BEVEZETÉS.
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IKOR az első erdélyi jezsuiták a medgyesi országgyűlés
szigorú végzése következtében. — az 1589-ik év első
napjaiban, zimankós télidőben — kénytelenek voltak kivonulni az országból, ahol egy évtizeden át annyi szép eredményt értek el a hitélet és iskolázás terén, Istenbe vetett erős
hittel hitték és hirdették, hogy megvirrad mlég valaha s újra.
visszatérhetnek. Ezt a visszatérést immár derék ifjúvá fejlődött neveltjük, Báthory Zsigmond fejedelem kívánta leginkább; mivel nehezen tűrte, hogy* udvarában jezsuitát nem
tarthat. Segítőtársa lett e törekvésében egykori magyar gyóntatója, a hitbuzgó Leleszi János páter, ez a kiváló paip, aki
tulajdonképpen a legelső jezsuita volt Erdélyben, ahová
Báthory Kristóf fejedelem hívására Egerből jött le, még
a Lengyelországból érkezett páterek előtt.
Leleszinek a gyulafehérvári udvarban elsősorban a kis
Zsigmond nevelése vált feladatává. De oly kitűnő szónok
volt. hogy a fejedelem előtt tartott egyetlen ünnepi szónoklatára negyven Zwingliánus tért vissza a katolikus Egyházba
és kereszteltetett meg, minthogy — bár felnőttek voltak —
még nem részesültek
szentségben. A medgyesi végzés után
azonban^a bécsi kollégiumba vonult s onnan szemlélte az erdélyi eseményeket, nem mulasztván el semmi alkalmat az
ottani elárvult hitélet fellendítéséré. E közreműködése akkor
vált különösen hasznossá, midőn az 1591 eleje óta Báthory
Zsigmond gyóiitatójaként Gyulafehérvárt működött spanyol
Carrillo Alfonz páter 1600 őszén az ausztriai jezsuita-tartomány főnökévé rendeltetett s így Bécsbe költözött. Együttes
fáradozásuknak köszönhető, hogy a kolozsvári kollégium a
fölötte s &z ország felett kóválygó viharok ellenére fennmaradt és fejlődött is a lelkes új munkások révén, akik odaérkeztek. Legjelesebb volt ezek közt az Olaszországból jött
Maggiore (Miaior) Péter, aki Wujek Jakab utódjaként egyben erdélyi tartomány főnökhelyettes lett, majd Vernelip

VI

Bevezetés

Claudius, a ¿eversi francia kollégium egykori bölcsészettanára s mások.
Az új atyák figyelme — a viszonyok helyes mérlegelése
alapján — főleg a tanügyre és à kolozsvári főiskola fejlesztésére irányult. Ebben, már a magyar rendtársak. is segítették őketi saját neveltjeik, köztük különösen Vásárhelyi Gergely,, aki Leleszi távozása óta Báthory Zsigmond magyar
gyóntatója volt. Ez, egyéb elfoglaltsága mellett lefordította
Cänisius Péter híres katekizmusát is, melynek kiadását még
bpldogult István király ajánlta a jezsuiták figyelmébe. Evvel
olyan hasznos könyvet adott a hívek kéziébe, amelyről addig
sejtelmük sem volt. Kolozsvárt, 1599 tavaszán (húsvét után
pár nappal) jelent meg a takaros kötet Keresztury Kristóf
kővári kapitánynak ajánlva. A kiadás költségét maga a kapitány fedezte, a pátereknek régi vallásos, ügybuzgó és áldozatos támogatója.
A kollégium hozzá intézett szép ajánlólevéllel fejezte ki
iránta háláját. Ez a. megtisztelés azonban elsősorban azért
érte a kővári kapitányt, mert tudták róla „micsoda szívvel és
lélekkel eleitől fogva, az egy Isten tisztességének előmenetit
szomjúhozta s mely erős és állhatatos volt az egyszer megértett igazságban, úgy annyira, hogy gyakran hallottuk
— úgymond — amaz szent Pál mondását Nagyságod szájából: Életem énnékem a Christus, halálom is nyereségem;
sem élet, sem halál, sem ördög, sem hatalmasság, sem az jelen való dolgok, sem az jövendők el nem választanak engemet az én Istenemnek szeretetitől, mely az Christus Jesusban vagyon."
Azt is nagyrabecsülték benne, hogy „szerelmes társával
együtt szegényeknek, árváknak és özvegyeknek éltetője, táplálója volt, minek bizonysága ez az föld, az ég, az angyalok
a? Isten ítélőszéke előtt." Ezt a külön kiemelt sok jótékonyságot Keresztury Kristóf és neje: Körösi Ilona a Dés melletti
Szentbenedeken, a Szamos partján csak nemrég épült gyönyörű kastélyt környező lakosságával gyakorolta. Ebben a
leljes épségben megmaradt kastélyban lakott családja, míg
maga — állásánál fogva — igen sokat a ma már romokban
heverő hatalmas kővári várban tartózkodott. Az is jellemző
a korra, hogy mély vallásosságánál fogva mindkét helyen
kápolnája volt és külön udvari papot tartott. Szentbenedeken
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az egri származású P. Tőrös György szolgált mellette, 1586
őszén, bekövetkezett haláláig. Keresztury annyira szerette őt,
hogy saját családi sírboltjába temettette el első halottként,
mikor pedig — húsz esztendő múlva őt magát temették, felIxmtott sírjában Tőrös páter testét, a népek nagy, csodájára,
oly teljes épségben találták, mint amilyen életében volt.1
Előszavukban az atyák elmondják -még azt is, hogy kis
könyvük „az isteni és atyafiúi szeretetnek reguláit adja
előnkbe, lelkünk üdvösségére utat mutat és sok külömbkülömb hamis vélekedésektől megszabadít s benne — szent
Dáviddal szólva —• megtalálja az keresztyén olvasó mi légyen az jó, tudnia illik, az gonosztól való eltávozás és az jó
cselekedet."
A csinos könyvecskét magyar naptár egészíti ki, melyben
a'főbb ünnepeket vörös betűvel nyomtatták s azt a hívek oly ·
lelkesedéssel fogadták, hogy hamarosan több. bővített kiadást
ért. Ma már mégis csupán két ép példánya maradt reánk.2
Része volt elterjedésében nyilván tősgyökeres szép magyarságának is, melyet mindenki lelki gyönyörűséggel olvasott
és élvezett.
A jezsuiták működését, melynek folyamán ily szép és
tanulságos művel lepték meg a tiszta hitéletet áhítozó világot,
Egykorú feljegyzés a Hevenesi-gyűjtemény E. kötete 433. lapján;
' á Fontes Rerum Transylvanicarum II.. köt. 206. 1.
2 Ez a mikházai .ferencesek könyvtárában maradt fenn, ahol néhai
Szabó Károly akadt reá és vette fel a Régi Magyar Könyvtár I. kötete
312. száma alatt. Részletesebben magam tanulmányoztam. A. 12-ed rétű
kis könyv 261 leveles, de (4c, Sztripszky Hiador caímos közlése szerint) / — г А л Х
újabban előkerült a budapesti Kornfeld-köny vtárban is egy második
példánya, amely 4 öt levéllel bővebb. A címlap keretének mérete 63X108
milliméter. Hátlapján van Keresztury Kristóf fametszetű címerképe s
utána a 2. levélen két latin vers címeréről s külön egy másik Encomium
eiùsdem. A 3. levélen ez áll: De nomine Iesu. Forte, suave, pium, depellit, inebriat, auget, Daemona, cor, vires, robore, melle, cibo; alatta
a 43X60 mm. nagyságú Jezsuita-jelvény, amely később is előjön egy
fejezet végén. A 4. levelen kezdődik az Epistola dedicatoria, végén egy
3X3.5 cm. nagyságú záródísszel; azután következik a Praefatio, 3 levélnyi latin verssel, alatta egy bibliai, jelenetet ábrázoló 1552-es évszámmail, ellátott fametszet, melynek párja i f j a b b Helta. Gáspár más művében is előfordul s ez fő bizonyítéka, hogy a kötet a Helt¿i-nyomdában
készült. A 3. levelen Dialogismus cím alatt három'latin vers olvasható,
majd a naptári rész következik, a D. lapon pedig kezdődik: A z keresztyéni tudománynak rövid summáinak részei.
1
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fokozott érdeklődés kísérte. Ez elsősorban a közoktatás terén
nyilvánult meg, melyben oly sok volt a munka, hogy már alig
bírták kellően ellátni. Ezért a páterek sürgetésére végre újabb
rendtársaik érkeztek 1603 tavaszán Olaszországból. Köztük
volt P. Argenti János jezsuita atya is,3 kinek Erdély vallásos
mozgalmaiban ezentúl kiváló szerep jutott.
I.
Argenti János 1561 körül született Modenában, ahol 1583ban novicdusként belépett a Jézus-Társaság tagjai sorába.4
Előírt tanulmányai végeztével felszentelt papként különböző
helyeken működött és szolgálati helyein bizonyára sok jelét
adta hivatásának, hogy Aqua viva Claudio generális most —
ily nehéz, háborús időkben — Páduából oly fontos misszióba
rendelte, amilyen az cr<iélyi volt. Üj működési helyén, a kolozsvári kollégiumban Argenti atya igen szép, előkelő környezetbe jutott. A századfordulón ott ugyànis már teljesen
kialákult a hitélet, melynek vezetésében lelkes magyarok is
elég szép számmal tevékenykedtek. Nagy hatásuk volt a tanítás terén is a szemináriumban, ahol nemes ifjakkal együtt
szegény polgáriak is kitűnő oktatásban és nevelésben részesedtek, néhai Báthory István király bölcs elgondolása és intézkedése folytán. A kollégium most egy másik régi olasz,
Maior Péter rektor vezetése alatt működött. De alig pár hónappal megérkezése után Argenti atyának tragikus eseményeket
kellett végigszenvednie, szemtanuja lévén sok oly dolognak,
melyről előbb fogalma sem volt. Le is írta őket hűségesen emlékezet okáért. Nem idegen zsoldosok okozták e tragédiát és
pusztulást, amely a páterek sokévi sikeres munkáját egy csapással tönkretette, hanem a Toroczkai Máté superintendens és
Gőczi Nyirő Pál prédikátor által felizgatott nép részéről érte
az atyákat 1603 június 9-én d. u. négy órakor. Ekkor vonult
be ugyanis Székely Mózes fejedelem az általa elfoglalt városba s anélkül, hogy megakadályozhatta volna, az unitárius
Nevét olasz leveleiben. így írja s ezért mi is úgy nevezzük, ámbár
latin leveleiben Argenta, sőt Argentus fanmát használ, amit igen kényelmesen lehetett írásaiban ragozni.
4 Carlos
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus.
I. köt. 536 1.
8
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és kálvinista polgárok megrohamozták a farkasutcai kollégiumot s azt kirabolva, feldúlták s rövid idő alatt a szó szoros
értelmében valósággal földig rombolták; szomszédos templomukban viszont trágár szitkok közt széthasították az oltárképeket és szobrokat. Pótolhatatlan kár érte könyvtárukat is,
melyet kiraboltak, .a könyveket tűzre hányták/ kútba dobták,
vagy fejszével hasogatták szét.
A kolozsvári jezsuita kollégium könyvtárát, első rektora,
a tanult Wujek (Vangrovicius) Jakab, a biblia lengyel fordítója alapította s utána nagy előszeretettel fejlesztette Szántó
(Arator) István páter, aki az értékes művek becsesebb darabjait a medgyesi végzés után magával vitte s a leleszi konventben helyezte biztos helyre. A könyvtár ritkaságait Szamosközy István történetíró is ismerte, használta, sőt keservesen
írja le, miként veszett oda vele saját könyvtárának legféltettebb darabja, Flavius Procul Iustini „De origine Regum et
Regnorum Epitomen" című díszes kiállítású Mátyás király
könyvtárából származó hártyakódexe, melyet б Marietti Antal jezsuitának adott volt kölcsön.5 Ez a pótolhatatlan Corvina
ma végleg eltűntnek tekinthető, mert egyáltalán nem szerepel
sehol, sem a hazai, sem a külföldi könyvészetekben.*

/f

Érdekes, hogy amit a könyvek közül megmenteni lehetett,
azt megmentette ifjabb Heltai Gáspár nyomdász, a pap és
krónikás egykori Heltai derék fia. Egyik munkásával ugyanis
végigturkálta a sárba hányt könyvhalmokat s így sikerült
megmenteni a többek közt Guagnini Sándor háromkötetes ismert Lengyel történetét, Aristoteles négy vagy öt művét,
Seneca Sententiáit, meg Aquinói Szent Tamás műveinek egy
ívrétű kiadását, valamint egy ez időben nagyra becsült Calepinus-féle soknyelvű szótárt. Hogy ez Utóbbi nálunk is mily
elterjedt mű volt, mutatja az is, hogy a vizsgálat alkalmával
még további két példánya került elő. Előkerült azonban egy
Plinius-példány is, a „Naturalis históriáé libri XXXVII," melynek utolsó, XVI. századi kiadása a lyoni volt, 1587-ből. Heltai
még őriztette is éjjel a feldúlt kollégium könyves-szobája
6 Szamosközy latin műve hebdomadis VI. része 1. könyvében, Töra^SfawS} ·
¡ í í ^ - t é n e t i maradványai III. kötete 105. I.
А я , е % β
y r m iíimrrijr7nlniii Kláia sem, a Corvina-irodalom könyvészetét
felölelő kitűnő művében^ Szamosközy fenti feljegyzése nyilván elkerülte ¡ f
figyelmét.
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ajtaját, nehogy oda újra betörjenek az emberek. Ekként sikerült még egy hártyára írt ívrétű római breviáriumot megszereznie, továbbá azt a vörös bőrkötésű Tremelli-féle ívrétű
bibliát, melyet Szilvási János egykor Heidelbérgben vásárolt
a város pénzén. Hasonló mentési munkát végzett Jacobinus
János városi jegyző is, midőn a rokona, a tanult egykori
páduai diák, Zaiánkeményi Kakas István által a kollégiumnak ajándékozott könyveket Székely Mózes, engedélyével
megszerezte s a kollégiumból elvitte; számuk elég tekintélyes
lehetett, mivel a hivatalos jegyzőkönyvben az van róluk írva,
hogy az éj csendjében többször fordulva hordták el őket.T
A felbujtatott polgárok éppígy dühöngtek a kollégiumiban is, ahol végigrohanták a kétemeletes épület termeit,
törve-zúzva ami kezök ügyébe akadt. Az intézet főnöke:
Argent^ János páter, útjukat próbálta állni, de egyikük (a
török-arnót származású Borbély Kristóf) homlokon vágta,**®
a tanítással elfoglalt három tanárt meg valósággal csak az
isteni gondviselés őrizte meg. Legvadabb volt a rombolók közt
egy Füsüs András nevű szegény, de jó,vastag, magabíró ember, aki a fára festett szentképek - fejét lecsapta a templomban és hazavitt fájuk tüzénél káposztáshúst főzött magának."''
A megrohant páterek, katolikus híveik önfeláldozó támogatásával s az ő őrizetük alatt szerencsésen elmenekülhettek.
De a sekrestyés, Neri Manó betegápoló fráter áldozatul esett
a támadók dühének és agyonütötték. Szemtanúk állítják, hogy
mikor arra a kérdésére, miért kell meghalnia, támadói ãzt
felelték neki: Katolikus vallásod miatt, nyugodtan így válaszolt: „Ha a hitemért kell, örömmel halok meg!" S nem csoda,
hogy Isten megadta neki e kegyelmet — írja a krónikás —
mert valóban vallásos és kegyes életű volt. Másnap a gimnázium növendékei szép beszéddel temették el, kiertielivén
benne, hogy mivel hitéért halt vértanúhalált, mennybe jutott.
Ruhájából aztán foszlányokat vágtak maguknak ereklye gyanánt. A 28 éves piemonti származású Neri emlékét mind a
mai napig kegyelettel ápolják; megöletése évfordulóján min- .
denütt felolvassák halála kftriilimrnyrit η птп|г mrgtnMhntók *
η j r T í u i t i í l · m i n r t r n T i i r n n l ó g i u m üli an

