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Szerafikus Szent Ferentz Szerzetebéli, és 
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Mező-Szegedi Klastromnak régi Ok-leveleiből 
egybe szerkeztetelt, és az Isten szülő Szűz, 

Nagy Aszszonyunk ájtatos tisztelőinek lelki 
vigasztalásokra ki adott 

P. O r d i n á n s z K o n s t a n t i n 
Sz. Ferentz Szorossabb Rendtartását követő Szerzetes, 

és Áldozó Pap 

Váltságunknak 1830-dik Esztendejében, 

S z e g e d e n, 
Nyomtattatott Gr iinu Orbán Örököseinél 1831. 



Mint a rózsa a' tövisei között, úgy az cn 
Szerelmesem a' leányol lözött. Énekek éneke 
könyvének II. Rész. a' 2-dik V» 

Jmé mostantól fogva boldognál mondanál 
engem minden Nemzetségei ; mert nagy dolgolat 
tseleledett nélem, a' li hatalmas, és Szent az ö 
Neve. Szent Lukátsnál az I-ső Részben , a' 48 , és 
49. Versekben. 

Admittitur ad typum 
Sign. Pestini 17-nia Januarii 1831 

J o a n n e s D e r t s i k m. p. 
Regius Librorum Censor. 



Elő- s z d. 

A ' Rózsát valamint közönségesen minden Nemze-
tek legszebbnek, szinére, alkotására, illattyára néz-
ve legkelemetessebbnek, és így minden virágok Ki-
rálynéjának tartották; úgy szintén azt a' sértetlen 
szüzesség, kegyesség, szemérmetcsség, és szeplőte-
len tisztaság valódi képének, 's ábrázoló jelének len-
ni eggyezőleg elesmérték: innét valakit, úgymint kü-
lönösen szépet, kegyest, szelídet, t isztát, szűz sze-
mérinetességűet magasztalni akartak, azt a' termé-
szetnek ezen gyönyörű, 's ritka szépségű szülemén-
nyéhez hasonlították, sőt nem egykor őtet szintén 
rózsának nevezték. így a' mennyei Vőlegény, mi-
nekutánna Salamonnak felséges énekében választott 
szerelmes Jegyeséről nyilván megvallotta, hogy ő l e g -
s z e b b a' 1 e á n y o k k ö z ö t t . I. R. 7. v. Hogy ő 
m i n d e n e s t ő l s z é p , é s m a k u l a n é l k ü l v a -
l ó , végre így énekel felőle: M i n t a' r ó z s a , n. 
m. a' t ö v i s e k k ö z ö t t , ú g y a z é n S z e r e -
t ő i n a' l e á n y o k k ö z ö t t . II. R. 2. v. a' sz. A-
tyák eggyező magyarázattya után arról kételkednünk 
éppen nem lehet, hogy maga a' Sz. Lélek, ki Sala-
mon nyelve által szóllott, Máriát, mint elválasztott 

t * 
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Jegyesét amaz ékes nevezettel olly mennyei szépség-
nek hirdette, kinek fő ékességei az ártatlanság, sér-
tetlen szüzesség, szemérmetesség, tisztaság, sze-
lidse'g, és makula nélkül való tökélletes szépség. Ugy 
vagyon. A' sz. Atyák, és legjelessebb Egyházi Ta-
nítók a' Vőlegény nevezete alatt majd a1 Sz. Lel-
ket , majd az Isten' Fiát a' Jésus Krisztust, vala-
mint a' Jegyesnek képe alatt közös értelemmel majd 
a' földön vitézkedő Anyaszentegyházat, majd pedig 
Máriát, a' Krisztus' Annyát példáztatni hitelesen ál-
littyák, és tanittyák} jőlehet azt sem tagadják, hogy 
minden jámbor, Istenfélő , és hív kereszténynek lei-
ke a' Krisztusnak Jegyese, és a' Sz. Léleknek Tem-
ploma. 

Ezeket előre botsátván, ágy vélem, nem lészen 
felesleg való dolog, a' Krisztussal országid, megdi-
tsőűltt Szentek képeinek ájtatos tiszteletéről, — a' 
mint ez az eredeti keresztény Katolika Anyaszent-
egyházban eleitől fogva gyakoroltatott, — egy két 
szóval értekeznem. Már, ha valamint a' régiebb, 
úgy a' legújabb történetek nékünk vezér oktatáséi 
nem szolgálnának, millyen ítéletet kellessen e' mai ke-
resztény felekezetekben fennálló, és több tekéntet-
ben egymástól meghasonlott vélekedések felől hoz-
nunk, méltán tsudálkozhatnánk azon, hogy az erede-
ti Katolika Anyaszentegyháztól különvált keresztény 
gyülekezetekben még ezen úgy annyira magasztal-
tatott XlX-dik századnak első felében is ama' han-



gosan. elhireszteltt Tudósok közzul, kiváltképpen a' 
külső tartományokban nem kevesen találtatnak, kik 
szinten anyai tejjel beszívott , ós így erősen meg-
rögzött előítéletek által elfoglaltatván, mind e' mái 
napig is a' Római, avagy eredeti keresztény Katolika 
Vallást, és így ezzel a' Krisztustól erős kőszálra é-
p/tetett, \s XVIII-dik századoktól ólta állandóan vi-
rágzó Anyaszentegyházat olly szörnyű képtelenségek-
ről vádollyák, mellyek — legalább Magyar Hazánk-
ban — a' Tudóssabb férfiak társaságos gyülekeze-
tekből, valamint az ő írásokból is — hálá az egek-
nek — már régen kiavúltak. De vannak — fájdalom! 
a" mint fellyebb említém — főképpen a' külföldön , 
és nem kevesen vannak olly boldogtalan idegenség-
nek , sőt ellenségeskedésnek magvait hintegető atya-
fiak , kik majd barátságos beszélgetésekben, majd 
repülő írásaikban, sőt közrebotsátott könyveikben, 
vagy folyó írásaikban hirdetni, 's egyre vitatni nem 
átallyák, mintha a' Katolikus keresztények a' Szen-
tek* képeit babonás tisztelettel, sőt bálványozva i-
mádnák, 's azoknak bizonyos természet felett való, 
belső , és titkos erőt tulajdonitanának, és a* t. Jus-
sanak itt eszünkbe több Német orszáffi Protestáns 1-
róknak ezen pontban helytelen kitsapongásí, és a' 
közelébb elmúlt esztendőkben a' Katolikusok bosz-
szantására világ szerte kibotsátott méltatlan szidal-
mazási, és gúnyolódási, de főképpen, és nevezete-
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sen ama' tsudás, és valóban szónakozásra méltó szem-
re hányások, és nevetséges vádolások, mellyekkel 
harmad évben tartatott Londoni felső Parlamentom-
nak több nevezetes tagjai a' jámbor Irrlandiai Kato-
likusokat a' keresztény szeretetnek és igazságnak 
nem kevés sérelmével terhelték. Kár !!! végnélkül 
nagy kár, hogy a' tudományoknak talám minden á-
gaibá beavatott tudós férfiak, egyedül a' katolika 
hit vallásnak sarkalatos tzikkelyeiben járatlanok lévén, 
legalább pontos, és helyes ismeretek nélkül szűköl-
ködvén, ama5 régen mcgtzáfoltatott, és érdemlett fe-
ledékenységbe temetett aggnő regéket ismételni, és 
igya'tudós világnak vagy nevetségére, vagy legalább 
nem igen kedvező ítéletére magokat kitenni meg 
nem szűnnek; olly képtelenségeket, mondám, nagy 
igazságtalanul reánk mázolni, mollyeket a' valódi, 
és igazán hívő keresztény Katolikusok soha, nem 
tsak nem javallottak, sőt inkább világosan, és álha-
tatosan mindenkor kárhoztattak. 

Az illyetén vagy megtsalatkozott, vagy talám 
örömest patvarkodni, *s kötődni szerető atyafiaknak 
rövideden legyen mondva, hogy azokat szidalmazzák, 
mellyeket nem értenek, vagy a5 puszta agyvelejek-
ben képzeltt ellenségek ellen hadarásznak: mindaz-
által az is tagadhatatlanul igaz, hogy a' katolika 
Anyaszentegyháznak eggyik sarkalatos tanítása sze-
lént , jólehet a' végnélkül bőlts. hatalmas, j é , és 
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mérhetetlen erejű Isteni Felségnek munkálódása, és 
gondviselése minden látható, és láthatatlan alkotmá-
nyira általán fogva kitprjed, lígymint a' ki a' nap-
nak elevenítő, és jóltévő siígárit feltámasztya a* jók-
ra, és gonoszokra, és essőt ád az igazakra, és ha-
missakra; még is a* legbőltsebb Isteni jóság, vala-
mint az O Testamentomi híveire nézve bizonyos he-
lyeket kiválasztott, és különösen megszenteltt, hogy 
azokban Atyai kegyes, és bővséges jó téteményit 
jelesebben kinyilatkoztassa 5 úgy ar kegyelemnek 
törvényében is tetszett az Isteni Felségnek olly ből-
tsen végezni, hogy az ollyatén nevezetesebb helye-
ken, mellyekben az ájtatosan egybe sereglett ke-
resztény község az irgalmasságnak Attyálioz példás-
sabb buzgósággal, 's elevenebb bizodalommal folya-
modik , az Isten is illy különösen elválasztatott és 
ájtatosan meglátogattatott helyeken, ajándékinak 
bővebb, és gazdagabb kintseit az O választott népé-
re jelesebben kiöntse. 

Innét, Ua még is találtatnak — a' mint tsak nem 
minden idő szakaszban találtattak — kik ezen az 
Apostolok idejétől őlta mindenkor elesmért igazságot 
vagy egyenesen tagadják, és ostromollyák , vagy e-
legendő helyes okok nélkül kétségbe hozzák 5 nem 
tsak a' minden időkben virágzott sz. Atyák eggyező 
bizonyításoknak, és állandó tanításoknak, hanem az 
egész régiség hit vallásának is nyilván ellene monda-
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nak. Osztán az eredeti keresztény Anyaszentegyház-
nak ezen tzikkely eránt fennálló tanítását nem néinelly 
tudatlan, eggyes személyeknek együgyű vélekedések-
ből , vagy talám visszaélésekből, hanem a' sz. A-
tyáknak, jelesebb Egyházi Tanítóknak, és sz. gyü-
lekezetnek meghatározott végzéseikhői, megöroko-
sodott , közönséges hit vallásaikból kell meríteni. 
Ugy vélem, valaki ezeket a' tiszta igazságnak mérő 
serpenyőjében, minden elő ítélet, vagy részre hajlás 
nélkül lelkesen megfontollya, bizonnyal meggyőződik 
a' felől , hogy valamit ezen kisded munkában az Isten' 
Annya' tiszteletének Öregbítésére , és előmozdítására 
egybeszerkeztetterft, azt mindenütt a' legtisztább i-
gazságnak zsinór mértékéhez szabni a* lehetőségig i-
parkodtam 5 tudniillik az elég fontos okokkal bé-
bizonyított dolgokat, úgymint bizonyosan megtörtént-
teket 5 az hihetőket ellenben mint okosan javaiható 
de a' mellett szabad véleményekre tartozó törtene-
tek szinóben adtam elő $ szóval, úgy reménlem, hogy 
a' kegyes olvasó mind ezekből világosan látni fogja, 
mi nagy gondom volt arra, hogy a' bizonytalanokat, 
és kétségeseket a' bizonyossaktól, valamint a' való-
diakat a' valótlanaktól, az igazat a' nem igaztól pon-
tosan megkülümböztessem, végre hogy a' tisztelen-
dő régiségeket a' feledékenységnek homállyából dél 
színre hozzam. 



B é v e z e t e s 

Jólehet az Egri Nemes Káptalannak Levél-
tárában (Archívumában) világosan feljegyezve 
találtatik, hogy már 1210-dik évnek tájján, 
midőn Szerafimi sz. Ferentz néhány esztendők-
kel előtte Szerzetes társaságát felállítaná, avagy 
a' szentséges Romai Pápák helybe hagyásával 
megerőssitetné, némelly szerzetes Atyafiak az 
ő első társai 's tanítványi közziil Magyar Hazánk-
ban, nevezetesen pedig Eger Püspöki Városban 
letelepedtek volna , sőt mind Túróczi László 
Jésus Társaságabéli Atya e' következendő tzim-
mel jeleltt munkájában: Hungaria cum suis 
Regibus compendio data ; mind Szent iványi 
Mártony ugyan azon Társaságbéli Pap, és tör-
ténet iró ezt eggyezőleg bizonyittyák: mind az-
által az úgy neveztetett kissebb Atyafiak, avagy 
sz. Ferentz szerzetbéli Atyák (Franciscánusok) 
Országunkba törvényes bevételük nem előbb, 
hanem 1270-dik esztendőben IV-dik Béla Apos-
toli Fejedelmünknek Országlása alatt állapítta-
tott meg; ki is ezen szerzetes Rendhez különös 
kegy ellnességgel, és hajlandósággal viseltetvén 
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Budán , úgymint Magyar Hazánk fő Várossában 
sz. János Evangyélistának tiszteletére építtetett 
Templomba, és ugyan azon Szentről neveztetett 
Anya-klastromba az emiitett Szerzetes Atyafia-
kat fejér zászló alatt törvényesen bévezette, 
's beiktatta. 

Azomban szent Ferentz Atyánknak ezen 
kisded plántája alig kezdett Országunkban virí-
tani , és több nevezetes helyekre elterjedni, a* 
midőn mintegy első századjának lefolytával ama 
szent. Emulátornak szerzetes Tagjai az ő erede-
ti szerzeményöknek, és Rendszabásaiknak (Re-
gulájoknak) pontos, és tisztán való megtartásá-
tól lassanként eltávoztak, és igy eredeti szerze-
tes Regulájoktól, mellyet III-dik Honórius Római 
Szentséges Pápa szent Ferentznek alázatos cse« 
dezésére Krisztus Urunk születése után 1223-dik 
esztendőben Bullája által megerősített, az úgy 
neveztetett kissebb Atyafiak (Fratres Minores) 
több sarkalatos tzikkelyekre nézve naponként 
inkább inkább elhanyatlottak, elannyira, bogy 
I-ső Ulászló Királynak Országlása alatt 1445-dik 
esztendő tájján részszerént az Országból kiiga-
zitattak — tudniillik kik engedetienségökben 
átalkodva megmaradtak — részszerént az ere-
deti sz. Regulának szoros megtartására engedel-
mesen, és hiven viszsza tértek. Ezen szoros-
sabb rendtartásra magokat lekötelezett kissebb 
Atyafiakból, — kik a' Duna menti tartomány-
ban bizonyos Klastromokat állandóul megtartot-
tak , — keletkeztek osztán mind az Observáns' 
Atyáknak, mind az úgy neveztetett szorossabb 
rendtartásit Mariáua , és Salvatoriána Provin-
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tziabéli kisscbb Atyafiaknak Hazánkban mind 
e' napig fenn maradott Klastromaik, szerzetes 
Házaik. 

De kiváltképpen Nagy Lajos Apostoli Kirá-
lyunknak ditső Országlása alatt terjedtek el leg-
inkább az eredeti sz. Regulának tisztán és pon-
tosan megtartásához ragaszkodó kissebb Atya-
liaknak szerzetes Házaik, kik Bosnyák Országi 
Anya-Provintziából (Ex Yicariatu Bosnise) Ma-
gyar Hazánkba által plántáltattak; kiknek mi-
vel , úgy szólván, első szerzetes Ilázok, av agy 
Konventyek Tseri (Clieri) nevezetű helységben 
állíttatott fel, innét a' köznéptől Tseri Barátok-
nak (Fratres de Cheri) neveztettek el. Márpedig, 
— a' mi ezen kissebb Atyafiaknak az Urnák 
szőlőjében fáradhatatlan munkálkodásokat, A-
postoli, jeles buzgóságokat illeti, — ú g y vélem, 
nem szükséges itten hoszszasan vitatnom, vagy 
ok-levelekkel bébizonyitanom, az emiitett Tseri 
Barátok hány száz ezer Patarénus Eretnekeket, 
vagy is új Manikéusokat, e' felett melly szám-
talan Bosnyák, Scrbus, Bolgár Országbéli, va-
lamint Tóth, Horváth, Rátz, vagy Dalmata 
nyelvű lakosokat , szóval, a* katolika Anya-
szentegyházzal nem eggyesúlt Oláhokat a' Jésus 
Krisztusnak igaz aklába viszsza téritettek; nem 
említem, hány ezer pogányokat megvilágosítot-
t ak , és őket megkeresztelvén az életnek, igaz-
ságnak Krisztustól felállíttatott Országát a'föld-
nek minden részeire buzgóan terjesztették: 
holott ezt több mind bonni, mind külföldi ne-
vezetes , tudós férfiak, és történet i rók, 
még pedig mind e' mái napig fenn maradott hí-



12 

teles ok-levelekből elegendőképpen bebizonyí-
tották. 

A' mi pedig a' Conventualis, és Observans 
kissebb Atyafiak között az elsőbbség, vagy ré-
giebbségről való, 's hajdan olly igen hevesen 
folytatott versengéseket, 's villongásokat illeti, 
Magyar őszinteséggel megvallom, hogy azok-
nál sem haszontalanabb , sem botránkoztatóbb , 
szóval, atyafi szeretetet sértőbb szószaporitást 
alig találok. Tsak azt mondom tehát, liogy 
Üdvözítőnkről neveztetett (Salvatoriána) Pro-
vintziának első Fő Előj árúja (Provintziálisa) 
Pereszlényi Albert vala; ki is X-dik Leo Szent-
séges Pápa Egyházi Fő-kórmányozása alatt Ró-
mában az Ara Coeli nevezetű Klastromban tar-
tatott közönséges Gyűlésben (In Capitulo Gene-
ráli) Magyar Országi Salvatoriana Provintzia 
Fejének kineveztetett 1517-dik esztendőben. 
Azomban szükséges azt itt rövideden megjegyez-
nem , bogy mind azokat, valamiket ezen Me-
ző-Szeged alsó Városi szerzetes Háznak tör-
ténetes leírásából közre botsáthatok, mind a-
zokat, mondám ezen Üdvözítőnkről neveztetett 
Provintziában élt két jeles, és Tudós férfiak-
nak , úgymint P. Telek JóseíT, és P. Székesy 
Gábor, — kik ezen szerzetes Háznak Históri-
áját a' régi ok-Icvelckből nagyobb részint szor-
galmatosan egybe szerkesztették, — tulajdon 
hiteles Írásokból merítettem , azokat a"5 későbbi 
történetekkel megbővitvén ; kik közül az első 
ugyan a' sz. Theölogyiának több esztendőkig 
nevezetes Tanítója, az utóbbi pedig ugyan fel-
Jyebb emiitett Szegcdi Klastromnaktöbb izrom-
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han érdemes helybéli Előjárója vala ; kik is 
ezen szerzetes Házunknak régiebb, és jelesebb 
történeteit, a' mint fellyebb emlitém — rész-
szerént, és többnyire azon hiteles ok-Ievelek-
ből, mellyek a" Conventnek Levél - tárában 
(Archivumában) mind e' mái napig fenn tar-
tattak , 's épen megőriztettek; részszerént az 
ősi hitelesen bébizonyitott szóbéli hagyományok-
ból az utóbbi maradék kedvéért gondosan, és 
pontosan feljegyezgettek. 

