 fő), Zaostrog (6 fő), Velika (5 fő). Egy
1623-ból származó adat szerint Gonzaga személyesen vizitálta volna Boszniában, amelyet azonban más
adatok nem támasztanak alá, vő.: PaNDZic, BASILIUS: Relatio de Provincia Bosnae Argentínáé O.F.M.
an. 1623 S. Congregationi de Propaganda Fide exhibita, Mandicev zbomik u őast o. dra. Dominika
Mandica prigodom njegove 75-godisnjice zivota, Rim 1965 (Radovi Hrvatskog povijesnog instituta u
Rimu 1—2), 228. Ugyanakkor kétségtelen, hogy művének a bosnyák provinciáról szóló fejezete sokkal
alaposabb, mint általában a többi rendtartomány ismertetése. Véleményem szerint adatait a bosnyák
rendtartományt kétszer meglátogató Drakolica (azóta elveszett vagy lappangó) jelentéseiből meríthette.
252 HORVAT: Növi historijski spomenici i. m., 72—73.
254 PANDÉIC: Relatio de Provincia Bosnae Argentínáé i. m., 215.
255ho§KO: Djelovanje franjevaca Bosne Srebrene i. m., 104-109.; DZaJA: Konfessionalitüt und
Nationalität i. m., 190—194. Balkáni missziós tevékenységükre összefoglalóan: PANDÉ.IC, BASILIUS:
História Missionum Ordinis fratrum Minorum. IV. Regiones Proximi Orientis et Paeninsulae
Balcanicae, Romae 1974, 109—127.
256 дрр sg Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 19 Ív—192r. A velikai kolostor újjáépítése a Szentszék
anyagi támogatásával történt: APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 319r,
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ugyanakkor Temesvárra is küldött helynököt, ami temesközi tejeszkedésük kezdeteire utal.257
Emellett 1580-as években már a kalocsai egyházmegye területén is működtek: egy 1584-ben
kelt beszámoló szerint fra Gáspár Olovcic nagyszámú „lutheránust” térített meg Koluton és
környékén.258
A bosnyák ferences rendtartomány kapcsolatai a Szentszékkel a 16. század második
felében a missziószervezés általános tendenciáinak jegyében alakultak. A Szentszék
rendszeresen juttatott anyagi segítséget a provinciának, elsősorban kolostoraik újjáépítésére
vagy fiataljaik nevelésére, ugyanakkor belső életükbe és lelkipásztori munkájukba Róma ekkor
még alig avatkozott bele.259 Középkori kiváltságaikat a 16. századi pápák sorra
megerősítették.260 Emellett —riválisaikhoz hasonlóan— ők is szentszéki jóváhagyást szereztek
Bosznián kívüli lelkipásztori munkájukhoz. Magyarországi terjeszkedésüket 1575-ben pápai
brevével törvényesítették.261 1578-ban Ivan Matic (Joannes Matthei de Ulmo) egykori budai
káplán hercegovinai missziójához kapott pápai felhatalmazásokat.262 A bosnyák ferencesek
szlavóniai lelkipásztorkodását VIII. Kelemen idejében több breve is jóváhagyta, két
misszionárius, Luka Jurisic és Djuro Tuzlak (Georgius de Salina) a bencés misszionáriusokhoz
hasonlóan széleskörű lelkipásztori felhatalmazásokat kapott.263 A rendi vezetés által
szorgalmazott apostoli vizitációkat viszont a provincia nem várta mindig kitörő lelkesedéssel:
Drakolica 1571. évi vizitációja ugyan rendben lezajlott, de utódát 1576-ban már nem akarták
fogadni. 264
A külföldi segélyek és a plébániák bevételei mellett a harmadik jövedelemforrást a
tehetősebb hívek adományai jelentették. Ezzel kapcsolatban különösen a raguzai
kereskedőkkel való szoros kapcsolatra kell rámutatni, ugyanis a hódoltságban működő raguzai
üzletemberek végrendeleteikben a raguzai egyházi intézmények mellett mindig megemlékeztek
a boszniai (elsősorban olovói és srebrenicai) kolostorokról is.265

257 HODENXA ANTAL: Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből, Budapest 1898,
(Értekezések a Történeti Tudományok Köréből XVII/3.) 103—114; HORVAT: Növi historijski
spomenici /'. m., 68—75.
258 „In öltre, per la bontá del Signore, essi frati fanno gran profitto nei Luterani, riducendoli alia santa
fede, sicome fece fra Gasparo di Piombo, et fa, ehe dall'80 in qua ha convertito et converte gran numero
d'anime in un luogo chiamato Colluto, appresso FUngheria, et quelli ehe hanno apostatato dalia fede,
piú tosto ehe malitia, l'hanno fatto per non havere chi gli ammaestri nella fede.” A jelentés szerzője fra
Torna bosnyák ferences. ASV A.A. Arm. I—XVIII, n. 4760, föl. 42rv.
259 Uo. föl. 42r—47v; ASV Sec. Brev., Reg. vol. 55, föl. 429v—430v; APF Mise. Var. vol. l/a, föl.
319r; HORVAT: Növi historijski spomenici i. m., 6—7, 42.
260 Dg Luca VENETUS, JOANNE: Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum
18 (1541—1553), Quaracchi 1933, 82; ASV Sec. Brev., Reg. vol. 43, föl. 73r—76r.
261 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 35, föl. 396rv (ennek értelmében megtarthatják magyarországi
birtokaikat).
262 ASV Sec. Brev., Reg. vol. 44, föl. 418r.
263 Tuzlak a Száva mentén és a Szerémségben, Jurisic pedig Diakóváron, Cérnán és a környező
falvakban dolgozott. ASV Sec. Brev., Reg. vol. 118, föl. 136r—137v; vol. 226, föl. 219r—221v; vol.
229, föl. 266r—268v; vol. 413, föl. 644rv; ASV Arm. LII, vol. 19, föl. 17r; CERRETUS: Annales
Minorum i. m. 22, 86—87; CERRETUS, STANISLAUS MELCHIOR: Annales Minorum seu Trium
Ordinum a S. Francisco institutorum 23 (1591—1600), Quaracchi 1934, 511.
264 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 312—313.
26ö TADIC—POPOVIC: Dubrovacka arhivska grada i. m. II, 114, 130, 211—213, 261; POPOVIC:
Dubrovaőka arhivska grada i. m. Ili, 110—112, 192; MULAOMEROVIC, JASMINKO: Dva testamenta
beogradske kolonije dubrovackih trgovaca, Nova et vetera 34 (1984) 171—177.
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A bosnyák ferencesek terjeszkedésének egyik legfontosabb egyházjogi következménye
az volt, hogy a soraikból kinevezett boszniai püspökök a 16. század második felétől
Belgrádban és a püspök nélküli hódoltsági településeken vizitáihattak és püspöki tevékenységet
folytathattak, tehát gyakorlatilag apostoli vizitátori megbízással rendelkeztek.266 Ezzel az
hódolt
intézkedéssel a Szentszék —elméletileg legalábbis— biztosított püspököt
Magyarország katolikusai számára. A gyakorlatban természetesen a boszniai püspökök
működési területe nem fedte le a hódolt Magyarországot, hanem csupán a bosnyák ferencesek
által ellátott szlavóniai és szerémségi plébániák területére korlátozódott.267 A püspökök két
irányban is állandó konfliktusoknak voltak kitéve: egyrészt a rendtársaik expanzióját
akadályozó világi papság, másrészt pedig a boszniai ferences provincia vezetése részéről, amely
a plébániák feletti joghatóságban nem akart a püspökkel osztozni, és emellett az ordinárius
ellátásának anyagi terheit sem mindig szívesen vállalták. Számos mindennapi súrlódásra adott
okot az a körülmény is, hogy a boszniai püspök az egyik ferences kolostorban (általában a
tartomány központjának számító Fojnicán) lakott, ahol a tartományfőnökkel és a gvardiánnal
mindennaposak voltak az együttélésből származó kisebb-nagyobb összetűzések. Ezeket csak
tetézte a török hatóságok pénzéhsége, amelynek következtében a püspök elszállásolása olykor
meglehetősen sokba került a kolostornak. :;-x
Az állandó súrlódások ellenére a ferencesek mégsem tiltakoztak, hogy a boszniai
püspököt soraikból nevezze ki a pápa, sőt 1601-től kezdve a bulgáriai katolikusok főpásztora,
a szófiai püspök is közülük került ki.269 Számukra ugyanis a ferences püspök léte missziós
tevékenységük védelmét és egyben legitimálását jelentette, ebből a szempontból volt igen nagy
jelentőségű a boszniai püspökök joghatóságának területi kitejesztése. A bosnyák provincia
tehát minden más egyházi intézménynél eredményesebben vállalta fel a hódolt Bosznia,
Bulgária és Magyarország katolikusainak lelkipásztori ellátását. Az elfoglalt plébániákat az
egyes kolostorokhoz csatolták, amely ezután felelős volt a település gondozásáért.
Konkurenciával alig kellett számolniuk, rajtuk kívül csupán Dél-Magyarországon működött
néhány tucat világi pap. Ezek azonban aligha ellensúlyozhatták a ferenceseket, akiknek a
létszáma 1600-ban 149 főre rúgott, ebből 107 volt a felszentelt pap, 25 klerikus és 17
testvér.270 A bosnyák barátok tehát mind számukat, mind jogi és mentalitásbeli alapjaikat
tekintve a hódolt területek legerősebb egyházi intézményének számítottak, amellyel a
következő században meginduló missziószervezésnek is első helyen kellett számolnia.

266 JELENIC, JULIJÁN: Spomenici kultumoga rada bosanskih Franjevaca (1437-1878), Starine JAZU
36 (1918) 87; CERRETUS: Annales Minorum /'. m. 22, 463; CERRETUS: Annales Minorum i. m. 23,
94—95; ACDF Decreta S. O. vol. 1608, pag. 381.
267prről megbizonyosodhatunk Franjo Balicevic boszniai püspök 1600. évi jelentéséből, ahol ismerteti
vizitációinak eredményeit. HODINKA: Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből i. m.,
103—114.
268Fermend2IN, E.fUSEBIUS]: Chronicon observantís provinciáé Bosnae Argentínáé ordinis s.
Francisci Seraphici, Starine JAZU 22 (1891), 30; UŐ: Acta Bosnae i. m., 340—341; HORVAT: Növi
historijski spomenici i. m., 19—20.
269 Az első szófiai püspök az 1601-ben kinevezett Petar Zlojutric (Pietro Salinate) volt, aki 1595-től
kezdve dolgozott a bolgár katolikusok és a paulikiánusok között misszionáriusként. MlLEV, N. I.:
Katoliskata propaganda v Bálgarija prez XVII vek, Sofija 1914, 62—69; DUJŐEV: Sofijskata katoliska
arhiepiskopija i. m., 9—11, 114—119.
220 HORVAT: Növi historijski spomenici i. m., 72—73.
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4) A királysági katolikus egyházi struktúrák és a hódoltság aló. században
A hódolt Magyarország területén szrvezödő missziók történetével kapcsolatban nem
hagyhatjuk említés nélkül a magyar király által kinevezett hódoltsági püspököket, akik —mint
azt a fentiek alapján bizton állíthatjuk— teljesen kimaradtak a szentszéki missziószervezésből.
Ennek alapvető egyházjogi és közjogi okait korábban már érintettem: a magyar jog szerint a
hódoltság a Magyar Királyság elidegeníthetetlen része, amelyet csak ideiglenesen tart
megszállva a török.271 A katolikus hierarchia a magyar rendiség részeként képviselte ezt az
alapelvet, ugyanakkor a hódoltság területére egyetlen püspök sem tette (tehette) be a lábát a
török uralom 150 éve alatt.272 A 16. században nem csak a hódoltsági katolikus egyházi
struktúrák pusztultak el végzetesen, hanem a királysági és erdélyi katolicizmus is rendkívül
nehéz helyzetbe került. A jobbára kis hatósugarú és erőtlen reformkísérletek a királyi
Magyarország és Horvátország nyugati felében (illetve a Báthoryak Erdélyében) indultak meg,
a hódoltság teljesen kívül maradt a magyarországi főpapok látókörén.273 Ennek
legszemléletesebb bizonyítéka, hogy a hódoltsági püspökök a főpapi jogigények legfontosabb
alkotóelemét, a tizedszedést is csak a század vége felé tudták a kezükbe venni.274
A Szentszék a magyar jog álláspontját (az állandó viták ellenére) alapvetően elismerte,
ugyanis a missziószervezés csak azokra a déli területekre összpontosított, amelyekre a magyar
feudalizmus hatóköre gyakorlatilag már nem terjedt ki. Ebben rejlik annak a magyarázata is,
miért nem vonta be Róma a királyságban élő hódoltsági püspököket a missziószervezésbe. A
rendes hierarchia megléte ugyanis egyházjogi szempontból magától értetődően kizárta a
missziók munkáját. Róma felmérte a katolikus főpapság politikai és egyházi jelentőségét a
többségében protesánssá vált Magyarországon, és ezért elfogadta a magyarországi hierarchia
hódoltsági tagozatát is, a számos nyilvánvaló egyházi akadály (elsősorban a rezidencia
kötelezettség elmulasztása) ellenére. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a 16. század második
felében a király által kinevezett püspökök néhány éven belül általában megkapták a
megerősítésüket — ha ugyan az uralkodó hajlandó volt az egyházi javadalmakat betölteni, a
püspökök pedig folyamodtak a megerősítésért. A Szentszék tehát elismerte a rendes egyházi
joghatóságot a hódolt magyar területeken, ennélfogva a missziók működését (legalábbis
papíron) semmi sem indokolta.275
Joggal merül fel a kérdés: milyen mozgástere maradt Rómának a magyar hierarchia
joghatósága alá tartozó hódolt területeken? A rendelkezésre álló adatok szerint meglehetősen
csekély. Egyrészt felszólította a magyar püspököket, hogy papok küldésével gondoskodjanak
egyházmegyéjük lelki szükségleteiről.276 Másrészt a buzgóbb ordináriusok számára különböző
felhatalmazásokat adott (szentelési kiváltságok, feloldozási fakultások fenntartott esetek és
eretnekség alól), hogy ezzel mozdítsa elő a lelkipásztori munkát.277
A hódoltsági székhelyekre kinevezett püspökök lelkipásztori tevékenységére a 16.
századból alig rendelkezünk adattal. A fentebb idézett brevék arról tanúskodnak, hogy a pécsi
271 SZAKÁLY: Magyar intézményeid, m., 7—8.
272 SZAKÁLY: Katolikus hierarchia i. m.
273 HERMANN EGYED: A katolikus egyház története Magyarországon, München 1973, (Dissertationes
Hungaricae ex História Ecclesiae 1.) 209—229.
274 SZAKÁLY FERENC: Magyar adóztatás a török hódoltságban, Budapest 1981, 81—87, 129—133.
275 FRAKNÓI VILMOS: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig, Budapest 1895,
233—404 passim; UÖ.: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései i. m. Ili, 200—206; 221—
227; UŐ: Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez, Budapest 1899, 101—144 passim.
276 FRAKNÓI: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései i. m. 111, 217—218.
277 GALLA: Magyar tárgyú pápai felhatalmazások i. m., 56—62; ACDF Decreta S. O. vol. 1589, föl.
80rv.
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püspököket időnként felkeresték az egyházmegye papjelöltjei szentelés céljából. Draskovich
György püspök 1559-ben körlevelet intézett a pécsi egyházmegye papsághoz, amelyben a
protestantizmus teijedésének veszélyére hívta fel figyelmüket, és egyúttal katolikus teológusok
olvasását ajánlotta.278 Utóda, Dudith András 1563. december 28-án kelt levelében pedig arra
utasította Pozsonyban élő kanonokjait, hogy az egyházmegyéhez közel eső Sziget várába
költözzenek át, és gondoskodjanak a hívek lelkipásztori ellátásáról és a tizedek beszedéséről. 279
Ezek az elszórt adatok mindenesetre azt jelzik: a 16. század folyamán sem szakadt meg teljesen
a lelkípásztori kapcsolat a hódoltságban élő hívek és püspökeik között. Ezek a kapcsolatok a
17. században tovább bővültek, ugyanakkor fennálló igen súlyos politikai akadályok miatt a
Szentszék (rövid próbálkozás után) a magyarországi hierarchia nélkül, sőt ellenére látott hozzá
a hódoltsági missziók megszervezéséhez.

278 KOLLER, JOSEPHUS: História Episcopatus Quinqueecclesiarum VJ (1557—1628), Posonii et
Pesthini 1806, 50—54.
279 A levél modem kiadása: SZCZUCKI, LECHUS—SZEPESSY, TIBURTIUS: Andreas Dudithius:
Epistulae 1 (1554—1567), Budapest 1992, (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series
Nova XIII/1) 147—148.
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V) A jezsuita misszió kezdetei és első évtizede (1612-1622)
1) A misszió megszervezésének előzményei
A török háborút lezáró 1606. évi békekötés után az európai politikai élet valamennyi
résztvevője számára világossá vált, hogy az Oszmán Birodalom európai jelenlétével súlyos és
tartós realitásként kell számolni. VIII. Kelemen törökellenes terveinek kudarca után a század
végéig egyetlen pápa sem foglalkozott érdemben a török kiűzésének tervével. A hosszú
békeidőszak kedvezően befolyásolta az Oszmán Birodalomban létesítendő missziók ügyét. Az
új pápa, V. Pál (1605—1621) uralkodása alatt az európai és tengerentúli missziók jelentős
mértékben továbbfejlődtek. A missziós területekről Rómába érkező küldöttségek hatására a
kúria fokozott érdeklődéssel fordult a hitterjesztés ügye felé, fontos döntések és elméleti
eredmények születtek, elég legyen itt csak a karmelita Tomás de Jesús (Diego Sanchez Dávila)
munkásságára és alapvető kézikönyvére (De procuranda Salute Omnium Gentium, 1613)
utalni. A szerzetesrendek, elsősorban a karmeliták, a kapucinusok és a jezsuiták missziós
tevékenysége megújult erővel folytatódott, ugyanakkor a poltikai téren túlságosan elfoglalt
pápa elődjével ellentétben nem gondolt egy római missziósközpont felállítására. 280
A pápai missziós-politika általános irányvonala és ellentmondásai a hódoltsági
missziókban is éreztették hatásukat. Egyrészt V. Pál nevéhez fűződik a tényleges
missziószervezés, a jezsuita missziók megindulása 1612-ben. Ugyanakkor a szervezőmunka
egyetlen rend, a jezsuiták kezében összpontosult, amelynek irányvonalával a missziókért ebben
az időben felelős szentszéki hatóság, a Szent Hivatal Kongregációja sokszor nem értett egyet.
Ez az ellentét természetesen nem segítette elő a hatékony döntéshozatalt, az átgondolt
szentszéki koncepció hiánya pedig számos ellentmondáshoz és megoldatlan problémához
vezetett.
A hódoltsági missziók megindulásához a 17. század elejéig számos feltétel hiányzott. A
török területeken élő katolikusok megsegítése megfelelő számú, nyelvtudású és képzettségű
pap nélkül elképzelhetetlen volt. Emellett szükség volt egy olyan bázisra, amely kiindulópontul
szolgálhat a missziók számára, és biztosítja az utánpótlást is. Végül a missziók megindításához
elengedhetetlen volt a helyi egyházi struktúrák (vagy legalábbis azok egy részének) aktív
támogatása és védelme, amely nélkül a Rómából kiinduló missziók az első pillanattól kezdve
sikertelenségre lettek volna ítélve. Az 1610-es évek elején látszólag mindhárom feltétel
megvalósult. A megújuló katolikus egyház legjelentősebb missziós eredményeket felmutató
rendjének, a Jézus Társaságának számos magyar és horvát nemzetiségű tagja volt, akik a rend
missziós hivatását újra előtérbe állító Acquaviva rendfőnök utasítására bátran vállalkoztak
hódoltsági küldetésre is. A meginduló raguzai és magyarországi missziókban dolgozó
páterekben felébredt az érdeklődés a török területeken végzendő missziós munka iránt,
amelyhez a megszilárduló rezidenciák alkalmas kiindulópontul szolgálhattak. Ugyanakkor a
helyi egyház részéről is megindult a kezdeményezés egy agilis bosnyák világi pap, Don Simone
Matkovich személyében, aki jó két évtizeden át a hódoltsági missziók egyik kulcsfigurája lett.
Az alábbiakban ennek a feltételrendszernek a kialakulását vizsgálom meg részletesebben.
A jezsuita rendben a 16. század utolsó éveitől kezdve egész Európában megnövekedett a
belföldi missziók jelentősége. Az 1581-ben megválasztott rendfónök, Claudio Acquaviva 1590 és
1609 között többször fordult körlevelekkel a tartományfönökökhöz, amelyekben a rendtagok
mobilizálását, missziókba küldését sürgeti. 1599. évi instrukciójában előírta, hogy minden erre
280 METZLER: Wegbereiter und Vorläufer i. m., 69—77.
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alkalmas pap évente egyszer menjen misszióba, a misszionáriusok apostoli módon kettesével
járjanak, és minden rendházban legalább ketten állandó jelleggel a missziókra legyenek beosztva.
Ezen túl minden provinciában alapítsanak két-három ideiglenes és állandó jövedelem nélküli
rezidenciát legalább hat pappal és két testvérrel, amelyekből mint missziós központokból a páterek
bejárhatják a vidéket. A rezidenciákban működő misszionáriusokat időnként vissza kell hívni a
kollégiumokba és újakkal pótolni. Acquaviva számára a jezsuita missziós hivatás felélesztése, a
missziós házak alapítása és ezáltal a legelhagyatottabbak segítése szerves részét képezte a Társaság
lelki megújulásának. Azáltal, hogy misszióra buzdító körlevelei révén százakat - ezreket mozdított ki
kollégiumi nyugalmukból és a nagyvárosok falai közül, új célokat és új lendületet adott rendjének. A
jezsuiták misszióik során döbbenten szembesültek az európai vidék, a falvak vallási
elhagyatottságával, amelynek érzékeltetésére már a 16. század közepétől kezdve oly gyakran
használták az India metaforát. A „missio”, a jezsuita rend legfontosabb hivatása így kapta meg
Acquaviva kormányzása idején azokat a szervezeti kereteket, amelyek között az elkövetkező két
évszázadban oly sikeresen működött.281
Ebben a rendtörténeti kontextusban kell vizsgálnunk a hódoltsági missziók
kiindulópontjául szolgáló magyarországi és raguzai missziók megalapítását. A jezsuita rend a
Bocskai-felkelés utáni években a királyi Magyarországon már két ígéretesen induló, de végül
elbukott megtelepedési kísérletet tudhatott maga mögött. Oláh Miklós rövid életű nagyszombati
kollégiuma (1561-1567) után a jezsuiták 1586-ban Draskovich György bíboros, kalocsai érsek
felajánlásának köszönhetően megkapták a turóci prépostság birtokait, és először Znióváralján, majd
ezt 1598-ban átköltöztetve Vágsellyén nyitottak kollégiumot, előző székhelyük pedig rezidenciaként
működött tovább. Az ország északnyugati részének fontos vallási és kulturális központját jelentő két
rendházból 1605-ben Bocskai hajdúi űzték el a szerzeteseket, a magyar rendtagok főleg ausztriai és
morvaországi rendházakban találtak menedéket.282 Az ezt követő évek a rend számára
Magyarországon az útkeresés időszakát jelentették: a számos akadályozó tényező ellenére meg
kellett találni azokat az új lehetőségeket és eszközöket, amelyek segítségével szilárdan megvethetik a
lábukat az országban.
A jezsuita rend konstitúciói egy kollégium alapítását szigorú feltételekhez kötötték, ugyanis
csak a kollégium működéséhez (a ház kormányzásához, a tanításhoz és a templomi szolgálathoz)
szükséges számú rendtag ellátását biztosító alapítvány esetében fogadta el a rendfonök az új
alapításokat.-^3 Az anyagi biztonságot jelentő fúndációk tették lehetővé a jezsuita kollégiumok
zavartalan és látványos sikereket felmutató tevékenységét Európa-szerte. A jezsuiták hazai
megtelepedését ellenző protestáns rendek a bécsi békében éppen a kollégiumok alapításához
nélkülözhetetlen alapítványok tételét kívánták megakadályozni azáltal, hogy a béke nyolcadik
pontjában a rend számára megtiltották az ingatlan javak birtoklását. Az uralkodó, a katolikus
főpapok és rendek, illetve a jezsuita rendet képviselő Pázmány Péter közbelépése sem tudta a
kérdéses cikkelyt megváltoztatni, ezért az 1608. évi pozsonyi országgyűlés elfogadta a bécsi

-81 DOMPNIER, BERNARD: La Compagnie de Jésus et les missions de l'intérieur, Les Jésuites á Page
baroque. (1540-1640) (ed. Giard, Luce—de Vaucelles, Louis), Grenoble 1996, 155—179, (különösen:
165-171); Acquaviva körlevelei: Epistolae Praepositorum Generalium ad patres et fratres Societatis
Iesu I, Gandavi 1847, 223—247, 210—215.
282 Régebbi összefoglalás: VELICS LÁSZLÓ: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából 1 (1560-1610),
Budapest 1912; újabban: MESZLÉNYI ANTAL: A magyar jezsuiták i. m., 19—85; PÉTERI JÁNOS
[PETRUCH ANTAL]: Az első jezsuiták Magyarországon (1561—156"), Róma 1963.
283Institutum Societatis Iesu II, Florentiae 1893, 550—551; Istitutum Societatis Iesu III, Florentine
1893, 293—294; LUKÁCS, LADISLAUS: De origine collegiorum externorum deque controversiis circa
eorum paupertatem obortis (1539-1608), Archívum Históriáim Societatis Iesu 30 (1961) 127—133.
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békének ezt a pontját is.284 Ez a törvénycikk jogilag ugyan lehetetlenné tette jezsuita kollégium
alapítását az országban, de nem jelentette a rend formális száműzését, tehát a jezsuitáknak a
megváltozott feltételekhez alkalmazkodva új keretek között és más módszerekkel kellett fellépniük
Magyarországon.
Paradox módon éppen a Jézus Társaságát jogilag ellehetetlenítő békekötés által teremtett új
feltételrendszer, az udvar és a rendek hosszú évtizedekig működő kompromisszuma tette lehetővé a
jezsuiták számára, hogy új stratégiát dolgozzanak ki, amelynek segítségével minden várakozást
felülmúló sikereket értek el a 17. század első felében. A 16. század végétől kezdve ugyanis
megindult a magyar fo- és középnemesség katolizálása, és ez a folyamat a bécsi béke utáni
évtizedekben vált szinte tömeges méretűvé. Ugyanakkor óvatosságra int az a körülmény, hogy az
áttérések nem 1608 után kezdődtek, hanem már évekkel előtte megindultak, éspedig éppen a
jezsuiták tevékenységének (a személyes kontaktusnak vagy az iskolának) köszönhetően. Az
áttérések első hullámának legismertebb konvertitái a költő Balassi Bálint (1586) és a két későbbi
esztergomi érsek, az ekkor még serdülőkorban levő Forgách Ferenc (1584) és Pázmány Péter
(1584 körül) — midhárom esetben a jezsuiták közvetlen hatása állt a háttérben. A birtokos
nemesség soraiból az egyik legkorábbi ismert konvertita a szatmári Daróczy Ferenc, aki a bécsi
kollégiumban diákként tanára, Johann Mollensis hatására katolizált 1587-ben. A magyarországi
rekatolizáció egyik legnagyobb alakja, a későbbi nádor, Eszterházy Miklós az 1590-es évek végén
vette fel a katolikus vallást a túród vagy a sellyei jezsuita gimnáziumban. Néhány évvel később,
1601 körül a prágai jezsuita gimnáziumban tért át a felső magyarországi rekatolizáció egyik
legharcosabb képviselője, Homonnai György. Az 1603. évi pozsonyi országgyűlés alatt katolizált
Forgách Mihály, majd egy évvel később Forgách Zsigmond. Mindketten testvérük Forgách Ferenc
és a vágsellyei jezsuiták hatására hagyták el az evangélikus hitet. A szintén 1603-ban ünnepélyes
körülmények között katolizált Thurzó Kristóf egy évtized múlva, éppen az áttérések nagy
hullámának kezdetekor visszatért a lutheránus vallásra, ami a vallásváltoztatásainak őszinte, a
politikai konjunktúrától független voltára enged következtetni. Ugyancsak valószínűleg ideiglenes
volt az evangélikus posztillaszerző nemes, Sóvári Soós Kristóf 1603-ban bekövetkezett áttérése.-*^
A nemesek áttérítése a jezsuita pasztoráció sarokköve, de nem végcélja volt, mivel a
földesúr katolizálását követte a birtokain élő jobbágyok —meggyőzéssel és erőszakkal történő—
megtérítése. Ennélfogva a térítő munka következő fázisaként a 16. század utolsó évtizedétől
kezdve a znióváraljai majd vágsellyei kollégium atyái egyre gyakrabban folytattak missziós
tevékenységet a katolikus hitüket megőrzött vagy újonnan megtért nemesek birtokain. 1593 és 1604
között az éves beszámolók szerint a vágsellyei jezsuiták hosszabb-rövidebb ideig misszióztak Pethő
Istvánná] Sztropkón (1593-1594), Madocsányi Jánosnál Pruszkán (1597, 1599-1600), Daróczy
Ferencnél Királydarócon (1598-1599), Pongrácz Dánielnél Nedecen (1599-1600, 1603-1604),
Thurzó Kristófnál Galgócon (1604), Sóos Kristófnál Sóvárott és Horváth Gáspárnál Vágtapolcán
(1604).-86 Ezek a missziók a sellyei kollégium 1605. évi feloszlatásával természetesen megszűntek,
azonban a bécsi békének a kollégium-alapítást akadályozó pontja után a rend vezetése és a magyar

284 FRANKL Vilmos: Pázmány Péter és kora. I (1570—1621), Pest 1868, 73—80; BENDA KÁLMÁN:
Pázmány Péter politikai pályakezdése, Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának
Közleményei 31 (1979) 273—280.
28ÓLUKÁCS LÁSZLÓ—MOLNÁR Antal: A homonnai jezsuita kollégium (1615—1619), Művelődési
törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére (szerk. Balázs Mihály—Font
Zsuzsa—Keserű Gizella—Ötvös Péter), Szeged 1997, (Adattár XVI—XVIII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez XXXV), 357—358.
286 LUKÁCS, Ladislaus: Monumenta Antiquae Hungáriáé IV (1593—1600), Romáé 1986, 27, 116—
118, 305—306, 371—372, 412—414, 517—519; BALÁZS ET ALII: Jezsuita Okmánytár i. m. 1/1,
228—229, 368—369, 382—384.
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rendtagok önkéntelenül is ehhez a bevált pasztorációs formához nyúltak vissza: misszionáriusokként
jelentek meg a katolikus fourak udvarában.
A rend új expanziós politikája és az ország megváltozott valláspolitikai helyzete együttesen
alakították ki az új magyarországi stratégiát, amelynek alapelemei a fouraknál létesítendő missziók
voltak. Acquaviva már 1606 tavaszán azt válaszolta az osztrák provincia rendtartományi gyűlésén
az (akkor nem is működő) sellyei kollégium áthelyezését fontolgató atyáknak, hogy először
igyekezzenek visszaállítani az alapítványt, de amíg ez nem sikerül, Magyarországot addig se hagyják
el, hanem a főpapoknál és nemeseknél létesítendő missziókkal segítsék.28^ A rendfőnök 1607
folyamán több reménykedő hangvételű levelet küldött a provinciálisnak és Dobokay Sándornak, a
sellyei kollégium volt rektorának, a Társaság magyarországi visszatérése ügyében, különösen is
bízva az ő pártjukon álló nemesek támogatásában.288 Az 1608. évi országgyűlésen a katolikusok
vereséget szenvedtek, így a kollégiumot nem tudták helyreállítani, ezért már 1608 végén megjelent
két-két misszionárius Forgách érsek és testvére, Forgách Zsigmond, illetve Homonnai György
udvarában.289 A csendesen újrainduló magyarországi missziós vállalkozást Acquaviva jóváhagyta,
de külön nyomatékkai intette az atyákat, hogy nagyon óvatosan járjanak el és ne adjanak okot a
támadásra.290 Az ország nyugati és keleti felében kezdődő missziók közül ez utóbbi vált igazán
életképessé: míg az elkövetkező években Északnyugat-Magvarországon egyedül Forgách érsek
mellett működött állandó misszió két páterrel, addig a Homonna központtal induló felső
magyarországi missziók létszáma rohamosan növekedett.291
A hódoltsági megtelepedés szempontjából azonban nem a két északi, hanem egy dunántúli
vállalkozás, az alsólendvai misszió lett döntő jelentőségű. Az alsólendvai uradalom birtokosa, az
evangélikus Bánffy Kristóf 1608 úmapján a zágrábi jezsuita templomban hallott prédikáció hatására
lett katolikus. Az egykorú beszámoló szerint a Zágrábban tartózkodó fourat annyira megragadta a
jezsuita szónok beszéde, amelyet Krisztusnak az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétéről
tartott, hogy rögtön az áttérés mellett döntött. Mivel a zágrábi háztörténet kiemeli az illető páter
tökéletes horvát nyelvtudását és nagy szónoki sikereit, ezért joggal azonosíthatjuk az ekkor már
tapasztalt concionatomak számító, horvát nemzetiségű Petar Vragoviccsal.292 Bánffy katolizálása
után rögtön hozzálátott a birtokain élő jobbágyok áttérítéséhez: még 1608-ban hat prédikátort űzött
el, és könyveiket egy szekéren küldte el a zágrábi jezsuitáknak. Mível azonban a hat lelkipásztor
helyére csak két katolikus papot talált, ezért a térítés „eredményeinek” elmélyítésére 1609-ben a
zágrábi jezsuitákhoz fordult misszionáriusokért. A misszióra a rezidencia elöljárója, a nagy missziós
tapasztalatokkal rendelkező Vásárhelyi Gergely vállalkozott, aki Szalay István társaságában még
abban az évben megkezdte a munkát a konvertita foúr alsólendvai uradalmában. Az 1609—1611
közötti éves beszámolók a műfaji szabályoknak megfelelően lelkendeznek a két misszionárius
eredményei felett, különösen hangsúlyozva a térítések viszonylag nagy számát.
A jelentések a topikus jellegű részek mellett azonban egy fontos információt is közölnek: az
orvosi ismeretekkel is rendelkező Vásárhelyit már 1610-ben felkeresték a gyógyulni vágyó
287 „Prius de restitutione fundationis cogitandum. Interim autem Hungária ne deseratur, séd iuvetur,
prout licebit, missionibus et residentiis apud praelatos et nobiles.”ARSI Congr. vol. 51, föl. 177r, 178r.
288 ARSI Austr. vol. 2 I, pag. 271, 280, 288.
289LUKÁCS, LADISLAUS: Catalogi personamm et officiorum provinciáé Austriae S.l. 11 (1601-1640),
Romáé 1982, 91—92.
290 ARSI Austr. vol. 2 I, pag. 338, 339, 348, 356, 366, 394.
291 LUKÁCS, Ladislaus: Catalogipersonarum et officiorum i. m. 11, 100, 113, 125, 137, 149.
292 SKAFAR, IVAN: Jezuitski misijoni v krajini medMuro in Rabo za őasa katoliske obnove (1609—
1730), Acta Ecclesiastica Sloveniae 1 (1979), 150; Vragovic személyére: LUKÁCS, LADISLAUS:
Catalogi personarum et officiorum Provincae Austriae Societatis lesu 1 (1551—1600), Romáé 1978,
821—822.
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(elsősorban megszállott) kanizsai törökök, és hívták magukhoz a hódoltságba. Vásárhelyi a nem
éppen veszélytelen útra nem vállalkozott ugyan elöljárói engedélye nélkül, azonban a törökökkel
való személyes kapcsolat hatására a missziónak a hódoltsági területre való kiterjesztése rögtön nem
tűnt annyira lehetetlennek. A páter Rómába küldött levelei újból felhívták a rendi vezetés figyelmét a
hódoltsági misszióra, ezért a rendfonök engedélyezte Vásárhelyinek a kanizsai utat a lehetőségek
feltérképezése céljából. Utazására feltehetőleg 1611 végén került sor, kedvező tapasztalatai pedig a
hódoltsági misszió megindítása mellett kötelezték el az ilyen vállalkozások iránt egyébként is nyitott
rendfonököt. A páter 1612 tavaszán rövid pihenőre a gráci kollégiumba vonult vissza, és egyúttal
hozzálátott a misszió előkészítéséhez. A királyi országrészen a hátteret és a kapcsolatot Bánffy
Kristóf biztosította.293
A jezsuiták közben a török területek felé nyíló másik kaput, a Raguzai Köztársaságot
sem tévesztették szem elől. A rend tagjai a 16. század folyamán többször működtek rövidebb
ideig a városban (1560—1561, 1575—1576, 1581—1585, 1589—1591), de állandó
megtelepedésükre nem került sor.294 A sikertelenség oka alapvetően a köztársaság
egyházpolitikájában keresendő. Raguza ugyanis megingathatatlan katolicizmusa ellenére az
itáliai városállamokhoz (Velencéhez vagy Firenzéhez) hasonlóan megpróbálta teljesen állami
ellenőrzés alá vonni a helyi egyházi intézményeket. Ennek a törekvésnek a legfőbb akadályát
az jelentette, hogy a város érsekei 1409 és 1721 között a pápa által kinevezett idegenek
(itáliaiak) voltak, ugyanis a szenátus így akarta elkerülni, hogy a főpapok helyi rokonságuk és
kapcsolataik révén túlságosan nagy befolyáshoz jussanak a politikai életben. Ennek viszont az
lett a következménye, hogy a mindenkori érsek és a város között állandósultak a joghatósági
konfliktusok. A köztársaság az érsekekkel szemben a kizárólag patríciusokból álló káptalant
használta fel, amelyet a 16. század elejére teljesen a saját eszközévé tett. A káptalani és
plébániai papságot az állam fizette, a szerzetesrendekre pedig anyagi ügyeik ellenőrzése révén
terjesztette ki a befolyását. Ennek köszönhetően a 15—16. század fordulójára a város egyházi
intézményei teljesen állami fennhatóság alá kerültek. A Trentói Zsinat után meginduló római
centralizáció megpróbálta (akár súlyos konfliktusok árán is) felszámolni az itáliai városállamok
államegyházi törekvéseit, erre Raguzában is kísérletet tett. Ennek csúcspontját Gianfrancesco
Sormano montefeltrói püspök apostoli vizitációja (1573—1574), majd a lastovói felkelés
(1602) után kivégzett két pap miatti súlyos diplomáciai feszültség jelentette.295 Ugyanakkor az
érsekek tehetetlenségét és Sormano apostoli vizitációjának eredménytelenségét látva Róma a
század végén már engedékenyebb hangokat ütött meg. Egyrészt belátta, hogy Raguzára mind a
balkáni katolikusokkal való kapcsolattartás, mind pedig az Oszmán Birodalomból érkező
rendszeres információs szolgálat miatt nagy szüksége van,296 másrészt pedig a kis köztársaság
293 A misszió történetére vonatkozó források: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók
i. m. 1/1, 29—46 (a misszió 1614-ig működött, uo. 229); SkafaR: Jezuitski misijoni v krajini i. m.,
150—161. Vö. még: HOLL BÉLA: Vásárhelyi Gergely pályája (1560—1623), Irodalomtörténeti
Közlemények 87 (1983) 154—155.
294 VaNINO: Isusovci i hrvatski narod i. m. I, 14—31.
295 A raguzai egyházi intézmények és egyházpolitika történetére máig alapvető: VOJNOVIC, KOSTO:
Crkva i drzava и dubrovackoj republici, Rad JAZU 119 (1894) 32—142, 121 (1895) 1—91; vö. még:
ZLATAR: Our Kingdom come i. m., 149—175.
296 a Raguzai Köztársaság a 16. század második felétől kezdve rendszeresen tájékoztatta a Szentszéket
az Oszmán Birodalomban történt fontosabb eseményekről. Mivel a kémkedésnek ez a formája
korántsem volt veszélytelen a semlegességére oly kényesen ügyelő Raguza számára, ezért a leveleket
Lucio Pisone aláírással továbbították Rómába. A jelentések nagy részét kiadta: DUJÓEV, IVAN: Awisi
di Ragusa. Documenti sull'Impero Turco nel sec. XVII e sulla guerra di Candia, Roma 1935,
(Orientalia Christiana Analecta 101) és UŐ: Lettres d'information de la République de Raguse (XV1T
s.), Sofija 1937, (Godisnik na Sofijskija Universitet. Istoriko-filologiceski Fakultét—Kniga XXXIII.
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gazdasági és politikai szempontból hűséges szövetségesnek mutatkozott az Adrián egyre
inkább egyeduralomra törő Velence ellen.297
Ebben a kontextusban érthetővé válik az egyébként buzgó katolikus köztársaság
berzenkedése a jezsuiták állandó letelepülése ellen, hiszen a Társaságban a pápai felügyelet és
az eddig megakadályozott belső reformok leghathatósabb eszközét látták.298 A raguzai
kormány csak 1604-ben, a lastovói felkelést vezető két pap kivégzése utáni feszültség feloldása
miatt egyezett bele a jezsuiták újbóli meghívásába. A raguzai egyházpolitikával foglalkozó
legújabb monográfia szerzője, ZDENKO ZLATAR szerint a szenátus ellenállásának legfőbb oka
az volt, hogy a jezsuitákban a pápaság által képviselt törökellenes politika ügynökeit látták,
akik politikai tevékenységükkel és agitációjukkal veszélybe sodorhatták volna köztársaság oly
féltve őrzött semlegességét. ZLATAR állítását egyrészt azzal véli bizonyítani, hogy az 1604-ben
újrainduló misszió tagjai között találjuk a törökellenes diplomáciai küldetéseiről ismert
Aleksandar Komulovicot, másrészt pedig véleménye szerint a jezsuiták betelepítését a
törökellenes politikai irányvonalat képviselő patríciusok támogatták.299 A rendelkezésünkre álló
források azonban egyik állítást sem igazolják. Egyrészt Komulovic Raguzában kifejtett politikai
tevékenységét semmilyen adat sem támasztja alá,300 másrészt pedig a rend támogatóinak köre
politikai pártállását tekintve teljesen heterogén volt, nem lehet őket sem a törökellenes, sem
pedig a törökbarát címkével jellemezni.301 A jezsuiták két legaktívabb pártfogója, Michael és
Vladislao Bona a balkáni (főleg boszniai és magyarországi) kereskedelem legnagyobb
formátumú részesei és a török szövetség tántoríthatatlan hívei voltak.302 A két Bona mellett

10.) A Dujcev által összegyűjtött anyagot további kutatásokkal feltehetőleg jelentősen ki lehet egészíteni.
Én az alábbi kiadatlan jelentésekre bukkantam: APF Mise. Var. vol. l/a, föl. 73r (1574. március 1.),
föl. 84r (1579. február 19.), föl. 256r (1581. június 7.); BAV Fondo Boncompagni-Ludovisi vol. E 24,
föl. 250r (1613. november 7.), föl. 252r (1613. november 15.), föl. 263r (1614. december 13.) A
raguzaiak ugyanakkor az Oszmán Birodalom számára is végeztek információ-szolgáltatást: BlEGMAN,
N[ICOLAAS] H.: Ragusan Spying for the Ottoman Empire. Some 16th-Century Documents from the
State Archive at Dubrovnik, Belleten 27 (1963) 237—255. Osztrák részre folytatott
kémtevékenységükről: MEIENBERGER, PETER: Johann Rudolf Schmid zum Schwarzenborn als
kaiserlicher Resident in Konstantinopel in den Jahren 1629—1643. (Ein Beitrag zur Geschichte der
diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts), Bern—Frankfurt/M. 1973, (Geist und Werk der Zeiten 37.) 83—93.
2^7 ANSELMI, SERGIO: Le relazioni economiche tra Ragusa e lo Stato Pontificio: uno schema di
lungo periodo, Di Vittorio, Antonio — Anselmi, Sergio — Pierucci, Paola: Ragusa (Dubrovnik). Una
repubblica Adriatica. (Saggi di storia economica e fmanziaria), Bologna 1994, 261—276; TENENTI,
BRANISLAVA: Ragusa e Venezia nell'Adriatico della seconda metä del Cinquecento, Studi veneziani
N.S. 4(1980) 99—127.
298 jgy jrt errgi Fabio Tempestivo raguzai érsek Borghese bíborosnak (Raguza, 1613. április 3.):
„...questi Signori zelantissimi del lor govemo non sentono volentieri che venghino a star qua huomini che
non dependino assolutamente da loro.” BAV Fondo Boncompagni-Ludovisi vol. E 23, fol. 259v.
299 ZLATAR: Our Kingdom come i. m., 175—181.
2^0 ZLATAR a fentebb idézett helyen nem hivatkozik forrásra ezzel kapcsolatban, a rendfonök
Komulovichoz küldött nagyszámú levelében pedig szó sem esik a páter esetleges politikai
tevékenységéről. Vö. ARSI Rom. vol. 15 I—II passim (index alapján).
201 A raguzai szenátorok politikai pártállásának bemutatása: ZLATAR: Our Kingdom come i. m.,
333—358, (a továbbiakban ez alapján határozom meg az egyes szenátorok törökkel kapcsolatos
álláspontját).
202 A jezsuiták támogatására: ARSI Rom. vol. 15 I, fol. 35v, vol. 15 II, fol. 321v—322r, 349r, 369rv,
405r, 420r, 447v, 464r, 467v, 526r, vol. 16 I, fol. 19v, 171r, vol. 116 I, fol. 138r; Vanino:
Autobiografija Bartola Kasica i. m., 32—33; kereskedelmi tevékenységükre: TADIC—POPOVIC:
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forrásaink különösen Sigismondo Georgit említik gyakran, Vladislao Bonával ő hívta vissza a
pátereket 1609-ben a városba — őt viszont a törökellenes frakcióban találjuk.303 A negyedik
példánkat ismét a „törökbarát” csoportból hozzuk: Marco di Tomaso Basilio, az egyik
legbefolyásosabb patrícius szintén a jezsuiták támogatójának számított.304 Nem véletlenül
tértem ki ZLATAR elméletének cáfolatára, ugyanis a hódoltsági jezsuita missziók legfontosabb
támogatói éppen azok a raguzai kereskedők voltak, akik vagyonukat és egzisztenciájukat
köszönhették államuk és az Oszmán Birodalom szövetségének. Másrészt viszont a jezsuiták
sem Raguzában, sem pedig a hódoltsági misszióban nem folytattak törökellenes politikai
tevékenységet. Ennek értelmében tehát a raguzai patríciusok egy részének jezsuita-ellenessége
mögött (a raguzai érsek fentebb idézett sorainak megfelelően) kizárólag az államegyházi
törekvések védelmét kell keresnünk.
Az 1604-ben alapított raguzai misszió-állomást a rendfonök 1608-ban feloszlatta, de
már egy év múlva, 1609 őszén újabb missziós csapat jelent meg a városban. A misszió tagjai a
firenzei Pandolfo Ricasoli és a horvát Bartol Kasic voltak, akik mellett egy segítő testvér
dolgozott. A mindössze három évig működő állomás szép eredményekkel dolgozott a városban
és környékén, de ugyanazzal az ambivalens fogadtatással kellett szembenézniük, mint
elődeiknek.305 Szempontunkból ugyanakkor ez a misszió mégis döntő jelentőségű leit, mivel
innen indult ki a hódoltsági missziószervezés másik szála 1612-ben, mégpedig Bartol Kasic és
egy hódoltsági világi pap, Don Simone Matkovich találkozásának eredményeként.
Kasicnak ekkor még vajmi kevés missziós tapasztalata volt. 1575 augusztus 15-én
született a dalmáciai Pag szigetén, anyai nagybátyja hatására a papi pályát választotta, és 1591ben a loretói illír kollégium növendéke lett. Az intézmény feloszlatása (1593) után Seminarium
Romanumban folytatta tanulmányait, majd 1595-ben belépett a jezsuita rendbe. Ezt követően
(az egy év harmadik probációt leszámítva) 15 éven át Rómában élt, filozófiát és teológiát
tanult, horvát gyóntatóként működött a Szent Péter bazilikában, közben egy horvát nyelvtant is
összeállított.306
Egészen más életpályát futott be a missziószervezés másik kulcsfigurája, Don Simone
Matkovich, aki kétségtelenül a hódoltsági egyháztörténet egyik legérdekesebb szereplője.
Életútjának megrajzolásához a forrásadottságok kortársaihoz viszonyítva igen kedvezőek:
életének első harmincnyolc évéről misszionárius-társa, a jezsuita Bartol Kasic által 1613-ban
összeállított beszámoló tájékoztat, amelyet nyilván Don Simone elmondása alapján vetett
papírra.307 Ez az írás nem mentes ugyan a legendás elemektől és a Matkovichra annyira

Dubrovctőka arhivska grada i. m. II, 366—367 (index); POPOVIC: Dubrovacka arhivska grada i. m.
III, 476 (index): ez alapján különösen Vladislao kereskedelmi kapcsolatai voltak igen kiterjedtek.
303 ARSI Ital. vol. 163, föl. 162r; vö. még: ARSI Rom. vol. 15 II, föl. 350v—35 Ír, 456v, 476r, 526r,
vol. 16 I, föl. 19v.
304 ARSI Rom. vol. 15 II, föl. 476r.
305VaN1NO: Autobiografijci Bartola Kasica /'. m., 29—34; UÖ: Isusovci i hrvatski narod i. m. II, 6—
11.
3®6 Vanino, MIROSLAV: Le P. Barthélemy Kasic S. I, écrivain croate (1575—1650). Étude biobibliographique, Archívum Históriáim Societatis Iesu 6 (1937) 217—224; Vanino, MIROSLAV: Le P.
Barthélémy KaSic (1575—1650). Données nouvelles et travaux récents, Archívum Historicum
Societatis Iesu 11 (1942) 83—97.
3^7 Relatione della vita e costumi di Don Simone di Giovanni Matcovicch. ARSI Austr. vol. 20, föl.
29v—37v, 28Ír—282v. Kiadásai: VANINO, MIROSLAV: Kasicevo izvjesce о Don Simunu Matkovicu
(1613), Vrela i prinosi 1 (1932) 80—99; BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m.
1/1, 174—185. Én ez utóbbi kiadás szövegét használtam. Ahol a továbbiakban külön nem hivatkozom,
ott ezen forrás alapján ismertetem Don Simone életrajzát. Vö. még: MOLNÁR ANTAL: Egy katolikus
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jellemző, már-már lódításnak nevezhető túlzásoktól, ennek ellenére a beszámoló alig
túlbecsülhető forrása a hódoltsági katolicizmus történetének. Don Simone Matkovich (horvátul
Simun Matkovic vagy Jaksic) 1575 táján született a Balkán-félsziget egyik legismertebb Máriakegyhelyén, a boszniai Olovón. Apja, Ivan Jaksic, a családi hagyomány szerint a boszniai
királyok családjából származott, anyját Marija Bogoivicnak hívták. A tehetős család bőkezűen
támogatta a ferences rendet: az apa a kegytemplom védnöke volt sok éven át, az anya ősei
pedig annakidején házukat adományozták a ferences kolostor és templom építésére. Simone
tizenkét éves korától kezdve tiz éven át az olovói ferenceseknél nevelkedett, az első tonzúrát
Franjo Balicevic boszniai püspöktől vette fel. Huszonkét éves korában, tehát 1597 táján,
ismeretlen okok miatt otthagyta a kolostort. Kasic ezzel kapcsolatban csak annyit ír, hogy nem
akart ferences lenni, s a későbbi bőséges levelezésanyagban sem történik utalás erre az
eseményre. Ezzel a lépésével viszont Don Simone gyakorlatilag a száműzetést választotta,
hiszen világi papként Boszniában a ferencesek miatt nem dolgozhatott. Későbbi tevékenysége
és a ferencesek iránti engesztelhetetlen gyűlölete arra enged következtetni, hogy személyes
ambíciói miatt, illetve valamilyen egyéni sérelem hatására vált meg a rendtől.
A fiatal klerikus Boszniából Antivariba ment, ahol Marko Stipanovic érseki helynök
mellett dolgozott három éven át, és elsősorban hitoktatással foglalkozott. A vikárius 1601
körül elküldte a zadrimai püspökhöz, aki pappá szentelte. Nyilván az ekkor szerveződő
bulgáriai katolikus misszió emberhiányával magyarázható, hogy Matkovich rögtön
Kopilovácon, a négy fontos északnyugat-bulgáriai katolikus település egyikében lett plébános.
Plébániájáról betegsége miatt rövidesen lemondott, és rövid olovói pihenés után a katolikusok
kérésére a Szerémségbe ment, ahol kisebb megszakításokkal 1612-ig tevékenykedett. Kasic írói
vénáját nem kímélve meséli el beszámolójában Don Simone hősies fáradozásait, térítéseit és
küzdelmeit a tizenötéves háború által feldúlt szerémségi és szlavóniai tájakon: húszezer
személyt keresztelt meg, mocsarakon átgázolva kereste fel a pásztorgyerekeket, a portyázó
tatárok elől a hóba ásta be magát, napokon át sült makkon élt, de mindennél jobban megviselte
a tatárok által rabságba hurcolt, félholttá fagyott meztelen nők és gyermekek látványa.
Az ambiciózus és heves vérmérsékletű pap rövidesen összetűzésbe került a
Szerémségben ezidőtájt rohamosan teijeszkedő szerb ortodox egyház képviselőivel. Először a
fruskái szerb monostorban tartózkodó Joakim érsekkel gyűlt meg a baja, elsősorban harcias
prédikációi és az új naptár bevezetésére tett erőfeszítései miatt. Ezt a nézeteltérést ugyan egy
arany lefizetésével még el tudta simítani, de az állandósuló és csak a török hatóságok
bevonásával rendezhető konfliktusok egyre nagyobb anyagi megterhelést jelentettek Matkovich
és hívei számára. Többször kényszerült futással menteni a bőrét a szerb vladikák által felbérelt
fegyveresek elől. A török hatóságok előtt nagy hasznát vette az Oszmán Birodalomban jelentős
kiváltságokkal rendelkező raguzai kereskedők támogatásának, nyilván az ő privilégiumaikon
felbuzdulva döntött úgy, feltehetőleg 1608 táján, hogy Konstantinápolyba utazva megpróbál
mentességet szerezni a hódoltsági katolikusok számára a szerb püspököknek való tizedfizetési
kötelezettség alól.
Hősünk nem volt ugyan híján némi kalandor szellemnek, de az mégis aligha hihető,
hogy erre a több hónapos és igen költséges útra a véletlen szerencsében bízva vállalkozott
volna. Nyilvánvalóan, és mint a történtek mutatják, nem is minden alap nélkül, számíthatott a
szultáni udvarban élő számos boszniai renegát támogatására. A portán végül egykori földije,
egy befolyásos szultáni eunuch segítette, akinek közbenjárására a vártnál is szélesebb körű
előjogokat tudott szerezni a hódoltsági katolikus híveknek. A diadalmasan visszatérő Don
Simone számára azonban a neheze még hátra volt, a szultáni kiváltságlevelet hitelesíttetnie
kellett a budai basával. Rögtön Belgrádba érkezése után biztonságba helyezte a fontos iratot a
misszionárius a hódolt Dél-Magyarországon: Don Simone Matkovich, R. Várkonyi Ágnes
Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére (szerk. Tusor Péter). Budapest 1998, 232—250.
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raguzai kereskedőknél, és egy időre visszavonult plébániájára, a szerémségi Babskára. A helyi
katolikusok hívására innen átment a Duna túloldalán levő bácskai plébániákra missziózni,
azonban itt egy csapat fegyveres kirabolta és súlyosan bántalmazta. A sebesült Don Simonét
kocsin vitték haza plébániájára, ahol hónapokig betegeskedett. Felgyógyulása után,
valószínűleg 1609 derekán Budára ment Ali basához, aki a Konstantinápolyban szerzett
privilégiumokat megerősítette.
A szultántól nyert kiváltságlevél —legalábbis elméletben— igen széleskörű előjogokat
biztosított a hódoltsági katolikusok számára. Engedélyezte a templomok kijavítását; védelmet
biztosított az ortodox és református püspökök ellen, mivel kivette a katolikusokat azok
joghatósága alól, sőt lehetővé tette az evangélikus és református prédikátorok eltávolítását,
amint Don Simone már korábban elűzte a karlovci, petrovci, vinkovci és újlaki református
lelkészeket. Szabad működést (misézés, körmenetek tartása, prédikáció) engedélyezett a
katolikus papoknak, akik ezentúl ellenséges országokból is jöhetnek (gondolva itt nyilván a
királyi Magyarországra vagy Itáliára), adómentesseget garantált számukra, és javaikat haláluk
után nem foglalhatják le a törökök a kincstár javára.308 Ez a kiváltságlevél nagyon jelentős
állomása volt a hódoltsági katolicizmus történetének, annak ellenére, hogy természetesen
egyetlen pontja sem valósult meg betű szerint, amint arra a későbbiek bőséges példával
szolgálnak. Ugyanakkor ez az irat mégiscsak nyújtott valamiféle törvényes garanciát a
következő évtizedben meginduló hódoltsági jezsuita missziók számára. A Don Simone által
szerzett fermán sokkal szélesebb körű kivátságokat nyújt a katolikus papoknak és híveiknek,
mint a bosnyák ferencesek korábbi ilyen jellegű szultáni parancslevelei. Ezért Matkovich,
miután megismerte a helyi és portai török hivatali apparátus útvesztőit, két évtizeden át minden
Rómából induló hódoltsági missziós kezdeményezés egyik kulcsfigurája lett.
1609-ben részt vett az olovói búcsún és segített a körmenetet megzavaró török
csapatokat visszaverni, majd a következő évben a török védőőrség megszervezésében
segédkezett. Olovo az ott őrzött csodatevő Mária-kép miatt ferences kolostorával és
templomával az egész hódolt Balkán, de különösen a bosnyák ferencesek által pásztorait
vidékek legjelentősebb búcsújáróhelye volt. Mária mennybemenetelének ünnepén, augusztus
15-én több tízezres tömegek zarándokoltak a kegytemplomhoz, általában a bosnyák ferencesek
vezetésével. Bizonyos értelemben tehát Olovót a bosnyák ferencesség lelki központjának
tekinthetjük. A csodatévő Mária-kép elsősorban az ördögtől megszállottakon segített, emiatt
nemcsak a katolikusok, hanem ortodoxok és muzulmánok is felkeresték. A helyi török
hatóságok ugyanakkor részt vállaltak —természetesen nem ingyen— az ünnepségek
megszervezésében, főleg pedig a rajtaütések elleni biztosításában.309 Ezekre az évente
ismétlődő eseményekre utal a Don Simone életrajzában szinte epikus erővel megelevenedő
harc a körmenetet megtámadó törökökkel, illetve a zarándokok ellen támadást tervező

308 a fermán olasz fordítása: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 177.
309 TRUHELKA, ClRO—HÖRMANN, CONSTANTIN: Olovo, Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien
und der Herzegowina 2 (1894) 235—247; FILIPOVIC, MlLENKO S.: VaroSica Olovo s okolinom,
Franjevacki vijesnik 41 (1934) 231—247, 270—281, 301—312. A búcsújáróhelyről szóló egykorú
beszámoló: [KAIZER NÁNDOR]: Descriptio Provinciáé Bosnae Argentínáé facta per R. P. F.
Franciscus a Varadino anno 1679, Szabadka é. n. 5—6. Atanazije Juijevic, II. Ferdinánd követe,
boszniai és magyarországi utazása során 1626-ban felkereste az olovói kegyhelyet is, neki köszönhetjük
a búcsújárásról fennmaradt legszemléletesebb és legismertebb beszámolót: BATINIC, M[UO]
VfJENCESLAV]: Njekoliko priloga к bosanskoj crkvenoj poviesti, Starine JAZU 17 (1885) 117—122.
Az 1704-ben elpusztított olovói Mária-kép egykorú ábrázolása egy 1686-ban, Buda felszabadításának
emlékére kiadott padovai nyomtatványban található: ZLOUSlC, LJUDEVIT: Najnoviji podatak о slid
Olovske Gospe, Dobri Pastir 4 (1953) 326—330; MlSELO, KRUNO: Historijski predmeti i spomenici
kulture kodfranjevaca и Bosni i Hercegovim, Dobri Pastir 11 (1960) 66.
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Deliporcia nevű rablóvezér története, akit a körmenet védelmével megbízott török tisztviselő és
kísérete koncolt fel.
Don Simone konstantinápolyi és budai sikerei után bizonyos tekintetben a hódoltság
déli területein élő katolikusok afféle fővédnökévé vált — legalábbis ezt sugallja a Kasic által írt
beszámoló, amelynek Don Simone nélkülözhetetlenségét bizonygatva püspökké való
kinevezését kellett volna elősegítenie. Még 1610-ben Pécsre ment, ahol Stjepan Radobiljával, a
kisszámú szláv katolikus káplánjával együtt a török hatóságok segítségével megszerezték az
unitáriusok templomának felét. Megtérítette Csáki György református prédikátort, és
megpróbálta lebeszélni a baranyai licenciátusokat a gyóntatásról és a szenteletlen ostyával való
áldoztatásról. Habár ezen a téren csak részben járt sikerrel, annyi a későbbi eseményekből is
világosan látszik, hogy a licenciátusok elfogadták vezető szerepét és ragaszkodtak hozzá.
Babskára visszatérve a vukovári kádi előtt sikerült megakadályoznia, hogy a kanizsai pasa
lebontassa a szerémi (mitrovicai) templomot.
A nyughatatlan és meglehetősen befolyásos pap egyházszervező tevékenységét nem
csak az ortodox püspökök, de a hódolt Dráva-mellékre református prédikátorokat küldő Zrínyi
György310 sem nézte jó szemmel. Don Simone legalábbis az általa felbérelt bérgyilkosokat
sejtette a bapskai plébánián éjszaka rátámadó rablókban, akiket a mindig keze ügyében levő
íjával sikerült megfutamítania. 1612-ben újra Budára ment, hogy engedélyt szerezzen a
törökök által felgyújtott olovói templom kővel való befedésére. Budáról hazafelé menet a
paphiány miatt református prédikátorhoz járó magyar katolikusokkal találkozott, és —
legalábbis Kasic szerint— a velük való beszélgetés hatására döntött úgy, hogy Rómába utazik
és megpróbál papokat hívni a hódoltságba.
A meglehetősen ambiciózus és első közelítésre nem sok sikerrel kecsegtető
elképzelésnek egy szerencsés találkozás adott esélyt a megvalósulásra. 1612 májusában a
Raguzában hajóra várakozó Don Simone felkereste a raguzai egyházi élet két prominens
képviselőjét, Pietro Benessa érseki helynököt és Don Luca Natalét, és előadta nekik
nagylélegzetü terveit.311 A két pap a raguzai jezsuita misszió egyik tagjához, Bartol Kasichoz
irányította Matkovichot. Don Simone szervezőmunkájához méltó társat talált a szintén nagy
távlatokban gondolkodó dalmát jezsuitában, kettejük tervezgetésének eredményeképpen
született meg a hódolt Magyarországon alapítandó jezsuita misszió gondolata.
2) A misszió megszervezése és első évei (1612—1616)
Az 1612-ben meginduló jezsuita misszió az első Rómából kiinduló, nagyobb lélegzetű
vállalkozás volt a hódoltsági katolikusok megsegítésére. A missziót, mint láttuk, majd negyven
éves tájékozódás és tapogatózás előzte meg. Látszólag a feltételek is sokkal kedvezőbbek
voltak, mint korábban: viszonylagos béke a keresztény hatalmak és a török között, a
magyarországi és raguzai missziók újraindulása, a Don Simone által szerzett biztosítékok
joggal töltötték el reményekkel a rendi vezetést és a misszióra vállalkozókat egyaránt. A
missziónak azonban számos nehézséggel kellett szembenéznie, amelyek a helyi egyházi
viszonyok sajátosságaiból és főleg Don Simone összeférhetetlen természetéből fakadtak. Az
első év súlyos konfliktusai világosan kijelölték azokat a frontvonalakat, amelyek mentén a
hódoltsági papság és híveik a missziószervezés következő évtizedeiben elhelyezkedtek.
310a Zrínyi György által támogatott református misszióra szintén Kasic utal egy másik beadványában:
BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 187.
311 Benessa később fontos szerepet játszott a raguzai és szentszéki diplomáciában, életére lásd:
PELOZA, MaKSO: Duhrovacki diplomat Petar Benesa, Dubrovacki Horizonti 10—11 (1978—1979) n.
18—19, 13—19.
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Don Simone Kasicnak a jezsuita rendfönökhöz, Claudio Acquavivához címzett ajánló
soraival érkezett Rómába 1612 júniusában. A mozgékony pap az Örök Város forgatagában és
a pápai udvar útvesztőiben is meglehetősen hamar kiismerte magát. A szentszéki francia követ,
Francois Savary de Bréves egyik török embere bemutatta a követnek és egy maronita papnak,
akik elirányították a jezsuita generálishoz. Acquaviva nagy szeretettel fogadta, és mindenben
támogatta a misszió gondolatát. Magatartása mögött Kasic ajánlólevelének jótékony hatásán
vagy Don Simone személyes varázsán túl más okokat is kell keresnünk, hiszen a rend általában
nem szívesen fogott kalandor és bizonytalan kimenetelű vállalkozásokba. A rendfönök
fenntartások nélküli beleegyezésének hátterében egy újfajta, Európára koncentráló missziós
politika húzódott meg. Acquaviva a Társaság életében kezdettől fogva jelen lévő missziós
gondolatot új tartalommal töltötte meg azáltal, hogy a rendtagok missziós elhivatottságát
Európára, szülőföldjükre irányította. Ezek az évek egész Európában a jezsuita missziós hivatás
újrafelfedezésének az évei, amikor rendtagok ezrei mozdultak ki kollégiumi nyugalmukból,
hogy szembesüljenek a vidék lelki elhagyatottságával, tudatlanságával, bűneivel. Ebben a
kontextusban rögtön felértékelődött Don Simone misszió-alapítási terve, hiszen a
magyarországi hódoltság földrajzi értelemben közel volt, lelkipásztori szempontból viszont
rendkívüli mértékben segítségre szorult.
Acquaviva már július elején kijelölte a misszió tagjait: az Itáliában levő magyar Színi
Istvánt312, illetve a misszió megszervezésében már eddig is nagy érdemekkel rendelkező,
Raguzában dolgozó Bartol Kasicot.313 Ezen a ponton azonban megakadt a szervezőmunka, és
kérdésessé vált, hogy a pápa támogatni fogja-e a vállalkozást. Don Simone emögött a bosnyák
ferencesek aknamunkájára gyanakodott, és nem is minden alap nélkül. A Kasic által
összeállított életrajz ugyan gondosan kerülte Don Simone és a bosnyák ferencesek közötti
esetleges konfliktusok említését, ennek ellenére majdnem bizonyos, hogy a ferencesek
kezdettől fogva rossz szemmel nézték Matkovich szervezőmunkáját és egyre növekvő
hatalmát. A Száván túli üres plébániákat elfoglaló bosnyák ferencesek és a szerémségi,
szlavóniai és baranyai világi papok között feltehetőleg korábban is voltak súrlódások, de ezek a
ferencesek lelkipásztori túlsúlyát aligha veszélyeztették.314 Don Simone missziószervező
buzgalma és a török hatóságokkal kialakított jó viszonya viszont annál inkább. Ezért amikor
római útjának híre ment, Franjo Balicevic boszniai püspök rögtön levéllel fordult a pápához,
Scipione Borghese államtitkárhoz és a velencei nunciushoz, hogy a tudatlan és alávaló Don
Simone törekvéseit ne támogassák, és főleg nehogy püspökké szenteljék.315 A bosnyák főpap