~~ ^

л

A hajléktalanná vált bujdosó jezsuiták két hétig pihentek Székely Mózes táborában, mígnem a katolikus Bogáthy
7 Heltai Gáspár jelentése adalékaiból; kötetünk- függelékében.
"">· Az egykorú Nagy Szabó Ferenc feljegyzése ú j kiadásában:
Erdély öröksége 3. köt. 26. és 39. 1.
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Menyhárt elkísértette őket görgényi várába, hogy ojmét aztán
újra elszéledjenek: tanítani, oktatni. Négyen Székelyföldre,
heten'a fiatal olasz páterek. Argentivel Lengyelországba VDnultak, Maior Péter rektor pedig 13 idősebb magyar társával
(a kolozsvári kollégium neveltjeivel) az országban maradt,
ámbár maguk sem tudták, mi kevésbbé életveszélyes: maradni
vagy távozni?
Az átszenvedett izgalmakat a krakkói rendházban kipihenve, Argenti atya a kolozsvári támadás részleteit azon
melegében olasz nyelven papírra vetette és megörökítette
fyiteles emlékezet okáért.
Emlékiratát P. Argenti természetesen Rómába is leküldte
kötelességszerűen. Ám lelkiismeretének tartozott Vele, hogy
másnap (külön bizalmas iratban) néhány olyan apró-cseprő
dolgot is közöljön Aquaviva generálissal, amit nem tartott
helyesnek krónikás jelentésébe felvenni, őszintén bevallá
tudniillik, hogy ők maguk — a páterek — több olyan tapintatlanságot követtek el, nyilván öntudatlanul, amely a kolozsvári újhitűeket bántotta s a jezsuiták iránti ellenszenvüket
növelte. Ilyen volt Argenti felfogása szerint különösen két
dolog. Az egyik, hogy Maior Péter akkora kísérettel érkezett
Kolozsvárra, mint valami pápai követ, akiknek bevonulására
a kolozsváriak igen jól emlékeztek az alig múlt időkből, Amalteótól kezdve a rossz emlékű Malaspina püspökig, mert ezek
kísérete oly nagyszámú volt, hogy ellátásuk bizony gyakran
sok gondot okozott a sáfárgazdának.®
A másik dolog az volt, hogy az új rektor, Maior, egy rakás
pápai levelet hozott a katolikus nemesekhez intézve, melyekben a szentatya őket hithűségre intette. Lejövetelekor ezeket
Maior páter megmutatta Bécsiben az osztrák tartományfőnöknek, Carrdllónak, ennek a tapintatos egyházi diplomatának,
aki azt tanácsolta neki jóindulatúlag, hogy ne igen mutogassa
azokat a leveleket. Mégis Maior kívánságára Káldi Márton
páter ^éhányat közülük kinyomatott10 s ez izgatta fel az új9 Irataikat felkutattam
Rómában és egyebütt, s kiadtam· Erdélyországi pápai követek jeìèntései. Vili. Kelemen idejéből (1592—1600) című
kötetemben; Budapest, 1909. A Monumenta Vaticana historiam regni
Hungáriáé iJlustrantia II.' sorozata 3. kötete. (A megszűnt gyönyörű vállalat utolsó kötete, néhai Fraknói Vilmos c. püspök költségén.)
10 §ajnos, egyetlen egy sem ma,radt reánk, még kéziratos másolatban sem sehol, aimerre kutatnom alkalmam volt.
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hitűeket újra annyira, hogy megtámadják és kiűzzék a
jezsuitákat.
Más ügyetlenség is történt, ami nemcsak a protestáns
papokat, hanem egész Kolozsvár népét illette. Ebben ugyanis,
amióta Sziélkely Mózes hadai körülzárolva tartották a várost,
annyira, hogy még annak „hóstátján" keresztül is nehezen
lehetett / m á r élelmezni, éhség kezdett · mutatkozó amii
aggasztó gondot okozott a Városi Tanácsnak. A város megadása
iránti tárgyalások Székely Mózes meg a Tanács közt Káldi
közvetítésével folytak. Mikor pedig a városbíró, célzással a
kitörő s elkerülhetetlen éhségre, azt találta kérdezni Maior
rektortól, hogy körülbelül mennél gabonájuk van a kollégiumban, az röviden azt felelte, hogy van ugyan egy kevés, ám intézetök létszáma oly nagy, hogy alig nélkülözhetnek belőle
valamit. Nyilván besúgás folytán azonban kiderült, hogy a
kollégiumban 300 nagy köböl búza van, ami a városbíró szerint egy teljes esztendeig elegendő kétszáz embernek, miután
úgy számították, hogy egy ember megéri egy teljes évig másfél köböllel.11 Argenti e visszaemlékezését egyébként a hivatalos felvétel még növeli is, amennyiben a kollégiumban 325
köböl búza meg 50 köböl liszt volt, minek értéke (köblét 16
forintjával számítva) 6000 forintot tett ki.12
Ezek a kényes részletek természetesen nem kerültek belé
a Nagyboldogasszony napján befejezett ritka érdekességű
emlékiratba. De amily szomorúságot okozott annak olvasása
a római rendházban, annyira értékesnek és tanulságosnak
tartották a rendkívül érdekes és színes leírást, hogy készséggel
megadták az engedélyt egy bresciai nyomdásznak, aki azt
bamarosan ki is adta egy kis nyomtatványban. A nagy forrásjellegű mű kéziratát nekem sikerült megtalálnom Róma egyik
könyvtárában s kiadnom.13 Később azonban Összevetvén szövegét előkerült nyomtatott példányáéval, kitűnt, hogy abból
egész sorokat kihagytak s így mostani új kiadásában teljes
egészében mutathatjuk be. E pepecselő nehéz munkát örömmel végeztem, mert Szamosközy István leírása mellett ez a
11 Argenti atya Krakkóban, 1603 au>giusztus 16-án írt második leveléből; kötetünk okleveles részében.

A hivatalos összeírásból, kötetünk függelékében.
A Báthory-Egvetem története (Kolozsvár, 1906) című
nyom okleveles része legutolsó darabjaként, a 76—83. lapon.
12

13
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legközvetlenebb forrása è támadásnak, mely nélkül nem ismertük volna meg soha a vallási fanatizmus és elfogultság
e sajnálatos kitörésének részleteit.1*
Ez lett tehát vége a XVI. századi Báthory-Egyetemnek,
az akadémiai jellegű kolozsvári jezsuita gimnáziumnak, mely
negyedszázadon át Erdélyország legkitűnőbb s legfejlettebb
iskolája volt.
II.
A kolozsvári jezsuitákat ért hallatlan támadásnak és
rombolásnak keserves árát kellett a városnak adnia. De meg
kell jegyeznünk — az igazság érdekében — hogy bár a Városi
Tanács tagjainak nagy része újhitű volt, a támadásról előzetes
tudomással úgylátszik nem bírtak a centuoipáterek. Annak
egész ódiuma a vakbuzgóságukban elfogulttá vált két protestáns superintendensre: az unitárius Toroczkai Mátéra s a
kálvinista Tasnádi Mihályra hárult. Bizonyítja ezt az is, hogy
a város főbírája, Gellyén (Bogner) Imre a támadás utáni nap
vizsgálatot indított s erre külön bizottságot küldött ki, avval
a megbízással, hogy írják össze az okozott kárt és készítsék
el annak leltárát. Egyidejűleg felszólítá a. kollégium rektorát,
hogy állítsa össze teljés vagyonuk jegyzékét, miután annak
birtokában, sokkal könnyebb lészen a kommisszió munkája.
A bizottság tagjai ezek voltak: a nemesek köziül Kendi
István, Apafi Farkas és Török György, a városi polgárok
közül pedig Eötves András, Heltai Gáspár nyomdász, Szöllősi
Péter és Teutsch János, képviselve llévén így e szerint — igen
bölcsen — a város mind magyar, mind német nyelvű lakossága.
A bizottság imár június 12-én elkészült sürgetett munkájával.
Magyar nyelven felvett leltárát a városi Nótárius távollétében
Heltai Gáspár írta meg. Ez rendkívül becses mívelődéstörténelmi emléke a kornak, nemcsak, mert megismerjük belőle
a jezsuita atyák évek hosszú sorának gondosságával összegyűjtött óriási ingó vagyonát, hanem ama nemesekét is, akik•— e háborús időkben — nagyobb biztonság okából a kollégiumban helyezték letétbe féltett ládáikat s bennök ősi
családi arany-ezüst marhájukat, miként pz időben szokták volt
14

rányai

Nálunk mindössze Szamosközy István írt röla Történeti m&radIII. kötete 96—109. 1.
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mondani. így került sor Panaszi Pázmány György ládái,
skatulyái, erszénye és szekrénye tartalmának összeírására,
amikhez sorakozott kisebb urak tárgyainak leltározása, abban
a sorrendben, ahogy a rombolás hírére sietve Kolozsvárra jöttek és mentem kívánták vagyonukat. Ezt a becses jegyzéket
kiegészíti ugyancsak Heltai inásik, latin nyelvű jelentése arról, amit az elrablott ingóságokról tudott, látott, hallott, illetve
kiadtak jelentkező jogos birtokosaiknak.
Ez a munka azonban egyoldalúnak bizonyult s egyáltalán
nem adott kellő képet a páterek szenvedte kár nagyságáról.
Ezt elsősorban Basta György generális vette észre, midőn július végén Kolozsvárra érkezett Szatmárról s az elibe járult
atyákat teljes támogatásáról biztosította. Ez a támogatás elsősorban abban nyilvánult, hogy elvette az unitáriusoktól a főtéri templomot, melyet ők félszázad óta bírtak, az óvári iskolával, a szentpéterii templommal s mindamaz intézményekkel
együtt, melyek kezükben voltak. A tábornagy bosszúja elől
Toroczkai püspök atyjafiaihoz menekült a torockói vasbányákba s ott élt elrejtőzve sokáig. Hasonlókép szóródtak
szét a papok és tanítók is, csupán Broser János, a szászok
prédikátora mert a városban maradni német ruhában.15 Bizonyára akadt olyan is, akin Basta méltó haragját kitölthette,
csak a Szatmárra menekült Füsiis Andrást nem bírta kézre
keríteni, pedig „megégették volna az faképeknek megégetésejért" a krónikás feljegyzés szerint.16
Nyilván Basta kívánságáru rendelte el a Városi Tanács
a jezsuitáktól elrablott holmik bitorlóinak eskü alatti kihallgatását s a ínég feltalálható ingóságok összeszedését s a
pátereknek való visszaadását is. E b/zottság mindössze két
lúgból állt, h ogy mozgása könnyebb és sikeresebb legyen: a
nemesek részéről Bakó Lukácsból, a szenátus részéről meg
Kövendi Mátyásból. Fontos működésüket a belvárosban kezdték meg, kihallgatván elsőnek magát a főbírót meg hat más
tanácstagot és vagyonosabb embert. Utána a város kerületeit
járták meg, magukhoz véve mindenütt a tizedbírót, aki maga
elé idézte mindazokat, akikről tudta, hogy a rablásban résztJakab Elek: Kolozsvár története II. köt. 41?. 1.
A névtelen krónikás idézett feljegyzése; Magyar Történelmi Tár
22 köt. 270. 1.
,e
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vették avagy házukban rablott tárgyat tartogatnák. Ilyen is
hat volti Erre az óvári lakosok kerültek sorra, tizenöt tizedbíróval. Majd a Hosszú-utca következett, másik tizennéggyel,
utána- a Közép-utca lakóit· vallatta ki a ^tizenhét tizedbíró, meglepőbbnél meglepőbb dolgokat derítvén ki. Utolsónak maradt a Farkas-utca, melynek végében állott a jezsuiták
temploma, a várost övező kőfal keleti sora pereméig terjedő
kert elején. A templom Mátyás király alatt (1486-ban) a
ferencrendiek számára épült. Főbejáratától balra állott az
immár földig rombolt kétemeletes kollégium két utcára néző
saroképülete, ferdén lecsapott homlokzata négy, két oldala
meg két, illetve nyolc ablakkal minden soron.17 A templomtól jobbra (a mai református kollégium régi épülete helyén)
pedig az egykori apáca-kolostor volt, amelyben a páterek
eleinte tanítottak is.
E negyednek 12 tizedbírója állott a bizottság segítségére
s miután befejezte nehéz munkáját, kiderült, hogy összesen
385 embernél találtak a kollégiumból ellopott tárgyakat, melyeket most szorgosan vissza kellett adniok. Ez persze nem
ment oly könnyen, amint azt a Városi Tanács szerette volna,
mert színe előtt még négy esztendő múlva is folyt a per és
kihallgatás egyik-másik késlekedő polgárával18 s a városnak
mindössze egyetlen kerülete volt olyan, amelyből senki sem
hurcolt el semmit a páterek feldúlt vagyonából.
A végig magyarul felvett hivatalos jegyzőkönyv valóságos bűnügyi krónika, a gonoszság és elvetemültség oly eská^-—·
vei bizonyított példáival, amelyek szomorú képét nyújtják
annak a kornak, amely immár évtizedek óta szenvedte a háborúk okozta rettenetes viszonyokat és elfajult erkölcsöket.
Ezekhez járult most a soha nem hallott általános éhség is,
melyről hiteles adatok bizonyítják, hogy az emberek dögön
eltek, Enyeden s egyebütt meg még emberhúst is árultak a
vásáron.
1T- A kolozsvári jezsuita kollégium e pompás épületének
egykorú
rézmetszetű képét a római Vatikáni könyvtárban találtam meg s felnagyítva kiadtam a Fontes Rerum Trans. V. kötete 88-ik lapjához mellékelten.