Hogy tehát ezen kisded munkát bizonyos 
rendbe foglallyam, először is T. P. Telek Jóseff 
történeti Írását, mellyet 17GO-dik esztendőben 
béfejezett, veszem zsinór mértékűi, és annak 
tsak rövid, de jelesebb kivonásit fogom, a1 

mennyire kisded tehetségem engedi, Haza nyel-
vünkön liiven , és pontosan elő terjeszteni. 
Ellenben T. P. Székesy Gábornak jegyzeteit tsak 
olly tzikkelyekben fogom használni, mellyeket 
ő környülállásosan, és bővebb kifejezésekkel 
a' feledék homállyátói megmentett. 
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I. C z i k k e 1 y. 
Az alsó Mező-Szeged Városi Szerzetes 

HázJ ós Templomnak régiségéről, 
Js viszontagságiról. 

I. S z a k a s z . 

T. Páter Telek Jóseflf mindjárt Történet 
Írásának kezdetén egy bizonyos Török nyelven 
Arabs betűkkel i r t t , és hasonlóan Török pctsé-
telésekkel erősített védő, vagy inkább törvé-
nyesen bizonyító ok-levelet botsát előre; melly 
több mint 116 illyetén darabok között a' 4-dik 
szám alatt találtatik, maga eredeti valóságában 
pergaménre iratva a' mi Levél-tárunkban (Ar-
chivumban) őriztetik. Ezen ok-levél jólehet 
már T. P. Székcsy Gábornak Gárdjánságában 
bizonyos Török kereskedők által először Dal-
mata , avagy Rátz , ebből pedig miéink által 
Deák nyelvre által fordíttatott; mind az által 
e' folyó esztendőben Nagyságos Gróff Mayláth 
János Úrnak közbe járása, és kegyes jótétemén-
nyé által ugyan ezen eredeti Török ok-levél 
Nagyságos, és Tudós Hammer Bétsi Consiliári-
us Úr és a" Napkeleti nyelvekben Udvari Tal-
máts által német nyelvre által tétetett, általam 
pedig szóról szóra megmagyaráztatott; melJynek 
foglalattya e'képpen következik: 
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N-ro 4-o. 

Hudschet , az az bizonyító ok-levél , 
melly által az alsó Mező-Szeged Városi Havi 
Boldog Aszszonyról neveztetett Királyi Tem-
plom (Basilica) a' T. Páter Franciscánusok tör-
vényes birtokában megerősítetik. 

Az oka , és foglalattya ezen Írásnak c" 
következendő: ,, Minthogy Rózsa Ferentz , Ba-
„ log András , Piants Mártony , és Horváth 
„ Mártony bizonyították, hogy az úgynevezett 
„ Barátoknak (Baráta) kik Franciscánusok neve 
„ alatt esméretesek , a* Templom 53 eszten-
„ dőktől-ólta kezeikben — (birtokokban) —-
„ vagyon; úgy tehát ezen Templom ismét az 
„ emiitett Lelki Atyáknak (Baráta) kezeikben 
„ előbbeni szokott Isteni szolgálatokra, és Ta-
„ nitásokra kezeikben megerőssitetik, és en-
„ nek törvényes bizonyító ok-levele nékiek ki 
„ adatik, hogy ezt minden elő adandó sziiksé-
„ gekben elő mutathassák. íratott 1-ső Dsche-
„ mafinlewel holnapban a' Musulmánok szám-
„ lálása szerént (Hegyra) 969-dik esztendőben" 
(Az az: a' Keresztények számlálása szerént 
7-dik Januarii 1562-dikben: — Tehát nem 
1545-ben a" Török kereskedőknek helytelen 
fordítása szerént) „Alá Írattak négy bizony-
„ ságok, kik közzűl egyik Talmáts Mohamed 
„ Ben Musztafa, az bárom feltett petsétek alatt 
„ bárom Török Birák Szegedről; úgymint Ali 
„ Ben Abdurrahman, Achmet Ben Murát, ésMo-
„ hamed Benkemal." A' közepén az utolsó pe-
tsétnek (kivúlről a' jobb részén) vagyon ezen 
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Arabs közmondás : Men ssabere, safere. Az 
az: A' ki szenvedő, az a' győző. 

II. Ezeket előre botsátván az említett Tudós 
Szerzetes Atya, ezen Szegedi Klastrom történe-
tei írását e'képpen folytattya : Szerafim sz. 
Ferentznek szerzetes Famíliája, mint egy egek-
ből földre plántáltatott gyönyörűségnek Paradi-
tsoma mindjárt a' sz. Fundátornak halála után 
Magyar Országnak majd minden részeiben vi-
rágzani kezdett, és 1301-ső esztendő-ólta, a1 

mint P. Wading a' Szerzetnek Krónikájában, 
és Pázmán Péter Esztergami Érsek, és Kardi-
nális Prímás idejében tartatott Nemzeti Egy-
házi Gyűlésben említetik , Szegeden is Plavi 
Boldog Aszszony, akkor még kisded Templo-
ma mellé mint gazdagon gyümöltsöző élő fa 
béültettetett. Ezen Szerafim sz. Fercntz Atyá-
nak kisded, és alázatos fiai akkor alatsony sza-
bású szerzetes hajlékban, több mint egy század-
nál nagy szegénységben, sanyarúságban, és a" 
szent Regulának szoros megtartásában éltek ; 
úgy hogy valamelly felszabadításnak, (Dispen-
satiónak) avagy a' sz. Regulán való meg tágí-
tásnak nyomára közöttök éppen nem találhatunk: 
jólehet azon okból mivel ők nem remeték 
módjára a' pusztákban, hanem szerzetes kla-
stromi társaságban egygyütt éltek, Convcntuá-
lisoknak neveztettek, azon Franciscánus Atya-
fiaktól való megkülömböztetés végett, kik a'J 

pusztákban elszórva külön remetéskedtek, ma-
gányos életet viseltek. Azonban valamint más 
Coni elitekben, úgy a1 Szegedi Klastromban is , 
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mintegy Századnak lefolyta után az eredeti szer-
zetes buzgóság meghűlni, hanyatlani kezdett, 
a* fogadott sanyarú nagy szegénység únalomba 
jöt t , és az ősi szerzetes törvények megtartása 
tsak nem egészlen elenyészett a' klastromi 
Társaságban élő kissebb Atyafiak között: végre 
annyira mentt a 'dolog, hogy midőn 1144-dik 
esztendőben a' szomszéd Csanádi, Lippai, Gyu-
lai , és egész Erdélyi tartomány (Custodia) az 
előbbi szoros rendtartás helyre állítását (Szer-
zetes Reformátiót) híven bévették, ezen Szegc-
di Klastromban lakozó Atyafiak is részént az 
emiitett szerzeti Reformátióhoz állottak , ré-
szént egy némellyek közzülök az újra feleleve-
nített szoros rendtartástól vonakodván mind 
Pápai, mind pedig Királyi rendelések által a' 
szerzeti Reformátióhoz állott Conventeket el-
hagyni kénszeritettek. 

III. My módon 1444-dik esztendőtől kezd-
ve az eredeti szoros rendtartás, és sz. Ferentz 
Atyánktól megállapított legnagyobb szegénység 
ezen Szegedi Conventben is helyre állitatván, 
újra virágzani kezdett. De kinek köszönbet-
tyük ezt Isten után ? hanem leginkább , és ne-
vezetesen ama' jeles szentséggel, és érdemek-
kel tellyes nagy Férfiaknak, úgymint Pitzénu-
mi sz. Jakabnak (Jacobo de Marchia) és Ilapi-
stránus sz. Jánosnak, kik fáradhatatlan , Iste-
nes buzgólkodásokkal nem tsak Szerafim szent 
Ferentz Atyánk eredeti Regulájának szorossabb 
megtartását több tartományokban , nevezetesen 
pedig Magyar Hazánkban felclevenitették , ha-
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nem e' felett számláihatatlan sok ezer Eretneke-
ket szelíd , és buzgó tanításokkal a' Krisztus 
igaz aklába viszsza téritettek. Hogy pedig , va-
lamint Kapistránus János, úgy Marcliiai Jakab, 
és ez utóbbi két izben ezen alsó Mező-Szegedi 
Klastromunkat meglátogatták, sőt abban húza-
mossabb ideig is múlatoztak légyen, azt több 
históriai dátumok, és hiteles ok-levelek minden 
kétségen kivűl bébizonyittyák: nevezet szerént 
pedig Bonfinius (Decade 3. L. 8.) az emlí-
tettem dologról ezeket jegyzette fe l : „Jacobus 
Picenus, vir Sanctissimus defuncto socio 
CJoanne Capistrano) et amplijicata Religio-
ne Diui Francisci in Italiam reversus est. " 
A z a z : „ Pitzénumi Jakab legszentebb férj fi ú , 
„ mcghaJálozván az ő társa Kapistránus Já-
„ nos — minckutánna szent Ferentz Szerzetét 
„ elterjesztette volna, viszsza tért Olasz Or-
„ szágba." 

IV. Illy szerentsés előmenetellel naponként 
terjedvén, és gyarapodván sz. Ferentz kissebb 
Atyafiainak szorossabb rendtartású Famíliája, 
Magyar Hazánknak ditső, 's el felejthetetlen em-
lékezetű Apostoli Királlyá, 's koronás Akhille-
se Corvinus Mátyás ezen szorossabb rendtartá-
sit, azon időben már széltében elbiresedett szer-
zetes Aty afiaknak (Fratrum de Observantia) 
tsak azon okból is hatalmas védője, és Pártfo-
gója, hogy Kapistránus Jánoshoz — ki nékie 
Attyának Nagy Hunyadi Jánosnak halálakor a' 
Magyar Királyi sz. Koronát — titkos szent ihlés-
ből é , vagy elő érzésből ? nem vitatom — 
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de tsak ugyan világos szavakkal megjövendöl-
te valamint Markhiai , vagy Pitzénumi szent 
Jakabhoz is nyájasan leereszkedő , 's szives 
barátsággal, és bizodalommal viseltetett; mi-
dőn 1465-dik esztendőben ezen Havi Boldog 
Aszszonynak tiszteletére épitetett, 's akkor még 
kisded Templomnak tágas kerítésében Ország-
Gyűlést (Diaetam) tartana, az Istenszülő Szűz, 
és édes Magyar Hazánk választott Nagy Asz-
szonya eránt való kegyes buzgóságából, és fiúi 
tiszteletéből viseltetvén, önként való fogadás-
ból eltökél lette, hogy ama régi kisded Temp-
lom' helyébe egy Királyi díszes Templom (ac-
des Basilica) felemeltetnék; egyszersmind szent 
Ferentz fiainak Conventyek Királyi költséggel 
felépítetnék. Nem is lett sikeretlen buzgó fel-
tétele ; mert ezen Máriát tisztelő nagy Fejede-
lem, jólehet a' dühös háborúnak szélvészeivel 
tsak nem egész életében küszködni kénszerite-
te t t ; mind az által valamint e' roppant nagysá-
gú Templomot, úgy az hozzá kaptsoltt Klastro-
mot is nagyobb résznyire fundamentomából még 
éltében felemelte — a' mint ezt a" Magyar Kró-
nikában (in Mariali Corona) 1468-dik esztendő-
re nézve feltalálhattyuk. — Meg nem elégedett 
pedig ezzel az emiitett ditső, és halhatatlan 
emlékezetű Nagy Király , sőt hogy az Isten An-
nya , u. m. Országunk választott nagy Aszszo-
nya eránt való fiúi tiszteletének örök emlékét 
hagyná, tulajdon Királyi drága kövekkel, nagy 
igaz gyöngyökkel gazdagon ld tűzött palástyát 
ezen Havi Boldog Aszszonyról neveztetett, és ál-
tala fundáltatott Királyi Templomnak ajándékozá. 

2 * 
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V. Már fcllyebb említőnk , hogy Corvinus 
Mátyás Királyunk 1490-dikben elkezdett épüle-
teket tokélletesen el nem végezhette ; ugyan 
azért utánna következett II-dik Ulászló alatt 
többnyire az ájtatos és vagyonosabb Szegedi 
Polgároknak, valamint a' szomszéd Helységek-
nek Istenes költségével mind a' Templom, mind 
a' Klastrom 1503-dikbantökélletességre vitetett, 
a' mint bogy ez a' Provintziának Históriájában 
hitelesen feljegyezve olvastatik. Nem is talál-
taték senki, a' ki ditső Koronás Fejedelmének 
éltében valamint a' Templomnak, úgy e' szerze-
tes Háznak békés birtokában a' mi Atyánkfiait 
háborgatni merészlette volna; de annak liólta 
után mintegy 1495-ben e' miatt elég nagy za-
varodások és háborúságok támadtak a' kéf kü-
lömbözö rendtartásit Atyafiak között 

mellycket végre Vl-dik Sándor Római 
szentséges Pápának az Egri Püspökhöz Tamás-
hoz , és az Esztergami nagy Préposthoz botsá-
tott Apostoli Levele szüntethetett, és tsendesít-
hetett le : adatott pedig ezen Bulla 1497-dik 
évben ezen aláírással (Dátum Romac apud S. 
Petrum anno incarnationis Dominicac 1497-mo 
III Nonas Novembris Pontificatus nostri anno 
VI-o) Ezen időtől-ólta meg nem szűntek mind 
e" mái napig ezen Klastromban , és Templom-
ban az úgy nevezett szorossabb rendtartása kis-
sebb Atyafiak éj jel 's nappal a'v Felséges Isten-
nek szolgálni; mert jólehet 1525-dik esztendő-
ben, melly a' gyászos, és örökre siralmas emléke-
zetű Mohátsi veszedelmet megelőzte, néhány e-
zcrből álló kóborló Török tsoportok ezen tájjék-
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ra berontván, és a" többször említett Klastrom 
és Templom alá tüzet vetvén, azokat porba 's 
hamuba temették; mind az által sz. Ferentz 
Atyánknak hívséges Fiai ezen rémitő és szo-
morú pusztul ás. után is, némelly alatsony guny-
hókban magokat meg vonván, a' Havi Boldog 
Szűznek fedezetétől megfosztott Templomától 
el nem távoztak. Ámbár pedig a' lakosok nagy 
részént elfutottak, a' megretten tt nép élete fen-
tartása végett a1 pusztákon elszélledett, vagy 
hamarjában a' nádas rétek közzé elrejtezett; de 
a' kissebb Atyafiak az Isten Annyának oltalma-
zó palástya alá futván rcttenthetetien bátorság-
gal , és álhatatossággal állásokat el nem hagyták. 
Minckutánna pedig Buda országunk Fő városa 
Szolimánnak ravaszsága által elfoglaltatván , 
mintegy 1552-dik év tájján Mező Szeged Vá-
rosa is Török kézre jutott volna, a" pusztító 
ellenség előtt elfutamodott nép nem tsak d' vá-
rost, hanem annak vidékét is tsak nem cgészlen 
elpusztúlásra juttatta. Látván azért a' külöin-
ben durva, és kegyetlen ozmány nép, avagy 
Törökség, hogy a' Keresztény népnek jobbágy i 
szolgál attyával nem élhetne, az elszélledett vagy 
legyilkoltt lelki Pásztoroknak fogyatkozása, 
's nem léte miatt kéntclenitctett tsekély szám-
má I megmaradott szerzetes társainkat azon vég-
re mghivni, hogy így az ő tanátsadások, atyai 
oktatások, álszentségeknek kiszolgáltatása, és 
egyébb lelki foglalatosságok tellyesitése által az 
elszéllyedett keresztényeket elhagyott lioimy ok-
ba viszsza édesittsék; ugyan ezen időtől fogva 
a* Török ő vélek kegyessebben kezdett bánni, 
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sőt különös védelmébe pártfogása alá vette őket: 
innét 1625-dik évben megengedte, hogy az alsó 
Szeged Városi elpusztúltt Convent 6 szerzetes 
Atyafiaknak lakására ujjra felépíttessék. Nem 
külömben minthogy Havi Boldog Asszonyunk, és 
Anyánk felséges Hajléka sok ideig fedél nél-
ki 1 állván, végső romláshoz, és pusztuláshoz kö-
zelgetne , az akkori Szegedi kórmanyozó Basa 
kegyelmesen megengedte, hogy az újjra meg-
igazitassék, 's fedél alá vétessék, a" mint ezen 
eredeti Engedelem-Levelek Török nyelven par-
gaméntra íratva Levél-tárunkban mái napig fel-
találtatnak. Ezeknek egyikét helyesnek talál-
tam magyarra biven fordítva ide mellékelni. 

I b r a h i m B a s a v é g z é s é n e k f o g l a l a t t y a . 

„ E' jelen való parantsolatunknál fogva ki-
nek kinek tudtára adatik; hogy az alsó Vá-
rosban , vagy Szeged Városában vagyon a' 
Szerzeteseknek egy némelly Temploma, a1 

mellynek régi időtől ólta birtokában vannak: 
mint hogy pedig mostanában mind a' Klas-
trom , mind Templom bizonyos romlásra van 
kitéve, és így megújjítás nélkül szűkölköd-
nek , és a' fenn emiitett Szerzetesek legna-
gyobb alázatossággal esedeznek, nehogy ezen 
felettébb szükséges építésben meggátoltassa-
nak: innét az ő kéréseknek eleget akarván ten-
ni , de bizonyos meghatározás mellett, meg-
engedem, hogy a'' Templomot, és Conventct, 
de olly móddal a' mint ez előtt állolt, még 
pedig minden akadály nélkül megújjithassák, 
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v semmiképpen pedig valamelJy új épületet 
„ felemelni ne merészeilyenek." 

1003-dik esztendőben (a*1 Török évi szám-
láhís szerént) — Ezekhez adván 622. eszt. 
mellyck Mahomednek Mekkai futását megelőz-
ték, ki jön Urunk születése után 1625-dik eszt. 