31 - Színi páter gyulafehérvári református családból származott, az erdélyi jezsuiták térítették meg.
1602-ben Rómában lépett be a rendbe, ahol teológiát tanult. 1608-tól a maceratai kollégium ministere
volt. Vő.: Lukács: Catalogi i. m. II, 766.
313 BALÁZS et ALU: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 47—48, 60—61. A konkrét
szervezőmunka Lorenzo Padi általános ügyvivő feladata volt, aki később is komoly érdeklődést mutatott
a misszió sorsa iránt.
314 Ezt a szemléletet jól tükrözi Franjo Balicevic boszniai püspök 1600. évi jelentése. HODINKA:
Tanulmányok i. m., 103—114. Balicevic 1610. február 10-én Fojnicáról írott levelében keserűen
panaszkodott a raguzai, dalmát és velencei kereskedőkre és az általuk támogatott világi papokra, akik
visszaszorítani igyekeztek a bosnyák ferencesek és püspökük hódoltsági terjeszkedését. BAV Fondo
Boncompagni-Ludovisi vol. E 23, föl. 128rv.
315 Baliőevic e tárgyban írott levelei: BAV Barberiniani latini, vol. 6872, föl. 46r—55r és 62v—64v.
1612. augusztus 6-án kelt levelében így jellemezte Don Simonét: „Interim humilissimamente suplico
Vostra Santitá in visceribus charitatis Christi, che non dia l’orechia a un certo Dom Simone da Piumbo,
della mia diocesi, l’quale e homicida, perversissimo, ignorantissimo, di pesima vita et costumi, et di
gravi et enormi difetti convinto da me, ne mai lo ho potuto castigare, perche si agiuta con li favori di
Turchi. Et ancora sopra il tutto ё ardito a venir a Roma, et con certi favori et mezzi potenti, et con varié

94

ugyanakkor minden követ megmozgatott, hogy utódlási joggal koadjutorává nevezzék ki
Antun Matic bosnyák ferencest, biztosítva ezáltal a ferencesek számára a boszniai püspöki
széket. Balicevic törekvései részben sikerrel jártak: sikerült elérnie Matic kinevezését,316 de a
misszió megindítását csak késleltetni tudta. Don Simone rögtön érkezése után emlékiratot
nyújtott be a pápának a hódoltsági missziók megindítása ügyében. A memóriáiét a Szent
Hivatal Kongregációja, a kúria legfőbb hatósága 1612. július 26-án tárgyalta, és a
felhatalmazások kérdését az Forgách Ferenc esztergomi érsekre bízta.317 A jezsuita rendfonök
és az általános ügyvivő közbenjárására azonban a pápa végül fogadta Don Simonét,
rendelkezésére bocsátotta a kért anyagi segítséget, és 1612. szeptember 1-én kelt brevéjében a
hódoltsági pap és a vele tartó jezsuiták feloldozási fakultásokat és búcsúhírdetési kiváltságot
kaptak 318 Acquaviva indulásuk előtt részletes írásbeli utasítással látta el a két pátert: a misszió
elsődleges célja a hódoltsági katolikusok megsegítése, mindent ennek rendeljenek alá;
kerüljenek minden hitvitát és térítést a törökökkel, a visszatérni szándékozó renegátoknak ne
segítsenek, ugyanis ez igen veszélyes lehet; legyenek óvatosak az eretnekekkel és kerüljenek
minden felesleges vitatkozást; a helyi papsággal szeretettel bánjanak, különösen kerüljék a
bosnyák ferencesekkel való konfliktusokat; életvitelük minden tekintetben példaadó legyen és
óvakodjanak a túlbuzgóságtól. A misszió elöljárója Kasic lett, és az osztrák provinciális
joghatósága alá kerültek.319
A rendfőnök a római előkészületek mellett a missziószervezés magyarországi szálát sem
engedte ki a kezei közül. 1612 nyarán felvette a kapcsolatot a magyar katolikus megújulás
vezéralakjával, Forgách Ferenc esztergomi érsekkel, és támogatását kérte a hódoltsági
missziókhoz. Az érsek a jezsuita misszió gondolatát nagyon jónak tartotta, ugyanakkor a maga
részéről nem tudott papokat biztosítani a hódoltságba, hiszen a királysági területeken is óriási
volt a paphiány. Mindössze egyetlen közeli munkatársa, Keresztessy Máté nyitrai kanonok,
volt germanikus növendék vállalkozott volna a török területeken való munkára, őt javasolta a
hódoltsági katolikusok püspökének. Forgách szerint egyedül a jezsuita iskolák visszaállítása
segíthet a magyar egyház gondjain, ennek érdekében haláláig sokat fáradozott, és az ő érdeme
a nagyaszombati kollégium megalapítása (1615). Leveléből azonban nyivánvalóvá vált Róma
számára, hogy a magyarországi hierarchia egyenlőre nem tud a török területeken segíteni. 320
Ugyanakkor Vásárhelyi Gergely kedvező tapasztalatai és a jezsuiták magyarországi
megerősödése miatt Acquaviva nem akart lemondani a Grác—Alsólendva irányból indítható
misszióról, ezért 1612 nyarán utasította az osztrák tartományfonököt Vásárhelyi és egy
horvátul tudó páter elindítására, négy főre emelve ezáltal a hódoltsági jezsuita misszió

falsitadi et inganni, et scriture mendicate et procurate, procura certe cose et gratie, dando intender cose
imposibile per posibile, et bugie per la veritá et e contra.” Uo. föl. 54r.
316 Uo. föl. 56r—61v, 65r—72v. A bosnyák ferencesek ugyanebben a tárgyban írott levelei: ASV
Segr. Stato, Vescovi e Prelati vol. 20, föl. 323r—326r.
317 ACDF Decreta S. 0. vol. 1612, pag. 342. A kongregáció Don Simoné ismételt kérésére sem
változtatta meg korábbi döntését: Uo. pag 353 (1612. augusztus 2.) Matkovich (elveszett vagy
lappangó) beadványai ugyanakkor a kongregáció legfontosabb forrásai voltak a hódoltsági katolikusok
helyzetével és szükségleteivel kapcsolatban, vö.: ACDF Decreta S. O. vol. 1614, pag, 568, vol. 1615,
pag. 229, vol. 1616, pag. 79.
318 BALÁZS et ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 52—53, 182—183; VANINO:
Autobiografija Bartola KaSica i. m., 34—36; ASV Sec. Brev., Reg. vol. 483, föl. 35r—36v.
319 BALÁZS et ALU: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 55—57.
320 Uo. 46—47, 53, 59—60, 79—80. Keresztessy püspöksége ezután lekerült a napirendről,
ugyanakkor gyöngyösi plébánosként 1632-ben Pázmány megbízásából vizitált az Alfoldön és
Belgrádban, amelyről az alábbiakban még lesz szó.
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létszámát.321 A misszionáriusok utánpótlásának kettőssége egészen a 17. század közepéig
megmaradt: a déli tagozat állomásaira (Belgrád, majd Temesvár) a római provinciából,
Raguzán keresztül érkeztek a misszionáriusok, a Drávától északra (Pécs, később Andocs és
Gyöngyös) az osztrák rendtartomány biztosította az embereket.
Matkovich Színi páter társaságában 1612 szeptember 3-án indult vissza Rómából, és
egy viharos tengeri út után szeptember 23-án érkeztek Raguzába, ahol a kis csapat két hónapot
töltött a városban az utazás előkészítésével. A török területeken használatos kereskedőruhákat,
lovakat és fegyvereket vásároltak, erre gyakorlatilag el is ment minden Rómából hozott
pénzük.322 A két jezsuita különösen nagy gondot fordított a megfelelő kézikönyvtár
beszerzésére, amely nélkül nem akartak útnak indulni. Színi magyar nyelvű könyvek küldését
sürgette, külön említi Pázmány prédikáció-gyűjteményét, amelynek a megjelenésére még
huszonnégy évet kellett várni.323 Már Raguzában kiderült, hogy a Don Simonével való
együttműködésük nem lesz felhőtlen. A nagy helyismerettel rendelkező pap ugyanis a misszió
vezetőjeként viselkedett, és a rendfonöknek kellett levélben inteni: nem elöljárója, csupán
kalauza a két jezsuitának.324 November végén indultak útnak egy raguzai kereskedőkaraván
kíséretében Belgrádba. A karaván tizennégy kereskedőből, a kocsisokból és egy janicsár
kísérőből állott. A páterek is a raguzai kereskedők utazóruháját viselték, biztatásukra fegyvert
is hordtak maguknál, bár bánni nem tudtak vele. A tizennyolc napos utazás alatt többször a
szabad ég alatt éjszakáztak, máskor ismerős törököknél vagy karavánszerájokban aludtak, ez
utóbbi intézményről Kasic igen elismerően nyilatkozott. Útvonaluk megegyezett RaguzaBelgrád közötti szokásos karavánúttal: Hercegovinán és Bosznián át Foca, Srebrenica és
Valjevo érintésével december 15-én érkeztek Belgrádba.325
321 Uo. 49,58.
322 A tengeri utazásról és a raguzai előkészületekről Színi István számolt be Acquaviva rendfonökhöz
írott levelében (Raguza, 1612 szeptember 27.) ARSI Fondo Gesuitico vol. 538, 19—21. Az AnconaRaguza közötti hajóút a gyakori viharok mellett elsősorban a berber kalózhajók betörései miatt volt igen
veszélyes, a két misszionáriust szállító hajó is majdnem két, a raguzai szigeteket pusztító kalózhajó
áldozatául esett. Az adriai kalózkodásról rövid, de jó áttekintés: LUETIC, JOSIP: Apporto alia
conoscenza della pirateria sull'Adriatico nel XVII secolo nel contesto déllé amichevoli relazioni
raguseo—marchigiane, Marche e Dalmazia tra Umanesimo e Barocco. Atti del Convegno
Intemazionale di Studio Ancona—Osimo 1988 (a cura di Graciotti, Sante—Massa, Marina—Pirani,
Giovanna), Reggio Emilia 1993, 113—127.
323 „Io haverő gran bisogno di libri ongari, massime della Scrittura, sermonari del P. Pázmány, dottrine
Christiane.” Uo. pag. 20.
32<4 BALÁZS ET ALE: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. I/J, 60—62.
323 Az utazásról egyedülállóan érdekes beszámolót találunk Bartol Kasic önéletrajzában: VAN1NO:
Autobiografija Bartola KaSica i. m., 36—42. Kasié összefoglaló, a rendfőnökhöz címzett jelentése az
útról és első belgrádi tapasztalataikról (Belgrád, 1613 január 8.): ARSI Fondo Gesuitico vol. 540, föl.
273r—275v. Úti élményeit így foglalja össze plasztikus tömörséggel: „Siamo arrivati in Belgrádi ai 15 di
decembre doppo 18 giomi di viaggio; nel quale e per l'inhumanitá di vetturini, e per la scommoditá
degl'alloggiamenti, e per mancamento d'ogni cosa necessaria per il vitto e per riposar la nőtte, habbiamo
havuto occasione di ringratiar' il Signore che сЪа dato commoditá di patir qualche cosa per amor suo. D letto
nostro e stato nelle stalle vicino ai cavalli, la terra con un poco di paglia sotto; et il tetto piú volte é stato il cielo
stellate con la brina gelata e folta nebia; i profúmi é stata la puzza de cavalli e degl'immonditie con intolerabil
fúmo ehe сЪа fatto piangier1 e rider1 insieme; le cavalcature tali che piú volte per fiacchezza cascandoci sotto
channo havuto a stroppiare; le strade sassose, salite e discese con dirupi et fiumi sotto molto periculose e
continue. Ogni di il demonio metteva qualche rumore tra női altri viandanti, e gli vetturini bisogniando mutar
cavalcature; et non accordandosi li mercanti con loro, anche del luogo, dove si havea alloggiare, poco ha
mancato che non venissero alle mani. Tanto di buono habbiamo havuto ehe il giannizaro ci pigliő aflfettione e
rispetto tale che ci chiamava fiatelli. Ci diede un suo cavallo, con la bontá del quale m’alleggeri tutto il fastidio
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Az eredeti terv szerint Belgrádban csupán rövid pihenőt akartak tartani, utána rögtön
indultak volna északra, Magyarország felé. Az események azonban másképpen alalkultak.
Belgrádban a raguzai kereskedők nagy’ szeretettel fogadták őket, egyikük, a francia származású
Bartholomeo de Coreis adott nekik szállást egyik üresen álló házában, az étkezésükről és egyéb
szükségleteikről pedig a kereskedők közösen gondoskodtak. Erre a célra rögtön érkezésük
után 30 scudo adományt gyűjtöttek össze. Eltartásuk mellett a török hatóságok előtti védelemét
és a missziós utakhoz szükséges kíséretet is biztosították, sőt rendelkezésükre bocsátották a
belgrádi kápolnát. Mivel a városban —Kasic első becslései szerint— mintegy 500-600
katolikus élt, a környékbeli falvakban pedig még nagyobb szükség van papokra, ezért
lelkipásztori munkájuk is akadt bőven. A belgrádi katolikusok mértékadó, de számszerint
kisebb részét a raguzai kereskedők alkották, mellettük a századfordulótól kezdve rohamosan
megnövekedett a bosnyák katolikusok száma. A hívek ellátásáról a raguzaiak kápolnájában
működő bosnyák ferences káplánok gondoskodtak. A városban élő magyar anyanyelvű
katolikusoknak azonban 40 éve nem volt papjuk, így egy környékbeli „lutheránus” prédikátor
járt hozzájuk, az ő gondozásuk a magyar Színi páter feladata lett. A jó lehetőségekkel számot
vetve a páterek a hosszabb belgrádi tartózkodás mellett döntöttek, Don Simone pedig január
elején Pécsre indult magyarországi útjukat előkészíteni.326
A nagy reményekkel megkezdett munkájuk elé azonban több, előre nem látott akadály
tornyosult. A belgrádi kolónia ferences káplánjai az első pillanattól kezdve bizalmatlanul
fogadták az új papokat, hiszen a kereskedelmi központ kápolnájának ellátása a rendtartomány
(elsősorban az olovói és srebrenicai kolostorok) számára fontos jövedelemforrás volt., illetve
tökéletes kiindulópontul szogált a barátok szerémségi és szlavóniai expanziójához. A
kápolnában megjelenő jezsuitákban rögtön veszélyes konkurrenciát láttak, és mindent
megtettek, hogy a huzamosabb belgrádi megtelepedéstől elvegyék a kedvüket. A káplán, fra
Torna Pozenanin először a búcsú kihirdetését akarta megakadályozni, mondván: kérjenek
előbb engedélyt a boszniai püspöktől. Fra Torna szerint a jezsuitáknak tovább kell menniük
Belgrádból, hiszen a pécsi és szerémségi katolikusoknak sokkal nagyobb szükségük van a lelki
segítségre. A konfliktus eldurvulását jelzi, hogy karácsony este Don Simone és a káplán között
majdnem tettlegeségig fajult a vita afelett, hogy melyikőjük mondja a misét. Ezek az

del viaggio, ch'altrimenti lTravrei fatto male, non potendo piti volte per la gran stracchezza montar a cavallo.
Benedetto sia il Signore eh' ha solle\ata la nostra debolezza, e dia condotti sani e salvi al primo termine della
nostra missione.” Uo. föl. 273r. A raguzai kereskedőkaravánok történetére alapvető: DlMTRIJEVlC, SERGIJE:
Dubrovaőki karavani и juznoj Srbiji и XVII veku, Beograd 1958, (Posebna izdanja SAN 304. Istoriski
Institut 10.) és HRABAK, BOGUMIL: Organizatori karavanskog prometa iz juzne Hercegovine и XV1 i
XVII vekii, Tribunia 8 (1984) 11—30.
326 Első tapasztalataikról Kasic és Don Simone 1613. január 8-án és 9-én keltezett leveleikben
számoltak be: BALÁZS ET ÁLD: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 63—67; ARSI Fondo
Gesuitico vol. 540, föl. 273r—275v. Kasic —akinek pedig Raguzában komoly ellentétei voltak a város
polgáraival— a raguzai kereskedők egyháztámogató szerepét a török területeken már első levelében is
igen sokra becsülte: ’’Quanto habbiamo potuto scorgere in questo poco tempo ci siamo chiariti, соте ё
particolar providentia di Dió in beneficio e saluto di questi poveri christiani, lTiaver conservato e ehe tuttavia
conserva Sua Divina Maestá questi signori mercanti Raghusei in questo dominio del Gran Signore; perché se
non ci fussero loro affato, si saria perso il nome della religione catholica e della fede latina, trovandosi
particolarmente in questa cittá soli gli Raghusei et con loro da Cinquecento о seicento anime, le quali in una
picciol cappelletta si radunano a celebrare la messa e gli divini officii. Li mercanti fanno il coro et officiano
come tanti religiosi. Hanno per cappellani doi Padri di S. Francesco sono tenuti in gran stima appresso gli
govematori, iudici, cadi e sacerdoti hosgie et appresso ogni uno; e per l'autoritá loro tutti della fede latina
vivono in gran pace e libertá. Aiutano in ogni occorrenza e riscattano i poveri schiavi e schiave; buona parte de
quali si convertono dal Lutheranismo e Calvinismo alia santa fede...” Uo. fol. 273v.
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események a jezsuita misszió két évtizedes történetét beárnyékoló torzsalkodás baljós előjelei
voltak.327
1612 végén Vásárhelyi Gergely és Jékel Zakariás is megérkeztek Pécsre, és rögtön
munkához láttak a város és a környékbeli falvak katolikusai között. Márciusban már házat is
tudtak venni maguknak a városban, az első jelentéseikben —a belgrádi misszionáriusokhoz
hasonlóan— nagy reményekkel számoltak be első lelkipászíori sikereikről.328 A sors fintora,
hogy a pécsi misszió létét éppen a támogatásukkal megbízott Don Simone meggondolatlansága
sodorta végveszélybe. A túlbuzgó pap ugyanis januárban Pécsre ment, hogy tájékozódjon a
lehetőségekről, és a jezsuita páterek további útját előkészítse. Vásárhelyi jó ötven éves, jelentős
missziós tapasztalatokkal rendelkező és meglehetősen heves vérmérsékletű szerzetes volt,3-9
és bizony nehezen viselte a szintén nagyharagú és öntörvényű Don Simonét, aki nyilván saját
elképzelései szerint kívánta irányítani a pécsi missziót. Vásárhelyi ugyanakkor tanulatlan és
fanatikus embernek tartotta őt, ezért nem volt hajlandó ajánlólevelet adni számára esetleges
püspöki kinevezése érdekében. A kezdeti ellenszenv és megnemértés az új naptár bevezetése
körüli nehézségek miatt nyílt konfliktussá fajult. A XIII. Gergely pápa által 1582-ben
kihirdetett naptárreformot a bosnyák ferencesek kezdettől fogva igyekeztek bevezetni,330
ennek eredményeként híveik Boszniában és a hódoltság déli részein a 17. század elejére már
elfogadták a naptármódosítást. Ugyanakkor a magyar katolikusok és főleg a protestánsok, az
ortodoxokkal együtt a régi naptárhoz ragaszkodtak.331 A jezsuiták természetesen az új naptár
bevezetésén fáradoztak, de látva a magyar lakosság ellenállását, hajlandóak lettek volna
engedményekre, és engedélyt kértek és kaptak Rómából a régi naptár használatára.332 Nem úgy
Don Simone, aki mereven ragaszkodott az új naptárhoz, és Vásárhelyit durván támadta
engedékenységéért. Az egyháziak vitájából természetesen ismét csak a török hatóságok húztak
hasznot, szokásuk szerint börtönnel fenyegetve, majd súlyos pénzbüntetéssel sújtva mindkét
felet. Don Simone végül úgy jött el Pécsről, hogy kezesét, Szűcs Miklós pécsi kereskedőt is
cserbenhagyta. A pécsiekkel való viszályai ellenére azonban a belgrádi páterekkel továbbra is jó
viszonyban maradt: Kasic fenntartások nélkül kiállt mellette, Szini kissé kritikusabban ítélte
meg személyét, de hasznos és nélkülözhetetlen munkatársnak tartotta. A konfliktusokért
mindketten inkább Vásárhelyit hibáztatták, aki ezt látva a misszióból való visszavonulást
fontolgatta.333
1613 első hónapjai a missziós körútak jegyében teltek. Ezek az utazások mutatták meg
a belgrádi megtelepedés igazi előnyeit, hiszen a Dél-Magyarországon kiterjedt kereskedelmi
kapcsolatokkal rendelkező raguzai kereskedők kíséretében a misszionáriusok biztonságosan
337 Uo., föl. 274v; BALÁZS ET ALE: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióik i. m. 1/1, 63.
328 Uo., 78—79, 81—83.
—9 HOLL: Vásárhelyi Gergely i. m., passim
330 Fra Toma bosnyák ferences már 1584-ben az új naptár bevezetése miatti nehézségeikről tájékoztatta
a Szentszéket. ASV AA Arm. I-XVIII, n. 4760, föl. 42v.
331 ilyen értelemben írt az új naptár elfogadásáról Torna Ivkovic scardonai püspök is 1631-ben.
Mandic: Hercegovaőki spomenici i. m., 110; vö. még: APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl.
182r—199v. (az új naptár boszniai bevezetésével kapcsolatos, 1628-ban lefolytatott vizsgálat
jegyzőkönyve, amelyre az alábbiakban még visszatérek).
332 A pápának benyújtott kérvény: ACDF St. St. vol. QQ3—c, föl. 36r. A beadvány hangsúlyozza,
hogy a felmentés nélkül a missziót fel kell adniuk. Az ügyet a Szent Hivatal Kongregációja a pápa
jelenlétében 1613. július 18-án tárgyalta, amikor is a pápa beleegyezett, hogy a pécsi egyházmegye
katolikusai a régi naptárt használják. ACDF Decreta S. 0. vol. 1613, pag. 347.
333 Ezekről az eseményekről és a szereplők álláspontjáról az érintettek 1613-ban kelt nagyszámú levele
tájékoztat: BALÁZS ET ALE: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióki. m. 1/1, 88—172 passim.
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közlekedhettek. Don Simone eltávozása után a két jezsuita is útnak indult: Kasic a
Szerémségbe és Szlavóniába, Színi pedig a Temesközbe ment. Az első missziós utakról írott
beszámolókat a felfedezés eufóriája hatja át, elevenségükben semmivel sem maradnak el nagy
elődeik és kortársaik hasonló műfajú írásai mögött.334 Színi legmegrázóbb élménye az óriási
paphiány volt, amely elsősorban a magyar lakosságot érintette. Temesvárott volt ugyan egy
bosnyák ferences, de a város és a mellette levő két magyar falu (Vaja és Papdi)335 katolikusait
már református prédikátor gondozta. A térség több településére (Rékás, Becskerek, sőt Lugos
és Szeged) az ottani hívek hívása ellenére sem tudott elmenni.
Hasonló élményeket szerzett szerémségi útja során Kasic is, noha a Dráva-Száva
közében viszonylag sok pap működött a hódoltság többi területeihez viszonyítva. Különösen a
kor viszonyaihoz képest is nagyon szegényes körülmények között élő szerbek és pópáik
tudatlansága döbbentette meg. A páter Don Simone kíséretében a Belgrád-Buda hadiutat336
követve utazott Eszékig, az út menti nagyobb plébániákon (Mitrovica, Morovic, Njemci,
Ljuba, Bapska) néhány napig prédikált, gyóntatott, misézett, kihirdette a jubileumi búcsút, és
főleg tanította a népet. A katolikusok általában a hadiúttól távolabb, rejtettebb tanyákon éltek,
míg a templomok régi helyükön, az út mentén, sokszor elhagyatva álltak, ezért érkezésük előtt
meg kellett szervezni a környék katolikusainak értesítését. Április végén érkeztek Eszékre, ahol
a György-napi, nyolcnapos vásár különösen jó alkalmul szolgált a missziós munkára. A páter a
vásárba érkező katolikusok révén üzent a környező falvak lakóinak, akik nagy tömegben
mentek a városba. Az Eszék melletti két nagyobb plébánia (Krizevci, Kuzminci) felkeresése
után visszatértek Belgrádba.
Időközben Színi új útra vállalkozott: szintén Don Simone kíséretében májusban Pécsre
ment. Útközben a bácskai falvakban (Bukin, Zombor, Bács) és a dél-baranyai katolikusok
között töltött hosszabb időt. Mohácson Don Simone a szandzsákbég segítségével mindkét
templomot megszerezte a katolikusok számára, és a várost a környékbeli katolikusok
központjává kívánta tenni. Mohácsról kiindulva meglátogatták a környékbeli településeket:
Somberekét, Bozsokot, Szebényt, majd a mohácsi vásár idején a városba gyűlt katolikusok
között dolgoztak.337
A kezdeti sikerek és az egyre bővülő munkatér ellenére a misszió nyárra mégis súlyos
válságba jutott. A naptárkérdés miatti viták elmérgesedése mind Vásárhelyi, mind Don Simone
személyét ellehetetlenítette. A misszió egyik tagja (valószínűleg Don Simone) a nagyobb
tekintély megszerzése érdekében azt híresztelte, hogy elődeikhez hasonlóan vizitátori
megbízással érkeztek, holott erről szó sem volt. Emiatt komoly veszélybe kerültek a török
hatóságok előtt. A körülmények végül arra az elhatározásra bírták a rendfőnököt, hogy a pécsi
misszió ideiglenes feloszlatása mellett döntsön: Vásárhelyi (kalocsai és patai missziói után)
osztrák területre vonult vissza, miután Jékel Zakariást már korábban Rómába küldte.338 A
misszió nehéz anyagi helyzete, a konfliktusok nyomasztó súlya és a számos megoldatlan kérdés
miatt 1613 nyarán Don Simone és Kasic úgy döntöttek, hogy Rómába mennek beszámolni a
rendfonöknek és a pápának tapasztalataikról, illetve segítséget kérnek további munkájukhoz. A
két misszionárius júniusban indult el Belgrádból, bár az ötletet a helyén maradó, kevesebb
ambícióval megáldott, csendesen dolgozó Színi nem helyeselte. Az út értelmi szerzője
334 Uo. 86—87, 115—132 passim; VANINO: Autobiografija Bartola Kasica i. m., 43—56.
335 A források Vayova és Podba néven emlegetik ezt a két, Temesvártól nyugatra fekvő, magyar
katolikusok által lakott települést. A temesközi települések azonosítására lásd: ENGEL PÁL: A temesvári
és moldovai szandzsák törökkori települései (1554—1579), Szeged 1996, (Dél-alföldi Évszázadok 8.)
336 Ennek pontos útvonalára: ZlROJEVlC, OLGA: Zur historischen Topographie der Heerstrasse nach
Konstantinopel zur Zeit der osmanischen Herrschaft, Etudes Balkaniques 24 (1987/2) 46—64.
337 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 89—90, 96—100, 120—122.
338 Uo. 109, 138—139, 156.
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valószínűleg Don Simone lehetett. Utazásai és pereskedései során ugyanis addigra minden
pénzét elvesztette, plébániáját odahagyta, a kereskedők pedig megelégelték állandó
patvarkodásait, ezért Belgrádba és Pécsre sem térhetett vissza, ráadásul a törökök is többször
súlyosan megfenyegették. Egyedül néhány horvát licenciátus és a pécsi káplán, Nikolich István
tartott ki mellette. A talajt vesztett pap egyetlen kiutat látott reménytelen helyzetéből: Kasic
segítségével megszerzi a pécsi vagy valamely más hódoltsági püspöki széket.339
1613 őszére a négytagú misszióból csak Színi maradt a hódoltságban, az ő helyzete is
egyre nehezebbé vált. Minden jel arra mutatott tehát, hogy a jezsuiták küldetése kudarcot
vallott. Ennek ellenére a hódoltsági katolikusok közötti munka fontosságát helyi tapasztalatok
alapján közelről is megismerő, ambiciózus Kasic, az állhatatosan továbbdolgozó Színi, és nem
utolsósorban a fáradhatatlan Don Simone szervezőmunkájának eredményeként a vállalkozás
nem maradt abba, sőt fél év múlva még nagyobb létszámmal és kedvezőbb keretek között
újraindulhatott.
& Л &

Kasic és Don Simone 1613 nyarán utaztak Raguzán át Rómába, de a jezsuita páter
betegsége miatt csak később érkezett meg az örök városba.340 A Rómában töltött majd egy év
a hódoltsági misszió érdekében folytatott szervezőmunka jegyében telt. Kasic 1613—1614
telén számos beadványt intézett a pápához a hódoltsági katolikus egyház újjászervezése
ügyében.341 Terveinek nagy része ugyan nem valósult meg, sőt voltak köztük kifejezetten
irreális elképzelések is, ugyanakkor számos ponton világosan megfogalmazta a szükségleteket,
és olyan megoldási javaslatokat tett, amelyek jelentős mértékben hatottak a Szentszéknek a
hódoltsággal kapcsolatos intézkedéseire.
Kasic tervezeteiből egy teljesen újjászervezett balkáni katolikus hierarchia, viszonylag
nagylétszámú missziók, szépen működő iskolák, végül egy konstantinápolyi pápai követség
vágyálma rajzolódik ki. Mivel a jezsuita —akárcsak a többi misszionárius és vizitátor— csak a
hódoltság legdélebbi részeit ismerte, ezért javaslatai is erre a területre összpontosítottak, a
szűkebb értelemben vett magyar hódoltságról alig tudott valamit. A hódolt Magyarországot
három fontos területi egységre osztotta: Szlavónia 30000 katolikus családdal, akiket csupán 810 pap lát el; a Duna és a Dráva közötti terület 50000 családdal, akiknek nagy része a paphiány
miatt eretnek lett, ugyanis itt szerinte egyetlen pap sincs; a Temesköz, ahol szintén igen sok
elvadult hívő van lelkileg teljesen elhagyatva. Az áldatlan állapotok legfőbb okát a magyar
király által kinevezett püspökök távollétében és a boszniai püspök nemtörődömségében, illetve
az óriási paphiányban látta, ennek megszüntetésére irányultak javaslatai. Tapasztalatainak
fényében képzelte el a katolikus hierarchia megszervezését is: az európai török hódoltság
katolikus püspökeinek élén a Belgrád székhelyű szerémi érsek állna, alá tartozna a pozsegaivalpovói, a pécsi, a mohácsi és a temesvári püspök. Felveti a szandzsákbeosztás alapján
kialakítandó egyházmegyék megalapításának gondolatát is. A püspököket a magyar király
közreműködése nélkül kell kinevezni, és semmiképpen nem szabad bosnyák ferencest
választani. Ezekben az elképzelésekben Don Simone is fontos szerepet kapott, ő lett volna a
pozsegai-valpovói püspök. A tervezetek és az ebből a célból összeállított életrajz csak úgy
hemzsegnek Don Simone dicséretétől: a katolikusok egyöntetűen püspöküknek akarják, hiszen
csak ő védelmezi őket; noha nem volt módja teológiai tanulmányokat folytatni, de
helyismerete, buzgalma és természetes ékesszólása azokon a részeken többet ér. A török is
339 Uo. 96—100, 112—113.
3^0 Útjukra lásd: VAN1NO: Autobiografija Bartola Kasica i. m., 56—60.
341 A tervezetek nagy részének kiadása: VANINO, MlRSOLAV: Predlozi Bartola Kasica i. m., 217—
254. Kasié és Don Simone római tevékenysége: VANINO: Autobiografija Bartola KaSica i. m., 62—69.
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megbecsüli és a katolikusok püspökének tartja, nincs tehát nála alkalmasabb személy a
hódoltsági püspöki székre.
A püspökök mellett misszionáriusok küldését is javasolta: kezdetben tíz-tizenkét papot
kellene útnak inditani a hódoltságba. Az első három-négy évben a Szentszék költségén
élnének, utána már a hívek is eltartanák őket. A papi utánpótlás biztosítása érdekében iskolákat
kell szervezni: a grammatikai osztályokat a Belgrádban, Nijemciben és Pécsett alapítandó
alsóbbfokú tanintézetekben, a humaniorákat és a kazuisztikát pedig Raguzában tanulnák az
erre alkalmas fiatalok. Különösen is fontosnak gondolta a raguzai szeminárium megalapítását,
ugyanis a célnak ennél megfelelőbb helyet keresve sem lehetne találni. Raguza a török
adófizetője, az ifjakat a kereskedők kísérnék a városba, fenntartását pedig dalmáciai egyházi
javadalmakból és penziókból lehetne biztosítani. Raguza mellett Kasic igen megfontolandónak
tartja az 1604-ben megszűnt loretói illír kollégium újjáalapítását, ezúttal Anconában, ugyanis a
két papnevelő biztosítani tudná a hódolt területek teljes papi utánpótlását.
Legjobban kidolgozott, de legkevésbbé megvalósítható terve a konstantinápolyi
nunciatúra felállítására irányult. Kasic hódoltsági útjai során tapasztalta, hogy a misszió csak
akkor lehet eredményes, ha török részről sikerül támogatást szerezni. Ez nem csak a
misszionáriusok szabad működéséhez elengedhetetlen, hanem a más felekezetekkel szembeni
térnyerés egyetlen lehetősége is. A raguzai kereskedők és Don Simone példája jól mutatta,
hogy a törökkel való jó kapcsolatok a katolikus egyház lehetőségeit nem remélt mértékben
megnövelhetik. A páter tapasztalataiból tehát arra következtetett, hogy a Szentszéknek is jó
kapcsolatokat kellene fenntartania a Portával, így a Rómából küldött misszionáriusok szabadon
működhetnének az Oszmán Birodalomban. Ennek intézményesítésére a legmegfelelőbb az
állandó konstantinápolyi pápai követség felállítása lenne. Példákkal hosszasan bizonyította,
hogy a pápaságnak a törökellenes harcokban való aktív részvétele rengeteg anyagi és
emberáldozattal járt — eredmény nélkül. Ugyanakkor Franciaország, Raguza, sőt Velence
sokkal többet ért el a törökkel való szövetség révén, amelyet ügyesen kamatoztatnak a
hódoltsági keresztények érdekében is. A törököt katonailag legyőzhetetlennek tartotta,
ugyanakkor vallási téren meglehetősen engedékenynek, hiszen egy egyszerű hódoltsági pap
(Don Simone) egy szultáni eunuch segítségével óriási kiváltságokat tudott a magyarországi
katolikusok számára kieszközölni. A szabad igehirdetés hatására az ortodoxok uniója, sőt a
törökök megtérése előtt is megnyílna az út.
A törökök emberségét egyébként már Bartol Sfondrati is hangsúlyozta, és a későbbi
rendtársainál is találunk hasonló példákat. A jezsuita misszionáriusok írásaiban a 16. századi
apostoli vizitátorokkal ellentétben fel sem merült a török ellenes harc gondolata, ennek
legékesebb bizonyítéka éppen Kasic beadványa. Mindez teljesen ellentmond annak a korábban
ismertetett és elsősorban ZDENKO Zlatar nevéhez köthető teóriának, amely szerint a jezsuiták
a törökellenes harc ideológiájának támaszai lettek volna a 17. század elején Raguzában és
Rómában. Kasic valamennyi utazása során szembesült az európai török-kép és a helyi valóság
különbségeivel, ezért leírásaiban sokszor kitér a törökök (pontosabban iszlamizált délszlávok)
emberségére, részletesen elbeszéli közös étkezéseiket, beszélgetéseiket, őszinte elismeréssel
adózik buzgó vallásosságuknak és humánus intézményeiknek (pl. a karavánszerájoknak).
Önéletrajzából teljesen hiányzik minden törökellenes hangvétel, elődeitől eltérően a törökkel
való általános békében, és nem Európából való kiűzésükben látja a végső megoldás
lehetőségét.
Kasic (egyébként igen izgalmas) tervezgetései nemcsak a mai történész számára tűnnek
kissé illuzórikusnak, hanem a Szentszék sem vette őket túl komolyan. Don Simone
püspökségét ismét a bosnyák ferencesek akadályozták meg, pedig az ezügyben sokat
buzgólkodó Kasic kérésére még Roberto Bellarmino bíboros is közbenjárt érte. Emellett a
páter a missziószervezés akadályain meglehetős nagyvonalúsággal tette túl magát: a főkegyúri
jogára hivatkozó magyar királlyal szerinte nem kell törődni, és ki kell hagyni a hierarchia
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újjászervezéséből. A bosnyák ferencesekkel kapcsolatban pedig mindössze arra hívta fel a
figyelmet, hogy rendre kell őket utasítani, és a püspökségek betöltésénél nem jöhetnek
számításba.
A majd féléves római tartózodásnak ebből a szempontból tehát nem sok kézzelfogható
eredménye lett, másrészt viszont mégsem volt teljesen eredménytelen, hiszen a jezsuita misszió
folytatta munkáját, és néhány éven belül a hódolt Magyarország egy (a jezsuiták iránt
elkötelezett) misszióspüspököt is kapott Petar Katic személyében. Kasic belátta, hogy a
ferencesekkel való viták miatt a belgrádi megtelepedésnek nem sok értelme van, ezért inkább a
pécsi misszió folytatását javasolta. A rendfonök ennek megfelelően már 1613 novemberében
intézkedett a misszió felújításáról, az anyagi alapokat pedig Ferdinánd főherceg adományából
kívánta biztosítani.342 A Grácban pihenő Vásárhelyi Gergely szintén a misszió újrakezdése
mellett volt, és hajlandónak mutatkozott a visszatérésre: 1614 őszén a horvát származású Matej
Vodopia társaságában Pécsre utazott.343 Acquaviva a misszió déli tagozatának erősítéséről is
gondoskodni kívánt, ezért két horvát nemzetiségű pátert, Jakov Tugolint és Marin de Bonist
jelölte ki a hódoltsági misszióra.344
Mialatt Don Simone és Kasic Rómában kilincseltek, az egyetlen helyben maradt
misszionárius, Színi István sem tétlenkedett. 1613 második felében folytatta a belgrádi
munkáját, elsősorban az ottani magyar közösséget gondozta, és iskolát alapított a kereskedők
gyermekei számára, amelyet kezdetben 12-14, év végén már 32 gyerek látogatott. Belgrádi
munkái (különösen az iskola) miatt azonban vidékre egyáltalán nem tudott kimenni. A békés
természetű páter a ferences káplánokkal is viszonylag jól megfért, fra Matija iz Sutjeske és fra
Martin Brguljanin (későbbi tartományfőnök) ugyan nem nézték jó szemmel a munkáját,
viszont fra Jeronim Luciáról (a későbbi drivastói püspök) kifejezetten jó véleménnyel volt.345
1614 január első napjaiban raguzai kereskedők társaságában Temesvárra ment, és fél évig a
Temesközben dolgozott. Beszámolói alapján itt elsősorban a vidéki missziós körutak alkották
lelkipásztori munkája domináns részét, ezt a temesközi és dél-alföldi katolikusok teljes lelki
elhagyatottsága indokolta. Bejárta a Temesvár környéki katolikus falvakat (Vaja, Papdi, Rékás,
Csák, Gyertyános), a vidéken egyedül Rékáson talált katolikus papot, a többi település lakói
gyakorlatilag minden lelkigondozás nélkül éltek. Az intézményes vallásgyakorlat teljes hiánya
miatt a gyertyánosi románok között kialakult egy bűnbánathírdető szekta, akiknek vallási
igényeit Színi megpróbálta a katolikus tanítással összhangba hozni. Teljesen zavaros,
khiliasztikus elemeket és különféle látomásokat elegyitő „tanításaik” mögött Színi felismerte a
vallásosság, a megtérés iránti felfokozott igényt, ezért a páter szeliden és megértőén közeledett
hozzájuk, azonban a paphiány miatt tartós eredményt ő sem érhetett el közöttük. Tapasztalatai
alapján a belgrádi jelenlétnél sokkal fontosabbnak látta a jezsuiták temesvári megtelepedését és
temesközi missziós munkáját, hiszen itt sokkal nagyobb szükség volt rájuk, és a vidék
szegénysége miatt a bosnyák ferencesek sem akartak itt dolgozni. Különösen Jakov Tugolin
jövetelét sürgette, aki egy helyi módosabb kereskedőcsaládból származott. A paphiány
enyhítésére a szebényi katolikus prédikátort Papdira hívta át. 346
Szini Belgrádba visszatérve számot vetett az elmúlt majd két év munkájával,
eredményeikkel és lehetőségeikkel, és ennek fényében a rendfónökhöz írott leveleiben ő is
megfogalmazta a folytatáshoz szükséges feltételeket. Javaslatai (bár lényegüket tekintve
342 BALÁZS ET ÁLD: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. l/l, 163, 171—172.
343 Uo. 197—198, 205—206, 217—218.
344 Uo. 203—205.
343 Uo. 112—171 passim. Fra Matija nevének azonosítására vö. az általa Kasicnak írt levelet (Belgrád,
1613. augusztus 4.): ARSI Austr. vol. 20, föl. 69r.
346 Uo. 191—194,201—202.

102
konvergálnak Kasié elképzeléseivel) sokkal reálisabbak és földönjáróbbak, mint rendtársa
ötletei. Mindenekelőtt új misszionáriusok érkezését sürgette, akik Pécsett, Belgrádban és
Temesvárod dolgoznának, ő egyedül és pénz nélkül ugyanis nem képes megfelelni a rendkívüli
szükségleteknek. A misszionáriusok visszavonulása miatt ekkorra a raguzai kereskedők
támogató kedve is alábbhagyott, a bosnyák ferencesek ezt ki is használták Színi ellen. A páter
fontosnak tartotta egy, a jezsuiták iránt jóindulatú és a bosnyák ferencesektől független püspök
kinevezését, erre konkrét személyt is javasolt: Petar Katicot, a Róma melletti Monterotondo
archipresbiterét. Javaslatainak középpontjában azonban a tartós megtelepedés zálogát jelentő
belgrádi ingatlanvásárlás állott. Erre 1613 augusztusában kiváló lehetőség kínálkozott, amikor
házigazdájuk, Bartholomeo de Coreis a Színi szállásául szolgáló ház eladása mellet döntött. Az
épület a raguzaiak utcájában állt, nem messze a kápolnától, megfelelő méretű volt, a térre néző
homlokzattal és mögötte szép kerttel. A páter világosan látta, hogy saját épület nélkül mindig is
csak ideiglenes és megtűrt vendégek lesznek a városban, ráadásul lelkipásztori és iskolai
munkájukat sem tudják megfelelően ellátni. A házukban misézhetnének a városi szegényeknek,
akik a kereskedők kápolnájába már nem fértek be, bővíthetnék az iskolát, megszervezhetnék a
kongregációkat és a konviktust. A ház hétszáz scudóba került, a pénz összegyűjtésére a
tulajdonostól két-három hónap haladékot kaptak.347
A misszionáriusnak ilyen nagy összeg előteremtésére nem sok esélye lett volna, ugyanis
a rendfonöktől ennyi pénzt nem kérhetett, illetve az őket támogató kereskedőket sem
terhelhette túl. A szorult helyzetben a szultán bécsi követe, Gáspár Graciani sietett a
segítségére. A követ a missziószervezés történetében 1614 nyarán tűnt fel, és tevékenysége
révén a hódoltsági jezsuita misszió szoros kapcsolatba került a nagypolitikával is. Graciani,
korának egyik legtehetségesebb diplomatája és politikai kalandora, feltehetőleg egy Gracac
környéki szegénysorsú horvát családban született 1575—1580 tájékán. Ivan Orsic várkapitány
udvarában nevelkedett, majd Velencébe utazott, ahol Sir Thomas Glover angol követ
szolgálatába lépett, mint tolmács. Urát követte Londonba, majd 1600 táján Konstantinápolyba
is, ahol ügyessége és nyelvismerete révén hamarosan komoly befolyásra tett szert. Politikai
megfontolásból komoly rabkiváltó tevékenységet is folytatott az oszmán fővárosban: csak
1612-ben harminc személyt (köztük az egyik renegát moldvai vajda fiát, firenzei lovagokat,
papokat) szabadított ki és saját költségén Messinába vitette őket. 1614-től kezdve a BécsKonstantinápoly közötti diplomáciai kapcsolat egyik kulcsfigurája, a szultán bécsi követe, és az
1615. évi bécsi béke egyik létrehozója volt.348 Színivel 1614 nyarán, linzi küldetése alkalmával
került először kapcsolatba, és vélhetően rögtön felismerte a misszió támogatásában rejlő
politikai lehetőségeket. Bécsbe érve felvette a kapcsolatot az osztrák tartományfonökkel, és a
hódoltsági misszió kibővítését javasolta. Theodor Busaeus provinciálishoz írott levelében
hangsúlyozta: az osztrák rendtartománynak és az uralkodóháznak a hódoltsági és erdélyi
misszió előbbrevaló, mint az indiai és kínai missziók. Az új támogatót mind a bécsi, mind a
római elöljárók örömmel fogadták, a követ politikai aspirációitól azonban kezdettől fogva
elzárkóztak.349
Időközben Kasic és Don Simone is eljöttek Rómából: a jezsuita pátert elöljárói
pihenésképpen Loretóba küldték illír gyóntatónak, amit ő azonban sokkal inkább
mellőzöttségként élt meg.350 A püspöki reményeiben csalatkozott Don Simone számára
347 Uo. 207—210, 222—225.
348 Modem életrajza: STOY, MANFRED: Das Wirken Gáspár Gracianis (Gratianis) bis zur seiner
Ernennung zum Fürsten der Moldau am 4. Februar 1619., Südostforschungen 43 (1984) 49—122.
Rabkiváltó tevékenységére: ASV Sec. Brev., Reg. vol. 599, fol. 378r—379r (1612. december 6-án
ehhez pápai védlevelet kapott).
34^ BALÁZS et ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióki. m. FI, 207—215.
350Uo. 220—221.
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Kasicnak végül sikerült egy megbízatást kieszközölnie: kétszáz arany útiköltséggel
Konstantinápolyba küldték, hogy újabb kiváltságlevelet szerezzen a katolikusok számára,
amely biztosítja a jezsuiták és a később kinevezendő püspök szabad működését.3-1
A testre szabott feladattól megvigasztalódott Don Simone 1614 június elején indult
útnak Rómából Petar Katié, a Róma melletti Monte PvOtondo archipresbitere társaságában.352
Útközben csatlakozott hozzájuk Graciani, akinek segítségével a két pap sikeresen teljesítette
küldetését, és októberre visszatértek Belgrádba. Itt azonban a meghiúsult püspöksége miatt
még mindig elkeseredett Don Simone nem tudta türtőztetni magát, és a belgrádi kápolna előtt
Martin Brguljanin ferences káplán és több kereskedő jelenlétében kijelentette: legszívesebben
lenyakazná az új scardonai püspököt, Bosznia apostoli adminisztrátorát, Antun Maticot. A
dolog híre természetesen rögtön eljutott Rómába, és ez tovább rontotta Don Simone
megítélését. Az időközben Pécsre visszatért Vásárhelyi Gergellyel is kiújultak az ellentétei,
ezért Graciani jobbnak látta őt Bécsbe küldeni.353 A pap 1615. április 8-án ért a
császárvárosba, ahol a török békével kapcsolatos kérdésekben kellett a nunciusnál és Melchior
Khleslnél eljárnia, illetve a legújabb hódoltsági fejleményekről beszámolnia. Temészetesen
ezúttal sem mulasztotta el, hogy a nuncius előtt ellenfelei, a bosnyák ferencesek rossz hírét
keltse, beszámolóját azonban Bécsben is (elsősorban az ottani jezsuiták hatására) meglehetős
kritikával fogadták.354
Ezalatt Belgrádban tovább forrósodott a helyzet. A ferencesek, látva Színi
előkészületeit a házvásárlásra és az állandó megtelepedésre, illetve a Don Simone újbóli
feltűnésével együttjáró zavarok hatására frontális támadásra szánták el magukat: december 1én fra Martin kitiltotta a templomból és súlyosan megfenyegette a jezsuitát. A páter,
számotvetve a helyzet kilátástalanságával, december 3-án Temesvárra ment át, a belgrádi
iskolát pedig egy klerikusra bízta. Négy hónapig működött Temesvárott és környékén, sőt
elment Szegedre és Makóra is. A közelmúlt tapasztalatai végképp Belgrád feladása és a
temesközi munka fontossága mellett győzték meg, különösen mivel időközben (elsősorban a
rendfőnök beleegyezésének és segítségének késése miatt) a belgrádi ház is kicsúszott a
kezükből. Színi felismerte azt, hogy „hazai pályán” nem érdemes a bosnyák ferencesekkel
konfrontálódniuk, főleg mivel számos olyan terület található a hódolt Magyarországon, ahol
sokkal nagyobb szükség van a missziós munkára. A temesközi és dél-alföldi magyarság között
ugyan sok nélkülözés árán, de mégis a konfliktusoktól távol és eredményesen dolgozhat. Ezért
levelei közül éppen a temesvári „száműzetésből” írottak hangvétele a legharmonikusabb.355
1615 első fele kétségtelenül a hódoltsági jezsuita misszió történetének legnehezebb
időszaka volt: Vásárhelyi feltehetőleg ismét Bécsbe utazott,356 Színit pedig elüldözték a
3M VaMNO: Predlozi Bartola Katica /'. m., 247—254; UŐ: Autobiogrcifija Bartola KaSica i. m.,
63—66. Don Simone indulása előtt elérte, hogy 1612. évi feloldozási és búcsúhírdetési felhatalmazásait
a pápa meghosszabbította: ASV Sec. Brev., Reg. vol. 503, föl. 334r—335r.
352 Vanino: Autobiogrcifija Bartola KaSica /'. m., 65—66; BALÁZS ET ALU: Erdélyi és hódoltsági
jezsuita misszióki. m. 1/1, 198—199; ARSI Épp. Ext. vol. 16, föl. 197r. (Fabio Tempestivo raguzai
érsek értesíti Kasicot Don Simone és Don Pietro érkezéséről, Raguza, 1614. június 27.) Don Simone
1614. december 5-én Perában keltezett levelében tudósította a Szent Hivatal Kongregációját küldetésük
eredményeiről: ACDF Decreta S. 0. vol. 1615, pag. 192.
353BALÁZS ET ALH: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. l/l, 223—240. Brguljanin
beszámolója Borghese bíborosnak Matic májusi belgrádi érkezéséről és bérmálásáról, illetve a ferences
káplánok tevékenységéről (Belgrád, 1614. június 24.): ASV Segr. Stato, Vescovi e Prelati vol. 22, föl.
124r.
354 ASV Segr. Stato, Germania vol. 114-K, föl. 22rv, 37rv.
355 Uo. 219—231.
356 HOLL: Vásárhelyi Gergely i. m., 156.
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ferencesek Belgrádból. Ennek ellenére a számos Rámába küldött levél és jelentés, Kasic majd
féléves római szervezőmunkája 1615 nyarára meghozta a gyümölcsét. A belgrádi viharok elülte
után Szini áprilisban visszatért eredeti állomáshelyére, majd feltehetőleg az ősz folyamán (közel
egy évig tartó utazás és raguzai missziós munka után) megérkezett Belgrádba a Loretóból
küldött két páter, Marin de Bonis és Jakov Tugolin.357 1616-ban végre sikerült 750 scudóért
megvásárolniuk a kiszemelt belgrádi házat, elsősorban Graciani 500 scudós támogatásának
köszönhetően. A rendfőnök utólag jóváhagyta ugyan a vételt, de korábban ellenezte a tervet,
mivel nem látta biztosítottnak a Társaság jövőjét a városban, ezért inkább a Pécsre való
átköltözést javasolta.358
Időközben a misszionáriusok kért felhatalmazásokat is megkapták a Szent Hivatal
Kongregációjától. A kongregáció először 1614. november 28-án tárgyalta a jezsuiták kérését,
és várakozó álláspontra helyezkedett, sőt a bíborosok általában helyesebbnek tartották volna a
misszió megszűntetését és apostoli vizitátor küldését.359 A jezsuita misszió kérdése több
alkalommal előkerült a kongregáció ülésein, a felhatalmazások elnyerésének és egyáltalán a
szentszéki támogatásnak az esélyét a bosnyák ferencesekkel való viszályok azonban csak
tovább rontották. A bíborosokban a rossz hírek hatására megfogalmazódott a misszió
feloszlatásának, illetve a bosnyák ferencesek visszahívásának gondolata.360 A Szent Hivatal
végül augusztus 13-án tartott gyűlésén megerősítette a két rend római vezetői közötti azon
megállapodást, amely alapján a jezsuiták nem működnek a bosnyák ferences kolostorok által
ellátott területeken, és a két rend missziós tevékenysége között a Dráva jelenti a
határvonalat.361 Szeptember 10-én végül a missziós munkához annyira szükséges lelkipásztori
felhatalmazásokat is megkapták.362
33? BALÁZS et áld: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 203—244 passim. A két jezsuita
a Raguzai Köztársaság ajánlólevelével érkezett: PAD Lilt. Lev. vol. 43, föl. 2v, 27v.
358 Uo. 210—211, 219—220, 245—253.
359 „...Fűit etiam discursum, an esset melius omissa huiusmodi missione deputare aliquem visitatorem
apostolicum associatum a viris doctis et piis, qui illuc accederet.” ACDF Decreta S. O. vol. 1615, pag.
568.
360 ACDF Decreta S. O. vol. 1615, pag. 51, 154. „...Praeterea dixerunt considerandum esse an
expediát instituere huiusmodi missionem, stante persecutione fratrum Ordinis Minomm Observantium
illarum partium erga alios religiosos, et rogaverunt illustrissimum dominum Cardinalem Millinum
eorum collegam, ut dignetur facéré verbum cum superioribus dicti ordinis, an expediát removere fratres
ibi nunc degentes, et assignare alios eorum loco.” Uo. pag. 229—230.
361 Az egyezmény szövege nem maradt fenn, valószínűleg ezt küldte el a rendfonök 1615 május 13-án
Színinek: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 240. A Szent Hivatal
vonatkozó határozata: „Facta relatione dissensionum inter fratres Ordinis Minomm Observantiae
provinciáé Bosnae Argentínáé ac patres Jesuitas missionis Hungáriáé, et concordiae inter eos initae, ut
Jesuitae non se intromittant in provincia Bosnae Argentínáé in locis, in quibus dicti fratres habent
monasteria, et curam animarum exercent usque ad fiúmén Dravi exclusive, Sanctissimus mandavit
dictam concordiam servari” ACDF Decreta S. O. vol. 1615, pag. 386.
362 Ezek közül a legfontosabbak: a hódolt területeken kihirdethetik a jubileumi búcsút; feloldozhatnak a
szentszéknek fenntartott esetek alól, kivéve a Coenae Domini bullában foglaltakat (ezek alól csupán
egyszer, a jubileumi búcsú kihirdetésekor); egyéb búcsúhirdetési lehetőségek; bizonyos házassági és
szentelési akadályok alóli felmentést adhatnak; eretnekség és szakadárság alól feloldozhatnak; aposztata
szerzeteseket visszafogadhatnak; templomokat megáldhatnak; engedélyt kaptak tiltott könyvek
olvasására; plébánosi funkciókat végezhetnek és plébánosokat deputálhatnak, ahol nincsen plébános, stb.
ACDF Decreta S. O. vol. 1615, pag. 433—437. A hódoltsági misszionáriusoknak adott felhatalmazások
mintaként szolgáltak a későbbi jezsuita missziók számára, nyilván ezzel magyarázható, hogy az
általános ügyvivő levéltárában az iratnak több másolata is fennmaradt: APF Informazioni vol. 136, föl.
27r—28v, 57r—58r, 95r—96v, 139r—141r, 143rv, 144r—145v. Az idézett kötetet eredetileg a
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A misszió első korszaka 1616 nyarán zárult le, amikor Szini Bethlen Gábor hívására
Erdélybe, Vásárhelyi pedig Graciani társaságában Konstantinápolyba utazott, hogy a misszió
számára szultáni megerősítést szerezzen. Ekkor a misszionáriusok második generációjára
maradt a megkezdett munka folytatása. Mindketten engedély nélkül távoztak el
állomáshelyükről, ami a rendfőnök rosszallását vonta maga után. Vásárhelyi utazására
különben sem volt szükség, hiszen az 1615. évi bécsi béke (nyilván Graciani buzgólkodása
nyomán elfogadott) hetedik pontja lehetővé tette katolikus papok és jezsuita misszionáriusok
hódoltsági működését. Vásárhelyit 1617-ben Bécsben találjuk, tehát a hódoltságba többé nem
tért vissza.363
Szini erdélyi útja ezzel szemben egy régi terv valóra váltását jelentette. 1612
karácsonyán találkozott először az Erdélyből Báthory Gábor elől kimenekült Bethlennel, akivel
annakidején együtt tanultak a gyulafehérvári református iskolában. A református Bethlen
végighallgatta Szini magyar nyelvű prédikációját, amely nagyon tetszett neki — Don Simone
interpretációja szerint rögtön át is akart térni a katolikus hitre.364 A régi ismeretség és a
kölcsönös rokonszenv a következő év nyarán, Bethlen Konstantinápolyból való viszatérése
után szinte baráti viszonnyá mélyült: hosszú beszélgetéseik során a leendő fejedelem beavatta a
pátert terveibe, a jezsuita pedig szentképekkel és egy Magyarország történetét tárgyaló
könyvvel ajándékozta meg a meglepő szellemi nyitottságról tanúságot tevő politikust. Bethlen
mindenképpen Erdélybe akarta hívni Színit, az erdélyi törvények ellenére garanciát vállalva
biztonságáért. Ezzel a gesztussal a Báthory Gábor üldözése elől elmenekült katolikus urakat
kívánta visszacsábítani a fejedelemségbe, illetve ambiciózus politikai terveihez nyilván nem jött
volna rosszul a jezsuita kapcsolat. Szini a fejedelem hívásában a feloszlatott erdélyi misszió
újjáélesztésének lehetőségét látta, de társai távoztával nem akarta állomáshelyét feladni.365
Bonis és Tugolini érkezése után azonban 1616 nyarán a fejedelem és katolikus tanácsosainak
többszöri hívására végül kötélnek állt és Erdélybe távozott, ahol elévülhetetlen érdemeket
szerzett a jezsuita misszió újjáalapításában. 3'.-:,
* * *
A hódoltsági misszió első négy esztendejének nem könnyű megvonni a mérlegét. A
nagy reményekkel induló vállalkozást többször teljes kudarc fenyegette, ennek oka elsősorban
a helyi viszonyok figyelmen kívül hagyása volt. A két legfontosabb konfliktus, a bosnyák
ferencesek ellenállása Belgrádban, illetve az új naptár bevezetése miatt kitört és etnikai
Jezsuita Rend Római Levéltárában, a Fondo Gesiütico részeként őrizték, és 13 másik missziós tartalmú
kötettel együtt került (eddig tisztázatlan módon) a Hitterjesztés Szent Kongregációjának levéltárába. A
kötet létezéséről a Fondo Gesuitico régebbi inventáriumai alapján a korábbi kutatás is tudott, de
elveszettnek hitték. Vö.: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 9. A kötetkre
összefoglalóan: KOWALSKY—METZLER: Inventory of the Historical Archives i.m., 67.
363 BALÁZS ET ALE: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. FI, 245—246, 250—251. A béke
vonatkozó pontjának szövege: uo. 241; HOLL: Vásárhelyi Gergely i. m., 156—157.
364 BALÁZS ET ALU Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 64. Kasic kiadatlan első
beszámolójában így emlékezett meg a történtekről: „П giomo del Natale venne alia predica il Signor Betlen
Gabor, capitalissimo nimico de catholici di Transylvania; entrő nella cappella senza far niun segno di
christiano. Solamente s’inginocchiö quando il Padre si inginocchiö alTincomminciar la predica. Stette
attentissimo tutto il tempo, e ne restö sodisfatto, facendolo sapere alii signori mercanti, e volendo tomare un1
altra volta. Fu incontrato e trattenuto da alcuni rinegati, che gli dissero, ehe vuoi far1 alia predica, forsi ti vuoi
far papista? Cosi restö; e sen’andato in Constantinopoli. Dió sa, perché!” ARSI Fondo Gesuitico vol. 540, föl.
274r.
366 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióki. m. 1/1, 143, 167, 169.
366 Uo. 245—246, 249; erdélyi tevékenységére: MOLNÁR ANTAL: Jezsuita misszió Karánsebesen i. m.
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színezetet is nyert feszültség Pécsett erre vezethető vissza. Belgrad mindvégig óriási csábítást
jelentett a misszionáriusok számára, hiszen (elsősorban a raguzai kereskedők jelenléte miatt)
ilyen infrastruktúrát egyetlen más hódoltsági település sem tudott nyújtani. Ugyanakkor
belgrádi munkájuk hódoltsági viszonylatban nem volt annyira nélkülözhetetlen, és emellett a
bosnyák ferencesekkel való, a következő évtizedekben egyre elmérgesedő konfliktusban
szükségszerűen alulmaradtak, hiszen Belgrádot a ferencesek sem adhatták fel súlyos anyagi és
presztízsveszteség nélkül. A forrásokból teljesen egyértelműen kiviláglik: ezzel a problémával a
jezsuiták szinte érkezésük napjától kezdve tisztában voltak, mégis bizonyos értelemben
struccpolitikát folytattak annak reményében: hátha valahogyan mégis elrendeződik a viszály. A
misszió ügyének a raguzai kereskedők támogatásával való szétválaszthatatlan összefonódása
pedig a következő évtizedekben végzetessé vált a misszió déli tagozata számára. A pécsi
jezsuiták akkommodációs módszerének és Don Simone
naptár-vita kapcsán
intranzigenciájának szükségszerű összeütközését a nemzetiségi ellentét tovább bonyolította, az
1620-as években ez a konfliktus is tovább terebélyesedett, és a magyar és horvát nemzetiségű
jezsuita misszionáriusok között is kibékíthetetlen ellentéteket szült.
Nem csak az elkövetkező évtizedek missziótörténetét meghatározó frontvonalak
alakultak ki 1612 és 1616 között, hanem kitapinthatóvá vált a jezsuita rendi vezetés és a
Szentszék missziókkal kapcsolatos álláspontjának különbsége is. A rendfónökök (különösen
Claudio Acquaviva) ténylegesen szívükön viselték a hódoltsági misszió sorsát, az új rendi
missziós politika szerves és fontos részének tekintve azt. Ugyanakkor a távolságok és a
levelezés nehézségei, illetve a helyi viszonyok nem ismerete miatt a döntések néha igen
nehezen születtek meg a felső szinten, ami nagyban nehezítette a munkát. Ennek iskolapéldája
a belgrádi ház megvétele: ebben a kérdésben a rendíonök egy évig nem tudott dönteni.
Még nehézkesebb volt a missziókat ezidőtájt felügyelő kongregáció, a Szent Hivatal
döntéshozatali mechanizmusa. Ennek az igen jelentős hatalmat birtokló intézménynek
elsődleges feladata a hit védelme volt, emiatt értelemszerűen nem rendelkezett átfogó missziós
koncepcióval.367 Ezen felül nem is támogatta a hódoltsági jezsuita misszió gondolatát, és a 16.
századi gyakorlatnak megfelelően apostoli vizitátor küldését szorgalmazta. A római kúria
álláspontja alapvetően csak 1622 után, a Hitterjesztés Szent Kongregációjának megalapításával
változott meg.