" Egy ily tárgyú húsz lapnyi magyar vallomás szövegét őrzi Kolozsvár ó-levéltára 1607! évi törvénykezési jegyzőkönyve. (Láttam 1915
december 18-án, de sajnálatomra nem volt akkor időm lemásolására.)
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Amit az így visszaszerzett holmikból a páterek újra
visszakaptak, azt Argenti atya saját leltárukba pontosan bejegyezte egy-egy rövid Retulit vagy Accepimus szóval. De mi
ez ahhoz képest, amit soha senkitől vissza nem nyerhettek
gondosan gyűjtött vagyonukból! Elhordott vagy elpusztított
tárgyaik értékét a rektor 22.718 forintra/feíte a városnak át- /¿¿zçsúí
nyújtott jegyzékükben. Óriási érték, ha meggondoljuk, hogy
egy köböl búza ára mindössze 16 forint volt, egy egész oldalszalonnáé meg tíz. Ehhez jáirult még 6076 forintnyi aranyezüstpénzük. Ám hiányzik a jegyzékből a majorságukból elhajtott 15 tehén, 12 borjú, 13 hízó és 38 süldő disznó ára, ami
nincs kitéve. A széthordott könyvek értékét 2000 forinttal
tüntették fel, hanem a kéziratokét nem bírták felbecsülni.
Hogy azonban a pusztítás mily fokú lehetett, kitűnik abból,
hogy az egyik polgárnál 10 mázas kályhát, egy másiknál meg
épp negyvenet találtak, szépen felállítva lakásán, bizonyára
eladásra készen. Másoknál kőpadlóra akadtak, minthogy a
kollégium helyiségei — úgylátszik — olasz módon kővel voltak kirakva. Viszont a rablók durvaságát példázza az a vallomás, hogy Szabó György, a jegyzőkönyv szavait idézve:
„egy asszony nyakából egy ezüst keresztet metszett ki." Ily
körülmények közt nem csoda, hogy elhordták még a harangokat is: egy nagyot meg öt kisebbet, 400 forint értékben,
valamint a páterek torony- és iskolai óráját.19
A kollégium megtámadásáról nemcsak nem tudott a főbíró, han.em az a Városi Tanács és a centumpáterek határozott tiltakozása ellenére történt a felfegyverzett városi nép
részéről, amely megvárta amíg — a Székely Mózessel kötött
egyezség értelmében — a német katonák kivonultak a városból s ekkor a tanácsház elé gyűlt „község" a papok prédikációja után iszonyú lármásan „mind papostól a jezsuiták templomára ménének" és végrehajtották a fentiekben leírt pusztítást.20 Ennek sajnos maga a fejedelem sem vethetett gátat,
19 Az idézett három hivatalos leltár adalékai alapján; betűszerinti
szövegük kötetünk függelékében.
20 Ezt Szamosközy ekként fejezte ki: Plebs itaqiue promiscua, inox
urbem ingressa, in foro conglobata est, ac repente ingenti vociferatione,
celerique cursu versus Collegium, irwitis judicibus et senatu, uni-

Argenti jezsuita iratai.
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kivált a nagy éhség miatt, ami a kapzsi támadókat valósággal
megvadította. Másfelől, a támadás megtörténte után sem vehetett részt a rend helyreállításában, mivel az országot (fel Besztercéig és le Brassóig) ellenség betörése fenyegette s annak
leverésére kellett sietve elhagynia kolozsvári táborát. Nem is
térhetett oda soha többé vissza, minthogy Basta és Rádu
Serbán havasalföldi vajda hadával szemben, a brassai papírmalom mellett vívott csatában, 1603 július 17-én életét vesztette.
III.
A fejedelmét vesztett országban a helyzet ura Basta
György, a császár teljhatalmú helytartója maradt. Szatmárról Erdély felé menetelve, Székely Mózes haláláról, annak
ötödnapján a majtényi síkon értesült. Szívből fájlalta, hogy
ez a győzelem nem neki jutott osztályrészül,21 de biztosítá
Rudolf császárt és udvari embereit, hogy most már meghódoltatja a nyugtalan országot, amelyben rendet fog teremteni;,
csak kellően megsegítsék a szükséges hadakkal és pénzzel.
Néhány ezer főnyi kis hadával Basta július utolsó napjára
ért Kolozsvárra és tárgyalt először a meghódolt város vezetőségével.
Erről s az erélyes generális egyéb intézkedéséről pontosan értesültek a Krakkóban meghúzódott volt erdélyi jezsuiták, lesve-várva, mikor vonulhatnak ismét be Erdélybe, folytatni félbeszakadt működésüket. Tudták és érezték, hogy
ebben az ország hatalmas katonai katolikus parancsnoka
tőlük sem fogja megvonni pártfogását. Ebben nem is csalódtak, mert ahol csak lehetett, Basta mindenütt támogatta a
katolikusokat s az eldugott nemesi udvarházakban megbújt
pátereket. Mikor pedig ősz elején sor került az általa összehívott dévai országgyűlésen az országos ügyek rendezésére,
versisque ceniumpatribus contendit, cujus populi tumultuili sectatoresaniimadvertentes repellere rati siumt, sed frustra; populus enim commix tus erat asseclis Moysis Zeke], qui tunc o b commeahim emendum c i v i tatem. ingressi erant. (Szamosközy Történeti maradványai IV. köt. 182. 1.
A z ingenti szó hibásan így szedve: iugenti.)
21 Basta Ákosról, 1603 július 22-én írt levelében olvassuk:
Partei
questa mattina da Maitdn et a pena arrivato al primo alloggiamento i n contrai . . . li avvisi, di che ne rendo gratie a Dio, se ben non posso
lasciar di sentire sin all'anima ch'una tal vittoria mi sia stata levata d i
mano. (Basta levelezése II. köt. 25»—260. 1.)
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külön végzésben mondatta ki a rendekkel, hogy a császárnak
újra meghódolt városokban a római katolikus vallású Istentiszteleten kívül mást tartani nem szabad, a kolozsváriakat
pedig kötelezte, hogy a jezsuitáknak mielőbb adják vissza
a főtéri plébániatemplomot meg iskolát és állítsák helyre
lerombolt kollégiumukat.22
Ily kedvező fejlemények mellett Aquaviva generális már
november 1-én elhatározta, hogy Kolozsvárra küldi Argenti
pátert, bár a krakkói lengyelek szívesen látták volna továbbra
is maguk közt.23 Ő tehát kellően felkészülve a nehéz téli időben, már a bekövetkezett 1604-i újév utáni héten szerencsésen leérkezett néhány társáival Kolozsvárra. Maior Péter
rektor tárt karokkal fogadta őket, sietve tevén jelentést örömükről Rómába, ahol már Basta jóindulatáról is teljesen
tájékozott volt a generális.24
A dévai országgyűlési végzés nyomán az unitáriusok már
Szent Mihály-napján átadták a pátereknek a piaci na,gytemplomot, a hozzá tartozott malmok, kertek, szőlők s minden egyéb egyházi javak kíséretében.25 A templomot aztán
a Kassáról leérkezett Carrillo Alfonz bécsi tartományfőnök
az: újévben — 1604 január 12-én — vette át és szentelte fel.
Az óvári iskola, templom és plébániaház átadása viszont
a február 3-án tartott városi közgyűlés határozata alapján
22 Az 1603 szeptember 13-án megtartott dévai országgyűlés 4. végzésében; az Erdélyi Országgyűlési Eimiékekl V. köt. 235. 1.
Nagy Sza'bó Ferenc id. műve 3?. 1. és
várra Maior Péter viceprovinciálisnak, aki úigiylátszik maga sürgette
Argenti beküldését: D e Patre Argenta isthuc remitiendo cogitainus, etsi
alii repmtant illuni, et Poloni etiam libenter Lllum retinerent; sed omnibus
propenimus Claudiopolim, tametsi interea nihil mutandum censemus,
donec res stabiliori loco et meliori constituantur. (Arch. S. I. Roma.
Austria Epistolae Gen. vol. 2. p. 113.)
24 Argenti páter Kolozsvárra érkezése idejét Maior Péter 1604 január i l - i örömteljes leveléből következtetem Aquaviva neki írt (1604
február 14-i) válasza ez uitóiratából: Post haec accepimus ultimas litteras
Y r a e Reverentiae, 11. Ianuarii scriptas, quae auxerunt nos laetitia ob
felices successus rerum nostrarum, et mcrementum Religionis; scribimusque litteras ad Excallentissimum dominum Bastam, gratias agentes
de egregia volúntate et liberalitate erga nos. (Ibidem, pag. 120.)
20 Basta 1603 október 2-i rendelete alapján, Jakab Elek: Kolozsvár
története II. köt. 416. 1.
b*
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ment végbe, mellyel a centumpáterek meghagyták a biztosoknak, hogy a dologról oly módon végezzenek, hogy magukra a mostaninál is nagyobb nyavalyát ne hozzanak.26
Bejövetele óta a városnak Bastától volt is elég nyavalyája
és szenvedése s ezért Inindenki fellélegzett, midőn — felsőbb
parancsra — 1604 április 20-án elhagyta Kolozsvárt Szatmár
leié, ahonnan utoljára még négy hét múlva ír,27 hogy soha
többé ne lássa Erdélyt, amelyben erőszakos, kegyetlen kormányzásával oly átkos emlék maradt utána.
Basta visszarendelését a kálvinista Bocskay István felkelésének mindegyre növekvő sikere s az ellene való védekezés tette szükségessé. A császáriak azonban vele nem bírtak
s így esett, hogy az erdélyi rendek őt 1605 február 21-én
fejedelemmé választották. Nehéz viszonyok közt foglalta el
székét a Porta hozzájárulásával az elszegényedett, kimerült
és agyonsarcolt' országban, melyet előbb gazdaságilag kellett
helyreállítania, mielőtt bármi egyébhez foghatott volna. így
vallási ügyekkel jó ideig nem is foglalkozott. De határozott
jóindulatot mutatott a katolikus főurak hívására s a vallásos Basta generális császári helytartó támogatásával újra beszivárgott páterek iránt, akik Maior Péter viceprovinciális
vezetése alatt működtek Kolozsvárt, Váradon s magában a
fővárosban, Fejérváron is. Szokott élénk tevékenységükkel,
a jezsuiták Kolozsvárt hamarosan berendezkedtek ismét,
hogy egyházi működésüket zavartalanul folytathassák. Az elközelgett nagypénteki ünnepre a régi szertartás szerint koporsót állítottak fel a templomban, amihez a szükséges díszszegeket, lécet, 25 ölnyi 'vékony gyeplőt 'és zsindelyt az egyházfi a Városi Tanács költségén vásárolta össze, míg a húsvéti ünnepre 15 font gyertyának való viaszt kaptak. Aztán
következett a sekrestye meg a kőpadló kijavítása, majd egy
új oltár készítése, kétoldalt almáriumokkal, az úrnapi körmenethez pedig egy asztalos meg esztergályos készített új
keresztét, ugyancsak a város költségén.28
A közgyűlési jegyzőkönyv nyomán, ugyanott, a 417.
Eddigelé úgy tudtuk (az Erd. org. gyűl. Emlékek V.
szerint), hogy április 7-én utazott el Erdélyből, amit most
darabjai alapján javítunk ki. Kiadtam 1909—1913 közt a M.
démia Monumentái oklevéltári sorozata -34. és 57. kötetében.
29

27

lapon.
köt. 72. 1.
Leoélezése
Tud. Aka-

28 Jak ai» Elek: Kolozsvár története II. köt. 415—6. lapján; az e g y h'ázfi számadáskönyvének adatai alapján.
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A páterek vallásos élete ekként zavartalanul folyt és létszámukról 1605 elejéről ez a névsorunk maradt reánk, Argenti
viceprovinciális kormányzata idejéből: Kolozsvárt voltak
tizen, köztük magyar Káldi György rendes szónokló és gyóntató s egyben „admonitor, pater spirituális et confessarius
Collegi^ Paulichicz András mester a grammatica-osztály
ianára, Némety Jakab mester a kezdőké, Fejérvári Gáspár
procurator, továbbá Ádámosi György sekrestyés és Kerekes
András szakács; a gyulafehérvári kollégium vezetője Pápay
János páter; a váradi rezidenciáé Ladó Bálint páter, magyar
gyóntató; míg a kassai rezidencia vezetését a tartományfőnökhelyettes Maiorra bízta, akit e végre Carrillo vitt volt
fel oda Kolozsvárról 1604 elején. A város katolikus lakosai
kitörő örömmel fogadták a finom modorú tanult atyát, aki
korábban húsz esztendeig működött Franciaországban is. Árn^
örömük nem volt tartós, mivel a sok szenvedéstől megtört
férfi pár hónap múlva (április 3-án) clhúnyt.29 Most már a
magyar Káldi Marton atyára maradt a kis misszió ügyednek vezetése mindaddig, míg ősszel Bocskaynak meghódolt
a város és a páterek támogatója, Belgioioso Barbiano császári
főkapitány kevés hadával október 26-án kénytelen volt elhagyni Kassát. Ekkor másnap Káldi is útra kelt30 három társa
meg két világi pap (Bárdi László és Ugróczi János) kíséretében Krakkó felé, ahová 1604 november 3-án értek be, hogy
onnan tovább menjenek Olmützbe.31
E szerfény keretek közt működő szervezet iránt Bocskay
jóindulata abban nyilvánult meg, hogy midőn a gyulafehérvári reformátusoknak visszaadta a székesegyházi úgynevezett
„öreg" templomot, egyúttal szigorúan meghagyta, hogy legalább „az kisebbik templomban az jezsuitáknak békét hagyjanak."32· Nem is volt ott semmi baj s a páterek igen jól érez-v^-"""**
ték maguka^regi templomftftbanjjAeiy egyko^-a domonkosokéi?- /¿¿
. /olt Ы Báthory Kristóf fejedelem síremlékével egyúttal elsőrangú műemléknek jls yolt tekiinthotê; a melléje épített kollé-/-* fZ/****
29 Velics László S. J.: Vázlatok a magvar jezsuiták múltjából 1.
füzete (Budapest, 1912) 116. 1.
Ugyanott, a 117. lapon.
Wielewicki krakkói házikrónikája II. köt 66. 1.
32 Bocskay
István Szerencsen kelt, 1605 április 6-i
kiadatlan gyűjteményemben.
30