A l á í r á s O N u h á r e m 
(f* S.) Ibrahim Basa Szegedi Commcndáns. 

—- Ezen Török Levélnek hiteles fordítása, 
melly Orsován német nyelvre tetetett 1726-ban 
az eredeti Levéllel cgygyütt fenn tartatik. 

Második Czikkely. 
A3 Szentséges Szűz Mariának, avagy úgy 
neveztetett segítő Boldog Aszszonynak 

a3 Nagy oltáron régi, és emlékezetet 
meghaladó időktől ólta 

tiszteltetett 

K e g y e l m e s K é p é r ő l . 
Lépjünk már által a' kegyelmekről neve-

zetes Szegcdi Királyi Templomnak most nagy 
oltárán lévő igen régi időktől ólta ájtatos tisz-
teletben tartatott Országunk választott Nagy 
Aszszonya szentséges képének bővebb leírására. 
Mindenek előtt méltó itt megjegyeznünk, hogy 
T. P. Székesy Gábor, u. m. a' Szeged Alsó 
Városi Klastrom több esztendőkig érdemes hely-
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béli Előj ár ójának hiteles leírásában az emiitett 
szentséges képnek nevezetes viszontagsági egész 
kitcrjedésiben pontosan elő adatnak ; ugyan 
azért illendőnek lenni Ítéltem, hogy fellyebb 
emiitett T. P. Székesy Gábornak részszerént 

-ok-levelekből, részszerént kézről kézre, száj-
ról szájra által adott állandó, és hiteles hagyo-
mányokból egybe szerkeztetett kézírását , a' 
mennyire lehetett, szóról szóra, és híven ma-
gyarra fordítva közöllyem az érdemes olvasók-
kal. Hallyuk tehát ama' kegyes életű szerzetes 
Atyának az emiitett sz. képnek eredetéről, 's 
régiségéről feljeg)'zett jeles észre vételeit. 

I. Én , — így szóll Páter Székesy, — nem 
helytelenül gyanítom, sőt alap-igazságon épűltt ál-
lítás szerént úgy vélekedem, hogy e* mái napig 
oltárunkra felemeltetett kegyelmes, és kelle-
metes elevenséggel lerajzlott szent kép nem egy 
azzal, mellyről ezen Felséges Királyi építmény 
már a" legrégiebb időkben Havi Boldog Asz-
szony Templomának elneveztetett (S. Mariae 
Majoris ad Nives) holott e' mái napig fennálló 
szent kép tététől fogva talpig külömbözik azon 
eredetinek mássátói, melly Romában (Maria 
Maggiore) úgy neveztetett, és az Isten Annyá-
nak tiszteletérc Liberius Pápának idejekor fő 
nemzetségű Patritius János Istenes költségével 
Rómának Eskvilia nevezetű Dombján felépítte-
tett Basilika Szentegyházban ájtatosan tisztelte-
tik, és a' mellyről azt tartya a' századok ólta ál-
landó hagyományok szerént fenn maradott ke-
gyes bit, és közvélekedés, hogy ama Római eredeti 
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sz. kép sz. Lukáts Evangyelistának, u. m. or-
vosnak, és egyszersmind jeles Festőnek (Pi-
ctoris) tulajdon kezével ábrázoltatott le. Tartsuk 
bár és szemesen hasonlittsuk egybe a' két fes-
tésnek , u. m. a' Rómainak és mái Szegedinek 
egész állását, és fő vonásait, szembe tűnőkép-
pen látni fogjuk a' tetemes nagy kiUömbséget. 
Innét hiteles kútfőkből gtfaníthattyuk, sőt nem 
helytelenül állithattyuk, hogy a? Havi Boldog 
Aszszonyról neveztetett Szegedi Templomnak 
valaha a' nagy oltáron tiszteltetett szentséges 
képét a' mint sok hitelre méltó Szegedi öregek 
kézről kézre bizonyíték, és a' későbbi unokák-
nak emlékezet okáért által adák, a" pusztító Tö-
rök háborúnak alkalmával mintegy 1552-dik 
esztendő tájján, midőn Mező Szeged Városát 
a ' pogány legelőször igája alá vetette, és min-
den szentséges dolgokat feldúlván 's letapodván, 
dühösségének feláldozta. — Azon Havi Boldog 
Aszszonynak régiebb képét, és a' Rómainak igaz 
niásolattyát, mondám némelly Isten félő Sze-
gedi lakosok a' köz veszélyből kiragadták, és 
a' Török előtt futással megmenekedvén a' szom-
széd Makó Városába által vitték, és a* melly 
(ha talám éppen az lehetne) az emiitett Makói 
Templomnak egy oldal oltárán a' bemenetelnek 
balfelén helyheztetve, mái napig is szemléltetik. 

• — Valóban én, a' ki ezen régi írásokat magyar 
nyelvre fordítottam, az emiitett képet 1819-ben 
ugyan ott lev rén, tulajdon szemeimmel láttam, 
sőt azon oltárnál sz. Misét is szolgáltam—Mind-
azáltal ha ugyan az légy en é' ama eredeti Sze-
gedi IlaviBoldog Aszszony boldog képe, melly-
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ről a" régi-Szegedi Templom úgy neveztetett, 
azt állitani tsak egy szóval sem bátorkodom ; 
ámbár az említett Makói Templomban lévő 
példány a' Bómai (Maria Maggiore nevezetű 
Basilikának originállyát (eredeti festést) elég he-
lycsen ábrázollya, mellyért az a' nevezett Mező 
városnak ájtatos Katholikus hívei által különös 
tiszteletben tartatik. e 

IL A' mi tehát a" mái Szegedi Templom' 
nagy oltárán köz tiszteletre kitétetett kegyelmes 
képet illeti, melly nem tsak az ájtatos, 's Máriát 
biven tisztelő Szegedi keresztény községtől, ha-
nem a' szomszéd vidékekben lévő Katholikus 
Hívektől is a' régi időktől fogva példás buzgó-
sággal meglátogattatik, annak sokféle viszontag-
ság» valamint súlyosabbak , úgy annál nevezete-
sebbek 's ditsőségesebbek lettek. Tudniillik, mi-
dőn ama Szegedre nézve igen siralmas 1552-dik 
évben a' pusztító, és üldöző pogány Töröknek 
dühös megtámadása, 's végre a" városnak el-
foglalása miatt ezen sz. kép sem maradhatna 
előbbeni tiszteletének helyén, és igy azt mil-
lyen viszontagság érdekelhette ? ezen kérdésre 
tiszta egyenes szivűséggel kéntelenitetcm meg-
vallani, hogy a' mi házi Levéltárunkban (Ar-
chívumunkban) tsak egy sor ok-levél mai na-
pon fel nem találtatik És vallyon le-
het azt tsudálnunk olly sok irtóztó feldúlások, 
égetések, pusztítások, és rablások utánn 
— — meiJyeket ezen hajdan is olly virágzó 
Sz. K. Ns. Várossal egygyütt a* mi szegény 
szerzetes hajlékunk is szükségképpen szenve-
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dett? Valamit tehát itten amaz érdemes, és ezen 
Klastromnak több esztendőkig bőlts Előjárója 's 
Gárdjánnya a' firúl fira élő nyelvvel hagyott, 
de hitelesen bebizonyított ősi traditziókból 
's Hagyományokból, úgy az előbbi helybéli Elő-
járóknak Írásiból pontosan feljegyzett, én azt ha-
sonló hivséggel 's pontossággal fogom az ő egybe 
6zeikésztetéséből szeretett Magyar Hazámmal, 
fő képpen az Isten Annyának ájtatos tisztelői-
vel közleni. De előre kell itt botsátanom ama' 
mind régiebb, mind mái nap virágzó Tudósok-
nak egyik fő princípiumát (avagy fenék állítá-
sát) melly abban áll, hogy a' nemzetségről nem-
zetségre, Ősökről 's Atyákról Fiakra onokákra* 
szakadatlanul lefolyt, szóbéli vagy élő nyelvel 
tett hagyományokat, ha talám a* mellékes kör-
nyülállásokra nézve nem egészlen i s , de leg-
alább a' történeti fő dolgokra, vagy a' beszéd-
nek fő tárgyaira nézve józan gondolkodás sze-
i ónt nem kell, de nem is lehet mindenkor két-
ségbe hozni. Ha pedig találkoznak mái napig is 
ollyanok, kik az ellen mondásra kész ügyes-
kedések végett hiteles bizonyításokon épiiltt 
történet' elbcszélléscket p. o. egy esztendő vagy 
talám egy holnap múlva is tsupán elme viszke-
tegségből tagadják, vagy legalább a' kételkedés-
nek homályába dönteni szeretik, én arról nem 
tehetek: legalább azt szerény egyenes szívúség-
gel bátorkodom elmondani, hogy az illyetén 
akadozás soha sem volt az igazság szereteté-
nek tekéntetre méltó béllyege. 
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III. Ezeket nagyobb világosság kedvéért 
előre botsátván, folytatom már T. P. Székesy 
Gábornak ama* kegyelmes képről — melly már 
régi időktől ólta segítő Boldog Asszonynak ne-
veztetik, — valamint annak viszontagságairól 
szerény egyszerűséggel előadott történeti leírá-
sát. Betsiiletes , és tisztes öreg Kaszta János 
(u. m. P. Székesy) érdemes férfiú, és közel 50 
esztendeig az alsó Városi Templomnak józan 
életű Kántora, idejére nézve mintegy 70 eszten-
dős több más hozzá hasonló, vagy nála még é-
lemedetebb tisztes Öreg Polgárokkal egyetem-
ben nem egyszer bizonyította, hogy ó nagy At-
tyától, valamint amazok Ős jámbor eleiktől bi-
zonyosan hallották, mint olly közönségesen el-
terjedett, *s tudva lévő tsudálatos történetet, 
niellyet még az ártatlan gyermekek is egy más 
között gyakorta elbeszéllettek, hogy az említett 
kegyelmes képet — minekutánna a* dühös po-
gány Török a* fellyebb említett 1552-dik esz-
tendőben e* nemes Mező Szeged Városában min-
deneket felforgatván, vagy elragadozván, a' mi 
Templomunkat is tűzbe 's lángba borította vol-
na , egy némelly az Isten szülő Szűznek kétség 
nélkül ájtatos tisztelője — az említett szentsé-
ges képet az emésztő tűz lángok közzül kira-
gadta ; de a* Török ellenségtől űzőbe vétetvén, 
a' midőn más bátorságosabb helyet hevenyében 
nem találna, a* szent képet öszvegöngyölgetve, 
a* mi kertünk mellett lévő tótsába, vagy mo-
tsárba — melly mind e* mai napig ki nem szá-
radván , tsöpörhének neveztetik — egészlen 
bemártotta és a* viznek fenekére el merítette, 
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remélvén, hogy kedvező alkalmatossággal azt 
onnét majd ismét felemelheti, és megtisztogat-
ván azt elŐbbeni diszes helyére ismét viszsza 
helyhezteti. Azonban az Isteni gondviselésnek 
tetszvén mást rendelni, Máriának amaz ájtatos 
tisztelője vagy a' kegyetlen Török ellenség' gyil-
kos dühösségének áldozattyává lett, vagy annak 
kemény rabságába elhnrtzoltatott, vagy ki tud-
ja vele mi történhetett, mellynél fogva ama' drá-
ga kintset a' fenn említett tótsában eltemetve 
hagyni kintclenittetett, úgy hogy ama1 szentsé-
ges képnek hol léte sőt tsak nem emlékezete is 
vele együtt elenyészne. Azon közben Máriának 
némelly ájtatos tisztelői a' Szegedi hív keresz-
tények közzül, látván, és fájlalván magokat a-
ma' drága kintstől megfosztatva lenni, hogy an-
nak ájtatos vissza emlékezésével magokat némíi 
nému képpen vigasztalhatnák, az elenyészet sz. 
képnek eredeti formájára egy kőből díszesen 
kifaragott képet emeltek, a' minthogy az mind 
e' mái napig is a' Templomnak fő ajtaja előtt 
ékesen kifaragott oszlopon körül korlátolva, és 
több Szenteknek 's Arkangyaloknak kőből fara-
gott képeivel környül vétetve fennáll, és az 
lúvektől különös ájtatossággal szakadatlanúl 
mind ez ideig tiszteltetik. 

IV. Mind az által a' mindeneknek legböl-
tsebb, leghatalmasabb erősen, és édesen elren-
delő Istene meg nem engedte tovább, hogy az 
Ó szerelmes egy szülött Fia a' Jésus Krisztus 
Annyának ezen jeles képe, és ábrázolása tisz-
teletlened a' motsár vízben mind végig elrejtve 
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eltemetve maradna, a' midőn azt valóban igen 
különös, és tsudálatos módon ismét felfedezni, 
napvilágra hozni méltóztatott, a' melly jeles tör-
ténet megérdemli, hogy a' legkésőbbi onokák-
nak is háladatos emlékezetekben fentartassék. 
Hallya tehát az eredeti buzgóságban — fájda-
lom — ! ! naponként hülledező elfajjúltt keresz-
tény világ! de ballyák lelki vigasztal ásókra Má-
riának el nem tsüggedett hívséges Magyarjai, 
igaz tisztelői! és az Isten szülő Szűznek dítsé-
retére sziveknek ömledező örömével fakadjanak. 

Majd szintén 80 esztendők elmúltak, hogy 
ama' drága mennyei gyöngy az iszapos motsár-
nak fenekén eltemetve feküdtt, midőn mintegy 
1630-dik esztendő táján egy némelly Török vi-
téz lovának úsztatása, a1 vagy itatása kedvéért, 
azt a' többszer említett tsöpörke tavához vezet-
né. Alig hogy a' szélibe ér t , midőn a1 barom 
megrezzenvén, hirtelen vissza ugrott, és semmi 
ösztönözésre eleinten a' vizbe bémenni nem a-
kar t ; végtére még is (P. Székesynek tulajdon 
szavai szerént) mc^arkanyúztatván, a'vizbe be-
ugrott : de miiielyest azon helyre ért a' ló, a' 
hol a' szentséges kép elrejtve feküdt, legottan 
két első lábaival térdre esett, mint egy különös 
belső ösztönnel jelentvén, hogy ott valamelly 
tisztelendő szent dolognak kell rejtve lenni, 
a' midőn a' rajta ülő vitéztől ismét megsarkan-
tyúztatván, eggyik körmének patkójával a' 
szentséges képét sérelem nélkül kirántotta. Ezt 
meglátván a' Török, legottan az iszapból ha-
marjában megmosta , és elálmélkodván an-
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nak gyönyörű és mint egy mennyei szépségén, 
tüstént a*' Conventbéli Pátereknek általadta ezen 
szavakkal: „ íme u, m. a keresztények An-
nya , és Asszonnyá! mellyet a vizben ta-
láltam , vegyétek azt magatokhoz viszsza. 
Ekkor elbeszélvén a' Török vitéz az egész tör-
ténetet , a ' képet általadta, melly is nem sok 
idő múlva előbbeni helyére tisztelettel viszsza 
tétetvén, az egész Szegedi ájtatos keresztény né-
pet kimondhatalan nagy örömmel betöltötte, a' 
később onokák azt öröm könnyekbe lábadozó 
szemeikkel láthatván, mellyet bóldog emléke-
zetű Ős Atyáik nékiek gyermekségekben sirán-
kozva , és panaszolkodva emlegetlek, mineku-
tánna az véletlenül eltűnt szemeik elől, és vé-
lekedések szerént végképpen elenyészett. Ép-
pen nem lehet tehát tsudálnunk, hogy fő kép-
pen ezen idő ólta Szabad Szeged Királyi Város-
nak hív Katholikus Lakosi minden szükségek-
ben, és szorongatásikban ezen kegyelmes sz. kép 
mellett a' Felséges Istennek és Máriának, úgy 
mint a' Jésus Krisztus szerelmes Annyának ke-
gyes óltalma, 's pártfogása alá mindenkor búz-
gó ájtatossággal és fiái bizodalommal folyamod-
tak, és az ősi eleven buzgóságban álbatatosan 
megmaradott jámbor keresztények mind e1 mái 
napig is fiúi tisztelettel folyamodni meg nem 
szűntek; kik velünk eggyütt háladatos szívvel 
elesmérik, hogy Isten után Máriának Országunk 
örökös nagy Asszonyának köszönhettyük, hogy 
valamint édes Hazánk ezen nemes Várossal 
cggjiitt a' pogány Török ellenségnek vas igája 
alól kimenekedett, úgy nemzetünknek díszére, 
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és örömére az oszmúnyok dühös pusztítása által 
ezen Felséges Királyi Templom végképpen le 
nem rontatott. Nem ok nélkül neveztetett tehát 
ezen kegyelmes képben tiszteltetett Isten szülő 
Szűz segítő Boldog Asszonynak ( A a x i l i a t r i x 
SzegedLensis.) 