3) A misszió megszilárdulása (1616—1622)
Az előző fejezetben láthattuk: a hódoltsági jezsuita misszió létrehozása és a működés
feltételeinek kialakítása
olyan
nagy
formátumú
misszionáriusok
fáradhatatlan
szervezőmunkájának eredménye volt, mint Bartol Kasic, Színi István, Vásárhelyi Gergely vagy
Don Simone Matkovich. Ugyanakkor az ő (sokszor túlságosan nagyszabású, és ezért irreális)
terveiknek a hódoltsági realitásokhoz való közelítése és a misszió megszilárdítása a második

367 д Szent Hivatal Kongregációjának története a levéltár hozzáférhetetlensége miatt alig ismert, vö.:
SCHWEDT, HERMANN Н.: Die römischen Kongregationen der Inquisition und des Index und die
Kirche im Reich (16. und 17. Jahrhundert), Römische Quartalschrift 90 (1995) 43—73 (itt: 43—45).
Ennek következtében én is inkább első benyomásaimat, mint végleges eredményeket fogalmazok meg. A
kongregáció rendkívül erős pozícióira a Szentszéken belül lásd: FRAGNTTO, GiGLIOLA: La Bibbia al
rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (14~1—1605), Bologna 1997,
különösen 183—198. A Szent Hivatal itáliai tevékenységére és fejlődéstörténetére alapvető új szintézis:
PROSPERI: Tribunali della coscienza i. m., 5—210.
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misszionárius-generáció színtelenebb, de foldönjáróbb tagjainak (Matej Vodopia,368 Marin de
Bonis,369 Jakov Tugolin,370 Marin Drago371 és Grgur Svetic372) érdeme.
1616-tól a misszió gyakorlatilag három helyen működött: Belgrád és Pécs mellett
állandósult a temesvári állomás is. Temesvár fontosságára és az ottani háborítatlan munka
lehetőségére még Színi hívta fel a figyelmet 1614-ben és 1615-ben végzett missziós körútjai
során, a Temesvárott közeli rokonsággal rendelkező Tugolin érkezésével pedig az új
megtelepedés személyi feltételei is adottak voltak.373 Belgrádban a Színi által szorgalmazott
házvásárlás egyrészt jelentős mértékben megnövelte lehetőségeiket, másrészt viszont még
inkább ellenük hangolta az állandó megtelepedésük miatt egyre féltékenyebbé váló bosnyák
ferenceseket. A jezsuiták ennek ellenére nem hagyhatták el a belgrádi központot, ugyanis a
raguzai kereskedők támogatása nélkül működésük ellehetetlenült volna. Az 1615. évi egyezség
ellenére a következő években a viszályok csak tovább mélyültek, csúcspontjukat az új
hódoltsági misszióspüspök Belgrádba érkezésekor, 1618-ban érték el.374 Az új ingatlan
elsősorban a raguzaiak kápolnájától való függetlenedésüket, illetve az iskola fejlesztését tette
lehetővé: a belgrádi misszionáriusok a hódoltsági papi utánpótlást kívánták iskolájuk révén

368 1615-től 1631-ig működött a pécsi misszióban. LUKÁCS: Catalog! i. m. 11, 781.
369 a római provinciához tartozó és ezért a LUKÁCS LÁSZLÓ által összeállított katalógusokban nem
szereplő hódoltsági misszionáriusok életrajzát a Lukács által követett séma szerint állítottam össze:
DE BONIS (DOBROJEVIC) (Marinus), P., sclavonicus
n 1581 VIII 10 in Sebenico (Sibenik, Croatia) — i 1600 VI 24 Romáé — m 1623 V 17 Romáé
1600-1605 Romáé nov., stud, rhet., phiL, praec. gram. — 1606 Florentiae praec. gram. (ARSI Rom.
vol. 78 I, föl. 28r, 35v.) — 1614 Laureti — 1615 Ragusii — 1616-1623 Belgrádi miss. (ARSI Rom.
vol. 80, föl. 28v, 46v.)
.Az adatok forrása, ahol külön nem jelöltem: MlJO KORABE: Podctci о hrvatskim isusovcima iz XVI. i
XVII. st. Vrela i Prinosi 16 (1986) 105-106, illetve BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita
missziók i. m. 1/1—2, passim.
37° TUGOLINO, (Jacobus), P., dalmata
n 1576c „Transilvanus Bosnensis” seu „Bosnense in Schiavonia” (ARSI Rom. vol. 54, föl. 292v.)
— i 1602 I 28 Romáé (ARSI Rom. vol. 172, föl. 57v.) — p 1619 X 6 Pr 4 v Belgrádi (ARSI
Germ. vol. 6, pag. 47-50.) — m 1636 VI 29 Temesvári (ARSI Austr. vol. 20, föl. 24Ír.)
1602-1607 Romáé nov., stud. theol. (stud. phil. extra Societatem) (ARSI Rom. vol. 54, föl. 153r, 191r,
292v; vol. 79, föl. 121v, 156v, 214v.) — 1611-1614 Laureti (ARSI Rom. vol. 54, föl. 292v; BALÁZS
ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 203.) — 1615 Ragusii (Uo. 225-226, 238240.) — 1616-1632 Belgrádi miss. (1620-1632 sup.) (Uo. 248-249, 376; ARSI Rom. vol. 22, föl.
310v.) — 1633-1636 Temesvarii sup. (ARSI Rom. vol. 22, föl. 352r; vol. 24, föl. 156r.)
371 DRAGO, (Marinus), P.
n 1589 in Cattaro (Kotor, Croatia) — i 1606 XII 28 Romáé (ARSI Rom. vol. 172, föl. 107r.) —
m 1628 V 27 Belgrádi (ARSI Austr. 20, föl. 229r.)
1606-1611 Romáé nov., stud. rhet., phil. (ARSI Rom. vol. 54, föl. 260r.) — 1615 Maceratae praec.
(ARSI Rom. vol. 79, föl. 270r.) — 1618-1628 Belgrádi miss.
372 1621-től 1617-ben bekövetkezett haláláig működött a pécsi misszióban. LUKÁCS: Catalogi
personarum et officiorum i. m. 11,163.
373 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 297, 335, 375—376, 430—432.
374 A viszályok kezdeteiről részletesen ír Bonis 1617. évi jelentéseiben: BALÁZS ET ALü: Erdélyi és
hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 285—301, uo. 1/1, 71—78. Ez utóbbi (aláírás és dátum nélküli)
beszámolót a kötet sajtó alá rendezői Bartol Kasicnak tulajdonították és 1613. január 31-re keltezték.
Ugyanakkor tartalmi jegyek (feltűnő hasonlóság a másik két jelentéssel, illetve a Graciani által
visszaszerzett pécsi templom említése), továbbá az íráskép egyértelművé teszik, hogy a beszámoló Marin
de Bonis tollából származik.
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biztosítani.375 Ez utóbbinak azonban jelentős akadályai is voltak, ugyanis egy szeminárium
jellegű tanintézmény létrehozását a rendfönök sem támogatta, félvén ellenségeik esetleges
rágalmaitól. Az aggodalmak megalapozottnak bizonyultak, ugyanis a szemináriumot 1620
elején tényleg be kellett szüntetni.376
1616 és 1618 között a belgrádi jezsuita misszió anyagi, személyi és hatalmi
szempontból egyaránt jelentős mértékben megerősödött, ez elsősorban Gáspár Graciani
támogatásának volt köszönhető. A portai követ ezalatt a három év alatt többször megfordult
Bécs és Konstantinápoly között, rendszeres kapcsolatot tartott a misszionáriusokkal, bécsi és
római elöljáróikkal, sőt magával V. Pál pápával, és mindent megtett a misszió megszilárdítása
és fejlesztése érdekében.377 A török szolgálatban álló diplomata valóban komoly szolgálatokat
tudott tenni a sokszor meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben lévő jezsuitáknak.
Mindenekelőtt kapcsolatainak latba vetésével 1617 nyarán elvette a pécsi unitáriusoktól az
általuk használt fél templomot. Akciója ugyan nem keltett osztatlan örömet a rendfonökben,
ugyanis szerinte jobb egy fél templomot békességben, mint egy egészet állandó viszályok
közepette bírni, mégis több levélben köszönte meg a követnek a segítséget.378 Hasonló módon,
a budai pasánál elérte a njemci templom felének visszaszerzését a szerb ortodoxoktól.379
Graciani úgy látta, hogy politikai ambícióihoz a jezsuiták támogatása révén Rómából hathatós
támogatást szerezhet, ezért az erőviszonyokat felmérve a jezsuiták teijeszkedésével szemben
egyre határozottabban fellépő bosnyák ferencesek ellen fordult. Rómába küldött leveleiben
gyakorlatilag minden elképzelhető rosszat (iszákosság, konkubinátus, züllöttség, fösvénység,
nagyravágyás, civakodás, bosszúállás, szentségtörés stb.) elmondott a ferencesekről,
vádaskodásának hangneme már a következő éviized egyre eldurvuló viszályainak hangulatát
idézi.380 Véleménye szerint a ferencesek azért rettegnek a jezsuitáktól, mivel azok kiválósága
mellett élesebben előtűnik hitványságuk, ezért egyszerűen el kell tiltani a bosnyák ferenceseket
a lelkipásztori munkától, és jezsuitákkal (elsősorban raguzai származásúakkal) kell őket
felváltani. A scardonai püspök működését pedig Boszniára kell korlátozni, a hódolt
Magyarországot egy megfelelő püspökre bízva.381 Nem csak Rómában igyekezett a misszió
ügyét előmozdítani, hanem Raguzában és Prágában is: a raguzai szenátust a bosnyák
375 Uo. 288—289.
376 Uo. 252, 348, 362, 372, 383, 388.
377 Erről Bécsbe és Rómába küldött levelei tanúskodnak: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági
jezsuita missziók i. m. 1/2, 271, 315; APF Informazioni vol. 136, föl. 494r—495v, 499r—501v; BAV
Barb. lat. vol. 6905, föl. 135r—141 r. 1616 és 1618 közötti útjairól és politikai tevékenységéről: STOY:
Das Wirken Gáspár Gracianis i. m., 92—117.
-,7^ BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 272, 283, 312.
379 APF Informazioni vol. 136, föl. 494rv.
380 „E se bene hanno in alcuni luoghi (ehe sono pochissimi) alcuni parrochi, cosi preti come frati,
questi nondimeno vivendo, per non havere superiore di cui habbino a temere, con molta licenza, e
standosene in crapule et ebriachezze, in concubinati e lascivie, in avarizie et ambitioni, in risse e
vendette, in contentioni e maledicenze, in infamie et calumnie, sono piú tosto cagione della rovina, ehe
della salvatione di questi poveri popoli, la bontá e semplicitá de quali, e la riverenza ehe portano alli
sacerdoti, danno tanto maggior ardire et adito alli parrochi, et in particolare alli frati della Bosna, ehe
sono soliti di frequentare queste provincie al regno loro contigue, di spogliare queste buone genti de lor
beni sotto varii pretesti di pietá, come hanno fatto alcuni de detti frati, ehe cercando elemosine per
socorso della Madonna del Piombo, chiesa famosissima in queste parti, le hanno poi convertite in
comprarsi cavalli et altre cose per uso loro. Et inoltre non contenti di questo, quando non possono
havere, quanto desiderano e domandano, о conducono alle case loro i Turchi per vendicarsi, о
gl’atteriscono con minaciarli le scomuniche...” Uo. föl. 499r.
381 Uo. föl. 494v—495r, 501rv; BAY Barb. lat. vol. 6905, föl. 135rv.
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ferencesek ellen bújtogatta,382 a császári udvarban pedig elsősorban Alessandro Vasoli
nunciatúrai ügyvivővel állt szoros kapcsolatban.383 Don Simone és Kasic terveitől eltérően
Graciani, illetve a vele szorosan együttműködő Vásárhelyi Gergely a királysági hierarchiára is
építettek a missziószervezés során. Vásárhelyi 1617 augusztusában összeállított beadványában
hangsúlyozta: elöljáróik mellett az esztergomi és kalocsai érsekek, illetve a pécsi püspök
megbízásából kezdték el a pécsi missziót 1613-ban, és a folytatáshoz is a király által kinevezett
főpapok támogatása, illetve helynökeik és segédpüspökeik révén tevőleges részvétele
szükséges. Véleménye szerint magyarországi hierarchia bekapcsolását a hódoltsági
missziószervezésbe a bécsi béke óta a török sem akadályozná.384 A magyar Vásárhelyi
koncepciója tehát lényegében tért el horvát társainak 1613/1614 fordulóján Rómában
benyújtott javaslataitól, akik a magyar egyházi struktúrákat semmiképpen sem kívánták a
missziószervezésbe bevonni, nyilván ez a szemléletbeli különbség volt konfliktusuk egyik
oka.385
Graciani missziótámogató működésének érdekes fejezete a budai könyvtár
visszaszerzésére tett kísérlet. A kutatás mai állása szerint a hódolt Budán, a pasa palotájának
pincéjében tárolt könyvek nem a Corvina, hanem egy egyházi intézmény (talán a budai J, ^
ferences kolostor) könyvtárának részét alkották. Mátyás könyvtára'vélhetően még 1526-ban ,
elpusztult, a fennmaradt könyvek pedig formai és tanalmi jegyek alapján sem lehettek a király
gyűjteményének darabjai. A Budán őrzött könyvek erősen foglalkoztatták a kortársakat,
akikben továbbra is élt a remény: a világhírű könyvtár mégis a helyén van. A 17. század
folyamán többen látták a Budán hányódó könyveket, és számos kísérlet történt az állítólagos
Corvina-könyvtár megszerzésére. A budai könyvek iránt komoly érdeklődést mutatott
Pázmány Péter, Bethlen Gábor és Rákóczi György is.386 Ezeknek a sorába illeszkedik a
konvertita hadvezér, Althan Adolf törekvése aki a könyvtárt a jezsuiták számára akarta
megszerezni, ehhez tervéhez V. Pál pápa támogatását kérte.387 Graciani lelkesen karolta fel
Althan szándékát, és megbízottait 1618 tavaszán Nakkás Hasszán pasához küldte tárgyalni.
Ugyanakkor az oszmán vezetők között otthonosan mozgó követ jól tudta, hogy ingyen semmit
sem ér el, ezért a budai könyvekért cserébe II. Cosimo firenzei nagyherceg török könyveit
akarta a pasának fekínálni. Céljának megvalósításához a pápa segítségét kérte.388 A pápa és a
/
382 PAD Litt. Lev. vol. 43, föl. 70r.
383 BAV Barb. lat. vol. 6905, föl. 136r, 139r, vol. 6928, föl. 28Ír; BALÁZS ET ALII: Erdélyi és
hódoltsági jezsuita misszióki. m. 1/2, 315.
384 BAV Barb. lat. vol. 6928, föl. 282rv.
385 Erre a javaslatok szövegén kívül lásd Don Simone Vásárhelyihez írott levelét, amelyben a bosnvák
pap éppen a pápától való függetlenséget veti Vásárhelyi szemére: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági
jezsuita missziók i. m. 1/2, 551.
386 CSAPODI CSABA: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára, Magyar Könyvszemle 77 (1961)
399—421; FODOR PÁL: így kezdődött a török hódoltság, Keletkutatás, 1995 tavasz, 91—96.
382Frankl VILMOS: A budai Corvin-könyvtár történetéhez, Archeológiái Értesítő 5 (1871) 297—299.
388 Bécsből így írt ezügyben a pápának (1617. április 28.): „Anzi ultimamente per conseglio et instinto
deirillustrissimo Signor Conte <f Althan ho procurato appresso il Bassa di Buda, come plenipotentiario
del Gran Signore, le lettere per Vallachia, Transilvania et Moldavia, in virtű déllé quali si commetterá a
loro Prencipi, ehe lasciassero liberó essercitio alli cattolici; di piti per il detto Signor Conte, come per
persona, che con tanto spirito s’affaticha di promover il ben publico e della Republica Christiana, ho
indotto li miéi assistenti, ehe se li procurasse la Biblioteca di Buda; et perché da quelli ciö non fosse
avertito, che io la facesse phi per l’interesse delli christiani, ehe del Gran Signore, ho mostrato un
mezzo, ehe detto Signor Conte in questo particolare adoperasse, cioé ehe védéssé per mezzo suo о delli
amici e patroni di poter haver una cassa di libri turcheschi appresso il Serenissmo Gran Duca di
Fiorenza, per far almeno qualche ricompensa con quella alia Maestá Ottomana. E perché forse sua
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jezsuita rendfőnök azonban nem lelkesedett az elképzelésért, ugyanis a nagyherceget ismerve
teljesen valószínűtlennek tartották, hogy könyveitől megvált volna.389 Az ügy ezután nem
szerepel többé a levelezésnyagban. 3 ;u
A hódoltsági jezsuita misszió néhány éves tapasztalata mind a misszionáriusok, mind a
római vezetés számára nyilvánvalóvá tette, hogy a boszniai püspök és a bosnyák ferencesek
lelkipásztori hegemóniájukat féltve betolakodóknak tekintik a jezsuitákat, és ezért
akadályozzák a munkájukat. Ehhez ugyanakkor minden törvényes eszköz a rendelkezésükre
állott, mivel a boszniai püspök joghatósága a gyakorlatban mindazokra a részekre kiterjedt,
ahol a ferencesek működtek, tehát Szlavóniára és a hódolt Magyarország déli részeire.391
Emiatt kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy egy új, a hódolt Magyarország területén
joghatósággal bíró püspök kinevezését szorgalmazzák a pápánál, aki a jezsuita missziót segíteni
és jogilag védeni tudja. Az első ilyen irányú javaslatokat Bartol Kasic tette meg 1613 őszén, de
az ő tervei túl nagyszabásúak voltak ahhoz, hogy a Szentszék komolyan vegye őket. Ennek
ellenére a jezsuiták nem tettek le arról, hogy saját érdekükben egy irántuk jóindulatú és
lekötezett személy kinevezését szorgalmazzák. Színi István 1614 október 31-én Kasichoz írott
levelében Petar Katic kinevezését javasolta, mivel ő egyrészt békés természetű, másrészt talán ő
az egyetlen, akit Don Simone is elfogadna.392 Don Simone természetesen mihelyt tudomást
szerzett a kinevezés körüli tervezgetésről, rögtön Rómába akart menni, és a belgrádi
jezsuitákon keresztül útiköltséget és kinevezésének támogatását kérte a rendfőnöktől. Muzio
Vitelleschi, az új jezsuita generális azonban tisztában volt Matkovich esélytelenségével, ezért
lehűtötte reményeit és lebeszélte a teljesen felesleges utazásról.393
A Szentszék majd két éves tapogatózás után a jezsuiták és Graciani javaslatára 1618
február 12-én kinevezte Petar Katicot prizreni püspökké, és rábízta a szerbiai és szerémségi
katolikusok lelkigondozását, székhelyéül pedig Belgrádot jelölte ki.394 Ezzel az óvatos
megoldással Róma —legalábbis látszólag— egyrészt megkerülte a magyar király főkegyúri
jogát (hiszen a szerbiai Prizren sohasem tartozott Magyarországhoz), másrészt nem sértette a
bosnyák ferencesek joghatóságát sem, ugyanakkor biztosította a belgrádi jezsuita misszió
működéséhez szükséges ordináriust. Az események azonban másképpen alakultak.
Katic a császári követ, Ludwig von Molart és Graciani társaságában 1618
novemberében érkezett Belgrádba, a török hatóságoknál Don Simone szerezte meg a
szükséges engedélyeket. A belgrádi bosnyák ferences káplán, Vinko Stipancic azonban nem
Altezza potrebbe fare qualche difficoltá nel darla, prego Vostra Beatitudine con ogni filial et humil
modo, che facesse seriver al Gran Dúca, et indurlo con patemi mezzi a questa pia opera; e tanto piú,
percbe la Biblioteca sí darebbe alli huomini religiosi, li quali il bene, che cavarano da quella, sara
impiegato per il beneficio publico, che ridondará [föl. 140v] in utiltá di tante migliara d’anime e
maggior gloria di Sua Divina Maestá...” BAV Barb. lat. vol. 6905, föl. 140rv.
389 BALÁZS et ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióki. m. 1/2, 322—323, 330.
390 A budai könyvtár történetére még egy adatot találtam a missziószervezés dokumentumai között:
1632-ben Muszá vezír budai pasa orvosát, a raguzai származású Francesco Crassót azzal akarta
megbízni, hogy Mátyás király egykori könyvtárát rendezze. Jaőov, MARKO: Spisi Kongregacije za
Propagandu Vere и Rimu о Srbima 1 (1622—1644), Beograd 1986, (Zbomik za istoriju, jezik i
knjiznevnost srpskog naroda SANU. II Odeljenje 26.) 181.
391 JeLENIC: Spomenici kulturnoga rada i. m., 87.
392balÁZS ET ALü: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. l/l, 224.
393 BALÁZS et ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók /'. m.1/1, 246—247, 250—251; ARSI
Épp. NN. vol. 2, föl. 147v, 149r.
394 PremroU: Serie dei vescovi romano-cattolici di Beograd i. m., 499—500. Katic Sebenicóban
született 1563 táján, teológiából doktori fokozattal rendelkezett, sebemeói kanonok, majd monte
rotondói archipresbiter volt. Vö.: ASV Mise., Arm. XII, vol. 145, föl. 360r.
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engedte át neki a kápolnát, mondván, hogy az a scardonai püspök és boszniai adminisztrátor,
Antun Matic joghatósága alá tartozik. Katié a pápai breve értelmében Belgrádban
rezideálhatott, ez értelemszerűen a város egyetlen templomának használati jogát is jelentett.395
A ferencesek viszont szintén magától értetődően védték a jogaikat a hosszú évtizedek óta
általuk gondozott kápolnában. Mivel természetesen egyik fél sem volt hajlandó engedni, és
mind a bosnyák ferencesek, mind a Katié érdekében buzgólkodó Don Simone a török
hivataloknál igyekeztek saját igazuknak érvényt szerezni, ezért az új püspök kinevezése csak
újabb torzsalkodásokat, illetve a hivek számára a török előtti pereskedések miatt komoly
anyagi veszteségeket okozott. A két követ is megosztott volt a kérdésben: Graciani a jezsuiták,
Molart viszont a ferencesek ügyét támogattad 96
Katié érkezése tehát nem oldotta meg a hozzá fűzött reményeket, viszont a felszínre
hozta a belgrádi kolónia 1612 óta húzódó belső feszültségeit. Az egyháziak viszálya ugyanis
óhatatlanul megosztotta a város katolikus kereskedőit, ezt a megosztottságot a jezsuiták
házvásárlása tovább fokozta. 1617 elején a ferencesek már arról panaszkodtak a raguzai
köztársasághoz írott levelükben, hogy a kereskedők egy része kegyúri jogaikra hivatkozva el
akarja a barátokat távolítani a kápolnából.397 A raguzai szenátus az egyházi joghatóság és a
bosnyák ferencesek ügyében az első pillanattól kezdve nagyon határozott álláspontot képviselt:
a kegyúri jogaikból egy jottányit sem engedhetnek, ugyanakkor a ferencesekkel minden áron
meg kell őrizniük a békét, és továbbra is őket kell alkalmazniuk a kápláni szolgálatra.398 Az új
püspök belgrádi megjelenése és a kápolnában való működése a kegyuraság kérdését minden
korábbinál élesebben vetette fel. Amennyiben ugyanis a kereskedők a kegyurak, akkor a
püspök működése az ő engedélyüktől függ. Ha ellenben a ferenceseké a kápolna, abban az
esetben az egyébként prizreni címre felszentelt püspök csak az ő jóváhagyásukkal használhatja
a templomot.
Ez utóbbi álláspontot védte foggal-körömmel Vinko Stipancic belgrádi káplán 1618
novemberében, majd a segítségére siető rendtársa, Luka Kacic. A rövidesen tartományfönökké
választott ferences 1619 januárjában érkezett Belgrádba negyedmagával, hogy megpróbálják a
javukra elrendezni a viszályt. A püspök, a jezsuiták és az őket támogató kereskedők a pápai
brevére hivatkozva hajthatatlanok maradtak, mire a Kacic a raguzai szenátushoz fordult.
395 Az 1618. február 12-én kelt brevét közzétette: DUJÓEV: Sofijskata katoliSka arhiepiskopija i. m.,
121—122.
396 Az 1618—1619. évi belgrádi eseményekről valamennyi érdekelt fél beszámolói fennmaradtak.
Katié és a jezsuiták levelei: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók, i. m. 1/2, 336—
357 passim. Az itt kiadott válaszlevelekből az is egyértelműen kiderül, hogy a jezsuita rendfonök nem
helyeselte Katié és a jezsuiták akcióját a kápolna használatbavételére, mivel előre látta az ebből
származó komoly veszélyeket. Don Simone 1622-ben kelt jelentése: APF Miscellanee Diverse vol. 22,
föl. 183r—185r (kiadta: TÓTH ISTVÁN GYÖRGY: A mohácsi plébános, a budai pasa, és a kálvinista
konstantinápolyi pátriárka. Don Simone Matkovics levelei a Hitterjesztés Szent Kongregációjához
(1622—1635), Ráday Gyűjtemény Évkönyve 8 (1997) 209—216); Vinko Stipanéic 1628-ban
összeállított beszámolója: APF SOCG vol. 388, föl. 76r—77v. Ez utóbbit részben kiadta: FERMENDZiN:
Acta Bosnae i. m., 383—384.
397 PAD Acta 17. st, 2222/3.
398 PAD Litt. Lev. vol. 43, föl. 61v—62r, 149rv, 153v. A raguzai köztársasághoz írott valamennyi
levél címzettje ,Jl Rettore e Consiglieri della Repubblica di Ragusa”, és ugyancsak ez az aláírás
található az állam hivatalos levelein is. Ez a testület azonban nem a szenátus (Senato vagy Consiglio dei
Pregadi), hanem a kistanács (Consiglio Minőre), amely a hivatalos levelezést intézte. Ugyanakkor az
állam legfőbb döntéshozó szerve a szenátus volt, ez határozott valamennyi fontosabb kérdésben, és a
levelezés is az ő utasításainak szellemében történt, ezért használom a köztársaság szinonimájaként a
szenátust. Vö.: APPENDINI: Notizie istorico-critiche i. m. I, 185—190; Dl VITTORIO, ANTONIO:
Finanze e moneta a Ragusa nell 'etá déllé crisi, Napoli 1983, 11—14.
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Hosszú és számunkra is nagyon tanulságos leveleiben kertelés nélkül kimondta, hogy a
viszályok gyökerei a jezsuiták érkezéséig nyúlnak vissza. A kereskedők egy része ugyanis a
jövevények mellé állt, míg a másik részük hű maradt a régi káplánokhoz. Kacic egy olyan
szenátusi határozatot szeretett volna kieszközölni, amely egyszer és mindenkorra a ferencesek
számára biztosítja a belgrádi kápláni állást. Ennek érdekében még a raguzaiak kegyúri jogát is
hajlandó volt elismerni. Véleménye szerint egyébként a jezsuitákra és az általuk kreált prizreni
püspökre az égvilágon semmi szükség sincs a városban, hiszen azt könnyedén ellátta a bosnyák
ferences provincia és a boszniai püspök. Emellett a prizreni püspök a magánházban berendezett
belgrádi kápolnát székesegyházaként kezelte, ünnepélyes bevonulást rendezett, ezzel egyrészt
veszélybe sodorta a belgrádi katolikusokat a török hatóságok előtt, másrészt pedig a raguzaiak
a missziós püspökök miatt el fogják veszíteni a kápolna kegyúri jogát, ahogyan az Szófiában is
történt. Mindenki számára az lenne tehát a legjobb, ha a püspök székhelyére, Prizrenbe
távozna, vagy legalább ne követeljen a kápolna felett joghatóságot—hangzott a levelek
konklúziója. Javaslatainak a török bíróság bevonására való célozgatással adott némi
nyomatékot.399
A köztársaság a viták elmérgesedését meglehetős rosszallással vette tudomásul, a
felelősséget pedig saját kereskedőire hárította. Mindenekelőtt azt vetette a szemükre, hogy
belső viszályaikkal veszélybe sodorták az Oszmán Birodalomban élvezett kiváltságaikat, és
ezzel egész kereskedelmi tevékenységüket kockáztatták. A szenátus szemében három dolog
biztosíthatja a fennmaradásukat: a belső egység helyreállítása, a veszélyes újítások elkerülése és
a bosnyák ferencesekkel való kibékülés. Az utasítás szerint ügyeiket csakis raguzai fórumok
előtt intézhetik, a török bíróság bevonását szenátus súlyos büntetéssel fogja sújtani. 400
Nem véletlenül időztem el ilyen hosszan a kápolna körüli viszályokkal kapcsolatos
raguzai és bosnyák állásfoglalás ismertetésével, ugyanis az első levélváltások argumentációja a
későbbi levelezésanyagban szinte változatlanul fog ismétlődni. Az egymásnak feszülő érvanyag
talán legmeglepőbb sajátossága, a raguzai szenátus és a fennhatósága alatt álló belgrádi kolónia
közötti alapvető nézeteltérés megértéséhez számításba kell vennünk a központi kormányzat és
a balkáni kereskedőtelep eltérő perspektíváját. Az állami vezetés minden eszközzel
megpróbálta a város gazdasági életének legfontosabb szektorát, a balkáni kereskedelmet
változatlan jogi keretek között fenntartani, ebből a szempontból (az Oszmán Birodalom belső
viszonyait ismerve) minden helyi zűrzavar végzetessé válhatott. A bosnyák ferences provincia,
mint az oszmán berendezkedéshez ezer szállal kötődő egyházi intézmény, a raguzaiak ideális
szövetségesének bizonyult. A belgrádi kereskedők ezt az „érdekházzasságot” bontották fel
azzal, hogy a barátok ellen fordultak, és a jezsuiták pártjára álltak. A szenátus ugyan nem
zárkózott el a jezsuiták támogatásától,401 de ragaszkodott a ferencesek megtartásához. A
belgrádiakat ugyanakkor az egyháziak viszálya érthető módon több pártra osztotta, amit
Raguzában aligha tűrhettek el.
399 PAD Acta 17. st, 2222/5, 6. Ugyanilyen értelemben írt a köztársaságnak Torna Ivkovic
tartományfonök is (Fojnica, 1619. március 10.): PAD Acta 17. st, 2202/1. A levélben említett szófiai
kápolna-viszály Petar Zlojutric szófiai püspök joghatósági igényei miatt kezdődött. A püspök a szófiai
káplán (Agostino di Vincenzo volt budai káplán!) felett ordináriusi joghatóságot akart gyakorolni,
megakadályozva a kereskedők szabad káplánválasztását és kivonva őket a raguzai érsek fennhatósága
alól. A raguzai szenátus a püspök ellen fordult, és a missziós ügyekben illetékes Szent Hivatal
Kongregációja sem állt ki egyértelműen mellette, hanem a kereskedőkkel való együttműködésre
ösztönözte. A vitára vonatkozó források: ACDF St. St. vol. Q3—b (Salinate levelei, oldalszámozás
nélküli kötet); ACDF S. O. Decreta vol. 1613, pag. 141, 524, vol. 1614, pag. 219, vol. 1615, pag. 358,
vol. 1617, pag. 289; PAD Litt. Lev. vol. 43, föl. 28r, 40r—41r.
400 pad Litt. Lev. vol. 43, föl. 153v—155r.
401 1618. augusztus 18-án újra ajánlotta Bonist a kereskedőknek: Uo. föl. 150v.

113
A püspök helyzete végül azért vált tarthatatlanná, mivel természetes szövetségeseivel, a
raguzai kereskedőkkel is összetűzésbe került kápolnájuk néhány hiányossága miatt, annak
bizonyítékaként: végképp nem tud a hódoltsági viszonyokhoz alkalmazkodni. Katié 1619.
február 20-án jelentkezett először a raguzai szenátusnál, levelében dicsérte a kereskedők
buzgóságát és támogatását, de néhány megátalkodott fiatal kereskedő (így a név szerint is
említett Paolo Nepoti) megfékezését kérte.402 A püspök 1621 nyarán (az eddigi eseményekből
semmit sem okulva) a kápolna zsinati normák szerint való átalakítására határozta el magát. A
templomban ugyanis nem volt megfelelő keresztelőkút, illetve a nők helyéül szolgáló külső
emelvények ablakredőit szűkebbre akarta ácsoltatni, hogy az ifjak a lányok bámulása helyett a
misére figyeljenek. A raguzai kereskedők természetesen semmiféle változtatásról sem akartak
hallani, hiszen a polgárok Raguzában sem engedtek beleszólást az egyháziaknak a temlomok
anyagi ügyeibe. Katié végül interdictummú sújtotta a kápolnát, lehetetlenné téve ezáltal az
egyházi életet a városban.403 A viták során ráadásul egy helybeli janiccsárral is meggyűlt a
bajuk, ami végképp feldühítette a szenátust. Raguzából határozott hangú levelekben utasították
a kereskedőket, hogy a kápolnájukkal kapcsolatban semmilyen változtatást sem tehetnek, és
kötelesek a belső egység azonnali helyreállítására, ugyanis ennek megbomlása minden baj
közvetlen oka. A jezsuitákat pedig csak addig támogassák, amíg ez nem veszélyezteti a
kápolna feletti jogaikat.404 A köztársaság 1621/22 fordulóján kettős diplomáciai akcióba
kezdett: egyrészt utasította két portai követét, hogy azonnal szerezzenek védőlevelet a belgrádi
kápolna számára,405 másrészt Marcantonio Gőzzé római ágens és Alessandro Famese
bíborosprotektor révén a Szentszéknél próbálták meg elérni Katié megfékezését.406 A Rómába
írott levelekből kirajzolódik a raguzai vezetés álláspontja: kereskedőik önként, saját pénzükön
tartják fenn kápolnáikat az Oszmán Birodalomban. Ezek tehát nem az ordinárius joghatósága
alatt álló formális templomok, amelyek működtetését a török számukra sem engedélyezné,
hanem magánházakban berendezett imatermek. Ez magyarázza, hogy miért nem
engedelmeskedtek a püspöknek, aki szigorú fellépésével a kápolna puszta létét is veszélybe
sodorta.
Ezek az események újra felvetik a raguzai egyházi kiváltságok kérdését. A
Konstantinápolyba írott levelekben ősi szultáni kiváltságaikra hivatkozva kérték a kápolna
védelmét, míg a Rómába küldött utasításokban kifejezetten arról panaszkodtak, hegy a török
törvények miatt kénytelenek eltitkolni a kápolnájukat. Emögött a kettős érvelés mögött nyilván
elsősorban az a felismerés áll, hogy más argumentumokkal lehet a nagyvezírt és ismét
másokkal a pápát meggyőzni, de mindamellett az egyházi jellegű kiváltságok ambivalenciájára
402 PAD Acta 17. st, 2231/1.
4^2 DRAGANOVIC, KRUNOSLAV: IzvjeSce apostolskog vizitatora Petra Masarechija о prilikama kától,
naroda и Bugarskoj, Srbiji, Srijemu, Slavoniji i Bosni g. 1623. i 1624, Starine JAZU 39 (1938) 34;
APF SOCG vol. 262, 13rv, 18v (Belgrádban élő raguzai kereskedők levele a pápához, Belgrád, 1622
április 1.)
404 PAD Litt. Lev. vol. 43, föl. 247r, 249r, 258v—259r, 260v.
4°5 Uo. föl. 258r. A Raguzai Köztársaságnak nem volt állandó portai követsége, hanem az éves adót
Konstantinápolyba szállító két „poklisar haraca” révén intézte hivatalos ügyeit a központi oszmán
vezetéssel, illetve a helyi hatóságokkal. Vö.: BlEGMAN: The Turco-Ragusan Relationship i. m., 36—39
és újabban: MIOVIC-PERIC, VESNA: Metode dubrovacke diplomacije и kontktima s Osmanlijama,
Medunarodni simpozij Diplomacija Dubrovacke Republike, Zagreb 1998, (Zbomik Diplomatske
akademije br. 3 — posebno izdanje) 243—252.
406 pad Litt. Pon. vol. 13, föl. 18r—19r, 57r, 66v. A raguzai-szentszéki kapcsolatokról nem készült
megfelelő feldolgozás, ez a legújabb ilyen tárgyú összefoglalás színvonalán is meglátszik: Cvrlje,
VJEKOSLAV: Diplomacija Dubrovacke Republike i Svete Stolice i njihovi odnosi, Medunarodni
simpozij Diplomacija Dubrovacke Republike, Zagreb 1998, (Zbomik Diplomatske akademije br. 3 —
posebno izdanje) 117—129.
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is jól rámutat. Mint arról az előző fejezetben szó volt, a raguzaiaknak csak hallgatólagos,
adófizető jogállásukból többé-kevésbbé automatikusan következő kiváltságuk volt a török
területen való vallásgyakorlatra, ugyanakkor kápolnáikat az oszmán hódítás után rendezték be,
ami az alapvető templomállítási tilalommal ellenkezett. Ez a kettősség a továbbiakban a
raguzaiakkal szemben egyre ellenségesebb helyi hatóságok kezében állandó ütőkártya lesz a
kereskedőváros polgárai ellen.
* * *

Katié belgrádi kudarcait vizitációival igyekezett kompenzálni. Ebben segítségére voltak
a megnövekedett számú jezsuita misszionáriusok, ugyanis 1618 őszén Kasic és Marin Drago is
Belgrádba érkeztek.407 Kasic érkezése után a Szerémségbe és Szlavóniába indult missziózni:
Mitrovicán és Eszéken át Viljevóra ment, ahol két hónapot töltött, bejárva a környékbeli 14
falut. Itteni életmódja és munkája igazi misszió volt, hiszen a belgrádi kényelemtől és
biztonságtól távol, igen szegény körülmények között dolgozott. A falvak templomai általában
teljesen elhagyatottak voltak, ezért használat előtt alapos takarítást kellett végeznie, legtöbbször
azonban templom híján magánházaknál misézett. A helyi papság meglehetősen szedett-vedett
volt: nős papok, pappá nem szentelt (de mégis „miséző” és „gyóntató”) katolikus prédikátorok,
illetve néhány raguzai pap és bosnyák ferences alkották a helyi klérust. Önéletrajzában a
jezsuita szinte regényszerű elevenséggel ismerteti hódoltsági utiélményeit és kalandjait: az őt
szállító kocsi annyira tele volt, hogy neki csak a könyvesláda tetején maradt hely; többször
kellett (akár az ablakon át is) menekülnie a török elől, máskor pedig éppen előle futottak el,
mivel töröknek nézték; hazaútja során a budai rác kocsis becsapta, így csak Zimonyig jutott el.
Visszatérése és rövid belgrádi pihenő után Temesvárra ment, hogy a környező falvaiban
működő Tugolinitől átvegye a városi lelkipásztorkodást. Itteni munkája —mint később
valamennyi temesvári jezsuita misszionáriusé— afféle káplánkodás volt: misézés, prédikáció és
keresztelés. Nem is csoda, ha a nyughatatlan páter beleunva a kisegítésbe, Katié és Graciani
érkezésének hírére, Tugolini visszajöttét be sem várva, otthagyta állomáshelyét és visszasietett
Belgrádba. 408
A prizreni püspök első vizitációs útjára 1619 februárjában került sor: Marin de Bonis
társaságában a bácskai falvakba utazott bérmálni. Február 14-én érkeztek a Duna partjára, ahol
már 300 ember várta őket. A hívek sírtak örömükben és a kezüket csókolgatták, hiszen még
sohasem láttak püspököt. Bonis rendtársának, Marin Gonodolának levélben részletesen
beszámol bukini és sontai működésükről, a misszió módszerében nem nehéz felismerni a
tengerentúli missziókban alkalmazott eljárásokat. A hívek a paphiány miatt semmit sem tudtak
a katolikus vallásról, ennek ellenére ragaszkodtak hitükhöz. Kezdetben elmenekültek a
misszionárius és a püspök elől, ezért papok először a gyerekeket próbálták meg magukhoz
csalogatni kisebb ajándékokkal (szentképek, agnus dei, csengettyűk). A kicsikkel
összebarátkozva elkezdték őket tanítani, és rajtuk keresztül vették rá a felnőtteket is, hogy
jöjjenek a misszionáriusokhoz tanulni. 409
407 VaninO: Autobiografija Bartola KaSica i. m., 69—71; ARSI Épp. NN. vol. 2, föl. 167r; BALÁZS
ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióki. m.I/2, 335.
408 Vanino: Autobiografija Bartola Kasica i. m., 71—88. Az események után évtizedekkel papírra
vetett, rendkívül színes leírás egyetlen hiányossága, hogy kronológiailag megbízhatatlan, ugyanis
szlavóniai és temesvári missziójára az egykorú források szerint 1618/1619 telén került sor, és nem pedig
1619 tavaszán, ahogyan azt önéletrajzában állítja. Vö.: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita
missziók i. m.I/2, 336, 350—352.
409 Uo. 350—352. Bonis bácskai és karassevói misszióiról a Szent Hivatal Kongregációjának is
beszámolt (Belgrád, 1621. június 30.): ASU St. St. vol. Q3—b (oldalszámozás nélküli kötet). Bonisnak

115
1619 kora tavaszán a püspök Kasic, Don Simone és egy szerémségi plébános
társaságában vizitálta a szerémségi katolikus plébániákat, húsvét után pedig Eszéket és a Dráva
menti falvakat látogatták meg. Az egyházlátogatás biztonságát a raguzai kereskedők
garantálták, de külön felhívták a figyelmet az óvatosságra, illetve a protestánsok
háborgatásának elkerülésére. A vizitátorok sorra felkeresték a nagyobb szerémségi plébániákat
(Morovic, Marinci, Njemci, Ilok), mindenütt bejelentkeztek az illetékes török hivatalnoknál
(kádi vagy szandzsákbég), és kihirdették a híveknek a következő állomáshelyüket, hogy az
ottaniak fel tudjanak készülni fogadásukra. Ezzel a módszerrel biztosították a vizitáció
zökkenőmentességét. A több pap részvétele nagyban növelte a lelkipásztori munka
hatékonyságát: párhuzamosan tudták felkészíteni a népet a bérmálásra (az általában morális
tartalmú) prédikációkkal, gyóntatással és hitoktatással. A vizitáció ismertetésekor (akárcsak
önéletrajza korábbi fejezeteiben) Kasic többször hangsúlyozza a törökök jóindulatát a
katolikusok és papjaik iránt.410
Második közös vizitációs útjuk Eszéken át a Drávamellékre vezetett. A Dráva menti
horv'át települések a szomszédos magyar református falvak, illetve a Zrínyiek által küldött
prédikátorok hatására reformátusokká lettek, és elszigetelt helyzetük miatt kiváló célpontot
jelentettek a horvát anyanyelvű katolikus misszionáriusok térítő buzgalmának.411 Katié és
kísérete április végén nyolc napot töltött Eszéken a vásár idején, majd Krizevci és Kuzminci
érintésével Valpovóra mentek. Itt a raguzai kereskedők korábbi intelme ellenére, a helyi
katolikusok kérésére (és nyilván Don Simone ösztönzésére), a helyi kádi előtt 25 tallér
lefizetésével sikerült a reformátusok két templomát megszerezniük. Ebben fo segítségük egy
francia renegát volt, aki még 1600-ban dezertált mintegy 300-350 társával együtt Pápáról. A
török segítséggel visszaszerzett templomokat (az egyik Marijanci községben volt) katolikus
módra átrendezték és rekonciliálták, majd megkezdték a helyi lakosság térítését. Ebben Kasic
élt a nyilvános hitvita eszközével is: Grguijanciban két református prédikátorral, Magyar
Tamással és Petar Jugovic-csal mérkőzött meg, és Belgrádba visszatérve hitvitázó művet is írt
ellenük, amely sajnos nem maradt fenn. A reformátusok természetesen nem nyugodtak bele
templomaik elvesztésébe, és az év folyamán kísérletet tettek a belgrádi hatóságoknál
visszaszerzésükre.412
1619 nyarán Bonis folytatta missziós körútját, és a Színi által már korábban felfedezett
„új Indiába”, Karassevóra és környékére (Székás, Rékás, Nikolinci, illetve Karánsebes)
ment.413 Karassevó a Krassó völgyének központi települése volt, nem messze az erdélyi
és társainak (akárcsak elődeiknek) teljes búcsú hirdetésére is volt felhatalmazásuk, de feloldozási
fakultásokat nem kaptak: ASV Sec. Brev., Reg. vol. 604, föl. 125r—126r.
VANINO: Autobiografija Bartola KaSica i. m., 88—95.
411 BUTURAC: Katoliöka crkva i. m., 46.
412 VANINO: Autobiografija Bartola KaSica i. m., 95—110. Kasic ezúttal 1620. február 9-én hagyta el
a hódoltságot és az elkövetkező évtizedben Raguzában működött, és igen kiterjedt irodalmi
tevékenységet folytatott. Erre vö.: MUSTAC, IVAN: DuSobriznicki, knjizevni i prevodilaőki rád Bartola
KaSiéa и Dubrovniku, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku 29 (1991) 81—97; BALÁZS ET ALII:
Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m.I/2, 352—353, 356—357. Katic beszámolója a templomok
visszaszeréséről és 7000 hívő megbérmálásáról a Szent Hivatalnak (Belgrád, 1619. június 9.): ASU St.
St. vol. TT1—a, (oldalszámozás nélküli kötet). A pápai francia zsoldosok dezertálására legújabban:
SAHIN-TÓTH, PÉTER: A propos d'un article de C. F. Finkel: Quelques notations supplémentaires
concernant les mercenaires de Pápa, Turcica 26 (1994) 249—260.
412 Bonis beszámolói karassevói missziójáról: BALÁZS ET ALH: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók
i. m.I/2, 366—370, 377—378; ASU St. St. vol. Q3—b (oldalszámozás nélküli kötet, Belgrád, 1621.
június 30.) A pápa 1620. február 8-án kelt brevéjében felhatalmazást adott Borúsnak, hogy az Erdély és
Havasalföld határán levő misszióban három vagy négy párt harmadfokú, egy párt pedig másodfokú
rokonság házassági akadálya alól felmentsen. ASV Sec. Brev., Reg. vol. 581, föl. 9 Ír—92r.
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határtól, Bonis becslése szerint mintegy száz házból állt. Lakói a katolikus vallású
karassovánok, egy Koszovóból északra húzódott szerb-bolgár-albán-aromán keverék
népcsoport, akik a rómaiak leszármazottainak mondták magukat, és a misszionáriusok által alig
értett keverék nyelvet beszéltek.414 A jezsuita misszionáriusok által bejárt vidékék közül
kétségtelen, hogy ez a hegyekkel körülvett, teljesen elzárt erdős terület volt a legelhagyatottabb
és legszegényebb, ahol az emberek a paphiány miatt gyakorlatilag hit nélkülivé váltak. Ilyen
körülmények között nem csoda, hogy a vallásosságuk elsősorban különféle babonás elemekből
állt, rokonok kötöttek egymással házasságot, majd elváltak és újraházasodtak, illetve az új
naptár bevezetése is komoly ellenállásba ütközött. Három hónapig tartó missziója során
jelentős eredményekről számolt be a rendfonöknek: életgyónások, keresztelések, hitoktatás, a
katolikusok megerősítése hitükben. Itteni munkáját annyira fontosnak tartotta, hogy 1619
őszén, majd feltehetőleg a következő években is visszatért. Kitartó fáradozásának
eredményeként ekkor már áttérésekről is beszámolhatott, hiszen a pap nélküli közösségek
könnyen elfogadták a közöttük (legnagyobb megdöbbenésükre fizetség nélkül) buzgón
dolgozó katolikus pap hitét. Missziói nyilván hozzájárultak ahhoz, hogy Karassevó a
következő évtizedekben a hódoltsági missziószervezés egyik központja lett.
1619 nyarán rövid szerbiai tartózkodás után a prizreni püspök is visszatért a hódolt
Magyarországra. Feltehetőleg Don Simone társaságában Baranyába ment és török segítséggel
újabb templomfoglaló akcióba kezdett, amelynek kimeneteléről nincs tudomásunk.415 Közben
persze Don Simone sem nyugodott, és török segítséggel támadást indított a baranyai
reformátusok ellen, és igyekezett minél több templomot megszerezni. A török jóindulatát
különösen a hercegszőlősi reformátusokkal szemben sikerült megnyernie, akik emiatt később
ellene uszították a (valószínűleg pécsi) basát. Matkovich ekkor már a mohácsi plébániát
vezette, ahol saját számítása szerint négyszáz reformátust térített meg. Itt támadtak rá a basa
emberei, emiatt elmenekült és bujkálni volt kénytelen, végül Belgrádban ötven tallér fejében
sikerült elhárítania az őt fenyegető veszélyt. A következő években is számos konfliktusba
keveredett, többször került összetűzésbe a baranyai és Dráva melléki reformátusokkal, illetve a
szerb ortodox papokkal, akik bevádolták a töröknél, hogy adót szed a katolikusoktól a
pápának, és a budai török bíróságon csak 1000 dukát kifizetése árán szabadult.4^
A szélmalomharcaiba egyre inkább belebonyolódó Don Simone 1620-ban újra
összetűzésbe került a pécsi jezsuitákkal, különösen Csemeky János elöljáróval. Vásárhelyi
távozása után 1617-ben csak Matej Vodopia maradt a misszióban, így szóba került az állomás
feloszlatása is. A pápa viszont annyira szívén viselte a hódoltsági misszió sorsát, hogy

4*4 ZÁCH, Krista: Die bosnische Franziskanermission des 17. Jahrhunderts im südöstlichen
Niederungarn, München 1979, (Studia Hungarica 13.) 56; UŐ: Die Karaschowaner des rumänischen
Banats im Spiegel neuer Quellen aus dem 17. Jahrhundert, Buletinul bibliotecii románé 13 (1982)
180—192.
4„Doppo il ritomo mio da Servia sono stato in Cinquechiese dal bassa di Canisa a presentarli un
novo emre venutomi da Constantinopoli per la total recuperatione delle chiese di Podravie, quale doppo
haverlo letto et visto, le altre scritture ha fatto ordine, che possiamo pigliare le dette chiese et cacciare
via li heretici, il che si metterá in essecutione fatte le feste.” ASU St. St. vol. TT1—a (oldalszámozás
nélküli kötet, Belgrád, 1619. december 30.) A Szent Hivatal Kongregációja elégedetten konstatálta
Katié hódoltsági eredményeit 1619. augusztus 8-án és 1620. február 20-án tartott ülésein: ACDF
Decreta S. O. vol. 1619, pag. 286; vol. 1619—1620, föl. 301v.
416 App Miscellanee Diverse vol. 22, föl. 183r—185r. Nincs rá pontos adatunk, hogy mikor vette át a
mohácsi plébániát. Az 1622. évi jelentésben több, Don Simone írásaira jellemző topikus elemet és
túlzást találunk. Ezek közül a legjellemzőbb, amikor arról ír, hogy Bethlen Gábor felbérelte a törököket
a hódoltsági katolikus papok és különösen az ő legyilkolására.
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Vitelleschi rendfonök nem tudta elszánni magát erre a lépésre,417 és sürgetésére a
tartományfonök végül 1618-ban a magyar Cserneky Jánost küldte Pécsre. Csemeky
alsólendvai származású volt, 1609-ben lépett be a jezsuita rendbe, nyilván a szülőhelyén
missziózó Vásárhelyi Gergely hatására.418 Ennek ellenére Vásárhelyi mégsem ajánlotta a
misszióba természete miatt, ellenben Színi, aki még Rómából ismerte, kiállt mellette.419 A
rendkívül rabiátus természetű páter emberére akadt a Pécs környékén egyre elbizakodottabban
fellépő Don Simonéban, aki Matej Vodopia panaszai szerint is uralkodni próbált a jezsuiták
felett, és többet ártott a misszió ügyének, mint a törökök és az unitáriusok. Kettejük
konfliktusának a személyes ellenszenv mellett volt egy sokkal mélyebb, egyházjogi oka is:
Csemekyt (akárcsak annakidején Vásárhelyit) a pécsi püspök helynökének nevezte ki, ezt
viszont Don Simone és Katic nem voltak hajlandóak elismerni. A prizreni püspök Don Simone
társaságában vizitált a pécsi egyházmegyében, sőt a podraviai templomfoglalások költségeire is
akart gyűjteni a baranyai katolikusok között. Ezt a pécsi jezsuiták ellenezték, és írtak ezügyben
Dallos Miklós pécsi püspöknek is, védelmet kérve a misszióspüspök ellen.4-0 Don Simone
végül feljelentette Csernekyt a rendfönöknél magaviseleté miatt, a páter azonban tisztázta
magát, és a római elöljárók sem vették túl komolyan a patvarkodó természetéről közismert pap
vádjait.421
1621-ben Cserneky Grácba ment anyagi segítségért és új társért, ekkor hozta magával a
teológiai tanulmányai befejezése előtt álló Grgur Sveticet.422 A három páter együttműködése
azonban korántsem volt ideális: Csemeky egyre durvábban bánt rendtársaival és környezetével
egyaránt, Svetic akarata ellenére az iskolai munkát kapta, amelyhez sem kedve, sem pedig
tehetsége nem volt, a megfáradt Vodopia pedig az alkoholba menekült a nehézségek elől. A
belső bajokhoz külső veszélyek is járultak: a nem kis önbizalommal megáldott Csemeky
kicsinek találta a Vásárhelyi által 1613-ban vásárolt házat, ezért 1621 tavaszán egy nagyobb,
olasz stílusú épületet emeltetett. Amikor török szomszédai erről megpróbálták lebeszélni,
kinevette őket, mire azok egyszerűen elzavarták a jezsuitákat az új házukból. Cserneky, látva a
helyzet komolyra fordultát, elhagyta Pécset és a királyságba ment, elutazásával még inkább
veszélyeztetve Pécsett maradó rendtársait a gyanakvó és felbőszült törökök előtt.423 1622
júniusában Csemeky újra megpróbálkozott a ház visszaszerzésével, de ekkor már a bosnyák
ferencesek is bekapcsolódtak a vitába, és a török bíróság segítségével börtönbe juttatták a
jezsuitát. A Pécsett működő raguzai kereskedők hiába álltak ki a páter mellett, a kádi
417 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m.I/2, 276, 282, 285, 311.
418 LUKÁCS: Catalogi i. m. II, 566.
419 BALÁZS ET ÁLD: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióki. m.I/1, 135, 151.
470 HOLOVICS FLÓRIÁN: Baranya a XVII. század elején. (Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620ban), A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 11 (1966), Pécs 1967, 172—173. Dallos elődje, Pyber
János szintén küldött Rómába ad limina jelentést, amely mindezidáig lappangott (Nagyszombat, 1618.
december 20.) Ebben menti magát az ad limina látogatás elmulasztása miatt, és jelzi: a török miatt
Pécsre ugyan egyáltalán nem mehet, ezért Nagyszombatban él, de „...quantum quidem per Turcarum
immanitatem licet, curae quoque subditorum bonorumque episcopalium recuperandorum studio, quam
possum, diligenter invigilo.” BAV Fondo Boncompagni-Ludovisi vol. E 19, föl. 183rv.
421 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 384—384, 389—393.
422 Uo. 394—397. Szerette volna megnyerni a misszió számára földijét, Dobronoki Györgyöt, aki
szintén Vásárhelyi missziójának idején lépett be a Társaságba, illetve egykori római iskolatársát, a
raguzai patríciuscsaládból származó Giovanni Gradit. Dobronoki később a jezsuiták magyarországi
terjeszkedésének egyik kulcsfigurája lett (vö.: LUKÁCS: Catalogi i. m. II, 575), Gradi pedig néhány
hónapos raguzai missziós munka után, 34 éves korában, 1623. január 29-én elhunvt (vö.: ARSI Rom.
vol. 172, föl. 135v, vol. 80, föl. 64r; ARSI HS vol. 42, föl. 13v.)
423 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m.I/2, 400—402.
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visszautasította őket, mondván: raguzai létükre minek avatkoznak be a magyarok és horvátok
ügyébe. Cserneky végül 100 tallér lefizetése ellenében kiszabadult, de a templomot jó ideig
nem használhatták, és csak egy magánháznál misézhettek.424
A rendfőnök a tarthatatlan helyzet orvoslására 1622 májusában Cserneky leváltását
határozta el. Az osztrák provincia vizitátora, majd tartományfonöke, Giovanni Argenti nem
sietett az utasítást végrehajtani, emiatt a talajt vesztett és teljes szabadságban élő Cserneky
feltehetőleg elcsábított egy asszonyt Pécsett. A rendfonök ezután ténylegesen kezébe vette az
ügyet: 1624 augusztus 31-én alapos vizsgálat után elrendelte Cserneky azonnali kizárását a
rendből, a pécsi missziót pedig a szorosabb felügyelet érdekében kivette a misszióra nem sok
gondot fordító osztrák tartományfonök joghatósága alól, és a belgrádi superior, Jakov Tugolin
irányítása alá helyezte.425 Az évtized második felének eseményei azonban megmutatták: a
hódoltsági misszió északi tagozatát nem lehetett Bécstől és Pozsonytól függetleníteni.
* * *

A hódoltsági jezsuita misszió 1616—1622 közötti fejlődése döntő fontosságú az
intézmény története szempontjából: a kezdeti tapogatózások után ugyanis ezekben az években
szilárdultak meg a misszió szervezeti keretei, kialakult az a munkatér (Belgrád, Szerémség,
Szlavónia, Baranya, Temesköz), amelyen az elkövetkező évtizedek misszionáriusai dolgozni
fognak. Ugyanakkor megmerevedtek a frontvonalak is, és pontosan kirajzolódtak a Rómából
szervezett missziók működésének korlátái is: Pécsett egy egész évtizedig tartó, súlyos
konfliktus kezdődött el 1622-ben, Don Simone a jezsuiták támogatójából (terveinek
meghiúsulását látva) ellenségükké vált. Belgrádban pedig az elsődleges ferences-jezsuita
ellentét a kápolna körüli harccá kezdett kiszélesedni, amely a következő években alapjaiban
rengette meg a missziók munkáját. A konfliktus elmérgesedésének fo oka kétségtelenül a
jezsuiták által szorgalmazott belgrádi székhelyű missziós püspök kinevezése volt. A püspök
megjelenése nyilvánvalóvá tette az eddig monopolhelyzetben levő bosnyák ferencesek számára,
hogy a „római papok” hosszú távra rendezkedtek be és ezzel veszélyeztetik az ő pozícióikat. A
Katié működése alatti konfliktusok utódai alatt újratermelődtek, és a helyi bosnyák és raguzai
kereskedők bevonásával még durvábbá váltak. Jelentős változás állt be a korábbi évek
gyakorlatához képest a katolikus misszionáriusoknak a török hatóságokhoz való viszonyában
is: eddig ugyanis csak a protestánsokkal és az ortodoxokkal való vitáikban fordultak a török
bíróságokhoz, 1618-tól kezdve ezt az eszközt a katolikusok egymás közötti torzsalkodásaik
során is igénybe vették. Ez az eljárás temészetesen hosszú távon a török berendezkedéshez jól
alkalmazkodó, a hódítók intézményrendszerébe rokoni és számos egyéb kapcsolatok révén
beépülő bosnyák ferenceseknek kedvezett.

424 ARSI Rom. vol. 131 I, föl. 235rv.
422 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m.1/2, 403—404, 406—407, 417, 424;
ARSI Rom. vol. 18 II, föl. 44 Ív. A belgrádi superior joghatóságának kiterjesztése már 1622 július 16án megtörtént, de a rendfonök válaszleveleinek tanúsága szerint ezt a határozatot 1624-ben újra meg
kellett ismételni.
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VI) A Hitterjesztés Szent Kongregációja és a hódoltsági missziók (1622-1635)
1) A Hitterjesztés Szent Kongregációja első kapcsolatai a hódolt Magyarországgal (16221624)
Mint az előző fejezetekben láttuk: a Szentszék a 16. század közepe óta többször
kísérletet tett, hogy a missziók ügyét a kezébe vegye és központilag, egységes elgondolások
szerint szervezze meg. Ennek ellenére az V. Pius és V. Pál közötti időszak (1566—1621)
tervei a megfelelő szervezettség és a szükséges anyagi alapok hiánya miatt kudarcba fulladtak.
Természetesen nem csak a kúria tehetetlensége okozta a sikertelenséget, hanem igen komoly
ellenállást tanúsítottak a Rómától kapott privilégiumok értelmében a tengerentúli missziók
jelentős részét felügyelő spanyol és portugál uralkodók is.4-6 Emiatt a missziók irányítását az
egyes rendfőnökök, az államtitkár és főleg a Szent Hivatal Kongregációja végezte — a
hódoltsági missziók példája jól mutatja, hogy mennyire eltérő szempontok alapján.
A katolikus megújulás második szakaszának talán legjelentősebb eseménye volt,
amikor XV. Gergely pápa 1622. január 6-án megalapította a Hitterjesztés Szent
Kongregációját (Sacra Congregatio de Propaganda Fide), hosszú időre teljessé téve ezáltal az
V. Szixtusz által kialakított kúriai intézményrendszert. Az Jnscrutahili” kezdetű alapító bullát
csak 1622. június 22-én bocsátotta ki, ennek ellenére az intézmény rögtön megalapítása után
megkezdte a munkáját. A kongregációt 13 bíboros, két prelátus és a titkár alkotta. A bíborosok
számának megfelelően az akkor ismert világot 13 részre osztották, az egyes részeket egy-egy
bíboros fennhatósága alá rendelték, továbbá minden területet egy nunciusra vagy pátriárkái
helynökre bíztak. A 13 tartományból 8 Európában volt, ez is világosan jelezte, hogy az új
kongregáció nem csak és nem is elsősorban a pogányok térítését tekintette feladatának, hanem
éppen annyira foglalkozni kívánt a protestánsok és az ortodoxok visszatérítésével, és
különösen a másvallású környezetben élő katolikusok lelkipásztori ellátásának biztosításával. A
kongregáció élén a bíboros prefektus állt, de a tényleges munkát 27 éven át, 1649-ben
bekövetkezett haláláig a titkár, Francesco Ingoli irányította. A kongregációnak az alapító bulla
szerint havonta háromszor kellett üléseznie, ebből egyszer a pápa jelenlétében, azonban VIII.
Orbán pápasága alatt az ülések megritkultak, és a pápa is ritkábban volt jelen. A bíborosok
szinte sohasem jelentek meg teljes létszámban, legtöbbször 5-7 kardinális vett részt egy-egy
ülésen.427 Magyarország a német területekkel együtt Eitel Friedrich von HohenzollemSigmaringen bíboros (az iratokban Cardinalis Zolleranus néven szerepel) védnöksége alá
került, a kongregáció helyi képviselete Magyarországon a bécsi, Boszniában és a hódolt
Balkánon pedig velencei nuncius feladata lett.428
A kongregáció joghatósága az alapító bulla értelmében minden, a missziókkal
kapcsolatos ügyre kiterjedt, ugyanakkor a konkrét esetekben mégis osztoznia kellett más
kongregációkkal: így a szerzetesrendek viszályai esetén a Püspöki és Szerzetesi
Kongregációval, a könyvcenzúra, a rendkívüli felhatalmazások vagy a misszionáriusok által
Rómába felterjesztett problémák megoldásában pedig a Szent Hivatal Kongregációjával. Ez
426 METZLER: Wegbereiter und Vorläufer i. m.
4‘7 TÜCHLE, HERMANN: Acta SC de Propaganda Fide Germaniam spectantia. Die Protokolle der
Propagandakongregation zu deutschen Angelegenheiten 1622—1649, Paderborn 1962, 1—6;
METZLER, JOSEF: Foundation of the Congregation „de Propaganda Fide” by Gregory XV, Sacrae
Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum. (350 anni a servizio delle missioni 1622—1972)
1/1 (1622—1700) (dir. Metzler, Josef), Rom—Freiburg—Wien 1971, 79—111.
428 APF Acta vol. 3, fol. 3r—5v.
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utóbbi (lévén a legnagyobb hatalommal rendelkező kúriai hatóság) különben sem óhajtotta
átengedni a joghatósága alá tartozó kérdéseket, amelyek elbírálásakor ugyanakkor nem mindig
vette figyelembe a missziós területek sajátosságait. A két kongregáció eltérő attitűdje (a hit
védelme az Officium esetében, illetve a hit teijesztése a Propaganda részéről) számos esetben
súrlódásokhoz vezetett a két szentszéki hatóság között. 429
Ugyanígy nem mindig volt zökkenőmentes az új kongregáció és a jelentős missziós
múlttal rendelkező szerzetesrendek együttműködése sem. A misszióban dolgozó szerzetesek
ugyanis gyakorlatilag nem rendi elöljáróik, hanem a kongregáció joghatósága alá tartoztak, így
az új hatóság valóban összefogta és egységes irányítás alá vonta a missziók szerteágazó világát.
A szerzetespapság létszámánál, képzettségénél és mobilizálhatóságánál fogva ténylegesen a
missziószervezés bázisa lett.4'0 Kivételt csupán a legnagyobb befolyással rendelkező missziós
rend, a Jézus Társasága képezett, ugyanis a jezsuita rendfönök a Társaság kiváltságai alapján
maga irányította a rend misszióit, és így a Propaganda a jezsuita missziókat nem tudta
fennhatósága alá vonni. Ez a körülmény (illetve számos más jogi és személyi konfliktus) már az
1620-as években feszültségekhez vezetett, és (mint azt a hódoltsági misszió példája is jól
mutatja) a kongregáció és a jezsuiták között gyakorlatilag semmiféle együttműködés sem
létezett.4"'1
Az új kongregáció első ülésén, 1622. január 15-én elhatározta, hogy az alapításról
körlevélben értesíti a nunciusokat, illetve rajtuk keresztül az uralkodókat és az egyházi
hierarchiát, egyúttal információkat kérve tőlük a rájuk bízott országok vallási helyzetéről és a
hitteijesztés lehetőségeiről. Már az Ingoli által fogalmazott első körlevélből is jól
kihüvelyezhető a titkár missziós programjának néhány alapvető gondolata: az erőszakos térítés
elutasítása, a politikai tevékenységtől való teljes tartózkodás, illetve a püspökökkel való szoros
együttműködés szükségessége. A kongregáció alapítása rendkívül kedvező visszhangra talált, a
római optimizmus az egész katolikus világra átragadt. A nunciusok, prelátusok és
szerzetesrendi elöljárók nem győzték dicsérni a pápa bölcsességét, és néhány hónapon belül
nagyszámú beszámoló és javaslat érkezett Rómába, amelyek a hitterjesztés hathatós
megszervezését szolgálták.4"'2
A kongregáció rögtön megalapítása után foglalkozni kezdett Magyarországgal, hiszen
annak mindhárom része missziós területnek számított. A hódolt országrész különösen is nagy
súllyal szerepelt az üléseken, ugyanis mind a helyi egyház képviselői, mind pedig Carlo Caraffa
bécsi nuncius és Pázmány Péter esztergomi érsek nyomatékosan felhívták az új intézmény