31

о
/¿я-

rendeletében:
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gi utam al/· amely mind а mai napig teljes épségben megvan
s most is tanügyi célokat szolgál, míg a templom — sajnos —
napjainkban lebontatott,33 hogy helyet adjon a katolikus főgimnázium díszes épületének, pincéjében az idézett Báthory
síremlék töredékeivel, miután azt — 1601 nyarán — a Basta
hadában szolgáló szerb Rácz György fékezhetetlen hajdúi
szétrombolták, négy gyönyörű evangelista-szobrával, amely
egy kiváló holland művész munkája volt.34
A páterek ellen Bocskay csupán a kolozsvári városatyák
folytonos nógatására lépett fel, amikor kívánságukra azt kívánta a jezsuiták rektorától, hogy az unitáriusok elvett templomát, iskoláit és minden javait adja vissza. A szigorú rendelet több pontja közt ez volt az első, ami ellen a katolikusok
kérvényt adtalc be a centumpáterekhez, akik azt 1605 június
21-én tárgyalták s azt a végzést hozták a szavazatok többségével, hogy mivel ez a kérés a város legfőbb kívánsága ellen
irányult, arra, hogy az első cikkely ellen mellettük könyörögjenek, lelkiismeretük ellen semmiképpen rá nem mehetnek,
sőt akik ez ellen törekedni akarnának is, arra semmi úton
senkinek szabadságot nem engedhetnek. Ha pedig ez mégis
megtörténne, nem fogják elszenvedni.35 E sehogy sem kielégítő végzés birtokában a páterek magától a fejedelemtől
kívántak megnyugtató levelet. Ezt Argenti atyának, mint
viceprovinciálisnak — július 16-án — négy szenátor adta át,
minthogy ő immár másfél esztendeje újra itt működött.
Bocskay levelét átfutva, Argenti atya kijelentette a küldötteknek, hogy jószágaikat a jezsuiták a fejedelmektől kapták örökös adományul s így azokat jogosan birtokolják. Erre
Káldi atya kíséretében felmentek a városházára, ahol épp
közgyűlés folyt s annak színe előtt ünnepélyesen felszólíták
a Tanácsot, jelentené ki, mik volnának azok, melyeket a város
33 Az
1898-ban Jebontott templomot (lebontása előtt) Cserni Béla
főgimnáziumi tanár lefényképezte s n'égy képét a Fontes Rerum Trans.
V. kötete 37. lapjához mellékelten közöltem emlékezet okáért.

Évekig tartó készítésiének körülményeit s az István király költségén haladó miunka részleteit Varsóban nyomoztam ki és közöltem
Báthory István számadáskönyvében; a Fontes Rerum Hungaricarum III.
kötetében.
35 A közgyűlési jegyzőkönyv
alapján, Jakab: Kolozsvár története
II. köt. 443. 1.
34
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vissza kívánna? A gyűlés a város nevében kívánta a templomot, iskolát, plébániaházat minden hozzájuk tartozó jószágokkal, örökségekkel s a városi uraknál lévő házakkal együtt.
A rektor erre azt felelte, hogy ők a felsoroltak közül hatalmasul semmit sem bírnak, hanem a miök van, azt törvényesen
bírják, miután azokat Báthory Zsigmond fejedelem s maga
a Városi Tanács bocsátotta kezükbe.3'8 Erre továbbra is fenntartották, hogy azokat igenis hatalmasul foglalták el, miként
azt két jezsuita páter levele is bizonyítja, melyben ők aláírásukkal ismerték el az elvételt. Ezek így lévén, a közgyűlési
tagok szavazattöbbséggel határozták el, hogy a jezsuiták
„minden okvetetlen" bocsássák vissza a városnak mindkét
templomot, a plébániaházból pedig a jövő keddig estvére minden marhástól kiköltözzenek. A kívántakat avval a leltárral
tartoznak átadni, amellyel elfoglalták; de a bíró vigyázzon,
hogy a páterek sem személyükben, sem marhájukban senkitől meg ne bántódjanak.37
Argenti atya tiltakozása nyomán a nemrég katolikus hitre
tért Trauzner Lukács városatya más hét katolikus társával
kivonult a gyűlésről. Ám a városatyák megmaradtaik előbbi
végzésük mellett, sőt ünnepélyes fogadkozásuk ellenére, a
polgárok megrohanták a templomot, s minden felszerelését
összetörték, nem kímélve még azt a gyönyörű orgonát sem,
melyet az atyák Basta tábornoktól kaptak. Másnap Argenti
atya tanúul vévén magához két irántuk mindig jóindulatú
katolikus nemes embert: Sarmasági Zsigmondot és Vas Ferencet, felment a városházára s kieszközölte, hogy ügyüket
függesszék fel a fejedelem megérkeztéig. De mindössze anynyit bírt elérni, hogy a jezsuiták addig kolozsmonostori házukban húzódhassamak meg. így hagyták el újra az atyák
Í605 július 19-én pártfogoltjaiktól kísérve és híveik sírása
közben a várost.
Tanácsadóinak befolyása alatt Bocskay nem nagy jóakaratot tamxsított a jezsuiták iránt, akiket valójában nem is
ismert. Híveik buzdítására Argenti atya tehát lépéseket tett
sérelmeik orvoslására. Hanem amint ennek a városatyák neszét
88
37

444. 1.

Argenti atya hivatalos jelentéséből.
Az idézett közgyűlési jegyzőkönyvből,

Jakab id. műve II. köt.
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vették, augusztus 23-i közgyűlésükben kimondták, hogy a bíró
nyomoztassa ki, akár eskü alatt is és fenyíttesse meg, akik
„a város bevett vallása" ellen törekednek, vigyázva, hogy e
praktikájuktól megszűnjenek s azt se titkon, se nyilván ne
folytassák, mert a város semmi úton nem szenvedi, hanem
különben is úgy megzabolázzák, hogy mindeneknek például
lesznek.38 Közelgett azonban a Lőrinc-napjára hirdetett
országgyű lés, amelyen — az eddigi szokás szerint — a jezsuitarend képviselőjének is széke volt s e jogával 'élve, azon Argenti
atya is megjelent, hogy üdvözölje a fejedelmet s egyben előadja panaszaikat. A nevezetes gyűlés megkésve, csak szeptember 14-én nyílt meg Medgyesen, nagy fénnyel, mint azt a
fejedelemválasztás ténye is megkívánta. Ez megtörténvén,
ugyancsak régi szokás szerint előbb a vallásügyet tárgyalták
meg s annak kapcsán Toroczkai Máté az ariánusok, Tasnádi
Mihály pedig a kálvinisták superintendense kíméletlenül kifakadtak a jezsuiták működése ellen.
Erre felszólalt Argenti atya s néhány bevezető szó· után
bejelentette, hogy elő fogja adni: 1. Milyen jogon él a jezsuita-rend Erdélyben? 2. Hogyan\ viselkedett eddig is és
3. Megcáfolja Toroczkai meg Tasnádi vádjait.
1. Báthory István lengyel király akaratából jöttek a jezsuiták Erdélybe, hogy az ország vezetésére elegendő művelt
és tanult férfiú álljon rendelkezésre. Műveletlen országok
elvesznek, mint a kormányos nélküli hajó. A király Erdélyben akarta az ifjakat neveltetni, mert külföldi iskolákba
küldeni gyermekeit még a gazdagoknak is sokba került.
A bölcs király a jezsuitákat tartotta a legalkalmasabb nevelőknek. Vakmerőség volna tehát tőlük az országot megfosztani. A király a nevelőintézeteket alapítványokkal jfitta- eh—
s-őt azokat még XIII. Gergely pápa is évi ezer arannyal segítette. Az 1588-ban száműzött jezsuitákat az 1595-ik évi.gyulafehérvári országyűlés visszahívta, mert érezték a jezsuiták hiányát.
2. Erdélyországi tartózkodásunk kiáll minden próbát,
mert ősi, recipiált hitünket nem változtattuk, támadóink
ellen azonban, igaz, megvédtük. Visszavetettük a bálványimádás vádját, szentjeink tiszteletének jogosságát pedig kiA város idézett közgyűlési jegyzőkönyvéből
története II. köt. 4M. 1.
38
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fejtettük. Ellenfeleink hiába hivatkoztak Bellarmin bíboros
könyvére; nem értették meg hitünk mellett felhozott érveit.
S minthogy a szentháromság tanát is védelmeztük, el kellett
szenvednünk az ariánusok erőszakos támadását a kolozsvári
kollégium feldúlásakor, mely az δ művük volt, de egyben
hálátlanság is a jezsuiták ellen, akik a várost az elpusztulás
ellen megvédték. Katolikus hitünk volt az oka a gyűlölködésnek. Csak össze kell hasonlítani az б embereiket, tanításukat, ifjúságukat a miénkkel, mindjárt szembetűnik, ki az
oka a békétlenségnek s az ország pusztulásának. Az ellenünk
felhozott levelek hamisak és a mesék országába valók.
3. Az előhozott rágalmak könnyen megcáfolhatok. Possevino és Carrillo atyák a fejedelmek parancsából utaztak
különféle országos ügyek miatt a fejedelmi udvarokba s nem
saját kedvtelésükből. A titokzatos sugdosások megvetendök,
miként az is, hogy kínzókamrát állítottunk fel azok számára,
akik nem akarnak a katolikus egyházba visszatérni. Látta
valaki ezeket az eszközöket és ugyan kit kínoztunk meg
velük, amint ezt itt tegnap prédikátorotok mondá? Hogy
pedig a külföldön vetekedve állítják fel kollégiumainkat,
annak a vádnak a tévességét igazolja, hogy. mi az országok
között békétlenséget szítunk. Méltatlan volna tehát, ha mindezek ellenére a jezsuitáknak Erdélyt el kellene hagyniok.39
Védőbeszédében a páter oly meggyőző érvekkel ellensúlyozta az elhangzott vádakat, hogy egyszeriben véget vetett
minden további vitának. A vesékig ható, szépen megírt beszéd
mély hatást tett a hallgatókra, úgyhogy a jezsuiták ellenfelei
meg sem mukkantak. Igazuk győzelmét jelentette, hogy a két
vádló superintendens a beszéd elhangzása után egyetlen szót
pem bírván felelni, csendesen kivonult a diéta színhelyéről,
a rendek pedig korábbi felfogásuktól eltérően úgy határoztak,
hogy a páterek továbbra is az országban maradhatnak, bár kolozsvári ügyükről nem esett szó.40 így ezentúl Kolozsmonostoron
és Gyulafehérvárt elég tűrhető állapotban éltek s a nemesség
meg a nép körében nagy sikereket értek el a hitélet és tanítás
39 A beszéd e velős kivonatát, Argenti atya másik beszédeével együtt
•• Fo-t-cUi Szittyay Dénes szívességének köszönhetem.
40 A
krakkói rendház Historia domusa nyomán, Fontes Rerum
Transylvanicaram kiadványom V. köt. 22?. 1. Argenti atyà beszédének
egykori kiadását idéztem ugyanott, a 266. lapon.
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terén. Nem is volt több baj a páterekkel, akik szerényen meghúzódva folytatták kultúrmunkájukat. Hogy azonban az Erdélyi misszió ügyét intézményesen biztosítsa, a fáradhatatlan
Argenti viceprovinciális egy év múlva, 1606 őszén, a fejedelem
hívó levelével őt néhány társa kíséretében felkereste Kassán.
Bocskay október 23-án igen udvariasan fogadta őket és sajnálatát fejezvén ki előttük, hogy latinul nem beszélhet, Káldi
Márton atya tolmácsolásával jóindulatáról biztosította a pátereket. Ez a jóindulat abban is megnyilvánult, hogy mivel féltette a szerzeteseket az újhitű polgárok bosszújától, melyet
már a mult évben tapasztalhattak, azt tanácsolta, hogy térjenek vissza Monostorra és megbízottjának átadván vagyonukat, mielőbb hagyják el az országot. Ezt Bocskay 1606 november 11-én rendeletben is meghagyta41 s mivel arról már előzőleg értesült, Argenti atya egy percet sem késlekedve, még
aznap — Szent Márton napján — megható istentisztelet után,
amelyen ő latinul, társa meg magyarul prédikált, búcsút mondott társaival híveinek s azok zokogása közben útnak indultak
Nagybánya felé, száz puskástól kísérve, akiket a fejedelem
megbízottja biztonságuk végett rendelt melléjük. Ezúttal
megmaradt holmijukat is magukkal vihették, felesleges könyveiket és kegyszereiket pedig a Székelyföldön működő negyven világi papnak szánták.
Távozniok kellett természetesen — az országgyűlési végzés értelmében — a Váradon működött pátereknek is: Ladó
Bálintnak Madarász János és néhány világi pápista pap társaságában, miután a várat Bocskay két esztendei állandó
ostrom után végre megadásra bírta oly feltétellel, hogy azt
a királyi hadak november 22-ére minden további halogatás nélkül embereinek átadják. De a váradi jezsuiták is éppoly menlevelet kaptak a fejedelemtől, mint a többiek, erősen
meghagyván benne mindenkinek amerre járnak, hogy őket
mindennel ellássák s elegendő lovat, kocsit, élelmet és kísérőt
adjanak nekik kivonulásuk alkalmából.42
A földönfutó páterek előbb Homonnán nyugodtak meg
egy hétre, a katolikus Drugeth-család vendégszerető kastélyá41 E rendelet
még nem került elő, de Szilágyi Ferenc és Fosztó
IJzoni István nyomán idézi Jakab Elek, id. 11. köt. 444. 142 Bocskay Kassán kelt 1606 november 6-i rendeletéből, kiadatlan
másolata gyűjteményemben.
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ban; majd Krakkóba mentek43 s végül karácsony napjára
Olmützbe jutottak, ahol nagy szeretettel fogadták őket rendtársaik.
Ismerve Argenti atya apostoli buzgóságát, előrelátható
volt, hogy ő az erdélyi viszonyok e szomorú helyzetébe nem
fog belenyugodhatni, kivált miután időközben értesültek az
atyák Bocskay haláláról, amely ezt a magyar alkotmányért
és vallásszabadságért küzdött nagy fejedelmet Kassán, Í606
december 29-én érte.
Ez a váratlan esemény új reménykedéssel töltötte el
a volt erdélyi pátereket csendes elvomultságukban; bár még
nem tudhatták, miként fog alakulni Erdélyben a helyzet, az
ő szempontjukból tekintve.
IV.
•