V. Minthogy pedig — a* mint már másutt 
említettem — e' mái nagy oltárra helyheztetett 
kegyelmes kép nem ugyan egy azzal, mellyről 
ezen királyi jeles építmény , avagy Templom 
Havi Boldog Asszony Templomának elnevezte-
tet t , méltán kérdésbe vehettyük: Honnan, ki-
től tétetett ezen mái Szentséges kép ezen Szeged 
Alsó Városi Templomba? Minekelőtte ezekre a% 

lehetőségig, ha talám nem kielégítőleg is meg-
felellyek, meg kell előre jegyzenem , és azon 
igazságot szerényen megvallanom, hogy midőn a* 
kétes vagy nem eléggé világos esetekben a' do-
lognak, vagy történeteknek elhatározott valósá-
gát tellyes világosságra nem vihettyük, h nyilvá-
nosan fel nem fedezhettyük, kéntelenítetünk az 
egy hihetőséggel megelégedni, legalább én tsekély 
ítéletem szerént úgy vélekedem, hogy ezen elő 
feltétel a' józan okosságnak törvény szabásaival 
eléggé megeggyez. Már pedig minthogy mind 
ez ideig sem én , sem tudtomra mások a' feltett 
kérdést megfejthető eredeti ok-leveleket nem 
találtak , sem elő nem mutathattak , innét a* 
többszer említett két történet író szerzetes A-
tyákkal egyedül a* régi hagyományokhoz avagy 
az Ős Atyákról fiókra 's onokáikra terjesztett 
véleményekhez kell folyamodnom .— talám a* 
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későbbi idő ezt dél színre fogja hozhatni — 
azomban itt is két külömböző vélekedésre ta-
lálunk. Az előbbi szelént némellyek azt állít-
tyák, hogy a' mái Boldog Asszony felettébb ré-
gi képe, és emberi emlékezetet felyül múló fes-
tett ábrázolása valaha a' Csanádi Székes Tem-
plomból hozattatott légyen Szegedre, még pe-
dig vagy azon Szerzetes Atyánkfiai által, kik a' 
kegyetlen Török ellenségnek üldözése előtt el-
futván, mintegy 1552-dik esztendő tájján azt 
magokkal ide Mező-Szegedre általhozták, vagy 
pedig más Isten' Annyát ájtatosan tisztelő hí-
vek ugyan azon Csanádi Püspöki Székes Tem-
plomból, melly sz. György Mártírnak tiszteleté-
re volt szentelve, ugyan azon Török háborúnak 
siralmas pusztításától kimentvén, a' mi Alsó 
Szeged Yárosi Templomunkban, mint gondola-
tyok szerént bátorságossabb helyben elrejtették; 
a' mellyről a' régi Traditziók, sőt némelly tör-
ténetes feljegyzések szerént (ámbár hibásan ) 
úgy vélekedtek, hogy ez ugyan azon szent kép 
lenne, melly sz. Gellért első Csanádi Püspök 
és Mártírnak idejétől ólta az említett Székes 
Templomban úgymint Magyarok nagy Asszonyá-
nak jeles képe ájtatos buzgósággal tiszteltetett 
légyen; sőt annak megbizonyítására elő hozat-
nak azon szavak, mellyek az említett sz. Püs-
pöknek Gellérnek régi Legendájában e' képpen 
olvastatnak: ,,/rc qua Ecclesia (Csanadiensi) 
„ Magncie Matris Domini sat venerabilem 
,, aram erexit, ante quam thuribulum au-
,, reum fixit* cujus ministerio dúos prove-
,, ctae aetatis viros adhibuit, qui jugiter 
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,, ibi vigilarerxt, quatenus ne ad urxam ho-
,, ram odor tymiamatis abessetu az az :" a' 
melly Szentegyházban a' mi Nagy Asszonyunk, 
és Isten Annyának tiszteletére elég bötsös ol-
tárt elmeltt, (sz. Gellért Csanádi Püspök) melly 
előtt arany temjényezőt állított fel , és ezen 
szolgálatra két megélemedett férfiút rendeltt, ki k 
ottan szüntelen felvigyáznának, ne hogy tsak 
egy óráig is a' drága és jó illatú szereknek füs-
tölése megszűnnék." 2. a' második vélekedés 
szerént azt állíttyák némellyek, hogy a' sok-
szor említett segítő Boldog Asszonynak tiszte-
lendő képet maga dítső emlékezetű Corvinus 
Mátyás a" tőle fundáltatott Királyi Templom-
nak ajándékozta légyen. 

Azomban, ha szabad tsekély ítéletemet sze-
rényen kimondanom, úgy vélem, hogy egyik 
vélekedés sem állhattya ki a' reménlett hiteles-
ségnek próbáját, noha a' második állításnak 
tehetetlenségit be nem bizonyíthatom. Ezt pe-
dig így lehet megvitatnom. Valakik a' szép 
mesterségekről; nevezet szerént a' kép festés-
ről (de arte pictoria) eddig fontos, és hiteles 
értekezéseket közre botsátottak , tzáfolhatatlan 
okokkal bebizonyíttyák, hogy az olajos festék-
kel vászonyra mázoltt kép írás jóval későbbi 
eredetű hogy sem ezen festés módját a' 15-diic 
századon felül lehetne vinnünk: az is bizonyos 
pedig, hogy ez Alsó Városi Templomban lévő 
segítő Boldog Asszonynak képe vászonyra és 
olajos festékkel íratott: tehát az legfellyebb a' 
15-dik századnak második felén, vagy a' I6-dik 
századnak elején készíttethetett ; és így ezen 



elő igazságokból helyesen, 's törvényesen kö-
vetkeztetem, hogy annak festése a' 15-dik szá-
zadot meg nem clpzhettc. Innét igen hihető, 
hogy ezen sz. kép tsak későbben, de tsak ugyan 
az Históriának rende szerént a' Mohátsi vesze-
delem előtt akár Corvinus Mátyásnak országlása 
alatt, akár később, de tsak ugyan a' 16-dik szá-
zadnak kezdetén tétetett akár a' Csanádi, akár 
éppen ezen Királyi Szegedi Templomban. A' ki 
ezen időnél fellyebb akarja ezt vinni , én sen-
kinek gátot nem vetek, sőt örülni fogok, ha 
engemet ebben ellenkező állításával meggyő-
zend, úgy is én a' valóságnak bizonyságához, 
vagy hihetőségéhez egyedül tsak közelíteni i-
parkodtam. 

' V. Már fellyebb említettem, hogy a' Kato-
lika Anyaszentegyháznak bőlts rendelése neve* 
zet szerént VHI-dik Orbán Pápának meghatá-
rozott, és törvériyes végzése szerént (addto 13. 
Mártii 1625) senkinek sem szabad kemény egy-
házifenyíték , és büntetésnél fogva valamelly 
rendkívül való történetet mint valódi tsuda té-
telt a' Megyebéli Fő Pásztoroknak, vagy Püs-
pököknek törvényes megvisgálása , helybeha-
gyása , 's megerősítése nélkül, akár szóval, akár 
írással a' község előtt elhíresztelni; ugyan az-
ért valamiket itten az említett két tudós Szer-
zetes Atyáknak kéz iratokban találtam, és Ha-
zai Magyar nyelvünkre fordítottam , egyedül 
tsak olly módon kívánom közre botsátani mint 
valóságos, vagy legalább hiteles puszta története-
ket. Jólehet igaz lélekkel azt sem szabad ké-

3 * 
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tségbe hoznunk, hogy a* Felséges és véghetet-
len hatalmú Isten, kinek kezei soha meg nem 
rövidülhetnek, valamint sok szent Mártírok, 
és Confessorok koporsóinál, úgy a' kegyelmek-
kel tellyes Szűz Anyának jelesebb ájtatossággal 
meglátogatott képeinél még a' későbbi időkben 
is valódi tsudatételekct eszközölni, *s az eleven 
hit tel , fiúi bizodalommal hozzá folyamodó ke-
resztények buzgó esedezésekre véghez vinni 
méltóztatott. Igen is. Bizonyos vakmerőség nélkül 
azokat nem tagadhattyuk, ha tsak az egész ré-
giségnek, és hiteles tekénteten épűltt liistoriai 
datumoknak átallyában ellene mondani nem a-
karunk, a* misem a* józan okosság javallásának, 
sem az emberi társaság eggyik fenntartó oszlo-
pának, ledöntése nélkül meg nem történhetik. 

Hát lia még azt is lelkesen az Isteni kije-
lentés , és az Evangyéliomi tudománynak vilá-
gánál megfontollyuk, hogy Mária az Istennek 
választott Leánya, a* Jésus Krisztusnak Annya, 
és a' Sz. Lélek Jegyesének egész élete tellyes 
volt felséges tsudatételekkel ? Nem de az Isten 
tsalhatatlan, és a' sz. Evangyéliomnak bizonsá-
ga szerént Mária az Angyaltól üdvözöltetvén, 
olly maiasztal tellyes Szűznek hirdettetett, ki-
vel az Úr vagyon ? Nem de 0 Gábriel Angyal- ' 
tói, és sz. Ersébet Asszonytól az Ő méhének 
gyümöltsével egygyütt áldottnak mondatott ? 
Úgy vagyon. Máriának tsudálatos volt születé-
se , tsudálatos volt eljegyzése, mindenek felett 
legtsudálatossabb a' Sz. Lélek' ereje által nieg-
árnyékoztatása, mellynél fogva az örök Igét , 
az Atyának egy szülött Fiát szüzességének sé-

t 



relme nélkül méhébe fogadta, hordozta; szó-
val, Maria valamint szülésében, úgy szülése után 
sérelem nélkül tiszta szüzességét koporsóba zár-
ta , úgy hogy méltán énekelhette maga felől sz. 
Lukátsnál az I. R. 48. és 49. v. íme mostan-
tól fogva boldognak mondanak engem' min-
den nemzetségek, mert nagy dolgokat tse-
lekedett nékem a ki hatalmas és szent az Ö 
Neve. Kitsoda kételkedhetik tehát az igaz ke-
resztényekközül, hogy valakik nem némelly tsal-
fa, babonás, vagy bűbájos szerekben, nem nyak-
ba kötött vakító, és tsalafinta orvosságokban 
vetik bizodalmokat, hanem szíveknek jámbor 
együgyűségében, élő hittel , keresztény bizoda-
lommal, tiszta szeretettel, buzgó ájtatossággal, 
lelki és testi Ínségekben Isten után az irgal-
masság Annyának kebeléhez folyamodnak, meg 
nem szégyenülnék mind örökké. Innét az Isten 
szülő Szűznek jelesebb ünepeire rendeltt szent 
letzkében méltán énekeli az Ó személyében e' 
földön vitézkedő Anyaszentegyház a' bőltsnek 
ama' szavait ide alkalmaztatván: Jöjjetek min-
nyájan által hozzám, kik engem kívántok, 
és az én gyümöltsímmel tőltözzetek ; mert 
édesebb a' méznél az én Lelkem, és az én ö-
rökségem a' szín méznél, és lépes méznél. 
Az én emlékezetem minden nemzetségek 
között. A' ki engem' halgat, meg 
nem szégyenül a' kik engem' kivi-
lágosítanak, örök életek lészen. jésus Sirák 
Fiai 24 R. 26 , 27 , 28, 30 , 31. v. Mert a 
szegények kívánságát meghalgattya az Űr. 
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neh; ugyan ott 5. v. kire tekintsek pedig? ha 
nem a' szegénykére, és töredelmes szívűre, és 
az én beszédemet rettegőre? Isa. 66. R. 2. v. 

Harmadik Czikkely. 
Mellyben előadatnak azon emlékezetre 

méltó különös Isteni jőtéteménnyek, 
mellyeket a9 szentséges képnél 

ájtatoskodó hívek, aJ segítő 
Boldog Asszony esedezése, 

és pártfogása által az 
Istentől vettek. 

I. A* segítő Boldog Aszszonynak kegyelmes 
képe az iszonyú tűz lángok között sére-
lem nélkül megőriztetik. 

Midőn 1525 esztendőben (V mint már az 
1-ső czikkelyben az ötödik szám alatt említő-
dön) néhány pusztító, és égető pogány Török 
tsoportok ide Szeged Városába is bérontván, 
több Templomok, és épületek alá tüzet vetet-
tek volna, ugyan ekkor a' Szeged Alsó Városi 
Templomunknak Királyi építménye is mind ki-
vid, mind belől az oltárokkal eggyiitt, sőt maga 
a' segítő Boldog Asszony kegyelmes képének 
rámája is az emésztő lángnak prédájává lett 
volna, egyedül az említett szentséges kép Isten-
nek hatalmas ereje által (mert küiömben ho-
gyan magyarázhattyuk meg ezen jeles történe-
tet?) melly az három Babilóniai iffiakat az égő 
kementzében épen megtartotta, úgy mondám a' 
szentséges Szűznek képe minden sérelem, vagy 
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ésxre vehető változás, 's romlás nélkül, tellyes 
épségben megőriztetett ; melly noha a' ham-
vak közé szintén eltemettetve találtatott, mind 
azáltal azokból felemeltetvén tellyes szépség-
gel, és eredeti kellemetességgel mái napig is 
oltárunkon szemléltetik. Jólehet pedig szegény 
Szerzetes Atyánkfiai ugyan akkor minden felől 
szorongattatván, a' Templomnak, és Convent-
nek elégett fedezetit meg nem újjíthatták, sőt 
a' kegyetlen Török hatalom által attól sok ideig 
meggátoltattak, de még is ama' drága kintset 
hamvaiból felemelvén, öröm könnyeket hullat-
va azt tiszteséges helyen elrejtették. A' Szege-
di ájtatos keresztények pedig külümben ekkor 
teik nem végső Ínségre, és pusztulásra jutván, 
városok jövendő virágzásának reménységét Is-
ten után abban helyheztették, hogy Magyar é-
des Hazánk választott nagy Asszonyának hatal-
mas pártfogása alatt — mellyet e' szent képnek 
tsudálatos megtartásában is örvendezve szem-
léltek, az ő városok is valaha az ő mostani 
szomorú hamvaiból ismét új életet 's elenvensé-
get , és virágzást fog nyerni; minekutánna tsak 
nem egyetlen egy lelki vigasztalását abban talál-
ta fel, hogy illy szörnyű pusztítások, és nyo-
morgatások között sz. Ferentz Atyánk ámbár 
végső nyomorúságra jutott szegény fiai ők ma-
gokra nem hagyták, sőt ezen segítő, és kegyel-
mes Boldog Asszonynak képe előtt a' lelki szol-
gálatokat éjjel 's nappal példás buzgósággal tel-
Iyesítették ; ugyan azért ezen szentséges képet 
nem kiilömben tekéntették (P. Telek Jóseff tu-
lajdon szavai szerént) hanem mint Mójses Pá-
triárkától a' pusztában felállítatott rész kígyót, 
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melly valamint ez tisztelet okáért a' sz. oltárra 
felemeltetvén, a' pogány Török dühösségtől ül-
döztetett kisded keresztény r seregnek menedék 
helyűi szolgáltt; a' midőn Új-vidéki (de villa 
nova) sz. Tamásnak szavaiként szíveknek édes 
bizodalmával kiáltották: „Valamint a' gyenge 
„ tsirkék a' ragadozó ölyvek szállongási köz-
„ ben az ő annyoknak szárnyai alá futnak 
„ 's elrejteznek ; úgy mi a' te szárnyaidnak 
„ fedező árnyéka alá futunk Istennek sz. Szülője 
„ nem találunk más oltalmat, hanem Te ben-
„ ned. Te vagy Isten után egyedül reményünk 
„ a' kiben bizakodunk. Te vagy Anyánk, párt-
fogónk, kire szemeinket vettyük. „ Ezeket így 
rekeszti be T. P. Telek Jóseff: ne tsudállya sen-
ki , hogy ezen valóban tsudálatos, és rendkí-
vül való történetet — jólebet annak igaz volta 
ezen Szerzetes Háznak legrégiebb feljegyzései 
szerént kétségbe hozhatatlan — nem hirdetem, 
sőt nem is szabad úgy hirdetnem, mint tör-
vényesen megerősítetett valódi tsuda tételt; mert 
észbe kell azt venni, hogy ezen nem tsak szaka-
datlan hagyomány szerént, hanem az helybéli 
Előjárók pontos feljegyzése által erősített és 
így hiteles történet, soha a' Megyebéli Fő Pász-
tor által törvényes visgálás alá nem vétetett, 
de az iszonyú Török üldözés végett semmikép-
pen nem is vétethetett, a' mi pedig törvénye-
sen megkívántatik, hogy akár melly noha magá-
ban legigazabb történet törvényesen bebizonyí-
tott tsudatételnek esmértessék. Jólehet az is bi-
zonyos, (a' mint majd alább látni fogjuk,) hogy 
ezen Szegedi Klastromnak helybéli Előjárói a* 
Török iga alatt közel 50 esztendeig a' Csanád 
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Megyebéli Fő Pásztornak személyes Helytartői 
(Generalis Vicariussai valának) és így az ő bi-
zonyságtételeik annál fontosabb hitelességet ér-
demelnek. 

II. A' segítő Boldog Aszszony kegyelmes ké-
pénél ájtatosan tiszteltetett Isten' Annya 
's Országunk nagy Asszonya a' molsár 
tsöpörke nevezetű vízben közel 80 esz-
tendőkig épségbea marad, sérelem nél-
kül vétetik ki. 

Ezen jeles történet a' második czikkelyben 
az 3-dik és 4-dik szám alatt már bőven leírat-
tatott. 

III. Mária, úgymint keresztények segítsége 
a1 segítő Szegedi Boldog Asszony képé-
ben a' keresztény híveket különös bizo-
dalommal , 's belső édes érzésekkel, él-
lenben az hitetlen Török ellenséget szo-
katlan félelemmel 's rémüléssel tölti el. 