429 METZLER, GIUSEPPE: Controversia tra Propaganda e S. Uffizio circa una commissione teologica
(1622—1658), Pontificia Universitas Urbaniana. Annales 1968—1969, Romáé 1969, 47—62; REUTER,
AMANDUS: De iuribus et officiis Sacrae Congregationis "de Propaganda Fide" növi ter constitutae
seu de indole eiusdem propria, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum. (350 anni
a servizio déllé missioni 1622—1972) 1/1 (1622—1700) (dir. Metzler, Josef), Rom—Freiburg—Wien
1971, 136—141; METZLER, Josef: Orientation, programme et premieres decisions (1622—1649),
uo., 185—196.
430 REUTER: De iuribus et officiis Sacrae Congregationis i. m., 134—136.
431 METZLER, Josef: Francesco Ingoli, der erste Sekretär der Kongregation, Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide Memoria Rerum. (350 anni a servizio delle missioni 1622—1972) 1/1 (1622—1700)
(dir. Metzler, Josef), Rom—Freiburg—Wien 1971, 226—229.
43" METZLER: Foundation of the Congregation i. m., 103—108. A körlevél szövege: Collectanea S.
Congregationis de Propaganda Fide, seu decreta, instructiones, rescripta pro Apostolicis
Missionibus 1 (1622—1866), Romáé 1907, 1—2. Ingoli missziós elképzeléseire az előző jegyzetben
idézett tanulmány mellett lásd: METZLER, GIUSEPPE: Mezzi e modi per I'evangelizzazione dei popoli
secondo Francesco Ingoli, Pontificia Universitas Urbaniana. Annales 1967—1968, Romae 1968, 38—
50.
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figyelmét a hódoltsági missziók fontosságára.4'3 A kongregáció a legelső információkat Don
Simonétól és Petar Katié prizreni püspök jelentéséből nyerte. Katié 1620/21-ben felváltva
tartózkodott Belgrádban és Skopjéban.4'4 Belgrádi helyzete a bosnyák ferencesekkel, a raguzai
kereskedőkkel és a pécsi jezsuitákkal való konfliktusa miatt vált egyre kilátástalanabbá,
Skopjéból pedig a Szerbia prímási címét magának vindikáló és Katié mindennemű joghatóságát
kétségbe vonó antivari érsekkel, Marino Bizzivel folytatott vitája miatt kellett távoznia. 1621
végén Pietro Massarecchi érseki helynök tanácsát követve Rómába indult, hogy ügyében a
Szentszék segítségét kérje, de útközben egy stájerországi plébánián meghalt.4" A hódoltsági
egyházi viszonyokról összeállított és feltehetően elveszett vagy lappangó beszámolóját az a két
szerbiai (prizreni, illetve koszovói) fiú hozta Rómába, akik a püspök kíséretében indultak
útnak, hogy az Örök Városban tanuljanak.4'6 A jelentésről készült egykorú kivonat alapján
Katié jelentése nem különbözött Don Simone alább ismertetett beszámolójától. Mindketten a
paphiányt látták a legnagyobb problémának, és megoldási javaslataik is konvergáltak:
hódoltsági misszióspüspök kinevezése, misszionáriusok küldése és iskolák állítása a
kongregáció költségén.4''7
Katié mellett a hódoltsági katolikus egyház újjászervezésén immár egy évtizede
buzgolkodó Don Simone sem akarta a hirtelen jött lehetőséget kihagyni: az új kongregáció
alapításáról értesülve 1622 tavaszán Rómába sietett, hogy elsőként számoljon be a hódoltsági
helyzetről, és végre megszerezze az annyira áhított püspöki címet. Adataink szerint áprilistól
augusztusig tartózkodott Rómában, számos beadvánnyal és kérvénnyel ostromolva a
kongregációt. Ezekben felsorolta érdemeit: huszonkét éve dolgozik a hódolt Magyarországon,
pénzét és személyi biztonságát nem kímélve harcolt az eretnekek és szakadárok ellen, ennek
során 12000 tallért költött, és még a kelyhét is elzálogosította; több ezer lelket térített meg,
elvette az eretnekek templomait, iskolákat alapított (név szerint említi a Szerémségben működő
és a Mohácson egyenlőre szünetelő iskolát). További munkájához missziós fakultásokat, pénzt
(egyrészt adósságai rendezéséhez, másrészt templomok visszaszerzésére), különböző egyházi
felszereléseket és kegytárgyakat, illetve az adománygyűjtéshez ajánlóleveleket kért. 438
433 Összefoglalóan: KOK§A, DJURO: L'organizzazione periferica déllé Missioni in Ungheria e in
Croazia, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum. (350 anni a servizio déllé
missioni 1622—1972) 1/2 (1622—1700) (dir. Metzler, Josef), Rom—Freiburg—Wien 1973, 274-278.
A balkáni szervezőmunkára általában: PANDÉIC, BAZILIJE: L'opera della S. Congregazione per le
popolazioni della Penisola Balcanica centrale, uo., 292—315.
434 DRAGANOVIC: Izvjesce apostolskog vizitatora i. m., 16; BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági
jezsuita misszióki. m. 1/2, 391—394; ARSIRom. vol. 18 I, föl. lOlr.
435 DRAGANOVIC: IzvjeSce apostolskog vizitatora i. m., 16; TÓTH: A mohácsi plébános i. m., 216—
218; ARSI Rom. vol. 18 I, föl. 156r, 161v—162r.
436 APF SOCG vol. 382, föl. 140r, 14Ír. A két ifjú sorsa bepillantást enged a missziószervezés első
hónapjainak bizonytalanságaiba. Pártfogójuk halála után 16 nap alatt Rómába gyalogoltak, és mivel
pénzük nem volt, útközben füveken és vizen éltek. Érkezésük után nem kis gond elé állították a
kongregációt, ugyanis kizárólag szerbül beszéltek és rendkivül tudatlanok voltak. így kollégiumban nem
lehetett őket elhelyezni, ugyanakkor a töröktől való félelmükben haza sem mertek térni. Ingoli ezért
felvette a kapcsolatot a jezsuita rendfonökkel, aki viszont nem mutatott (érthető módon) túl nagy
lelkesedést az ügy iránt. A két fiút először a maronita kollégiumba, majd a bécsi jezsuitáknál akarták
elhelyezni. Mivel azonban Bécsben grammatika-oktatás nem volt, ezért az ő kedvükért külön magisztert
kellett volna fogadni, arról nem is beszélve, hogy a szokásos 7 év helyett 12 évig lettek volna a kollégium
terhére. Majd két hónapig tartó alkudozás után végül a kongregáció 1622 augusztusában indította útnak
a két szerb fiatalt Bécsbe 30-30 scudo útiköltséggel.
437 BAV Vat. lat. vol. 6696, föl. 74rv. Ez a kötet a kongregáció alapítása utáni első beszámolókról
készült egykorú másolatok és kivonatok gyűjteménye.
438
APF SOCG vol. 382, föl. 78r, 92r, 103r, 114r, 155r. Emellett a püspöki joghatóság alól kiemelve
szeretne ellátni két kalocsai fóegyházmegyés plébániát, amelyeket „Bunievzi” néven említ a kérvény, és
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Különösen részletesen fejtegette a hódoltsági püspök kinevezésének szükségességét, hiszen a
magyar király által kinevezett püspökök nem foglalkoznak híveikkel, a scardonai püspök pedig
tudatlan barátokat helyez a plébániákra, és nem engedélyezi iskolák alapítását, féltvén a
ferencesek egyházi egyeduralmát. Véleménye szerint egy értékes, a vidéket jól ismerő, a török
előtt befolyással rendelkező hódoltsági világi papot kellene püspökké vagy apostoli vizitátorrá
kinevezni, aki megszilárdítja a katolicizmus ügyét a hódoltságban.4’9 Bár itt nem is titkolta,
hogy magára gondolt, a kongregáció mégsem foglalkozott érdemben a személyével.440 Ebben
nyilván annak is szerepe volt, hogy ekkor már nemcsak a ferencesek, hanem a jezsuiták is
ellene voltak.441 Pénzt sem kapott annyit, amennyit szeretett volna, az iskolák alapításához
nyújtott segély felett pedig a jezsuita rendfonök rendelkezett. A missziós felhatalmazásokkal,
ajánlólevelekkel, egyházi felszerelésekkel és néhány nélkülözhetetlen könyvvel felpakolva,
ötven scudi útiköltséggel a zsebében végül augusztusban vagy szeptemberben indult útnak
Rómából.442
Még az alapítás évében, 1622 végén jelent meg Rómában egy másik világi pap, a
raguzai Paolo Torelli, aki Bonifacije Drakolica apostoli vizitátor unokaöccse volt, és 1615 óta
dolgozott a hódolt Bácskában bácsi apáti címmel.44'' Azóta saját bevallása szerint sokat fáradt
az ottani hívek lelkigondozása terén, sőt két új templomot is épített. A kongregációtól
mindenekelőtt anyagi segítséget, népnyelvű könyveket, egyházi felszereléseket és gyóntatási
felhatalmazásokat kért. Torelli eredményes működésének igazolására számos tanúságlevelet is
bemutatott, amelyek szerint jól együtt tudott dolgozni a bosnyák ferencesekkel, a jezsuita
misszionáriusokkal, a helyi papsággal, a misszióspüspökkel, sőt ez utóbbinak és a kalocsai
érseknek a helynöke is volt.444 A hódoltságban működő papok korábbi leveleiben azonban az
apát egészen más színben tűnt fel: Katié 1619 májusában arról panaszkodott a jezsuita
rendfonöknek, hogy Torelli apát nem ismeri el az ő püspöki joghatóságát és a jezsuiták ellen is
áskálódik,445 Marin de Bonis pedig egyszerűen feljelentette a római inkvizíciónál, hogy pénzért

ezt az exemptiót meg is kapta két évre. (Uo. föl. 93 r, lOOv) A beadvány szerint az ottani hívek a lelki
gyermekei, és ő saját elhatározásából sietett segítségükre. A két szóban forgó plébánia azonosításához a
kiváltságot közlő brevén található feljegyzések segítenek hozzá. Ezen ugyanis így szerepelnek a
helységek: „Muhac Chatol / Bunievzi Xiochzi” (ASV Sec. Brev., Reg. vol. 661, föl. 337r). A breve
szövegébe tett betoldás azt is tudni véli, hogy az említett falvak a Bácskában, a kalocsai
egyházmegyében vannak („in Basca locorum Colossen. dioec.” uo. föl. 336r.) Eszerint tehát a mohácsi
és kátolyi (Baranya m.) plébániákra, illetve a bunyevác és sokác hívekre gondolt, ezek a települések
azonban a pécsi egyházmegye területén voltak. ASV Sec. Brev., Reg. vol. 661, föl. 336r—339v. Vö.
még: APF Miscellanee Diverse vol. 22, föl. 184v—185r.
439
APF Miscellanee Diverse vol. 22, föl. 180rv.
440
Egy (feltehetőleg a kongregáció titkárának, Francesco Ingolinak a személyéhez köthető) feljegyzés
szerint eleinte Rómában nem tartották lehetetlennek Don Simone püspökségét, bár az elfogulatlan
információk szükségességét már ez a korai írás is hangsúlyozta: BAV Vat. lat. vol. 6696, föl. 74r.
441 Az 1618 óta Belgrádban dolgozó Marino Drago így jellemezte őt Giovanni Negri rendtársához írott
levelében (Belgrád, 1622. július 2.): „Intendő che costi si trova Don Simone, et che spesso va dal
Nostro.Padre dando intender montes et maria Tratti col Nostro Padre et a nome mio li dica ehe lui non e
buono da far altro ehe scandali. Con li frati si lamenta di nostri, et con noi de ffati. Non vi e villagio che di lui
non si lamenti, perché тоШ extorsioni et essationi de denari che da questa povertá sotto varii pretessi a viva
forza ha cavato.” ARSI Romana vol. 1311, fol. 235v.
442 APF SOCG vol. 382, fol. lOlv, 106v, 114v; APF Acta vol. 3, fol. 8r, 9v; ASV Sec. Brev., Reg. vol.
661, fol. 53r—56v (az 1622. július 1-én kelt breve az 1614. évi breve másolata); BALÁZS ET ALII:
Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 404.
443 A bácsi apátságra lásd az első fejezetben mondottakat.
444 APF SOCG vol. 382, fol. 229r.
445 BALÁZS ET áld: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 357.
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elvált személyeket újra megesket, és viselkedésével botrányt okoz a hívek között.446 Pietro
Massarecchi hódoltsági apostoli vizitációjáról írott beszámolójában kimondottan ostoba
emberként jellemezte.447 Vincenzo Laníero raguzai érsek szerint pedig 1622-ben Raguzában
tartózkodott ahelyett, hogy a hódoltságban dolgozna, noha missziójához tekintélyes összeget
kapott annakidején a pápától.448 Ilyen referenciákkal nem csoda tehát, hogy a kongregáció nem
foglalkozott érdemben a kérésével.449 Torelli 1623-ban végül mégiscsak rászánta magát a
hódoltságba való visszatérésre. Augusztusban Budán ügyködött, hogy elhunyt (valószínűleg
kereskedő) bátyja ingóságait visszaszerezze, de fáradozása hiábavalónak bizonyult, ugyanis
testvére 2000 scudóját időközben széthordták. Üzleti útját azonban lelkipásztori munkára is
felhasználta: néhány napig egy magánházban gyóntatott és misézett a városban élő 135
katolikusnak, akiknek évek óta nem volt papjuk. Emellett a belgrádi kereskedők nevében kérte
a kápolnájukra az elhúnyt prizreni püspök által kimondott egyházi tilalom feloldását.450 Torelli
apát későbbi hódoltsági működéséről nincsen adatunk.451
A kongregáció a hódoltsági missziószervezés ügyében természetesen rögtön felvette a
kapcsolatot a jezsuita rendfonökkel is. Don Simone és a néhai prizreni püspök javaslatai
alapján hat jezsuita misszionárius küldését tervezték Hercegszöllős, Pataj és Valpó községekbe,
ahol iskolákat kellett volna nyitniuk. Emellett kongregáció a jezsuita szemináriumokban két
bolgár és négy hódoltsági magyar növendéket szeretett volna elhelyezni. Vitelleschi rendfonök
már 1622 májusában utasította Rumer Gergely osztrák tartományfonököt a konkrét lépések
megtételére, a kongregáció égisze alatt szervezendő hódoltsági jezsuita missziók ügyében
azonban ennél több nem is történt, nyilván a rend és a kongregáció közötti kapcsolat
megromlása miatt.452 Az új missziós főhatóság megalapítása a Belgrádban dolgozó jezsuita
misszionáriusokban is reményeket ébresztett, és Marin de Bonis 1622 március 6-án engedélyt
kért a rendfonöktől, hogy a misszió ügyében Rómába utazhasson.45 J Bonis 1617—1618
folyamán Graciani megbízásából egyszer már járt hivatalos ügyekben az Örök Városban, ekkor
készítette az előző fejezetben ismertetett nagy jelentéseit is.454 A római erőviszonyokat jobban
felmérő jezsuita generális a tervet nem helyeselte, mivel a költséges és veszélyes utazással
feltehetőleg nem segítene a misszión.455 A misszionárius állhatatos kérésére Vitelleschi
rendfonök 1622 szeptemberében végül engedélyezte a római utat, hogy a páter személyesen
számoljon be a misszió helyzetéről — nyilván a Propaganda Kongregáció előtt.456 Bonis 1623

446 ACDF St. St. vol. Q3—b (Belgrád, 1621. június 30., oldalszámozás nélküli kötet); ACDF Decreta
S. O. vol. 1621, pag. 265.
447 DRAGANOVIC: IzvjeSce apostolskog vizitatora i. m., 35.
448APF SOCG vol. 262, föl. 254r. 1618-ban a kalocsai érsek helynökeként széleskörű feloldozási
felhatalmazásokat kapott a Szent Hivatal Kongregációjától hódoltsági missziójához: ACDF St. St. vol.
L3—e (oldalszámozás nélküli kötet); ACDF Decreta S. 0. vol. 1618, pag. 72—73.
449 APF SOCG vol. 382, föl. 234v.
450
APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 159r—160r.
451 Nem Torelli volt az egyetlen raguzai pap, aki a kongregáció megalapítása utáni időkben a hódolt
Magyarországra kért missziós felhatalmazást és útiköltséget: Jakov Nikolic (Don Giacomo di Nicolo)
raguzai világi pap 1622. június 20-án engedélyt és anyagi segítséget kér, hogy a paphiány sújtotta hódolt
magyar területeken működhessen, kérésének a kongregáció eleget is tett. APF SOCG vol. 382, föl. 109r,
112v.
452 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 404 (az itt megadott helynév
azonosításokat a korábbi és későbbi missziós-központok ismeretében nem tartom valószínűnek); BAV
Vat. lat. vol. 6696, föl. 73r, 74rv; APF CP vol. 1, föl. 26r.
453 ARSI Rom. vol. 18 I, föl. 176v.
454 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 271, 274, 316.
455 ARSI Rom. vol. 18 I, föl. 176v, 187v—188r.
456 BALÁZS et ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 407.
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tavaszán hagyta el Belgrádot, május 17-én azonban a római domus professában eltávozott az
élők sorából, így a misszió ügyét már nem tudta előmozdítani.457
A római központtal szoros kapcsolatban álló misszionáriusok mellett a bosnyák
ferencesek sem késlekedtek az új kongregáció előtti bemutatkozással. A kapcsolatfelvétel 1622
nyarán történt meg, mégpedig a scardonai püspök, Antun Matic és a bosnyák ferences
provincia viszályával kapcsolatban. A viszály gyökerei még az 1600-as évek elejére, Franjo
Balicevic püspökségének idejére nyúltak vissza. Balicevic ugyanis szembekerült a provincia
vezetésével a plébániák betöltésének kérdésében, mivel a Tridentinum szellemében a
plébánosok kinevezését és visszahívását magának kívánta fenntartani, megszüntetve ezáltal a
provincia erre vonatkozó pápai kiváltságát.458 A püspök nem tudott a provinciával
megegyezésre jutni, ugyanakkor 1613-ban sikerült utódjának elfogadtatnia Antun Maticot, aki
az általa képviselt kemény vonalat vitte tovább. Maiiénak még nála is nehezebb dolga volt,
ugyanis a magyar király főkegyúri joga és a Szentszék missziós poltikájának különbségeiből
adódó és egyházjogilag abszurd helyzet megoldásaként elődeitől eltérően nem a boszniai,
hanem a scardonai címre szentelték fel. A 16—17. század fordulóján ugyanis a pápa a boszniai
címre nevezte ki a bosnyák ferencesek soraiból kikerülő püspököket, jelezni kívánván ezzel is,
hogy a ferences főpásztorok az egyházi struktúrák pusztulása miatt az egész tartomány
(Regmim Bosnae) föpásztorai. Ezzel egyidőben viszont nyilvánvaló figyelmetlenségből
megerősítést nyertek a magyar király által kinevezett boszniai püspökök is. A paradox helyzetre
csak 1612-ben derült fény, amikor Balicevic Matic koadjutori kinevezését kérte, illetve a király
Balásfy Tamás boszniai püspök megerősítéséért folyamodott. A Szentszék végül úgy oldotta
meg a kínos problémát, hogy Maticot a scardonai címre nevezte ki, amelyre ekkor a magyar
király még nem tartott igényt, Boszniában pedig apostoli adminisztrátorként működött. Ez a
tény persze tovább gyengítette pozícióit a ferencesek előtt. Matic 1613-tól 1618-ig
végiglátogatta a bosnyák ferencesek (a makarskai püspökség alá tartozó települések
kivételével) valamennyi plébániáját, tapasztalatairól 1624-ben részletes beszámolót küldött a
Zsinati Kongregációnak. 459
1622 nyarán mind a püspök, mind a provincia az új missziós főhatósághoz fordult a vita
rendezése érdekében. Matic levelében sérelmezte joghatóságának semmibevételét, és kérte,
hogy a névleges scardonai címet a pozsegaira cserélhesse. Scardonában ugyanis nem élnek
katolikusok, csak ortodoxok és törökök, míg Pozsegán szép számmal vannak hívei, 460 A
ferencesek szintén számos visszaélést vetettek püspökük szemére: beavatkozik a rendtartomány
irányításába, rendi elöljárókat nevez ki és foszt meg hivataluktól, minden plébánosi
kinevezésnél követeli a jelölt megerősítésének jogát, holott ez a távolságok miatt
megoldhatatlan. Ezért a ferencesek kérték, hogy a provincia legyen teljesen független a
püspöktől, illetve ne tartózkodjon huzamosabb ideig egy kolostorban (Fojnicán és Velikán
szokott lakni), hanem 2-3 havonta váltogassa a rezidenciáját Ellenkező esetben halála után a
törökök súlyosan megzsarolják a székhelyéül szolgáló kolostort, mivel azt hiszik: sok kincset
hagyott hátra. A ferencesek legjobban annak örültek volna, ha Matic szülőhelyére, a pozsegai
457 ARSI Rom. vol. 18 I, föl. 318r; ARSI Vitae vol. 138, föl. 103r.
458
FERMEND2iN: Chronicon i. m., 30.
459 MOLNÁR Antal: Scardonai püspökök "ad limina" jelentései (1624—1648), Fons 1 (1994) 279—
280, 293—307.
460
APF SOCG vol. 262, föl. 12r. Scardona kicsiny dalmáciai város a Krka torkolatánál, 1126-tól 1522ig püspöki székhely. A török hódítás alatt jelentéktelen török határváros volt, kisszámú és rendkívül
szegény katolikus lakossággal a környéken, akiket a a bosnyák rendtartományhoz tartozó visováci
ferences kolostor szerzetesei láttak el. Vö.: BaÖIC, STANKO: Visovacki franjevci и skradinskoj
biskupiji—pástoraIno djelovanje franjevaca od dolaske osmanlija do danas, Split 1991, 13—15;
KOVAŐIC, SLAVKO: Crkva na skradinsko-kninskom podmcju и XVII. stoljecu prema izvjestajima
skradinskih biskupa Svetoj Stolid, Croatica Christiana Periodica 1 (1977) 24—27.
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plébániára költözik (amire ő hajlandóságot is mutatott), ebben az esetben ugyanis teljesen
kivonult volna a rendtartomány életéből. A Luka Kacic provinciális által Rómában beterjesztett
kérvényt azonban utóda, Mariján Pavlovié rögtön megválasztása napján, 1622. június 21-én
Rámából írott levelében vissza is vonta azzal az indokkal, hogy kiegyeztek a püspökkel az
egyébként is jelentéktelen vitában.461 A provincia gesztusa mögött nyilván az a felismerés
húzódott meg, hogy a saját soraikból való püspökkel célszerű a jó viszonyt fenntartani, ha
egységesen kívánnak fellépni a jezsuitákkal és támogatóikkal szemben.
1623 nyarán Pavlovié tartományfonök két rendtársát, Pavao Papiéot és Juraj
Neretljanint küldte Rómába, hogy a bosnyák provincia helyzetéről és missziós tevékenységéről
beszámoljanak, és további munkájukhoz az új kongregáció segítségét kérjék. Részletes és
fentebb már idézett jelentésüket a bíborosok 1623. szeptember 8-án tárgyalták, és
támogatásukról biztosították a ferenceseket. A 17 kolostorról, 84 ferences plébániáról és 355
szerzetesről hírt adó jelentésből egyértelműen látszott a kongregáció számára is, hogy a
bosnyák ferences provincia a régió legjelentősebb egyházi intézménye. A két ferences
ajánlólevelet kapott itáliai uralkodókhoz és egyházi méltóságokhoz, amely a címzetteket a
török által sanyargatott barátok megsegítésére szólította fel, különösen hogy kolostoraikat és
azok felszereléseit visszaválthassák.462
A két követnek emellett még egy kényes kérdésben kellett eljárnia: el kellett érniük,
hogy Katic halálával a belgrádi kápolna visszakerüljön a scardonai püspök és ezáltal a bosnyák
ferencesek joghatósága alá. Ezzel a lépéssel a ferencesek meg akarták akadályozni, hogy a
jövőben egy velük szemben ellenséges püspök a jezsuiták belgrádi pozícióit erősíthesse.46’3
Ezügyben a Katiéra az egyházi tilalom miatt dühös raguzai kereskedők támogatását is sikerült
megszerezniük — a prizreni püspök szerencsétlen lépése most utoljára terelte egy táborba a
raguzaiakat a bosnyák ferencesekkel, ugyanis mindkét fél érdeke a régi állapotok sértetlen
megtartása volt.464 Ingoli a kápolna kérdésében információt kért bizalmasától, a glagolit
szertartáskönyvek új kiadásán dolgozó Mamavics Tomkó János sebenicói kanonoktól, aki
természetesen honfitársai érdekeit védve a scardonai püspöknek adott igazat, főleg mivel Matié
boszniai adminisztrátorként könnyebben tud káplánokat diszponálni, mint más ordinárius.465
Tomkó javaslatát követve a kongregáció 1624. március 12-én újabb szentszéki rendelkezésig
Matiénak ítélte vissza a belgrádi kápolnát. 466
A közös ellenfél elleni egységes fellépés elemi érdeke azonban nem sokáig tartotta
össze a bosnyák provincia és az egyre hajthatatlanabb püspök tiszavirág életű szövetségét.
Matic 1624 nyarán egy boszniai származású világi papot, Don Luca Salinatét, Zlojutric szófiai
püspök unokaöccsét küldte Rómába, hogy prokurátoraként elvégezze helyette az ad limina
látogatást.467 A pap a Zsinati Kongregáció mellett természetesen felkereste a Propaganda
Kongregációt is, és előadta püspöke kéréseit, amelyek a felhatalmazások és az adminisztrátori
megbízatás meghosszabbítása mellett elsősorban a ferencesek lelkipásztori kiváltságainak
visszaszorítására vonatkoztak, sőt a püspök kifejezetten beleszólást igényelt a fojnicai kolostor
gvardiánjának megválasztásába is.468 A kongregáció, bár tisztában volt a bosnyák ferencesek
461

Kacic beadványa és Pavlovié levele: APF Miscellanee Diverse vol. 22, föl. 147r—149r. A két
provinciális személyére: MANDIC: Franjevaőka Bosna i. m., 175—176.
462
PANDÉIC: Relatio de Provincia Bosnae Argentínáé i. m.; APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl.
152r, 153r, 154r.
463 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 369—370.
464 APF SOCG vol. 262, föl. 13rv, 18r.
465 APF SOCG vol. 384, föl. 208v. Tomkó római tevékenységére: Galla FERENC: Mamavics Tomkó
János boszniai püspök magyar vonatkozásai, Budapest 1940, 32—51.
466 APF Acta vol. 3, föl. 95v—96r.
467 MOLNÁR: Scardonai püspökök i. m., 287.
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APF SOCG vol. 262, föl. 212r, 213r, 214v; APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 155r.
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lelkipásztori súlyával, a Trentói Zsinat szellemében mégis a püspöknek adott igazat a vitában és
utasította a tartmányfőnököt, hogy a püspök megerősítése nélkül ne intézkedjen a plébánosok
kinevezése és visszahívása ügyében.469 A scardonai titulus cseréje érdekében pedig a bécsi
nunciuson keresztül utasították Telegdy Jánost püspöki címe megváltoztatására, hogy a
boszniai püspökséget Maticra ruházhassák. Ezáltal ugyanis nagyobb tekintélye lett volna saját
szerzetesei előtt.4 0 A kongregáció rendelete természetesen nagy felzúdulást keltett a bosnyák
ferencesek körében, ugyanis a várt támogatás helyett eddig sohasem vitatott kiváltságaikat
kérdőjelezte meg. Pavlovié tartományfönök 1624 november 24-én kelt levelében kikelt az őket
rágalmazó püspök ellen: kénytelenek élni a Szentszéktől kapott kiváltságaikkal, hiszen enélkül
a török területeken nem tudnák fenntartani a katolikus hitet. Ugyanakkor a scardonai és
makarskai püspökök beleegyezésével osztják szét az éves káptalanon a plébániákat, az
ordináriusokat mindenben segítik és megvédik a török hatóságok előtt.4'1 Az elkeseredett vitát
végül Matic 1625 nyarán bekövetkezett halála oldotta meg.472
A kongregáció a létrejötte utáni első években a hódoltsági missziószervezés ügyében
természetesen nem csak a helyi egyházi intézmények képviselőivel lépett kapcsolatba, hanem a
királyi országrész vezető egyházi személyiségeivel is, mindenekelőtt Pázmány Péter esztergomi
érsekkel. Pázmányt és püspöktársait Carlo Caraffa bécsi nuncius 1622 nyarán, a soproni
országgyűlésen értesítette az új missziós főhatóság megalapításáról, egyúttal tájékoztatást kért
tevékenységükről és a missziók lehetőségeiről. A legalaposabb beszámolót Pázmány állította
össze a magyar püspökök beleegyezésével 1622. június 20-án. Ebben, miután dicsérte a pápa
bölcsességét és hangsúlyozta az új kongregáció fontosságát a töröktől és eretnekségtől
sanyargatott magyarországi katolicizmus számára, ismertette a három részre szakadt ország
egyházi viszonyait, és javaslatokat tett a helyzet javítására. A hódolt Magyarországon tudomása
szerint a pécsi jezsuiták és a gyöngyösi ferencesek mellett mindössze húsz világi pap és
katolikus prédikátorok dolgoznak. A paphiányon és az eretnekségek terjedésén leginkább
jezsuita iskolák és szemináriumok alapításával, a hódoltsági missziók megszervezésével, a
katolizált prédikátorok anyagi támogatásával, a csíksomlyói ferences kolostor újjáélesztésével,
a római magyar papnövendékek számának növelésével és püspöki papneveldék alapításával
lehetne segíteni.4'-’ Pázmány mellett Domitrovich Péter zágrábi püspök terjesztett be hosszabb
javaslatot. О szintén a papi utánpótlás kérdésére helyezte a hangsúlyt, ezért egy zágrábi és egy
római horvát szeminárium felállítását javasolta, amelyekbe a nemesi származásra való tekintet
nélkül mehetnének a tanulni vágyó tehetséges ifjak. Különösen fontosnak tartotta, hogy a
végzett növendékek kötelesek legyenek a számukra kijelölt feladatkörban dolgozni, ugyanis a
plébániák üresen állnak, míg a főpapi székekért tolonganak a jelöltek. A szeminárium
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APF Acta vol. 3, föl. 133r; APF Lettere vol. 3, föl. 143r—144r.
APF Lettere vol. 3, föl. lOlr, 147v; APF SOCG vol. 262, föl. 215v.
471 APF SOCG vol. 358, föl. 308r.
472 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 161r, 163rv.
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alapításához fel lehetne használni az örökös tartományok szlávok lakta területein található
egyházi intézények jövedelmeit is.474
Caraffa nuncius nem érte be a fenti beszámolókkal, hanem az országgyűlésen a
megjelent hódoltsági püspököktől egyenként kért infomációkat egyházmegyéjük helyzete felől,
és közölte velük a kongregáció rendeletét, amelynek értelmében székhelyükre kell menniük. A
püspökök ettől természetesen testületileg elzárkóztak, hiszen még az általuk küldött papok is
csak állandó veszélyek között tudtak a hódolt területeken működni, a püspökök számára pedig
a török földre való belépés valóban életveszélyes lett volna. Lépes Bálint kalocsai érsek
főpásztorságának öt (valójában négy-) éve alatt sem tudott egyházmegyéje viszonyai felől
tájékozódni, és még azt sem sikerült megtudnia: milyen vallásúak az ott élők. Ennek
megfelelően az érsek lelkipásztori programja sem volt igazán sokrétű: a jövőben egy világi
ember révén fel kívánta mérni a helyzetet, és lehetőség szerint egy ferencest akart odaküldeni.
Dallos Miklós váci püspököt ugyan kifejezetten dicsérte a nuncius, de székhelyére ő is csak
Vác visszafoglalása esetén mehetett volna, addig is egy szerzetest bízott meg a
lelkipásztorkodással. A többi hódoltsági püspök (Majthényi László szerémi, Herovich Mátyás
Csanádi, Ergelich Ferenc veszprémi) szintén legfeljebb egy-egy pap küldésével tudott hívein
segíteni. Balásfy Tamás pécsi püspököt a pécsi jezsuiták képviselték, Sennyey Tamás boszniai
püspök pedig segédpüspökének tekintette a helyben működő bosnyák ferences püspököt. Az
erdélyi püspök helyzete különösen is bonyolult volt: Bethlen ugyan komoly engedményeket tett
a fejedelemség katolikusainak, viszont Szentandrássy István erdélyi püspök személy szerint
annyira exponálta magát politikailag a fejedelem ellen, hogy Erdélybe meneteléről szó sem
lehetett. A püspökök beszámolói alapján a nuncius nem látott lehetőséget arra, hogy a hódolt
területeket a királyság irányából segítsék. Egyrészt a király által kinevezett püspököknek
esélyük sem volt a hódoltságba való belépésre, de a papok küldése is számos nehézségbe
ütközött, hiszen a királyságban is alig volt katolikus pap, és azok sem akartak a veszélyes török
területekre menni. A hódoltsági püspököknek olyan kevés a jövedelmük, hogy a misszióba
küldött papokat nem képesek anyagilag támogatni, és a helyi katolikusok sem tudnák papjaikat
eltartani —írta a nuncius Sauli bíboroshoz, a kongregáció első prefektusához címzett
beszámolójában.475
A kongregáció eleinte a befutott információk ellenére sem vett tudomást a valós
helyzetről, és ragaszkodott a királyságban élő hódoltsági püspökök rezidencia
kötelezettségéhez. 1623 őszén a kongregáció újra figyelmeztette a nunciust: a püspökök
haladéktalanul távozzanak a székhelyükre.476 A bíborosok szerint ennek a feltételeit az 1615.
évi bécsi béke 7. pontjának (katolikusok szabad vallásgyakorlata) kiterjesztésével lehetett volna
elérni, ennek elintézése szintén a nuncius feladata lett.477 A harmadik fontos probléma a
boszniai püspökség kérdése volt, hiszen a már említett joghatósági viták megoldására a
kongregáció Matic scardonai püspököt a boszniai püspökségre akarta kinevezni, ehhez
azonban el kellett érni Telegdy János lemondását, amelyre azonban a királyi főkegyúri jog
érvényességének védelmében nem került sor.478
A kongregáció a hódoltsági missziók ügyében nem csak a királyi Magyarország egyházi
intézményeit kívánta (igaz, sikertelenül) mobilizálni, hanem a török területek felé nyíló másik
kapu, a Raguzai Köztársaság felé is tájékozódott. Az eredeti elképzelés szerint ugyan a hódolt

474 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 206rv. A beadvány egykorú másolata: BAV Vat. lat. vol.
6696, föl. 4Ív—42r.
475 Uo. föl. 202r—203Ar (Sopron, 1622. július 23.)
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APF Acta vol. 3, föl. 67v; APF Lettere vol. 3, föl. 23r.
477 APF Acta vol. 3, föl. 48v, 103v—104r; APF Lettere vol. 3, föl. 94rv.
478 APF Lettere vol. 3, föl. 147v, 176v; TÓTH: Pázmány Péter négy ismeretlen levele i. m., 172—176.
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balkáni missziók szervezésében a velencei nuncius jelentette volna a legfőbb támaszt,4'9 de
hamarosan kiderült: Velence irányából nyilvánvaló politikai okok miatt a korábbi gyakorlathoz
híven ezután sem lehet az Oszmán Birodalom felé missziókat szervezni. A kongregáció
fennálásának első évtizedében a velencei nunciusok csupán a városállam fennhatósága alá
tartozó dalmáciai területek egyházi ügyeiben, illetve az illír könyvek kinyomtatásának
megszervezésében voltak illetékesek.4X0 A Propaganda Kongregáció először a Raguzában
tartózkodó hódolt balkáni püspökök rezidenciájának kérdésében vette fel a kapcsolatot
Vincenzo Lantero raguzai érsekkel 1623 márciusában: az érseknek haladéktalanul
székhelyükre kellett küldeni a kötelességükről megfeledkezett fopásztorokat.481 Lantero
válaszában megerősítette a Propaganda aggodalmait, ugyanis Benedetto Orsini alessiói és
Dominik Andijasevic scutari püspök, illetve a fentebb említett Torelli bácsi apát inkább a
városállam kényelmét választották az Oszmán Birodalom veszélyei helyett.48" A két püspök és
az apát az érsek fellépésének köszönhetően 1623 nyarán hódoltsági híveik közé távoztak.483
Már 1623 augusztusában, a kongregáció és a balkáni püspökök első levélváltásakor világossá
vált, hogy a raguzai érsek közvetítő tevékenységét az új szentszéki hatóság sem tudja
nélkülözni. A helyzetet felmérve Lantero érsek maga ajánlotta fel szolgálatait a
Propagandának, hangsúlyozva, hogy a levantei területekkel való kapcsolattartásra Raguzában
kiváló lehetőséget nyújtanak a városállam Balkánon tevékenykedő kereskedői.484 A raguzai
érsek tehát igen gyorsan átvette az eredetileg a velencei nunciusnak szánt feladatkört, és ezáltal
döntő szerepet vállalt a hódoltsági missziószervezés gyakorati megvalósításában.
A tényleges missziószervezés első lépéseként, 1622/1623 folyamán számos javaslat
született a megürült hódoltsági püspöki székek betöltésére, ugyanis Petar Katic prizreni és
Petar Zlojutric szófiai püspök halála miatt két fontos missziós püspökség is fopásztor nélkül
maradt.485 Dominik Andrijasevic scutari püspök rögtön a kongregáció alapítása után felvetette a
belgrádi székhelyű szendrői püspökség betöltésének kérdését, mivel a Belgrádban és környékén
élő nagyszámú katolikusnak önálló főpásztorra volt szüksége. A püspökségre három raguzai
papot javasolt: Albert Rengjié ferencest, Giacinto Bendevise domonkost és Miho Nikié világi
papot.486 A szóba került személyek közül Albert Rengjié, mint a Propaganda által kinevezett
első magyarországi misszióspüspök igen jelentős szerepet játszott a hódoltsági missziók
történetében. Rengjié a raguzai ferences rendtartomány tagjaként jelentős rendi tisztségeket
479 APF Acta vol. 3, föl. 4v. A velencei nuncius felügyelete alá tartozó területek: Goritia, Cartsium,
Camiola, Histria, Dalmatia, Sclavonia, Croatia, Bosnia, Albania, Insulae (görög szigetek).
480
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(diffmitor, provinciális, vizitátor) töltött be, egy ideig a lateráni bazilikában horvát gyóntatóként
működött. 1622-ben a Raguzai Köztársaság követeként Zappata nápolyi alkirállyal sikerült
megegyeznie egy gabonavásárlási ügyben, amivel az élelmiszerhiánnyal küzdő köztársaságot
komoly gondoktól szabadította meg.4!w Még Nápolyban tartózkodott, amikor a raguzai érsek
és a scutari püspök ajánlatára 1623-ban skopjei püspökjelöltként került szóba, de végül
kinevezését Pietro Massarecchi vizitációjának befejeztéig elhalasztották. 488
A Hitteijesztés Szent Kongregációjának nem volt könnyű ennyi eltérő érdek és a
számos akadály között a tényleges szervezőmunkát megkezdeni. Rögtön az alapítás utáni első
hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy csakis egy átfogó vizitáció révén nyerhet áttekintést a
hódolt területek igen bonyolult egyházi viszonyairól, és addig minden intézkedés csakis
átmeneti jellegű lehet. A hódolt Magyarország vizitációja 1622 őszén került először szóba a
kongregáció ülésein, ekkor a jó római kapcsolatokkal rendelkező Pjeter Budit, az albániai
Sáppá püspökét bízták meg a feladattal, és határozatot hoztak a breve és a szükséges
fakultások megküldéséről.4X9 Budi azonban 1622 telén gyanús körülmények között a Drinába
fulladt, az újabb kutatások szerint kiterjedt politikai tevékenysége miatt gyilkosság áldozata
lett.490 Ezért a kongregáció egy másik albán papot, a prizreni püspök utódjául szánt Pietro
Massarecchit (albánul Pjeter Mazrreku) választotta ki a a hódolt Bulgária, Szerbia, Bosznia és
Magyarország apostoli vizitátorának.491
Massarecchi 1584 körül született Prizrenben albán családból. Tanulmányait Rómában, a
Collegio Romanóban végezte nyolc éven át, s noha doktori fokozatot nem szerzett, mégis jó
egyházjogásznak és a filozófiában tájékozottnak számított. A Balkánra visszetérve
Prokupljében és Szófiában káplánkodott, majd az antivári érsek és a szófiai püspök általános
helynöke lett.492 Előbbi minőségében 1617-ben a szerbiai plébánosok számára zsinatot tartott,
amelynek határozatai elsősorban a tridentinumi normák szerinti szentségi gyakorlatra, az
istentiszteletek rendjére és a példás papi életre helyezték a hangsúlyt.493 Massarecchi
1623/1624. évi vizitációja, minden hiányossága ellenére, a hódolt balkáni missziószervezés
kiindulópontjává vált, tapasztalatai és javaslatai évtizedeken át meghatározták Róma
álláspontját a hódolt Balkán egyházi ügyeivel kapcsolatban.

2) Pietro Massarecchi apostoli vizitációja és a missziószervezés első' lépései (1623—1625)
Massarecchi vizitációs megbízatásáról 1622 december 6-án döntött a Kongregáció,
erről az érintettet hivatalosan 1623. február 1-én értesítették. 494 Vizitátori munkáját egy 8
pontos utasítás szabályozta, a jelentés összeállításához pedig egy 56 pontos kérdőívet kapott
487
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segítségül.495 Az instrukció külön kiemelte a vizitáció célját: minél részletesebben tájékozódjon
a négy ország (Magyarország, Szerbia, Bulgária és Bosznia) lakóiról és egyházi viszonyairól
(népesség száma, felekezetek, nyelvek, szokások, papság száma és életmódja, a katolikus hit
terjesztésének lehetőségei). Felhívta a vizitátor figyelmét, hogy küldetésének célja csupán az
információ-szerzés, és nem az intézkedés, ezért semmit se változtasson vagy újítson. A
püspököket ne vizitálja, csak kérdezze ki őket országuk viszonyairól. Megbízatása tehát
jelentősen eltért a korábbi vizitátorokétól, akiknek a Tridentinum keménykezű végrehajtása
volt a feladata. A részletes kérdőív nem csak az általános tájékozódához szükséges
szempontokat tartalmazta, hanem bőségesen reflektált az elmúlt évtized missziós munkájának
konkrét nehézségeire is (anyagi és személyi problémák, konfliktusok, technikai kérdések, az új
naptár bevezetése stb.)
Massarecchi egyházlátogató körútját 1623. április 18-án kezdte meg Nisben.496 Innen
Szófián és Csiprovácon át a paulikiánus falvakba ment. Bulgáriában mintegy 8000 katolikus
talált, hangsúlyozta a szófiai raguzai kereskedőkolónia fontosságát, bár a kereskedőkkel
joghatósági kérdésekben neki is voltak súrlódásai. Mivel a bolgár ortodoxok tömegeinek
katolizálását teljesen reménytelennek gondolta, ezért a paulikiánus szekta Zlojutric szófiai
püspök által megkezdett térítését tartotta a legfontosabb lelkipásztori feladatnak. Bulgáriából
június végén Belgrádba utazott, ekkorra elfogyott a pénze és segítséget kért a kongregációtól a
körút folytatására.497 Leveleinek tanúsága szerint Szerbiában nem járt, mivel azonban
évtizedekig működött ott, ezért viszonylag pontos képet tudott adni az ország egyházi
viszonyairól. Némi túlzással 20000 szerbiai katolikusról számolt be, akik egyrészt
elszegényedett bányászok és raguzai kereskedők voltak. Jagodnóban és Nisben magyar
rabszolgákat és felszabadított utódaikat is említi. A dél-szerbiai katolikusok nagy tömegeit
azonban az albán bevándorlók tették ki, akiknek lelki szükségleteire (lévén ő is öntudatos
albán) hosszan kitért jelentésében.
Belgrádban viszonylag hosszabb időt töltött, ezt a várost tartotta ugyanis az Oszmán
Birodalom legbiztonságosabb pontjának. Magyarországi vizitációja során (elődeihez
hasonlóan) ő sem jutott túl a szerémségi és szlavóniai plébániákon. Különösen fontosnak
tartotta a Dráva melléki magyar és horvát reformátusok térítését, amelyhez azonban a török
miatt sok pénz kell, hiszen időközben a Katic által megszerzett templomokat is visszavették a
reformátusok. A Szerémségben és a Dráva mentén főleg világi papok kezében voltak a
plébániák, a szlavóniai falvakban pedig a nasicei és velikai ferencesek gondozták a híveket. Ez
utóbbi kolostorban találkozott a súlyos beteg scardonai püspökkel, aki a hódolt magyar részek
egyetlen főpásztora volt. Massarecchi a szlavóniai ferences plébániákat és a Drávától északra
fekvő területeket már nem látogatta meg, ennélfogva magyarországi vizitációja a korábbi
Rómába befutó jelentésekhez képest területi szempontból semmi újat nem adott.
Augusztusban Olovóba ment, hogy boszniai vizitációját megkezdje,498 de a ferencesek a
török veszélyre hivatkozva minden együttműködést megtagadtak tőle. Massarecchi világosan
látta, hogy a külső beavatkozásra annyira érzékeny bosnyák ferencesek ellenében semmit sem
tehet, így nem túl nehéz szívvel lemondott Bosznia bejárásáról, csupán általánosságokban
tájékoztatta a kongregációt az ottani viszonyokról.499 Sikertelen boszniai útja után
495 APF Istruzioni Diverse vol. 1, föl. 191rv, 194r—195v.
496
A vizitációs körútat 1624-ben összeállított jelentése alapján ismertetem: DRAGANOVIC: IzvjeSce
apostolskog vizitatora i. m., 20—48.
497 ZAMPUTI: Relációm i. m., 326—328.
498
Olovóból augusztus 15-én jelentkezett, a vizitáció befejezéséhez és római útjához anyagi támogatást
kért a kongregációtól. APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 156r.
499
Beszámolójának érdekes része a boszniai iszlamizáció okait taglaló oldalak, értékelésének alapjait az
újabb kutatások is elfogadják. Massarecchi szerint a bosnyákok a középkori eretnekmozgalmak miatti
hitbeli bizonytalanság, a devsirme, az elviselhetetlen adóterhek és a ferences káplánok mulasztásai miatt
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szeptemberben visszatért Belgrádba, ahol betegen, pénz nélkül, sőt adósságokba keveredve
feladta a vizitáció folytatásának gondolatát, és Ingoli titkártól sürgősen pénzt kért római
útjához.500 Az annyira remélt anyagi támogatást viszont már nem volt türelme kivárni, és
felgyógyulása után november elején Raguzába ment. Az érsektől megkapta a 100 scudit,
amelyből adósságait kifizetve márciusban Rómába utazott. 501
Massarecchi itineráriuma világosan mutatja: a vizitátor csak a katolikus missziók által
már korábban feltérképezett területekre merészkedett el. Bulgáriában ugyan járt, de az sem
tartható kizártnak, hogy a paulikiánus falvakról adott beszámolója inkább korábbi, helynöki
működésének tapasztalatain alapult, ahogyan azt Szerbia esetében láttuk. Boszniában csupán
az olovói kolostort kereste fel, és Magyarországon is beérte Belgrád környékének bejárásával.
Vizitációjának legsúlyosabb fogyatékossága, hogy a Drávától északra fekvő, hódolt magyar
területek ezúttal is kimaradtak Róma látóköréből. Ez károsan befolyásolta a meginduló
missziószervezést, hiszen a kongregáció ezután is kizárólag a hódoltság déli végeire
koncentrált. Ugyanakkor Massarecchi érdeme, hogy tárgyilagos értékeléseivel és javaslataival
mégis helyes irányba terelte a meginduló római szervezőmunkát.
Mindenekelőtt évtizedes szerbiai és bulgáriai lelkipásztori munkája során tapasztalta,
hogy az ortodoxok térítésére gyakorlatilag nincsen esély, a magyarországi reformátusok között
pedig csak jól képzett és buzgó papokkal lehet eredményt elérni. A missziók legfontosabb
feladatát a paphiány miatt teljesen elhanyagolt katolikus közösségek gondozásában látta. Első
lépésben a katolikus hierarchia újjászervezését javasolta: Szerbiába Prizren, Magyarországra
Belgrád, Bulgáriába Csiprovác székhellyel kell püspököket kinevezni, évi 300 scudo
ellátmánnyal, míg Bosznia számára elegendő a scardonai püspök. Mivel a helyi papság képzés
hiányában tudatlan, ezért a püspökök 3-5 papot vigyenek magukkal, akik a helyi nyelveket
ismerik. A lakosság szegénysége miatt a misszionáriusoknak évente fejenként 40 scudót kell
Rómából küldeni. A bosnyák ferencesekről igen mértéktartóan, sőt dícsérőleg nyilatkozott, de
mivel lelkipásztori munkájukban kivetnivalót is talált, ezért a missziókba inkább világi papokat
ajánlott. A papi utánpótlást hosszabb távon belgrádi és csiprováci iskola, illetve loretói vagy
anconai szeminárium felállításával kell biztosítani. A királyi Magyarország felől Massarecchi
szerint legfeljebb békeidőben várható segítség, de a király által kinevezett püspökök ekkor sem
törődtek híveikkel. A missziókat tehát Raguza irányából célszerű megszervezni. A raguzai
kereskedőkkel feltehetőleg még kápláni és vikáriusi működése idején több nézeteltérése volt,
ezért meglehetősen kedvezőtlen színben tüntette fel őket, különösen önhittségük és
magabiztosságuk hozta ki a sodrából. 502
Az apostoli vizitátor alapos beszámolóját 1624. május 31-én tárgyalta a kongregáció, és
Massarecchi javaslatának megfelelően rögtön döntöttek a megürült főpapi székek betöltéséről:
Magyarországra Albert Rengjic raguzai ferencest szánták szerémi címmel, Bulgáriába Ilija
Marini bolgár ferencest szófiai címmel és Szerbiába magát a vizitátort prizreni címmel;
mindhárom püspöknek évi 200 scudo jövedelmet ítéltek meg.5(b A kongregáció Massarecchi
hajlottak az iszlám felvételére. Massarecchi megállapításainak elemzése: DZaja: Konfessionalitűt und
Nationalität i. ni., 84—92.
5' Ю
APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 3rv. (Belgrád, 1623. október 15.) A kongregáció korábbi
leveleinek hatására október 16-án 100 scudo támogatást ítélt meg a számára, amit a raguzai érseken
keresztül küldtek el Belgrádba: APF Acta vol. 3, föl. 63rv; APF Lettere vol. 3, föl. 15v—16r, 35r.
501
ZAMPUTI: Relacione i. m., 344—346; APF SOCG vol. 262, föl. 209rv; APF Acta vol. 3, föl. 96rv;
APF Lettere vol. 3, föl. 66r—67v.
502
DRAGANOVIC: IzvjeSce apostolskog vizitatora i. m., 6—20.
503
APF Acta vol. 3, föl. 109v—1 Юг. Massarecchi még az év nyarán antivari érsek lett a lemondott
Marino Bizzi helyett, a prizreni széket pedig betöltetlenül hagvták, elkerülendő az esetleges joghatósági
konfliktusokat, amelyek korábban a prizreni püspök és az érsek között voltak. APF Acta vol. 3, föl.
138r. Mint a szerbiai katolikusok fopásztora rendszeresen látogatta szétszórtan élő híveit és háromszor
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tanácsára nem kívánt bosnyák ferences püspököt kinevezni a magyar hódoltságba, pedig a
barátok ezt külön beadványokban kérték.5"4 Míg a két utóbbi jelölt ügye viszonylag símán
haladt előre, addig Rengjic kinevezése elé több akadály is tornyosult. Mindenekelőtt a
kinevezéséről tudósító, június 10-én kelt levelet a rossz postai viszonyok miatt csak október 2án kapta kézhez Raguzában.505 Közben Ludovisi bíboros érdeklődött CarafFa nunciusnál: a
magyar király által kinevezett püspökök hogyan fogadják majd Rengjic apostoli adminisztrátori
és delegátusi megbízását a hódoltsági egyházmegyékben? A nuncius megnyugtatta a prefektust,
hogy a címzetes püspököket ez a tény nem igen fogja nyugtalanítani, ugyanis ettől érdekeik
nem sérülnek.506 Rengjic kinevezésével a kongregáció hivatalosan is elismerte: ezek a
prelátusok sohasem fognak török alatti székhelyükre menni, ezért a visszaélések felszámolása
érdekében legalább annyit el akart érni, hogy pápai megerősítésüket kérjék. A püspökök
azonban még ettől is húzódoztak, hiszen a megerősítés után járó díjakat sem tudták volna
kifizetni. Róma hajlandó lett volna ezt a költséget minimálisra csökkenteni, a megerősítések
ügye a török kiűzéséig mégis súlyos és alapvetően megoldatlan probléma maradt. 507
Nagyobb gondot jelentett megfelelő címet találni az új püspök számára, amely egyrészt
közel van a székhelynek kiszemelt Belgrádhoz, másrészt nem sérti a magyar király főkegyúri
jogát. Rengjic Rómába érkezése és hosszas tárgyalások után ezt a kérdést december 17-én
tartott ülésén tárgyalta a kongregáció. Az új püspök a szerbiai Szendrő címre kapta a
kinevezését, székhelyéül Belgrádot rendelték, és rábízták a Dráva, Száva Duna és Tisza között,
különösen pedig a Bácska és Temesvár vidékén élő katolikusok gondozását. A püspökkel nem
rendelkező egyházmegyékben apostoli adminisztrátorként, a nem rezideáló püspökök
egyházmegyéiben pedig apostoli delegátusként kell működnie.508 Ajelölt a pápai megerősítést
következő év február 19-én nyerte el.509 Az új püspök a tavaszt az utazás előkészítésével
töltötte: szentelési és feloldozási fakultásokat, egyházi felszereléseket, ruhákat és ereklyéket
kért és kapott a kongregációtól.510 Június 10-ig maradt Rómában, majd Anconán át július 10én érkezett Raguzába, ahonnan viszont nem tudott Belgrád felé indulni, mivel a brevéjét a
római ügyintézés lassúsága miatt még nem kapta kézhez.511
Rengjic a nyarat és a koraőszt Raguzában töltötte, és elsősorban a belgrádi rezidencia
egyházjogi előkészítésével volt elfoglalva. Már Rómában kérte a kongregációt, hogy utasítsa a
bosnyák ferenceseket a kápolna átengedésére, ugyanis máshol nem tudja püspöki teendőit
végezni. A kongregáció ezügyben írt a raguzai kereskedőknek, és ezzel elintézettnek tekintette
az ügyet.512 Csakhogy Rengjic Raguzába érkezése után újból olyan híreket kapott Belgrádból,
hogy a raguzai kereskedők és a bosnyák ferencesek kiújult viszályai miatt a ferencesek nem
akarják megengedni az új püspöknek a kápolna használatát, ezért egy külön határozatot kért a
tartott papjainak egyházmegyei zsinatot. FaRLATUS, DANIEL—COLETUS, JACOBUS: Illyricum Sacrum
VII, Venetiis 1817, 124—125; APF Vis. e Coll. vol. 11, föl. 108r— llOv.
504
APF SOCG vol, 384, föl. 332r, 339r. A ferencesek azzal indokolták kérésüket, hogy csakis egy
bosnyák ferences püspök tudná a békét biztosítani, mivel a rendtartomány szerzetesei gondozzák a
hódoltsági híveket. Konkrét személyt is javasoltak: Nikola Rusic visovaci gvardiánt.
505 APF Lettere vol. 3, föl. 106v; APF Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 4r.
506 APF Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 142r.
507 Az 1625—1626. évi huzavonákra: APF Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 145r—146r; APF Lettere
vol. 4, föl. 53r; vol. 5, föl. 108rv; TÓTH: Pázmány Péter négy ismeretlen levele i. m., 178—182; A
hódoltsági püspökök megerősítésére általában: FRAKNÓI VILMOS: Magyarország egyházi és politikai
összeköttetései i. m. III, 325—371 passim.
508 APF Acta vol. 3, föl. 167v—168r.
509 PREMROU: Serie dei vescovi i. m., 505.
510
APF SOCG vol. 385, föl. 18r, 114r, 253r; APF Acta vol. 3, föl. 200rv, 222v—223r.
511 APF Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. Юг, 1 Ír, 12r.
5,2 APF SOCG vol. 385, föl. 146r; APF Lettere vol. 4, föl. 77rv.
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kongregációtól, amelynek értelmében használhatja a belgrádi Keresztelő Szent János
kápolnát.51' Ezekről a vitákról mindössze egyetlen adat szól: a raguzai szenátus augusztus 4-én
és szeptember 13-án kelt leveleiben felszólította a belgrádi kereskedőket, hogy a ferencesek
követeléseinek ellenállva mindenképpen őrizzék meg a kápolnájukat.514 Valószínű, hogy az új
püspök személye iránt élénken érdeklődő jezsuita misszionáriusok tájékoztatták Rengjicet az
elődjét ért kellemetlenségekről, és javasolták a szükséges óvintézkedések megtételét.5“5 A
kongregáció a püspök állhatatos kérelmeinek hatására most már komolyabban vette a
problémát, és augusztus 22-én elrendelte a breve szövegének a kápolna használatára
vonatkozó záradékkal való kibővítését, és a bosnyák ferenceseket rendfőnökükön keresztül
külön is óvta az esetleges renitens magatartástól.516 A kápolna kérdésének (látszólag legalábbis)
megnyugtató elrendezésével immár az utolsó akadály is elhárult Rengic indulása elől.517
A hódoltsági missziós püspök kinevezésének kérdésében a bosnyák ferencesek tehát
alulmaradtak a jezsuiták és a világi papok által támogatott jelölttel szemben, másrészt viszont
sikerült a kongregációtól olyan határozatokat kieszközölniük, amelyek segítségével meg tudták
akadályozni ellenlábasaik térnyerését. Mindenekelőtt a kongregáció megerősítette a plébániai
lelkipásztorkodásra vonatkozó kiváltságaikat, amelyek egyházjogi alapot nyújtottak a püspöki
joghatóság alóli mentességre.518 Ezen túl a ferencesek egy csoportja reálisan felmérte: ha ők is
beépülnek a szentszéki missziószervezés gépezetébe, akkor ellenfeleik nem tudnak ellenük
Rómában áskálódni. A bosnyák provincia első „hivatalos” misszionáriusa az 1623-ban Rómába
küldött Pavao Papic lett. Papic 1624 elején tért vissza hazájába, de előtte még felajánlotta a
kongregációnak, hogy lefordítaná a Bibliát horvátra. A Propaganda nem foglalkozott
érdemben a javaslattal, mivel Rómában úgy tudták: ezt a munkát már mások megkezdték.5“9
Boszniában római utitársa, fra Juraj Neretljanin bevádolta a tartományfonöknél, hogy Papié a
provincia ügyeinek intézése helyett inkább azon buzgólkodott, hogy magának püspöki
méltóságot szerezzen. Feltehetőleg ezzel függött össze, hogy Pavlovié tartományfőnök a távoli
Bácskába küldte misszionáriusnak. Innen írt Ingolinak 1624. november 26-án, felpanaszolta az

513 APF Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 5r—6v, 164r.
514 PAD Litt. Lev. vol. 44, föl. 85r.
515 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 422, 425, 459; ARSI Epistulae
Nostromm vol. 2, föl. 271r; ARSI Rom. vol. 18 II, föl. 363v, 386v, 392r, 474v, 517v, 532r, vol. 19 I,
föl. 34v, 50rv, 88v, 96v—97r. Marin Drago leveleiben többször kérte a rendfonököt, hogy a misszió
ügyében Rómába utazhasson. Vitelleschi (nyilván Bonis költséges és sikertelen útjaiból okulva) ezt nem
engedélyezte. Drago minden valószínűség szerint a misszióspüspök jövetelét akarta előkészíteni.
516 JELENIC: Spomenici i. m., 91—92; APF Lettere vol. 4, föl. 139r, 163rv.
517 A püspök szeptember 14-én nyugtázta a dekrétum kézhez vételét: APF Dalmazia Miscellanea vol. 3,
föl. 7rv.
5,8 APF Acta vol. 3, föl. 242rv. A kongregáció emellett újabb négy helyet eszközölt ki a boszniai
ferences növendékek számára két római kolostorban: APF SOCG vol. 385, föl. 475r; JELENIC:
Spomenici i. m., 93.
519 APF SOCG vol. 262, föl. 21 Ír, 216v, 301rv, 308v. A kongregáció feltehetőleg a Bartol Kaáié által
megkezdett fordításra gondolt, vö.: ERDMANN-PandZic, ELISABETH VON: Warum Wurde die
Bibelübersetzung von Bartol Kasic nicht gedruckt? Zivot i djelo Bartola Kasiéa. Zbomik radova sa
znanstvenoga skupa u povodu 340. obljetnice Kasiéeve smrti. Zadar — Pag, 18—21. travnja 1991,
Zadar 1994, 192. Papié a bosnyák ferencesek műveltebb részéhez tartozott, Anconában tanult és
Fojnicán volt lektor. Irodalmi ambícióiról később sem tett le, és 1649-ben Visokón lefordította horvátra
Bartolomeo da Salutio Le sette trombe per risvegliare il peccatore a penitenza című munkáját, amely
azonban kéziratban maradt. A mű értékelése: Gavran, IGNACUE: Fra Pavao Papic kao prevodilac,
Regiones Paeninsulae Balcanicae et Proximi Orientis. Aspekte der Geschichte und Kultur. Festschrift
für Basilius S. Pandzié (hrsg. Erdmann-Pandzié, Elisabeth von), Bamberg 1988, 309—321.
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eretnekek és szakadárok üldözéseit, munkájához missziós megbízást és felhatalmazásokat
kért,520 amelyeket még 1625 nyarán meg is kapott.521
Valamennyi római intézkedés közül a bosnyák ferencesek a legtöbbet az új scardonai
püspök, fra Torna Ivkovic kinevezésével nyertek. 1625 nyarán Fojnicán elhunyt Antun Matic
scardonai püspök, halálával pontot téve a közte és a ferencesek között évek óta húzódó súlyos
joghatósági viszályra.5'2 A ferencesek, okulva a történtekből, immár nagyon ügyeltek arra,
hogy csakis a kiváltságaikat feltétel nélkül elismerő jelöltet terjesszenek fel Matic utódjául. így
esett a választás magára a provinciálisra, Torna Ivkovicra, aki a rendi vezetés egyik
kulcsfigurája és mint ilyen, a ferences privilégiumok harcos védelezője volt. Az 52 éves barát
nyolc évig plébánoskodott Banjalukában, számos rendi tisztséget viselt, két alkalommal volt
tartományfónök.52j A kongregáció 1625. augusztus 22-én döntött Ivkovic kinevezéséről, de a
ferencesek kérése ellenére sem a boszniai, hanem ismét a scardonai címet kapta meg. A
Propaganda Kongregáció ugyanis Pázmány és a nuncius korábbi tájékoztatása alapján kerülni
akart minden joghatósági konfliktust a császárral, ezért Telegdy János boszniai püspök haláláig
nem kívánta bolygatni a kérdést.524 Ivkovic pedig (Rengjichez hasonlóan) a nem rezideáló
boszniai püspök apostoli delegátusa, az üresedésben levő szomszédos egyházmegyéknek pedig
apostoli adminisztrátora lett (1625. október 29.)525 Személyében a ferenceseknek az
elkövetkező évekre valódi fopásztort és a provincia érdekeinek rendíthetetlen védelmezőjét
sikerült megtalálniuk
& & &

A Propaganda Kongregáció megalapításától az első misszióspüspökök kinevezéséig
terjedő három és fél év a hódoltsági missziószervezés döntő korszaka. Az új missziós főhatóság
első tájékozódó lépései, majd első intézkedései ugyan az előző évtizedekben kialakult
kényszerpályákon mozogtak, de ezekben az években olyan információs dömping ment a
Szentszékhez a hódolt Magyarországról, amilyenre korábban nem volt példa. Az első években
a hódoltsági missziók valamennyi korábbi szereplője megpróbálta a maga érdekeinek
megfelelően befolyásolni az új kongregációt, és ez tulajdonképpen (kisebb veszteségek
ellenére) mindenkinek többé-kevésbbé sikerült is. A nagyszámú és egymásnak ellentmondó
értesülés között a kongregáció nehezen igazodott el, ezért kezdettől fogva ragaszkodott egy
átfogó apostoli vizitációhoz, amelyre 1623 második felében került sor. A vizitációs jelentésből
és a többi beszámolóból világosan kirajzolódtak a missziószervezés meglehetősen korlátozott
lehetőségei és komoly akadályai. Mindenekelőtt egyértelművé vált, hogy a királyi
Magyarország irányából a Szentszék nem tud semmilyen segítséget biztosítani. A helyi egyházi
intézmények közül (az előző fél évszázad gyakorlatának megfelelően) az új kongregáció
csupán a Drávától délre fekvő területek egyházi struktúráival került kapcsolatba, a szorosabban
vett magyarországi hódoltság papjai és szerzetesei nem keresték a kontaktust az új
intézménnyel. Ez a tendencia a hódoltsági missziószervezés teljes időszakára jellemző maradt.
520 APF SOCG vol. 358, föl. 3 Юг.
5-' APF Acta vol. 3, föl. 225r; ACDF Decreta S. 0. vol. 1625, föl. 108v, 147v. Hét évre igen széles
körű feloldozási felhatalmazásokat és plébánosi teendők végzésére vonatkozó engedélyt kapott.
522 APF Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 16Ír, 163rv.
523 Ivkovic meglehetősen szűk forrásbázisra épülő életrajza: Salic, Jurica: Zivot i djelo biskupa fra
Tome Ivkovica (c. 1573—1633), Nova et Vetera 33 (1983) 125—150.
524 JELENIC: Spomenici i. m., 90—92; APF Acta vol. 3, föl. 258rv, 262v. A bosnyák ferencesek kérései:
APF Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 161r, 163rv; APF SOCG vol. 385, föl. 430r. Ivkovic fontosságát
mutatja, hogy egy ideig tartományfonöki tisztségét is megtartotta: MANDIC: Franjevaőka Bosna /'. m.,
176—178.
525 APF Acta vol. 3, föl. 272v.
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Ugyancsak nem alakult ki kapcsolat a jezsuita misszionáriusok és a kongregáció között, ennek
okát a rend nagyfokú önállóságában kell keresnünk. Rómában a belgrádi és szlavóniai
egyháziak ellentétei az első években még nem látszottak teljesen világosan. Ezeket paradox
módon és akarata ellenére részben maga a kongregáció hozta felszínre azáltal, hogy
megpróbált új egyházi intézményeket (misszionáriusok és misszióspüspökök) meghonosítani,
nem számolva kellőképpen a helyi intézményrendszer, a bosnyák ferencesek ellenállásával. Az
első lépcsőfokot a két misszióspüspök, Rengjic és Ivkovic kinevezése jelentette. A két
főpásztor két ellentétes egyházi érdekcsoport (jezsuiták és világi papok egyrészt, bosnyák
ferencesek másrészt) képviselői voltak, akiknek a területét és joghatóságát a kongregáció nem
határolta el pontosan. Ez a tény a következő évtizedben rendkívül súlyos konfliktusokhoz
vezetett, és az egyházjogi vitáknál sokkal mélyebb és veszélyesebb gazdasági és etnikai
feszültségeket is a felszínre hozott.
3) A Hitterjesztés Szent Kongregációja és a hódoltsági missziók megszilárdulása Albert
Rengjié püspöksége idején (1625—1630)