\

Kivonulásukkor az Erdélyi missziónak már csak két tagja
maradt az országban, mindkettő neveltjük: P. Ladó Bálint,
Csáky Istvánné udvarában, a somlyai várkastélyban meg
P. Forró György, aki Fehérvárt vonult meg az új fejedelem,
Rákóczy Zsigmond hallgatólagos beleegyezésével. Rákóczy
is református volt, de Argenti azt gondolta, hogy mint idősebb,
tapasztalt ember, talán engedékenyebb és könnyebben meggyőzhető lészen. Katolikus felesége — Telegdy Borbála nagyasszony — támogatásában is bízott. Ezért elhatározta, hogy
felkeresi és ráveszi, hogy a kiűzött Társaságot ismét fogadják
be Erdélybe. Az év elején (1607 január közepén) tehát Prágába ment s ott egy teljes hónapot töltött, tapogatózva, miként
lehetne ügyüket megvalósítárnok. Felérve azonban, váratlanul az a meglepetés érte. hogy a közeli libochovicei kastélyában visszavonultan élő Báthory Zsigmond újra visszakívánkozik Erdélybe s ebben a dologban kérték a miniszterek Argenti atya közreműködését.
Ennek a feltűnő ügynek Zsigmonddal kapcsolatban két
esztendőre visezamené» előzménye az volt, hogy a prágai
Titkos Tanács ördögi terve (vagy ötlete) szerint az elvonultságában is állandóan forrongó elméjű nyugtalan embert
Bocskay megbuktatására kívánták volt Erdélybe beküldeni.
43 P. Argenti Krakkóban, 1606 december
16-án, rögtön odaérkezésök után írt levele nyomán; kötetünkben.
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Zsigmond akkor a megbízatást olyan feltételekhez kötötte,
amelyek teljesítésétől a miniszterek húzódoztak. Ám félév
múlva — Bocskay felkelése sikerének hírére — ismét előkerült a haditerv, melynek részleteiről semmi sem szivárgott
ki; még a szemfüles olasz követek emberei révén sem.43tt
Hanem Bocskay halála után most már Zsigmond állott elő
avval a szándékával, hogy Erdélybe visszamenjen s azt
visszaszerezze ő Felsége neszére. Közbenjáróul Ferreri pápai
nunciust kérte fel, aki előadván a fejedelem kívánságát a
császárnak, az ugyan gondolóra fogta a dolgot, csakhogy
vele szemben testvére, Mátyás főherceg Nyáry Pált (Rákóczy
Zsigmond vejét) szemelte ki e nagy terv végrehajtására.
A nuncius ezt azonban ellenezte, lévén Nyáry is kálvinista
s ezért most Liöhtenstein támogatásához folyamodott, avval,
hogy legalább katolikusra bízzák Erdély kormányzását, ami
biztosítaná az ország nyugalmát. A befolyásos miniszter helyeselte a nuncius véleményét, kijelentvén, hogy olyan csupán egy ember van: Báthory Zsigmond, annak feltételei
azonban — pénzhiány miatt — teljesíthetetlenek. Zsigmond
ugyan azt javasolta, hogy erdélyi jószágok zálogbavetésével
szerezzenek (akár Magyarországban) 200.000 forintot, de
hamarosan kiderült, hogy e kölcsönösszeg megszerzése nem
megy oly könnyen, mint azt a mindenre kész Zsigmond képzelte.
E tárgyalások folyamán értesülés jött Erdélyből, hogy
ott Báthory Zsigmondot majdnem mindenki vissza kívánja
s ezért Argenti atyát hirtelen Zsigmondhoz menesztették,
hogy buzdításával rávegye a terv megvalósítására.431· Mit
végzett vele, nincs nyoma. De most már Sennyei Pongrác és
Kornis Gáspár is hívogató levelet küldtek Zsigmondhoz, még
pedig ez utóbbinak öccse, Kornis Zsigmond útján, akit Argenti maga részéről is Báthory Zsigmondhoz küldött, mielőtt
4 3 a Ez ügy
részleteit méltattam Carrillo levelezése II. kötete
Bevezetésének 61. lapján.
4 3 b Giovanni
Stefano Ferreri prágai nuncius 1607 január 29-i
levele nyomán, melynek végén ezeket olvassuk: Il Padre' Argenta
Viceprovinciale di Transilvania va oggi in una villa ad abboccarsi
co'l Prencipe Bathori, per animarlo a n o m e ' d i quelli, c'ho detto. D i o
prosperi li successi a gloria sua. (A Vatikáni levéltár Borghese II.
155 köt. 252—3. 1.)
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б — a páter — ismét Erdélybe indult volna, a Mátyás főhercegtől szerzett ajánlólevéllel, február végén.44 Úgy látszik,
moat is előbb a Drugetheknél járt s talán valamely felsőmagyarországi házukban is tartózkodott, mivel csupán május havában ért két társával Krakkóba, Bécsből jőve, ahol
kétségtelenül Carrillo provinciálissal is megbeszélte a dolgot. Krakkói rendházukban Argenti atya egy teljes hónapot
töltött, lesve, várva az erdélyi híreket s ekkor világi ruhában (mutato habitu) június elején bement Erdélybe, remélve, hogy ott kieszközölheti a páterek visszahívását.43
Hákóczy szívesen fogadta a viceprovinciális atyát és jóakaratáról biztosította, de megmondta neki nyíltan, hogy az
ügyet, fontosságánál fogva, csak a közeledő kolozsvári országgyűlésen lehet és kell majd letárgyalni.
Argenti atya, igaza tudatában, ebbe készséggel beleegyezett s mialatt a rendek előtt elmondandó beszédére készült, a diétára gyülekező katolikus főurakat' is igyekezett
megnyerni az annyira életbevágó kérdés igazságos elintézésére s arra kivétel nélkül örömest felajánlották támogatásukat.
Az országgyűlés június 15-én régi szokás szerint a vallási kérdés^ tárgyalásával nyílt meg ezúttal is. Mikor aztán
sor került reá, Argenti atya így kezidé beszédjét: Talán csodálkoztak a rendek váratlan megjelenésén, ám megérthetik,
ha meggondolják, hogy az Igazság távoztával hagyta el ő is
Erdélyt; de mivel az ismét visszatért, őt követte ő is. Az ő
ügye az ország rendeié is lévén, reméli, hogy erről őket meg
tudja győzni.
Minden ország boldogságához kettő szükséges: igazságos
fejedelem és az igazságot szerető erényes nép. Minden ember
44 Erdélybe
indulásáról Ferreri nuncius 1607 február 26-i levelébői értesülünk e szavakkal: E se fosse vero, lin aviso scritto
d'Hungaria che il Cornis et Sennyei, che tengono li Siculi a loro
uniti, bevessero fatto prigione il sudetto Sigismondo Rákóczy con doi
altri principali, sartebbe tanto meglior la conditione del Prencipe
Bathori. Aggiongono che il Cornis mandava Sigismondo suo fratello
r. dar parte di tutto a Sua Maestà, et a chiamar il Prencipe Bathori...
Per il Padre Argenta, che ritorna a quelle parti ho mandato ad
animare il Cornis, che è amico mio, a seguitar l'impresa per servitio
di Dio. (Ugyanott, a Borghese II. 171. kötetében.)
45 Wielewicki id. krakkói házikrónikája II. köt. 242. 1.
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hajlandó az erényességre, csakhogy erre nevelődni kell.
Rendezett országok az ifjúság neveléséről gondoskodtak is.
Plátó tanácsát követték: „Azok az országok boldogok, amelyekben él a bölcseség iránti szeretet." így cselekedett Báthory István király is, akinek Erdélybe jövetelüket köszönhetik a jezsuiták. E bölcseségszeretet növelésének volt célja
a kolozsvári kollégium alapítása is. Azonkívül az erdélyi
katolikusok hitéletének emelését is munkálták, meggyőződve
lévén, hogy vallásuk jó és erényes embereket nevel. Nem
jobb-e azt az István királyt követni, aki e népet a kereszténység ölébe vezette, mint amazt, akinek népe néhány évvel
ezelőtt a kolozsvári kollégiumot lerombolta? Gondoljanak
csak vissza a vérrel áztatott brassói csatatérre és belátják,
hogy akik isten templomait lerombolják, büntetését is érzik.
Ezért voltak a jezsuiták Erdély barátai, a jezsuiták ellenségei
pedig az országnak ellenségei is.
Hasonlítsák össze az iskolákat, a tanítás eredményét, az
ifjúságot és meglátják a különbséget. Ha személy szerint
tisztelik is talán a jezsuitákat, de összeségükben gyűlölik.
Ennek vallási oka van. A kolozsvári bíró vádja, hogy a jezsuiták az országokban békétlenséget szítanak, nem állja
meg a helyét. Hét hónappal ezelőtt, az erőszaknak engedve,
hagyták el a páterek az országot : ez igazságtalanság felidézőjét már eltávolította az Isten s most az új fejedelem alatt
talpra kezd állni az ország; azért jött ő is e fejedelemhez,
hogy a jezsuiták előbbi jogaikat vissza nyerjék. Ha erre nem
volna reményük, akkor mindazokat száműzni kellene az országból, akik a jezsuitákkal együttéreznek, tehát az összes
katolikusokat.
Nem akarja most a katolikus vallást hosszasan védelmezni, de a jezsuiták erkölcsi becsületére bátran hivatkozhatok. Maga Bocskay és a jezsuiták száműzetésének előidézői
igazolhatják ezt. A fejedelmek gyakran akaratuk ellenére
intézkednek, ám Isten büntetése eléri azokat, akik őket ily
tettekre kényszerítik. Mindezekre támaszkodva igazságos ítéletet kér úgy a kolozsvári kollégium visszaállításában, mint
a katolikusok szabad vallásgyakorlatának kérdésében. Ezt
kívánja a rendoktől Mátyás főherceg, Magyarország kormányzója is azon levelében, melyet ezennel átad a rendeknek.
A láthatólag meglepődött rendek nyugodtan hallgatták
Argenti kitűnően felépített beszédét, amely nemcsak bibliai
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és történelmi példákra hivatkozott, hanem lépten-nyomon
néhai István király nemes gondolkozását idézte, remélve, hogy
az alig húsz éve elhalt Báthory rendelkezését tiszteletben fogják tartani honfitársai. Egyike-másika a katolikus főuraknak
fel is szólalt a beszéd elhangzása után a páterek érdekében.
De ez már nem sokat segített rajtuk, mert a szabad vallásgyakorlat meghagyása mellett a jezsuitákat a medgyesi határozat értelmében „kiigazították" az országból, kimondván,
hogy „az jesuíta secta tagjai az ország minden helyéről kimenjenek és soha többé bé ne vétessenek, és senki se jószágában, se házában azféle szerzetöt ne tarthasson."*6
Ez a fontos kérdés nagy vitát keltett s habár az atyák
még Rudolf császár ajánlólevelét is felmutatták, miután kiderült, hogy azt ők utólag szerezték meg s amellett titokban
szállingóztak be újra az országba, a nem-katolikus többség
kitiltásukat kívánta. Erre szavazásra bocsáttatván a kérdés,
a jezsuiták kisebbségben maradtak. Ekkor a főurak közül
Szilvásy Boldizsár, Kornis Zsigmond, Kálnoky János, Béldy
Kelemen és Trauzner Lukács tiltakozást jelentettek be a végzés ellen. Ám ennek semmi eredménye nem lett s az atyáknak be kellett érniök a fejedelem 1607 június 26-án kiállított bizonyságlevelével, melyben előrebocsátván, hogy bár
neki nem sikerült elérnie, hogy az atyák a nekik a boldog
emlékezetű István királytól és erdélyi fejedelemtől adott és
alapított korábbi lakhelyükre visszatérjenek, kijelenti, hogy
e jezsuita atyák, mint jó és feddhetlen erkölcsű férfiak nem
valami bűn miatt, hanem a római katolikus hitűekkel ellenkező hitet vallók kérésére űzettek ki az országból és kényszeríttettek más helyre költözni.47
Miként a jelenvolt Daróczy Ferenc megjegyezte, a'rendek nem a belátás alapján ítéltek, hanem sietve és tömeges
felkiáltással határoztak. Ez levélírót annyira bántotta, hogy
a gyűlés eloszlása után azonnal elutazott, magával vivén (na49 Az országgyűlési végzések 2. pontja szavaival; az ErcL org. gyűl.
Emlékek V. köt. 493. 1.
47 Mindkét levél szövegét közöltük kötetünk leveles részében. Rákóczy levele (helyes dátumával) megvan Wielewicki krónikája II. k ö t
250. lapján is. E második levél fenti magtyár kivonata Jakab Elektől való;
Kolozsvár története II. köt. 465. 1.
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gyobb biztonság okáért) Argenti atyát ki Magyarországba.48
A katolikus főurak azonban avval szolgáltak elégtételt a távozó Argenti atyának, hogy tizenheten írásban tiltakoztak
a súlyos végzés ellen, mely őket egyénileg is sértette és hitvallásuk gyakorlatában is korlátozta.49
Rákóczy Zsigmond fejedelem maga sem gondolta, hogy
annyira elfajuljon a jezsuiták èlleni gyűlölet, mert őszintén
és sokat fáradozott a gyűlés megnyitása előtt a rendeknél
a Jézus-Társaság befogadása érdekében. Erről Mátyás főherceget, akit személyesen igen jól ismert, külön levélben biztosította is. Később meg avval vigasztalta s enyhíté a végzés
súlyát, hogy a katolikus vallás szabad gyakorlatát nem érte
sérelem, mivel más szerzetesek nyugodtan folytathatják működésüket az országban, csak éppen jezsuiták nem.80
Nagy jelentőségénél fogva, végzésük hozatalának indokait a rendek Mátyás főhercegnek külön is előadták válaszúi Prágában, 1607 május 27-én írt levelére, melyet Argenti
hozott magával és nyújtott át nekik. De nem hallgatták el,
hogy azt a páter mintegy követelésképen terjeszté eléjök az
országgyűlésen. S mivel mind a levélből, mind az ő első, Erdélybe titkosan való bejöveteléből mindenki előtt világossá
lett, hogy neki első bennlétekor sem levele, sem követi megbízatása a főhercegtől nem volt, s csak később, midőn különböző helyeken lappangva az országgyűlés ideje közeledett, szerezte meg magának a főherceg levelét, mégis, mihelyt
a rendek a fenséges főherceg neve fennforgását értették, köteles tartozó tisztelettel és alázatosan fogadták és a jezsuitát,
nem mint a főherceg követét, hanem a maga ügyében elég
bőven beszélőt türelemmel hallgatták. Ám ami a rend
visszahelyezését illeti, nincs most helye bővebben vizsgálni és
48 Kolozsvárt,
1607 június 25-i levelében D a r ó c z y erről így írt:
Decretum de Jesuitarum exterminatione, quam et consecuti sunt, contra
reclamationem catholicorum; quoniam in h o c puncto tarn calvinistae,
quam lutherani, ariani, sabbatistae, athei vehementer consentiunt inter se,
et non rationibus, sed tumultuario clamore vicerunt. Patrem Argentam
ego meco educam, quo tutius ad suos perveniat. (Erd. org. gyűl. Emlékek V. köt. 526. 1.)
49 A krakkói jezsuita rendház krónikája alapján a Fontes Rerum
Transylvanicarum V. köt. 228—9. 1.
60 Rákóczy Zsigmond levele Mátyás főherceghez 1607 június 24-ről;
az Erd. org. gyűl. Emlékek Y. köt. 525. 1.
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mintegy rámutatni: miért volt a rendek lelke eleitől fogva
idegenebb e rendhez, mint a Római egyház más szerzetes
rendeihez, mert jobb azt elhallgatni az ő javukért, mintsem
törvényesen nyomozódni iránta . . . kivált, hogy a Bécsi békekötés által Magyarországba bebocsáttatásuk sem engedtetett
meg, amit számba vévén határoztatott el országos végzéssel,
hogy e nyughatatlan rendet az ország békéje érdekében abba
be ne bocsássák . . . Kérik tehát a főherceget, ne magyarázza
ezt idegenségre s ne vegye engedetlenkedés jelének, sőt a magyar nemzet és sokat szenvedett hazája iránti atyai érzésénél fogva, mellyel azt körül öleli, legyen rajta, hogy a jezsuita rend tartózkodjék azon határok között, ahol őt szeretettel fogadják s ez országba visszatérni ne törekedjék.61
Argenti atya ekként miután szomorúan tapasztalta, hogy
istenes célját nem érhette el s immár másodszor kell távoznia
működése helyéről, búcsút mondott erdélyi híveinek ée Daróczy rábeszélésére, de meg józan eszére hallgatva, két társával elhagyta Erdélyországot, most már örökre. Mint máskor is vészterhes időkben, ezúttal is krakkói rendházukban
húzódtak rqeg s onnan indultaik július 25-én Ausztriába."2
A prágai rendházban azonban váratlanul pestis ütött ki,
amiben meghalt egy jezsuita atya és bele esett maga Argenti is, de megmenekült, míg társai elhagyták a várost.
A betegség terjedését sikerült aztán avval megakadályozni,
hogy lezárták a Hradsint és kapuját szigorúan őriztették.52®
61 Az erdélyi
és magyarországi részek rendeinek Kolozsvárt kelt
1607 június 20-i leveléből, az Erd. org. gyűl. Emlékek V. köt. 522—3. 1.
Jakab Elek fordításában, Kolozsvár története II. köt. 465—6. 1. Itt-ott
kissé javítva.
82 A krakkói rendház krónikája II. köt. 253. 1.
5 2 a Ezt Hannibál kápui érsek prágai nuncius 1607 augusztus 27-i
e soraiból t u d j u k : Con occasione delle cose di Transilvania devo dire
a V. S. Ill m a che il Padre Argenta Gesuita ch'era ven/uto ultimamente
da quelle parti, col quale ho negotiato tutti questi giorni, è caduto
infermo di peste, essendo prima morto dell'istesso male un suo c o m pagno ; onde gli altri Padri della Compagnia se ne sono fuggiti da
Praga. Con tutto ciò per la città non par che il contaggio faccia quel
progresso che si temeva, se ben il Castello di Sua Maestà sta serrato
e si fanno le guardie con molta diligenza. (A Vatikáni levéltár
Borghese II. 147. kötetében.)
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A jezsuiták tehát rövid 18 esztendő alatt immár negyedszer vették kezökhe a vándorbotot, kísérve olyan átható gyűlölettől, amin nem lehet egyszerűen átsiklanunk avval, hogy
így volt ez velők szemben másutt is. Az unitárius Jakab
Elek meglehetős találóan foglalta össze népszerűtlenségük
okait, midőn ezt írta: Nem a jezsuiták behívása volt káros,
de azok idegen nemzetsége, igen hamar támadóvá lett önvédelmi eljárása s a szerzet szelleme; nem az. hogy tanítottak
s híveikkel imádkoztak, hanem hogy politikába elegyedtek;
nem a katolikus hitebek terjesztése, de a többi vallások
elleni izgatás, azok kisebbítése, tűzzel-vassal irtása s életök
ellen törés. Nem aljban hibáztak, hogy az ifjú fejedelmet vallásában megerősítették, de hogy bosszúállásra tüzelték föl s
befolyásukkal az ország és nemzet megrontására éltek.53 Amit
a székely történetíró Jtcivcnhét éve jóformán csak megsejtett,
azt jezsuita forrás-kiadványaim meglepő adalékai sokban
igazolják. Hiszen az első páterek közt Szántó István megkésett érkeztéig nem is volt magyar: ilyet pedig Erdélyben
csupán elvétve neveztek ki rektorokul vagy prefektusoknak.
A kolozsvári első rektor, a lengyel Wujek Jakab durva modorú, goromba ember volt, aki a gazdasági cselédekkel és
jobbágyokkal kegyetlenül bánt. amint hazájában megszokta. Ez oly népszerűtlenné tette, hogy miatta Szántó atya
hivatalosan is felszólalt Rómába küldött leveleiben. Meg is
lett elégtétele, mert a lengyel· rektort visszarendelték hazájába s utódjai mindenesetre okultak belőle. Csakhogy Szántó
atya arra is többször kérte Aquaviva generálist, hog ν Erdélybe kizárólag magyar jezsuitákat küldjön, s ugyanez volt
István király többszöri intelme is. A jóakarat nem hiányzott
e tekintetben az apostoli buzgóságú derék rend főnöknél, aki
(1615-ben bekövetkezett haláláig) harmincöt hosszú éven át
vezette a Jézus-társaság kiterjedt ügyeit.54 Ám általános volt
még mindig az emberhiány s így alig bírt elegendő magyar
atyákat bocsátani az erdélyi misszió rendelkezésére.
Az erdélyi jezsuiták népszerűtlenségének azonban társadalmi és gazdasági oka is volt, ami a polgárokban irigységet,
Jakab Elek: Kolozsvár története II. köt. 427. 1.
Működését legújabban Joseph de Guibert jezsuitaíró méltatta
„Le Généralat de Claude Aquaviva (1581—1615) Sa place dans l'histoire
de la spiritualité de la Compagnie de Jésus" című művében; a római
Archioum Historicum Sosietatis Iesu X. kötete 50—93. 1. Róma, 1941.
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sőt ellenszenvet keltett. A fejedelmektől kapott jószágaikon
a pátereknek ugyanis olyan mintagazdaságük folyt, teli gabonás csűrökkel és istállókkal, hogy míg ez — a bő években — büszkeséggel töltötte el a szemlélőket, később, az éhségés esztendőkben, mikor, mint láttuk, még a főbíró kérésére
sem akart Maior viceproviinciális valami gabonát kölcsönözni
a városnak, gyűlöletet ébresztett irántuk a lakókban. Ennek
lehetett tulajdonítani azt a szomorú tényt is, hogy a lakósokat a két superintendens úgyszólván percek alatt izgatta
fel támadásra, a városatyák minden tiltakozása ellenére."
A páterek vallási türelmetlenségét is számos okleveles adat
bizonyítja, amit menteni egyáltalán nem, csak sajnálni lehetett még a józanabbul gondolkozó kortársaknak is.
Ezek — egyebektől eltekintve — azt is rossz néven vették a jezsuitáktól, hogy országos dolgokba is bele avatkoztak.
Ezt még a prágai írott újsághír is megtótta;00 később pedig
(az 1605-i medgyesi országgyűlésen) a protestáns rendek maguk is szemükre hányták a jezsuitáknak, úgyhogy Argenti
páternek külön kellett vele foglalkoznia elmondott beszédében.
*