A' Frigynek szekrénnyé régenten az Isten 
választott népének Iszraeluek sok féle inségi, 
és szorongatási között gyakorta vigasztalást , 
bátorítást , valamint ellenségeiknek szívében 
félelmet, és réműlést öntött. Innét az Istennek 
kedves szolgája, törvény hirdető követe a' Zsi-
dó népnek ezen legdrágább kintse, és (ha sza-
bad volna úgy szóllanom) Palládioma előtt nem 
egyszer artzra borúivá 's esedezvén mondotta: 
Kelly fel Uram! és szélledjenek el ellensé-
gid , és a' kik téged' gyűlölnek ; fussanak el 
á' te ortzád előtt. Niuner. 1.0 35. Az egész ke-
resztény Katolika Anyaszentegyház ájtatosan 
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vallya, és hirdeti, hogy a* Frigynek szekrénye az 
Isten szülő Szüzet jelesen példázta; a' midőn 
nem tsak a' sz. Misében énekli, hanem az úgy 
neveztetett Lauretomi Litaniában naponként 
énekli: Mária Frigynek szekrénnye, könyörögj 
érettünk. Valóban azon szentséges Szűz, ki az Is-
ten' Fiát méhében hordozta, méltán, és igen he-
lyesen mondatik Frigy szekrénnyének. Lehet-é 
azért tsudálnunk, hogy a' Szegedi Szentegyház-
ban ájtatosan tiszteltetett képemellett, mint Ma-
gyar Hazánk nagy Asszonya, főképpen a' Török-
nek keserves igája alatt az igaz jámbor keresz-
tényeknek ugyan különös lelki vigasztalást, 's 
édes bizodalmat, az hitetlen Török ellenségnek 
pedig félelmet''s rémülest okozott szívekben? 
Bizonyára valaki azt ájtatos indulattal szemlél-
te , kételenítetik megvallani, hogy ezen men-
nyei szépségű kellemetes, kegyes tekéntetű sz. 
képnek egy olly különös és szívet hódító befo-
lyása vagyon az ájtatos lelkekre, melly az Isten 
Annyát íiúi szeretettel tisztelőket egy kimond-
hatatlan tiszta mennyei szeretetre , és újjabb 
megújjabb szemlélésre gerjeszti: ellenben a go-
nosz lelkű hitetleneket, feslett életűeket bizo-
nyos belső rémüléssel tölti el. Innét a' kegyet-
len Töröknek vas igája naponként nehezedvén, 
a' hívséges keresztény nép nem tsak e' nemes 
Városnak minden részéről, hanem a' szomszéd 
helységekből is tsoportosan ide seregei vén, és 
ezen valódi Frigynek szekrénye előtt artzra bo-
rúiván az egekben lévő Isten Annyának trónu-
sához lélekben felemelkedvén így fohászkodott: 
helly fel nagy Asszonyunk ! és szélledjenek 
el a' te ellenségid, a1 kik egyetemben a te 
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Isteni sz. Fiadnak ellense'gi ; es a1 kik gyű-
lölnek teged", fussanak el ortzád előtt. Nem 
is lett foganat nélkül bizodalmas esedezések, 
holott az irgalmasságnak Attya, és Istene, ki 
előtt mindenkor kedves az alázatosok könyör-
gése, megtekintette az ő sanyargatott népét, 
és az O sz. Annyának hathatós esedezésére a* 
Jésus Krisztus megtartotta választott kisded se-
regét. Itt kiváltképpen értem én Szabad Királyi 
Nemes Szeged Városnak jámbor Katolikus la-
kosit, kiket Máriának Isten előtt kedves köz-
ben járása hathatóképpen védelmezett, ne hogy 
a' Török diihöségnek — valamint más egyébb 
vidékekben megtörténtt — áldozattya legyen, 
vagy az elhatalmazott dögleletes eretnekségek-
nek mirigye által megvesztegettessék, végre e-
zen Anyai közbejárónak könyörgése által a' 
bosszú álló Istennek haragja leginkább letapo-
dolt édes Hazánkra nézve megengeszteltessék. 
A' mint valóban nem annyira a' fegyvernek, 
és hadi seregeknek ereje 's diadalma, mint e' 
szeplőtelen Szűznek segedelme, és Anyai párt-
fogása által tsak ugyan a' pogány ellenség több 
ízben megveretett hatalma megtöretett, és gya-
lázatos szaladásra kéuszerítetett. Jeles bizoasá-
got ád elő ugyan e' felől ama' fellyebb említett 
érdemes és megéllcmedett tisztes öreg Kaszta 
János Úr, mintegy 1760-dik esztendő tájján, 
ki többszer egy különös belső megilletődéssel 
elbeszéllette, hogy Őseitől nevezetesen az idő 
terhe alatt elroskadott nagy Attyától többszer 
hallotta, hogy minekutánna a' pogány Török 
(így szokták akkor nevezni az öregek a' ke-
gyetlen oszmányokat) Eugenius Hertzeg, és 



Fő hadi vezérnek diadalmas fegyvere, 's hadi 
serege által Zenta Városa mellett 1097. tökélle-
tes győzedelemmel megverettetett volna — egy 
némelly Török vitéz — ki ama' Török nemzet-
re nézve örökre emlékezezetes veszedelemből 
kimenekedett (hihető hogy a' mieink által el-
fogattatott) és bizonyos alkalommal ide Szeged-
re vetődött, és talám szemfüleskedésbői a' mi 
Templomunkat megtekintette, látván az Isten 
Annyának, avagy a' segítő Boldog Asszonynak 
oltárunkra helyheztetett ditső sz. képét , több 
jelen lévő híveknek hallottára mélly fohászko-
dással elbeszéllette, sőt esküvéssel is bizonyítot-
ta , hogy ugyan ezen itt leábrázoltatott Asszony-
nak megjelentt képét szintén illyen formában 
az említett Zentaí veszedelem előtt valamint ő, 
úgy más több Török vitéz bajtársai a' levegő-
ben felettek felemelkedve látták, ki is az ő c-
gész Táborokat iszonyú rémüléssel betölteni 
látszatott: ellenben a' keresztényeket ezzel, bí-
belő, hogy egy rendkívül való bátor ellökéllés-
r c , és bajnok megtámadásra gerjesztette. ínié 
maga az bitetlen ellenség bizonyságot tett a' fe-
lől, bog)' Mária az Isten Annya méltán mondatik 
keresztények segítségének. De ki győzné elő 
számlálni mind azon felséges jótéteményeket, 
inel lyeket nem tsak az Isten Annyát mindenkor 
példás buzgósággal tisztelő Szegediek, hanem 
Országunknak Koronás Királyi legnevezetesebb 
bajnok hadi vezéri Mária mint Országunk nagy 
Asszonya hatható közben járásának tulajdonítot-
tak? Ugyan azért sz. Anselmus Doctorral elég 
légyen rövideden felkiáltanom: Egyedül tsak 
az hallgasson Máriának ditsereteről, ki az 
O segedelmét soha nem tapasztalta. 



Meglehet talám egyvalaki nem annyira né-
kem , mint ezen Szerzetes Ház Históriája egy-
beszerkesztetőjének T. P. Telek Jóseffnck azt 
gördithené eleibe, hogy a' íellyebb előhozott 
tünemény igen természetesen megtörténhetett; 
mert minekutánna bizonyos dolog, hogy a' Tö-
rökök közel 128 esztendeig Szegedet birtokok-
ban tartották, ama' segítő Boldog Asszonynak 
képét nem egyszer láthatták, kik közül a' Zen-
tai Török ütközetben többen jelen lehetvén, 
midőn szörnyű öldöklések között részekről az 
ütközetet elvesztve látták, midőn seregeknek 
egy jó nagy részét a' Tiszában fulladni szem-
lélték , ezen iszonyú zavarodásban az ő úgy is 
tüzes temperamentomok képzelődések szerént 
azt látszattak magoknak szemlélni a' mit volta-
képpen nem láttak 's nem szemléltek. Dc én 
erre elő feltélelimmel eggyezőleg önként, és 
édes örömest megengedem, hogy ama' jehnet 
minden rendkívül való vagy természetet haladó 
tsudatétcl nélkül, sőt természetesen megtörtén-
hetett; tsak hogy az ellen vitatok is engedjék 
meg, hogy a' végtelen hatalmú Istennek nem 
tsak ezer féle, hanem végnélkül sok módjai van-
nak, hogy a' rend szerént való, és természeti 
okoknál fogva is eszközöllye, és végre hajtsa 
azon felséges tzéllyait, mellyekct külömben az 
emberi tehetség végbe nem vihetne. 

IV. A' segítő Boldog Asszony képében tisz-
teltetett Isten szülő Szűz a' kirohanó 
tűz lángnak veszedelmét Szeged Város-
sátói elbárittya. 
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Valamint majd minden időkorban , úgy 
1730 évben is találtattak olly vakmerő gonosz-
tévők, és gyújtogatok, kik olly irtóztató lator-
ságra vetemedtek, hogy a' mit a' Török ellen-
ség legfellyebb háromszor elkövetni merészeltt, 
ama' kétségbe esett latorkodók Martius havában 
az Havi Boldog Asszony Templomának szom-
szédságában lévő házak alá közel hússzor tüzet 
vetni nem iszonykodtak, és irtóztató robaj kö-
zött tsak ugyan némelly hajlékokat porrá éget-
tek. De a'legjobb Isten az irgalmasság Annyának 
csedezésére a' tűz lángnak erejét elnyomta, és 
az ő kedveltt Szegedi kisded örökségét a' na-
gyobb veszedelemnek következéseitől kegyel-
mesen megmentette. 

V. Az Isten' Annya tiszteletére szenteltett 
Szegedi Királyi Templomot a' rettenetes 
emésztő lángok között sérelem nélkül 

l - megőrzi. 
Midőn már harmadik ízben 1749-dik esz-

tendőben Április holnap 7 napján, mellyre azon 
évben Húsvét második napja esett , délután 
mintegy három óra tájban , midőn a' bevett 
rendtartás szerént a' népre áldás adatnék , vé-
letlen, és bizonytalan származott történetből a' 
Convent épülete lángot vetne, sőt több szom-
széd lakosok házai két óra alatt a' tűznek pré-
dája lettek volna ; Imé az hatalmas Istennek 
különös ereje, és gondviselése által az Havi 
Boldog Asszony Temploma, ámbár mintegy tűz 
láng özönnel környűl vétetnék, sérelem nélkül 
maradott: sőt midőn a' torony mellett lévő réz 
tsatorna már mintegy egészlen tűzzé váltt volna, 
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mindazáltal az Isten Annyának két jámbor tisz-
telői , nevezet szerént Új Fercntz, és Szabó Já-
nos , másként Dobos János egy belső sokkal hat-
hatóbb buzgóságnak tüze által lelkesítetvén, a' 
dühösen tsapkodó lángok között a' toronynak 
ablakáról a' Templom' fedezetére leereszked-
vén, vizbe mártott ingeikkel magok fél mezí-
telenül maradván, az harapózó tűznek szeren-
tsésen eleit vették azzal főképpen, hogy az é-
gő lánggal lehúlladozó sindeleket serényen el-
oltották. Noha pedig ezen különös történetből sem 
következtek én természet erejét haladó tsnda-
tételt; de még is háladatos szívvel kell álda-
nunk , és dítsérnünk a' mindenható Felségnek 
erejét és Atyai gondviselését, a' ki ezen bátor 
elszánással a' tűz lángok között küszködő két 
jámbor híveket két egész óráig sérelem nélkül 
életekben megtartotta. Ugyan ezen rettenetes 
tűz özönnek szinte közepén találtatott egy né-
melly jámbor öreg Máriának különös tisztelője, 
ki háza tetején letérdepelve szüntelen így fo-
hászkodott: Uram.' tartsd meg Templo-
mot, és az én házamat: Nem is lett foga-
natlan buzgó könyörgése, mert a' Templom-
mal eggyütt az ő háza is épségben maradott, 
noha a" legközelébb való szomszédinak házai 
porrá, 's hamuvá lettek: tudniillik az Istennek 
hatalmas ereje , és Máriának pártfogása által, 
kit méltán nevezünk keresztények segítségének. 

VI. Az Havi Boldog Aszszony Templomá-
ban tiszteltetett segítő Szűz Anyának sz. 
képe mellett az öszvezsugorodott láb 
meggyógyítatik. 
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Melly keserves nyomoróság legyen a' kü-
. lömben ép, és egésséges embernek lábaira nem 
álhatni, nein járhatni; kiki könnyen képzel-
heti magában. Illy kínos állapotban nyavalgott 
Szabadkai (már ma sz. Máriai) asszonyság, a' 
ki öszve zsugorodott lábaival minden őtet szem-
lélőket méltó szánakozásra indított. Ez látván, 
hogy senki az ég alatt elhagyatott, nyomorú-
ságában rajta nem segítbene, 1750-dik eszten-
dőben rokonit siránkozva kérte, hogy őtet a' 
Szegedi Havi Boldog Asszony Templomába sze-
kéren elvitetnék, kik is rajta megkönyörülvén, 
szintén Havi Boldog Asszony ünnepére őtet ide 
hozatták; ki is az Havi Boldog Asszony képé-
hez vitetvén, leg ottan artzra borulva a' föl-
det könnyeivel áztatván, az Isten Annya előtt 
eleven bizodalommal mind addig esedezett, 
míglen ájtatosan meggyónván, és áldozván, e-
lcven buzgósággal kiáltott Máriához, úgymint 
betegeknek kegyes orvosához, hogy ő reá ke-
serves ínségében irgalmas szemeit fordítani mél-

tóztatnék. Nem is volt sikereden, élő bittel, 
és bizodalommal tellyes könyörgése ; holott ál-
lig végezte el buzgó imádságát, és ímé a' ke-
servesfájdalom megszűnik, lábai és sarkaimeg-
erősödnek a' nyomorúltt Asszony végre talpra 
ál l , és járni kezd; úgy annyira, hogy tellyes 
igazsággal el lehetett azt felőle mondani, a' mit 
Apostolok tselekedete könyvének 2-dik Részé-
ben Péter és János által tsudálatosan meggyó-
gyítatott sántáról olvasunk: És mindjárt meg-
erősödének az ő lábai, és talpai, és fel-
ugorván megálla, és jár vala. Hogy pedig 
ezt senki kétségbe ne hozhassa, az említett e-
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lőbb nyomorult sánta Asszony, mind azoknak, 
kik őtet jól esmérték, láttokra minden támasz, 
vagy mankó nélkül tellyes épségben járni kez-
dett. Méltán mondotta tehát ama* kegyes életű 
Damiáni Péter Cardinalis: „Mária, úgymond, vi-
„ lágossága a' vakoknak, járása a' sántáknak, 
„ élete a' holtaknak, botsánattya a' kétségbe es-
„ teknek, az Atyához vissza térítője az elűzött 
„ számkivettetteknek." 

VII. Az Isten Annyának Szegedi szentséges 
képnél a1 nehéz nyavalyában szenvedő 
ártatlan kisded az halálnak veszedelmé-
ből kimenekedik, és előbbeni egésségét 
vissza nyeri. 

Valamint igazán, és igen bőltsen, űgy a' 
mi édes vigasztalásunkra irta sz. Bernárd Apá-
tur, a' többi sz. Atyák nyomát követvén, hogy 
a' mint Mária által jött Jésus Krisztus e' világra, 
úgy akarta az Isten , hogy mindeneket Mária 
által nyerjünk meg. Ezen szent rendelését jeles, 
és emlékezetre méltó jótéteményével bizonyí-
totta meg a' Felséges, kétség nélkül a' Szűz An-
nyának hatható esedezésére. 

1752-dik esztendőben Hogger János Sze-
gedi képírónak György nevezetű fiatskája a" 
nehéz nyavalya által tizenöt napig tartó tagjai-
nak öszvevonúlásával olly szörnyen cltsigázta-
tott, hogy ezen időnek tellyes elfolyása alatt 
nem tsak hogy semmit nem evett, vagy ivott, 
hanem minden érzékenységeitől megfosztatva, 
inkább valamelly lelketlen törzsökhez , hogy 
sem élő állathoz hasonlítana. Illy szánakozásra 
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méltó megmerevedett állapotban fekiivén, az or-
vos Doctoroknak minden iparkodások, gyógyító 
szerek mellett a' megkönnyebbülésnek egész i-
dő alatt legkissebb jeleit sem mutatta. El lehet 
gondolnunk (a' mint úgy is történt) hogy ezen 
idő alatt a' kisdednek édes Attya Hogger Já-
nos mély fohászkodásokkal , az ő édes An-
nya pedig Juliánná jajgató zokogással szánako-
zásra indította a' jelen lévőket. Ah kegyetlen 
halál! — így panaszolkodék az asszony — ki 
az ártatlant sem kémélled , így szakasztod-é ki 
óh könyörűletlen! az állig bimbójából kifejtőd-
zött gyenge virág szálat? Istenem! könyörúlly 
rajtam, és ő rajta, ne hagy el, jöjj segedelemre. 
És te tiszta havakban tündöklő, kegyelmekkel 
tellyes Szűz , irgalmasságnak Annya ! betegek' 
orvossága! vigasztally meg kegyes pártfogásod-
dal. Nagy dolog ugyan a' miért előtted lebo-
rulva esedezem; de tudom azt is, hogy nagy 
dolgokat tselekedett néked, a' ki hatalmas , 
és sz. az O Neve. Végre elérkezék a' 15-dik 
nap , midőn a' kesergő kegyes életű jámbor 
szüléknek — másoktól is intetvén 's bátorítat-
ván — eszekbe jutott az, a' miről talám legelő-
szer is meg kellett volna emlékezniek; ugyan 
azért a' félig elhalttgyermeketskét más nap reg-
gel, a' midőn szintén Havi Boldog Asszony ün-
nepe szenteltetnék, az említett Havi Boldog Asz-
szony Templomába viszik, eleven hittel, tellyes 
reménységgel, és nagy bizodalommal az Oltár e-
lőtt leborulnak, és az haldokló ártatlannak élté-
ért a' vér nélkül való sz. Mise áldozattyát bé-
mutattatván, azt magok is példás buzgósággal , 



's könnyező szemekkel meghalgattyák, kérvén 
a* segítő Boldog Asszonyt, hogy Isten előtt hat-
ható könyörgésével ártatlan kisdedjeket az ha-
lálnak bizonyos veszedelméből életre hozná. 
Meg nem tsalatkoztak reménységekben a' sírva 
esdeklő kegyes szülék, sőt legottan megbalgat-
tatott buzgó fohászkodások, holott azon órában 
a' gyermetske megkönnyebbűltt *s amaz irtózta-
tó nyavalyából tükélletesen megszabadúltt, és 
a' Templomból haza vitetvén, még az nap az é-
letre hozott kisded enni valót kért; a" mi pedig 
legtöbb, soha azután a' nehéz nyavalyától leg-
kisebbé sem szenvedett. 

VIII. Az Havi Boldog Asszony' Templomá-
ban tiszteltetett Szentséges kép ismét 
említetett Hogger János képírónak kü-
lümbcn ép és élesen látó szemeit tsudála-
tosan kilövellő fénnyévei elnyomja, bé-
homályosíttya. 