A) Albert Rengjic belgrádi működése: viták az egyházmegyei határok és a belgrádi

Rengjic majd egy évig tartó előkészületek után 1625. október 14-én indult útnak egy
raguzai kereskedőkaravánnal Belgrád felé. Az út a késő őszi áradások miatt a szokottnál is
nehezebbnek bizonyult, a folyóvölgyek helyett az utazók kénytelenek voltak a nyaktörőbb és a
rablók miatt veszélyesebb hegyi utakat választani. Október 28-án érkeztek Belgrádba, a püspök
első Rómába küldött levelében meleg fogadtatásról számolt be.5-6 A raguzai kereskedők és a
jezsuita misszionáriusok részéről ez minden bizonnyal igaz is volt. Az előbbiek külön levélben
biztosították a kongregációt, hogy az új püspökkel (elődjével ellentétben) meg tudják őrizni a
jó viszonyt, ugyanis Rengjic raguzai, tehát pontosan ismeri a városállam polgárainak jogait.527
A jezsuitáknak pedig létérdekük volt a püspökkel való jó kapcsolat, hiszen tőle várták az
évtizedes viták elrendezését.528 Torna Ivkovic bosnyák tartományfonök és kinevezett scardonai
püspök szintén együttműködési készségéről biztosította Bandini bíboros rendi protektort, az
elkövetkező hónapok eseményei azonban a szándék őszinteségét erősen megkérdőjelezték.529
Rengjic a telet Belgrádban töltötte a helyi viszonyok megismerése, a jubileumi búcsú
kihirdetése és a vizitációra való felkészülés céljából. 530
Az új püspök számára már karácsony után nyilvánvalóvá vált, hogy a bosnyák
ferencesek új püspökével nem lesz zavartalan az együttélésük. Ivkovic még végleges
megerősítése előtt, 1625. december 10-én értesítette a pécsi jezsuitákat, hogy engedélyezi
számukra az egyházmegye területén való lelkipásztorkodást. Ez a pátens egyértelműen jelezte
Ivkovic igényét a Dráván túli területekre is, amelyek azonban Szlavóniával együtt az új
526 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 376; APF Acta vol. 4, föl. 12r; APF Lettere vol. 5, föl. 23r.
527 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 50r. A kongregáció külön levélben köszönte meg
támogatásukat: APF Lettere vol. 5, föl. 22v—23r.
528 ARSI Rom. vol. 19 I, föl. 96v—97r, 173v, 174v.
529 APF SOCG vol. 56, föl. 286r.
530 Uo. föl. 240r, 24Ír, 242r (két házassági esetet teijesztett fel Belgrádból). A kongregáció a
házassággal kapcsolatos problémák (foként a válások) láttán utasította a püspököt a Tametsi dekrétum
kihirdetésére, amit azonban Rengjic a töröktől való félelmében nem vállalt, ugyanakkor ígéretet tett a
dekrétum minél alaposabb betartatására. JELENIC: Spomenici i. m., 94; APF SOCG vol. 56, föl. 231rv.
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szendrői püspök joghatósága alá tartoztak. Rengjic az eset napvilágra kerülése után írt Rómába
és azonnali intézkedést kért.5'1 A kongregáció értesülve a kezdődő viszályokról utasította
Ivkovicot a jezsuitáknak küldött engedély visszavonására.5’2 A boszniai adminisztrátor
temészetesen nem akarta elveszíteni az elődei által bírt szlavóniai településeket, ezért
ellentámadásba lendült, és apránként visszaszerezte a Rengjicnek ítélt szlavóniai ferences
plébániákat. Először kihasználva azt a történelmi tényt, hogy a boszniai püspökök a középkor
folyamán Diakóváron rezideáltak, ő maga is diakóvári püspökként tartott igényt a Diakóvár és
Pozsega környéki plébániákra.53'’ Rómába küldött kérvényében jó érzékkel a lelkipásztori
szempontra helyezte a hangsúlyt, és a Belgrádtól való nagy távolság miatt kérte a Száva parti
területeket.5'"1 A kongregáció ezúttal már hajlott az engedményre és —Rengjic tiltakozása
ellenére5j5— március 31-én hozott határozatában átengedte a kért településeket a boszniai
adminisztrátornak. 536
Rengjic 1626 elején Pécsre akart utazni Marin Drago társaságában. Dragónak azonban
a Temesvárott betegeskedő Jakov Tugolinhoz kellett mennie, ezért a hódoltságban
bizonytalanul mozgó püspök inkább vele tartott, és február-március folyamán a Temesközben
kezdte meg egyházlátogatását. A püspök első hódoltsági tapasztalatai meglehetősen lesújtóak
voltak: a Temesköz egyházi szempontból sokkal rosszabb helyzetben volt Szlavóniánál, a
vidéken Drakolica vizitációja óta, tehát több mint negyven éve nem járt püspök, ezért sok idős
embert bérmált. A temesközi katolikusok a jezsuiták minden erőfeszítése ellenére sem fogadták
el az új naptárt, Rengjic ennek okát az ortodox szerbekkel való kereskedelmi kapcsolatban
látta.537
Talán Rengjic híradásainak hatására fordult a kongregáció érdeklődése a naptárreform
hódoltsági bevezetése felé. Ez a probléma először a pécsi jezsuita misszió megalapításakor
merült fel, ugyanis ekkor derült ki: a horvát és bosnyák katolikusokkal ellentétben a magyarok
nem fogadták el a naptármódosítást. Az új naptár bevezetésében (mint azt láttuk) a bosnyák
ferenceseknek komoly érdemeik voltak, és nem is haboztak ezt minden adandó alkalommal
hangsúlyozni. A ferencesek különösen ügyesen használták fel a csoda eszközét az új naptár
propagálására, eziránt a kongregáció is élénk érdeklődést mutatott. 1627. szeptember 15-én
felszólította Ivkovicot, hogy készítsen hivatalos vizsgálatot az olovói Mária-kép által tett, az új
naptárt megerősítő csodákról, mivel ezeket fel kívánta használni a régi naptárhoz ragaszkodók
meggyőzésére.538 A vizsgálatot 1628 januárjában folytatta le Andrija Tomanovic a püspök
irányításával. Összesen öt tanút hallgattak meg, Mariján Pavlovié volt tartományfonököt,
Jeronim Lucic volt kormánytanácsost és három olovói öreget. A megkérdezettek
egybehangzóan állították, hogy az 1580-as évek elején a ferencesek azzal tudták a török
hatóságokat az új naptár engedélyezésére rávenni, hogy az olovói Madonna csak az új naptár
szerinti ünnepen (Mária Mennybemenetele) tett csodákat. A barátoknak különösen sok
gondjuk volt a Pozsega környéki hívekkel, akik nehezen fogadták el a reformot. Szlavóniában
az 1620-as évekre már csak 3-4 Dráva menti plébánia ragaszkodott a régi naptárhoz.5j9
531 Uo. föl. 212rv; FERMENDŰN: Acta Bosnae i. m., 377—378.
532 APF Acta vol. 4, föl. 27v; APF Lettere vol. 5, föl. 40rv.
533 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 84rv.
534 APF SOCG vol. 386, föl. 174r.
535APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 85r—86v; APF SOCG vol. 56, föl. 216rv.
536 APF Acta vol. 4, föl. 36r; APF Lettere vol. 5, föl. 62rv.
537 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 86v; ARSI Austr. vol. 20, föl. 202r.
538 APF Lettere vol. 6, föl. 139v—140r. A vizsgálat lefolytatásához mellékelt utasítás: APF Istruziom
diverse vol. 1, föl. 106r—109r.
539
A vizsgálati jegyzőkönyv: APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 182r—199v. Vö. még: APF
SOCG vol. 147, föl. 78r, 79r; APF Acta vol. 6, föl. 9 Ív—92r; APF Lettere vol. 7, föl. 79rv; APF Mise.
Var. vol. 18, föl. 90r (összefoglalás a naptár-csodáról). Szintén az új naptár bevezetése iránt tanúsított
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A szendrői püspök a belgrádi jezsuita misszionárius társaságában 1626 tavaszán kétszer
is hozzáfogott a szlavóniai plébániák vizitációjához, de nem sok sikerrel. Ivkovic ugyanis
ekkorra már megszervezte a plébánosok ellenállását, akik nem voltak hajlandóak Rengjicet
fopásztoruknak elismerni, és megakadályozták az egyházlátogatás végrehajtásában. Az
elkeseredett püspök végül május elején felkereste riválisát a nasicei kolostorban, ahol rá kellett
döbbenie: Ivkovicnak nincsenek ugyan római okiratai, viszont a papság és a hívek, valamint a
török hatóságok is őt támogatják.540 Az egyre elszigeteltebb püspök számára valóságos
arculcsapást jelentett, amikor május végén kézhez vette a kongregáció döntését, amely
Ivkovicnak juttatta a Diakóvár és Pozsega környéki plébániákat.541 A nyár folyamán szinte
hetente irt ezügyben Rómába, keserű szemrehányásokat tett az őt ért megaláztatásért és
lemondásával fenyegetőzött. Mindenekelőtt azt vetette a kongregáció és személy szerint Ingoli
szemére, hogy nem hallgatták meg a döntés előtt, és nem álltak ki saját kreatúrájuk mellett. A
dekrétum Rengjic szerint a nép szemében beigazolta Ivkovic és a bosnyák ferencesek vádjait,
amely szerint ő hamis püspök, és nem kell neki engedelmeskedni. Különösen kikelt Ivkovic
római megbízottja, fra Andrija Tomanovic ellen, aki hamis információival félrevezette a
kongregációt, azt állítván, hogy Bosznia a Dráváig terjed. Rengjic úgy tudta, hogy a Drávától
északra fekvő területeken mindössze 14 katolikus plébánia található, a lakosság 90 százaléka
pedig ortodox, református és unitárius, ennélfogva felmentve érezte magát a magyarországi
munka alól. Éppen ezért sérelmezte a kongregáció döntését, hiszen így a 41 szlavóniai
plébániája közül Ivkovic 30-at elvett tőle. Rengjic szorult helyzetében joggal érezhette úgy: a
kongregáció a rábízott területek javát visszaadja a scardonai püspöknek, míg ő a távolabbi
vidékeket pénz hiányában nem tudja felkeresni, a római támogatás ugyanis még a
létfenntartáshoz is kevés volt.542
Mialatt a talajt vesztett Rengjic panaszaival és szemrehányásaival árasztotta el a
kongregációt, a másik fél, Ivkovic erőfölényének tudatában teljesen más módszerhez
folyamodott. Augusztusban Rómába küldött leveleiben beszámolt vizitációs körútjáról, amely
során alig fél év alatt 6000 embert bérmált meg. Hangsúlyozta, hogy püspöktársával ellentétben
ő immár 20 éve működött papként a hódoltságban, alaposan ismerte a helyi viszonyokat, ami
az egyházkormányzat nélkülözhetetlen feltétele. A Rengjic által igényelt négy folyó köze
Ivkovic szerint fél Európát magában foglalja, ugyanakkor a Drávától délre eső területeket a
török bejövetele óta a bosnyák ferencesek és püspökeik látták el, ezért ő sem mondhat le
ezekről a plébániákról egy jövevény javára. Ő nem a pereskedések embere, hanem gondozni
szeretné híveit, Rengjic tehát ne akadályozza meg őt ebben — hangzik Ivkovic leveleinek
konklúziója.543 A boszniai adminisztrátor természetesen a Dráván túli területekről sem kívánt
római érdeklődés hatására íródott egy másik csoda-beszámoló, amely egy Pozsegán megtörtént esetet
beszél el. Eszerint 1629-ben, Szent Illés napján (július 20) egy pozsegai nagycsalád az aratás miatt nem
akarta megülni a szent ünnepét. Az arató család ebédszünetben a vidék szokása szerint körtáncot járt, de
Isten büntetése lesújtott rájuk, és nem tudták abbahagyni, így halálra táncolták magukat. Az esetnél fra
Martin pozsegai káplánon kívül jelen volt Ivkovic püspök is. A beszámoló szerzője fra Torna bosnyák
ferences, de a szöveg Mamavics Tomkó János kézírásában maradt fenn. BAV Fondo Ferrajoli vol. 723,
pag. 346—351. A naptárreform bevezetésének nehézségeiről a 17. század folyamán: Draganovic,
KRUNOSLAV: Über die Gründe der Massenübertritte von Katholiken zur „ Ortodoxie ” im kroatischen
Sprachgebiet, Orientalia Christiana Periodica 3 (1937) 587—592.
540
APF SOCG vol. 56, fol. 217r, 221r, 222r—223v, 225r; APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, fol.
8 Ir—82r.
541 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, fol. 77r, 78r.
542 Uo. fol. 64rv, 66r, 67rv, 69rv, 71r—73r, 75r—76r, 79r—80r; APF SOCG vol. 56, fol. 226r—227r,
230r, 231rv.
543 APF SOCG vol. 56, fol. 278r, 279r, 280r; a banjalukai, pozsegai és diakóvári hívek tanúságlevelei:
uo. fol. 294r—295v; vö. még: APF SOCG vol. 386, fol. 537r.
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lemondani, a pécsi jezsuitákat továbbra is joghatósága alá tartozóknak tekintette, sőt két
ferencest küldött plébánosnak Szigetre és a Balaton mellé.544
Rengjic 1626 őszére kénytelen volt rádöbbeni, hogy a távoli és nem is túl határozott
római támogatás nem sokat ér a török területeken komoly bázissal rendelkező bosnyák
ferences püspökkel folytatott vitájában, ezért lemondva a küzdelemről Ivkovicra hagyta a
végleges határvonal megállapítását.545 Nyár végén és ősszel Drago társaságában folytatta
vizitációs körútját, egészen Szegedig jutott el, de tovább Bethlen magyarországi támadása és a
török csapatmozgás miatt nem merészkedett.546 A jezsuita rendfonökhöz szeptember 2-án írott
bizalmas hangvételű levelében addigi működését meglehetősen eredménytelennek látta, és
különösen fájlalta, hogy szegénysége miatt vizitációi komoly megterhelést jelentettek a
plébániák számára. Az akadályok és a sikertelenség hatására egyre inkább érlelődött benne a
visszavonulás gondolata.547
A két püspök viszálya 1626 őszére a kongregáció számára is világossá tette, hogy a
belgrádi székhelyű missziós püspök kinevezésekor és joghatóságának megállapításakor
alapvető hibát követtek el: nem számoltak kellőképpen a bosnyák ferencesekkel. Ennek a
tévedésnek szükségképpen az egyre nehezebb helyzetbe kerülő Rengjic fizette meg az árát.
Ingoli titkár ugyanis, látva a valós hódoltsági erőviszonyokat, inkább a bonyák ferencesek és
püspökük pártjára állt, nem törődve a szendrői püspök szemrehányásaival.548 Szeptember 19én a kongregáció közölte Rengjic-csel: nem hajlandó a korábbi határ-dekrétumot
megváltoztatni.549 A boszniai adminisztrátor, kihasználva Rengjic fásultságát és a számára
egyre kedvezőbb római széljárást, októberben újabb javaslatot tett az egyházmegyei határok
rendezésére: a Dráva-Száva közét gyakorlatilag kettéosztva magának kérte a Dráva-Bosut
vonaltól, illetve Eszéktől és Tovarniktól nyugatra eső részt, míg a Szerémséget meghagyta a

544 ARSI Austr. vol. 20, föl. 204r.
545 APF SOCG vol. 56, föl. 235rv; SOCG vol. 67, föl. 262r—263r, 265r—266r. „...Poiché toccha a
risponder a me, le dico, ehe la rissolutione fatta per le cose ehe vertono tra me e il Vescovo di Scardona,
sia per módúm provisionis, sin ehe Iddio muti lo stato politico di questi paesi, sono giambelle ehe si
danno a quelli ehe non hanno buoni denti per masticare il biscotto, piacesse a Iddio ehe tale mutatione si
védéssé almeno dalia nostra quarta generatione, ehe női ci contentaressimo a roder, come rodiamo il
duro biscotto, perché come stanno disposte le cose, női non l’vederemo, e quando anco ció vedessimo,
női haveressimo Finterdetto in questi vescovati, perché non sunt pisces pro lumbardis. E tocchi a chi si
sia la nominatione di questi vescovati, perché női siamo conoscuti per buoni a portar la somma e siamo
pasciuti con li confortini di buona pacientia.” Uo. föl. 262v.
546 Uo. föl. 247v—248v. Szendrői vizitációjuk során a bosnyák ferences plébánost tartományfönöke
súlyosan megrótta, amiért a jezsuitát engedte prédikálni. Vö.: ARSI Austr. vol. 20, föl. 209r.
547 „Conoscendo il mio poco profitto [113v] spirituale che acquisto in questi fiangenti, ma voglio prima (se
potrö) finire tutta la visita che contiene la mia cura, se bene ciö si fa con molta incomoditá e per li pericoli di
\iaggi e per la fiachezza delle borse, non havendo ne cavalli, ne carozze mie; ma bisogna andar mendicando e
aggravando hóra questo prete, hora quel popolo; cosa molto odiata e fastidiosa; e io non mi trovo obligato
sopra il mio potere, e quelli Signori ülustrissimi s'imaginano che la possiamo passare in questi paesi
metaphisice. E io giuro alia Patemitá Vostrá, che la provisione loro a me non basta per spese di sei mesi, come
possono testificarmi molto bene questi padri; ne io senza huomo ehe mi compiaccio di aggravare vescovo e
cosi la passo col beneficio della fortuna. Tratte questo discorso con Vostra Patemitá Reverendissima
confidanza, perché sa molto bene li guai ehe patiscono li loro fiatelli in hac parte.” ARSI Epp. Ext. vol. 17,
fol. 113 rv.
548 Döntésében ismét fontos szerepet játszott bizalmasa, Mamavics Tomkó János. Vö. Ingoli
megjegyzéseit Rengjié 1626. június 16-án kelt levelén: APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, fol. 75rv.
Rengjic római pozícióit valószínűleg tovább rontotta, hogy az Ingoli által egyre kevésbbé szívlelt
jezsuiták támogatták.
549 APF Lettere vol. 5, fol. 195rv.
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szendrői püspöknek. 550 A kongregáció (a Rómában tartózkodó Andrija Tomanovic-csal
egyeztetve) elfogadta Ivkovic javaslatát, és november 20-án tartott ülésén ennek megfelelően
szabályozta a két püspök működési területe közötti határokat.5'4
Az őszi egyházlátogatásai során komoly adósságokba keveredő Rengjic szíve mélyén
talán maga sem hitte el, hogy a kongregáció végül vetélytársának ad igazat. Az új római döntés
ezért teljesen lesújtotta, és végképp elvette a kedvét a további munkától. A püspök számára
csak most vált világossá: a kongregáció teljes mértékben magáévá tette ellenfelei álláspontját,
és neki semmilyen eszköze sincs érdekei érvényesítésére. Rómába küldött leveleiben már nem
panaszkodott, hanem szinte szitkozódott felettesei eljárása miatt, illetve hónapok óta érlelődő
visszavonulási szándéka kész döntéssé vált. Ennek megfelelően közölte a kongregációval: a
továbbiakban semmiféle területi igényei sincsenek, Ivkovic bármelyik plébániát elfoglalhatja.5'4
1627 tavaszán Pécsett vizitált, majd belgrádi ügyeit elrendezve a nyár folyamán Raguzán és
Velencén keresztül Rómába távozott.55“' Ivkovic ezzel szemben folytatta nagyszabású vizitációs
körútját, 1627. augusztus 26-án, Olovóban kelt leveleiben már 17000 fo megbérmálásáról
értesítette a kongregációt, és kérte: továbbra se engedjenek Rengjic esetleges

550

APF SOCG vol. 56, föl. 284r, 285r; SOCG vol. 386, föl. 482r.
551 PREMROU: Serie dei vescovi i. ni., 506—507. Tomanoric a bosnvák ferences pro\incia kiváltságai
ügyében ment Rómába, vö.: JaCOV: Spisi Kongregacije i. m. 1, 68—69. Ebben a levelében a
tartománj-fonök, Nikola Braiko\ic élesen kikelt a Rómából érkező misszionáriusok és püspökök ellen,
akik elveszik munkájuk eredményét és rágalmazzák őket Rómában.
552 APF Lettere vol. 5, föl. 226v—227r, vol. 6, föl. 32rv; APF SOCG vol. 67, föl. 255r, 256r, 269rv,
270rv, 276r, 277r, 278r. „In risposta dell'altra pure delli 27 di novembre le dico, ehe non si piglino
fastidio in persuadermi che io mi debba contentare della ressolutione fatta in assignare li popoli di
Possega e Diacovo alia cura del Vescovo di Scardona e della nuova giunta ehe hóra le fanno déllé térré
di To\amich e Ossiech, con altro intomo al fiúmé Dravo e Bossuto, perché io gli cedo, e quello e altro, e
quanto puó capire nel suo ingordo desiderio, e quanto con lettere portate da frat’Andrea da Camengrad
(consultore di ogni mai fare) ha saputo esprimere, e restando a me il paese posseduto da Serviani e
Scismatici, lascarö la cura [föl. 270v] di esso a chi si conviene, cioé a preti scismatici e al loro vescovo,
e Faltra a Calvini e alli loro predicanti, che in ciö non gli posso impedire, se bene sarrebbe grande il mio
desiderio a ridurli tutti al seno della santa fede. E fra tanto faró una retirata in un cantone, poiché chi
bene penső prima a cometter la cura di quei popoli a me, meglio ha poi giudicato a levarmeli e dame la
cura al detto Vescovo di Scardona, e convenendomi di restare tra li rumori di questi pochi christiani,
tomaró quanto potrö al termine, e sprezandosi il laccio procurarö di non dare con la testa al muro; e non
potendo parlare io con quelli cosmograffi, che gli hanno dato tale informatione dell’Ungheria e di
Bosna, dico, non potendo parlalgli di presenza, tacerö per non dire qualche veritá, che per esser di
natura odiosa, molto gli offenderebbe. ” Uo. föl. 270rv.
553 APF SOCG vol. 67, föl. 279rv, 284r, 285r—287r. Ezekben a leveleiben sem hagyott fel keserű
szemrehányásaival a kongregáció eljárása miatt: „II gusto che sentono le Signorie Vostre Illustrissime,
ehe io habbi ceduto al Vescovo di Scardona nelle sue ingorde pretensioni, sia con nome di Dió, ma
stiano le Signorie Vostre Illustrissime alia veduta, quanto importa a seguire le false informationi di
frat’Andrea de Camengrad e altri, ehe hanno ampliato il regno di Bosna quasi insino alle porté di
Belgrado. E l’istesso Vescovo di Scardona ha speso parecchi centenaia di scudi per cavare false
testimonianze da Turchi a tale efTetto. Ma permetendo Iddio, ehe un giomo questo dominio muti il stato
politico, non so come si contentaria il proprio padrone di questa stampa del nuovo mappa mundi del
Vescovo di Scardona e suoi stampatori, [föl. 286v] e se haverá per bene ehe li luoghi d’Ungheria siano
chiamati luoghi di Bosna, e che da Bosnesi e loro vescovi siano posseduti, ehe a me si da poco per
quanto hanno fare falsamente. Ma se io havessi la decima parte della borsa del Vescovo di Scardona, mi
bastarebbe d’animo di cavar fedi che Bosna s’intende insino alle porté di Constantinopoli, perché in
simili tribunali al plus offerente si concede, quanto ha e puö dimandare, e tra tanto Fhonore mio ё posto
in favola appresso a questi popoli, vedendomi alia giomata scacciato hora dall’uno, hora dall’altro
luogho...” Uo. fol. 286rv. 1627. október 30-án jelentkezett Velencéből: uo. föl. 292r.
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követeteléseinek.554 A bosnyák püspök valóban tiszteletet parancsoló buzgalommal végezte
vizitációit a következő években is: 1630-ben Rómába küldött nagy beszámolója szerint 1616 és
1630 között 34479 hívét bérmálta meg boszniai és szlavóniai egyházlátogatásai során. 555
* -k

A hódoltsági missziószervezés szempontjából az egyházmegyei határok felett folytatott
vitáknál is sokkal súlyosabb következményekkel járt a raguzai kereskedők belgrádi kápolnája
miatt kitört viszálykodás. A konfliktus gyökerei a jezsuiták belgrádi megtelepedéséig nyúlnak
vissza, viszont a két rend képviselői közötti viszály igazából az első belgrádi székhelyű püspök,
Petar Katic megjelenésével szélesedett ki a kápolna birtoklásáért folytatott harccá. Ugyanis a
jezsuiták az 1612 karácsonyán történt csetepatékból (Színi és Don Simone kizavarása a
templomból) hamar levonták a szükséges konzekvenciákat, és az ingatlanvásárlással
megteremtették az önálló működés feltételeit. A belgrádi székhelyű püspököknek viszont a
kereskedők Keresztelő Szent János kápolnája jelentette az egyetlen olyan templomot, ahol
főpapi funkciókat végezhettek, ezért nem mondhattak le a kápolna használatáról. A ferencesek
számára ez a követelés elfogadhatatlan volt, hiszen a rivális jezsuiták ügynökének tekintett
püspök “betolakodása” a belgrádi pozícióik elvesztéséhez vezető első lépést jelentette. Katic
működése idején a kápolna-viszályt paradox módon leegyszerűsítette a püspök és a raguzai
kereskedők viszálya, mivel ennek következtében az ordinárius elszigetelődött az egymást
támogató kereskedőkkel és ferencesekkel szemben, a jezsuiták pedig nem kívánták magukat
túlságosan exponálni ebben az igen rázós ügyben. Rengjic belgrádi tartózkodása idején az
időközben lezajlott gazdasági és demográfiai változások miatt a kápolna-vita sokkal nagyobb
hullámokat kavart, és súlyos etnikai és társadalmi feszültégeket okozott a városban.
Rengjic már Belgrádba való indulása előtt pontosan tisztában volt azokkal a
nehézségekkel, amelyekkel a kápolna használata során később szembe kellett néznie, ezért
1625 őszén megszerezte a kongregációtól a kápolna használati jogát biztosító
dokumentumokat. 5 5o Székhelyére érkezve egyik első teendője volt, hogy a kápolnának
templombúcsú ünnepére, tehát Keresztelő Szent János napjára a teljes búcsú kiváltságát kéije a
kongregációtól, amelyet hét évre meg is kapott azzal az indoklással, hogy a templomot a hívek
plébániatemplomként és székesegyházként egyaránt használják.557 Emellett természetesen élni
kívánt ordináriusi joghatóságával, és fenntartotta magának a káplán illetve a püspöki helynök
kinevezésének a jogát, holott nyilván tisztában volt azzal, hogy a belgrádi káplánokat a
srebrenicai kolostor gvardiánja és a boszniai ferences tartományfőnök nevezi ki. A belgrádi
kápolna ügye ekkor már amúgy is feszültségeket okozott a raguzai kereskedők és a ferencesek
között, emiatt ez utóbbiak 1625-ben, megbízatásának lejárta előtt megfosztották kápláni
állásától Andrija Tomanovicot, Ivkovic püspök későbbi bizalmasát és titkárát.558 Rengjic talán
554 APF SOCG vol. 146, föl. 213r, 218r. A kongregáció korábban Rengjic panaszainak hatására
utasította a határrendelet betartására: APF Lettere vol. 6, föl. 10Ír. A határok breve általi
megerősítésétől a kongregáció Ivkovic kérése ellenére elzárkózott, ugyanis ezáltal az ideiglenesnek szánt
szabályozás állandó jellegűvé vált volna. Vö.: APF SOCG vol. 387, föl. 387r; APF Acta vol. 4, föl.
309rv.
555 DRAGANOVIC, KrunoslaV: IzvjeSce fra Tome Ivkovica, biskupa skradinskog, iz godine 1630,
Croatia Sacra 4 (1934) n. 7, 65—78.
556 APF SOCG vol. 385, föl. Мбг; APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 5r—6v, 164r; JELENIC:
Spomenici i. m., 91—92; APF Lettere vol. 4, föl. 139r, 163rv. A brevék tartalmi kivonata:
FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 374.
557 APF SOCG vol. 56, föl. 241r; APF Acta vol. 4, föl. 31v (1626. március 17.)
558 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 56v; APF SOCG vol. 320, föl. 28r. A későbbiekben még
igen fontos szerepet játszó fra Andrija Tomanovic 1580-ban született Kamengrádon, Perugiában tanult,
v
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nem is látta át, hogy voltaképpen darázsfészekbe nyúl, amikor 1626 elején a Tomanovic és
Ivkovic támogatását élvező káplánt, a pécsi származású fra Ivánt visszaküldte Boszniába, és
helyette kinevezte Jeronim Lucicot, aki a ferencesek mérsékeltebb frakciójához tartozott, és
annakidején P. Színivel is jó viszonyban volt. Nikola Braikovic tartományfonök természetesen
nem tűrte a püspök beavatkozását a provincia eme stratégiai fontosságú előjogába, és azonnal
hazarendelte Luőicot, aki azonban nem engedelmeskedett, és továbbra is Belgrádban maradt. 559
A belgrádi bosnyák kereskedők és a ferencesek, látva a püspök és a raguzaiak
összefogását, 1626 áprilisában Rómába küldték az elcsapott káplánt, Andrija Tomanovicot. A
bosnyákok panaszos levele szerint a raguzai kereskedők nem engedték meg számukra a
templom használatát, sőt török bíróság elé citálták őket, és be akarták zárni a kápolnát.
’’Gaztetteikben” hű szövetségesre leltek a szendrői püspökben és annak rossz szellemében, a
jezsuita Marin Dragóban.560 Ingoli (nyilván Tomanovic és Tomkó hatására) hitelt adott az
egyébként minden pontjában túlzó és meglehetősen mocskolódó hangvételű beadványnak,561
és az ő javaslata alapján a bíborosok 1626. április 20-i ülésükön jóváhagyták a bosnyákok
kérelmét: a dekrétum hangsúlyozta, hogy a kápolnát valamennyi belgrádi katolikus szabadon
használhassa, illetve a raguzaiak mellett a bosnyákok számára is lehetővé kell tenni, hogy
prokurátorokat választhassanak, akik a saját nemzetük egyházi ügyeiben illetékesek.562
A kongregáció döntése természetesen egyáltalán nem segítette elő a békés megoldást.
A raguzai kereskedők egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy az ellenük egyre
határozottabban fellépő bosnyákoknak engedjenek. Rengjic pedig minden felelősséget a
kongregációra hárított azzal, hogy ismét a megkérdezése nélkül, egy bajkeverő barát
beszámolója alapján döntöttek. A püspök és honfitársai beadványaiból számos érdekes részletet
megtudunk a belgrádi kápolna múltjából. A raguzai kereskedők a török hódítás után rögtön
megjelentek a városban, eleinte magánházaknál végezték az istentiszteletet, káplánnak pedig
kezdettől fogva a bosnyák ferenceseket fogadták meg. Idővel egy telket vásároltak az üzleteik
mellett, ahol először sövénytemplomot, majd kőtemplomot építettek, amelyet 1576 táján
bővítettek ki. A kápolnát igazából csak a magyarországi háború idején kapott kiváltságaik
révén tudták jogilag teljesen biztosítani, azóta nevezik az épületet hivatalosan is templomnak.
A belgrádi katolikusok pedig mindig a raguzai kolónia védelme alatt álltak, ezen a címen
mentesültek az adófizetés alól is. A magyarországi háború idején annyira megnövekedett a
bosnyák katolikusok száma a városban, hogy a raguzaiak többé nem tudták őket az
adófizetéstől megvédeni, és részben emiatt, részben pedig az elmozdított káplánok (mint
például Tomanovié) lázítására követeltek maguknak olyan jogokat, amelyeket valójában
sohasem bírtak, hiszen a kápolna tulajdonjoga kizárólag a raguzaiakat illette. Ugyanakkor soha
senkit nem zártak ki a kápolnájukból, oda bármely katolikus szabadon betérhetett.563 A
a már említett belgrádi káplánság mellett volt rendi kormánytanácsos, és 1625-ben a scardonai püspöki
székre is szóba került jelöltként. FERMENDZIN: Acta Bosnae i. m., 375.
559 APF SOCG vol. 56, föl. 229rv. Fra Iván ügyére lásd: APF SOCG vol. 67, föl. 264r, 265v—266r.
Luőic 1575 körül született Varesban. Bolognában és Nápolyban tanult, fontos rendi tisztségeket
(gvardián, kormánytanácsos) töltött be, különösen a szlavóniai lelkipásztorkodásban voltak komoly
érdemei. 1625-ben egyik jelölt volt a scardonai püspöki székre, 1634-től 1643-ban bekövetkezett
haláláig drivastói püspöki címmel boszniai apostoli adminisztrátoként működött. Vö.: Draganovic,
KRUNOSLAV: Biskup fra Jeronim Luőic (o. 1575—1643) i njegovo dóba, Croatica Christiana Periodica
7 (1983) n. 11, 33—79; HoSKO: Euzebije Fermendzin i. m., 173—189 (Fermendzin kiadatlan Lucicbiográfiájának Hosko által újraírt változata).
560 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 59r—60r.
561A beadványt horvát eredetiből Tomkó fordította olaszra. Ingoli javaslata: uo. föl. 60v.
562 JELENIC: Spomenici i. m., 95.
563 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 56r—57v, 65rv. Rengjic szerint a belgrádi kápolnának
helyet adó házat 1557-ben vásárolták a raguzai kereskedők. APF SOCG vol. 388, föl. 85r.
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kongregáció a másik fél heves ellenállását tapasztalva megpróbált finomítani az előző
határozatán. A kápolna közös jellegét továbbra is hangsúlyozva felhívta a bosnyákok figyelmét,
hogy tisztségviselőiket kizárólag a raguzaiak jogainak sérelme nélkül választhatják meg, és új
követeléseket sem támaszthatnak.564
A második kápolna-dekrétum már csak kétértelműsége és zavarossága miatt sem
oldhatta volna meg az egyre akuttabbá váló problémát, de a szembenálló felek nem is várták
meg az újabb római döntést, hanem a helyi török fórum előtt próbálták meg döntésre vinni a
dolgot. Tomanovic Rómából hazatérve világosan látta, hogy a bosnyákok számára kedvező
határozatot a raguzaiak és püspökük nem fogják önszántukból végrehajtani, és a belgrádi
bosnyákoknak sohasem lesz beleszólásuk a kápolna és az egyházközség ügyeibe — hacsak
nem lépnek fel a helyszínen is egy kissé határozottabban. Ennek érdekében a bosnyák
tartományfonök néhány “frontember” (pl. fra Andrija Tomanovic, fra Ivan iz Pecuja, fra Vicko
Stipancic — Katié egykori ádáz ellensége, fra Antun iz Sutjeske) kíséretében augusztus 24-én
megjelentek Belgrádban. Arra, hogy ezután pontosan mi történt, valószínűleg sohasem fogunk
választ kapni. A raguzaiak és a bosnyákok kölcsönös feljelentéseiből csupán annyit lehet
minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a felek között komoly perpatvar keletkezett,
amelyet aztán az egyikük (bár mindegyik a másikra mutogatott, valószínűleg a bosnyákok) a
török bíróság elé vitt. A raguzaiak tíz pontos feljelentést terjesztettek fel a kongregációnak,
amelyben a négy barát bűneit számlálták elő: ezek mindegyike a pápai és püspöki tekintély
nyilvános semmibevétele, illetve a török bírósághoz való fordulás körül forog. Mivel a mevia
(magasrangú török bíró) a bosnyákoknak adott igazat, ezért a raguzaiak a szultáni udvarban
kerestek sérelmükre orvoslatot. Szerintük a bosnyák ferencesek végső célja az volt, hogy a
püspöki joghatóságtól megszabadulva kolostorrá alakítsák át a kápolnát.565 A raguzaiak pártján
álló püspök szokásától eltérően eléggé visszafogottan nyilatkozott a történtekről, nyilván maga
is érezte, hogy mindkét fél elvesztette a mértéket. Fő ellenségének (teljes joggal) fra Andrija
Tomanovicot tartotta, akitől török kapcsolatai és félelmetesen rabiátus természete miatt egyre
jobban rettegett.566
A bosnyákok sem késlekedtek a magyarázkodással: augusztus 30-án, Tomanovic által
fogalmazott levelükben ellenfeleik beszámolóitól teljesen eltérő verziót adtak elő: a
ferenceseket Rengjic és a raguzaiak hívták Belgrádba, hogy együtt rendezzék el a kápolna
ügyét. Ez utóbbaik azonban semmiféle megegyezésre nem voltak hajlandóak, végül egy római
ajánlólevéllel kolduló bosnyák megsegítése miatt annyira nekitámadtak a ferenceseknek, hogy
azok kénytelenek voltak önvédelemből a kádi előtt tisztázni magukat. A török bíróság pedig
(lám, van igazság a földön) megerősítette a kongregáció határozatát és lehetővé tette a
bosnyákok számára a prokurátorok választását. A levél végén a bosnyákok Rengjicet teszik
felelőssé a történtekért, mivel a közvetítés helyett egyoldalúan támogatja honfitársai
törekvéseit.567
A kölcsönös vádaskodásokból Ingoli azt a következtetést vonta le, hogy a kápolna
ügyében a kongregáció “tűzoltás” jellegű döntései nem hozhatnak tartós eredményt. A felek
ugyanis egymásnak teljesen ellentmondóan nyilatkoztak a kápolna tulajdonjogáról: a raguzaiak
szerint kizárólag az övék, a bosnyákok szerint közösen emelték és tartották fenn, tehát közös,
míg a ferencesek állítása alapján a pápa tulajdona (mint minden ferences templom), a használat
joga pedig a renddé. A titkár helyesen mérte fel konfliktus kiváltó okát is: a megnövekedett
számú bosnyákok kiváltak a raguzai kolóniából, és most egyenlő jogokat követelnek
564 JELENIC: Spomenici i. m., 97. (1626. szeptember 11.); APF Lettere vol. 5, föl. 202v—203r.
565 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 44r—45r, 46r—47v. Ez utóbbi dupluma: APF SOCG
vol. 386, föl. 539r—540r. A kongregáció először elhalasztotta a feljelentés kivizsgálását, majd 1627.
április 16-án átküldte a Szent Hivatalnak. APF Acta vol. 4, föl. 155v, 209v.
566 APF SOCG vol. 56, föl. 247r; APF SOCG vol. 67, föl. 257r, 262r—263r, 268r.
567 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 54r—55v; APF SOCG vol. 386, föl. 51 Ír.
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maguknak egyházi téren is. Mive! jogi természetű kérdésről volt szó, Ingoli szerint ezért csakis
alapos jogi vizsgálat után lehet végleges döntést hozni a vitában, addig pedig
kompromisszumos, a kápolna közös használatát hangsúlyozó (tehát alapvetően bosnyák-párti)
megoldásra kell rávenni a szembenálló feleket. Ez különösen a raguzaiak esetében tűnt nehéz
feladatnak, pedig a bosnyákok növekvő száma és befolyása miatt ez számukra létérdek
lenne.568 A kongregáció 1626. november 20-án Ingoli és Tomkó javaslatának megfelelő
határozatot hozott: a bosnyákok számára kedvező április 20-i döntés érvényben maradt, a
raguzai kereskedőket pedig a köztársaság római ágense és Barberini bíborosprotektor révén a
raguzai szenátuson keresztül kell inteni a határozat betartására. 369
Az immár harmadik dekrétum, amelyet a kongregáció a kápolna ügyében alig fél év
leforgása alatt hozott, nem ért el ugyan semmilyen eredményt, viszont ennek hatására a
raguzaiak és a bosnyákok 1627 első hónapjaiban Rómába küldött leveleiből végre fény derült a
viszály igazi természetére és a felek tényleges céljaira. A bosnyák kereskedők a római
támogatás hatására felbátorodtak és előrukkoltak valós szándékaikkal: hosszú beadványukban
ugyan továbbra is a kápolna fenntartásában szerzett érdemeikre hivatkozva kértek beleszólást
az egyházi ügyek intézésébe, de az érdemek indoklásánál már kiléptek a szükebb értelemben
vett egyházi érvrendszerből, és demográfiai-gazdasági jelentőségükre helyezték a hangsúlyt.
Beszámolójuk szerint a raguzai kolónia csupán 30 kis üzletet tart fenn a városban, létszámuk
nem haladja meg a 100 főt, és azok is csak ideiglenesen tartózkodnak a városban. Ezzel
szemben a bosnyákok újonnan alapított kolóniája mintegy 1000 személyt foglal magában, akik
állandó jelleggel laknak Belgrádban. Különválásuk okát a raguzaiak zsarnokságában jelölik
meg, az egyetlen megoldást pedig abban látják, ha a ferenceseik által gondozott kápolnában
önálósulásuk után ugyanannyi jogot kapnak, mint a raguzaiak.570 A belgrádiak kérését a
szarajevói bosnyák kolónia is támogatta, hangsúlyozva: a belgrádi kápolna valamennyiük
közös ügye, a raguzaiak ellen pedig valamennyi hódoltsági kereskedő összefogott, hogy
kiváltságos pozícióikat megtörjék.571
Ugyanilyen értelemben, csak a másik oldalról interpretálták az eseményeket a raguzaiak
is. A belgrádi török bíróság előtt kétségtelenül alulmaradtak a jó helyi kapcsolatokkal
rendelkező bosnyákokkal szemben, de Budán és Konstantinápolyban sikerült érvényt
szerezniük jogaiknak - igaz, mindez 2000 dukátjukba került. Tehát a számukra kedvező török
határozatra és római döntésre hivatkozva megtagadták, hogy a bosnyákoknak bárminemű
beleszólást is engedjenek a kápolna igazgatásába. Itt a raguzaiak is túlléptek az egyházi jellegű
érveken és nyíltan kimondták: a bosnyákokat semmilyen szinten sem tekintik
egyenrangúaknak, hiszen azok nem is kereskedők, csupán szegény és jórészt írástudatlan
kézművesek, akiket a ferencesek fellázítottak jótevőik és patrónusaik, a raguzaiak ellen. A
botrányokért a ferenceseket tették felelőssé, akik féltékenységük miatt nem tűrnek meg más
papot a vidéken, és az általuk keltett zavargások miatt a törökök a kápolna mecsetté való
átalakításáról döntöttek.572 A legegyértelműbben a raguzai szenátus foglalta össze a problémát
568

Ingoli feljegyzései: APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 2Ír—23v, 32rv; APF SOCG vol. 386,
föl. 517v. Ingoli ismét kikérte Tomkó véleményét, aki a raguzaiak és Rengjic rendreutasítása, illetve az
április 20-i határozat végrehajtása mellett foglalt állást. APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 170
rv.
569
JELENIC: Spomenici i. m., 100; APF Lettere vol. 5, föl. 23 Ív—233r. A kongregáció levelében
különösen óvta a feleket a török bíróság bevonásától.
570
APF SOCG vol. 67, föl. 299rv. Az önállósult bosnyák kolónia saját pecsétet kért VIII. Orbán
pápától, Szent István pápa alakjával. A raguzai kolónia pecsétjén Szent Lázár volt megmintázva. Uo.
föl. 298r.
571 Uo. föl. 303r.
572Uo. föl. 293rv, 296rv.„Le signorie Vostre Illustrissime e Reverendissime devono sapere ehe qui non
v’é nissuno mercante bosnese, ma tutto artiste christiani di diverse nationi: pellizzari, sartori, orefici,
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a Ludovisi bíboros prefektushoz január 15-én írott levelében: a köztársaság számára a kápolna
kérdése valójában másodlagos, ugyanis itt a kápolna ürügyén sokkal komolyabb veszély
fenyegeti őket: a bosnyákok a helyi török hatóságok segítségével el akarják űzni a raguzai
kereskedőket Belgrádból.5°
A raguzai szenátus félelmeinek megalapozottságát az 1626. év hódoltsági eseményei,
illetve tágabb értelemben az elmúlt 30 áv tapasztalatai teljes mértékben alátámasztották. A 16.
század végéig teljesen egyértelmű volt a raguzai kereskedők monopol-helyzete a balkáni
kereskedelemben, ez azonban a spalatói kikötő megnyitása (1592) után alapvetően
megváltozott. Az új kikötő révén ugyanis a velencei kereskedők is bejutottak a boszniai és
szerbiai piacokra, és az Itáliába irányuló balkáni kivitel egy részét Raguza rovására Spalatón át
Velence felé terelték. Ennél is súlyosabb következményekkel járt Raguza számára, hogy a
spalatói kikötő megnyitása jelentős mértékben hozzájárult a boszniai katolikus kereskedők
megerősödéséhez, akik a század végétől kezdve veszélyes konkurenciát jelentettek a
raguzaiak számára.574 A 17. század elején fokozatosan kiszorították riválisaikat a boszniai
városokból, ebben segítségükre voltak a bosnyák származású oszmán tisztségviselők is. Az
erősödő bosnyák kereskedők elsősorban Szarajevóban telepedtek le, egyre inkább létében is
fenyegetve az ottani raguzai kolóniát, és sikeresen terjeszkedtek észak felé, mindenekelőtt
Szlavóniában. A szarajevói bosnyákok 1626-ban elérkezettnek látták az időt arra, hogy
ellenfeleikkel véglegesen leszámoljanak, és a helyi török vezetőkkel összefogva egyszerűen
kitiltották a raguzai kereskedőket a városból.575
Ugyancsak ebben az évben rengett meg a magyarországi, mindenekelőtt budai
honfitársaik helyzete is, mivel a váci emin az ökör- és bivalybőrök kivitele után, szultáni
kiváltságaikat semmibe véve, vámot akart velük fizettetni. A köztársaság minden befolyását
latba vetve majd tíz évig harcolt a konstantinápolyi udvarban, hogy a budai pasával és a váci
nazorral szemben elismertesse kereskedőinek régi vámmentességét.576 Raguza számára tehát a

cassilieri, mulinari, fabri et simili. Tutto persone devote et grati alli benefattori ragusei, ridotti peró in
ultimo esterminio per le spese, ehe li innova dua о tre capriciosi pellizzari, ehe seguono l’oppenione di
frat’Andrea sudetto, il quale a portato cost! fede false di molte genti. E pure infra tutti i christiani di qua
sono dieci persone, ehe sappino serivere...” Uo. föl. 293v. A szenátus nevében a köztársaság római
ágense, Gabriele Cerva, és a Szent Jeromos káptalan archipresbitere, Antonio Deodati tárgyaltak a
kongregációval. PAD Litt. Pon. vol. 14, föl. 103rv, 159v—160r, 174r. Deodatinak fontos szerepe volt a
raguzai-szentszéki kapcsolatok történetében, személyére lásd: BURIC, JOSIP: Kánoniéi Hrvatskog
kaptola и Rimu (1589—1901), Radovi Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu 3—4 (Sakaöev zbomik),
Rim 1971, 111—112.
573 APF SOCG vol. 147, föl. 4r. (Raguza, 1627. január 15.) „...női siamo stati astretti di far gagliarde
provisioni per li rappresentanti del Gran Turco per la difesa delli nostri mercanti di Belgrádi, che
naturalmente come sudditi nostri, siamo tenuti di difendere; non tanto per causa delle molestie dategli
dalli Bosnesi per opera de’ Turchi da loro corrotti per denari, per spogliarli del possesso di una casa in
detta piazza compra et ab antiquo posseduta da nostri mercanti, della quale per particolar privilegio del
Gran Turco si sono serviti per oratorio, constandoci, ehe in ció li facevano torto evidentissimo, ma
sopratutto per riparar a pi£i importanti motivi con tal occasione fatti contro essi nostri mercanti dalli
medesimi per mezzo de Turchi da loro instigati, con i quali tendono per privargli totalmente del trafico
di quella piazza, per merő interessé.”
574 PACI, Renzo: La scala di Spalato e la politico veneziana in Adriatico, Quademi storici 13 (1970)
77—100.
575 VINA VER: Bosna i Dubrovnik i. m., 220—225.
576A váci vám-vitáról két tanulmány is napvilágot látott. Török források alapján: BAJRAKTAREVIÓ,
SULEJMAN: Spor izmedu Dubrovaőke Republike i turskog zakupnika skele и Vacu и vezi s trgovinom
kozama, Zbomik Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije 3 (1960) 343—371; a diplomáciai
levelezés alapján: HRABAK, BOGUMIL: Spor dubrovőana oko carine na köze iz Ugarske и drugoj
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bosnyák katolikus kereskedők megerősödése, illetve a helyi hatóságok függetlenedése a
központi hatalomtól különösen is érzékeny veszteségeket okozott. Ez különösen amiatt volt
veszélyes, mivel ez a két tényező hatékonyan tudott együttműködni a köztársság érdekei ellen, J j <я
hiszen a boszniai és magyarországi török hivatalszervezetet jórészt bosnyákok alkották. A 17.
század első harmadában az egykor oly erős raguzai kereskedők teljesen kiszorultak Boszniából,
és jelentősen meggyengültek Budán, Belgrádban, Szendrőn, Zomboron, Valjevón, Eszéken és
később Prokupljén is.5'*7
Ebbe a folyamatba illeszkedik bele a belgrádi kápolnáért folytatott több éves küzdelem,
amelynek kirobbanása nem véletlenül esett tehát 1626-ra. Rengjic érkezése csak aktiválta a
régóta meglevő feszültségeket, és a kereskedelmi rivalizálásnak egyházi kereteket adott,
összekapcsolva a bosnyák kereskedők ügyét a ferencesekével. Ez utóbbiak számára nem csak
az adományok miatt volt létfontosságú a belgrádi kápolna birtoklása, hanem a szlavóniai és
szerémségi expanzió kiindulópontjául is szolgált. A kápolna megszerzésével bosnyák
kereskedők pedig a szarajevói forgatókönyv szerint megszabadulhattak volna gyengülő, de
még mindig hatalmas vetélytársuktól. Rengicet balsorsa egy általa befolyásolhatlan konfliktus
kellős közepébe dobta, amelyből ő csak vesztesként távozhatott. A kongregáció újabb
bosnyák-párti határozatai miatt pedig még a raguzaiak előtt is hitelét vesztette, mivel azok az ő
információit sejtették a kedvezőtlen döntés mögött. 578
A Propaganda Kongregáció az egyre elkeseredettebbé váló küzdelemben menteni
szerette volna a menthetőt, és mindenképpen meg akarta akadályozni a belgrádi kápolna
végleges megszűnését. Ezért írtak a konstantinápolyi francia követnek és a velencei bailónak,
hogy jáijanak közbe, nehogy a viszályok miatt a belgrádi hatóságok elvegyék és mecsetté
alakítsák a kápolnát. A bosnyák ferences tartományfonököt utasították, hogy a felfordulást
okozó barátokat hívja vissza. A raguzaiak által összeállított feljelentést a bosnyák ferencesek
viselt dolgairól pedig átküldték az a Szent Hivatal Kongregációjának.579
A bosnyák ferencesek, mintegy előre érezve a számukra kedvezőtlen döntést, már kora
tavasszal offenzívát indítottak Belgrádban. Rengjic távollétében a provinciális egy nagy
tapasztalatokkal rendelkező barátot, fra Vicko Stipancicot nevezte ki belgrádi káplánnak.
Stipancic annnakidején jól vizsgázott elöljárói előtt, mivel megakadályozta, hogy Katic
birtokba vegye a kápolnát. Nyilván az újabb kiélezett helyzetben sem véletlenül esett rá a
választás, feladata a bosnyák ferencesek hódoltsági monopóliumát biztosító szultáni
parancslevél végrehajtása volt.580 Érkezése után rögtön szembekerült a Rengjic által kinevezett
helynökkel, fra Jeronim Lucic-csal, akit a püspökkel való együttműködése miatt a kemény
vonalas barátok árulónak tartottak. A nyílt konfliktus Nagycsütörtökön robbant ki, amikor a
káplán megakadályozta a helynököt a liturgikus cselekmények elvégzésében. Rengjic
Belgrádba való visszatérte után azonnal jelentette a kongregációnak Stipancic viselt dolgait.581
A következő évben a püspök legfontosabb elfoglaltságává, szinte rögeszméjévé vált, hogy
Rómában a barát megbüntetését elérje, mintegy kárpótlásként a hódoltsági megaláztatásokért
és szenvedésekért.582 A kongregáció sorrendben immár negyedik kápolna-dekrétumát Rengjic
őetvrtini XVII véka, Matica Srpska. Zbomik za istoriju 28 (1983) 7—36. A vám-vita és a kápolna-vita
összefüggésére egyik szerző sem figyelt fel.
577 VlNAVER: Bosna i Dubrovnik i. m., 200—201, 210—212, 222; HRABAK, BOGUMIL: Dubrovőani и
zapadnoj Bosni 1463—1669. godine, Prilozi Instituta za istoriju, Sarajevo 20 (1984) 119—127.
578 APF SOCG vol. 67, föl. 269rv, 277r.
579 APF Acta vol. 4, föl. 209rv (1627. április 16.); APF Lettere vol. 6, föl. 47v—49r.
580 1627 januárjában a provinciális még a havasalföldi misszióba akarta küldeni: APF SOCG vol. 146,
föl. 270r—27Ír. A bosnyák ferencesek számára kiállított szultáni parancslevél latin fordítása:
FaBIANICH: Firmani inediti i. m., 95—98.
581 APF SOCG vol. 67, föl. 279v, 287r, 292r, 297r; APF Acta vol. 4, föl. 283rv.
582 Az ügy iratanyaga: APF SOCG vol. 388, föl. 65r—86r.
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távozása után, 1627 augusztusában vették kézhez az érintettek, és a jól bevált forgatókönyv
szerint ezúttal a raguzaiak biztosították engedelmességükről a római hatóságot, míg a
bosnyákok méltatlankodtak az őket ért súlyos igazságtalanság miatt.58'' Az áprilisi határozat
azonban ennek ellenére meglehetősen kevés visszhangot váltott ki, ugyanis ősszel a két fél
viszálya minden korábbinál nagyobb méreteket öltött. A nem minden cinizmustól mentes
Rengjic távozása előtt ugyanis “búcsúajándékul” Belgrádba hívta és általános helynökének
nevezte ki a patvarkodásai miatt ekkor már hírhedt Don Simone Matkovichot, aki
reputációjára nem akart rácáfolni, és minden eddiginél jobban felforgatta a belgrádi katolikusok
életét. 584

B) A belgrádi viszályok elmérgesedése Don Simone Matkovich püspöki helynökségének

Don Simone 1622 és 1627 között, sikertelen római útjából okulva, a hódoltsági
missziószervezés első vonalától távol, kis baranyai falvakban dolgozott. Működéséről 1630-ban
részletes jelentésben számolt be, ennek alapján ismerjük újabb hányattatásait.585 1 622 nyarán,
bízva a kongregációtól kapott ajánlólevelek súlyában, nem tért vissza a szokásos útvonalon a
hódoltságba, hanem bebarangolta egész Közép-Európát. Először Fiúmén át Laibachba ment,
ahol püspöktől csak három scudit kapott és egy ajánlólevelet, amelynek segítségével a
plébániákon gyűjthetett volna. Ezt koldulást Don Simone nem tartotta elég kecsegtetőnek
(szerinte a laibachi egyházmegyét jórészt protestánsok lakták), ezért inkább továbbállt
Zágrábba, itt Domitrovich Péter püspöktől kapott pénzt az út folytatására. A sikeren
felbuzdulva Bécsbe ment, ahol a jezsuitáknál lakott, a püspöki helynök ugyan nem fogadta, de
Althan Mihály gróftól két aranyat kapott. Tovább vándorolva Morvaországba érkezett, ahol
Franz von Dietrichstein bíborostól tíz scudit és egy Regensburgba szóló ajánlólevelet sikerült
szereznie. Innen azonban nem folytatta útját észak felé, hanem visszafordult Bécsbe, de mellé
szegődött utitársai kirabolták. Bécsben egy török (nyilván bosnyák) látta el ruhával, majd
evangélikusok társaságában Pozsonyig hajózott. Pozsonyban próbálkozott Pázmány Péternél,
de az nem adott neki pénzt, ezért egy hódoltsági kereskedőtől kért kölcsön. A zágrábi szíves
fogadtatásra visszagondolva úgy döntött, hogy ott még egyszer szerencsét próbál, és nem is
kellett csalódnia: Domitrovich húsz napig magánál tartotta, a káptalantól pedig ígéretet kapott,
hogy egy fiatalt a költségükön taníthat.586 Mivel pénzt a további kóborláshoz itt sem kapott,
ezért a visszatérés mellett döntött. Természetesen most sem a legrövidebb utat választotta:
Csáktornyán felkereste egykori esküdt ellenségét, a frissen katolizált Zrínyi Györgyöt, majd
Lendvára ment Bánffy Kristófhoz, aki négy scudival ajándékozta meg. Innen útja Sümegre,
Ergelich Ferenc veszprémi püspökhöz vezetett. Tőle sem kapott semmit, csak két szolgát, akik
Keszthelyre kísérték, itt megtérítette Bakács Sándor várkapitányt. Húsz napig működött
583 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 92r—93r; APF SOCG vol. 146, föl. 218r, 219r, 220r,
226r.
584 A kinevezés pontos időpontját nem ismeijük, feltehetőleg 1627 nyarán, Rengjic Rómába indulása
előtt történt. Don Simone ajánlóleveleinek 1630-ból származó jegyzékében szerepel egy Rengjic által
1627 június 20-án kiállított irat, amely vikáriusának nevezi: APF SOCG vol. 390, föl. 491r.
585
APF SOCG vol. 320, föl. Ír—5v, 12rv. A jelentést közzétette: TÓTH: A mohácsi plébános i. m.,
234—244.
586 Az utazás egyes állomásainak időpontjaira csak elszórt adatokból következtethetünk: Vitelleschi
rendfonök 1622 december 10-én kelt válaszlevelének tanúsága szerint Bécsből október 8-án és november
3-án jelentkezett (ARSI Germania vol. 113 I, 93). Pozsonyban Pázmánytól december 9-i dátummal
kapott ajánlólevelet (APF SOCG vol. 390, föl. 49Ír).
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Keszthelyen, indulásakor Bakács húsz embert adott mellé, akik átkísérték a határon. Egy ideig
a hódolt Somogybán, Buzsáko'n és környékén pásztoréit és térített, majd miután talált maga
helyett papot, továbbállt.
Hazatérése után rövid ideig a Bácskában betegeskedett, majd megszakításokkal egészen
1630-ig két Mohács környéki faluban, Darázson és Márokon működött, emellett természetesen
továbbra is járta a környéket, és különösen a kanizsai vilajet Dráva-menti falvaiban
tevékenykedett. Don Simone valamennyi írása közül ezek a kései jelentései a legzavarosabbak
és legmeseszerűbbek, a kongregáció sem tudott velük mit kezdeni,587 és a történész számára is
csak áttételesen értelmezhetőek. Kiderül belőlük, hogy Matkovich 1622 után (alább ismertetett
belgrádi szereplését leszámítva) kiszorult a hódoltsági missziószervezés első vonalából, az
ekkor már ötven fele járó pap főleg Dél-Baranyában működött, és elsősorban a reformátusok,
illetve a népi vallásosság különféle megnyilvánulásai elleni küzdelem kötötte le az erejét.
Emellett persze elég ideje maradt a patvarkodásra is, amint azt a pécsi és belgrádi jezsuita
misszionáriusok panaszai is bizonyítják. 388
Négy év szünet után, 1626. július 4-én Pécsről keltezett levelével jelentkezett újból a
kongregációnál, és beszámolt Ivkovic és Rengjic viszályáról, természetesen ez utóbbit
támogatva.589 A háttérbe szorult Don Simone számára nem várt lehetőséget hozott az 1627.
esztendő, amikor a Belgrádból Rómába távozó szendrői püspök, Albert Rengjic távolléte
idejére általános helynökévé tette meg. Az életében először (és utoljára) egyházi tisztséget
kapott Don Simone végre jogszerűen léphetett fel a bosnyák ferencesek ellen, és ezt a
lehetőséget nem is hagyta ki. A bosnyákoknak pedig, akik annakidején a két belgrádi székhelyű
püspök (Katié és Rengjic) joghatóságát sem ismerték el, eszük ágában sem volt az öreg
Matkovichot feljebbvalójuknak tekinteni. A két fél között elkeseredett küzdelem kezdődött
meg 1627 szeptemberében, Don Simone Belgrádba érkezése után. A helynök megpróbálta
különböző intézkedésekkel az ekkor már négy belgrádi bosnyák ferencest (Matej Olovcic,
Marko iz Kreseva, Grgur Tuzlak és Ilija Pozenanin) joghatóságának elismerésére kényszeríteni,
a ferencesek pedig minden elképzelhető módon akadályozták Matkovich tevékenységét, és a
bosnyák kereskedőket ellene lázítva többször súlyosan megfenyegették. Közben mindkét fél a
helyi és központi török hatóságoknál igyekezett a maga számára biztosítani a kápolna
587 1630 szeptember 5-én tartott ülésén a kongregáció nem kívánt foglalkozni a csodás eseményekkel,
mivel ezeknek Don Simonén kívül más tanúja nem volt. APF Acta vol. 7, föl. 12 Ív.
588 Azt, hogy a háttérbe szorult Don Simone most sem tagadta meg önmagát, Grgur Svetié pécsi jezsuita
misszionáriusnak a rendfonökhöz intézett keserű panaszkodása is bizonyítja (Pécs, 1627 április 9.):
„Reverendus Dominus Simon Jovanovicch, ut ait, adómat iter versus Admodum Reverendám Patemitatem
Vestram et nobis múlta minatur. Vere, mi Admodum Reverende Pater, nimium, quantum ab hoc homine
tribulamur. Vellet habere a nobis testimonium publicum de rebus, quae verae non sunt. Promotionem ad
praelaturam, pecuniaria auxilia ad debita antiqua dissolvenda; cum tarnen nil ipsi nisi quod emendicamus,
habeamus. Vellet etiam ut pagos non adiremus, quos ipse vix semel in anno invisit, solutionem tarnen
plenariam exigit. Sed supplicant homines, ut confessionum excipiendarum causa veniamus; nec possumus nos
subtrahere. Si nobis deinde dant eleemosynam aliquam in fhimento, suos proventus rapi vociferatur. Nos
proposuimus toties ipsum et de eius solutione locuti sumus, sed homines nec promisisse se illi quidpiam, nec
velle eum se habere, qui se per vim ingerat, respondent; utpote qui adest cum exigendum est aliquid, cum vero
in spiritualibus adiuvandi sunt homines, longe abest Ad omnia haec a Admodum Reverenda Patemitate
Vestra patemum responsum praestolabor.” ARSI Austria vol. 20, föl. 214r. A rendfonök Don
Simonéval kapcsolatban a belgrádi és pécsi misszionáriusokat mindig a békességre intette. ARSI Rom.
vol. 18 II, föl. 363v, 532r; ARSI Austr. vol. 3 II, 870, 1029.
589
TÓTH: A mohácsi plébános i. m., 220—222. A kongregáció 1626 szeptember 29-én kelt
válaszlevelében érdeklődött Matkovich munkája felől ( APF Lettere vol. 5, föl. 194v.), amelyre Don
Simone 1627. március 23-án válaszolt egy meglehetősen sommás jelentéssel. Ebben elsősorban a
ferenceseket szidta, akik a török segítséggel elűzik a papokat a hódoltságból, amint azt vele is tették,
ezért kellett elhagynia a Bácskát. APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 10Ír—102v.
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birtokjogát. Októberben ez a raguzaiaknak és Don Simonének sikerült is, amikor
Konstantinápolyban kijárták, hogy eltávolíthassák a ferenceseket. Emiatt a ferencesek
kénytelenek voltak elhagyni a kápolnát, az egyik kereskedő, Matej Piculo házába költöztek és
egy másik kereskedő, Ivan Novak házában miséztek. A raguzaiak kápolnáját Don Simone
vette birtokba, de a ferencesek híveiknek megtiltották, hogy azt látogassák. A raguzaiak
azonban feltehetőleg túllőttek a célon, mivel az új bosnyák kolónia négy vezetőjétől is meg
akartak szabadulni, és szultáni parancslevéllel Konstantinápolyba idéztették őket.
Természetesen a bosnyákok sem hagyták annyiban a dolgot: a pártjukra állították a belgrádi
kajmekámot, aki a helyi fórum megkerülésével vádolva a raguzaiakat, a budai pasához küldte a
veszekedő feleket. November folyamán egy hosszadalmas és főleg igen költséges per során a
bosnyákok Budán elérték, hogy a kápolna a ferencesek tulajdona lett, és csak török engedéllyel
hagyhatták el állomáshelyüket. A diadalittasan visszatérő bosnyákok természetesen azonnal
elzavarták Don Simonét és birtokba vették a nehéz küzdelem árán megszerzett templomot. <90
Míg Belgrádban a szokásos forgatókönyv szerint, a török bíróság bevonásával
váltogatták egymást a raguzaiak és a bosnyákok a kápolna birtoklásában, addig Rómában
Ingoli igyekezett mindkét részről megbízható információkat szerezni az újabb határozat
előkészítéséhez. A raguzaiak érdekében Pietro Benessa, a köztársaság volt római ágense, a
bosnyákok oldaláról pedig a már jól ismert Vicko Stipancic, a scardonai püspök és a
provinciális római prokurátora állította össze a hatásosnak vélt érveket.
Stipancic szerint a kápolna kegyúri joga a Szentszéket illeti, aki a ferenceseket delegálja
káplánoknak. Emellett a belgrádi hívek (nagyobbrészt bosnyákok, kisebbrészt raguzaiak)
kezdettől fogva a bosnyák provinciától kértek lelkipásztorokat, a kápolna alapjául szolgáló
ingatlant is egy pozsegai származású bosnyák (Lupus Georgii de Posega) hagyta az egyházra.
A kápolnát a bosnyák ferencesek tartották fenn a hívek közös adományaiból, amint azt teszik a
hódoltság annyi más településén is. A ferencesek nem azért kötöttek a raguzaiakkal szerződést,
mivel övék a kápolna kegyúri joga, hanem mert nem állandó lakosok, ezért szükséges a
feltételeket írásba foglalni. A ferences külön kitér a raguzaiak privilégiumlevelének
ismertetésére, amely csak ingóságok birtoklására és ideiglenes tartózkodásra vonatkozik, ez
alapján tehát nem lehetnek a kápolna tulajdonosai.591
590