Távozásával, Argenti atya testileg, lelkileg elszakadt
Erdélytől, melynek politikai viszonyait is annyira megismerte
ottlétében tapasztalatból, hogy midőn most a prágai császári
udvarba jutott.5^ kikérték véleményét az ország jövendő helyzetére nézve. Az öreg Rákóczy Zsigmond ugyanis nem szívesen hordta vállán a fejedelemség terhét, melyet késznek
nyilatkozott bármikor átengedni másnak. Csakhogy ez a más
Báthory Gábor, volt, a katolikus vallásban felnőtt délceg
férfi, aki azonban kálvinista nagybátyja (Ecsédi Báthory
55 í g y olvassuk az 1605 július ?-i jelentésben: Con lettere del 17
del passato di Transilvania si conferma la perdita di Claudiopoli fatta
per la volontaria rendita del popolo, che ha constretto il presidio a partirsi, come si è partito salvo. Onde è stato ricevuto Moise Sicolo et la
sua gente. Scrivono anco che il medesimo popolo doppo haver ricevuto
Moise, sia andato al Colleggio de' Padri giesuiti et li hàbbia tutti
ammazzati; altri dicono di non, ma sì bene, che li la minacciati di
morte, se mai più s'ingeriranno in cose di stato. Con le prime nuove
s'intende la verità di questo. (Bibl. Vat. Roma. Urbinate 1071.)
56 Caetano Antal capuai érsek, prágai nuncius 16Ó7 augusztus 12-i
jelentésében. (Arch. Vat. Roma. Borghese II. Ш . )
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István országbíró) hatása alatt immár sok mindenben megingott családja hitében, aminek a császári udvar egyáltalán
uem örült."
E részletkérdésekkel Argenti atya többé nem igen foglal, kozott, mert november végén Rómába indult,58 hogy rendje
generálisánál jelentkezzék s további utasítását átvegye. Közben — úgy látszik — szülőhelyén, Modenában időzött hoszszabb ideig, minthogy 1608 február elején még nem találjuk
Rómában.5" De mikor odaért, röivid pihenés után azzal lepte
meg a generális, hogy mivel Carrillo atya már nagyon belefáradt az Osztrák tartomány kormányzásába, amelyet majdnem nyolc esztendeig vezetett, június közepén őt nevezte ki
arra a fontos állásra.®0 Most maga is teljes tíz esztendeig maradt osztrák provinciális és lelkiismeretes, pontos ügyviteléért meg vallásos ügybuzgóságáért oly nagyra becsülték,
hogy midőn a nápolyi származású kiváló Aquaviva Claudio
generális (1615 június 30-án) Rómában elhunyt, utódja megválasztásakor 29 szavazatot kapott az általános rendfőnöki
méltóságra. Reá azonban tulajdonképen a missziói tevékenység terén volt nagyobb szükség. E tevékenysége folyamán
1612 nyarán visitatorként meglátogatta a krakkói jezsuita
rendházat81 s miután megismerhette annak helyi körülményeit, 1618-ban Lengyelország tartományfőnökévé rendelték
Rómában, ahonnan július 7-én érkezett Krakkóba, hivatalának átvételére."2 Üj méltóságát aztán közel öt esztendőn keresztül viselte és töltötte be nagy ügyszeretettel és odaadással
s az is érdeméül írható, hogy utódjává lengyel atyát nevelt
és neveztetett ki.88 Ekkor ugyanis — 1623-ban — már öregedni kezdett és fáradtnak érezvén magát, generálisa figyelemből szülőhelye, Modena rendházába rendelte, ahol három
Ugyanő, 1607 augusztus 20-ról; Caetano jelentésében.
" 8 A nuncius 1607 november 19-i levelével ajánlja Argenti
Borghese Pál vatikáni államtitkárnak, ugyanott.
59 Borghese államtitkár 1608 február 2-i levelében. (Arch. Vat.
ziature diverse tom. 3. p. 125.)
60 Intézkedéséről Aquaviva generális 1608 június 13-i levelében
sfté Báthory Zsigmondot. (Arch. S. I. Iesu. Conceptus.)
β ι Wielevvicki krónikája III. köt. 71. lapján;
1612 augusztus
érkezett Krakkóba.
β» Ugyanott, a 227. lapon.
17
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Ez Tyszkiewiez G y ö r g y atya volt. (Ugyanott, a III. köt. 238. 1.)
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évig működött annak rektoraként, 1626 november 26-án bekövetkezett haláláig."4
V.
Argenti János jezsuita atya emlékét nekünk is kegyelettel kell őriznünk, kivált hogy vdsszavonultságában, visszavisszatérő erdélyi és magyarországi benyomásait és emlékeit
papírra vetette s avval történeti tudásunkat becses adalékokkal bővítette. Kisebb-nagyobb műveivel így valósággal történetíróink sorába jutott, oly korról reánk maradt írásokkal,
amelyből jóformán megszűntek közvetlen forrásaink. Ajmi
magyar vonatkozást kiadatlan avagy kevés példányban porosodó köteteiben találtunk, azt most bokorba fogva szedtük
össze jelen kiadványunkba, rámutatva mindenütt azokra a
körülményekre, melyek közt őket írta és jegyzetei alapján
megörökítette, mert egyik helyen maga is megjegyzi, hogy
rendes naplót vezetett attól" a perctől fogva, hogy rendeltetése
kapcsán Erdélyországba jutott. Tesszük ezt annyival szívesebben, mert Argenti atya működésével és műveivel irodalmunkban eddig még senki sem foglalkozott, s egyben hozzá
tehetjük — külföldön sem.05
Neve és emléke megörökítését kiérdemelte avval is, hogy
épp legelső — erdélyi — cikkében önérzetesen mondja:
Nem meséket beszél el és talál ki, hanem azt adja elő, amiben része, sőt jelentékeny része volt.618
Erdélyről szóló I. írásában, Argenti az ország hitéletét
vázolja Báthory Istvántól az utolsó Báthory, Gáboron át
Bethlen Gábor uralkodásáig, sok apró, eddig ismeretlen adalékkal és meglátással. Ilyen például az, hogy ámbár Báthory
Gábor katolikus hitben született és neveltetett, elébb nagybátyja, Báthory András bíboros, majd a jezsuita atyák által,
lassanként a kálvinisták felé fordult s oly türelmetlenné vált,
hogy — írónk megjegyzése szerint — nem a jezsuiták, hanem
Sommervogel id. jezsuita könyvészete 1. köt. 536. 1.
Mindössze magam írtam róla, közölvén jelen tanulmányunk vázlatát a P. Gvenis András S. J. szerkesztésében 1941-ben megjelent Száz
jezsuita arcél I. kötete 498—514. lapján.
" Ld. szövegét kötetünk 1. lapja alján.
64
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maga a katolikus vallás ellen indított háborút, elnyomva a
katolikus nemeseket és üldözve a papokat, ahol csak lehetett.
A közállapotokat is figyelemmel kísérve, Argenti leírja az
erdélyi (1603-á) rettenetes éhínséget, megörökítvén Sarmasági
Zsigmond megbízható előadása nyomán azt a borzasztó esetet is, hogy egy 8—9 éves gyermek éhségtől elhalt édesanyja
testét rágta a kutyákkal együtt, hogy valahogy éhségét csillapítsa. Felsorolt példáiból írónk megállapítja, hogy Erdélyből a jezsuitákat mindig hitökért űzték ki, erőszakhoz folyamodva, a jog és becsület letiprásával elnyomva az ártatlanokat. A nevezetes iratot Argenti „De rebus Societatís Iesu
in regno Poloniae" című műve 219—234. lapján találjuk.
A Krakkóban, 1620-ban megjelent, és III. Zsigmond királynak ajánlott ritka műnek mindössze két hazai példányát ismerjük.
Szerzőnk II. irata Magyarország helyzetéről szól, rámutatva arra az eddig teljesen ismeretlen meglepő tényre, hogy
Bocskay István, támadása kezdetén egy kis könyvet adott ki
s abban sorolta elő felkelése indokait. Gondolataiba elmerülve,
nem idegenek fölött akart uralkodni, írja benne. A császár
ugyanis hatalmasabb volt, a magyarok pedig gyöngébbek.
Nem is bírta volna őket nyílt csatamezőn legyőzni s mégis
egy ágyúlövéssel elérte azt, hogy a császárnak és a magyarságnak erejét meggyőzte avval, hogy egy könyvecskét tett
közzé. Ebben úgy fejezte ki magát Bocskay, mintha bizalmas
embere lenne YIII. Kelemen pápának, Rudolf császárral
egyetemben és a többi keresztény fejedelmekkel szövetségbrn. Vagyis azt akarták, hogy az összes eretnekeket elpusztítsák és a katolikus Egyház hatalmát kiterjesszék. Ki is jelenté benne, hogy a katolikusok sötétségéből az evangélikusok
világosságába való juttatásra van hivatva. Az is benne volt
a kis könyvben, hogy Magyarországon a császár a kincstárt
saját javaival, a pápa " meg búcsúkkal és búcsújárásokkal
gazdagítja. Ehhez még azt a magyarázatot is csatolta, hogy
a császár az evangélikusok vagyonából fedezi az ő javait.
Ezért küldte Belgioioso generálist Kassára, hogy a háborút
megindítsa. A katolikusok felkelésének megfékezésére kelt
fel tehát Bocskay s így alkalma nyílt arra, hogy őket meg-
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előzve, az egyházi javakat lefoglalják, hitüket terjesszék és
a többi népeknek és nemzetnek példájukkal előljárjanak.67
E vázlatosan ismertetett hazai nyomtatványról nincs más
tudomásunk, mert az egyetlen példányban sem maradt reánk,
hogy a magyar vallásszabadságért és alkotmányért küzdő
fejedelem hivatkozott nyilatkozatáról
meggyőződhetnénk,
így csupán az Argenti írásában található adatokkal foglalkozhatunk, megrostálva azokat egyéb források világánál.
Ismeretes, hogy mikor a felkelőktől körülvett Kassa városa meghódolt Bocskaynak (1604 október utolsó hetében)
pénz-szomjas hajdúi megrohanták Mikálczy Miklós váradi
püspök, a gyűlölt kamarai elnök házát és miután azt kifosztották, őt magát is magukkal vitték a már fogva lévő Zalatnaky György pécsi püspökkel Bocskay elé. A fejedelem biztonságuk érdekében mindkettőt Kereki várába küldte s ott
tartotta tisztes fogságban, mint valami túszokat.68 E nyilvánvaló jóindulatát elhallgatva, a katolikusok világgá bocsátották, hogy őket a katonák kínozták, gyötörték. így jelentette
ezt meg néhány főpap is a pápának,69 holott akkor ők már
szabadok is voltak, Erről Bocskay sietett a lengyel királyt
értesíteni, abból az alkalomból, hogy levele alapján a pécsi
püspököt szabadon engedte70 s arról már igazán nem tehetett,
hogy midőn az Krakkóba sietett, megköszönni a királynak
közbenjárását, hirtelen beteg lett és meghalt. Persze fennmarad még Ujlaky Lajos veszprémi püspök erőszakos halála
körülményeinek tisztázása. De azokról még a káptalantól
sem iiyerhettem kellő felvilágosítást, s így mai napig sem bírjuk megállapítani, mennyiben fedik az igazságot azok az
adatok, melyeket megöletéséről ugyancsak a főpapok idézett
levelében olvashatunk.71
67