Tyresias nevezetű Poétáról azt regélik a' 
pogány költők, hogy midőn egykor Minervá-
nak képére szemeit élessebben függesztené, lá-
tásától legottan megfosztatott. De nem költe-
ményről (távol légyen) hanem valódi történet-
ről vagyon itt szóllásunk. Tudniillik az emlí-
tett jámbor, és Istenfélő képíró 1753-dik esz-
tendőben , hogy a' közelébb múltt évben Isten-
től vett jeles jótéteményt valami részben meg-
hálálná , és e' végre a' Havi Boldog Aszszony 
Templomában ájtatosan tiszteltetett segítő Bol-
dog Szűznek tiszteletét azzal is előmozdítaná, 
ugyan azon szentséges képet többször, és erő-
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sen a' végre szemlélgeté, hogy annak mását men-
nél helyesebben lefesthetné, és így azt rézre 
mettzetve közre botsátaná. Azomban valahán-
szor szemeit az említett szent képre élesebben 
függesztette, mind annyiszor szemei elfogód-
ván, látó erejétől megfosztattak, és nékie — a' 
mint hitelesen bizonyította—-a' szentséges kép 
helyett mintegy fényes tükör ütközött szemei-
be; ekkor eggyik oldaláról, eggyik szegletről 
a' másikra fordulván, végre leűltt, és elővé-
vén festékeit, 's rajzoló szerszámit, azt ismét 
másodszor, harmadszor is megpróbálta lerajzol-
ni. Mind haszontalanul. Valamint az előbb, 
úgy most is a' szentséges képet hó fejérségű fé-
nyesség elfogván, a' képírónak szemeit egész-
len elnyomta, sőt szemeit könnyeinek özöné-
vel elborította. Itten a' jámbor férfiú mélyen 
elszomorodván, az egész napot bánatos fohász-
kodásokban töltötte , azt fájlalván leginkább, 
hogy a' makula nélkül való Szűz, kihez mint 
választott Annyához kisdedségétől ólta buzgó 
tisztelettel viseltetett, most méltatlannak talál-
ta őtet arra, hogy Angyali szépségű drága or-
tzáját lemásolhassa, és ez által az Ő tiszteletét 
öregbittse. Innét a' következendő napon reggel 
ismét a' Templomba jővén , szemeit a' szentsé-
ges képre alázatosan függeszti, és szinte délig 
ájtatos könyörgésekben foglalatoskodik, kiáltván 
az Evangyélionii vak koldussal: Uram engedd 
meg, hogy lássak. Nem kiilömben az Isten 
Annyához is buzgó fohászkodások között esede-
zik , hogy őtet méltóvá tenné eránta való fiúi 
tiszteletére, és kegyes ortzáját, mint már több-



szer, látása elől el ne rejtené. Tetszett az Is-
ten szülő Szűznek ezen kisded szolgájának sze-
rény igyekezete, és alázatos könyörgése, mert 
a' mit ezen híven tisztelő szolgája olly buzgóan 
kér t t , megnyerte , és még akkor nap a' szent-
séges képet végre lerajzolhatta, a' mint a' réz-
re mettszett példányokban , vagy nyomtatott 
képekben mái napig is azt szemlélbettyük. Én 
pedig, a' ki e* szent Szűznek legkissebb, leg-
méltatlanabb szolgája író tollamat ezeknek le-
írására felemelni bátorkodtam, ide rekesztem 
azon tsekély észre vételemet, hogy én az em-
lített nyomtatásbéli példányokat ezen eredeti 
kegyelmes képpel egybe hasonlítván, jólehet 
meg kell vallanom, hogy az említett képíró a1 

főbb vonásokat meglehetősen utánnozta, el is 
találta; mindazáltal a' mái rézre mettszett pél-
dányokon koránt sem szemléllyük ama' eleven-
séget, ama'kellemetes, 's szíveket hódító, és 
mélly tiszteletre gerjesztő finom vonásokat , 
mellyek magában az eredeti sz. képben mái na-
pig is szembe tűnnek. Azonban, úgy vélem ta-
Jám maga helyén, és alkalmasint lészen mond-
va , ha ezen két valódi, és kétségbe bozbatat-
lan 's hiteles történeteknek bebizonyítására T. 
P. Székesy Gábor akkori érdemes helybéli EIő-
járónak szerény előadása szerént tiszta, és ő-
szinte szívűséggel ide mellékelem, a' mit ezen 
Szerzetes Háznak történetes könyvében tovább 
is olvasok, és írva találok. Tudniillik a' többszer 
említett Hogger János Szegedi képíró Úr az ő 
kegyes és példás kereszténységű hitves társá-
val N. Juliánával a' fellyebb előadott történe-
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tekről az helybéli Előjáró , és több Szerzetes 
Atyák jelen létekben esküvéssel petsételtt bi-
zonságot tettek 1754. esztendőben Május ha-
vának 10. napján. 

Az aláírtt Szerzetes Atyák' nevei 

Coram ine Fr. C l e m e n t e S o m o d i 
SS-ctae Theol. Lec. ac discreto Conventus jn. p. 

Coram me Fr. G a b r i e l e B ó d i 
SS-ctae Theol. Lec. ac discreto Conventus m. p, 

Coram me Fr. E l i s a e o L o z s i t z k i 
Gvardiano m. p. 

IX. Az Havi Boldog Asszony Templomában 
ájtatosan tiszteltt segítő nagy Asszony-
nak képe minden utóbbi festés 's megúj-
jítás nélkül eleven és kellemetes épség-
ben több századok elfolj ása után mos-
tan is minden szembe tünő változás nél-
kül szemléltetik, és fenn tartatik. 

Méltán bámulhat azon minden józanan és 
részre hajlás nélkül gondolkodó hazafi, hogy 
ezen Isten Annyának kegyelmes, és kellemetes 
képe ama' siralmas, és gyászos időkben, olly 
hosszas ideig a' sáros inotsárban eltemetve lé-
vén — kivévén némelly szú féreg által okozta-
tott tsekély, és állig szembe tűnhető liggatáso-
kat — a1 természetes elromlástól úgy annyira 
megőriztetett, hogy mostan is , legalább a1 tá-
volabb nézetben tökélletes épségében lenni szem-
léltetik ; noha tudni való, hogy az hoszszas 
időknek és századoknak vas fogai által lassan-
ként még a' kövek, és legkeményebb értzck is 
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elemésztetnek. Nem szóllok arról, hogy a' ke-
resztény nevezetnek eskütt ellensége a' pogány 
Török olly sok ideig itt uralkodván, soha a' 
tisztelendő képnek legkisebb ártalmat sem oko-
zott, sőtt annak a' tótsában 80 esztendők után 
feltalálását egy Török vitéznek köszönhet-
tyiik. És vallyon nem méltán tsudálhattyuk-é, 
hogy ezen győzedelmeibe elbizakodott kevély, 
és vad nemzet békével elnézhette, hogy biro-
dalmának legfőbb tzimerét, a' nevekedő sarló 
forma holdat az Isten Annyának lábai alá leta-
podva olly sok esztendők elforgása alatt szem-
lélhette, és voltaképpen békével szemlélte is; 
holott ezen Szerzetes Ház hiteles történet írá-
sainak előadása szerént, — a' mellyet az itten 
való Levél-tárban akárkinek kívánságára erede-
ti Levelekben megmutathattyuk— hogy ámbár, 
mondám, ezen drágalátos kép, kivévén 80 esz-
tendőket , álhatatosan az híveknek nyilvánsá-
gos tiszteletére a' nagy oltáron kitétetve állott; 
jólehet minden rendű a l , és főbb rangú oszmá-
nyok tsak nem naponként az Isteni szolgálatot 
tartó Atyáknak gyakorta terhes nyughatatlani-
tásokra ezen Szentegyházban seregestül megje-
lentek; a' mi több, füstölgő vagy dohányozó pi-
páikat az oltáron égő gyertyákról meggyújtot-
ták; mindazáltal az hitetlen , gőgös nemzet e-
zen sz. képet soha legkissebb bosszúsággal, a-
vagy botránkoztató tselekedettel illetni nem bá-
torkodott , hanem azt lelki édes vigasztal ásunk-
ra mind e' mái napig sérelem nélkül ájtatos 
tisztelőinek által engedte. A' Törököknek illy 
emberséges , és mérsékleti magok viseletekre 
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nem tudom mit felelhetnének azon keresztény 
felekezetek, kiknek Ősei a' I6-dik és 17-dik 
században a' kereszt feszületeket, és szentek-
nek tisztes képeit oszvetördelvén borzasztó ká-
romlások között a' rakás tűzre hányták. 
De fére ezen szomorú vissza emlékezéssel. 

Hogy előbbeni értekezésemre vissza térjek, 
méltó itt észre vennünk, hogy ezen kellemetes 
tekintetű, és egy titkos mennyei érzésre ger-
jesztő sz. kép közönséges vászonyra ugyan, de 
nem tudatik kitsoda? mikor? mi nevezetű kép-
írótól festetett. Hogy pedig ez emberi emléke-
zet felül baladó régi időben történtt, az eddig 
mondottakból eléggé kitetszik; de régisége még 
is ellent nem állván, eredeti színeit állandó kép-
pen megtartotta. Igaz ugyan, hogy 1691-dik 
esztendőben (a' mint a' Conventnek Protocol-
lumában feljegyezve találtatik) T. P. Nagy Já-
nos, akkori helybéli Előjáró bizonyos képíró 
Laicus Fráter által a' képnek festett színeit 
megújjítani iparkodott, de minden foganat, és 
következés nélkül; mert a' mint az akkor élő 
és jelen lévő éllemedett jámborok, és tisztes 
öregek bizonyították, kik mind T. P. Nagy 
János Gárdjánt, mind az említett Fráter Pictort 
személyesen esmerték, egy szóval, és szívvel 
bizonyították, hogy a' hányszor a' képíró Fráter 
festő etsetetskéjét felemelte, mind annyiszor a' 
sz. képből kilövellő fényes síigárzat által szeme 
elfogattatván, látásában meggátoltatott, úgy an-
nyira, hogy egy vonást is állig tehetvén, az 
elkezdett munkát legottan félbe hagyni kénsze-
rítetett, és a' többször említett kegyelmes ,ké-
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pet régi állapoltyában hagyni kéntelenítetctt. 
Végre az említett képíró Fráter ugyan azon 
tisztes Szegedi Polgárok előtt nyilván bizonyí-
totta, hogy ezen munkához állig fogván, olly 
rendkívül való félelemmel, és rettegéssel kör-
nyékeztetett meg, hogy állítása szerént készebb 
lett volna akár nielly más legterbessebb mun-
kát felválalni, mint ebben Előjárójának sürgető 
parantsolattyát tellyesíteni. Mind ezeket az em-
lített érdemes Székesy Gábor Atya azon hiteles 
tanúknak eggyező vallása szerént bizonyíttya, 
kik még akkor, vagy közelebb élő öreg jámbor 
lakosoknak szájokból szóról szóra vették, és 
hallották az említett jeles történetet. 

X. Az Isten Annyának hatható esedezésére 
az Havi Boldog Asszony Temploma a' 
Klastrommal eggyütt kétszeres nagy ve-
szedelemtől épen megőriztetik. 

Minekutánna Bőlts Salamom ama' felettébb 
költséges, 's drága, és az egész világon legne-
vezetesebb Jerusálemi Templomot felállította, 
és tökélletesen elvégezte volna, megjelenvén 
néki az Úr, így bátorította őtet: Kiválasztot-
tam, és megszenteltem e' helyt, hogy ott 
légyen az én nevem örökké, és ott rnarad-
gyanak az én szemeim , és a szivem min-
den napokon. Kron. 2-dik könyv. 7. Készé-
ben. Ezen ígéretét tellyes mértékben betöltötte 
a' Felséges ezen Szegedi Havi Boldog Asszony 
Templomának különös Atyai megőrzésében ; 
midőn azt annyi sok veszélyek, és szerentsét-
lenségek között tsudálatos gondviselésével fenn-
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tartotta. Ugyan is egy más után kettős veszede-
lem fenyegette ezen Szentegyházat a' Iílastrom-
mal eggyütt; de, liálá az egeknek, minden tete-
mes ártalom nélkül. Az előbbi történt 1811-dik 
eszt. Julius 12-dik napján, midőn szintén dél 
tájban a' sütő házunk szomszédságában lévő istál-
ló szörnyű nagy szél fúvatagban lángott vetett , 
és noha a1 szél a' lánggal égő perjét egyenesen a' 
Convent, és Templom felé hordta, mindaz-
által kétség kivűl az Isten Annyának közbe já-
ró védelmezésére, az Úr parantsoltt a' szélnek, 
és az legottan egészlen letsendesedett, és azon 
egy épületen kivűl a' tűz tovább nem terjedett. 
A" második tűz láng irtóztató szélvészkor a' kö-
vetkező 1812-dikben ugyan tsak Julius 3-dik 
napján ütött k i , midőn már ötödik ház a' sütő 
házunkkal eggyütt porrá égvén, a* veszedelem 
egyenesen a' Convent felé tartott, sőt az istálló 
többszer égni kezdett, midőn Szerzetes társa-
ink a' rettegő néppel ama1 segítő Boldog Asz-
szony pártfogásához buzgóan folyamodván, a1 

szél mindjárást megfordulván, a1 veszedelem u-
gyan tőlünk elfordítatott, de a1 "Városnak kül-
ső részére harapózó tűz közei 50 épületeket el-
emésztett. 

XI. Az Isten Annyának esedezésére egy kis, 
de ártatlan leányka a1 mi Tornyunk 
ablakjáról véletlenül nyakra főre lees-
vén, életben, és tetemes sérelem nélkül 
megtartatik. 

Üdvözítőnk születése után 1822. esztendő-
ben sz. Iván havának 26. napján a1 mindenható 



Isteni Felség ismét nevezetes, és minden tekin-
tetben ritka, 's bámulásra méltó módon megmu-
tatta végetlen hatalmát, és imádandó kegyes 
Atyai gondviselését azon rend kivűl való 'smég 
a' mostan is élőknek fris emlékezetekben fenn-
maradóit történetben, midőn a' fellyebb emlí-
tett évben és napon Liptai Máténak két esz-
tendős és 35 napos Éva Francisca nevezetű 
kisded onokája szintén déli harangozás alatt a' 
mi tornyunknak a' földtől 14 ölnyire és 2 láb 
nyomnira magas felső ablakából véletlen roha-
nással leesvén, életben, 's épségben megőrizte-
tett. A' szörnyű történetet maga a' kisdednek 
fennt említett nagy Attya Liptai Mátó, u. m. 
akkori tornyos őr álló, és az ő előbeszéllése u-
tán a' kisded Leánykának szüléi Lengyel János 
és Liptai Ersébet így adták elő: a' fentt emlí-
tett napon Liptai Máté maga szoros rende sze-
rént a" toronyban őrt állván, mintegy 11 óra táj-
ban valamelíy Oláh Mária nevezetű 12 eszten-
dős Leányka nem tsak déli ebédre való elede-
lét, hanem a' többször említett kisded onokáts-
kájátis felvitte toronyba; ki is a' rövid ebédét 
elvégezvén, a 'kisded onokáját, minthogy ta-
lám a' nagy melegség végett is szunyadozni 
kezdett, subáját a' Palánka felé való ablaknak 
allyára, melly a' pártázatnak szélétől tsak mint-
egy 9 10 hiivelyknyire volt , elég vigyázatla-
núl lefekteti. Azonban az óra déli 12-öt üt ; 
Liptai nézi a' kisdedet, láttya, hogy méllyen 
's édesdeden alszik: ekkor az alvó kisdednek 
háttal fordulva a' szokott déli harangozást el-
végzi: legottan az alvó kisdednek fekvése helyé-
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re teként, és íme a1 kisded eltiintt; létéként 
az ablakról, és láttya, hogy a' kisded onokája 
mozdulat nélkül mintegy fél holtan a' torony 
alatt lévő kertbe, a' fűben elnyújtózva fekszik: 
rémülve elkiáltván magát, lesiet a' toronyból, 
szalad a' kertben, ölébe veszi az halál sárgaság-
gal elöntött, és a' torony pártázattyából vala-
mennyire megsérűltt, de még is életben lévő 
kisdedét; ki is fél óra múlva vizet kért , és 
harmadik napon az ágyból felkeltt, és még mái 
napig is fris, ép elevenségben él. A' kiáltásra, 
és zajgó lármára valamint a' konyhába lévők, 
úgy az ebédlőben lévő Páterek közül is többen 
a* kertbe kifutván, a1 történetnek szemmel lá-
tó , és nagyobb részént mostan is élő tanúi e' 
következendők. P. Narcissus Csoltis Vicarius, 
P. Solanus Nagy. P. Vincentius Lipóczy, és a1 t. 

XII. A'legközelebb múlt 1829-dik eszten-
dő Julius havának 2-dik napján vagy is Sar-
lós Boldog Asszonynak ünnepén — a' mint áj-
tatosan hisszük — Mária nagy Asszonyunknak, 
úgymint a' keresztények segítségének hatható 
közben járására, és esedezésére új kegyelmét, 
Isteni jótéteményét méltóztatott az irgalmaság-
nak Attya ezen Alsó Szegedi Havi Boldog Asz-
szony Templomában a* következendő jeles tör-
ténetben kijelenteni : nevezetesen mindé 'má i 
napig elesmérik, háládatos szívvel hirdetik azt 
Vér Antal betsüleles Rókus Városi Polgár, és 
Isten félő jámbor bitvese Rorbás Ersébet; mi-
dőn tavaly Sarlós Roldog Asszony napján akkor 
mintegy 11 esztendős Terésia nevezetű leánkát, 
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ki közel két esztendeig inaszakadtt lévén, kén-
telenítetett négy kéz láb tsúszkálni, a' fellyebb 
említett kegyes életű szüléje sírva ugyan, és 
bánkódó szívvel, de eleven bittel, és bizoda-
lommal ezen Havi Boldog Asszony Templomá-
ba lehozatván, a'nagy Oltár eleibe helyheztette, 
sőt az ájtatos népnek szokása szerént néhány-
szor az oltárnál körül hordozta, Isten után a' 
segítő Isten szülő Szűznek pártfogásához buzgó 
imádsággal fohászkodván. Es valóban meg nem 
tsalatkozott Istenbe helyheztetett reménségében; 
holott több jelen lévő ájtatos híveknek láttára 
az eddig inaszakadtt leányka először ugyan tér-
deire, azután lábaira emelkedvén, az említett 
édesAnnyával tulajdon lábain haza ballaghatott. 
Mind ezeket éű , ki ezeket írom, az említett 
tisztességes szüléknek szájokból hallottam, a' le-
ánykát pedig lábain álva szemléltem e' folyó 
1830-dik eszt. Januárius holnapnak 18-dik nap-
ján. P. Ordinánsz Konstantin Sz. Ferentz Szer-
zetebéli Áldozó Pap. 

XIII. J e l e s t ö r t é n e t . 
Nem egy vagy kettő, hanem több olly em-

lékezetre méltó dolgokat, nyilvános Isteni jó-
téteményeket hozhatnék még itten elő, mellyek-
nek ezen folyó 1830-dik esztendőben szemmel 
látó tanúja, bizonysága lehetnék , 's mellyek 
ezen segítő Boldog Asszonynak kegyelmes ké-
pe előtt, kétség nélkül az ő Anyai hatható ese-
dezése és pártfogása által eszközöltettek; mind 
azáltal rövidség kedvéért tsak azon nevezetes, 
és bámulásra méltó történetet, jeles Isteni jó-
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téteményt kívánom itt feljegyezni, melly ugyan 
e1 folyó esztendőben, Havi Boldog Aszszony 
napján több hiteles jámbor keresztények sze-
mek láttára végbe vitetett. Tudniillik az én tu-
lajdon Szerzetes Czéllámba Ó-Kanizsai Szabó 
Jóseff nevezetű mintegy 32 esztendős házas fér-
fiú, tulajdon szüléje, házastársa, és egyébb ro-
konsága által bévezetettvén , ugyan azoknak 
bizonyítása szerént több napoktól fogva nem 
tsak szólló tehetségétől , hanem minden esz-
méletétől úgy annyira megvala fosztatva, hogy 
semmi kérdésre nem felelne, senkit a1 jelenlé-
vők közzűl meg nem esmérhetne, szóval ép 
szemekkel lévén, senkire tellyességgel nem ü-
gyelne: Mit tehettem itt egyebet, hanem az ő 
rokonyait buzgóan kértem, és intettem, hogy 
ezen szánakozásra méltó fiatal embert a1 nagy 
Oltár eleibe vezetnék, és érette az irgalmasság-
nak Annyát ájtatosan segítségül hívnák. Nem 
is volt foganatlan az ő fiúi bizodalommal bé-
mutatott könyörgések, holott mintegy fél óra 
múlva az egészlen eddig megnémúltt, magán 
kivűl lett jámbor, noha tsendesen, de tsak u-
gyan végre szóllani kezdett. Ekkor nagy öröm-
mel szobámba vissza vezettetvén, úgy annyira 
megerősödött, hogy szent gyónását, noha nem 
kevés nehezséggel, de még is példásan, és tö-
redelmes buzgósággal elvégezhette ; kit is a1 

töménytelen sokaságú népnek tollongása miatt 
3l Szentséget elhozván, tsak ugyan tulajdon Czél-
lámban megáldoztattam, és óh melly óhajtott 
kimenetellel! midőn az említett jámbor iffiú 
tökélletesen megvídúltt elmével September 8-dik 
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napján, hogy az liáládatosságnak áldozattyát a' 
Felségesnek bémutatná, a1 segítő Boldog Asz-
szony képét emlékeztető ajáiulékival megtisz-
telte. 