Az 1627 őszi eseményekről valamennyi érintett fél részletes beszámolót küldött Rómába, elsősorban
azt hangsúlyozva, hogy csakis ellenfeleik kényszerítésére fordultak a török hatóságokhoz. APF SC
Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 94r—95v. (raguzai kereskedők); uo. föl. 26r, 27r, 29r, 30r, 91r,
107r—108v, (duplikátum: 11 Ír—112r), 113r—115r (bosnyák kereskedő és ferencesek); uo. föl. 96r,
97r—98v; APF SOCG vol. 320, föl. 28v—29v; TÓTH: A mohácsi plébános i. m., 222—233 (Don
Simone). A raguzaiak ismét arra hivatkoztak, hogy a bosnyákok a kápolna megszerzésével fel akaiják
számolni vetélytársaik kereskedelmi tevékenységét a városban. Ezt Don Simone is hangsúlyozta 1630.
évi jelentésében: “...quali [bosnyák ferencesek] con tutto ciö con desperata ostinatione non si acquietano
mai, ne vogliono permettere, che in questi paesi vi stiano vescovi о preti о altri religiosi, anzi sempre
machinano, almeno occultamente ogni sorté di disturbi e scandali, vedendo ehe li signori ragusei
difendevano il vescovo e li gesuiti contro di loro, si risolsero de impadronirsi del ius della loro capella
con animo di fare un monasterio, e poi pianpiano distruggere li negotii della piazza de Ragusei, come
hanno fatto un pezzo fa a Buda et al Serraglio in Bosna. Cosi da per se chiuderebbono i passi al vescovo
et alli Gesuiti mandativi da Sua Santitá et a tutti i preti che vi mandasse la Sagra Congregatione de
Propaganda Fide.” APF SOCG vol. 320, fol. 27v. Don Simone szerint a bosnyák ferencesek Belgrádban
kolostort akartak alapítani, amely a szerémségi expanziójuk központja lett volna, amint a velikai és
nasicei kolostorok a szlavóniai lelkipásztorkodás bázisai voltak.
591
APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, fol. 33r—34v. „Dall’istesso privilegio, ehe li Ragusei hanno
dal Gran Turco, si manifesta ehe loro non hanno ne menő haver possono ius detto. Perché nel detto
privilegio il Gran Turco li dice che in paese suo non possino havere beni stabili, ma solo mobili e
mercantili, et starsene in paese suo un tempo prefisso, come anche fanno e poi se ne vanno via. Et
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A raguzai ágens ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a belgrádi kolónia fennmaradása
a köztársaságnak és a Szentszéknek közös érdeke, márpedig a bosnyákok akciójával éppen ez
került veszélybe, hiszen kápolnájuk megszerzésével a raguzai kolónia megszűntetése a céljuk.
Ennek egyetlen módon lehet gátat vetni: ha meg tudják őrizni a kápolna tulajdonjogát,
ellenkező esetben elvesztik kiváltságaikat, és a török alattvalók jogállására süllyednek le. Az
Oszmán Birodalomban ugyanis a kolónia jogállása a tagok jogállásától függ, ezért nem lehet
közös a raguzaiak kolóniája a bosnyákokéval a bosnyákok neve alatt, míg a raguzai kolónia
visszafogadja a kivált bosnyákokat, ha azok hajlandóak visszatérni. Emiatt ragaszkodnak a
kápolna kizárólagos tulajdonjogához, és elzárkóznak minden közös jogi aktustól (közös
prokurátorok, adománygyűjtés, felszerelések őrzése), hiszen csak így tudják templomukat
megvédeni és fennmaradását biztosítani. A kápolna használata természetesen minden belgrádi
katolikus számára biztosított. A bosnyák ferenceseket pedig csak abban az esetben hajlandóak
tovább alkalmazni, ha felhagynak a patvarkodással.592
Mindkét fél érvelésében sok részigazság volt, jogilag természetesen a raguzaiaknak,
lelkipásztori szempontból viszont a bosnyákoknak volt alapvetően igazuk. Az is magától
értetődik, hogy a belgrádi kereskedelmi központ felügyeletének szimbólumaként kezelt
kápolnára mind az emancipálódó bosnyák, mind pedig a megrendült pozícióikhoz foggalkörömmel ragaszkodó raguzai kereskedők is igényt tartottak. A lelkipásztori szempontnak
viszont a Propaganda Kongregáció előtt nagyobb súlya volt a jogi tradícióknál, ez magyarázza
Ingoli bosnyák szimpátiáját.59' A rendelkezésre álló információk birtokában a kongregáció
végül 1627. november 23-án hozta meg a belgádi kápolnára vonatkozó ötödik dekrétumát.
Ennek értelmében a végleges döntést egy alapos jogi vizsgálatnak kell megelőznie, amelynek
lefolytatásával Ivkovicot és Don Simonét bízták meg. Ennek megtörténtéig a kápolnát
valamennyi belgrádi katolikus közösen használja, viszont az adományokat a kápolnában
egyikük se gyűjtsön. A végleges rendezésig a kongregáció régi hű emberét, fra Pavao Papicot
nevezte ki belgrádi káplánnak, azzal a nem titkolt céllal, hogy ezáltal a legvadabb barátokat,
Tomanovicot és Stipancicot a belgrádi tűzfészektől távol lehet tartani.594
A két rettegett szerzetes közül az egyiktől, Stipancictól aligha kellett félni, ő ugyanis
még az ősz folyamán Rómába érkezett, hogy a rendtartomány kiváltságainak megerősítését
elintézze. Küldetése azonban nem járt sikerrel, mivel a kongregáció a Tridentinum szellemében
essendo detto ius una cosa stabile, dunque essi non lo hanno ne haver lo possono, ma lo ha il Pontefice
Romano.” Uo. föl. 34r.
592 Uo. föl. 28r, 39r—40v. „La ragione, perché non vogliono i mercanti ragugei la compagnia d’altre
nationi suditte al Turco, ё perché verebbono a soggiacere a tutti i pesi, alli quali soggiacciono i suditti
del Turco, essendo lege nell lmperio Ottomano, ehe le colonne e le adunanze siano tenute per gl’oblighi
de particolari, che entrano in detta colonna, in maniera tale che se i Ragugei facessero communanza con
li Bosnesi sotto titolo di Bosnesi suditti del Gran Signore, sarebbono sottoposti a tutti i pesi, alli quali
sono sottoposti i Bosnesi, come suditti, due al presente sono liberi et essenti. Che se i Bosnesi vogliono
far communanza con Ragugei sotto nome di Ragugei, conforme ё stato sin hoggi, i Ragugei non
ricusano di riceverli et abracciarli, et i Bosnesi [föl. 39v] hanno tanto maggior torto a non accettar
questo partito utile per loro, perché con tál dichiaratione si sotrarebbono dalia tiranide ottomana,
essendo che fra li patti che sono tra il Gran Signore e la Repubblica di Ragugia vi ё questo capitollo, che
ogni suditto del Gran Signore possa dichiararsi ragugeo e dichiarandosi tale goder tutti i privilegii e tutte
l’essentioni della natione ragugea, e ehe soggiaccia alle legi et alli giudicati di quella repubblica, et
immediatamente venga liberarsi da tutte l’impositioni turchesche.” Ingoli megjegyzése az ágens ezen
érvével kapcsolatban: „Non est probatum. Deinde hoc procedit, quantum ad communionem
temporalium, non quoad communionem spiritualium.”Uo. föl. 39rv.
593 Erről tanúskodnak Ingoli kétkedő széljegyzetei Benessa fenti beadványán.
594Emellett a dekrétum szabályozta a kápolna díszítését, az adományok templomon kívüli gyűjtését és a
gyertyaszenteléssel kapcsolatos viták rendezését. APF Acta vol. 4, föl. 317r—318v; APF Lettere vol. 6,
föl. 181 v—183r, 191rv. A Raguzai Köztársasághoz küldött levél eredetije: PAD Acta 17. st, 1344.
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elzárkózott a túlságosan nagyvonalú privilégiumok megerősítésétől, ami súlyos vereséget
jelentett a kiváltságaikhoz minden áron ragaszkodó, Tomanovic és Stipancic által vezetett
csoport számára.595 Stipancic ezen felül szembetalálta magát régi ellenfelével, Albert
Rengjiccsel is. Rengjic római útjához különösen Raguzában ffiztek nagy reményt, arra
számítva, hogy a püspök meg tudja védeni a kereskedők jogait a Kongregáció előtt.596 Ebben
azonban csalódniuk kellett. A belgrádi főpap nem tudta az érdekeit érvényesíteni, hiszen
semmilyen okirat nem volt a kezében, amellyel a kápolnára vonatkozó raguzai követeléseket
bizonyítani tudta volna.597 Az elüldözött és az újabb kudarctól elkeseredett püspök számára
igazi elégtételt jelentett, hogy egyik fő ellenlábasával az Oszmán Birodalmon kívül, a hazai
terepnek számító római hivatalokban mérheti össze az erejét. így mindent megtett, csak hogy a
ferences megbüntetését keresztülvigye, ennek érdekében hónapokon át beadványaival
bombázta a kongregációt. Két dologgal vádolta a barátot: egyrészt 1618-ban elődje, Petar
Katié kiközösítette, amiért megakadályozta a kápolna használatában, illetve 1627
Nagycsütörtökén megakadályozta Lucic püspöki vikáriust a liturgia végzésében.598 A
püspöknek minden fáradozása ellenére csalódnia kellett: a belgrádi helyzet súlyosságát felmérő
római hatóságok nem kívánták egyik felet sem teljesen elidegeníteni, ezért a Szent Hivatal nem
foglalkozott érdemben a bosnyákok és Stipancic elleni vádakkal, a Propaganda Kongregáció
pedig feloldozta a szerzetest mindkét vádpont alól.599 Stipancic a nyár folyamán visszatért
Boszniába, Rengjic pedig még egy utolsó kísérletet tett az ügy felélesztésére. A két pap
viszálykodásának Stipancic év végén bekövetkezett halála vetett véget.600
1628 első felében a vita történetében új elem jelent meg: a raguzai állami vezetés
elérkezettnek látta az időt, hogy közvetlenül is beavatkozzon a kereskedői számára egyre
reménytelenebbé váló küzdelembe. A szenátus először 1626 szeptember 15-én,
Konstantinápolyba írott levelében utasította portai követeit, hogy a belgrádi kápolna-viszály
ügyében támogassák a kereskedőket. Az utasítás nyíltan kimondja: a bosnyák kereskedők, a
ferencesek és a helyi török hatóságok egyértelmű célja, hogy a szarajevói példa alapján innen is
eltávolítsák őket.601 A köztársaság irányítói számára a váci nazor és a budai pasa fentebb
említett jogtalan vám-követelése volt az utolsó csepp a pohárban, ezért a szenátus 1627
december 1-én a két konstantinápolyi követ, Marino Proculo és Paolo Gradi Belgrádba és
Budára küldéséről döntött.602 A december 7-én kelt részletes követutasításban három feladatot
róttak az oszmán fővárosból hazatérő követekre. Mindenekelőtt Belgrádba érve készítsenek
részletes vizsgálatot a történtekről, ennek eredményéről haladéktalanul tájékoztassák a
szenátust. Tárgyaljanak a bosnyák ferencesekkel, nyugtassák meg őket a szenátus szándékai
felől, hiszen Raguzában sohasem egyeznének bele eltávolításukba. Ennek viszont feltételei
vannak: hagyjanak fel minden joghatósági törekvéssel, a viszály rendezését pedig a római vagy
budai hatóságok helyett bízzák a köztársaságra. Az utasítás legrészletesebben budai
küldetésüket szabályozta, mivel a bőrök után fizetendő új vámot (resim) rendkívül veszélyes
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APF SOCG vol. 387, föl. 369rv; MANDIC: Hercegovacki spomenici /'. m., 95—96.
596 PAD Litt. Pon. vol. 14, föl. 220rv.
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ACDF Decreta S. O. vol. 1627, föl. 210r; APF Acta vol. 6, föl. 30v—3 Ír.
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precedensnek tartották, amely alapjaiban rengette meg kiváltságaikat. Az új szolgáltatás
eltörlése érdekében a budai pasával való tárgyalás során mindent meg kell tenniük, összesen
2000 dukátot kaptak a célra, emellett díszes kötőfékeket, bort, citromot, narancsot,
édességeket, gyertyatartókat és egyéb ajándéktárgyakat küldtek Raguzából. Bár a tárgyalások
lebonyolításában nagy szabadságot kaptak, de az utasítás külön hangsúlyozta a takarékoskodás
fontosságát, nehogy túlzott bőkezűséggel elkapassák a török hatóságokat. A raguzai kormány
(rövidesen beigazolódó) előérzete szerint a kápolna és a vám ügye szorosan összefüggött, ezért
úgy vélték: az egyik elintézésével a másik is megoldható. 603
A két követ január 16-án érkezett Belgrádba, és két hét eltelte után tájékoztatták a
szenátust a kialakult helyzetről. Mindenekelőtt az utasítás szellemében tárgyaltak a bosnyák
kereskedők képviselőivel és a ferencesekkel. A ferencesek a kápolnából való kiűzésük, a
bosnyákok pedig a raguzai kolóniából történt kizárásuk miatt panaszkodtak. A barátok vissza
kívántak térni káplánként, míg bosnyák híveik a raguzaiakkal egyenlő jogokat követeltek a
kápolna igazgatásában, ez utóbbiak persze hallani sem akartak egyikről sem. A küldöttek
ebben a patthelyzetben ismertették a bosnyákokkal a köztársaság békejavaslatát, azok látszólag
beleegyeztek, de a követek továbbra sem bíztak bennük, mint a történtek mutatják, jó okkal. A
két raguzai patrícius meglehetősen sötét színekkel festette le a bosnyák nációt: faragatlan és
nagyravágyó emberek, mindössze hat tehetősebb kereskedőjük van, a többiek a Száva
mellékéről, illetve a Belgrád és Pozsega környéki falvakból bevándorolt sokác (Sciochzi)
kézművesek. A kápolna megszerzésére eddig 5000 dukátot költöttek és súlyos adósságokba
verték magukat. Adott szavuk ellenére máris két világi személyt és egy ferencest küldtek
Banjalukából Budára, hogy a raguzai követeket megelőzzék. Proculo és Gradi ennél is
érdekesebb információkhoz jutott az új resimmel kapcsolatban: vám-vita valóban szorosan
összefüggött a kápolna ügyével. A raguzaiak ugyanis a budai pereskedés folyamán a kapidzsibasánál (kapuőrök parancsnoka) hagytak letétben 60000 aszpert a kihaja (a pasa helyettese)
számára, aki a per kedvező kimenetelét ígérte. Miután a pert elvesztették a bosnyákok 140000
aszpréjával szemben, a kihaja nem akarta a neki szánt pénzt visszaadni, ezért megengedte a
váci nazornak (vámbérlő), hogy a raguzaiak nyersbőr-exportjára is vámot vessen ki. Az
ügyhöz látszólag nem kapcsolódó lépés rögtön értelmet nyert, mihelyt a tiltakozó és a kihaja
parancsára bebörtönzött kereskedők szabadulásuk fejében nála hagyták a 60000 aszpert, hiszen
a kápolna-pert már úgyis elvesztették. 604
A követek február 3-a után mentek Budára, de küldetésük teljesen eredménytelenül
zárult. Murteza pasával való tárgyalásaikról a szenátusnak sem számoltak be, így mi sem
tudunk róla közelebbet. Feltehetőleg március végén tértek vissza Belgrádba, a szenátus
engedélye nélkül. A raguzai vezetés a két diplomata munkájával nagyon elégedetlen volt,
különösen a vesztegetésben tanúsított szűkkeblűségüket vetették szemükre — teljes
ellentmondásban korábbi, takarékoskodásra és megfontoltságra figyelmeztető intelmeikkel. 605
A szenátus menteni akarta a menthetőt, ezért (Proculo májusi hazarendelése után) Gradinak
Belgrádban kellett maradnia, hogy legalább a kápolna ügyét elrendezze, elsősorban a
veszekedő kereskedők kibékítésével.606 Gradi a belgrádi mevlával (főbíró) egyezkedett, de a
bosnyákok ismét túljártak az eszén, és a budai pasától szerzett parancslevelüket jó pénzért
regisztráltatták, ugyancsak a mevlával.607 Júliusban azonban a helyi erőviszonyok váratlanul a
raguzaiak javára változtak meg. A kihaja ugyanis a hónap elején Belgrádba érkezett, ahol a
603
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neki szánt helytartósághoz szüksége volt a helyi vezetők támogatására, akik közül viszont
többen a raguzaiak lekötelezettjei voltak. Ezek a kegyeiket kereső kihajával ajánlólevelet
írattak Murteza pasához a raguzaiak érdekében, míg a mevia helyettese, a naib, az ő javukra
döntött a helyi bírósági fórumon — mindez a raguzaiaknak 1700 dukátjába került. Az ítélet
birtokában július 20-án elzavarták a bosnyák ferences káplánokat, visszahívták Mohácsról Don
Simonét, a bírósági döntést pedig az ajánlólevelek kíséretében felküldték Budára.608 A jól
időzített akció valóban meghozta a gyümölcsét: a kápolnát ezúttal nekik ítélte a budai pasa. 609
A szenátus és a gyengekezű követ az események felett mindinkább elvesztették az
irányítást. A kihaja belgrádi szereplése Raguzában nagy reményeket szült, és azonnal
utasították Gradit: kezdje újra a tárgyalásokat a resim ügyében.610 A bosnyák ferencesek
kiebrudalását viszont mélységesen elítélték, és felszólították a kereskedőket: azonnal hívják
vissza egykori káplánjaikat. A szenátus (érthető módon) sokkal jobban örült volna, ha a
ferencesek irántuk lekötelezve és teljesen a raguzai kereskedők akaratától függve dolgoznak a
kápolnában, mint ha onnan kiűzve uszítják ellenük a bosnyák kereskedőket és a helyi török
hatóságokat.611 A szembenálló felek gyűlölete azonban már elzárta a béküléshez vezető utat,
aminek újabb áldozata a kongregáció által Belgrádba rendelt Pavao Papic lett.
A Bácskában tevékenykedő Papic június 15-én kapta meg a kongregáció határozatát,
amely belgrádi káplánnak nevezte ki, és a következő hónapban Ivkovic és rendi elöljárói
jóváhagyásával átvette új hivatalát. Belgrádban érkezésekor súlyos pestisjárvány pusztított,
ennek következtében jóidéig egyedül dolgozott a városban. A kápolnájukat éppen visszanyert
raguzaiak kezdetben vonakodtak elfogadni a Rómából rájuk oktrojált papot, mondván: arra
még sohasem volt példa, hogy a Szentszék nevezzen ki számukra káplánt a hódoltságban, ami
teljesen ellentmond kiváltságaiknak. Emellett számos joghatósági és liturgikus kérdésben
(amelyek a laikusoknak tisztán egyházi jellegű feladatokba való túlzott beleavakozása körül
forogtak) sem egyeztek ki a római álláspontot következetesen képviselő új papjukkal.612 Papic
ugyanakkor komolyan vette feladatát, és igyekezett a két felet összebékíteni, de ennek a végén
ő maga fizette meg az árát. Mig a raguzaiak idővel felismerték, hogy Papiéban sokkal
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engedékenyebb partnert nyertek, mint elődeiben, és ezért hamarosan elfogadták a személyét, 613
addig néhány renitens bosnyák kereskedővel hamarosan meggyűlt a baja. Ehhez járult, hogy
1628 nyarán a provincia (Ivkovic közbenjárására) a ferences kiváltságok legelszántabb
védelmezőjét, fra Andrija Tomanovicot választotta meg tartományfonöknek. Tomanovic
megválasztása természetesen Belgrádban is rögtön éreztette “áldásos” hatását. 1629 elején,
mindjárt megválasztása után a városba ment, és alkut ajánlott a raguzaiaknak: a bosnyák
kolónia hét vezetőjét a raguzaiak vegyék be kolóniájuk tanácsába (skup), továbbá a
prokurátorok engedjék át a káplánnak a kápolna ügyeinek intézését. A feltételek természetesen
elfogadhatatlanok voltak, a tartományfonök pedig a török bíróság előtt sem érte el a célját.
Ezután ismét a felsőbb, budai és konstantinápolyi fórumok előtt próbáltak szerencsét.
Tomanovic akciója miatt a bosnyák ferencesek kénytelenek voltak ismét elhagyni a kápolnát,
és a kereskedők házában végezni az egyházi funkciókat. 614
Az új provinciális és Papic már évek óta rossz viszonyban voltak, emellett Tomanovic
(a rendi krónika feljegyzése szerint is) vaspálcával irányította szerzeteseit.615 Az új elöljáró
nehezményezte, hogy a káplán a vele jó kapcsolatban álló bosnyák kereskedőkkel huzakodik,
míg a raguzaiakkal túlságosan engedékeny. Különben is dühítette a kongregációval az ő
megkerülésével jó kapcsolatokat ápoló, illetve a provincia ellenségeinek számító Rensjiccsel és
a raguzaiakkal “lepaktáló” rendtársa működése, ezért 1629 nyarán egy mondvacsinált ürüggyel
megfosztotta hivatalától és a visokói kolostorba száműzte. Papic hányattatásai ezzel még nem
értek véget, ugyanis Tomanovic példát akart statuálni az “áruló” szerzetesen, ezért
megfenyegette, hogy eltávolítja a rendből és megöleti, emellett többször sajátkezűleg
bántalmazta, börtönbe záratta, állandó rettegésben tartva a kiszolgáltatott barátot. 616
Papic és Tomanovic konfliktusa nem csak az egyre durvábbá váló hódoltsági invidia
clericalis egy újabb elszigetelt eseménye volt, hanem egy merőben új frontvonal megnyitását is
jelentette. Eddig ugyanis még nem volt arra példa, hogy a bosnyák ferences provincián belül is
léteznek eltérő álláspontok. Lucic és Stipancic nézeteltérése 1627 Nagycsütörtökén ugyan már
utalt erre a tényre, míg Tomanovic hatalomra jutása felszínre hozta a nyilván korábbi eredetű
belső feszültségeket. Tomanovic megválasztása a ferencesek “intranzigens” irányzatának
613 Ebben a raguzai szenátus szigorú hangú utasításai is közrejátszottak: PAD Litt. Lev. vol. 44, föl.
230rv, 249v; vö. még: PAD Acta 17. st, 1913/1 (a raguzai kereskedők Papic érkezéséről, Belgrád,
1628. október 22.)
614 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 122r—124r, 127r, 128r; APF SOCG vol. 320, föl. 29v—
30r. Don Simone 1629 első felében feljelentette Tomanovicot a Szent Hivatal Kongregációjánál, hogy
az ordinárius jóváhagyása nélkül küldte Szendrőre Ivan Ljubucicot káplánnak. Az Inkvizíció az üggyel
mint nem hozzá tartozóval nem foglalkozott. ACDF Decreta S. O. vol. 1629, föl. 127r.
615 „A. R. P. Andreas a Kamengrad. Hie Minister tenuit Fratres in virga ferrea, et reos fustibus (fursum
Deghenek) acerbius caedebat, qui est unicus et aptissimus puniendi modus pro natione Illirica.”
BoZlTKOVIC, JURAJ: Kritiőki ispit popisa bosanskih vihara i provincijala (1339—1735), Beograd
1935,64.
616
Papicot végül fordítói hajlamai sodorták bajba, mivel visokói száműzetésében lefordított egy régi
kiközösítési formulát, amelyet fenyegetésképp megmutott az engedetlen bosnyák kereskedőknek is.
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eseményekről Papic számos hosszú levélben számolt be a kongregációnak: APF SOCG vol. 73, föl.
137rv, vol. 148, föl. 333r—340v (ezek közül kettő részben publikálva: FERMENDÉIN: Acta Bosnae /'.
m., 387—388, 392—393). 1625—1628 közötti bácskai működéséről meglehetősen sommásan számolt
be, kiemelve térítéseit és üldöztetéseit. Egy “lutheránus” prédikátor esetét említi többször, aki meg
akarta akadályozni a nyilvános körmenet tartásában, ezért megszállta az ördög és nyolc nap múlva
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Lettere vol. 10, föl. 64rv.
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győzelmét jelentette, akik semmilyen engedményt nem tartottak elképzelhetőnek a hódoltságon
kívülről érkező papokkal szemben, elsődleges céljuk a provincia középkori kiváltságainak
megvédése volt, amelyek közül a legfontosabb a tartományfonök joga a plébániák
betöltésére. 617 Ez az irányzat élvezte a bosnyák kereskedők leggazdagabb rétegének a
támogatását, akik fontos szövetségeseket láttak a barátokban a raguzai kereskedők
visszaszorítására. A Tomanovic által vezetett csoport székhelye a fojnicai kolostor lett, amely
ettől kezdve teljesen kisajátította magának a provincia irányítását, és a kezében tartotta Ivkovic
püspököt is. Velük szemben állt a mérsékelt álláspontot képviselő barátok kisebb és ekkor még
igen halk csoportja, akik elsősorban az egykori commissarius generalis és püspöki helynök,
Jeronim Lucic, valamint Pavao Papié körül csoportosultak. Ez az irányzat elfogadta a
Tridentinumra épülő, püspök-centrikus egyházmodellt, a Rómából érkező misszionáriusokkal
és püspökökkel való kompromisszumos megegyezés híve volt, ennek jegyében dolgoztak
együtt Rengjiccsel is. Számukra valóságos katasztrófát jelentett Tomanovic megválasztása, aki
igyekezett teljesen megsemmisíteni belső ellenzékét: többeket eltávolított a rendből, másokat az
állandó áthelyezésekkel és gyakran fizikai bántalmazással terrorizálva elhallgattatott.618 Ezek az
események azonban fokozatosan egyesítették a fojnicai barátok uralmával elégedetlen
szerzeteseket, és az évtized második felétől kezdve súlyos belső válságba sodorták a
rendtartományt.619
Tomanovic viharos belgrádi fellépésének ezen kívül még egy súlyos következménye
lett: a raguzai szenátus is felismerte, hogy a bosnyák ferencesekkel nem lehet egyezkedni. A
köztársaság vezetése a viszályok kitörésétől, 1617-től kezdve a bosnyák ferencesekkel való
megbékélésben látta a válság megoldásának egyetlen lehetséges módját. Ezek a remények
Tomanovic működése nyomán elcsapásra szertefoszlottak. A tartományfonök belgrádi
„békéltető útja” után a szenátus még egy utolsó kísérletet tett az egyeztetésre,620 majd ennek
sikertelenségét látva április 28-án kelt levelében hozzájárult, hogy a belgrádi kereskedők a
raguzai ferences provinciából hívjanak két barátot káplánnak.621 A raguzai provinciálissal való
tárgyalás után 1629 júniusában indult útnak fra Clemente da Terranova és fra Honorio da
Stagno a hódoltságba.622
Az erővel eltávolított Papic helyett a tartományfonök 1629 nyarán a maglaji
származású fra Lovrét küldte Belgrádba. A barátnak igen gyorsan meggyűlt a baja a
helynökként továbbra is Belgrádban működő Don Simonéval. 1629 novemberében a káplán
bosnyák kereskedők társaságában megjelent a Don Simone előtt, mondván, ha ők elismerik
helynöknek, akkor a káplán is. Erre azok kiabálni kezdtek: a bosnyák ferences provinciálison
és a boszniai püspökön kívül nem ismernek el más egyházi elöljárót. Ezután fra Lovre
önhatalmúlag kihirdette a jubileumi búcsút a saját házában. Don Simone ezt megelégelve
617 A középkori kiváltságaikhoz ragaszkodó csoport törekvéseinek irodalmi téren is hangot adott:
FRATER AELIAS Виысш de DERANISSA: PrivUegia Provinciáé Bosnae Argentínáé, Ancona 1635. A
szerző művét fra Andrija Tomanovic egykori provinciálisnak ajánlotta. A füzet két példányát ismerem:
APF SOCG vol. 157, föl. 266r—273v, vol. 218, föl. 266r—272r. A munkát elemzi: ZACH: Die
bosnische Franziskanermission i. m., 48—52.
618
APF SOCG vol. 148, föl. 338r, 339r.
619
A bosnyák provincia válságáról a Propaganda Kongregáció levéltára rendkívül sok, eddig
kiaknázatlan levelet őriz. A problémát a szlavóniai lelkipásztorkodás aspektusából vizsgálja: BUTURAC:
Katoliőka Crkva i. m., 84—142 passim.
620 PAD Litt. Lev. vol. 44, fol. 265r—266r, 268rv, 269v; Tomanovic levele a köztársasághoz: PAD
Acta 17. st, 1932/5 (Kamengrád, 1629. március 24.)
621
PAD Litt. Lev. vol. 45, fol. 19v—20r.
622
PAD Litt. Lev. vol. 45, fol. 29v, 32v. A két ferences személyére: RODE: Necrologium i. m., 434,
438. A nekrológumban említett fra Francesco Martini, aki belgrádi plébánosként hányt el 1636-ban,
feltehetőleg az említett fra Honorio utóda volt.
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kiközösítette a káplánt, végleg elmérgesítve a helyzetet.62’ Persze mindez fra Lovre
elmondásában kissé másképpen hangzik: szerinte Don Simone irgalom nélkül üldözte a
bosnyák ferenceseket, őt magát pedig hívei előtt gyalázta, és csak ekkor csúszott ki a káplán
száján, hogy a vikárius neki nem is feljebbvalója. Egyébként Don Simonétól utána rögtön
bocsánatot kért, a jubileumi búcsút pedig a Belgrádban működő Jakov Tugolini jezsuitától
kapta kihirdetés céljából.624 Don Simonénak pedig hamar rá kellett döbbenie, hogy ezúttal is
csak magára számíthat. A Propaganda Kongregáció nem nagyon igazodott el az ellentmondó
vádaskodások között, 625 a jezsuita rendfőnök pedig nem volt hajlandó az érdekében
közbenjárni, hiszen ezzel a rend belgrádi misszionáriusait hozta volna ismét kínos helyzetbe. 626
Az 1628/29. év történései ismét teljesen nyilvánvalóvá tették, hogy a Propaganda
Kongregáció jószándékú, de a tényleges erőviszonyokkal nem mindig számoló és távoli
határozatai az események alakulására tulajdonképpen nincsenek hatással. A római hatóság hol
az egyik, hol a másik fél számára tett engedményeket, hiszen mind a raguzai kereskedők, mind
a bosnyák ferencesek fontos helyet foglaltak el a hódoltsági missziószervezésben. Ugyanakkor
egyre világosabban látszott, hogy a problémára tulajdonképpen (legalábbis Rómából) nincs
megoldás, a hódoltsági erőviszonyokat nem a római, hanem a helyi török hatóságok
határozatai döntik el. Ingoli 1628 elején készített feljegyzései már világosan tükrözik a
kongregáció szkepszisét: az egyházi hatóság teljesen feleslegesen hoz döntéseket, ha a vitázó
felek a török bíróság előtt keresik az igazukat, a kongregáció rendelkezéseit pedig csak akkor
tartják be, ha az az érdekükben áll.627 Ekkorra már a titkár számára is beigazolódott a
raguzaiak által annyira sulykolt tény: a vita tétje nem a kápolna, hanem a kereskedelmi
monopólium birtoklása, és csak az egyik fél teljes veresége esetén lehet békére számítani. 628
Ingoli személy szerint Don Simonét szörnyű alaknak tartotta, aki nagyrészt felelős a viszály
elmérgesedéséért.6"9 A titkár pártállása egyértelmű volt: a kongregációnak a bosnyákokat kell
támogatni: egyrészt ők vannak többségben, másrészt pedig a ferenceseik munkája a hódoltsági
katolicizmus megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen. Ebben pedig a belgrádi kápolna
jövedelmei komoly segítséget jelentenek a számukra. 630
Ingoli 1626 óta a megoldás kulcsát egy komoly jogi vizsgálatban látta, amelynek
legfőbb akadálya a pártatlan helyi egyházi ember hiánya volt, aki a feladatot elvégezhette
volna. 1627 novemberében a kongregáció Ivkovicot és Don Simonét bízta meg ezzel, de a két

623 Ebben a jelentésében annyira hevesen szidta a bonvák ferenceseket, hogy Francesco Ingoli a
ferencesekkel rossz viszonyban álló jezsuitákat gyanította a háttérben. APF SOCG vol. 320, föl. 25r—
31v, (Don Simone tevékenységére: föl. 28v—3 Ír).
6-4 Fra Lovre iz Maglaja levele Pietro Massarecchi antivari érsek másolatában jutott el a kongregációhoz
(Belgrád, 1631 november 9.): APF SOCG vol. 58, föl. 131rv. A barátot csak Massarecchi oldozta fel a
kiközösítés alól 1631 őszén, bár a kiközösítés jogosságát a kongregáció nem ismerte el: APF SOCG vol.
58. föl. 127r—129r; APF Acta vol. 8, föl. 4v.
625 APF Acta vol. 6, föl. 3v, 44r; APF Lettere vol. 8, föl. 30v. A kongregáció főleg azt helytelenítette,
hogy a felek a török bíróság segítségét kérik.
626 Don Simone 1627 szeptember 15-én a rendfőnökhöz ezügyben intézett horvát nyelvű levele: ARSI
Austria vol. 20, föl. 224r. A rendfonök udvarias kitérő válasza (1628 január 1): ARSI Germania vol.
113 I, pag. 327—328.
6"7 APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 89r—90v, 116rv; APF Acta vol. 6, föl. 3v; APF Lettere
vol. 8, föl. 28v.
628
„Non si finirá mai questa lite sinché una parte non caccia Faltra di quel luogo, perche sotto pretesto
di questa capella si coprono grandi interessi temporali, li quali non si possono aggiustare in altra
maniera.” APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 89v.
629
„In tanto é necessario di mutar il Vicario di Samandria, perché é huomo terribile e contrariissimo alli
Bosnesi.” Uo. föl. 90r.
630
Uo. föl. 116v.
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pap konstruktív együttműködésében valószínűleg Rómában sem hittek.6’1 Ebben a
kontextusban bukkant fel ismét Rómában az egykori apostoli vizitátor, Pietro Massarecchi
antivari érsek neve, akit Ingoli tájékozottsága és pártatlansága miatt sokra tartott.6’2 Az érsek
először 1628. október 16-án Novo Brdóból írott levelében ajánlkozott fel közvetítő szerepre a
raguzaiak és a bosnyákok között.623 A kongregáció örömmel vette a jelentkezését és
Ivkoviccsal együtt megbízta a békítéssel.6'4 Massarecchi ugyan a helyzet reménytelenségét és a
költségeket felmérve nem ment el Belgrádba, de értékelésével és javaslataival mindenesetre
Ingoli álláspontját erősítette meg: a bosnyák ferenceseket vissza kell engedni a kápolnába.
Közvetítőként pedig maga helyett Krizostom Antié trebinjei püspököt ajánlotta.6'5
1629 nyarán a bosnyák ferences vezetés új taktikához folyamodott. A kényszer szülte
helyzetben felismerték, hogy önállósulásukhoz nem szükséges feltétlenül a raguzaiak
kápolnájának megszerzése, hanem önálló kápolna, majd később nyilván kolostor létesítésével
függetleníthetik magukat a raguzaiaktól és az általuk támogatott egyháziaktól. Erre a
káptalanon rábeszélték a bosnyák kereskedők küldötteit is, akik számára ez a megoldás szintén
kedvező volt, hiszen így egyházilag is biztosítva látták kolóniájuk önállóságát. Ezért levélben
kérték a kongregációt: hagyja jóvá önálló kápolnájuk állítását, igy ugyanis békében élhetnek a
raguzaiakkal.6'’6 Az 1630. november 21-én hozott római döntés jóváhagyta a két náció külön
kápolnáját, és nyomatékosan figyelmeztette a raguzaiakat, hogy ne akadályozzák a
bosnyákokat az új templom építésében, és az egyházi felszerelések felét adják át nekik.637 Ezzel
a határozattal Róma hivatalosan is elismerte a bosnyák kolónia önállóságát, és a kápolna
viszály új stádiumába lépett: immár névleg sem a kápolna birtoklása, hanem Belgrádban való
megmaradás lett a tét. Rómában az immár hatodik kápolna-dekrétumhoz komoly reményeket
fűztek, de az elkövetkező hónapok eseményei bebizonyították: hiába.

C) Bosnyák ferences misszió megszervezése Karassevón (1626-1630)
A Belgrádban, Szlavóniában és Baranyában számos nehézséggel és akadállyal küzdő
Rengjic számára az egyetlen szabad, és egyúttal megközelíthető működési területet a
Temesköz jelentette. Ez a régió az 17. század első évtizedeiben még nem keltette fel a bosnyák
ferencesek érdeklődését, ugyanakkor a raguzaiak temesvári kereskedelme miatt bármikor
viszonylag könnyedén el lehetett Belgrádból érni. Emellett az 1610-es évek második felétől
kezdve állandósuló temesvári jezsuita misszió a szükséges egyházi jelenlétet is biztosította. A
Karassó völgyének katolikus településeit a jezsuiták fedezték fel a missziószervezés számára:
631

APF Acta vol. 4, föl. 317r—318v;APF Lettere vol. 6, föl. 181v—183r, 191rv.
APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, föl. 90r.
633 APF SOCG vol. 57, föl. 38rv.
634
APF Acta vol. 6, föl. 309rv; APF Lettere vol. 8, föl. 57r, 125rv.
635 APF SOCG vol. 148, föl. 300r—30Ív. A kongregáció nem járult hozzá a trebinjei püspök
küldetéséhez, mivel a felek úgyis a török bíróság útján szereznek érvényt akaratuknak. APF Acta vol. 7,
föl. 26v. A raguzai bencés Antié személyére: PANDÉIC, BASILIUS: De dioecesi Tribuniensi et
Mercanensi, Romáé 1959. (Studia Antoniana 12) 97; SrVRIC, MARUAN: Pismo Rimske kűrije
trebinjsko-mrkanskom biskupu Krizostomu Anticu godine 1631., Tribunia 3 (1977) 153—164.
636
APF SOCG vol. 57, föl. 56r, vol. 148, föl. 317r; FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m., 391—392, 394.
A bosnyákok döntésében nyilván az is szerepet játszott, hogy a raguzaiak 1629 nyarán követeik
közbenjárására újra megerősíttették Konstantinápolyban a kápolnára való jogaikat: PAD Litt. Lev. vol.
45, föl. 14r, 32v. Az új kápolna állítását Massarecchi is a békülés lehetőségének tartotta: APF SOCG
vol. 148, föl. 286v.
637 APF Acta vol. 7, föl. 113v, 160rv; APF Lettere vol. 8, föl. 168r— 169v.
632
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Színi és Bonis temesvári útjaik során döbbent hangú levelekben számoltak be az általuk
megtalált “új Indiáról”.638 Ez a' magyarázata tehát, hogy a szendrői püspök egyetlen (rövid
távon sikertelen, de az elkövetkező évtizedekben nagy jövő elé néző) alkotása, a karassevói
misszió ehhez a régióhoz kötődik. 659
Rengjic 1626 elején Marin Drago társaságában Temesvárott és környékén vizitált. A
püspök tapasztalatai meglehetősen lesújtóak voltak: a Temesköz egyházi szempontból sokkal
rosszabb helyzetben volt Szlavóniánál, a vidéken Drakolica vizitációja óta, tehát több mint
negyven éve nem járt püspök, ezért sok idős embert bérmált.640 A látottak hatására 1626.
augusztus 31-én Rómába írott levelében javasolta a kongregációnak, hogy évi 60 scudo
jövedelemmel küldjön misszionáriusokat Temesvár vidékére. Kérését azzal indokolta, hogy az
Erdéllyel határos területen 12 katolikus falu, mintegy 3000 hívő él pap nélkül, ezért az ortodox
pópáknál és protestáns prédikátoroknál keresztesednek, illetve vágáns elemeket fogadnak fel.
Rengjic ugyan küldött egy papot közéjük, de az pénz hiányában kénytelen volt visszatérni.641 A
kongregáció azonban ekkor még az eredeti koncepciójához ragaszkodva a magyarországi
misszió ügyét a bécsi nunciuson és az esztegomi érseken keresztül kívánta intézni. így
elfogadva Rengjic javaslatát 30-30 scudo éves jövedelmet ítélt meg hároméves időtartamra két
misszionáriusnak Temesvár környéki munkájukhoz, de a szervezés konkrét lebonyolítását a
nunciusra és az érsekre bízta.643 A döntésből világosan látszik, mennyire nem érzékelte a római
hatóság a valós helyzetet. A határozat sem a püspök, sem pedig a nuncius és az érsek tetszését
nem nyerte el. Rengjic szerint a királyi országrész és a hódoltság között levő „nagy káosz”
miatt nem fordulhat ilyen kéréssel Pázmányhoz és Caraffa nunciushoz, hacsak nem talál egy
madarat, aki a levegőben szállítja a levelet — írta meglehetős iróniával. Amennyiben ugyanis a
levél a török kezébe kerül, abból baj lehet.64j
Pázmány, miután hangsúlyozta a Temesköz népének nagy lelki ínségét és a tervezett
misszió szükségességét, illetve emlékeztetett a jezsuita Bujtul György missziójára a románok
között, azt javasolta, hogy a kongregáció a ragúzai kereskedők útján juttassa el a szóban forgó
összeget a szendrői püspöknek, aki megfelelő papokat küldhet Temesvárra. A nuncius
hasonlóképpen azon a véleményen volt, hogy Róma bízza teljesen Rengjicre az ügyet, vagy
forduljon a jezsuita rendfonökhöz.644 Az egybehangzó vélemények hatására a kongregáció
1627. március 8-án végül úgy döntött, hogy a Temesvár környéki misszió irányítását a szendrői
püspökre bízza és 60 scudit küld a két misszionáriusnak három évre.645 Rengjic már 1626
végén Karassevóba küldte az egyik misszionáriust, a bosnyák ferences Marko Bandulovicot,
aki nagy reményekkel látott munkához. Karassevón (Rengjic 1627. május 24-én kelt
beszámolója szerint) mintegy 1500 katolikus él, a környező 36 faluban további négyezer. A
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BALÁZS ET ALE: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1—2, 190—194, 200—202, 365—

370.
639

A bosnyák ferencesek temesközi missziójáról: JUHÁSZ, COLOMAN: Das Tschanad-Temesvarer
Bistum während der Türkenherrschaft 1552—1699. Untergang der abendländisch-christlichen Kultur
im Banat, Dülmen in Westfalen 1938, (Deutschtum und Ausland. Studien zum Auslanddeutschtum und
zur Auslandkultur 61—63.) 217—227; ZACH: Die bosnische Franziskanermission i. m., 39—71.
640
APF SC Dalmazia Miscellanea vol. 3, fol. 86v; APF SOCG vol. 386, fol. 455r; APF Acta vol. 4,
fol. 120r; ARSI Austr. vol. 20, fol. 202r.
641 APF SOCG vol. 56, fol. 235v—237r.
642 APF Acta vol. 4, fol. 145v; APF Lettere vol. 5, fol. 229rv.
643 APF SOCG vol. 67, fol. 270rv, 27 lr.
644 APF SOCG vol. 67, fol. 10—12; HÁNUY: Petri Cardinalis Pázmány epistolae collectae i. m. 1,
564—565.
645 APF Acta vol. 4, fol. 196rv.
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hívek egyáltalán nem látogatják a szentségeket, ezért Bandulovic templomépítésbe fogott, hogy
ezáltal a vallásgyakorlatot felélénkítse. <> Ui
A kongregáció által odaítélt hatvan scudit a misszionáriusok azonban, nyilván Rengjic
távozása miatt, nem kapták meg. Bandulovic ezért egy év múlva, 1628-ban három levelet is írt
a kongregációnak: beszámolt az ő és társa, fra Iiija Pozenanin munkájáról (keresztelések,
térítések, gyóntatások, az evangélium hirdetése, templom- és plébániaépítés megkezdése),
nyomorúságos életkörülményeikről, a nép kétségbeejtő vallási elhagyatottságáról, egyúttal
kérte a megígért anyagi segítséget.647 A kongregáció azonban nem kapkodta el a pénzküldést,
hanem előbb tájékozódni kívánt a misszionáriusok munkájáról, ezért beszámoló küldésére
szólította fel Bandulovicot, illetve információkat kért Torna Ivkovic scardonai püspöktől,
Bosznia apostoli adminisztrátorától és fra Andrija Tomanovic iz Kamengrada bosnyák ferences
tartomáhyfőnöktől.648 A megkérdezettek válaszukban dicsérték a misszionáriusok munkáját:
1629 augusztusában a provinciális segítséget küldött számukra fra Ivan iz Imote személyében,
sokat dolgoznak, építettek egy kőtemplomot, a nép szegénysége miatt sokat nélkülöznek.649 A
kongregáció a végleges döntés előtt —talán mert elfogultnak találta a két bosnyák ferences
dícséretét a Karassevón működő rendtársaikról— a balkáni missziós ügyekben szakértőnek
számító ragúzai érsekhez, Tommaso Cellesihez fordult további információkén.650 Cellesi a
belgrádi raguzai kereskedők papját, Jakov Tugolini jezsuita misszionáriust kéne fel beszámoló
írására, aminek ő 1630. július 10-én írott levelében eleget is tett. A jelentés igen negatív képet
festett a bosnyákok karassevói tevékenységéről: Bandulovic missziója kevés eredménnyel járt,
a ferences templomépítésbe ugrasztottá be a helyieket azzal, hogy a költségeket a ferencesek
állják, a híveknek csak az építőanyagról kell gondoskodniuk. Ezalatt a misszionárius Erdélyben
kóborolva szép összeget koldult össze, amit azonban Boszniába küldött, a karassevóiaknak
pedig a templomépítés munkálatai miatt a törökökkel is meggyűlt a bajuk. Ezért Bandulovic
otthagyta a missziót, és a helyiek nem is akarják viszontlátni a barátokat. A másik
misszionáriust, fra Ilijiát a lippaiak elüldözték és Erdélybe ment.651 A beszámoló annyira
ellenséges hangvételűre sikeredett, hogy a kongregáció gyanút fogott: a belgrádi páter az ottani
viszályok miatt nem szereti a ferenceseket, ezért nem is adott hitelt neki.652
A huzavona eredménye Bandulovic számára mindenesetre abban állt, hogy az évekkel
ezelőtt megígért összeget nem kapta kézhez. Tugolini vádjai közül az ugyan igaz volt, hogy
elhagyta a missziót, de nem azért, mivel a karassevóiak elzavarták, hanem csupán a királyi
Magyarországra ment, hogy az ottani fürdőkben betegségét gyógykezeltesse. Amikor
visszaérkezve Belgrádban értesült Tugolini Rómába küldött kedvezőtlen információjáról és a
kongregáció újabb halogató döntéséről, 1630 novemberében elkeseredett hangú levelekben
próbálta meg a helyetet tisztázni: A misszióból a kongregáció engedélyével, ideiglenesen
távozott el, amikor Bercsényi Imrével Magyarországra utazott gyógyulás céljából, távolléte
646

APF SOCG 67. föl. 286rv.; Acta vol. 4, föl. 283v.; Bandulovic (illetve olaszosan Marco Bandim), a
későbbi marcianopolisi érsek személyére vö.: BENDA KÁLMÁN (szerk.): Moldvai csángó-magyar
okmánytár II, Budapest 1989, 780; JELENIC, JULIJÁN: Bio-bibliografija franjevaca Bosne Srebreniőke
I, Zagreb 1925, 17—20.
647FERMEND2in: Acta Bosnae /'. m., 381—382; APF SOCG vol. 57, föl. 25r—28r. Emellett fra Andrija
Tomanovic bosnyák ferences tartományfőnök révén is sürgette a 60 scudi támogatást. (Uo. föl. 34r.)
648 CHIAPPINI, ANICETUS: Annales Minomm seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum. 21
(1628—1632), Quaracchi 1934, 138; APF Acta vol. 6, föl. 363v—364r, Lettere vol. 8, föl. 183r—
184r.
649
FERMEND2IN: Acta Bosnae i. m., 392, 394.
650
APF Acta vol. 7, föl. 47v—48r.
651
APF SOCG vol. 148, föl. 202r, 223r. A raguzai érsek Tugolini levelét július 18-án küldte Rómába
(uo. föl. 222r.)
652 APF Acta vol. 7, föl. 122r, 142r.

159

alatt helyettest hagyott. Nem a pénzért dolgozik a misszióban, azonban ha a kongregáció nem
küldi a províziót, akkor nem tudja folytatni a munkáját, különösen azért, mivel iskolamesterre
is szüksége lenne, akit nem tud fizetni. Személyéről a bíborosok Bartul Kacic makarskai
püspöktől kérhetnek információt, aki gyermekkora óta ismeri őt.653 Karassevóra visszatérve
1631. január 20-án újabb levelet küldött Rómába, amelyben igazolta, hogy a misszióban
működik. Beszámolt arról, hogy a helybeliek az ő minden intése ellenére az egyház által tiltott
időkben is kötnek házasságokat, az egyházi ünnepeket is nagy lakmározással, zenével és
tánccal ülik meg, a házasfelek pedig egymást megúnva szabadon válnak és házasodnak újra.
Kérte Ludovico Ludovisi bíborost, a kongregáció prefektusát, hogy küldjön intő levelet
számukra, mivel neki nem hisznek. Levelét Karánsebesről küldte Rómába, egyúttal felkérte a
szomszédos Karánsebesen működő Makó István jezsuita misszionáriust, hogy írjon róla
jelentést a kongregáció számára. 654
Tugolinivel ellentétben Makó a határ túloldalán működő ferences kollégájáról igen
elismerően nyilatkozott. Szerinte hamis az a vád, hogy Bandulovic Jeruzsálembe akart
zarándokolni, hanem elöljárója, a bosnyák provinciális engedélyével ment a „germániai”
savanyúvizű fürdőkbe hideglelését gyógyítani. Meggyógyulva rögtön visszatért, és újra ellátja a
munkáját. A missziónak a szentségek kiszolgáltatásán kívül ugyan egyenlőre kevés eredménye
van, viszont egy iskolamester segítségével komoly sikerre számíthatnának, mivel a gyermekek
tanítása révén könnyebben juthat célhoz a misszionárius, mint a templomban szónokolva.655
Bandulovic tevékenységét nem csak Róma felé kívánta igazolni, hanem a raguzai érseknél is,
akinek közreműködésére teljesen rá volt utalva. Ezért 1631 január elején, Karánsebesre
érkezése előtt felkereste a Zsidóváron élő raguzai kereskedőt, Jacomo Restit és megkérte, hogy
küldjön ajánlólevelet az érdekében Cellesi érsekhez. Resti Raguza egyik legelőkelőbb szenátori
családjához tartozott, amelynek tagjai aktívan kivették részüket a balkáni kereskedelemből is. A
famíliából különösen Benedetto Resti neve érdemel említést, aki elsősorban Szófiában
működött a 16—17. század fordulóján, és akinek —a gazdaságtörténészek nem kis örömére—
az üzleti könyve is fennmaradt.656 Jacomo szintén Szófiában tevékenykedett a 17. század
elején, majd az 1620-as években Erdélyben telepedett le.657 Resti nyilván szoros kapcsolatban
állt a közelében működő bosnyák ferencessel, ezért készséggel tanúsította a raguzai érsekhez
írott levelében, hogy Bandulovic négy éve plébánoskodik a hódoltsági barbár katolikusok
között, kápolnát épített, magyarországi gyógykezelése után visszatért és újra dolgozik, a
pénzre pedig a megélhetés mellett elsősorban az iskolamester fogadása miatt van szüksége. 658
Az érsek Resti levelét Rómába továbbította, ahol a két igazolás hatására végül a kongregáció
653 CHIAPPINI: Annales Minorum i. m. 27, 261—262. A makarskai püspök szintén bosnyák ferences
volt, személyére: KARLO JURlSlC: Katoliőka Crkva na biokovsko—neretvanskom podrucju и dóba
turske vladavine, Zagreb 1972, 61—65.
654
APF SOCG vol. 72, föl. 276r. A Trentói Zsinat rendelkezései szerint tilos volt házasságot kötni
advent első vasárnapjától vízkeresztig és hamvazószerdától húsvét második vasárnapjáig. Concilium
Tridentinum, Sessio XXIV., Decretum de Reformatione Matrimonii, cap. X.
655 APF SOCG vol. 72, föl. 278r. (Karánsebes, 1631. január 22.)
656
ZLATAR: Our Kingdom come i. m., 133—138; VeCeva, EKATERINA: Benedetto Resti, un
marchand de Raguse á Sofia, Atti e Memorie della Societá Dalmata di Storia Patria 13 (1988—1989)
87—101.
657 ZLATAR, ZDENKO: Dubrovnik’s Investments in its Balkan Colonies, 1594—1623: a Quantitative
Analysis, Balcanica 7 (1976) 111. 1627-ben unokaöccse, Midiiéi Resti révén kérte a pápát és Bandini
bíborost, hogy fra Innocenzio da Terranova raguzai ferencest a megfelelő felhatalmazásokkal küldjék
hozzá misszionáriusként. APF SOCG vol. 147, föl. 5r—6r. A kérést a kongregáció addig nem
teljesítette, amíg az erdélyi raguzai kereskedők nem írnak ez ügyben Rómába (uo. föl. 8v.) Fra
Innocenzio erdélyi működéséről nincsen tudomásunk, Raguzában halt meg hitszónokként 1643-ban.
(RODE: Necrologium i. m., 438.)
65 S
APF SOCG vol. 72, föl. 280r—28 Ír (Zsidóvár, 1631. január 8.)
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megítélte Bandulovicék számára a kért összeget, a házasság körüli visszaélések felszámolását
pedig Pietro Massarecchi antivari érsekre, az újonnan kinevezett hódoltsági apostoli
adminisztrátorra bízta.659 A pénz minden bizonnyal nem jutott el a misszionáriusokhoz, ugyanis
Massarecchi a kongregáció érdeklődésére egy év múlva már arról tudósított, hogy Bandulovic
elhagyta a missziót és Boszniába tért vissza. Helyette egy Don Biagio nevű világi pap működött
a településen, akit az érsek a misszióba jelentkező Miho Nikié loretói jezsuita gyóntatóval akart
felváltani.■ 660 Ezután majd egy évtizedig, 1641-ig nem működtek bosnyák ferencesek
Karassevón. 661

D) A jezsuita missziók az 1620-as évek második felében
A Rómából kiinduló hódoltsági missziók között a jezsuiták 1622 után érezhetően
háttérbe szorultak. Ennek okát mindenekelőtt a Propaganda Kongregáció és a rend fentebb
vázolt, meglehetősen ambivalens kapcsolatában kell keresnünk. A kongregáció ugyan
elméletileg (legalábbis az első években) nem zárkózott el a jezsuita misszionáriusok anyagi
támogatásától,662 de a hódoltsági missziók történetében nincsen rá példa, hogy a római
missziós főhatóság és a jezsuita misszionáriusok között bármiféle együttműködés is létrejött
volna.663 A római erőviszonyokra jellemző, hogy a jezsuita rendfőnök sem tudta érvényesíteni
az akaratát a kongregációnál. Ez különösen Rengjic esetében vált teljesen nyilvánvalóvá,
amikoris a jezsuitákat támogató és egyúttal rájuk támaszkodó püspök érdekében Vitelleschi
generális semmit sem tudott tenni, holott egyértelmű volt, hogy a püspök esetleges távozása a
jezsuita misszió végét is jelentheti. Mint az a rendfőnök válaszleveleinek sorai mögül kiérződik:
a kongregáció értelemszerűen az általa küldött misszionáriusoknak, az irányítását legalább
névleg elismerő bosnyák ferenceseknek adott igazat. 664
A kettő (illetve a megszakításokkal működő temesvárival együtt három) missziós
állomás életét emellett számos körülmény nehezítette. Mindenekelőtt akuttá vált a kezdettől
fogva problémát jelentő emberhiány. Adott esetben ez azt jelentette, hogy a rendi szabályokkal
ellentétben egy-egy misszionárius sokszor évekig vagy akár évtizedekig is a török misszióban
dolgozott, holott visszahívása minden szempontból indokolt lett volna. Erre eklatáns példa
Jakov Tugolin, aki 1619 óta folyamatosan betegeskedett, emiatt a rendfönök már abban az
évben vissza akarta hívni. Állapota néha annyira súlyos volt, hogy társai gyakorlatilag
lemondtak róla. Ugyanakkor mégis mindig felépült, noha a hódoltságban nem tudták még a
kor viszonyaihoz képest sem gyógyítani, és utolsó éveiben gyakorlatilag magatehetetlen volt. 665
Hasonló sors jutott osztályrészül a Pécsett működő Matej Vodopiának: visszahívása négy éves
missziós munka után, 1618-ban került először szóba, és ettől kezdve folyamatosan napirenden
maradt. Egyrészt ő is szívesen visszatért volna a provinciába, másrészt pedig a viselkedésével
659

APF Acta vol. 7, föl. 309r (1631. április 12.)
APF Visite e Collegi vol. 10, föl. 19r (Belgrad, 1632. március 24.); SOCG vol. 58, föl. 138r
(Belgrád, 1632. július 28.); Acta vol. 7, föl. 401v; Acta vol. 8, föl. 67v—68r, 129v—130r.
661
TÓTH: Relationes i. m., 82.
662
APF Acta vol. 4, föl. 18rv.
663 A kongregáció mindössze egyetlen esetben, a karassevói misszió ügyében kérte ki a belgrádi jezsuiták
véleményét, de végül nem adott hitelt Tugolini jelentésének. APF Acta vol. 7, föl. 122r, 142r.
664 ARSI Austr. vol. 20, föl. 236rv; ARSI Rom. vol. 19 II, föl. 298v, vol. 20, föl. 43v, 68v—69r, 99rv.
665A misszió főnökének kinevezett Tugolini betegeskedése a rendfönök és a misszionáriusok
levélváltásának állandó témája, itt csak néhány példát idézek: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági
jezsuita missziók i. m. 1/2, 348; ARSI Austr. vol. 20, föl. 202r, 208r; ARSI Rom. vol. 19 II, föl. llOv,
156v, 185v, 212r, 242r, 274r vol. 20, föl. 145v, 189r.
660

161
kapcsolatban kifogások merültek fel. Ugyanakkor utánpótlás hiányában visszavonulására csak
tizennégy év múlva, 1632-ben kerülhetett sor.666 Valamennyiük közül a legszerencsétlenebbül
mégis a fiatalon elhunyt Juraj Svetic járt. Számára a hódoltsági misszió óriási csalódást
jelentett, és egyetlen vágya az volt, hogy teológiai tanulmányait befejezhesse. Ez azonban nem
adatott meg neki, ugyanis 1627. október 28-án Pécsett eltávozott az élők sorából. 667
A misszionáriusok hódoltságban “rekedésének” elsődleges okát a misszióba küldhető
rendtagok hiányában kell keresni. Ez a kérdés sokkal összetettebb, mint első látásra
gondolnánk. A római és az osztrák provinciális közötti kezdeti munkamegosztás továbbra is
megmaradt: az előbbi a belgrádi, az utóbbi a pécsi misszionáriusok utánpótlásáról
gondoskodott, ílymódon tehát a pécsi missziót sem sikerült függetleníteni a királyi
országrésztől. Azonban egyik elöljáró sem szívesen küldte a távoli, bizonytalan, ugyanakkor
kevés látványos eredményt felmutató misszióba az értékesebbnek vélt, magyarul vagy horvátul
tudó rendtársait, hiszen számos egyéb területen (Raguza, Loretó, az újonnan alapított
magyarországi rendházak és missziók) óriási szükség volt rájuk.668 Emellett a missziós
munkának a hivatalos rendi propaganda ellenére kevés becsülete volt a képzettebb, vezető
beosztású rendtagok szemében. Erre már Bartol Kasic is utalt, meglehetősen ironikus stílusban,
önéletrajzában,669 de a misszionáriusok panaszaiból több konkrét eset is napvilágra került.
Tugolint és Bonist az anconai rektor nem akarta befogadni, amikor a két misszióba induló
páter rövid várakozásra kényszerült a városban.6,0 Még keserűbb tapasztalatokat szerzett
Svetic, aki Vodopia utasítására 1627 nyarán Ausztriába ment a pécsi misszió számára pénzt
gyűjteni. Útja teljesen eredménytelen volt, ezen felül azt tapasztalta, hogy a provinciában igen
kevésre becsülik a misszionáriusok munkáját.671
666

A zágrábi kollégiumba való visszatéréséről 1632. szeptember 25-én értesítette a rendfönököt. ARSI
Austr. vol. 21, föl. 164r.
60 7 LUKÁCS: Catalogi i. m. 11, 763.
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Erre a tényre két példát idézek: a rendi vezetés elzárkózott a fiatal Dobronoki György Pécsre
küldésétől a királysági munkára hivatkozva. Dobronoki valóban a rend magyarországi expanziójának
egyik kulcsembere lett. BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 394—397
LUKÁCS: Catalogi /'. m. II, 575. Ugyanígy nem küldték a belgrádi misszióba az eredetileg oda szánt
Marin Gondolát, aki később több itáliai kollégium rektora és a raguzai kollégium alapítója lett. ARSI
Rom. vol. 21, föl. 126r. Személyére lásd: KesterCanek, FRANC: Portrét o. Marina Gundulica, Vrela
i Prinosi 11 (1940) 1—11; VANINO, MIROSLAV: Marin Gundulic—utemeljitelj Kolegija, Religioni et
bonis artibus. Grada za spomen-knjigu Biskupskoga sjemenista (1850.—1991.) i Klasicne gimnazije
Rudera BoSkovica u Dubrovniku (1948.—1996.) (prir. Vukic, Kresimir), Dubrovnik—Zagreb 1996,
159—162.
669
Szendrői missziója során szerzett tapasztalataival kapcsolatban vetette papírra a következő sorokat:
„In ecclesiae fenestris nulláé valvae erant; rigebat acutissimo frigoris rigore aér, altare nudum
lapideumque, mappis caeterisque necessariis ad celebrandum omnino decentius fűit cooperiendum.
Frigus erat, rigebant manus, caput gelido aére opprimebatur; nihil minus tarnen Sacrum fűit
perficiendum. Hae sunt deliciae missionum in illis partibus, quas delicatuli nostri in umbra domorum et
collegiorum educati assuetique ne credere quidem volunt nedűm experiri, nihilique faciunt eos, qui in
missionibus labores sustinent et quotidiana incommoda frigoris et caloris patiuntur, votique de
missionibus facti aut nolunt recordari aut si reminiscuntur, maiunt tarnen aut consistere in domibus, ut
commodiori perfruantur otiositate nihilique facientes missionaries et quasi ineptos ad omnia domestica
ministeria in angulum abiciunt.” VANINO: Autobiografija Bartola Kasica i. m., 54.
670 BALÁZS et ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/1, 224—225.
671 Ez a tény magát a rendfönököt is meglepte: „Miratus sum, quod Reverentia Vestra seribit in
provincia austriaca multos minus recte sentire de iis, qui se superioribus suis pro missionibus in
regionibus istis obeundis offerunt. Hoc enim ad hunc diem nunquam audivi. Imo semper existimavi
pium illorum zelum ab omnibus suspici et laudari solere. Hoc saltern a me semper factum fűit, et ab
aliis etiam superioribus factum fuisse ac deinceps etiam faciendum confido. Si qui sint minoris animi,

162
Ilyen körülmények között nem csoda, hogy néha hosszú éveket kellett várni, amíg az
elöljárók megfelelő embert találtak a hódoltsági misszióba. A rendfőnök az osztrák
provinciálistól várta a megoldást, míg az egymást követő tartományfönökök (nyilván Cserneky
János példáján is okulva) általában nem siettek rendtársaikat a hódoltságba küldeni, ha pedig
hosszas huzavona után ezt mégis megtették, általában nem a legértékesebb pátereket
választották ki.6'2 Ez történt 1626 telén, amikor az osztrák tartományfönök a magyar Péchi
Bálintot és a horvát Gorian Gáspárt küldte Pécsre. Péchi 1597-ben született Pécsett, gráci
filozófiai és bécsi kazuisztikai tanulmányok után első állomáshelye szülővárosa lett.6'’ A páter
azonban meglehetősen önfejű és kezelhetetlen ember volt, így az első hónapokban sok
kellemetlenséget okozott a misszióban dolgozó két horvátnak. Svetic egyenesen úgy értékelte a
helyzetet, hogy a provinciális csak terhet rakott a nyakukba, és így szabadul meg a nehezen
kezelhető rendtársaktól.674 A magyar és a horvát misszionáriusok közti (immár
hagyományosnak mondható) feszült viszony azonban a későbbiekben minden bizonnyal
rendeződött, hiszen Péchi visszahívására nem került sor, és tizenhárom éves tisztességesen
végzett missziós munka után, 1639-ben a Pécsett hunyt el.6'7 Gorian szintén csak kazuisztikát
végzett, viszont már hat évet dolgozott különböző kollégiumokban lelkipásztori
feladatkörökben, így nagyobb tapasztalatokkal rendelkezett. 676
A megfelelő utánpótlás hiánya mellett a másik általános problémát az anyagi háttér
hiánya jelentette. Állandó alapítvánnyal ugyan a királyságban működő missziók sem
rendelkeztek, de a hódoltságban a hívek anyagi helyzete kevésbbé tette lehetővé, hogy a
misszionáriusokat segítsék. A hódoltsági missziók fentartásához a kezdeti időszakban a
Habsburg főhercegek járultak hozzá jelentős összegekkel, de az 1620-as évek második felére a
támogatókedv minden bizonnyal alábbhagyott.677 Erre utal Svetic ausztriai kulduló kőrútjának
sikertelensége is.6'8 A két missziót elsősorban a helyi raguzai és dalmát kereskedők támogatták.
A pécsi misszionáriusok különösen egy helyi gazdag kereskedőnek, Nikola Paulovicnak
(Nicolaus Hagia/Nagy?) köszönhettek sokat, aki a beszámolók alapján a pécsi katolikusok
vezetője volt.679 A belgrádi jezsuiták ezzel szemben minden valószínűség szerint sokkal
kevésbbé élvezték a raguzai kereskedők támogatását, mint az előző időszakban.680 A
misszionáriusok nélkülözésein a rendfőnök többször megpróbált segíteni az általános ügyvivő
útján, de az egyszeri pénzküldések csak ideiglenes megoldást jelenthettek.681 A török missziók
számára létezett ugyan egy alapítvány, amelyet Tiberio Caraffa tett Nápolyban 1623-ban, de
ennek jövedelmeihez a rend csak komoly nehézségek árán fért hozzá. 6§:
qui in aliis contemnunt, quod sibi deesse sentiunt, non tanti illorum iudicium faciendum est, ut ideo
quenquam suae vitrtutis pudeat aut pigeat...” ARSI Austr. vol. 3 II, pag. 746.
67"BaláZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 429; ARSI Austr. vol. 3 II, pag.
1030, 1034, vol. 4 I, pag, 26, 174, 243, 286, 317—318; ARSI Rom. vol. 18 II, föl. 392r, vol. 21, föl.
88r, 178v, 216v, 287r, vol. 21, föl. 39r, 96v, 107r, vol. 22, föl. 7r.
673 ARSI Austr. vol. 3 II, pag. 677; LUKÁCS: Catalogi i. m. II, 699.
674 ARSI Austr. vol. 3 II, pag. 870, 873, 897, vol. 20, föl. 214r; ARSI Rom. vol. 20, föl. 102v.
675 FRICSY: Egyházmegyénk a török hódoltság alatt i. m., 87—88.
676
LUKÁCS: Catalogi i. m. II, 603; ARSI Austr. 20, föl. 229r; ARSI Fondo Gesuitico vol. 703, n. 3/b.
677 BALÁZS ET áld: Erdélyi és hódoltsági jezsuita misszióki. m. l/l, 195, 200.
678 ARSI Austr. vol. 3 II, pag. 744—746. A rendfőnök válaszlevelében világosan utal arra a tényre,
hogy a Propaganda Kongregációtól nem várhatnak segítséget.
679 BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 444—449, 452, 460, 470; ARSI
Austr. vol. 20, föl. 23 Ír. Paulovic Rómában is járt, ahol a rendfőnök személyesen fogadta.
A levelezésanyag csak Matteo Sturanni segítségéről emlékezik meg külön. ARSI Rom. vol. 19 II, föl.
326v.
681
ARSI Austr. vol. 20, föl. 204r; ARSI Rom. vol. 19 II, föl. 273v—274r, vol. 21, föl. 15r.
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A személyi és anyagi nehézségeken túl a két misszióállomás tagjainak egyéb súlyos
problémákkal is szembe kellett nézniük. A belgrádiaknak a legnagyobb gondot az jelentette,
hogy jelenlétük immár szétválaszthatatlanul összefonódott a szendrői püspök és a raguzai
kereskedők ügyével. A század huszas éveiben a jezsuiták már nem elsődleges céltáblái a
bosnyák kereskedők és a ferencesek támadásainak, ugyanakkor továbbra is őket sejtik Rengjic
és a raguzaiak lépéseinek hátterében. Ennek oka többek között a püspök és Marin Drago
szoros együttműködése volt. A levelezésanyagból egyértelműen kiviláglik, hogy Rengjic
semmit sem tett, és főleg sehová sem ment Drago nélkül, a jezsuita pedig a rendfőnökön
keresztül próbálta meg számukra kedvező irányba hangolni a kongregációt. Tevékenységének
hátterében az a felismerés állt, hogy a püspök jelenléte nélkül a jezsuita misszió is veszélybe
kerül, ugyanis a bosnyák ferencesek az első adandó alkalommal elűznék őket.683 Ez ellenfeleik
előtt sem maradt titokban, akik emiatt a püspök rossz szellemének tartották a pátert.684 A
helyzet odáig fajult, hogy 1627-ben Drago maga is Rómába akart utazni, hogy a misszió
fennmaradásához garanciákat szerezzen, de útjáról a rendfőnök lebeszélte.6S> A jezsuiták
számára a legnagyobb veszélyt éppen saját házuk jelentette, amelyet Gáspár Graciani
támogatásával vásároltak 1616-ban. Fő támogatójuk, az 1619-ben moldvai fejedelemmé lett
egykori követ ugyanis fellázadt a szultán ellen, lengyel és magyar segítséggel megkísérelte
Erdély és Elavasalfőld elfoglalását. A Szentszék viszont a vakmerő lépéshez Graciani kérése
ellenére sem nyújtott semmiféle támogatást, a fejedelem belebukott a vállalkozásba, és 1620
szeptemberében menekülés közben meggyilkolták.686 A kegyvesztett Graciani által vásárolt ház
tehát bármikor kijátszható kártya volt a jezsuiták ellenfeleinek kezében, hiszen azt a török
hatóságok emiatt elkobozhatták. A ház tulajdonjogi problémái mellett az épületben felállított
kápolna is kiválthatta volna a törökök haragját, mivel ezzel a jezsuiták megszegték az új
templom állításának tilalmát.687
Az állandó fenyegetettségben működő belgrádi jezsuita misszió tevékenységéről ebben
a korszakban igen keveset tudunk. A két páter felváltva dolgozott Belgrádban és Temesvárott.
Tugolini állandó betegeskedése miatt nem sokat utazott, de Drago rendszeresen járta a
Szerémséget, missziózott a Bácskában és segített a pécsi atyáknak is.688 A sors keserű iróniája,
hogy a mozgékony és egészséges páter egy pécsi útja során szélütést kapott, és Belgrádban
1627. május 27-én, 39 éves korában eltávozott az élők sorából. Halála után az igen gyenge
Tugolini és a tapasztalatlan Gorian még kisebb hatásfokkal tudtak dolgozni az egyre
feszültebbé váló légkörben.689 A misszió egyetlen kézzelfogható eredménye, hogy Tugolini két
tanítványában sikerült felébreszteni a jezsuita hivatást. A két fiatalt 1625 őszén Rómába
küldték, ahol felvételt nyertek a noviciátusba, annak ellenére, hogy tudásuk igen csekély
volt.690 Az egyik, az újlaki születésű és magát “ungarusnak” valló Sotich Péter, nyolc év római
tanulás után, 1635-ben visszatért hazájába és Temesvárott dolgozott 1649-ben bekövetkezett
haláláig.691 A másik feltehetőleg a raguzai származású Luca Cavalcanti, aki Sotich-csal egy
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napon, 1625. november 21-én lépett be a római noviciátusba, de már a következő év augusztus
19-én eltávozott az élők sorából.69"
A Pécsett dolgozó misszionáriusok még belgrádi társaiknál is rosszabb helyzetben
voltak, ugyanis 1624 telén visszatért a városba a korábban a rendből elbocsátott Cserneky
János. A volt jezsuitát világi papként Balásíy Tamás pécsi és Ergelich Ferenc veszprémi püspök
helynökének nevezte ki, az ő felhatalmazásukkal jelent meg a hódoltságban. Cserneky
mindenekelőtt a jezsuita misszió vagyonát akarta megszerezni, arra hivatkozva, hogy
annakidején elöljáróként ő kapta az adományokat. Emellett vikáriusi jogait érvényesítve a
jezsuitákat mint városi káplánjait kívánta alkalmazni, megtiltva számukra a vidéki missziókat és
a magyar nyelvű hívekkel való foglalkozást. Törekvéseiben az ónaptárhoz továbbra is
ragaszkodó magyar hívekre és a licenciátusokra támaszkodott. A jezsuiták természetesen nem
ismerték el az elcsapott szerzetest elöljárójuknak, és hallani sem akartak az általa felajánlott
egyeszségről. A vita nemegyszer tumultuózus jeleneikbe torkollott, ezeknek a részleteit Svetic
leveleiből ismerhetjük meg. 1625. május 11-én, a régi naptár szerinti Szent György napján
(április 24) a két páter Somogy faluba ment missziót tartani az ottani licenciátus hívására. Az
ünnep kezdete előtt megjelent Cserneky is híveivel, a vita elkerülése végett a 12 összegyűlt
licenciátus végül egyik papot sem engedte szónokolni, hanem maguk közül választottak ki egy
hetven éves öreget, aki beszélt a néphez. Cserneky végül a jezsuitákat fenyegetve elvonult, az
egész eset komoly visszatetszést szült a hívek között. Helynöki joghatóságát többször
megpróbálta a helyi török hatóságok segítségével érvényesíteni, de eredmény nélkül.
Ugyanakkor a török bíróság bevonása komoly anyagi veszteséget jelentett a misszió
számára.693 A pécsi misszionáriusok mindent megtettek, hogy a rendfonök révén elérjek
Cserneky visszahívását. Vitellechi generális átlátta a volt jezsuita működésében rejlő
veszélyeket, és többször kérte Pázmányt, illetve az egymást váltó pécsi püspököket a vikárius
elmozdítására. Ennek ellenére Cserneky pécsi működéséről egészen 1629-ig vannak adataink:
az ellene Rómába író Vodopia és Drago levelei szerint többször tett sikertelen kísérletet az
iskola és a jezsuiták házának megszerzésére. Emellett rendszeresen járt Pozsonyba, ahol a
püspökeivel való kapcsolattartás mellett a hódoltságba szeretett volna papokat csábítani. A
pécsi püspökök teljesen érthető módon ragaszkodtak Cserneky személyéhez, mivel a tapasztalt
és mozgékony magyar papot nem egykönnyen tudták volna pótolni. Végül feltehetőleg a
jezsuiták állandó sürgetésére Draskovich György pécsi püspök mozdította el Pécsről, a
jezsuitákra ruházva a helynöki joghatóságot.694 A pécsi páterek Cserneky ambíciói mellett a
bosnyák ferencesek terjeszkedésének is útjában álltak. Ivkovic már 1625-ben lépéseket tett,
hogy a pécsi jezsuitákkal elismertesse a joghatóságát, a ferencesek pedig a török segítségével
igyekeztek a jezsuitáktól megszabadulni.695 Ezeknek a konfliktusoknak nem ismerjük a
részleteit, de a bosnyák ferencesek térnyerése feltehetőleg Pécsett is kapcsolatban állt a
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bosnyák kereskedőréteg megerősödésével, A pécsi misszió az állandó problémák ellenére a
következő évtizedben mégsem jutott a belgrádi állomás sorsára, hanem 1630-tól kezdve
fokozatosan megszilárdult, és kiindulópontjává vált a később igen jelentőssé váló gyöngyösi
rezidenciának. Emellett a magyar hódoltsági missziók elszakadtak a római központ közvetlen
irányításától, és teljesen az osztrák provincia joghatósága alá kerültek. Ennek következtében a
pécsi misszió fontos szerepet játszott abban, hogy a dél felől érkező, közvetlenül Rómától
függő misszionáriusok nem jutottak pozíciókhoz a Drávától északra. A jezsuiták ugyanis, mint
a pécsi és veszprémi püspökök helynökei, a magyar püspökök joghatóságának védelmében ezt
megakadályozták. Pécs tehát ílymódon a (a szegedi ferences kolostorral együtt) római
missziószervezés északi határpontja lett. 6 >7
* * *