Szittyay Dénes fordításában.

Szamosközv adaléka; munkái IY. köt. 308. 1.
69 Forgách
Ferenc nyitrai püspök öt főpaptársával Bécsben, 1605
február 20-án írt levelükben; a Magyar org.« gyűl. Emlékek XII. köt. 37. 1.
68

70 Bocskay
levele ITT. Zsigmond királyhoz
•5-én, a Történelmi Tár 1882. évf. 11—12. 1.

Kassáról,

1606 január

71 Hogy
a két első püspökkel fogságukban jól bántak, azt már
Károlyi Árpád megállapította, a Magyar org. gyűl. Emlékek. XI. köt.
6*7—8. lapján; nem mellőzvén annak a jogsérelemnek a tárgyalását, mely
őket püspöki méltóságukban elfo'gatásuk által érte.
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Miként a Forgách Ferenc esztergomi prímás krakkói látogatásával kapcsolatban megjegyezte, ezt a művét Argenti
atya 1615 első napjaiban írta s vette be aztán krakkói kötetébe.
Kötetünk III. fejezetébe azokat a magyar adalékokat
soroztuk be, melyeket Argenti Erdély történetéről szóló kiadatlan kéziratából írogattunk ki Rómában. A 4-rétű
(16 X 21 cm. nagyság) 80 levélnyi latin kézirat teljes címe:
De Societate Îesu in Transylvania ab anno 1603 ad annum
1607. Ad Rdum in Christo P. N. Claudiu.m Aquavivam Praepositum Generalem Ioiannes Argentus eiusdem Societatis;
a kézirat borítékául szolgáló külső lapján rövidített alcímmel:
Historia Transilvaniae. E becses kéziratra néhai Schönherr
Gyula akadt reá a jezsuiták egykori épületében, a Collegio
Romano ódon falai közt működő olasz Nemzeti Könyvtár
(Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele) kézirattárában, ahol a Fondo Gesuitico 3708/1579 száma alatt őrzik
és ismertette röviden három év múlva, 1893-ban e szavakkal:
Erdély belállapota felől a Bastá kormányzóságának végéről
és Bocskay korából rendkívül becses följegyzéseket tartalmaz
Argenti János jezsuita páternek Historia Transilvaniae című
munkája. Ez az erdélyi jezsuiták történetének keretén belül
krónikaszerű feljegyzésekben adja e mozgalmas évek történetét; az 1603-ik évvel kezdődik, és mintegy hivatalos jelentés akar lenni Aquaviva atyához, a jezsuita rend főnökéhez,
s teljes szövegében tartalmazza Argenti páternek, az 1605
szeptember 4-i medgyesi és 1607 június 15-i kolozsvári
országgyűlésen a jezsuiták érdekében tartott beszédeit, továbbá a gyulafehérvári kollégium s a székelyföldi és fogarasi
missziók leírását." Érdekes, hogy a kézirat e címe a jezsuiták
könyvészetébe csak jóval később jutott,18 megfeledkezvén
róla a nagy mű Α-betűs I. kötete szerkesztésekor.
72 Décsényi Gyula álnevén, Olaszországi történelmi kutatások című
cikkében a Századok 1893. évf. 128. I. Itt azonban helyre kell igazítanunk
azt az elírását, holgiy Maior Péter 1607-ben igyekezett Rómából Bécsen át
Erdély, felé, mivel ekkor immár három esztendeje nem 'élt. (Megvan különlenyomatban is.)
73 A
Sommervogel-féle pompás kiadvány VIII. kötete 1686-ik
hasábjára.
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Jelentősége sokkal nagyobb annál, amit e futólagos ismertetése nyújt. Ezért magam húsz év múlva (1913 május havában) alaposabban átnéztem és elhatároztam szószerinti kiadását. Történt azopban, hogy midőn a ritkaságszámba menő
..Annuae Litterae Societatis Iesu" sorozat köteteinek erdélyi
vonatkozásait másolgattam s azokat aztán önálló kötetben is
kiadtam,74 МУ& a szomorú tapasztalatra jutottam, hogy e becses kiadvány 1603—1607 közti éveinek erdélyi része Argenti
e kéziratából van szószerint átvéve, egyes kisebb-nagyobb
^hagyásokkal, melyeket a rend generálisa célszerűnek gondolt kihagyni. így állván a dolog, most tehát csupán e kihagyott részeket közöljük belőle, pontosan megjelölve minden
darabnál hová tartoznak, illetve Fontes-kötetünk mely lapjának mely sora után olvasandók folytatólagosan, hogy megkapjuk a szerző hű szövegét, amint ő azt eredetileg írta és
rendezte sajtó alá. Ez annakidején kihagyott s most előkerült történelmi adalékok természetesen így is sok újat nyújtanak Erdély köz- és művelődéstörténetéről; épp azokból a
rendkívül mozgalmas évekből, melyekről hazai forrásaink
annyira hézagosak.
Szerzőnk IY. szám alatti műve a medgyesi 1605-i őszi
országgyűlésen elmondott híres beszéde, a „Defensio Societatis Iesu" pontos kritikai szövege. Ebben el van mondva egyúttal e viharos diéta lefolyása is, ami azért fontos, mert ez
országgyűlés végzései mai napig sem kerültek elő s azokról
alig tudunk valamit.75 Fontosságának tudatában maga Argenti e müvét egy címlapnélküli 12-rétű lapszámozatlan 24
levélnyi nyomtatványban adta ki, nyilván barátai számára,78
akik arra, még nem katolikusok is, buzdították (miként 1606
A Fontes Rerum Transylvanicarum 1921-ben megjelent V. kötetében, Báró Vécsey József Aurél jelenleg kassai kanonok költségén.
74

711

Szilágyi Sándor megjegyzése, az Erd. org. gyűl. Emlékek V. k ö t

307. 1.
79 Egyetlen példánya a pannonhalmi főapátsági központi könyvtárban; leírta Szabó Károly, a Régi Magyar Könyvtár II. köt. 326. száma
alatt s azt kolozsvári nyomtatványnak véli. Idézi Jakab Elek: Kolozsvár

története II. köt. 462. lapján, de nem használta. A kis nyomtatványt
unikumnak tartóm, mert sehol, külföldön sem láttam.
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december 16-i krakkói levelében írja) s minden valószínűség
szerint Kolozsvárt nyomtatva. De később bevette 1615-ben
Krakkóban megjelent, már idézett kötetébe, valamint annak
1620-i kiadásába is. Mindhárom kiadást gondosan összevetettem eredeti kéziratával, miután belőlük itt-ott egész sorok
kimaradtak; nem is szólva elég nagyszámú javításra szorult
sajtóhibáikról.
Még élénkebb érdeklődést keltett Argenti atya V. szám
alatti másik beszéde, a kolozsvári 1607-i országgyűlésen elmondott hatásos oratiója, melyben meggyőző érvek alapján
követelte a korábban kiűzött jezsuita-rend visszaállítását. Ez
az előbbi kis nyomtatvány

folytatásaként jelent meg, de

szerzője szintén lenyomatta krakkói kötete mindkét kiadásában. Római kéziratában azonban még több az olyan rész,
amely a három kiadásban kimaradt, részint óvatosságból kihagyva, részint elégtelen javítás következtében. Viszont, a
beszéd vége felé találtunk egy három nyomtatott oldalnyi
olyan részt is, amely meg a beszéd kéziratában hiányzik, tehát annak nyomdába adásakor keletkezett. Az eltéréseket
jegyzetben idézem a beszéd szövegének