XIV. Az Havi Boldog Aszszony Templomá-
ban tiszteltetett segítő Szűz, és Irgal-
masságnak Annya számtalan megátalko-
dott bűnösöknek az igaz megtérésre, ve-
zető malasztokat nyér az Istentől. 

Éppen nem tsudálliattya a'' kegyes olvasó , 
hogy azon számtalan jeles Isteni jótétemények 
közzűl, mellyeket a' segítő Boldog Asszonynak 
hatható esedezésére az ő híveivel ezen Havi 
Boldog Asszony Templomában bővségesen köz-
lött a' Felséges, tsak néhányat említettünk, ha 
meggondollya, hogy főképpen a' régiebb jeles 
történeteknek leírásai a' kegyetlen Török nem-
zetnek igája alatt nagyobb részént a' tűz láng-
nak prédáivá lettek, részerint más viszontag-
ságok miatt feledékenségben temettettek. In-
kább tehát azokra függesszük figyelmetességün-
ket , a' miket naponként látunk, és nagy lelki 
vigasztalásunkra tapasztalunk, melly sokan az 
ő gonoszságokban, és fesletségekben megátalko-
dott bűnösök közzűl ezen szent helyen, megil-
letődvén , nem tsak lelki nyavalyáikból kigyó-
gyulnak, hanem az igaz megtérés, és szentelő 
malasztnak ereje által új életre feltámadnak í 
hányan a' penitentzia tartatlanságnak, és kétség-
be esésnek feneketlen örvénnyétői már szintén 
tsak egy lépésnyire állván, mihelyest e' kegyel-
mekkel tellyes Isten Annyának kegyes ábrázat-
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( tyára szemeiket függesztik, szívekben meglá-
gyulván, megtörődött, s bánatos lélekkel bű-
neiket megsirattyák, és Máriának Anyai pártfo-
gása, és esedezése által kegyelmet nyervén szí-
vekben, egészlen megújulnak, és valamint a' 
megtérő tékozló fiú az Istennek Atyai kebelébe 
ismét vissza fogadtatnak? Holott sz. Ágostonnak, 
valamint a' többi sz. Atyáknak eggyező tanítá-
sok szerént nagyobb és fontosabb tsudatétel a' 
fesletségben, gonosz latorkodásban megrögzött 
bűnösöket megtéríteni és az üdvösségnek, 's ö-
rök életnek úttyára vezetni, szóval, a' lelki 
Halálból új életre hozni, hogy sem a' test sze-
rént megholtakat koporsójokból feltámasztani; 
mert mennél nemessebb, felségessebb az ember 
lelke a' halandó testinél, annál nagyobb, tete-
messebb jótétemény , vég nélkül drágább ke-
gyelem a' kétségbe esett bűnösöket az örök 
halálnak 's kárhozatnak torkából kiragadni, és 
őket a' megszentelő malasztnak ereje által a' 
lelki új életre feltámasztani; a' midőn bizo-
nyosan tudjuk, hogy valakik még edJig az Is-
tennek tsudálatos és vég nélkül való ereje által 
halottaikból feltámasztatván, testi életre vissza 
hozattak, tsak ugyan végtére az Istennek vál-
tozhatatlan törvénnyé szerént , az balált, úgy 
mint bűnnek zsoldját másodszor is lefizetni kén-
teleníttettek, és a' földnek porába, mellyből 
vétettek, test szerént ismét vissza tértek, porrá 
's hamuvá lettek. Egyedül a' lelki élet az, mel-
lyet a' ki vissza nyerhet, és a' jóban mind végig 
álhatatosan megmarad, soha azt mind örökre 
el nem veszti; mert az halhatatlan mennyei dí-
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tsőségben az halálnak minden félelme nélkül 
változhatatlanúl mind örökre megmarad. Nem 
szóllok itt azokról, kik törvénytelen, igazságta-
lan úton keresett gyűjteményekkel megterheltt 
lélekkel véletlen halál áftal ragadtattak volna 
az igaz Bírónak a' Jésus Krisztusnak rettenetes 
ítélő széke eléjbe, ha ezen sz. helyen a' kegye-
lemnek Annya által lelki esméretek felébresz-
tetvén, eleven meggyőződéssel meg nem esmér-
ték volna, hogy mind addig a' vétek meg nem 
botsátatik, még másoknak tsalárdíd elidegení-
tetett, vagy ellopott jószága, sajáttya vissza nem 
téríttetik; és így, hogy egyetlen egy lelkeket 
az örök kárhozattól megmentsék, készebbek 
vóltak inkább minden földi javoktól megválni, 
a' másét tellyesen vissza téritvén, tsak hogy 
lelkeknek örök kárát ne vallyák. Mit mondjak 
azon előbbkelő vagyonosokról, a' kik ezen a' 
sz. helyen tükélletesen megtanúlták azon Evan-
gyéliomi igazságot, hogy őket nem tsupán ma-
gokért áldotta meg az Isten mások felett, ha-
nem hogy felesleg való, de igazságos keresmé-
nyekből kötelesek nagy vétek alatt szegény 
szűkölködő ember társaikat segíteni, a' szíve 
szakadott árvákat, özvegyeket tehetségek sze-
rént táplálni, ruházni, nyomorúságokban ápol-
gatni , és nem tsak szóval, hanem jóltévő ke-
zeikkel vigasztalni? Mit mondjak azokról, — 

% és melly számosan voltak, vannak, kik ezen 
sz. helyen a' tisztaságos Anyának Angyali ortzá-
jára tekéntvén, előbbeni zabolátlan, 's feslett 
életeket, botránkoztató, 's szemtelen tseleke-
deteikct kesergő lélekkel 's vérző könnyekkel 

5 
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megsiratván, és szívek a' tiszta életnek szerete-
tére felgyulladván, most már a1 megtartóztatás-
nak, házasságbéli szent liívségnek, vagy özve-
gyi tisztaságnak, és fedhetetlen jámbor életnek 
eleven példái lettek ? Olly keresztények, kik 
valaha bűnös Magdolnával az ártatlan lelkeket 
tsalárd kcleptzéjekbe kerítették , és undok, 's 
fajtalan életekkel a1 jámbor keresztény híveket 
mély szomorúsággal eltöltötték, mostan már a' 
véteknek, és erköltstelenségnek tsak árnyékától 
is fu tnak, és irtóznak. Ugyan azért méltán és 
tellyes igazsággal elmondhattyuk, hogy Mária 
az Irgalmasságnak Annya, kit ezen segítő Bol-
dog Asszonynak kegyelmes képénél ájtatosan 
tisztelünk, nem tsak betegek orvossága, nem 
tsak keresztények segítsége, hanem egyszers-
mind bűnösök, az igazán megtérő bűnösök ke-
gyes oltalma , szóval minden szomorúaknak, 
bűneiken kesergő szíveknek édes vigasztalója. 

Negyedik Czikkely. 
Azon keserves üldözésekről,, mellyeket 

ez ALsóVárosi Szegedi Klastromban 
lakozó Szerzetetes Atyafiak a 
Töröknek kegyetlen igája alatt 

az igaz keresztény Katolika 
Hitnek ellenségtől 

szenvedtek. 
f 

I. Minekulánna ama1 siralmas Mohátsi ve-
szedelemben a1 Magyar Fő Nemességnek sziné-
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vei eggyűtt a' Katolikus Fő Pásztoroknak vagy is 
Püspököknek nagyobb része a' dühös oszmány 
(Török) nép öldöklő fegyverének szomorú áldo-
zattyává lett volna, legottan Luthernek újjítá-
sát, és nem Evangyéliomi, hanem a' Jésusnak 
igaz Evangyéliomával ellenkező tudomáunyit 
hintegető új Tanítók a' törvényes Pásztoroktól 
megfosztatott, és elszélledett keresztény Kato-
likusoknak kisded nyájjára mint ólálkodó far-
kasok reá ütöttek volna; kiváltképpen Svendi 
Lázár Fő hadi vezérnek hatalmas pártfogása alatt, 
tsak nem az egész Tisza melléki vidéket tsa-
lárd hitegetések, 's orozmesterkedések által ma-
gok felekezetére tsábitották ; még pedig, vala-
mint a' Magyar Katolika Anyaszentegyháznak 
soha eléggé meg nem siratható kárával, és fáj-
dalmas megsebesítésével, úgy a' külünváltt fe-
lekezetekre , új Evangyéliomot hirdető hívat-
lan Apostolokra nézve igen kedvező előmene-
tellel. Azonba lehet-é ezt tsudálnunk ? Éppen 
nem. Midőn világosan tudva vagyon, hogy a' 
kevés megmaradott törvényes Egyházi Pászto-
rok, és Katolikus Papok ezer féle álnok for-
télyokkal , és gyalázatos hamis reá fogásokkal 
rész szerént elüzetetvén, rész szerént kegyet-
lenül legyilkoltatván, kevés idő alatt minden 
Rend-kor — és nembéli előbb igaz Katoli-
kus keresztény hívek az új tudománynak köve-
tésére eltsábitattak, úgy annyira, hogy 15Il-
dik esztendőben (a' mint az eredeti Török 
nyelven íratott, és Levél-tárunkban fenntartott 
ok-levelek nyilván bizonyittyák) az új Evan-
gyéliomnak hívatlan hirdetői ide is betsúszván 
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az Havi Boldog Asszony tiszteletére szentelte-
tett Szegedi Királyi Templomnak elfoglalhatása 
végett az helybéli kormányozó Török Basa előtt 
minden erejeket 's mesterségeket megvetették, 
végtére gazdag ajándékokkal a' főbb tiszteket 
megvesztegetvén, annyira vitték a' dolgokat, 
hogy először ugyan ezen Templomnak Czinte-
remét elfoglalták; de ezzel meg nem elégedvén, 
a' Töröknek engedelmével, minket a' Tem-
plomnak derék részéből (navi Ecclesiae) kiszo-
rítottak , minékünk egyedid a' Sanctuárium ha-
gyatván meg; a' mellyben óldal ajtó nyitatt-
ván—melly utóbb berakattatván, mái napig is 
meglátszik, — kéntelenítettek akkori Szerzetes 
Társaink az Isteni szolgálatokat itten véghez 
vinni, midőn a' Templom első nagyobb részé-
ben az új Evangyéliomot követő Atyafiak vé-
gezték szokott énekléseket, 's könyörgéseket. 
Azonban itt sem állapodott meg a' külső Atya-
fiaknak a' Katolikus hívek ellen forraltt gyű-
lölködések, sőt a' rókát tulajdon barlangjából 
kipiszkáló süldisznónak furtsaságát követvén, 
kézzel, lábbal rajta voltak, hogy a' Katolikuso-
kat, jólehet egyedül törvényes birtokosokat kire-
kesztvén, az egész Templomot clbitangollyák. 
Hogy pedig álnok igyekezetekben annál kön-
nyebben boldogulhassanak, bizonyos róka ra-
vaszsággal tellyes Vásárhelyi Prédikátort e' vég-
re Szeged Városába nagy ígéretekkel meghív-
tak; kinek álnok mesterkedésével, de leginkább 
válogatott drága ajándékokkal a1-legfőbb Török 
Basát, és várbéli kormányozót úgy annyira le-
kenyerezték, hogy tsak kevés hijján múlt el, ne 
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hogy az egy Sanctuárium bírásától is szegény 
ügyefogyott Katolikusok végképpen megfosztas-
sanak. Illy váratlan veszélyről, sőt az új Evan-
gyelikusok részére már elhatározott végzésről az 
akkori Gárdján P. Eszéki Sebestyén magok a* 
Törökök által tudósítatván; ez minden erejét 
arra fordította , hogy az ellenkező Atyafiaknak 
patvarkodásit, és tsalárd fortélyoskodásit éliből 
kiforgathassa. Ugyan azért igazságos ügyének 
tellyes bizodalmával lelkesítetvén, illendő le-
ereszkedéssel és alázatosággal könyörög, *s ese-
dezik a' legfőbb Basa előtt, hogy a' Katolikus 
keresztény híveket, mint eredeti és azért tör-
vényes birtokosokat, ha nem egész Ősei Tem-
plomoknak, legalább az ő kissebb részének a* 
Sanctuáriumnak tsendes és békés birtokában to-
vább is megerőssíteni méltóztatnék; kinek is 
alázatos és zokogó kérésén 's esdeklésélt a' kü-
lömben hitetlen Muselmán megilletődvén, hogy 
közöttök, és az új Evangyelikusok között fenn-
forgó pörlckedést vélekedése szerént igazságos-
san eldöntse, mind a' két részt vallásbéli véle-
kedésre meghatalmazza, 's e' végre bizonyos 
megbatározott napot rendelvén a' győzedelmes-
kedni fogó résznek, az egész Templom birto-
kát szentül megígéri ; a' mi több ezen bit val-
lásos vetélkedésnek megbír ál ására ítélő szemé-
lyeket avagy Bírákat neveze ki, még pedig az e-
lőkclő oszmányok (Törökök közzíd hármat, ne-
vezet szerént Kadi Abdrárt , Kadi Acbmetet, 
és Kadi Mecbemetet) — ha szabad mondanom a' 
keresztény hitnek dolgaiban derék tudósokat! — 
nem külömben a1 Szegedi Polgárok közzúl is 
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három hites tanúkat: t. i. Balog Andrást, Hor-
váth Mártont, és Rú'sa Ferentzet, a1 mint ez 
az első eredeti Török levélnek aláírásából is vi-
lágosan kitetszik. 

A1 meghatározott vetekedést mind a1 két-
résznek szükségképpen elkelletett vállalni, u-
gyan azért a1 kirendeltetett napon a1 fellyebb 
említettem ítélő személyek jelenlétében, és az 
egybegyűltt népnek sokasága előtt elkezdődik 
a*' nem kevesebb tűzzel, mint elszánt bátorság-
gal felválaltt tusakodás; öszvetartatnak a1 bi-
zonyító ellen - okok, öszve vissza forgattatnak 
a1 sz. könyvek , és írásbéli bizonyítások , és 
ímé , midőn a1 szóbéli versengés legnagyobb 
tűzzel mind a1 két rész között folytatódnék, elő 
áll talám a1 konyha szolgálatból egy némelly 
írás tudatlan egyúgyú Szerzetes Fráter , és a' 
Prédikátor Úrnak szeme közé tekéntvén , a1 

vetekedést félbe szakaszíya, mondván: Nem 
így Uram! hanem felelly meg nékem ezen kér-
désre: Hányan vannak, az Evangyélisták? A1 

Prédikátor , ki magát a1 legfontossabb kérdé-
seknek megfejtésére alkalmasnak és elég tudós-
nak ítélte, nem kevés nehezteléssel vette a1 fel-
tett kérdést, és bizonyos büszkeséggel, és meg-
vetéssel szóba se akartt a1 szegény tudatlan 
Fráterrel állani. Azonban sürgetik őtet a1 Bí-
rák, hogy felelne: Pia nem tudtad, — úgy mond a1 

Prédikátor, — négyen vannak az Evangyélisták, 
úgymint Máté, Márk, Lukáts, és János. Ilát 
(így szóll az együgyű Fráter) hol van az ötö-
dik Evangyéiista ? Erre a1 Prédikátor kere-
ken tagadgya, hogy ötödik Evangyéiista is lett 
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volna. De a' tudatlan Fráter semmit sem tágít-
ván: Ha olly tudós, 's bőlts ember vagy — úgy 
mond — hol van az ötödik Recsep nevezetű E-
vangyélista : a* melly kérdésre a' Prédikátor 
egyedül hangos nevetéssel és hahotával felel-
ni elégnek tartotta. Azonban a' Török Bírák-
nak felettébb megtetszett az együgyű Fráter-
nek unszolása ; ugyan azért Ibrahim Basának 
felkelése után a' Bírák is felkelvén ülésekből, 
a' Templomnak igaz , és örökös birtokát törvé-
nyes végzéssel a1 mi részünkre végképpen elítél-
ték, mondván: DJe fe'Lly Pap Gazda! Tiéd a" 
Templom-. És így az új Évangyélikusok kö-
vetelésektől elüzettetvén , a' mi Szerzetes A-
tyánkftai a' Katolikus hívekkel egyetemben a1 

Templomnak élőbbeni tellyes, és törvényes bir-
tokában megerősítettek, és ezen végzést Tö-
rök nyelven íratott és a' fellyebb említett hat 
tanúknak, u. in. bárom Török Kadik, és bá-
rom keresztény Polgároknak tulajdon kezek í-
rásával megerősítetett ok-levélben 1545-dik 
esztendőben kiadták, a' mint az 1-ső czikkelybeu 
szóról szóra előadatva olvasni lehet. 