A fentebb vizsgált alig öt év a hódoltsági missziószervezés történetének talán
legfontosabb időszaka volt. A fejezet címe ugyan a missziók megszilárdulásaként jellemzi
ezeket az éveket, de talán pontosabb lenne a missziószervezés korlátainak megszilárdulásáról
beszélni. Ezekben az években ugyanis teljesen nyilvánvalóvá vált: Rómából a hódoltsági
katolicizmus helyzetén csak igen kis mértékben lehet segíteni, és a szentszéki intézkedések
sokkal inkább csak eszkalálják a helyi konfliktusokat, megoldást aligha hoznak. A három éves
előkészítő munka és alapos tájékozódás után kinevezett Albert Rengjic hódoltsági
misszióspüspök példája teljesen igazolja ezt a megállapítást. A kívülről érkezett püspök
önhibáján kívül két súlyos viszályba keveredett a helyi egyházi intézmények képviselőivel és
híveikkel, amelyekből szükségszerűen vesztesként került ki. Mindenekelőtt igen nagyvonalúan
kijelölt "egyházmegyéjében" nem tudta érvényesíteni joghatóságát a boszniai adminisztrátorral
szemben, aki természetesen nem kívánt lemondani az elődei által gondozott terület feletti
joghatóságról. Rengjicnek semmilyen eszköze nem volt érdekei érvényesítésére, a helyi
ferences papság és a hozzájuk etnikailag és kultúráltan is szorosan kötődő katolikusok
mindenben ellenfelét támogatták. A kongregáció szintén megváltoztatta álláspontját, és
gyakorlatilag elismerte Ivkovic igényeinek jogosságát, lehetetlen helyzetbe hozva ezzel a
Rómából küldött Rengjicet.
Az egyházmegyei határok feletti vitáknál is összetettebb és veszélyesebb volt a belgrádi
kápolna körül immár több, mint egy évtizede tartó huzavona további elmérgesedése. Az új
püspök megjelenése ugyanis tovább növelte a bosnyák ferencesek féltékenységét. Az
érdekeiket védő ferencesek pedig aktiválták a számában és gazdasági súlyában megerősödött
bosnyák kereskedők emancipációs törekvéseit. A püspöknek természetesen nem volt más
választása, mint hogy az őt segítő raguzai kereskedőket és jezsuitákat támogassa, magára
zúdítva ezáltal hívei és papjai nagyobb hányadát kitevő bosnyákok gyűlöletét. A kongregáció
összesen hat intézkedést hozott a kápolna-viszály megszüntetése érdekében, de minden
eredmény nélkül. Az egyháziak és a kereskedő-nációk szoros összefonódása, továbbá a török
uralom sajátos viszonyai rendkívüli mértékben gyengítették a római szervezőmunka
eredményességét, még akkor is, ha a missziószervezést gyakorlatilag irányító kongregációi
titkár viszonylag időben felismerte a konfliktusok igazi természetét és a szentszéki beavatkozás
hatástalanságát.
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Ilyen körülmények között a kongregáció szerencsétlen személyi politikája
természetesen tovább rontotta a helyzetet, a bosnyák ferencesek tudatos mellőzése a
magyarországi misszióspüpök kinevezésekor szinte magától vezetett el a fentebb ismertetett
viszályokhoz. Rengjic az adott helyzetben valóban lehetetlen helyzetbe került és kénytelen volt
a hódoltságot alig két év után elhagyni. Később sem volt nagyobb szerencséje a Propaganda
Kongregációval. 1628-ban az öreg Simeon Vratanja, a zumberaki uszkókok Rómával 1611ben egyesült püspöke mellé nevezték ki apostoli vizitátornak, és anyagi fedezetül megkapta a
koceyjei plébániát Krajnában. Új állomáshelyén szintén komoly anyagi nehézségei és
joghatósági vitái támadtak, ezért Bécsben próbált kedvezőbb egyházi tisztséget kijárni
magának. Itt érte a halál 1630 márciusában. öaS
4) Pietro Massarecchi apostoli adminisztátor és missziók válsága (1630-1635)

A) Massarecchi kinevezésének előzményei
A Propaganda Kongregáció megalapítása és Albert Rengjic halála között eltelt nyolc év
számos alapvető tanulsággal szolgált a hódoltsági missziók szervezésével kapcsolatban.
Mindenekelőtt teljesen világossá vált, hogy az elmúlt évtizedekben kialakult súlyos és
soktényezős feszültségeket csak nagy körültekintéssel és pártatlansággal lehet feloldani. A
legnagyobb gondot az erre alkalmas püspökjelölt kiválasztása jelentette. Az utódlás kérdése
már Rengjic távozása után szóba került. Matic egykori római prokurátora, Don Luca Salinate
Slavonski Brodból 1629. augusztus 28-án Ingolihoz és Bandini bíboroshoz írott leveleiben
felvetette egy önálló, diakovári vagy pozsegai székhelyű szlavóniai püspök kinevezésének
szükségességét. Az öreg világi pap szerint a szendrői püspök ki sem mozdult Belgrádból, a
scardonai pedig a ferencesekkel járta a két folyó közét, adót szedett a plébánosoktól, és
elzavarták a világi papokat. Emellett állandó viszályaikkal csak zavart és anyagi veszteséget
okoztak a híveknek. A szlavóniai püspökséggel végre függetleníteni lehetne ezt a népes vidéket
Boszniától, és a mintegy 150 egyház ellátása önálló fopásztor kezébe kerülne. 690
Rengjic halála után az érdekelt felek rögtön megrohanták a kongregációt, hogy
számukra kedvező döntést éljenek el Rómában. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok
rendkívül élesen világítják meg a különböző érdekcsoportok törekvéseit és azok
mozgatórugóit. Az elhúnyt püspök bécsi szereplése felhívta az udvari illetékesek figyelmét a
szendrői titulusra, amely eddig nem szerepelt a magyar király által adományozni szokott
püspöki címek között. Ezért rögtön Rengjic halála után II. Ferdinánd, a főkegyúri jog
kiszélesítése érdekében kinevezte tábori vikáriusát, Heinrich Fastroyert a szendrői püspökségre,
aki természetesen nem nyert pápai megerősítést.700 A belgrádi bosnyák kereskedők szintén
megpróbálták érvényesíteni akaratukat, és az elmúlt évek viszályaira emlékeztetve óvták a
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kongregációt, hogy idegen (tehát nem bosnyák) püspököt nevezzen ki Belgrádba. Mivel a
városban 160 bosnyák család lakik állandó jelleggel a 26 boltot fenntartó és csak ideiglenesen
ottartózkodó raguzaival szemben, ezért nagyon kérték a bíborosokat: ezúttal az ő kérésüket
vegyék figyelembe. Amennyiben a boszniai püspök számára Róma túlságosan nagy feladatnak
tartja a hódolt Magyarország ellátását is, akkor a provincia választ egy hódoltsági ferences
püspököt, ők azonban semmilyen körülmények között nem hajlandóak idegen főpásztornak
engedelmeskedni.701
A bosnyákok törekvéseit a leghatározottabban a raguzai köztársaság és Don Simone
ellenezték. A szenátus már Rengjic távozása után, 1629 augusztusában utasította római
ágensét, Pietro Benessát és Antonio Deodatit, hogy minden eszközzel akadályozzák meg egy
bosnyák ferences püspök kinevezését. Az instrukció érvelése ügyesen mutat rá a Szentszék és
Raguza közös érdekeire ebben a kérdésben. A bosnyákok ugyanis eddig nem tudták
megszerezni a kápolnát, amely a kereskedőtelep birtoklásának kulcsa. Amennyiben a pápa
ferences püspököt nevez ki, akkor ez a céljuk valóra válik, és a raguzaiakat véglegesen
kiszorítják Belgrádból. Ezzel viszont az egész hódoltsági forgalmat Raguza és Ancona helyett
Velence felé fogják irányítani, ahogyan azt tették a boszniai kivitellel a szarajevói
kereskedőtelep megkaparintása után. Akciójuk tehát nem csak a köztársaság, hanem a pápaság
alapvető gazdasági érdekeit is fenyegeti. Az ágensnek küldött utasítás emlékeztetett VIII.
Orbán azon Ígéretére, amely a fentiekre való tekintettel kizárta a bosnyákokat a szendrői
püpökségből, és amelyet Ingolinak is tiszteletben kell tartania.702
A hódoltsági püspökségre annyira áhítozó Don Simone Matkovich sem akart lemaradni
a lehetőségről, ezért a püspök halálhírére Rómába sietett és egy utolsó elkeseredett kísérletért
tett, hogy élete nagy vágyát elérje. Tavasz végén indult el,70j útjának híre nagy felindulást
okozott a bosnyák ferencesek soraiban, akik számára Don Simone püspöki kinevezése
valóságos rémálom volt. Régi ellenlábasai, Andrija Tomanovic tartományfonök, Torna Ivkovic
scardonai püspök és fra Lovre belgrádi káplán rögtön írtak ellene Rómába, kérve a
kongregációt, nehogy püspököt csináljanak belőle.704 Don Simonét csupán az őt igencsak
futólag ismerő Tommaso Cellesi raguzai érsek és Benedetto Orsini alessiói püspök támogatták,
feltehetőleg ajánló soraik sem sokat számítottak. 705
Matkovich utolsó, majd két évre nyúlt római tartózkodása alatt több, mint húsz
kérvényt intézett a kongregációhoz. Ezekkel kezdetben a püspökség elnyerése volt a célja,
ennek érdekében (rosszul felmérve a helyzetet) elsősorban a bosnyák ferencesek és a pécsi
püspök ellen vádaskodott. Amikor látta saját ügyének esélytelenségét, maga helyett inkább a
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APF SOCG vol. 98, föl. 282r—283r, 288r, 289r.
702 PAD Litt. Pon. vol. 15, föl. 56bv—57v, 9 Ív.
703
Feltehetőleg májusban indult, mivel magával vitte Matej Vodopia pécsi jezsuita misszionárius április
20-án kelt levelét. Erre a rendfonök utal Vodopiához írott válaszában: ARSI Austria vol. 4 I, pag.
317—318.
704 APF SOCG vol. 148, föl. 322r, 325r.; APF SOCG vol. 390, föl. 489r; APF Acta vol. 7, föl. 89v. A
Don Simone elleni indulatokra csupán egyetlen példát, régi ellenségének, Andrija Tomanovicnak a sorait
idézzük: „...havemo inteso ehe si ё partito per Roma un certo Don Simone, per tentare di farsi vescovo
di Samandria, la qual cosa ha tentato piú volte, ha minaciato alli frati e Bosnesi, si ha fatto sotto
serivere sin dalli putti di Ragusei, et d’alcuni preti calvini in Ungaria (come havemo inteso), se costui
per disgratia riuscise vescovo, la maggior rovina seguitarebbe ehe mai ё stata, peró Vostra Signoria
Reverendissima avertisca bene, perché dopo sarebbe da fare assai. Se mi dimandate della vita sua,
sarebbe un Calepino de suoi misfatti, inprimis in tutte le parochie, dove é stato parocho, si ha deportato
tanto bene, che sempre ё stato caciato dalli christiani per le sue cative pratiche, ё inimicissimo di frati di
Bosna, non credo ehe potrá stare bene litigando con li frati, in sommo non lo fatte in nisuna maniera.”
APF SOCG vol. 148, föl. 325r. (Fojnica, 1630 június 2.)
705
APF SOCG vol. 148, föl. 203r—204r, 259r—260r.
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Temesvárott működő Gorián Gáspár jezsuita misszionárius püspökké tételét szorgalmazta,
remélve, hogy az ő személyében majd hűséges támogatóra lel a bosnyák ferencesek ellen.
Massarecchi adminisztrátori kinevezésével azonban ez a terv is meghiúsult. Miután ezirányú
erőfeszítései dugába dőltek, a bosnyák ferencesek lelkipásztori túlsúlyának megtörésén
fáradozott: jezsuita és kapucinus missziókat szervezését szorgalmazta a hódoltságban, rutén
egyesült szerzeteseket akart hívni a balkáni ortodoxok uniójának előmozdítására, végül
megelégedett volna két világi pap, a zárai származású Petar Sabbatini és a zágrábi Petar Paksié
misszióba küldésével.706 A kongregáció kezdetben támogatta elképzeléseit, de a tervekből
végül megvalósíthatatlanságuk és kongregáció titkára, Francesco Ingoli józan ítéléte miatt nem
lett semmi. Ingoli ugyanis világosan látta, hogy a törökök előtt kiváltságaik illetve rokoni
kapcsolataik miatt nagy befolyással rendelkező bosnyák ferenceseket nem lehet egyszerűen
kiiktatni a hódoltsági missziószervezésből, hanem rájuk építve kell tervezni. 707
Don Simone római tartózkodásával egyidőben feltűnt a színen a hódoltsági
missziószervezés másik régi képviselője: Pietro Massarecchi antivari érsek is. Az albán főpap
1623/24. évi vizitációja óta hódoltság-szakértőnek számított Rómában.708 A széküresedésről
értesülve 1630. június 14-én jelentkezett Novobrdóból, és felajánlotta szolgálatait a
kongregációnak.709 Szeptember 20-án Rómába küldött részletes beadványában a volt vizitátor
—nyilván nem minden számítás nélkül— igen lojálisnak mutatkozott a ferencesek iránt:
dicsérte áldozatos munkájukat, templomaik állapotát, védte adomány-gyűjtő gyakorlatukat,
plébániai lelkipásztorkodásukat stb.710 Állásfoglalása sem 1624. évi jelentésével, sem egyetlen
későbbi megnyilatkozásával sincs összhangban, viszont arra igencsak megfelelt, hogy Róma
benne lássa (a világi papság miatti elkötelezettsége és a bosnyák ferencesek iránti látszólagos
jóindulata miatt) a megfelelő embert a régóta dúló viszálykodások lecsillapítására.711 Emellett
Massarecchi is határozottan fellépett Don Simone kinevezése ellen: hangsúlyozta, hogy a
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APF SOCG vol. 320, föl. 34rv; vol. 390, föl. 353r, 367r, 426r, 429r, 434r, 446r, 486r, 487r, 500r,
522r; vol. 391, föl. 9rv, 68rv, 8Ír, 99r, lOOr, 131 r, 137r, 414rv. A kapucinus missziókra vö.: FREY,
HYAZINTH: Die Beziehungen der Kapuziner zu Ungarn bis zur Gründung des ersten Klosters (1595—
1674), Budapest 1949, 64—67; a rutén szerzetesekre: NEÉIC, CAROLUS: De pravoslavis Jugoslavis
saec. XVII ad catholicam fidem reversis necnon eorum conceptu Romanae Ecclesiae, Romae 1940, 9.
Erre az útjára valamennyi eddigi ajánlólevelét is magával vitte, ezek felsorolása: APF SOCG vol. 391,
föl. 491rv. Ez a jegyzék kiadva: GALLA FERENC.: Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél,
(Olaszországi Magyar Oklevéltár), Vác 1936, 7*. Galla három ajánlólevelet kihagyott: a belgrádi
raguzai kereskedők (Belgrád, 1630 máj 13.), belgrádi katolikusok (Belgrád, 1615 február 25.), Zollem
bíboros (Róma, 1622 augusztus 4.) Ez a tizennégy darabból álló gyűjtemény mindenesetre jól
reprezentálja Don Simone kiterjedt, a nagypolitikával is kacérkodó kapcsolatrendszerét (Cesare Gallo és
Rudolf Schmid császári követek, Gasparo Graciani).
707 Ingoli gondolatai Don Simone beadványaival kapcsolatban: APF SOCG vol. 390, föl. 488rv. Ingoli
Don Simonéról személy szerint is igen rossz véleménnyel volt: „Quanto poi alia persona di Don Simone,
bisogna star awertito prender tutto quello ehe dice, perché é interessato in quelle parochie, et ё mal
affetto alii padri bosnesi, li qual hanno scritto alia Congregatione contro di lui cose, ehe se fossero vere,
meritarebbono gran castigo. Di piu era venuto per esser fatto vescovo, et havendo sentito il senso della
Sacra Congregatione in contrario per saper egli poco e per esser cervello terribile, resta con poco gusto
della medesima Congregatione, e va in questa corte informando hor questo hor quello a suo modo.” Uo,
föl. 488v. A kongregáció döntései: APF Acta vol. 7, fol. 112rv, 129rv, 133r, 163r, 295v, 304v—305r,
319v. 1631. július 3-án tartott ülésén a Szent Hivatal Kongregációja ismét megadta Matkovich számára
öt évre a szokásos feloldozási fakultásokat. ACDF Decreta S. O. vol. 1631, fol. 116r.
708 A kongregáció 1629. december 19-én megküldte neki Don Luca Salinate jelentését, hogy küldjön
beszámolót az abban foglaltakról. APF Acta vol. 6, fol. 377rv.
709 FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m, 398—399.
710
Uo. 401—402.
711 APF Acta vol. 7, fol. 192r— 193r.
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katona módjára élő Don Simone a bosnyák ferencesekkel való állandó viszályai miatt
alkalmatlan a szendrői püspökségre; Matkovich térítéseiről nem tud, a templomokat pedig a
szultán egykori kegyeltje, Graciani révén szerezte vissza a protestánsoktól.712
Az érsek tehát maga is pályázott a hódoltság adminisztációjára, és ügyes taktikázásával
(a bosnyák ferencesek magasztalása és a rivális Don Simone ellehetetlenítése) végül sikerült is
megszereznie az apostoli adminisztrátori kinevezést a hódolt Magyarország területére. A
Kongregáció ugyanis fél év széküresedés után az antivári érsekre bízta a szendrői püspökség és
a hódolt Magyarország egyházkormányzatát administrator apostolicus, illetve delegatus
apostolicus címmel713, s azzal a kötelezettséggel, hogy évente hat hónapot Magyarországon,
hatot pedig Szerbiában kell töltenie (1630. október l.)714 A rendelkezést a pápa 1631. február
3-án erősítette meg, a szokásos lelkipásztori felhatalmazásokat tartalmazó brévéket március 1én és április 14-én állították ki.715 Magyarországi útjához pedig kérésére 1631. július 5-én 100
scudo rendkívüli segélyt utaltak ki.716
Miközben a kongregáció a hódoltsági misszióspüspökség betöltésével volt elfoglalva,
Belgrádban a széküresedést kihasználva a bosnyákok megpróbáltak érvényt szerezni a
legutóbbi római dekrétumnak, amely értelmében külön kápolnát állíthatnak maguk számára a
városban, egyházi téren is kifejezésre juttatva önállóságukat. Ennek véghezvitelében azonban
korántsem volt könnyű dolguk, ugyanis a raguzaiak komoly ellenállást tanúsították, és a
kápolna felszerelésein sem kívántak osztozkodni a bosnyákokkal. A bosnyákok ezt
mélységesen igaztalannak érezték, ezért 1630 telén és 1631 folyamán többször fordultak
jogorvoslatért a kongregációhoz. A további viszályok elkerülésének egyetlen módját abban
látták, ha Róma a boszniai püspök fennhatósága alá rendeli a belgrádi katolikusokat.717
A raguzaiak ezzel szemben a török törvényekre hárították a felelősséget: szerintük a
bosnyákok közvetlenül az ő kápolnájuk mellett (valószínűleg a ferencesek lakhelyén) akarták
felállítani saját imatermüket, veszélybe sodorva ezzel a régi kápolnát is. A helyi török
hatóságok ugyanis azt hihetnék, hogy a raguzaiak engedély nélkül szélesítették ki a
templomukat, és emiatt elvesztenék a nyilvános templom tartására vonatkozó kiváltságukat. A
felszereléseket pedig nem adhatják oda, hiszen azokat ők vásárolták, a többi katolikus segítsége
nélkül. A raguzaiak egyébként támogatnák a külön bosnyák kápolna felállítását, de csak azzal a
feltétellel, ha legalább tíz lépésre áll az övéktől.718
A Propaganda Kongregáció egyre fáradtabban reagált az újra feléledő viszályokra,
mivel az új adminisztrátor kinevezésével a római illetékesek úgy gondolták, hogy az eddig
megoldhatatlannak tűnő problémákra végre pontot lehet tenni. 1631 tavaszán hozott újabb
határozataiban a kongregáció a régi egyensúlyi politika jegyében ragaszkodott tehát a
felszerelések megosztásához, ugyanakkor a bosnyákokat is kötelezte, hogy a kápolnát a
békesség megőrzése érdekében legalább tíz lépésre állítsák a raguzaiakétól. A boszniai püspök
alá rendelésükről pedig Massarecchi kinevezése után természetesen szó sem lehetett.719
A Massarecchi Belgrádba érkezése előtti hónapok nem teltek tehát idilli békességben,
ugyanakkor az elmúlt évek botrányos csetepatéinál mindenképpen nyugodtabban zajlott a
712 APF SOCG vol. 73, föl. 144r, 147r.
713 Adminisztrátor azokban az egyházmegyékben, amelyeknek nincs püspöke, delegátus pedig ott, ahol a
püspök nem rezideál. A kinevezésekre: GAUCHAT: Hierarchia Catholica i. m. IV, 303.
714 APF Acta vol. 7, föl. 143v.
715 APF Acta vol. 7, föl. 276rv, 299v—300r; GALLA: Magyar tárgyú pápai felhatalmazások i. m, 20,
69.
716 APF SOCG vol. 73, föl. 144r; APF Acta vol. 7, föl. 349v.
717 APF SOCG vol. 72, föl. 262r, 264r, 268r, vol. 98, föl. 282r—283r, 288r, 289r.
718
APF SOCG vol. 72, föl. 263rv, vol. 73, föl. 71rv, 77rv; PAD Acta 17. st, 1913/7.
719 APF Acta vol. 7, föl. 298r, 304r, 36 Ír; APF Lettere vol. 10, föl. 139v—140r, vol. 11, föl. 46rv,
84rv.
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város katolikusainak élete. A későbbi események tükrében azonban mindez csak vihar előtti
csend volt. A raguzaiak ugyanis nem véletlenül nem akarták a bosnyák kápolnát a sajátjuk
mellett látni. A bosnyák kápolna új templomnak számított, és így bármikor magára vonhatta a
helyi török hatóságok haragját. Ha viszont a két kápolna megfelelő távolságra van egymástól,
akkor a raguzaiakat semmilyen veszély nem fenyegette, és egyúttal veszélyessé vált riválisaiktól
is megszabadulhattak volna. A bosnyákok ezzel pontosan tisztában voltak, ezért ragaszkodtak
ellenfeleik közelségéhez, nyilván abban bízva: azok kiváltságai talán az ő templomuknak is
védelmet biztosítanak, arról nem is beszélve, hogy reményeik szerint a két egymás mellett álló
kápolnával az új templom állításának tilalmára igencsak ügyelő törökök éberségét is ki lehetett
volna játszani. A két náció egymás ellehetetlenítése érdekében folytatott és meglehetősen
szűklátókörű politikája azonban rövidesen mindkét irányba visszaütött.
A belgrádi kápolna-válság történetében mindenképpen új tényezőként jelent meg a
magyarországi katolicizmus újjászervezésén munkálkodó és a hódoltsági egyházi viszonyok
iránt is érdeklődést tanúsító Pázmány Péter esztergomi érsek közbelépése. A jezsuita
rendfonök, látva a bosnyák ferencesek hódoltsági és erdélyi térnyerését, a Rómában nagy
tekintélynek örvendő bíboros révén kívánt kedvezőbb pozíciókat szerezni a jezsuita
misszionáriusok számára a Propaganda Kongregációnál. Ennek érdekében az osztrák
tartományfőnökön keresztül kérte az érseket: megbízható emberekkel vizsgáltassa meg a
hódoltsági missziók helyzetét és informálja a kongregációt a valós helyzetről. A római
hatóságot ugyanis a bosnyák ferencesek és pártfogóik egyoldalúan tájékoztatják a
konfliktusokról/20 Pázmány 1630 derekán bízta meg régi munkatársát, Keresztesi Máté nyitrai
kanonokot és gyöngyösi plébánost, hogy járja be a hódoltságot Belgrádig, az érsek nevében
intézkedjen, ahol ez lehetséges, és tapasztalatairól készítsen részletes beszámolót.721 Keresztesi
már a hódoltsági jezsuita misszió megalapításakor szóba került, mint hódoltsági missziós
püspök, és ilyen irányú elkötelezettségét a gyöngyösi plébánia elvállalása is bizonyítja.
Feladatának hat hét alatt tett eleget, Gyöngyösre való visszaérkezése után, 1630.
november 22-én tájékoztatta Pázmányt a vizitáció tapasztalatairól. Jelentésében mindenekelőtt
hangsúlyozta az óriási paphiányt és annak veszélyeit. Emiatt igyekezett papokról és
licenciátusokról gondoskodni a jelentősebb alföldi katolikus közösségek számára: Makóra egy
idős, de buzgó papot szerzett, Halasra jobb híjján egy licenciátust rendelt, mivel a református
többség a katolikus templom elfoglalásával és a prédikátor bevezetésével komolyan
veszélyeztette a katolikus hitet. Kecskemétre két papot küldött, hogy egyikük a városban, a
másik pedig a csongrádi falvakban lelkipásztorkodjon. Kecskeméten a református és a
katolikus felekezet között komoly nézeteltérést okoztak a katolikusok által tartott és a
református templomot is megkerülő körmenetek, amelyet a Rákóczi György védelmét élvező
reformátusok be akartak tiltatni a vizitátorral. Az egyházi fegyelmet számos ponton megszegő
licenciátusokkal szemben joghatóság hiányában Keresztesi sem tudott fellépni.722
A vizitáció egyik legfontosabb feladata a belgrádi viszonyok femérése volt—
természetesen a jezsuiták és az őket támogató raguzaiak szempontjából. Keresztesi kérésére
Tugolin igen részletes beszámolót állított össze a misszió helyzetéről Pázmány számára,
amelyet a vizitátor saját jelentésével és a raguzaiak levelével együtt elküldött az érseknek.
Tugolin jelentésében megnevezte a hódoltságban működő jezsuita misszionáriusokat, majd öt
oldalas, tizenöt pontból álló vádiratban sorolta elő a bosnyák ferencesek gaztetteit.723 Az írás a
720 ARSI Austr. vol. 4 I, pag. 345, 390.
721 HANUY: Petri Cardinalis Pázmány epistolae collectae i. m. II, 166.
722 Keresztesi Pázmányhoz küldött jelentése: APF SOCG vol. 72, föl. 252r—253r.
723 APF SOCG vol. 72, föl. 247r—25 Ír. A Pázmánynak küldött beszámolóval nagyjából megegyező
tartalmú, olasz nyelvű memóriáiét küldött Raguzába, amely a raguzai jezsuiták levéltárából 1773 után a
ferencesek könyvtárába került: Knjiznica Male Brace u Dubrovniku Ms. Cod. 266, föl. 4r—7v. A
kötetre vö.: BRLEK, MlJO: Rukopisi Knjiznice Male Brace и Dubrovniku I, Zagreb 1952, (Hrvatska
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korábbi hasonló jellegű vádaskodásokhoz képest nem sok újat tartalmaz (leírta a ferencesek
támadásait a jezsuiták, a belgrádi székhelyű püspökök és Don Simone ellen), és különösen
hasonlít Don Simone 1630. évi hasonló tárgyú beadványához.7:4 A raguzai kereskedők
ugyanilyen értelemben írtak az érseknek, közbenjárását kérve a bosnyák ferencesek ellen a
pápánál.725 Pázmány a beszámolókat felküldte Rómába a Propaganda Kongregációnak, abban a
reményben, hogy a missziós főhatóság ezek alapján eljár a jezsuiták érdekében.726 A
felterjesztések azonban elfogultságuk miatt éppen a remélttel ellenkező hatást váltottak ki
Rómában: Ingoli feljegyzésében kifejtette, hogy a jelentés hátterében a jezsuitákat kell keresni,
éppúgy, mint Don Simone fentebb említett beadványa mögött. A titkár szerint a
kongregációnak nem szabad a bosnyák ferenceseket elkeserítenie, mivel mintegy 150-en
vannak és 200 éve ők tartják fenn a katolikus hitet a hódoltságban.727 Ennek megfelelően a
Propaganda Kongregáció nem foglalt állást a vizitációval kapcsolatban, hanem rábízta az ügyet
az új hódoltsági adminisztrátorra, Pietro Massarecchire, akit egyúttal a bíboros jóindulatába
ajánlott.728
A Propaganda Kongregáció az új kormányzótól —mint a helyzet alapos és elfogulatlan
ismerőjétől— az elmérgesedett konfliktusok lecsillapítását és megoldását várta.729 Ennek
értelmében két utasítással (egy nyílttal és egy titkossal) látta el.7"'0 Ezek szerint Massarecchinek
Belgrádba kellett utaznia és a helyszínen alaposan tájékozódnia a helyzetről. Próbálja meg
elcsendesíteni a belgrádi kápolna ügyében kitört viszályokat, s gondoskodjon a kápolnákban
működő ferencesek ordináriusi megerősítéséről. Vizitációja során tájékozódjon a helyszínen a
szendrői és a scardonai püspökök közötti határokról, és erről számoljon be a Kongregációnak.
Ugyancsak küldjön tájékoztatást egy esetleges kapucinus és jezsuita misszió, továbbá a
hódoltsági papi utánpótlást biztosító iskola lehetőségeiről. Keressen megfelelő jelöltet a
szendrői püspökségre (aki nem raguzai, bosnyák vagy dalmát), hogy ő visszatérhessen saját
egyházmegyéjébe. A titkos utasítás az előző évek tapasztalataiból okulva a misszió jelentősebb
szereplőivel való bánásmód tekintetében igazította el az új adminisztrátort. Különösen Don
Simone Matkovich és Fra Andrija Tomanovic bosnyák ferences ügyében intette óvatosságra.
Vigyázzon, nehogy bármelyik fél (raguzaiak vagy bosnyákok) részrehajlással vádolják meg, s
végül az 1626. évi egyházmegyei határrendezést tiszteletben tartva ne látogassa a scardonai
püspöknek ítélt plébániákat a kongregáció új rendelkezéséig.
B) Massarecchi hódoltsági tevékenységének kezdetei, a kápona-válság csúcspontja
Massarecchi 1631 őszén Szerbiában, Novo Brdóban tartózkodott, amikor megkapta a
szendrői adminisztrátorságra szóló brévét. Október 14-én indult Prokupljén át Szendrőre,
ahová november elsején érkezett meg. Innen november 6-án utazott Belgrádba a Duna-menti
Raguzai karavánúton, amelynek szépségéről levelében elismerően szól.731 Belgrádban igencsak
ambivalens fogadtatásban volt része az újjáéledő kápolna-viszály miatt. A belgrádi bosnyákok
Bibliografija Niz C, knj. 3.) 272—273. A forrást az értekezés nyomtatott változatának függelékében
szándékozom közzétenni.
724 APF SOCG vol. 320, föl. 25r-31v.
725 APF SOCG vol. 72, föl. 240rv. (Belgrád, 1630. szeptember 12.) Vö. még: uo, föl. 25 Ív.
726 HANUY: Petri Cardinalis Pázmány epistolae collectae i. m. II, 166—167.
727 APF SOCG vol. 72, föl. 246r.
7:8
APF Acta vol. 7, föl. 296rv; APF Lettere vol. 9, föl. 25rv, vol. 11, föl. 34v. A jezsuita rendfőnök a
jelentéstől nagy eredményeket várt, de hiába: ARSI Austr. vol. 4 I, pag. 455—456.
729
APF Lettere vol. 11, föl. 34v—35r.
730
MOLNÁR: Pietro Massarecchi antivari érsek i. m, 196—199.
731 APF SOCG vol. 58, föl. 127r.
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elkeseredve vették tudomásul 1631 tavaszán Massarecchi kinevezését, és kereken kijelentették
a Kongregációhoz írott levelükben: nekik a scardonai püspökön kívül más püspök nem kell,
tehát Massarecchi sem.7j2 A bosnyák ferencesek különösen is méltatlannak érezték
Massarecchi magyarországi megbízatását és a csökkenő római bizalmat, ezért Ivkovic püspök,
a leköszönő (Tomanovic) és az új provinciális (Martin Brguljanin) 1631 júliusában keserű
hangú levelekben tettek szemrehányást a kongregációnak a rajtuk esett sérelem miatt. Előadták
a töröktől elszenvedett legújabb üldöztetéseiket (a tuzlai gvardián meggyilkolása, a pozsegai
Marko testvér halálra botozása stb.), és kérték: az ő vetésükbe a kongregáció ne küldjön
másokat aratni.733
Massarecchit a Raguzaiak örömmel fogadták, a bosnyákok azonban gyanakodva, mivel
azt gondolták (tegyük hozzá: nem minden alap nélkül), hogy az ellenlábasaiknak jött kedvezni,
és ellenük szóló jelentéseket fog a Szentszéknek küldeni. Massarecchi úgy értékelte a helyzetet,
hogy túlzott szigorral nem fog sokat elérni, ezért megpróbált engedményeket tenni a
bosnyákok felé. Rögtön felajánlotta tehát a bosnyák káplán, Fra Lovre feloldozását a
Matkovich által (többek között a jubileumi breve engedély nélküli kihirdetése miatt) kimondott
kiközösítés alól. Ezt a bosnyák kereskedők nem akarták elfogadni, mivel nem ismerték el a
Don Simone-féle excommunicatio jogosságát. A helyzet bonyolultságát mutatja, hogy ebben a
kérdésben maga az érsek sem tudott határozottan állást foglalni, mindenesetre kételyei voltak a
büntetés jogosságát illetően márcsak a per elmaradása, Don Simone esztelenséggel határos
szenvedélye és a bosnyákok kiváltságai miatt is. Erőfeszítéseit végül siker koronázta, mivel
hosszas rábeszélés után a barát bűnbánatot gyakorolt és öt tanú jelenlétében in privato
feloldozta.7'4 Első (és tegyük hozzá: utolsó) sikereit a Kongregáció is nagy elismeréssel
nyugtázta és körültekintést javasolt a két féllel való tárgyalásban.7'5
Miután Belgrádban legalább időlegesen lecsillapította a szenvedélyeket, még azon a
télen a Szerémségbe indult vizitálni. Körútját januárban fejezhette be, mivel már február 11-én
hosszú levélben számolt be a Kongregációnak az egyházlátogatás tapasztalatairól. Mivel
instrukciója alapján a scardonai püspök által bírt plébánákra nem mehetett, ezért csupán hét
szerémségi plébániát keresett fel, ahol mintegy kétezer hívőt (köztük 50-60 éveseket) bérmált

732 APF SOCG vol. 72, föl. 262r, 268r.
737 APF SOCG vol. 73, föl. 171 r, 172r—173r FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m, 405—406. A
provinciálisságról leköszönt és a fojnicai kolostor gvardiánságát átvevő Tomanovic így cáfolta meg
ellenfelei három állandó vádját (a ferencesek botrányos életűek, tudatlanok, eretnekek): “...quanto alia
ignoranza, dico ehe anco in Italia vi sono assai di ignorantissimi, dove hanno comoditá imparare ab
incunabulis, il ehe non se ne trova in queste parti, ne é posibile, ma tutta via havemo nella provintia di
soggetti soficienti, ehe non cederebono alii acusatori, dove bisognasse. Quanto alli scandali о cativa vita
di qualche frate, semo nella provintia trecento e cinquanti frati, non é meraviglia, se si trovi qualche
tristo, ma sarebbe meraviglia, ehe non vi fosse, che si spechino li infamatori nostri li a Roma, come sono
pieni li prigioni di frati d’ogni sorté, et di preti et d’altri tristi, et galere chi voglia, se non i tristi, cosi
ancor per tutto il mondo é tutto mischiato, si trovano qualche unó di tristi et fugitivi dalia provintia per li
confmi [föl. 172v.] et fanno qualche scandalo, e cosi le riputato a tutti li frati di Bosna, questa
consequenza vale apresso li apassionati malevoli, ma non giä apresso quelli ehe intendono. Dirano forsi
li infamatori, perché lasiano quelli tali, et non li castigano, dico ehe non permette il paese, non havemo
ne prigione, ne galera, ne altra репа alli incorigibili, se non ehe vadino, dove voglino, et questa non é
poca penitenza di poveri prelati di queste parti. Dunque di tre о quatro al piű saranno vituperati tutti gli
altri, si ё cosa di dovero, sia cosi. Dico ancora, ehe tanta é la rabbia e passione delli nostri infamatori,
che alle volte ci hanno trattati da heretici, ma se havessero sano il cervello, et ehe le passioni non li
accecassero, vederebono ehe semo veri catholici et fedeli figli della Santa Chiesa, puoiché semo probati
continuamente tanquam aurum per ignem, anzi semper in igne manentes...” Uo. föl. 172rv.
734 APF SOCG vol. 58, föl. 127r—I29r.
735 APF Acta vol. 8, föl. 4v; APF Lettere vol. 12, föl. 8v—9r.
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meg, továbbá kisebb sikereket ért el az új naptár elfogadtatásában.7'6 Véleménye szerint a
mostani helyzet tarthatatlan, ugyanis a scardonai püspök Boszniából nem tudja megfelelően
ellátni az általa elfoglalt területeket (majdnem az egész Szlavónia: a Pozsega, Nasice, Diakóvár
környéki plébániák, a Podravina egészen a Bosuth folyóig és Tovarnik faluig). Massarecchi
szerint a Dráva-Száva közében a középkorban csupán két egyházmegye volt: a szerémi és a
zágrábi, a kettő közötti határ a Pozsega-Orahovica vonal lehetett.7’7 A megoldás tehát az
lenne, ha a szendrői püspök kinevező iratában benne foglaltatna a szerémi adminisztrátor címe,
s ezzel megkapná a szlavóniai plébániákat (Eszék, Kuzminci, Valpovo, Krizevci, Ivankovo,
Nasice és Diakóvár környéki falvak) meghagyva a scardonai püspöknek Pozsega vidékét.
Szendrő és Belgrád számára ugyanis nem annyira fontos a püspök jelenléte, hiszen az
előbbiben mindössze 50 katolikus lakik, Belgrádban pedig a hívek nagy része bosnyák, akik
úgyis a bosnyák provinciálistól jémek lelkipásztort. Massarecchi szerint a barátok a török J t~
szandzsák-beosztáshoz akaiják igazítani az egyházkormányzatot is, ami —tekintve a bosnyák
ferencesek összefonódását a török berendezkedéssel— valószínűleg nem áll messze a
valóságtól. Az érsek összességében igen fárasztónak, ugyanakkor meglehetősen
eredménytelennek értékelte útját, mivel a joghatóság és a határok ügyében semmi biztosat nem
sikerült megtudnia. 738
1632 folyamán még minden valószínűség szerint vizitált a két folyó közében és
Baranyában, augusztusban járt Pécsett, ahol sokakat megbérmált.7''9 Több levelében visszatért a
szlavóniai helyzetre, és a megoldást továbbra is a szendrői püspök joghatóságának
kiszélesítésében látta. Szinte minden levelében panaszkodott a bosnyák ferencesekre, akik
erőszakkal és török segítséggel elűzik a világi papokat a szlavóniai plébániákról, őt pedig nem
fogadják el fopásztoruknak. Véleménye szerint a viták kizárólagos oka a plébániák (tegyük
hozzá: és az onnan származó jövedelmek) birtoklásának kérdése. A bosnyákok ennek
érdekében a törökkel is összefognak, kolostoraikban csak ferences jelölteket hajlandóak
tanítani, a boszniai adminisztrátor nem is szentel világi papokat. A provinciális a legvadabb
barátokat küldi a Szávától északra, s itt elkövetett botrányaik után ahelyett, hogy büntetést
kapnának, inkább kitüntetik őket. Massarecchi szerint nem igaz, hogy a szlavóniai plébániák
jövedelme nélkül nem tudnák eltartani boszniai kolostoraikat, ugyanis megreformálván
életmódjukat (pl. kevesebb jelentkező felvétele, kicsapongásaik megszüntetése) nem lenne
szükségük ezekre a bevételekre. A megoldás tehát egyedül a bosnyák ferencesek távoltartása a
szlavóniai plébániákról, amelyek ezután a szendrői püspök alá tartoznának. A Kongregációnak
ugyanakkor erősen meg kellene parancsolnia, hogy a bosnyákok tartsák tiszteletben a
Szentszék küldötteit és soha ne forduljanak az oszmán hatóságokhoz. Az érsek szerint
kiváltságaikat sürgősen felül kellene vizsgálni, ugyanis rengeteg a visszaélés, különösen a
fenntartott esetek alóli feloldozás, a búcsúkiváltságok, a hordozható oltár és a ferencesek
életmódja kérdésében. 740
Ha a másik fél, a bosnyák ferencesek és püspökük, Torna Ivkovic érveit megvizsgáljuk,
az érsek által nyújtott kép kissé árnyaltabbá válik. Először is nyilvánvaló, hogy a scardonai
püspök által kormányzott terület aránytalanul nagy volt a szendrői püspöknek juttatott részhez
képest, de az 1626. évi egyházmegyei határrendezés értelmében ezek a falvak jogilag a
scardonai püspökhöz tartoztak. Másrészt az sem igaz, hogy a bosnyák kolostoroknak nem volt
szüksége a Száván túli plébániák jövedelmére. A kolostorok a török hatóságok állandó
736 A gregorián naptárreform szlavóniai sorsára: BUTURAC: Katoliőka Crkva i. m, 182—183.
737
Ez az elképzelés nyilvánvalóan téves, mivel Szlavónia nagy része a pécsi püspökséghez tartozott.
738
APF Vis. e Coll. vol. 10, föl. Ír—5v.
739
APF SOCG vol. 75, föl. 409r.: vizitálni készül (1632. július 28.). Nyilván augusztusban, pécsi útja
alkalmával látogatta meg a télen elmaradt, de az 1633. évi jelentésében szereplő helységeket. Fricsy:
Egyházmegyénk a török hódoltság alatt i. m., 90.
740 APF SOCG vol. 75, föl. 400r—40Ív; APF Vis. e Coll. vol. 10, föl. 26r—27v.
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zsarolásai miatt ugyanis annyira eladósodtak, hogy csak ezekből a bevételekből tudták
fenntartani őket.741 Ivkovic szerint ő mindig betartotta a Kongregáció rendelkezését, s
ugyanakkor szerinte a szendrői adminisztrátornak nincs is annyi papja, hogy a jelenleginél
nagyobb területet el tudjon látni. Ezért kér a lakosság bosnyák ferences plébánost a
rendtartománytól.'42 Massarecchi azon kijelentését, hogy a ferencesek fellázítják ellene a népet
s nem tud az általuk birtokolt plébániákon vizitálni, jól alátámasztják a "belgrádi és bácskai
nép" aláírással (nyilván a ferencesek által fogalmazott) Rómába küldött levelek, amelyek
kertelés nélkül kimondják: nekik csak a scardonai püspök kell fopásztorul, az antivári érsek
nem. 743
A Propaganda Kongregáció nem volt könnyű helyzetben az eltérő információk
sűrűjében. A belgrádi bosnyákokat semmiképpen sem kívánta a scardonai püspök joghatósága
alá helyezni, mivel Belgrád a szendrői adminisztrátorhoz tartozik. Dicsérte Massarecchinek a
vizitáció során kifejtett erőfeszítéseit, a továbbiakban is körültekintésre intette, ugyanakkor a
határok kérdésében egyenlőre nem kívánt állást foglalni, megvárva az összefoglaló vizitációs
jelentés elküldését vagy az új szendrői püspök kinevezését.744
Nem csak az egyházmegyei határok ügyében folytatott vita, hanem a kápolna-viszály
további eseményei is kísértetiesen hasonlítottak az előző évek történéseire. 1632 februárjában
újra felbojdult a belgrádi méhkas. Az új budai pasa, Muszá vezír rögtön Belgrádba érkezése
után szétcsapott a veszekedő kereskedők között. Megemelte a raguzai boltok telekbérleteit, az
épületek tetejét lebontatta a túlzott magasság miatt, és anyagi hozzájárulást követelt a raguzai
csarsia területéhez tartozó mecset helyreállításához. Ezután hodzsák panaszára megbüntette
őket kápolnájuk engedély nélküli felújítása miatt, majd a bosnyákokkal fizettetett mintegy 2000
tallért az új templom állításáért, nyolc képviselőjüket pedig börtönbe vetette. A barátot
karóbahúzással fenyegette meg, a templomukat le akarta rombolni. Ezek után embereit
elküldte a jezsuiták házába, amelyről számára is kiderült, hogy Gáspár Graciani, a hűtlenné vált
és 1620-ban meggyilkolt volt bécsi követ vásárolta. A pribékek feldúlták a házat és megtalálták
a kápolna felszerelését (újabb engedély nélküli templom!), Tugolininak csak azért nem esett
bántódása, mert járóképtelen beteg volt. Massarecchi utasítására később elhagyta a házat és
raguzai kereskedőknél húzta meg magát. Egy ideig félő volt, hogy az ingatlan visszaszáll a
török kincstárra. Ezzel a jezsuita missziónak és vele az iskolához fűzött reményeknek örökre
vége lett: a raguzai kereskedők könyörgő hangú levelekben kérték a szenátust: ne engedje a
pátereket a városba, különben végük.,4:) A török zaklatások ezután is változatlan intenzitással
folytatódtak. A basa rájött, hogy a bosnyákok a nagyszámú bevándorló után nem fizettek
fejadót, ugyanis a raguzai kolónia védelme alá helyezték magukat, ennek ismét óriási
pénzbüntetés (mintegy 5000 tallér) lett a következménye.746 A raguzaiak csak szeptemberre
tudtak (a szenátus hathatós közbenjárására) szultáni védőlevelet szerezni kápolnájuk

741 D2aJA: Konfessionalität und Nationalität i. m., 190—195, 203—205.
742 FERMEND2iN: Acta Bosnae i. m, 409—410.
743 APF SOCG vol. 58, föl. 95rv, 103r, 108r.
744 APF Acta vol. 8, föl. 67rv, 140v; APF Lettere vol. 11, föl. 86r, vol. 12, föl. 66v.
745 PAD Acta 17. st, 1913/ 16, 17, 18, 19. A jezsuiták egyébként 1617-ben szereztek szultáni és pasai
védőlevelet a házuk érdekében, viszont azok „imaházra” és főleg iskolára vonatkoztak, szó sem volt
templomállítási engedélyről, így a török hatóságok törvényeik értelmében végső soron jogosan jártak el.
A fermán olasz fordítása: BALÁZS ET ALII: Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók i. m. 1/2, 270—271.
746 Az eseményekre összefoglalóan a fentebb idézett raguzai dokumentumokon kívül: APF SOCG vol.
75, föl. 405r—408v; APF Vis. e Coll. vol. 10, föl. 7r—9v; JACOV: Spisi Kongregacije za Propagandu
Vere i. m, 173. A zaklatások oka a raguzaiak értesülése szerint Mustafa efendi Rascich, Musza vezír
rokona és kihajája volt, aki így kívánt elégtételt venni egy évekkel ezelőtti sérelméért, amely a raguzai
követekkel való novipazari konfliktus során érte.
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érdekében, amely egyúttal a bosnyák templom lerombolását rendelte el.747 Nem nehéz
elképzelni, hogy az amúgy sem barátságos viszonyokra az újabb fejlemények milyen hatással
voltak. A bosnyákok szidták a raguzaiakat, hogy ők árulták el az új kápolna építését, a
raguzaiak pedig meg voltak győződve, hogy a jezsuiták elleni akció hátterében a bosnyákok
álltak, akik így akarták megszerezni az árverésre kerülő házat. Massarecchi szerint a
raguzaiaknak van igazuk a vitában, de hosszú távon az állandó perpatvarokkal maguk a felek
szoktatták hozzá a törököt a zsarnokoskodás és pénzgyüjtés eme formájához.748
A török hatóságok zaklatásai szinte törvényszerűen vezettek a marakodás teljes
elmérgesedéséhez: Nagyhéten a török hatóságok egy névtelen feljelentés alapján keresték
Massarecchit. A vád az volt, hogy a hitetlenek földjéről érkezve a pápa papjainak adja a
plébániákat és ezzel elárulja az országot. Az érseket a raguzai kereskedők vették védelmükbe,
akik kimentették a töröknél és kiderítették, hogy a feljelentő az olovói kolostor bosnyák
ferencesei közül került ki. Massarecchi személy szerint a gvardiánra gyanakodott, akivel volt
némi nézeteltérése márciusban a nijemci plébánia körül.749 A feljelentés végképp elvágta a
békülés lehetőségét. A Raguzaiak elkeseredve panaszkodtak a Kongregációnak a bosnyákok
mindenkit veszélybe sodró akciójáról, míg ez utóbbiak mindent tagadtak, mondván, az egészet
a raguzaiak művelték lefizetve a törököt, hogy fogja a gaztettet a bosnyákokra. Érvelésük jól
mutatja saját maguk értékelését a törökhöz fűződő viszonyukról: ha tényleg ők jelentették
volna fel az érseket, bizony nem úszta volna meg ilyen könnyen.750 A kongregáció inkább hitt
az érseknek és pártfogóinak, mint a bosnyákoknak, ezért utasította a scardonai püspököt, hogy
indítson vizsgálatot az ügyben, mélyen elítélve az akciót. A kápolnák ügyében ugyanakkor
mindkét felet önmérsékletre intette.751 A feljelentés ügyének kivizsgálását a bosnyák ferences
provinciális, Fra Martin Brguljanin vezette Fojnicán 1633 pünkösdjén. Az eseményre Ivkovic is
hivatalos volt, de Fojnicára menet 1633. június 17-én Lucnán meghalt, temetésének
engedélyezéséért a barátoknak 260 scudót kellett a jajcai kádi előtt lefizetniük. A scardonai
püspök helyett így Bartol Kacic makarskai püspök vett részt a vizsgálaton.752 Kihallgatták a
három gyanúsított barátot (Mariján Olovcic olovói gvardiánt, Ivan Tuzlak morovici plébánost
és az ismét a Bácskában tevékenykedő Pavao Papicot), akik azonban —értelemszerűen—
tagadták, hogy bármi közük is lett volna az ügyhöz. A provinciális öntudatos hangú levél
kíséretében küldte Rómába a vizsgálati jegyzőkönyvet a barátok ártatlanságáról — ami
természetesen semmit sem bizonyított, hacsak nem azt, hogy zárt világukban idegen befolyás és
joghatóság nem érvényesülhetett.753
1632 tavaszának viharos eseményei több meghatározó következménnyel is jártak a
belgrádi katolikus egyház életében. Egyrészt a nagy tervekkel induló jezsuita misszió további
munkája gyakorlatilag befejeződött. A magatehetetlen Tugolin ugyan meghúzta magát az őt
befogadó raguzai kereskedők házában, azonban a misszió felélesztése lekerült a napirendről.
Massarecchi különösen a hódoltság papi utánpótlását biztosítani hivatott iskola lehetelenné
válását sajnálta, ugyanakkor úgy látta, hogy ezek után a raguzaiak sem vállalják a felelősséget a
jezsuitákért, ezért a misszó megszüntetését és a ház eladását javasolta.754 A rendfonök azonban
teljesen más véleményen volt. Vitelleschi Marino Gondola raguzai házfonök március 22-i
leveléből értesült a belgrádi eseményekről, és rögtön megtette a szükségesnek vélt
747 PAD Litt. Lev. vol. 45, föl. 256v, 26Ív—262r. A fermán szerb fordítása: BOJANIC: Sultanska akta i.
m., 79.
748
Lásd a fentebb idézett Massarecchi leveleket; APF SOCG vol. 58, föl. 97r, 137r.
749 APF SOCG vol. 75, föl. 406r—407v.
750
APF SOCG vol. 58, föl. 97rv, 109r—1 Юг, 137r.
751 APF Acta vol. 8, föl. 67v, 83v, 140v; APF Lettere vol. 12, föl. 78v—80v.
752 FERMENDÉIN: Acta Bosnae /'. m., 410—411.
753 APF SOCG vol. 75, föl. 246r—247r, 250r—252r; JELENIC: Spomenici i. m., 106.
754 APF SOCG vol. 75. föl. 410r—41 Ív, 413v—414r.
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intézkedéseket a misszió fennmaradása érdekében: mindenekelőtt utasította Tugolint, hogy ne
hagyja el Belgrádot, illetve írt a konstantinápolyi francia követnek, hogy járjon közbe a Portán
a misszió érdekében.755 A belgrádi misszió folytatásának és a komoly anyagi értéket jelentő ház
eladásának ügyében a rendfönök teljesen Gondola véleményére bízta a döntést. Ez utóbbi
szerint a raguzai kereskedők és a francia portai követ segítségével mindenképpen meg tudják
tartani a misszió szempontjából kulcsfontosságú belgrádi ingatlant, ennek elvesztése ugyanis a
teljes hódoltsági missziós vállalkozás végét jelentené. A befolyásos belgrádi kereskedők
biztosították a pátert a ház minden körülmények között való megőrzéséről. Decemberre a
francia követ válasza is megérkezett Raguzába, aki szintén jó esélyt látott a ház megtartása
ügyében.756 A kedvező információk hatására Vitelleschi a belgrádi misszió fenntartása mellett
döntött: jóváhagyta ugyan Tugolin ideiglenes átköltözését Temesvárra, de a belgrádi állomás
végleges feladásához sem 1632-ben, sem pedig az elkövetkező években nem járult hozzá.757
A bosnyák és raguzai kereskedők és egyháziak közötti küzdelem a jezsuiták távozása
után sem maradt abba. A raguzaiak kápolnáját továbbra is raguzai ferencesek látták el, míg a
bosnyákok magánházaknál végezték az istentiszteletet, 758 A szenátus kereskedőinek
térvesztését szigorú rendeletekkel próbálta megakadályozni, így például súlyos büntetés terhe
mellett tilos volt balkáni kereskedőkolónián ingatlant idegen nemzetbeli kereskedőnek
eladni. 759 Ennek ellenére a belgrádi kolónia vezetői nem tudták megakadályozni, hogy a
bosnyákok ne vásárolják fel a szorult helyzetbe került raguzaiak boltjait.760 1634-től kezdve a
jelentősen megnövekedett számú zsidó kereskedők rátették a kezüket a nyersbőr-exportra,
amely a raguzai kereskedelem legjelentősebb ágazatát jelentette. A zsidók számára anconai és
velencei társaik akkora felvevő piacot jelentettek, hogy a raguzaiaknál sokkal magasabb
felvásárlási árakat tudtak ígérni, amelyekkel a raguzaiak nem állták a versenyt.761 Ezekhez a
bajokhoz járult 1634 második felében Dzsáfer budai pasa hatalomra jutása, aki elődje nyomán
szintén a gazdag belgrádi katolikus kereskedők zsarolásával kívánt némi jövedelem
kiegészítésre szert tenni. Erre a jezsuiták Graciani-féle háza ismét jó alkalmat szolgáltatott, a
szenátus késlekedő segítségnyújtásával szemben a helyzetet a pasa raguzai származású orvosa,
Francesco Crasso mentette meg.762 A gyengülő raguzaiak és az erősödő bosnyákok közötti