megfelelő helyein

s így annak mostani kiadása minden tudományos kívánalomnak megfelel.
Ismertetett beszédeit és leírásait Argenti atya krakkói
elvonultsága szabad óráiban bővítgette és rendezte sajtó alá,
hogy azok tartalmáról mások is tudomást szerezhessenek. Fő
becsük, hogy amit bennök előadott, azt közvetlen tapasztalaiból él& tanúként sorolta, lel s ezt róluk házi krónikájában
a vendéglátó lengyel kollégium is dicsérő szavakkal örökítette meg."
Kötetünk VI. fejezetében Argenti atya levelezését állítottuk össze, kellő felvilágosító jegyzetek és megjegyzések kíséretében. Ez az 1603—23 közti időszakból 50 levelet és választ
77 Argenti műveinek „De rebus Societatis in regno Poloniae" 1620ban Krakkóban megjelent új (immár ΙΙΓ.) kiadásáról emlékezvén a krónikás atya így írt: Vir iste erat rerum Hungaricarum et^Fransylvaniearum
peritissimus et oculatus. testis eorum, quae ibi fiebant. (Wielewicki id·
krónikája II. köt. 69. 1.)
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mutat fel: magában véve nem nagy szám, de összegyűjtése
így is rendkívüli nehézséggel járt.
Ami levele Argenti atyának a rendi levéltárban feltalálható volt, annak fénynyomatmásolatát Teschitel József atya
levéltáros lekötelező szívességéből kaptam meg; viszont Aquaviva generális 1609—í2 közti válaszai fogalmazványainak
olykor nehezen betűzhető szövegét Főt-dő Szittyay Dénes
cgyháztörténetíró gyűjteményéből közölhettem.
E levelek közül köztörténeti fontosságú mindjárt Argenti
1603-i nagy jelentése, melyben hiteles alakban elmondja a
kolozs\rári kollégium megtámadása és elpusztítása részleteit;
kiegészítve azokat egyidejűleg írt olasz levele adalékaival.
Forrásjellegű Argenti második meneküléséből 1606 végén írt
három krakkói jelentése is. Ezek ismeretlen adatait már ismertettük tevékenységének méltatása folyamán. A további
levelekben találunk azonban olyanokat is, melyek nem voltak beilleszthetők kötetünk bevezető részébe. Ilyen például
az a felette érdekes adalék, hogy 1611 nyarán felkarolta a
magyar bibliafordítás ügyét, javaslatot tevén generálisának,
hogy Káldi György atya fordítása mielőbb kiadassék. Erre
azt az utasítást kapta, hogy erről Forgách Ferenc esztergomi
érsek tegyen előterjesztést a pápának, illetve Bellarmin Róbert
bíborosnak. Miután ez megtörtént, a generális javaslatára a
fordítás befejezésének nehéz munkáját Pázmány Péter, Káldi
Márton, Nagy János és Rumer Gergely atyák vállalták magukra. Ennek dacára az lassan haladt előre, megjelenése
pedig annyira kitolódott, hogy újabb átdolgozás után a biblia
csupán 1626-ban jelenhetett me'g Bécsben nyomtatva, a kálvinista Bethlen Gábor, továbbá Pázmány s a pozsonyi Magyar kamara anyagi támogatásával. A várva-várt munkát
Pázmány esztergomi érsek engedélyezte s így vált az a katolikus egyház hiteles Szentírásává;78 minthogy a reformátusok
Károli Gáspár által fordított vizsolyi bibliája immár 1590
óta állt a hívek használatára, megelőzvén vele a katolikusokét egy teljes emberöltővel.70
78
79

A Ványi-féle Magyar Irodalmi Lexikon 420 1.
Ugyanott, a 429. lapon.
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Ettől kezdve teljes tíz esztendeig semmi levelét nem ismerjük Arganti atyának, mert osztrák tartományfőnöki állásálban érintkezett ugyan alkalmilag magyarokkal, de kulturális intézményeinkre már alig volt befolyása. Még kevésbbé
lehetett Krakkóban, ahol később mint lengyel provinciális
működött. Annál kellemesebb volt meglepetésem, midőn kutatásaimban ráakadtam 1623 őszén a nagyszombati jezsuita
kollégium rektorához, Ferenczffi Pál atyához intézett remekbe írt gyönyörű latin levelére, amely levélgyüjteményünket írójához méltóan befejezi s őt egyben mint kitűnő pedagógust, széleslátókörű, atyai szívű, tapasztalt egyházi férfit
és ügyvivőt mutatja be, midőn testvéri szeretettől áthatott
iratában tanácsokat ad fiatalabb társának, milyennek kell
lennie egy mintaszerű szerzetesnek, ha hivatásának krisztusi
odaadással akar megfelelni.
Kötetünk függelékéül azokat a hivatalos jegyzőkönyveket és leltárakat közöljük, melyek az 1603-i rombolás után
Kolozsvár város Tanácsa rendeletéből készültek s mint ritka
mívelődés- és nyelvtörténeti emlékek elsőrendű fontosságúak.
Kiválóan fontos a város házzal bíró lakóinak tizedek szerinti
összeírása, amely Kolozsvár 1603-i népességének pompás hivatalos jegyzékét adja. Teli van tősgyökeres szép magyar
nevekkel, köztük az illetők iparát mutató sok mesterségnévvel. Eléggé tarkázott azonban még mindig német nevekkel, melyek a város szász telepeseire utalnak; de román
egyetlenegy sem lakott még a városban, hacsak nem veszazük annak azt, aki Oláh János néven van a jegyzékbe felvéve.
Kolozsvár városának ekkoriban az alábbi kerületei voltak: a belváros (vapular) 6 tizedre osztva, az óvár 14 tízeddel, a hosszú-utcai 14 tizeddel, a közép-utcai 16 tizeddel és
a farkas-utcai 12 tizeddel. Mindegyik tized élén egy-egy
megbízható polgár állott, aki a tizede területén történő dolgokról a Városi tanácsnak tartozott jelentéssel és baj esetén,
az elég gyakori tűzesetekben segítségére állott az oltást tvtégző
kerületi lakósoknak. Ezek a bizalmi férfiak saját házukban
élő módosabb polgárok voltak, neveikből ítélve tisztes, becsült mesteremberek, akik évenként váltakozva, viselték
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tisztjüket, amiért — ájgen. valószínűen — valamelyes ajándék is járt inekik -a tisztújítás alkalmával.
A hivatalos jegyzőkönyvünkben s előforduló polgárok
neve gyakran előfordul (Kolozsvár írott története lapjain,
de érdekes megjegyezni, hogy például az aranymíves-oéh
1585-i jegyzékében felsorolt mesterek majdnem kizárólag
magyarok, kiknek az aranymívesség kedvelt foglalkozása
volt.78®
Nyelvtörténeti jellegük hű megőrzésével betűhív módon
— s amennyire azt nyomdai jelekkel lehetséges volt — paleografikus hívséggel adtuk ki e becses jegyzékeket, habár jól
tudjuk, hogy használatukat és folyékony olvashatóságukat
ez a közlési módszer szerfelett megnehezíti. Ide soroztuk
egyúttal Argenti atya 1606-i gazdaságtörténeti feljegyzését
is, mely a páterek fejérvári szőleiről tájékoztat.
Álljon itt végül — a teljesség kedvéért — az is, hogy
lengyel—magyar vonatkozású műve után egy évre adta ki
Argenti atya (Kölnben, 1616-ban) „Apologeticus pro Societate Iesu, in quo pleraeque omnes calumniae, quae in hanc
Societatem a variis . . . coniici soient, breviter <ac dilucide
refelluntur" című felette ritka védőiratát, amely nevét a
vitairodalomban is megörökítette.80 Az értékes munkának oly
visszhangja támadt, hogy ugyanazon évben Ingolstadtban is
megjelent,81 harmadik kiadása pedig az az 1620-ban Krakkóban nyomtattatott, amelyet fentebb m|ár ismertettünk. A
munka mindhárom kiadása egyben kiváló Hungaricum, mert
mindegyikben benne van Erdélyről szóló fejezete,8^ mellyel
jelen kiadványunk kezdődik.

A fentiekben bemutatott Argenti páter csupán egyik
tevékeny tagja volt annak a tanult, előkelő szellemi gárdáKözölve Jakab Elek: Kolozsvár története II. köt. 313—5. 1.
Egyetlen (pontatlan) említése Stoeger Joannes Nemopucenus atya
„Scriptores Provinciáé Austriacae Societatís Jesu ab ejus origine ad
nostrae usque tempora" с. műve (Viennae-Ratisbonae 1856) 15. 1.
8 1 Mindkét kiadást használtam a római Nemzeti
könyvtárban.
82 Ez a De
Transylvania című fejezete az I. kiadás 91—100-ik,
a Il-ik kiadás 166— 178-ik s a III. kiadás 2-19—234. lapján olvasható,
70a
80
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пак, melynek munkásai az erdélyi jezsuiták működésének
első szakaszában, a Báthoryak korában, gyakran életüket is
kockáztatva a hitterjesztés, térítés, tiszta erkölcs és jellemfejlesztés terén tevékenykedtek Erdélyországban. De mellettök természetesen kiváló magyar rendtársak is szorgoskodtak, mint például Szántó István, majd neveltjeik.
Ez a munka a sikeres indulás után, Carrillo tíz esztendős
erdélyi működése alatt érte el tetőpontját. Távozásával, a háborús, zavaros politikai viszonyok közt azonban hirtelen megtorpant. Hisz az akadémiai jelleggel megnyílt kolozsvári főiskola nem végzett doktori avatást, habár arra jogosítva volt
is. Alapítója, a bölcs Báthory István ugyanis olyan intézetet
kívánt életre hívni, amilyenen egykor ő maga is tanult a
páduai

egyetemen

és

amilyet

gyönyörű alapítólevelének

ellenjegyzője, a tanult Berzeviczy Márton Párizsban látott.82
Ezt sajnos a mostoha idők nem engedték meg, még István
király halála után

sem; legalább is nincs semmi nyoma,

talán azért is, mert a Báthory-egyetem anyakönyvei az 1603-i
dúlás alkalmával elpusztultak. Ez pótolhatatlan

vesztesége

a magyar mívelődéstörténelemnek. Dacára ennek, a páterek
jelentéseiből és Possevino Antal atya

írásaiból az intézet

83 A Vilnán, 1581 május 12-én kelt g y ö n y ö r ű alapítólevél e része
így hangzik: Ut vero isti Collegio a nobis, ut supra dictum est, instituto,
ne ad iura, ornamenta, praeemineritias, ad consuetudinem reliquarum in

orbe Christiane Academiarum desit, ex Regia nostra singuJari gratia,
vigore pracsentium statuimus et dccernimus, ut qui in humanioribus
littcris hebraeis, graecis et latinis cum laude versatale fuerit, et postea
ad alterutrius facultatum sive Theologiae, sive Philosophiae fastigium,
ai g и mentis pi ins. doctrmae suae editis indivia Collegii pervenire voliierit,
ad gradui- et Bac-ealaiii-eatus, et Magisteri'!, et Doctoratus p r o m o v e d
possil Quae quidempromotio tantum dein iuris, dignitatis, praeeminentiae
ornamenti habeat, quantum' istiusmodi promotiones in; Italiae, Galliae,
Hispani'ae et Germaniae Academiis de iure et consuetudine habere soient
et possunt. Kaprinai: Hungaria Diplomatica tom. I. Vindobonae, 1768
p. 44. (Pontosabb kiadása a Fontes Rerum Trans. I. köt. 49. sz. a.)
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tantervét és tanárainak pedagógiai és tanítási módszerét pontosan ismerjük. Ezekből elég alaposan megrajzolhatjuk a kitűnő iskola fejlődését, kivált, hogy azt nem-katolikus ifjak
is haszonnal látogatták. Számon tarthatjuk nemes származású
tanulóit is. Ezek közt érdekes megállapítani Mihály vajda
Petrásku nevű fiát, aki a jezsuiták vezetése alatt oly alaposan megtanult latinul, hogy haláláig úgy írt84 idegeneknek és
levelei élvezettel olvashatók. Ez azért nevezetes dolog, mert
hazájában — Havasalföldében — nem lett volna kitől megszereznie diákos míveltségét.
k
Mindez azonban s általában az erdélyi jezsuiták másirányú társadalmi munkássága nem általánosan ismert. Ennek fő oka, hogy azt feltüntető forrásmunkám két kötete
csupán 1588 végéig halad és folytatása (1589-től 1613-ig)
a történettudomány nagy kárára még kiadatlan hever gyűjteményemben s benne Báthory Zsigmond levelezése a Rend
főnökével, Aquaviva Claudioval s a Szentszékkel. Sajnálatos ez azért is, mert munkáim egyszerre fényes világosságot
derítene arra a küzdelemre, melyet ez az alapjában véve
ma sem ismert fejedelem a hit érdekében éveken át kifejtett
s egyben arra a tényre is, hogy habár Báthory Gábor, „az
utolsó Báthory" katolikusnak született és neveltetett, annyira
közönyös maradt hit dolgában, hogy semmit sem tett vallásáért, sőt (egész felesleges módon) elvette a kolozsvári óvári
középkori templomot a katolikusoktól, később meg, az 1612-i
szebeni tavaszi országgyűlésen, száműzette Csíki István
püspököt és Koppáni Mátyás fejérvári diakónust, sok katolikus főúrral együtt, akik neki sérelmeik miatt nem hódoltak meg.85
Annál buzgóbban fáradoztak a hit ügyében azok az
atyák, akik a jezsuiták 1607-i kitiltása után is az országban
maradtak és világi papi ruhában működtek: Forró György,
Nagy János, Ladó Bálint, Kőrösy Ferenc, a biblia-fordító
Káldi György és Bányay -Sámuel, örök dicsőségei a Társaság
erdélyi munkásainak seregében.
Ezek közül 43 levelét fedeztem fel az 1602—26 közti időből
s adtam ki magyar-román oklevéltáram, a Documente VII—IX. kötetében;
Bucureçti, 1934—1937.
86 Részletesen felsorolva az Erdélyi orszagyűlési emlékek VI. kötete
84

223—4 1.
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Kiadatlan gyűjteményem s mellette Carrillo atya levelezésének nemrég megjelent befejező köteteSJ lesz hivatva
valójában megismertetni e buzgó jezsuita páterek önfeláldozó, áldásos munkáját, abban a szomorú, harcias korban,
amely Pázmány Péter nagyobb arányú működését közvetlenül megelőzte.
Addig is örvendjünk mostani kötetünk gazdag és értékes új forrásanyagának. Megjelenését két akadémiai bírálóm:
dr. Huszti József bizottsági előadó és dr. Gáldi László referens ügyszeretetének köszönhetem, akik értékét felismerték
és jóindulatú megjegyzéseikkel hozzájárultak ahhoz, hogy
illő köntösben és kiállításban váljék a történettudomány és
az általános irodalom hasznára.
Pécs, 194^)októbcr 15-én.

Dr. Veress Endre

** Ez 1943 tavaszán jelent meg Carrillo levelezése I. kötetének ki7
cfeszítéseképpen, ugyancsak a M. Tud. Akadéania Monumentái oklevéltári sorozata1 41-ik testes köteteként.
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