755 ARSI Rom. vol. 22, föl. 239r, 261r— 262r, 269v; ARSI Épp. NN. vol. 3, föl. 58v. A rendfönök
korábbi álláspontjához híven Massarecchi kinevezése után sem támogatta a belgrádi szeminárium
felállításának tervét, mivel rendnek erre nem volt lehetősége. ARSI Rom. vol. 22, föl. 135v, 183r.
756
Gondola Rómába írott levelei: ARSI Rom. vol. 117, föl. 152r—156v, 158rv. A raguzai házfönök
újból felvetette a hódoltsági fiatalok raguzai tanulásának lehetőségét, mint a papi utánpótlás
biztosításának egyetlen lehetséges módját: uo, föl. 155r.
757 ARSI Rom. vol. 22, föl. 298r, 299r, 310v, 352r. A belgrádi házat a következő években a jezsuiták
nem lakták ugyan, de továbbra is az ő tulajdonukban maradt. A temesvári misszióban dolgozó páterek a
visszatérés reménytelensége és a misszió nehéz anyagi helyzete miatt el akarták adni az épületet, de a
rendfönök a raguzai páterek ellenkező véleményére hallgatva ehhez nem járult hozzá, noha a bosnyák
ferencesek több alkalommal is igen komoly vételi ajánlatokat tettek. Erre a kérdésre a temesvári misszió
történetéről készülő tanulmányomban részletesen visszatérek.
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PAD Acta 17. st, 1913/26, 2223/2; PAD Litt. Lev. vol. 46, föl. 104v; PREMROU: Serie dei vescovi i.
777., 43—44.
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PAD A. Cons. Rog. vol. 90, föl. 139v— 140r (1627. június 1.)
PAD Acta 17. st, 1913/24, 25.
761 PAD Acta 17. st, 2223/4, 5. A balkáni zsidó kereskedelem megerősödésére: HRABAK, BOGUMIL:
Trgovina jevreja и Bosni i Hercegovim do sredine XVII stoljeca, Godisnjak Drustva istoricara Bosne i
Hercegovine 31—33 (1982) 151—185.
762 PAD Acta 17. st, 1913/27, 2223/10, 12; PAD Litt. Lev. vol. 46, föl. 209r—21 Or. Crassót a Raguzai
Köztársaság 1626-ban fogadta fel városi orvosnak, később Budán és Konstantinápolyban dolgozott
orvosként, és mint ilyen, jelentős infomációs szolgálatot végzett hazája számára. Vö.: PAD A. Cons.
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áldatlan viszály csak 1643-ban ért véget, amikor a raguzai kereskedők ünnepélyesen békét
kötöttek a ferencesekkel, és visszaengedték őket a kápolnába, végleg elismerve ezzel a
tényleges gazdasági erőviszonyokat.763
Visszatérve az 1632. év eseményeihez megállapíthatjuk, hogy ezek következményeként
az ellenfelek még hevesebben gyűlölték egymást, s maga Massarecchi is elvesztette azon
csekély objektivitását, amellyel 1631 őszén békíteni igyekezett a szembenálló feleket. Itt nem
csak leveleinek egyre durvább kifejezéseiről van szó, amikor a bosnyákokat jellemzi,764 hanem
a másik irányba, a raguzaiak felé való egyre szorosabb elkötelezettségéről is. Míg 1623/24. évi
vizitációja alkalmával még több kivetnivalót talált viselkedésükben,765 addig szendrői
adminisztrátorként a neki tett szolgálataik miatt egyre jobban ki lett szolgáltatva
támogatásuknak. Ennek fejében minden vitás kérdésben melléjük állt a Kongregációhoz írott
leveleiben, elismerve, hogy az ő segítségük nélkül sem ő, sem más püspök nem tudna létezni
ezeken a területeken.766 Ehhez járul még az az igen fontos körülmény, hogy Massarecchi,
hódoltsági püspök-társaihoz és misszionárius elődeihez hasonlóan, a raguzai érseken és a
kereskedőkön keresztül kapta Rómából a leveleket, pénzt, egyházi felszereléseket, Itálába
menet itt szállt meg, Raguza és Belgrád közöt a városállam kereskedőkaravánjával utazott
stb.767 Raguza a keresztény világ felé a kaput, az oszmán birodalomban pedig a védelmet és
biztonságot jelentette valamennyi hódoltsági főpap számára, a város polgárainak jóindulata
valamennyiük, így Masserecchi számára is létkérdés volt. 7 < * X
A viszályok harmadik fontos következménye az lett, hogy a bosnyák ferencesek ügyét
elkötelezetten védő Francesco Ingoli titkár a botrányok hatására lassanként elfordult eddigi
védenceitől, és a kongregáció által küldött világi papok mellé állt. Korábban azért támogatta a
ferenceseket, mivel bennük látta a hódoltsági lelkipásztorkodás számban és hatékonyságban
legfontosabb tényezőit. Az elmúlt évtized tapasztalatai azonban lassanként árnyalták a titkár
álláspontját: mindenekelőtt belátta, hogy a Rengjic távozásához vezető 1626. évi
határrendelkezést Massarecchi tájékoztatása alapján feltétlenül módosítani kell. Másrészt pedig
egyre kritikusabb szemmel nézte a ferencesek minden ordináriusi joghatóságtól független
tevékenységét, amely együttjárt a világi papok elűzésével, a török hatóságokkal való egyre
szorosabb összefonódással, és általában az egyházi fegyelem súlyos válságával. Ingoli szerint a
bosnyákokat meg kell hagyni a kolostoraikhoz tartozó plébániáik birtokában, ugyanakkor meg
kell akadályozni további terjeszkedésüket, és a megüresedő plébániákat a loretói illír kollégium
növendékeinek kell adni. Az új rendelkezésekig azonban mindenképpen meg kell várni
Massarecchi Rómába érkezését.769
Ingoli tervezetei azonban továbbra sem adtak választ arra a kérdésre, hogy kikkel
lehetne helyettesíteni a tridentinumi egyházmodelltől ténylegesen eltérő elvek szerint
Rog. vol. 90, föl. 18v, 19v, vol. 91, föl. 3r; APF SOCG vol. 58, föl. 135r—136r. Az orvos Budáról és
Konstantinápolyból Raguzába küldött levelei: PAD Acta 17. st, 1861.
763Az egyezmény szövege: PAD Acta 17. st, 1913/123; vö. még: FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m, 445.
764A bosnyákokról (akikre majdnem mindegyik levelében panaszkodott) igen lesújtó véleménye volt:
ostoba, vakmerő, szemtelen népségnek tartotta őket, akik emellett rosszindulatúak és Istent sem félik.
1634-ben már teljesen megkeseredve a világ legrosszabb és leggonoszabb népének nevezte őket. A
legjellemzőbb levélrészletek: APF Vis. e Coll. vol. 10, föl. 20r; APF SOCG vol. 75, föl. 400r—40 Ív,
405v—406r, vol. 76, föl. 256r, 265r—266r, 274rv.
765 PREMROU: Serie dei vescovi i. m., 35.
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APF Vis. e Coll. vol. 10, föl. 20r—2Ír; APF SOCG vol. 75, föl. 405v. Ilyen jellegű érdemeiket a
Kongregáció is sokra becsülte: APF Lettere vol. 12, föl. 6 Ív.
767
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közbenjárására kapta meg. A fermán szerb fordítása: BOJANIC: Sultanska akta i. m., 74—75.
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szerveződő bosnyák ferenceseket. Ha röviden számbavesszük azokat a papokat, akikre a
bosnyák ferencesekkel szembenálló Massarecchi támaszkodhatott, az összkép meglehetősen
reménytelennek tűnik. Az alig egy tucat szlavóniai és szerémségi pap közül itt csupán háromról
szólok részletesebben.
Még az érsek Belgrádba érkezése előtt, 1631 tavaszán fordult a kongregációhoz fra
Clemente da Terranova raguzai ferences, aki 1629-ben jött Belgrádba egy társával a raguzai
kereskedők hivására. A raguzai ferences —akárcsak a bosnyák Papic— igyekezett mindkét
kereskedő-náció tagjaival jó kapcsolatokat ápolni, illetve önálló missziós munkába kezdett a
Belgrád melletti Visnjicán, ahol mintegy 160 katolikus élt pap nélkül. Az egyik helyi töröktől
telket vásárolt és templomépítésbe fogott. A keményvonalas raguzai kereskedők és társa, fra
Francesco rossz szemmel nézték fra Clemente munkáját és a bosnyákokkal fenntartott jó
kapcsolatait, ezért a raguzai ferences tartományfőnökkel visszarendeltették Raguzába. A barát
folytatni kívánta a megkezdett hódoltsági missziót, ezért Rómába utazott és hivatalos megbízást
kért a Propaganda Kongregációtól.770 A kongregáció jóváhagyta fra Clemente kérését és
visszaküldte a hódoltságba, hogy Massarecchi belátása szerint alkalmazza.771 A raguzai
ferencest a hódolt Magyarországon, Plescizzén érte a halál 1636-ban."2
Massarecchi legfontosabb (ha nem is mindig a leghasznosabb) támasza Don Simone
volt. Az öreg Matkovich jól időzítette hazatérését, hiszen 1632 tavaszán a bosnyák és raguzai
kereskedők, illetve az egymással szemben álló egyháziak minden korábbit felülmúló
hevességgel ugrottak egymásnak."3 Hősünk sem akart kimaradni a marakodásból, ezért már
Raguzából sietett értesíteni a kongregációt a bosnyák ferencesek újabb gaztetteiről.774 Eközben
a bosnyák ferencesek sem ültek ölhetett kézzel, hanem elkezdték terjeszteni Belgrádban: Don
Simone Rómából püspökök és papok társaságában tér vissza a hódoltságba, hogy lázítson a
szultán birodalmában. A raguzai kereskedők megijedtek az esetleges újabb viszályoktól és a
vele járó pénzkiadástól, ezért levelet Írattak Rómába Tugolinival és Clemente da Terranova
raguzai ferencessel, értesítve Don Simonét: sem őt, sem a kíséretében levő papokat nem
hajlandóak Belgrádban fogadni."5 A kereskedők a szenátushoz ezügyben írt levelükben
kertelés nélkül kijelentették, hogy az idők megváltoztak, ők pedig belefáradtak és anyagilag
tönkrementek a háborúskodásba, hagyja békén tehát őket Matkovich.776 Ez a fordulat a Don
Simone által kiválasztott két világi pap misszióba küldését is kérdésessé tette. Petar Paksié
végül letett a vállalkozásról,777 Pietro Sabbatini pedig 1631 telén Don Simonéval együtt
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Fra Clemente beadványai: APF SOCG vol. 72, föl. 269r, 271r, vol. 391, föl. 31 Ír—312r. Don
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771 APF Acta vol. 7, föl. 397v; APF Lettere vol. 11, föl. 64r.
772 RODE: Necrologium i. m, 434.
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774 APF SOCG vol. 58, föl. 275r—276v. (1632 március 21, 1632 május 31.)
775 APF SOCG vol. 391, föl. 288r, 289r—290r. Tugolini leveléből duplum: APF SOCG vol. 72, föl.
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1917,34.
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felkészült az utazásra,778 de végül csak egy hónappal később, 1632 áprilisában követte a
hódoltságba. 779
1632 nyarán Belgrádban és Szlavóniában találjuk, ahol Massarecchi oldalán vetette bele
magát a plébániák feletti joghatóságért folytatott harcba. Júniusban Rómába írott leveleiben
lelkipásztori sikereiről és Hercegszöllősön új iskola felállításáról számolt be, ahol egy raguzai
alszerpapot alkalmazott iskolamesterként.780 A bosnyák ferencesek természetesen most is más
színben látták Don Simone eredményeit: Ivkovic kétségbeesett hangú levélben kérte a
kongregációt, hogy fékezze meg a Rómából visszatért Don Simonét, aki lázitja ellene a
szlavóniai híveket, és nem ismeri el az ő joghatóságát. A bosnyákok Matkovich teljes
visszaszorítására törekedtek, hiszen terveinek sikertelensége világosan bizonyította, hogy Róma
nem állt mellette. A püspök ennek ellenére keserűen állapította meg, hogy a haszontalan és
légvárakat építő pap gőgös stílusán a római tartózkodás sem változtatott.781
Rómából való visszatérése után Don Simone mindinkább perifériára szorult. Mivel
tulajdonképpen mindenkivel rossz viszonyban volt, és a Kongregáció sem számolt vele többet,
ezért teljesen elszigetelődött. A szerémségi világi papok között Pietro Sabbatini vette át a
vezető szerepet, akit Massarecchi halála után, 1635-ben helynökké választottak meg.782 Don
Simone a mohácsi és hercegszőlősi plébániákra vonult vissza, egy másik világi pappal mintegy
ötezer katolikust gondozott, az általa alapított iskolában tizenöt gyerek tanult.783
Visszaszorítottságába lelkileg természetesen nem tudott belenyugodni, a ferencesek és a
jezsuiták ellen 1634 március 4-én Rómába írott panaszos levelei már nagyon megkeseredett
embernek mutatják. Egyre élesebb hangon kelt ki a kongregáció ellen is, mivel nem hittek neki,
és emiatt a ferencesek egyre nagyobb hatalomhoz jutottak.784 Az öreg plébánost életének
utolsó nagyobb megpróbáltatása 1635 januáijában érte, amikor a Cirill Lukarisz
konstantinápolyi pátrárka által a katolikusok ellen uszított budai pasa, Dzsáfer egy hónapig
Budán két másik pappal együtt fogva tartotta. A rendkívül hideg börtön, a botozások és az
éhezés megtörték az erejét. A három pap végül a basa raguzai orvosa, Francesco Crasso
közbenjárására szabadult ki, de három hónapon belül kétezer dukátot kellett volna ezért
fizetniük, amit Don Simone elsősorban Szarajevóban igyekezett rokonaitól és muzulmán
uzsorásoktól összegyűjteni. Mivel neki eddig is sok adóssága volt, a pénz összekoldulása
reménytelennek bizonyult. A budai orvos Raguzában próbált meg pénzt szerezni számukra,
míg Sabbatini, Antonio Severoli raguzai érsek és maga Matkovich is a kongregációt igyekeztek
adakozásra bírni.785 A kongregációnak természetesen nem volt erre a célra felesleges kétezer
778 Don Simone és Sabbatini különböző kérelmei (útiköltség, könyvek, egyházi felszerelések,
kegytárgyak, felhatalmazások) a kongregációhoz: APF SOCG vol. 391, föl. 149r, 28 Ír, 287r, 307r,
369r, 377r; APF Acta vol. 7, föl. 391r.
779 Don Simone 1632 március 6-án szállt hajóra Anconában, Sabbatini pedig csak április második
felében. JAÓOV: Spisi Kongregacije za Propagandu Vere i. m., 174—175; APF SOCG vol. 7, föl.
309r, (Sabbatini 1632 április 15-én jelentkezik Anconából és beszámol a belgrádi viszályokról).
780 APF SOCG vol. 58, föl. 141rv (a horvát nyelvű levél olasz fordítása: föl. 140rv, 143r); JACOV: Spisi
Kongregcicije za Propagcmdu Véréi, m., 183—184,
781
APF SOCG vol. 58, föl. 104r—105r. (Velika, 1632 augusztus 25); APF Lettere vol. 12, föl. 129v,
(a kongregáció békességre inti a feleket). A megújult erővel patvarkodó Don Simone a pécsi
jezsuitáknak is sok fejfájást okozott, mivel főleg őket okolta terveinek meghiúsulásáért (Paczoth Ferenc
pécsi misszionárius levele a rendfonökhöz, Pécs, 1632 augusztus 2. ARSI Austr. vol. 21, föl. 140v.)
782 Sabbatini tevékenységére: BUTURAC: Katoliőka Crkva и Slavoniji i. m., 90—93.
783 MOLNÁR: Pietro Massarecchi antivari érseki, m., 210.
784
TÓTH ISTVÁN György.: Egy hódoltsági plébános panasza a jezsuiták, a ferencesek és Róma ellen,
Miscellanea fontium históriáé Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80.
születésnapjára (szerk. Kalmár János), Budapest 1997, 107—112.
785 Az eseményekről 1635 tavaszán Don Simone, Sabbatini és Severoli is beszámoltak: APF SOCG vol.
152, föl. 20r, 55v—56r, 366r—367r; FERMENDÉIN: Acta Bosnae i. m. 421—423.
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tallérja, inkább a missziókat buzgón támogató Althan Mihály Adolf komáromi várkapitányhoz
fordult, hogy tárgyaljon a budai basával a váltságdíj elengedéséről.'156 Az ügy ezután többet
nem szerepel a levelezésanyagban és a jegyzőkönyvekben.
Don Simone halálának pontos dátumát nem ismerjük. Utolsó aláírását a szerémségi
világi papok Njemciben, 1636 július S-án kelt levelén találtam meg.787 Rafael Levakovic
ferences szerzetes egy 1638 június 16-án írott jelentésében még említi, hogy a pécsi jezsuiták
Simon pap ellen írtak Nagyszombatba,7>íi míg Jeronim Lucic drivastói püspök 1639. június 25én összeállított beszámolójában már halottnak mondja.'5,9 Feltehetőleg tehát 163S-1639
folyamán távozott az élők sorából.
Don Simone háttérbe szorulásával majd halálával a szerémségi világi papok vezetését
az általa a hódolt Magyarországra csábított Pietro Sabbatini vette át.’90 Sabbatini Zárában
született helyi iparos családból, egyik bátyja aranyműves volt. Apját és egyik testvérét rövid
ideig gályarabságba vetették, mivel néhány (szintén Sabbatini nevű) banditának menedéket
nyújtottak: ez a tény később Don Pietro számára megakadályozta a hódoltsági püspökség
elnyerését. A zárai káptalani iskolában tanult, majd a székesegyház javadalmas papja lett."91
1632 elején, Don Simone rábeszélésére döntött úgy, hogy a hódolt Magyarországra jön
misszionáriusnak. A kongregáció támogatta a vállalkozást, megkapta a szokásos útiköltséget és
kegytárgyakat, sőt két évig még zárai javadalmát is élvezhette.792 Az új misszionárius május 31én érkezett Belgrádba, ahol az érsek és a bosnyák ferencesek viszálya éppen csúcspontjára
érkezett. Massarecchi rögtön elküldte őt a nijemci plébániára, hogy a Szerémség legfontosabb
egyházi központját biztosítsa a világi papok számára."93 A hódoltsági viszonyokat nem ismerő
Sabbatini helyzete az első évben nem volt könnyű: a hívek kezdetben bizalmatlanul fogadták,
tíz hónapig betegeskedett, a tíz faluból álló plébánia ellátása komoly megterhelést jelentett a
fiatal pap számára. Ennek ellenére minden vasárnap és ünnepen prédikált és tanította a népet a
hit alapjaira, hiszen az itteniek a legfontosabb imákat sem ismerték. Bevezette a rendszeres
hitoktatást, a falusiak azonban nem akarták küldeni a gyermekeiket a hittanra, mivel azoknak
az állatokat kellett őrizniük. Mihelyt segítséget kap — írta, a környező településeket is be
akarja járni, különösen mivel a tekintélye egyre emelkedett annak következtében, hogy a
kereszténység központjából érkezett. Az újdonsült misszionáriust nem csak a hívek
elhagyatottsága és tudatlansága, hanem a törökök gyakori (igazából nem veszélyes, de annál
költségesebb) zaklatásai is váratlanul érték.794
Sabbatininek (akárcsak valamennyi elődjének és utódának) a legnehezebb dolga a
Szerémség felé terjeszkedő bosnyák ferencesekkel volt. A dalmát pap számára a barátok
lelkipásztori működése ugyanannyira botrányosnak tűnt, mint két évtizeddel ezelőtt a
786

APF Acta vol. 10, föl. 224r, 303rv; APF Lettere vol. 15, föl. 43rv.
APF SOCG vol. 398, föl. 348r.
788
APF SOCG vol. 80, föl. 215v.
789
APF SOCG vol. 160, föl. 308v. Luéié szerint Don Simone a budai bebörtönzése alatti szenvedéseibe
nem sokkal kiszabadulása után belehalt.
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Sabbatini hódoltsági működésére összefoglalóan: BUTURAC: Katolicka Crkva и Slavoniji i. m., 90—
93.
791 Családjáról és iskolázásáról egy 1636-ban felvett jegyzőkönyv tájékoztat: APF SOCG vol. 263, föl.
412r—413v. Vö. még: APF Acta vol. 12, föl. 288rv: a kongregáció a Sabbatini család kétes híre miatt
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APF SOCG vol. 58, föl. 149rv, vol. 75, föl. 4 Юг, 415r.
794 APF SOCG vol. 75, föl. 286r; 1633. augusztus 18-án, Nijemciböl küldött beszámolójának csak a
kivonatát ismerem: APF SOCG vol. 263, föl. 260r, 263v. A kongregáció különösen az iskola
folytatására helyezte a hangsúlyt: APF Acta vol. 8, föl. 328v; APF Lettere vol. 13, föl. llOv—11 Ír,
124v—125r.
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jezsuitáknak. A visszaélésekért elsősorban Bartol Kacic makarskai püspököt tette felelőssé, aki
30 képzetlen és kánoni kor alatti ferences klerikust pappá szentelt, a gvardiánok pedig első
miséjük után a plébániákra küldték őket. A megoldást Sabbatini szerint csakis a tridentinumi
szentelési normák következetes betartása és a rendszeres zsinatok jelenthették.795 A
kongregáció ugyan figyelmeztette a püspököt a visszaélések megszűntetésére, a
misszionáriusnak a feljelentéssel azonban sikerült végleg maga ellen hangolni a ferenceseket. 796

C) Az 1633. évi egyházmegyei határrendezés és következményei
Massarecchi eredetileg még 1632 húsvétja után szeretett volna Szerbiába, eredeti
egyházmegyéjébe utazni,797 azonban az események megakadályozták ebben, és csak ősszel
indulhatott útnak. Belgrádba mindenképpen vissza kívánt térni, márcsak azért is, nehogy a
bosnyák ferencesek elbízzák magukat s a Szentszék tekintélye csorbát szenvedjen, de erre csak
1633 októberében került sor.798 Közben 1633 tavaszán Rómába utazott az esedékes ad limina
látogatásra,799 valamint beszámolni a Kongregációnak hódoltsági tevékenységéről, és segíteni
az 1626. évi határrendezés revízióját. Ekkor nyújtotta be összefoglaló jelentését a hódolt
Magyarországon végzett lelkipásztori munkájáról és egyházlátogatásainak tapasztalatairól,
valamint részletesen előadta a joghatósága alá tartozó területeken felmerülő problémákat és
ezek kiküszöbölésére tett javaslatait.890 Ez a beszámoló az egyik legértékesebb ilyen jellegű
forrás a Szerémség és Baranya törökkori történetéről, valamint összefoglaló képet ad az
antivári érsek álláspontjáról és elképzeléseiről a hódolt Dél-Magyarország egyházigazgatási és
lelkipásztorkodási problémáival kapcsolatban.
Jelentését olvasva rögtön szembetűnik a szerző fokozott érdeklődése a hódoltsági táj és
lakói iránt. Nem csupán a bejárt helységek nevét, a hívek számát, a templom és a plébános
adatait közli, mint püspöktársai általában, hanem színes leírást nyújt a szóban forgó
területekről. Különösen székhelyének, Belgrádnak a leírása tarthat számot az érdeklődésre: a
város fekvésén túl olvashatunk egy hatalmas magtárról, amelyet a tizenötéves háború idején
építettek; a Dunán levő vízimalmokról és az itt található halfajtákról. Emellett érdekes adatokat
közöl Szendrőről, Zimonyról, Mitrovicáról, az egyes szerémségi falvakról és Pécsről. Ez
utóbbi igen szép fekvésű, fallal övezett három mérföld kerületű város. Elragadtatással ír a
mecsetté lett katedrális egykori szépségéről, keseregve a középkori Magyarországon
olyannyira virágzó katolikus egyház pusztulása felett. Érdekes adalékkal szolgál a baranyai
magyarság fejlett mezőgazdasági termeléséről. Az itteni református iskolákról írva kiemeli,
hogy a gyermekek csak latinul beszélhetnek, ennélfogva már igen korán jól beszélik a nyelvet.
Ez a közlés mindenesetre fontos adat a külföldi utazók által a királyi országrészben megfigyelt
élő latinság hódoltsági jelenlétéhez.801 A licenciátusokról szólva a pécsi jezsuiták felelősségét
hangsúlyozza, akik nem tudták vagy nem akarták őket papokkal felváltani. Baranyában
négyezer embert bérmált, a szertartás során ő beszélt horvátul, míg a jezsuita páter magyarul. A
795 APF SOCG vol. 76, föl. 282r—283r.
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CHIAPPINI, ANICETUS: Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum 28
(1632—1640), Quaracchi 1941, 171; APF Lettere vol. 14, föl. 18r—19v.
797
APF SOCG vol. 58, föl. 122r.
798 APF SOCG vol. 76, föl. 246r.
799 Az általa benyújtott jelentés: ASV, Congregatio Concilii, Relationes Dioecesium vol. 56, föl. 13r—
15v.
800
MOLNÁR: Pietro Massarecchi antivari érseki, m., 199—217.
801
BURKE, Peter: Küchenlatein. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit, Berlin 1990,
45—51.
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magyarok számára —írja— rendkívül fontos a magyar nyelvű egyházi ének, ezért jezsuiták, a
licenciátusok és az ifjúság magyarul énekelte az egyházi énekeket, amit a nép nagy
odafigyeléssel hallgatott. Az énekek összességében hosszabbak voltak a misénél. A
magyaroknak ezt a tulajdonságát az érsek a reformáció hatásának tartja — ami valószínűleg
nem állja meg a helyét, sokkal inkább a paphiány miatt a szentségi élet helyébe lépő
paraliturgikus elemről van szó.802 Nagyon fontosak az egyes szerémségi és dél-baranyai
plébániákra vonatkozó adatai, mivel ezeket a helyeket személyesen is bejárta. Minden esetben
közli a hívők számát, ezek a lélékszámadatok azonban minden valószínűség szerint csupán
durva nagyságrendi becslések, ugyanis csak ezerre kerekített számokat ad meg. A plébániák
esetében közli a plébános hovatartozását: a tíz szerémségi plébánia felében volt csak világi pap
(Ljuba, Novak, Morovic, Ilok, Nijemci), a többit bosnyák ferences látta el (Erdevik, Laze,
Ótok, Cérna, Ivankovo). A dél-baranyai plébániák közül Hercegszöllősön és Mohácson Don
Simone, Lőcsön viszont egy bosnyák ferences működött. Néha más egyháztörténeti
érdekességű adatot is hoz, például a három belgrádi konfratemitásról, amelyek a barokk
vallásosság hódoltsági hatását igazolják. A jelentés beszámol a podravinai viszonyokról is,
noha oda az egyházmegyei határok miatt nem tudott személyesen ellátogatni, míg rövid
bácskai leírását minden bizonnyal személyes tapasztalatból merítette. 803
A jelentés a leíró részeken túl összefoglalja Massarecchi megoldási javaslatait a
fentiekben részletezett problémákra. A szerémségi és dél-magyarországi papok tudatlanságán
úgy lehetne segíteni, ha a hódoltsági horvátoknak helyet biztosítanának a loretói illír
kollégiumban, a pécsi jezsuiták által nevelt magyaroknak a Collegium Germanicum et
Hungaricumban. A barátokat a Szentszék küldöttei iránti engedelmességre kell kényszeríteni,
és a Dráva-Száva közötti területekre csak a példás életű szerzeteseket szabad engedni, így
elkerülhetőek az állandó botrányok. A határkérdésben Massarecchi szerint a megoldás az a
kompromisszum lenne, hogy a Szerémség és a Podravina teljes egészében a szendrői
püspökhöz (aki egyúttal szerémségi adminisztrátor) tartozzon, a Pozsega-Diakóvár-Nasice
vidék plébániái pedig a boszniai adminisztrátorhoz kerüljenek.
Ivkovic betegsége miatt ugyan nem tudott Rómába utazni, de levélben szintén előadta a
határok rendezésével kapcsolatos elképzeléseit. Mindenekelőtt neheztelt a kongregációra, hogy
az ő nyolcéves tapasztalatokon nyugvó információival Rómában nem elégedtek meg, és
Massarecchié lesz a kérdésben a döntő szó. Ő alapvetően a számára kedvező előző határozat
megtartása mellett érvelt, különösen is hangsúlyozva, hogy a mindössze 20 világi pappal és
jezsuitával úgysem lehet nagyobb területet ellátni. Akadályoztatása miatt a Perugiában
tartózkodó fra Ivan Mihajlovic Pozenanint és egy társát küldte Rómába, hogy a ferencesek
érdekeit képviseljék. 804
A Kongregáció két lépésben reflektált az érsek beszámolójára. 1633 április 12-én
Antonio Barberini bíboros ismertette a jelentést, amellyel kapcsolatban a testület a következő
döntést hozta. Először is a szerémségi adminisztratúrára vonatkozó javaslatot elfogadta
Nijemci székhellyel. A határok ügyében a Kongregáció megvárja a Perugiából érkező két
bosnyák ferencest. A szerémségi bosnyák ferences plébánosok ügyében figyelmeztetni kell a
scardonai püspököt, hogy a Massarecchi által jelzet visszaéléseket (romos templomok,
802

Elég legyen itt csupán a moldvai csángókra vagy a licenciátusok utódaiként még ebben a században
is működő énekszerző "szent emberekre" utalni. Lásd legújabban: SÁVAI: Missziók, mesterek,
licenciátusok i. m.
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Erre utal: APF Vis. e Coll. vol. 10, föl. 2v, 4r. Bácskában mindössze két plébániáról volt tudomása:
Bukin és Zombor, mindkettőt bosnyák ferencesek gondozták.
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bosnyák ferences, fra Giovanni di Basto is írt Rómába: szerinte Massarecchi csak a 100 scudo
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adományok túlzott hajszolása, szerzetesi fegyelem elhanyagolása, botrányok, tiszteletlenség a
Szentszék küldötteivel szemben, török hatóságokkal való együttműködés, plébánosok
kinevezése ordináriusi megerősítés nélkül) szüntessék meg. A jezsuiták tanítványaikat
szenteltessék pappá és velük váltsák fel a licenciátusokat. A belgrádi bosnyákok építsenek
különálló kápolnát a raguzaiakétól.805 Május 11-én, a bosnyák küldöttek jelenlétében végre
határozat született az egyházmegyékről is, amely Massarecchi javaslatát alapul véve a Dráva
folyót és Eszéket jelölte ki a két egyházmegye határául.8"6 A döntés azonban nem volt
egyértelmű és egyik felet sem elégítette ki. Nem adott pontos határvonalat a PodravinaDjakovstina vidék és a Szerémség között, ugyanakkor Massarecchi nem kapta meg az annyira
reklamált Podravinát, Ivkovic pedig elvesztette az Ivankovo és Tovarnik közötti területet. A
határozat pontatlansága és a felek elégedetlensége miatt az új rendelkezést mindkét részről
megsértették.
A helyzet tehát semmit sem javult, amikor Massarecchi 1633 október 29-én, majd
kéthónapi fárasztó utazás után megérkezett Belgrádba.807 A bosnyákok úgy próbáltak tőle
megszabadulni, hogy a bécsi udvar által szendrői püspökké kinevezett rendtársukat, Torna
Mmavicot ismerték el fopásztoruknak. Az új püspök Ingoli bizalmasának, Marnavics
(Mrnavic) Tomkó Jánosnak volt a rokona, az ő ajánlására kapta meg a püspökséget, nyilván
azzal a célzattal, hogy személyében a bécsi és római érdekek összeegyeztethetőek lesznek.
Mrnavic ugyan pápai megerősítést nem kapott, azonban császári kinevezése és a barátok
mozgolódása elegendő volt a szenvedélyek újbóli fellángolásához, különösen mivel az új
fopásztor erőteljesen utasította a plébánosokat, hogy ne engedelmeskedjenek az érseknek.808 A
kongregáció igyekezett csírájában megszüntetni az új feszültségforrást kijelentve: Mrnavicot
A szerémségi plébániák ügye sem mozdult előre,
Rómában nem tekintik püspöknek, 809
ugyanis a bosnyák ferencesek nem fogadták el az 1633. évi határrendelet számukra
kedvezőtlen kitételeit, és továbbra is megtartották az előző évtizedekben megszerzett
szerémségi plébániákat.810 Ez a tény Massarecchi visszatérése után rögtön súlyos konfliktushoz
vezetett. December 26-án az érseket felkereste a loretói illír kollégium egykori növendéke, a
bolgár származású Ivan Lilié egy másik világi pappal és előadták: a szófiai ferences püspök
nem ad számukra plébániát Bulgáriában, ezért a hódolt Magyarországon kívánnak működni.811
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808
APF SOCG vol. 76, föl. 247r, 248r, 250r, 263rv, 268rv, 28Ír; BUTURAC: Katolicka Crkva и
Slavoniji i. m., 88.
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APF Acta vol. 10, föl. 27r, 31Ar. Feltehetőleg dél-itáliai bosnyák körök részéről már 1632/33
folyamán megpróbálták elérni a kongregációnál, hogy a Nápolyban tanuló Djuro Pranicot (Georgio
Paleologo) nevezzék ki szendrői püspöknek. Ennek érdekében hódoltsági bosnyák „grófok” aláírásával
ellátott kérvényeket, illetve Itáliában tartózkodó bosnyák ferencesek ajánlóleveleit küldték Rómába.
Massarecchi a beadványt hamisítványnak minősítette, ezért a kongregáció az üggyel nem foglalkozott.
APF SOCG vol. 75, fok 417r—424r;' APF Acta vol. 8, föl. 227rv; APF Lettere vol. 13, föl. 54r.
810
A dekrétumot Ivan Mihajlovic továbbította Boszniába, de előtte kérte a kongregációt, hogy a
ferenceseket a világi papokkal egyenlő mértékben támogassa: APF SOCG vol. 8, föl. 402r. A ferencesek
pedig ismét a töröktől elszenvedett üldözésekről szóló beszámolókkal próbálták meg a kongregációt a
pártjukra állítani: Marin Ibrisimovié 1633. október 10-én kelt levelében beszámol a fojnicai kolostorban
október 2-án történt szörnyű esetről, amikor az ott vendégeskedő törökök az egyik szolgáló fiút meg
akarták erőszakolni, majd az ezt meggátolni kívánó vikáriust életveszélyesen megsebesítették. APF
SOCG vol. 151, föl. 398rv; JELENIC: Spomenici i. m., 107—108; APF Lettere vol. 14, föl. 35v—36r.
811 Az alábbi események legfontosabb forrása a Pietro Sabbatini által készített vizsgálati jegyzőkönyv:
APF SC Miscallenea Dalmazia vol. 3, föl. 228r—238v (itt: föl. 232r.) Ivan Lilic, csiprováci születésű
bolgár világi pap, Zeleznán működött plébánosként, majd 1624-ben Rómába ment tanulni, ahol a
bolgárok számára fenntartott házban (dozzena) lakott. Ez a „dozzena” a Collegium Clementinum alá
8' '>
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Massarecchi számára kapóra jött az erősítés és Lilicet a lazei plébániára helyezte, elmozdítva
onnan a bosnyák ferenceces fra Miho Olovcicot. A barát természetesen nem engedett, és
átvonult a lazei plébániához tartozó Jankovciba, ahol (a helyi bosnyákok támogatásával)
folytatta plébánosi működését. 1634 február 2-án az érsek szerémségi vikáriusa, Miho Magié
megpróbálta felszámolni a kínos helyzetet és (nyilván a vita hevében) a jankovci templomban
egyszerűen feldöntötte a barát által előkészített oltárt. Fra Miho erre a nijemci kádihoz fordult,
és megidéztette a főpapot és vikáriusát. A pert Massarecchi 15 scudo lefizetése ellenében
megnyerte ugyan, de fra Miho a szomszédos vukovári kádi engedélye alapján mégis
megtartotta a jankovci templomot, akit emiatt Massarecchi március 14-én kiközösített.812
A Szerbiába készülő Massarecchi a nijemci plébánost, Sabbatinit bízta meg az ügy
kivizsgálásával, aki rögtön el is végezte feladatát. A misszionárius azonban, félve az ellentétek
további éleződésétől, nem küldte el az érseknek a jegyzőkönyvet, hanem augusztus 15-én
személyesen levitte a bosnyák ferencesek olovói tartománygyűlésére. A barátok azonban ezt a
gesztust nem értékelték, sőt kifejezetten Sabbatini ellen fordultak, mire ő az egész anyagot
Rómába küldte. Sabbatini tulajdonképpeni tapasztalatlansága ellenére teljesen világosan átlátta
a konfliktusok mozgatórugóit: a lelkipásztori munka irányítója nem a boszniai püspök (akinek
a joghatósága kizárólag a bérmálásra és a papszentelésre terjed ki), hanem a tartományfönök.
Ez okozza, hogy a viták nem is a két püspök között zajlanak, hanem kiterjednek a hódoltsági
világi és szerzetespapság egészére. A plébános a megoldást a ferencesek lelkipásztori
kiváltságainak visszavonásában és a püspök-központú lelkipásztorkodás bevezetésében látta.813
Ezzel egyidőben a bosnyák ferencesek is írtak a Propaganda Kongregációnak, sőt
néhány ljubai és lazei hívő személyesen ment Rómába, hogy a ferencesek érdekében eljárjanak
a pápánál. Az érsek papjait gondatlansággal és botrányos életvitellel vádolták, akik miatt az
emberek szentségek nélkül halnak meg, a házasságokat a kádi előtt kénytelenek kötni, a
buzgón dolgozó ferenceseket pedig elüldözik a plébániákról, pedig ezek jövedelme nélkül a
rendtartomány nem tudja fenntartani az olovói kolostort.814 A kongregáció egyre erőtlenebbül
reagált a viszályok knijulására: egyrészt jogosnak tartotta Massarecchi intézkedéseit a
ferencesekkel szemben, ugyanakkor a békességre való buzdításon kívül nem igazán volt
koncepciója a helyzet orvoslására.815
Massarecchi 1634 május első napjaiban tért vissza a szerbiai Novo Brdóba, azonban itt
sem szűnt meg a Kongregációt ostromolni leveleivel a bosnyák ferencesek ellen. Keserűen
konstatálta, hogy 1623-ban még mintegy 20 világi papot talált a Szerémségben, a Drávamelléket szintén ők gondozták. A bosnyák ferencesek azóta egész Szlavóniát és Bácskát (Kolut
tartozó kisebb intézmény volt, amely 5—6 hódoltsági (főleg bolgár, illetve boszniai és szerb)
papnövendék számára biztosított Rómában szállást. Lilic 1628-ban ment át a loretói illír kollégiumba,
ahonnan 1629 tavaszán indult vissza Bulgáriába. A hódolt Magyarországon csak rövid ideig működött,
1635-ben már újra Csiprovácon találjuk iskolamesterként. A következő évtizedekben igazi
vándormisszionáriusként Bulgária és Szerbia számos településén dolgozott. Vö.: FERMENDÉIN,
EUSEBIUS: Acta Bulgáriáé i. m., 403 (index); JURIÓ, JOSIP—KORABE, МШ: íz Arhivske grade о
Ilirskom Kolegiju и Loretu, Vrela i prinosi 13 (1982) 73. 1628. február 22-én Loretóból Rómába
küldött levelében jelezte, hogy a bolgárok számára kijelölt hat hely egyike üresedésben van és kérte,
hogy mielőbb töltsék be: APF SOCG vol. 147, föl. 57r. A bogárok dozzenájának történetére vö.: APF
Vis. e Coll. vol. 5, föl. 414r—417v.
8,2 APF SC Miscallenea Dalmazia vol. 3, föl. 232r—237v; APF SOCG vol. 76, föl. 255r—256r,
275r—276r.
813 APF SC Miscallenea Dalmazia vol. 3, föl. 228r—230v, 238rv; APF SOCG vol. 76, föl. 259r—260r.
814 APF SC Miscallenea Dalmazia vol. 3, föl. 239r; FERMENDZIN: Acta Bosnae i. m, 419. Tomanovic
fenyegető levele Massarecchihez: APF SOCG vol. 76, föl. 269v. (az érsek másolata).
815 APF Acta vol. 10, föl. 57v—58r, 95rv, 152v; JELENIC: Spomenici i. m., 108—109; APF Lettere vol.
14, föl. 112r—113v.
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és Zombor központokkal) elfoglalták, és a világi papság utolsó bázisát, a Szerémséget is meg
akarták szerezni. Újabb határmódosítást tartott szükségesnek, amely szerint az új scardonai
püspök csak Pozsega környékét kapná meg, Szlavónia, Szerémség, Baranya és a Bácska a
szendrői püspök joghatósága alá kerülne, külön figyelmeztette Ingolit: ne hallgasson Tomkóra
a hódoltsági egyházkormányzat kérdésében. 816
1633 második felében a több évtizedes hódoltsági invidia clericalis új fejezete nyílt
meg: a bosnyák ferences provincián belül több éve meglevő feszültségek Ivkovic utódlásának
kérdésében teljes erővel a felszínre törtek. A provincián belüli szakadás egy évtizeddel
korábban keletkezett, amikor néhány, Rómával közvetlenül is kapcsolatban álló ferences
(Jeronim Lucic, Pavao Papié) összetűzésbe került a világi papsággal és a jezsuitákkal szembeni
kérlelhetetlen fellépést szorgalmazó Andrija Tomanovic körüli csoporttal. A kemény vonalas
barátok székhelye a Tomanovic vezetése alatt álló fojnicai kolostor lett, akik egyre
határozottabban próbálták visszaszorítani a rendtartományon belül kialakuló ellenzéket. Ez
utóbbiak azonban szintén támadásba lendültek, és számos beadványban tárták fel a
kongregáció előtt a rendtartományban kialakult anarcikus viszonyokat, mindezért elsősorban a
zsarnoki természetű és szerzeteshez teljesen méltatlan életet élő Andrija Tomanovicot
okolva.817 Az ellenzék Ivkovic halála után rögtön püspöknek javasolta vezéralakját, Jeronim
Lucicot, őt támogatta a Rómában már jól ismert Ivan Mihajlovic és mindenekelőtt a
kongregáció két embere, Massarecchi és Sabbatini is. Tomanovic ezzel szemben felmérte saját
esélytelenségét, ezért a fiatal és teljesen az ő befolyása alatt álló pozsegai Mariján Ibrisimovic
kinevezését próbálta keresztülvinni.8’8 A kongregáció a provincián belüli erőviszonyokat
rosszul felmérve még 1633 végén a mérsékelt Lucic személye mellett tette le a voksot, az
ellentábor azonban nem fogadta el püspöknek.819 A személye körüli viták miatt püspökké (az
albániai drivastói címmel) és boszniai apostoli vikáriussá való kinevezésére csak 1636-ban
került sor.820
Lucic mellett a másik sok vitát kiváltó személy fra Filip iz Kamengrada volt, aki a
földije, fra Andrija elleni csoport követeléseit kisajátítva 1635 elején kommisszáriusi megbízást
eszközölt ki magának Rómában. Fra Filip az 1630-as évek elején Erdélyben illetve a hódolt
Pesten működött, és missziós fakultások ügyében került kapcsolatba a Propaganda
Kongregációval és a Szent Hivatal Kongregációjával.821 Rómában kezdetben benne látták a
megfelelő személyt a provinciában felszínre tört ellentétek lecsillapítására, de hazájába
visszatérve inkább tovább mélyítette, mint megoldotta a belső feszültségeket. A provincia nem
fogadta el vizitátornak, és hatalmi visszaélésekkel vádolták.822 Más téren sem volt sokkal
eredményesebb: a kongregáció ugyanis még 1634 december 5-én rábízta a hódolt
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APF SOCG vol. 76, föl. 262r, 265r—266v, 273r, 274rv, 276v—278r.
Az 1634/35-től tetőző viták történetével más helyütt kívánok foglalkozni. A két párt Rómába küldött
beadványai: APF SOCG vol. 12, föl. 199r—201r, vol. 151, föl. 415r, 416r, vol. 152, föl. 315r—400r
passim. A mérsékelt ferencesek a Raguzai Köztársaság segítségét is kérték Tomanovicék ellen: PAD
Acta 17. st, 1932/6.Tomanovic fojnicai gvardiánságára: TRUHELKA, ClRO: Fojniőka krónika, Glasnik
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 21 (1909) 451. A Lucic személy körül eszkalálódó
feszültségekre: DRAGANOVIC: Bisknp fra Jeronim Luőic i. m., 39—44.
818 APF SOCG vol. 8, föl. 403rv, vol. 75, föl. 390r, vol. 76, föl. 250rv, 26Ír, 265r, 267r; APF SC
Miscallenea Dalmazia vol. 3, föl. 238v; FERMENDZin: Acta Bosnae i. m., 412—414.
819
APF Acta vol. 8, föl. 140v—141 r; JELENIC: Spomenici i. m., 107; APF Lettere vol. 14, föl. 98rv.
8-0 DRAGANOVIC: Biskiip fra Jeronim Lucic i. m., 41.
821 APF SOCG vol. 394, föl. 374r; ACDF Decreta S. O. vol. 1634, föl. 209v.
822
APF Acta vol. 10, föl. 222rv, 229v—230r, 339v; APF SOCG vol. 395, föl. 177r.
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Magyarország (Szlavónia és a Dunántúl) vizitációját, de ehhez hozzá sem fogott, hanem
Budán és Pesten tevékenykedett. 823
1634 őszére teljesen világossá vált: a Massarecchi javaslatai alapján hozott
római intézkedések (egyházmegyei határok rendezése és az új boszniai adminisztrátor
kinevezése) ahelyett, hogy a békés rendezést segítették volna elő, sokkal inkább elmérgesítették
a konfliktusokat. Az egyházmegyei határok új rendezése nem akadályozta meg a bosnyák
ferenceseket, hogy a világi papok utolsó bástyájának számító Szerémségben plébániákat
foglaljanak el. A Massarecchi által támogatott boszniai adminisztrátor-jelölt, a fojnicai klikk
által árulónak tartott Jeronim Lucic személye pedig megosztotta az addig legalább kifelé
egységes bosnyák provinciát, új frontot nyitva ezáltal a hódoltsági egyházi viszályok sorában.
Az érsek maga is látta saját „békeművének” összeomlását, ezért 1634 október végére tervezte
visszatérését Magyarországra, hogy mentse a menthetőt, 824 Ebből azonban már nem lett
semmi: november 27-én székhelyén, Novo Brdóban meghalt, hívei a skopljei templomban
temették el.825
* * *

Pietro Massarecchi hódoltsági apostoli adminisztrátori kinevezésével a kongregáció
olyan személyt kívánt a hódoltsági lelkipásztorkodás élére állítani, aki független a belgrádi
raguzai és bosnyák kereskedők, illetve papjaik viszályaitól, ugyanakkor tapasztalatai révén
képes átlátni és megoldani a helyi problémákat. Első látásra Massarecchi személye valóban
ideálisnak tűnt: albán főpapként nem volt közvetlenül érintve a szláv kereskedő-nációk
viszályaiban, ugyanakkor mint török alattvaló és egykori apostoi vizitátor tökéletesen ismerte a
hódoltsági valóságot.326 Leveleiben és beszámolóiban a leghiggadtabb és legpontosabb
tájékoztatást nyújtotta a papság és a hívek különböző csoportjairól, emiatt nem csak a szakértő,
de az elfogulatlan bíró szerepére is alkalmasnak tűnt.
A helyzet azonban gyökeresen megváltozott, amikor Massarecchi Belgrádba érkezett.
Az érsek hamarosan elődje kényszerpályájára került: egyrészt a bosnyákok és ferenceseik nem
voltak hajlandóak vele együttműködni, másrészt pedig mindenben a raguzaiak támogatására
volt utalva. Massarecchi ennek következtében egyre kevésbbé tudta objektivitását megőrizni,
és az eredeti békítő szerep helyett rövidesen az egyik leghangosabban veszekedő fél lett. Az
előző évtizedek konfliktusai öngerjesztő módon, lavinaszerűen haladtak a végkifejlet felé:
ennek az eseménysornak a csúcspontját a a belgrádi jezsuita misszió megszűnéséhez vezető
nagy összecsapás jelentette 1632-ben. Az érsek tevékenységének egyetlen kézzelfogható
eredménye a boszniai és a magyarországi püspök joghatósága közötti határvonal módosítása
lett volna, azonban ez az intézkedés semmilyen kézzelfogható eredménnyel sem járt: a
dekrétum a bosnyák ferencesek hódoltsági expanziójának nem tudott gátat vetni.
Ilyen körülmények között a kongregáció egyre kevesebb ambícióval próbálta meg a
viszályokat lecsillapítani. Az előző évtizedben számos rendeletet hozott a rendezés
reményében, Massarecchi működése idején a kedvezőtlen tapasztalatokból okulva nem is
823 APF Acta vol. 10, föl. 148v. A fra Filip által Pesten emelt kápolnában működő két bosnyák ferences
eltartását Balogh István tatai kapitány vállalta magára. Későbbi budai tevékenységére: FERMENDÉIN:
Acta Bosnae i. m., 424.
824
APF SOCGvol. 76, föl. 26Ív.
825
PREMROU: Serie dei vescovi i. m., 38.
826
Ne felejtsük el: Massarecchi igen öntudatos albán volt, akinek egyik fo törekvését jelentette az albán
papság taníttatásának megszervezése. Ő tanítatta Andrea Bogdáni későbbi ohridi püspököt (leveleiben
gyakran említi!), és sokat fáradozott egy albán kollégium létrehozásán. Vö.: PREMROU: Serie dei
vescovi i. m., 36; ZAMPUTI: Relacione i. m. /, 442—448.
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erőlködött a tulajdonképpen hatáskörén kívül eső problémák megoldásán. Az 1620-as évek
végére ugyanis a missziószervezést ténylegesen irányító Francesco Ingoli belátta, hogy a
gazdasági okokra visszavezethető viszályokat a felek a helyi fórumok (tehát a török bíróságok)
előtt fogják döntésre vinni, a távoli római egyházi rendelkezéseknek az események menetére
semmilyen befolyásuk sincsen. Ennek a felismerésnek köszönhetően a kongregáció beismerte
tehetetlenségét és szemmel láthatóan feladta a közvetlen beavatkozásra vonatkozó igényét.
Részben ezzel is magyarázható, hogy Massarecchi halála után majd hat évig a kongregáció
nem nevezett ki püspököt a hódolt Magyarországra, és a loretói illír kollégium folyamatosan
végző hódoltsági növendékein kívül misszionáriusokat sem küldött. Ingoli az 1630-as évek
elején ugyan feladta egyértelmű ferences-pártiságát, látva a barátok erőszakos expanzióját és a
római határozatok semmibevételét, hosszú távon azonban a kongregáció mégis teljesen rájuk
építette a hódoltsági missziószervezést. Az itáliai Giacomo Boncarpi himériai püspök rövid és
dicstelen hódoltsági szereplése (1643—1644) után Róma a tényleges lelkipásztori (és a raguzai
kereskedők visszaszorulása miatt gazdasági) erőviszonyoknak megfelelően hozzájárult ahhoz,
hogy a hódolt magyarországi püspökséget is bosnyák ferencesekkel töltsék be. A század
közepére a ferencesek teljes hegemóniára tettek szert a dél-hódoltsági lelkipásztorkodásban, és
sikeresen terjeszkedtek északi és keleti irányban is a jezsuiták és az egyre kisebb számú világi
pap rovására. Győzelmük eredményeit azonban nem tudták teljes mértékben kiaknázni,
ugyanis az 1620-as és 1630-as évek viszályainak helyét átvették a ferences provincia belső,
még talán az előzőeknél is súlyosabb konfliktusai, amelyek teljesen megosztották a Száván
inneni es Száván túli ferenceseket.sr
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PREMROU: Serie dei vescovi i. m., 38—59; BUTURAC: Katolicka Crkva i. m., 90—164; HoSKO:
Djelovanje franjevcica Bosne Srebrene i. m.
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VII) Összegzés
Az értekezés a korábbi magyar és nemzetközi kutatások eredményeire építve, de
alapvetően kiadatlan és sokszor teljességgel ismeretlen külföldi (római és raguzai) levéltári
anyag alapján mutatja be a hódolt Magyarországra összpontosító szentszéki missziószervezés
történetének első ötven évét. A dolgozatban a kedvező forrásadottságoknak köszönhetően a
missziószervezés egyes fázisairól, a szervezőmunka mechanizmusairól, a missziók tényleges
működéséről igen részletes képet sikerült megrajzolni, amely reményeink szerint mind az
egyháztörténetírás és a hódoltság-kutatás, de tágabb értelemben a kora újkori
művelődéstörténet számára is jelentős újdonságot jelent.
A disszertáció kronologikus rendben ismerteti missziószervezés különböző fázisait. Az
1572-től (illetve inkább 1580-tól) 1607-ig terjedő időszakban a Szentszék apostoli vizitátorok
küldésével kívánta felmérni az Oszmán Birodalom európai felének vallási viszonyait, különösen
pedig a katolikus közösségek helyzetét. Az első egységes szempontok alapján meginduló
vizitációk XIII. Gergely pápa (1572—1585) nevéhez fűződnek, aki három vizitátor (Pietro
Cedulini, Bonifacije Drakolica és Aleksandar Komulovic) működése nyomán átfogó
információkat szerzett az egész Balkán-félsziget egyházi és politikai helyzetéről. A vizitátorok
tapasztalatai döntő jelentőséggel bírtak a következő évtizedekben meginduló missziószervezés
szempontjából: mindenekelőtt számos katolikus közösséget fedeztek fel az Oszmán
Birodalomban, rámutattak az óriási paphiányra, és felhívták Róma figyelmét arra, hogy a török
területeken más módszerekkel és eszközökkel kell dolgozni, mint a keresztény országokban.
Az első vizitációk az általános tanulságok mellett a magyarországi hódoltságnak a szentszéki
missziószervezésben elfoglalt helyzetét is kijelölték: a hódolt Magyarország nemcsak az
Oszmán Birodalom európai végvidékének számított, hanem a Balkán-félszigetre összpontosító
katolikus missziószervezés perifériájának is. A vizitációk V. Sixtus (1585—1590) és Vili.
Kelemen (1592—1605) idejében folytatódtak. 1587 és 1612 között raguzai bencések
működtek pápai felhatalmazásokkal és apostoli vizitátori megbízással a hódolt DélMagyarországon. A mindezidáig teljesen ismeretlen hódoltsági bencés missziónak nem csak a
résztvevőit sikerült azonosítani, hanem a véletlen szerencse segítségével a Sarutlan Karmelita
Rend Általános Levéltárában felfedezett jelentéseik alapján a tevékenységükről is képet
alkothatunk.
A majd’ negyven évet felölelő tájékozódás után a tényleges missziószervezés csak
1612-től, a jezsuita misszió kezdetétől számítható. A viszonylag kései indulás okát
mindenekelőtt abban látom, hogy a Szentszék korábban nem rendelkezett átfogó missziós
koncepcióval, illetve a helyi egyházi és politikai háttér sem állt rendelkezésre. A jezsuita
misszió megindulásának hátterében a hódoltsági igények jelentkezését és a rend missziós
hivatását újrafogalmazó Claudio Acquaviva rendfónök hathatós támogatását tapinthatjuk ki.
Az 1612 telén megkezdett misszió története egyedülállóan jól dokumentált, a római
szervezőmunkáról és a helyi missziós tevékenységről kiterjedt levelezés és a misszió egyik
munkatársának, Bartol Kasicnak az önéletrajza tájékoztat. A belgrádi és pécsi állomás többszáz
kilométeres hatósugárban működött, a misszionáriusok egész Dél-Magyarországot bejárták,
tapasztalataikról hosszú jelentésekben számoltak be Rómában, és részletes javaslatokban
vázolták a hódoltsági katolicizmus újjáélesztésének lehetséges eszközeit (hierarchia
újjászervezése, nagylétszámú misszionárius küldése, hódoltsági iskolák alapítása,
konstantinápolyi nunciatúra felállítása). A nagytávlatú tervek a hódoltsági katolikus egyház
képviselőivel, a bosnyák ferencesekkel, illetve a baranyai licenciátusokkal és plébánosokkal
való konfliktusaik miatt nem valósultak meg. A ferencesek kezdettől fogva ellenezték a
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jezsuiták munkáját, mivel (a két rend teljesen eltérő mentalitásbeli és ekkléziológiai szemléletén
túl) veszélyes anyagi konkurrenciát láttak a jezsuitákban. A hódoltsági viszonyokhoz rendkívül
sikeresen alkalmazkodó bosnyák barátok a több évtizedes viszályokból győztesen kerültek ki,
és a század derekára teljesen kiszorították a jezsuitákat a belgrádi és temesvári missziókból.
A hódoltsági misszió harmadik korszaka 1622-ben, a Hitteijesztés Szent
Kongregációjának megalapításával vette kezdetét. Az 1622 és 1635 közötti időszakból több
száz levél és beszámoló maradt fenn, amelyek alapján ezeknek az éveknek a missziós történései
sokszor szinte a napi események szintjén rekonstruálhatók. A kongregáció többéves előkészítő
munka és egy apostoli vizitáció után 1625-ben misszióspüspököt nevezett ki a hódolt
Magyarország számára Belgrád székhellyel. Mivel a kongregáció az első időkben több okból
sem volt hajlandó teljes egészében a bosnyák ferences provinciára támaszkodni a hódoltsági
missziók és a hierarchia megszervezésében, ezért komoly felelősség terhelte az előző évtized
súlyos konfliktusainak további elmérgesedéséért. A missziószervezés ennélfogva a helyi
egyházi intézmények (mindenekelőtt a bosnyák ferencesek) ellenállása, illetve az egyháziak
támaszául szolgáló katolikus kereskedők gazdasági és etnikai konfliktusai miatt szinte alig ért el
kézzelfogható eredményeket. A kongregáció az egyre bonyolódó hódoltsági konfliktusokban
nem tudott tájékozódni, „tűzoltás” jellegű intézkedéseivel pedig inkább eszkalálta, mint
megoldotta a feszültségeket. A Rómából küldött püspökök és misszionáriusok olyan
kényszerpályára kerültek a hódolt Magyarországon, amelyek lehetetlenné tették működésüket,
és diszkreditálták őket a hívek és a helyi papság előtt. Emiatt a a kongregáció által kinevezett
első misszióspüspök, Albert Rengjic 1627-ben végleg elhagyta a hódoltságot, utóda, Pietro
Massarecchi antivari érsek és magyarországi apostoli adminisztrátor pedig szintén teljesen
sikertelenül próbálkozott a bosnyák ferencesekkel való viszály elrendezésével.
Az eseménytörténeti rekonstrukcióból kiindulva számos általános érvényű tanulság is
levonható. Mindenekelőtt sikerült meghatározni a missziószervezés római, raguzai és helyi
(belgrádi és boszniai) központjait, az azokban elkülöníthető érdekcsoportokat, ezek belső
erőviszonyait és konfliktusait, illetve mindezeknek a missziószervezésre kifejtett hatását.
A hódoltsági missziószervezés története csak az általános missziótörténeti háttér
ismeretében érthető meg, amelynek lényege, hogy a katolikus megújulás pápái változó
intenzitással foglalkoztak a hitterjesztés ügyével, de 1622-ig nem sikerült a Szentszéken belül
állandó, a missziókért felelős főhatóságot létrehozni. Ennek következtében 1622-ig az aktuális
római erőviszonyoknak és preferenciáknak megfelelően a missziók ügye mindig más személy
vagy intézmény kezében volt. XIII. Gergely pápa idején Tolomeo Galli államtitkár és Giulio
Antonio Santoro bíboros irányította a balkáni (és ezen belül a hódoltsági) missziókat, ez utóbbi
vezető szerepét egészen 1602-ben bekövetkezett haláláig megtartotta, 1599-től mint a
kérészéletű Hitteijesztés Kongregációjának animátora. Ezután rövid ideig a missziók általános
felügyelőjévé kinevezett Pedro de la Madre de Diós karmelita szerzetes koordinálta a
hitterjesztéssel kapcsolatos ügyeket (1604—1608), a karmelita levéltár dokumentumai szerint a
magyarországi bencés missziókkal is foglalkozott. Ugyanakkor már ezzel egyidőben
megfigyelhető a legbefolyásosabb szentszéki hatóság, a Szent Hivatal Kongregációjának
(Római Inkvizíció) azon törekvése, hogy a hitteijesztés ügyét is saját hatáskörébe vonja. Az
Inkvizíció ezen szándékai sikerrel jártak, és 1602-től 1622-ig szinte teljhatalommal irányította a
missziókat. 1622 után az újonnan alapított Hitterjesztés Szent Kongregációja és az Inkvizíció
között ebből fakadóan még jóidéig érzékelhetőek a joghatóság miatti feszültségek. A
Propaganda Kongregáció működésének első évtizedeiben a teljes szervezőmunka a hihetetlenül
energikus titkár, Francesco Ingoli kezében volt, aki a hódoltsági ügyekben (elsősorban
bizalmasának, Marnavics Tomkó Jánosnak a hatására) a bosnyák ferencesek elkötelezett
támogatójának bizonyult. A vizsgált időszakban Rómában a kúria mellett létezett egy másik,
szinte teljesen autonóm misszószervező intézmény: a jezsuita rend vezetése, jelesül a
rendfőnök és az általános ügyvivő. A jezsuiták rendkívül széleskörű kiváltságaik következtében
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önállóan és függetlenül szervezhették missziós tevékenységüket, ez a tény, illetve az eltérő
missziós célkitűzések és módszerek a missziókért felelős szentszéki hatóságok (az Inkvizíció,
majd a Propaganda) és a rend vezetése között állandó súrlódásokhoz vezettek.
A missziószervezés másik központja a Raguzai Köztársaság volt. A meglehetősen laza
török fennhatóság alatt álló, az Oszmán Birodalomban kiterjedt kereskedelmi tevékenységet
folytató Adria-parti városállam kezdettől fogva döntő szerepet játszott Róma missziós
terveiben. A köztársaság történetével kapcsolatos bőséges szakirodalom és a raguzai levéltár
dokumentumai lehetővé tették, hogy Raguza missziós tevékenységének bemutatásán túl ennek
gazdasági, társadalmi és politikai hátterét is felvázoljam. Ugyancsak részletesen foglalkoztam a
missziószervezés helyi alközpontjaival, Belgráddal és a boszniai ferences rendtartománnyal is.
Belgrád a raguzai, majd a bosnyák és zsidó kereskedelem kiindulópontjául szolgált az északi és
keleti hódolt területek irányába. Mivel a missziószervezés számára egyedülálló infrastrukturális
hátteret biztosított, ezért mind a jezsuiták, mind pedig a misszióspüspökök székhelyüknek
választották. A bosnyák ferences provincia pedig az Oszmán Birodalom egyetlen olyan
katolikus egyházi intézménye volt, amely a hódolt területeken nem csak hogy nem semmisült
meg, hanem az új hatalmi keretek között kibővült funkciókkal megerősödött. A szentszéki
missziószervezés és a bosnyák ferencesek között a vizsgált időszakban mindvégig ambivalens,
olykor kifejezetten feszült volt a viszony. A ferencesek ugyanis középkori kiváltságaikra épülő
és a tridentinumi episzkopális egyházmodelltől gyökeresen eltérő keretek között, a helyi
társadalomhoz szorosan kötődve végezték lelkipásztori munkájukat, és a török hatóságokkal
összefogva szegültek szembe a Rómából érkező misszionáriusokkal és misszióspüspökökkel.
A fentiekből logikusan következik, hogy a hódoltsági missziók hatósugara, az első
apostoli vizitációktól kezdve a vizsgált időszak (de alapvetően a török hódoltság) végéig
kizárólag a déli országrészre terjedt ki. Mivel a missziószervezés helyi bázisát a raguzai
kereskedők és a bosnyák ferencesek alkották, ezért az ő működési területük (Szlavónia,
Szerémség, Temesköz, kisebb mértékben a Bácska és Dél-Baranya) alkotta a missziók által
lefedett régiókat is. A misszióknak a déli országrészre való korlátozódását másrészről a
főkegyúri jogaira hivatkozó magyar király egyházpolitikája okozta. Az uralkodó ugyanis a
hódoltsági egyházmegyék nem rezideáló püspökeit is kinevezte, ezt a jogát az időnként
megújuló viták ellenére a Szentszék is elismerte. így a helyi ordináriussal rendelkező és a
magyar feudalizmus befolyási övezetébe tartozó területeken a missziók nem dolgoztak, a
missziószervezés a közismert politikai okok miatt a királysági országrész egyházi struktúráira
(néhány próbálkozástól eltekintve) nem támaszkodhatott. Ennek következtében a szentszéki
missziószervezés csak a délszláv (horvát és bosnyák) katolikusokat érintette, a hódoltsági
magyar etnikum szinte teljesen kivülmaradt Róma látókörén. A királysági országrész egyházi
struktúráival szoros kapcsolatban álló intézmények, a pécsi jezsuita misszió és a szegedi
ferences rendház jelentették a szentszéki missziók működési területének északi határvonalát.
A forrásfeltárásként és adatközlésként is értelmezett értekezés elkészítése során külön
gondot fordítottam a missziókban részvevő (korábban jórészt még névről sem ismert)
személyek azonosítására, életrajzi adataik összegyűjtésére. Ennek eredményeként hódoltság
kutatásunk számos kisebb-nagyobb biográfiával gazdagodott. A jezsuita rend római
rendtartományához tartozó (így a Lukács-féle katalógusokban nem szereplő)
misszionáriusokról a rendi katalógusok alapján meglehetősen pontos életpályát tudtam
összeállítani, de több bosnyák ferencesről és világi papról is sikerült életrajzi adatokat
gyűjtenem (itt csupán a külön tanulmányban is feldolgozott Don Simone Matkovichra utalok).
Az egyes személyekre összpontosító vizsgálatok a primér adatközlésen túl rendkívül hasznosak
voltak a missziók belső erőviszonyainak és az eddig teljesen rejtve maradt konfliktusoknak a
feltérképezésére, amelyek közül csak a bosnyák ferences provincián belüli frakciók
meghatározását, vagy a raguzai patríciusok és a jezsuiták közötti kapcsolatok pontosítását
említem.
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Az értekezés talán leginkább figyelemre méltó eredménye a misszió társadalmi és
részben politikai kapcsolatrendszerének a bemutatása, illetve az ebből következő tanulságok
levonása. A Rómából vezényelt missziókat a hódoltságban elsősorban a raguzai kereskedők
támogatták, ilyen irányú tevékenységük a köztársaság és a pápaság közötti szövetségi politika
szerves részét képezte. A misszionáriusok olykor a nagypolitikával is kacérkodtak, és
elsősorban a Habsburg-török diplomácia képviselőihez (Gáspár Graciani török követ, Cesare
Gallo és Rudolf Schmid császári diplomaták) fűződtek szorosabb kapcsolataik. A 16. század
utolsó évtizedétől kezdve azonban a raguzai kereskedelem hódoltsági pozíciói megrendültek,
elsősorban a rivális Velence által 1592-ben megnyitott spalatói kikötő, és az ebből jelentős
hasznot húzó bosnyák és zsidó kereskedők megerősödésének köszönhetően. A raguzai
gyámkodás alól emancipálódó bosnyák katolikus kereskedők és iparosok önállósodási
törekvéseikben hűséges szövetségeseket és szellemi vezetőket nyertek a hozzájuk rokoni és
egyéb szálakkal szorosan kötődő bosnyák ferencesekben. A két kereskedő-náció küzdelmének
színterei a hódoltsági kereskedő-telepek lettek: a bosnyákok az őket támogató török
hatóságokkal szövetségben az 1620-as évek derekán Szarajevóból és Budáról sikeresen
kiszorították a raguzai kereskedőket, eredményeiken felbuzdulva 1626-ban harcba indultak a
belgrádi kolónia birtoklásáért, amelynek előfeltétele volt a kápolna kegyúri jogának
megszerzése. A tisztán gazdasági küzdelem így nyert egyházi színezetet, amelyben a helyi
papságnak óhatatatlanul állást kellett foglalnia: a bosnyák ferencesek a bosnyák kereskedők,
míg a jezsuiták és a Propaganda Kongregáció által küldött misszionáriusok a raguzaiak oldalán
kapcsolódtak be a viszályba. A Raguzai Köztársaság a hódoltsági kereskedelme számára
végzetes folyamatokat a kereskedők és a bosnyák ferencesek közötti béke helyreállításával
kívánta megállítani, és meglehetősen későn döbbent rá, hogy az események hátterében maguk
a barátok álltak. A raguzai levéltári dokumentumokból egyértelműen kiviláglik, hogy a
raguzaiak hódoltsági pozícióit alapjaiban megrengető váci vám-per gyakorlatilag a kápolna
viszály egyenes következménye volt. Rómában a missziókat irányító Francesco Ingoli
viszonylag korán felismerte a belgrádi kápolna körüli csetepaték valódi gazdasági okait, illetve
a római hatóságok intézkedéseinek eredménytelenségét, de az ellentétes érdekektől túlságosan
megkötve nem tudott eredményesen közvetíteni a szembenálló felek között, ami végül a
jezsuita misszió megszűnéséhez, a hódoltsági misszióspüspökök ellehetetlenüléséhez és hosszú
távon a bosnyákok részleges győzelméhez vezetett.
A hódoltságból Rómába küldött több száz beszámoló és levél nem csak a hosszútávú
folyamatok és a konfliktusok bemutatását tette lehetővé, hanem alkalmasnak bizonyult a
missziók tevékenységének, módszereinek és mindennapjainak a megrajzolásására is. A
misszionáriusok elsődleges célja minden esetben a megfelelő infrastruktúrával rendelkező
központok (Belgrad, Temesvár, Pécs) megszilárdítása, majd a városi lelkipásztorkodás és
iskolaalapítás, illetve a minél szélesebb hatósugarú misszióskörutak szervezése volt. Ezek a
körutak Pécsről a kalocsai és veszprémi egyházmegyékbe, Belgrádból pedig elsősorban
Szlavóniába, Szerémségbe, a Bácskába a Temesközbe indultak. A jezsuita missziók módszerei
sokat köszönhettek a rend tengerentúli tapasztalatainak, amelyek az egész Társaságban olvasott
Litterae Indicae révén mentek át a köztudatba. A misszionáriusok általában egy nagyobb
plébániára hívták össze a környékbeli katolikusokat (erre a vásárok különösen jó alkalmat
szolgáltattak), ahol egy-két napig tanították őket, majd gyóntatással és áldoztatással (püspöki
vizitáció esetén bérmálással) fejeződött be a misszió. A teljes lelki elhagyatottságban élő
katolikusok (pl. a Bácskában és a Temesközben) megnyerésére a gyerekek magukhoz
szelidítésével kísérleteztek. Az európai népmissziók gyakorlatához híven komoly
erőfeszítéseket tettek népi mágia krisztianizálására, ezért a missziós körutakra mindig több száz
vagy ezer szentképet, viaszmedállt és érmet vittek magukkal. A Rómából szervezett missziók
elsődleges és szinte kizárólagos célja a lelkipásztori ellátást nélkülöző katolikus közösségek
gondozása volt, az Oszmán Birodalom sajátos viszonyai miatt a más felekezethez tartozók
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térítésével alig foglalkoztak (szervezett térítéssel csak a drávamelléki horvát református
diaszpóra körében találkozunk). Az értekezés a missziós körutaknak és a misszionáriusok
tapasztalatainak részletes bemutatásával a missziós források történeti néprajzi és
mentalitástörténeti felhasználhatóságára is felhívja a figyelmet.
A missziók célkitűzéseinek és tevékenységi körének köszönhető, hogy a dolgozat
viszonylag kevés figyelmet szentel a más felekezetekkel való kapcsolatoknak. A
misszionáriusoknak a hódoltsági protestánsokkal csupán néhány összetűzése volt: a Drávamentén és Dél-Baranyában (pl. Mohácson és Hercegszőlősön) a templomok birtoklásáért
folytattak küzdelmet a reformátusokkal, Pécsett ugyanezen okból hadakoztak az
unitáriusokkal. Az ortodoxokkal a boszniai és szlavóniai katolikus papságnak mindig is feszült
volt a viszonya, mivel a szerb klérus a katolikusokat anyagi megfontolásból saját
tjébe
akarta betagolni. A konfliktusok 1630-as évektől kezdve mérgesedtek el igazán, amikor a szerb
püspökök a török zsarolások miatt a dél-magyarországi katolikusoktól is adót követeltek.
Sokkal izgalmasabb a török hatóságok és a misszió viszonyának vizsgálata. A missziószervezés
két pillérének számító bosnyák ferencesek és raguzai kereskedők messzemenő kiváltságokkal
rendelkeztek az Oszmán Birodalomban, ezek érvényesítése azonban a helyi hatóságokhoz
fűződő viszonyuk függvénye, és mindenekelőtt anyagi kérdés volt. A török hatóságok a
délszláv katolikusok megosztottságából jelentős anyagi hasznot húztak, ezért a viszályokat ők
maguk is gerjesztették. A raguzaiak írásban nem rögzített, de hallgatólagosan elfogadott
egyházi kiváltságai végül nem állták a versenyt a helyi török közigazgatáshoz ezer szálon
kötődő bosnyákokkal, ezt a tényt a belgrádi kápolna-vita és a váci vám-per története is
igazolja.
Az értekezés témájánál fogva elsősorban a Szentszék és Magyarország kapcsolatainak,
illetve a magyarországi hódoltság történetének további kutatásához járul hozzá új szempontok
bevonásával és kiadatlan dokumentumok feldolgozásával. A feltárt római levéltári anyag
remélhetőleg útmutatást és ösztönzést fog nyújtani a megélénkülő vatikáni magyar
kutatásoknak. A raguzai és bosnyák kereskedők történetéről írottak a hódoltsági gazdaság- és
társadalomtörténet eddig igen kevéssé ismert fejezetére, és különösen a raguzai levéltár
fontosságára irányítják rá a figyelmet, jelezve az egyháztörténet lehetséges kapcsolódási
pontjait, illetve felmutatva a hódoltsági délszláv jelenlét kutatásának lehetséges távlatait. A
szűkebben vett magyarországi tanulságok mellett a Szent Hivatal Kongregációjának
missziószervező szerepéről mondottak az egyetemes egyháztörténeti kutatások számára, a
raguzai és bosnyák kereskedő-nációk vitájának ismertetése pedig a Balkán-félsziget
egyháztörténete szempontjából is újdonságot jelent. Az értekezésben felhalmozott helytörténeti
jellegű adatok a regionális vagy helyi vizsgálatok számára szolgálhatnak kiindulópontként,
ugyanígy továbbgondolásra ösztönöznek a művelődéstörténeti és néprajzi vonatkozások is. A
dolgozat eredményei remélhetőleg bekerülnek az általános egyháztörténeti és hódoltság
történeti összefoglalásokba, és hasznosíthatóak lesznek az egyetemi oktatásban is.