Azonban két dolgot kell itt szükségképpen 
megjegyeznünk : első az, hogy ama' fellyebb 
említettem vetekedésnek előadása a' Török le-
vélben nem olvastatik, tsak egyedül az jegyez-
tetik fej, hogy az említett ítélő személyek előtt 
a' Templom a1 mi Szerzetes Atyánkfiainak és 
így a1 Szegeden megmaradott keresztény Katoli-
kusoknak egyetemben állandó birtokokban meg-
erősítetik. Jólehet azért ama' Török levélnek 
hiteles lefordításában sem a' vallásbéli vetekc-
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désről, sem a' vetekedő Fráterről semmi em-
lékezet nintsen; mindazáltal az fellyebb emlí-
tettem történetnek valódi igaz voltát elegen-
dő képpen hihetővé teheti a* szájról szájra, kéz-
ről kézre őseiktől vett utóbbi élemedett Polgá-
roknak bizonságtételek. És valóban inelly tse-
kély esméretíink volna az elmídt dolgokról,' 
melly keveset tudnánk főképpen Magyar Ha-
zánknak régiebb történetiről, hogy ha a' Tatár 
pusztítás , vagy a* Török nemzetnek vas igája 
alatt tűz , viz , fegyver, és egyébb viszontag-
ságok miatt elenyészett írások, vagy ok-levelek 
fogyatkozása közben, az liihetős, és helyes a-
lapon épűltt hagyományokat vakmerő en tagad-
ni, vagy általán fogva félre vetni merészelnénk? 
Más pedig az, hogy ama' Recsep nevezetű E-
vangyélista, ámbár az igaz keresztények között 
méltán nevetségesnek tartatik; mindazáltal a' 
Török nemzetnek közönséges vélekedése sze-
rént az említett Recsep úgy tiszteltetik a' Mu-
sulmánoktól, mint; Mahomednek nevezetes E-
vangyélistája; a' melly mesés véleményt amaz 
egyűgyű Fráter sok ideig a' Törökökkel barát-
ságosan társalkodván, és regéléseket halgatván, 
tőlök könnyen megtanulhatta, és így a' Töruk 
Bírák előtt ezen nevetséges kérdéssel elő álván 
a' durva, és egyébbként is elég tudatlan Törö-
kökbe sokkal hathatóbb, és kedvesebb béhatást 
okozott, mint ha a' sz. Theologiának mélysé-
ges ágazatit fejtegette volna. (Hist. Prov. Sal. 
pag. 13. 14.) 
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II. Jólehet pedig ezeii idő tájban nem tsak 
a1 Tisza melléki vidéken, hanem nevezett sze-
rént Szeged Városában is főképpen a1 tudatlan 
együgyű községből az új Evangyéliom hirdetői 
által sok jámbor Katolikusok Luthernek, és ké-
sőbb Kálvinus Jánosnak vallására szerentsétle-
nül eltántorítanak ; mindazáltal a1 Töröknek 
kegyetlen üldözésétől megszeppent ú j Tanítók 
lassanként innét odébb állván, a1 Krisztus igaz 
aklyából elszakasztott tévelygő juhokat magok-
ra hagyták. Ekkor látták ezen boldogtalan lel-
kek , hogy nem igaz Pásztorokra, hanem hív-
ségtelen béresekre bizták üdvösségek dolgát. 
Innét látván a1 mi Szegedi Szerzetes Atyánk-
fiai az egy üdvözítő Katolika Religyiónak siral-
mas romlását, szívekre vévén olly sok lelkek-
nek kárhozatos tévelygéseket, és bizonyos ve-
szedelmeket , legottan bátran , és késedelem 
nélkül elószer ugyan az itten kormányozó fő 
Basához, és ennek közbejárása által magához 
a1 Török Császárhoz folyamodtak, kitől is sze-
rentsésen kinyert szabad útazó levelekkel (Pas-
suálisokkal) megerőssítetvén, időről időre a' kö-
rül fekvő vidékekre kirándúltak, sőt éjjel nap-
pal a1 szomszéd városokat, falukat, és tanyá-
kat fáradhatatlanúl bejárván a1 minapában Lu-
thernek és Kálvinnak mételyes tudománnyával 
megszédíttetett , mostan pedig vesztekre ha-
gyatott szegény lelkeket a1 Katolika Anyaszent-
egyháznak kebelébe annál könnyebben vissza té-
rítették, mennél ezek világossabban által látták, 
és megbánták eltévelyedéseket; ugyan az em-
lített Atyák őket az üdvözítő sz. hitnek ágaza-



t ira, és keresztényi kötelességekre serényen, 
és buzgóan oktatni el nem mulasztották. Azon-
ban a' Török kegyetlen uralkodása alatt a' Püs-
pöki Megyék, Plébániák, Oskolák pusztulásra 
jutván, nem tsak a vastag tudatlanság, hanem 
a' megvesztegetett erköltsök, és fesiettségek is a* 
nemzetben úgy annyira elhatalmaztak , hogy 
sokkal huzamosabb oktatás, álhatatosabb munka 
és törekedés kívántatnék a"1 népnek az igaz jám-
borság, és kereszténység úttyára való viszsza 
vezérlésére. Ezen okra nézve a' szomszéd váro-
sokba , és népessebb helységekbe ezen Szegedi 
Conventből állandó Lelki Pásztorok neveztet-
tek , és küldettek k i , hogy ezek mint szeré-
nyen felvigyázó Plébánusok valamint itt Sze-. 
geden megmaradott 's Pásztori hivatalt viselő 
Lelki Atyák, úgy ők a' szomszéd vidékben fe-
küvő 14 népessebbb helységekben az árván ha-
gyatott keresztény híveknek lelki szolgálattyok-
r a , oktatásokra, és vigasztalásokra szüntelen 
felvigyáznának. Ennek bebizonyítására — hogy 
a' töbiekről ne szóllyak , egyedül két bizonyító 
Leveleket szabad légyen említenem. Az elsőt ki-
adta Sz. Lőrintz nevezetű Mező Város, mellyaz 
időben Makó Városnak szomszédságában virág-
zott, a' nielly Levélben nevezetesen ezeket ol-
vassuk. „Heverendi in Christo Patres observan-
„ dissimi Minoruni observantiaé Reformatorum 
„ Monasterii Szegediensis constituti 
„ Spirituálém semper nostri curam liabuerunt, 
„ ac ingentem circumstantis populi partém, qui 
„ Deusiiovit, quibus obcoecatus erat tenebris, 
„ summo laboré ad veram converterunt lucem, 



„ Templumque in eodem oppido dirutum sua 
„ reaedificarunt industria" etc. az az: A' Krisz-
tusban tisztelendő, és általunk legbetsülendőbb 
Atyák, kik mint szorossabb rendtartást követő 
kissebb Atyafiak a' Szegedi Klastromban lévén, 
mi reánk mindenkor lelkiképpen gondot visel-
tek , és a' korul lévő népnek igen nagy részét, 
kik (Isten tudja) millyen sötétségben vakoskod-
tak , fellelte nagy munkával az igaz világosság-
ra hozták ugyan azon városban elromladozott 
Templomot tulajdon szorgalmokkal ismét fel-
építették, és a' t. Ezen eredeti az említett város-
nak petséttyével erősítetett bizonyság - levél , 
melly 16 lö-dikban 15. Augusti kiadaték, a' mi 
Levél-tárunkban feltaláltatik. Ugyan erről bi-
zonyságot tett Szabad Királyi Mező-Szeged Vá-
rosa 1652-ben ddto 1. Április, a' melly hiteles 
eredeti Levélnek vége felé ezeket olvassuk: 
„Quidquid igitur vigoris virorisque inter nos 
„ vera, et Apostolica üdcs habét, totiim id in-
„ dustriae, virtutibus, et Doctrinae praefato-
„ rum Keverendőmül Patrum, Fratrum ordinis 
„ Minorum S. Francisci observantiae Provinciáé 
„ SS-ini Salvatoris jure merito , non solum 
„ nostra voce, sed et barbarorum calculo attri-
„ buimus — etc. az az: Tehát valami épsé-
ge, elevensége vagyon közöttünk az igaz és Apos-
toli hitnek, azt egszlen a' fellyebb említett Tisz-
telendő Atyák, ésSz. Ferentz rendén lévő szo-
ros rendtartást követő kisebb Atyafiak szorgal-
mának, erköltsi jámborságoknak, és tudomá-
nyoknak méltó jussal nem tsak tulajdon szavunk-
kal, hanem a'' barbarusoknak ( Törököknek ) 
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helybe hagyó ítéletével is tulajdoníttyuk, és a' t. 
Az eredeti Levelet kiki olvashattya a' Coavent 
Levél - tárában. 

De különös, és legfőbb gondoskodások a' 
mi Szerzetes Atyánkfiainak ezen Szabad Kirá-
lyi Szeged Városában lakozó kisded keresztény 
seregeknek lelki javára nézett, hogy abban az 
Evangyéliomi tudománynak lelke, és a1 Kato-
lika hit vallásnak virágzása naponként elevení-
tessék , 's előmozdíttassék. Innét nem egyszer 
megtörtént, hogy midőn az hitetlen, s' dühös el-
lenség ezen Nemes Városnak lakosit tűzzel, vas-
sal pusztítván , és üldözvén, végső veszéllyel 
fenyegetné , valamint régenten Isteni Üdvözí-
tőnk az őtet híven követő seregeket a' pusztá-
ban, mind lelki, mind testi eledellel táplálta, 
és erősítette; úgy az ő Isteni nyomdokit buz-
góan követő Szerzetes társaink a' tűz , és fegy-
ver előtt elfutamodott, és majd a1 kietlen pusz-
taságokban , majd a1 nádas rétekben elrejtezett 
keresztény Szegedi híveket álhatatos nagy lel-
kúséggel követték, és az ő kinos 's súlyos nyo-
morúságokat magokkal örömest felosztották; 
tsak hogy őket az életnek igéjével, a' Szentsé-
gek kiszolgáltatásával végső Ínségek között vi-
gasztalnák , és ápolgatnák: Midőn illy szomo-
rú környüllállások között majd a' kietlen pusz-
tákon, majd a' nádasok között való tavakban 
felállítatott talpokon a' született kisdedeket 
megkeresztelték, ollykor a' keresztény házasokat 
rend szerént megáldották, 's egybe adták; szó-
val, durva szűrben, 's hol mezítláb, hol bots-
korba öltözködve magokat elrejtvén a' Pogány 
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Török elől elfutott keresztényeknek gyakran 
életek veszedelmével a1 Szentségeket kiszolgál-
tatták. Erről ismét hiteles bizonságot tett az 
háláadatos Szegediek Királyi Városa, midőn 
1755. eszt. a1 Fő Méltóságú Hertzeg Prímás-
hoz nyújtott pártfogó (Protectionalis) Levelében 
eképpen szóll: „Hujatum Patrnm ordinis Mi-
„ norum strictioris observantiae qui oc-
„ cupatis per barbaros Christiani nominis hostes 
„ civitate ista, vicinisque locis ultra saeculuin 
„ non solum isthic , verum in circumjacentc, 
„ schismate, et diversis haeresibus infecta vi* 
„ cinia evangelizabant, verbumque Dei cum 
„ discrimine, et jactura vitae, inter arundineta 
„ etiam congregato fideli popiüo soli praedica-
„ bant, taliterque fidem Christi in partibus liis 
„ conservabant." etc. az az: Az itt való szo-
rossabb rendtartásbéli Atyák, és kissebb Atya-
fiak voltak kik minekutánna a1 durva 
pogány Törökök, úgy mint a1 keresztény név-
nek ellenségi, ezen várost elfoglalták volna, to-
vább egy századnál, nem tsak itten, hanem a1 

körül fekvő, részszerént szakadással, részszc-
rént külömbféle eretnekségekkel bémotskoltt 
szomszéd vidéken az Evangyéliomot, és Isten 
igéjét életeknek veszedelmével, sőt veszteségé-
vel a' nádas rétek között is az egybegyűl« hív 
népnek egyedül magok hirdették, és illy mó-
don a1 Krisztus hitét ezen részekben fenntartot-
ták. Lásd az ezekről bővebben s z ó l l ó eredeti 
ok-levelet. 

Minekutánna tehát sz. Ferentz Atyánknak 
Szerzetes Fiai , úgy mint az üdvözítő lceresz-
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tény Katolika hitnek buzgósággal tellyes védői, 
és hirdetői több mintegy századnak lefolyásáig, 
Püspök, Fő Esperes, és egyébb világi Papok, 
's Plébánusok ezen alföldi tartományon nem 
lévén (kiket a' dühösködő hitetlen ellenség el-
űzött) ezen részeken a' Katolika szent Religió 
fenntartására egész erejeket, s tehetségeket fel-
áldozták volna, és így — jólehet számtalan ül-
dözések között, a' Krisztusnak kisded, de még 
is naponként nevekedő , és újjabb díszekkel 
virágzó szöllejét majd Apostoli izatságokkal, 
majd nem egyszer tulajdon vérekkel öntözget-
ték volna, a' Töröknek dühössége egy kévéssé 
letsillapodván, első volt a' Csanádi Székes Me-
gyének Fő Pásztori kőzzjil Nagyságos Fő Tisz-
telendő Zonger Zsigmond Úr, ki a' Szegedi hely-
béli Előjárót vagy is Gárdjánt Atyai szeretettel 
megkérte 1011-dik esztendőben, hogy a' lelki 
dolgokban, mint személyes Helytartó (Generális 
Vicarius) a' Török igája alatt szenvedő keresz-
tény hívekre hivatalosan gondoskodnék. Nem 
külömben ő utána következő Nagyságos Megye-
béli kineveztetett Püspökök u. m. Pál fii Tamás, 
Makripodári Jáczint, Pálfii Ferdinánd, Kééri 
János, Dőlni István, Fenessi György, Telekessi 
István, kiknek meghatalmazó ok-leveleik, mel-
lyeknél fogva a' Szegedi P. Gárdjánokat Sze-
mélyeket viselő általános Vikáriusoknak kine-
vezték, mái napig is eredeti valóságokban a' T. 
Conventnek Archívumában megőriztetnek. Ezek; 
közzűl elég légyen példa gyanánt Nagyságos 
Gróff Pál fii Ferdinándnak megbízó levelét elő 
terjeszteni. 



79 

„Nos Comes Ferdinandiis Pálffi ab Erdőd, 
„ perpetuus de Vereskó Supremus ac liaere-
„ di tari us Comes Comitat us Posoniensis, Epi-
„ scopus Csanadiensis, Sacrae Caesareae, Re-
„ giaeque Majestatis Consiliarius. Cum gravis 
„ nécessitas postulet, ac bonus in Ecclesia ordo 
„ cxigat, in Dioecesi nostra Csanadiensi con-
„ stituere GeneralemVicarium in Spiritualibus, 
„ cujus aeque ac Episcopi est reddere ratio ne m 
,, de animabus sibi concreditis ; hisce proinde 
„ testamur nos elegisse A. R. P. Gvardianum 
„ Mönasterii Szegediensis ex ordine S. Franc» 
„ Strie, observantiae, et. constituisse juxta an-
„ tiquam, et laudabilem consvetudinem Prae-
„ decessorum nostrorum; nec non mandamus, 
^ ut in Dioecesi refractarios, et nolentes parère 
„ eidem in rebus Spiritualibiis, et ultra sine 
„ facilitate se ingerentes in Dioecesi nostra su-
„ spendat, et eliminet similes, nisi velint Dioe-
,, cesano Vicario legitime electo obsecundare iu 
„ rebus justis, ac Ileitis. In cujus rei fidcm lias 
„ Adni. R. Patri Gvardiano praenominato Lit-
„ teras manu nostra subseriptas, ac sigillo no-
„ stro confirmatas, acroboratas dedimus Szubae 
„ 6. August! anno Domini 1673. 

(L. S.) Comes F e r d i n an d u s Pál Hi 

Episcopus Csanadiensis m. p> 

Ennek magyaiázattya így következik: 
Mi Gróff Erdődi Pálffi Ferdi nánd Vereskő 

várnak örökös Ura, Posony Vármegyének örökös 
Fő Ispánnya, Csanádi Püspök , megszeiiteht 
Császiíri, és Királyi Felségnek Tanátsnoka. Mi-
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vei hogy súlyos szükség, és az Anyaszentegy-
házban jó rend úgy kívánnya, hogy a' mi Csa-
nádi Megyénkben a' lelki dolgokban személyes 
Helytartót (Generalis Vicariust) rendellyünk, 
ki nem kiilömben mint a' Püspök köteles szá-
mot adni a' reá bízatott lelkekről; azért is ezen 
Levélnek ereje szerént bizonyíttyuk, hogy mi 
az igen Tisztelendő Páter Szegedi Klastromnak 
Gárdjányát, Sz. Ferentznek szorossabb rendtar-
tású Szerzetéből választottuk, és rendeltük, a' 
mi előttünk volt Fő Pásztoroknak régi és dítsé-
retes szokások szerént nem külömben parantsol-
lyuk, hogy a' Megyében engedetlen és nékio 
a' lelki dolgokban engedelmeskedni nem akaró-
kat, és önkénnyel), s' engedelem nélkül magokat 
erővel betol ókat a' mi Megyénkben egyházi törvé-
nyek szerént hivataloktól felfüggessze, és illye-
neket kiküszöböllye ; ha a' törvényesen vá-
lasztott Vicáriusnak szót fogadni nem akarnak, 
az igazságos és szabadon megengedtetett dol-
gokban. Mellynek elhitelére ezen az igenTisz. 
Páter említett Gárdjánnak ad ám ezen tulajdon 
kezünk írásával, és petsétünkkel megerősíte-
tett 's megbizonyítatott Levelünket. Szuhán 6. 
Augusti, Urunk szül etésének 1673-dikában. 

(P . IL) Gróff P á l f i i F e r d i n á n d 
Csanádi Püspök m. k. 

A' többi Nagyságos Csanádi Püspökök meg-
liatalmozó Levelekben mint Generális Vicáriu-
sok nevezet szerént említetnek Bartovits Egyed 
Páter Provinciális után e' következendő Szege-
di Gárdjánok: P. Kolosvári Bertalan, P. Nándor-
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fejérvári Jeromos, P. Keleti Dienes, P. Fekete 
Elek , P. Szera György, P. Somodi Bemard in; 
kik között, mivel P. Keleíi Dienes azon hiva-
talt már harmad ízben szintén 1698-dikig visel-
te, világosan kitetszik, hógy a1 T. P. Szegedi 
Gárdjánok öszveséggel mintegy 50 esztendeig, 
úgy mint Személyes Helytartók kormányozták 
a' Török igája alatt kesergő Csanádi Megyét. 
Jólehet pedig a1 Török mint hitetlen barbarus 
a' kereszténységet gyakorta irtóztató kegyetlen-
séggel üldözte, és tsigázta; mindazáltal ezen 
Szegedi tájjékon sok ideig tanyázván, végre e-
rántunk különösen megjuházodott, sőt elég ke-
gyesen , néha nyájjasan is bánt Szerzetes A-
tyánkfiaival: így p. o. a1 Gárdjánt többnyire 
Pap Gazdának nevezte; de a' mi Szerzetes 
társaink is nem külömben a1 miben lelki esmé-
retek ellen nem vala, semmi szolgálatokat el 
nem mulasztották, mellyekkel a1 kegyetlen Ural-
kodót megengesztelni, az ő kedvezését, 's jó 
akarattyát fenntartani helyesnek ítélték. Innét 
midőn ama' kegyetlen Oszmány népnek dühös 
szándékát észrevették szegény Szerzetes Atyánk-
fiai, nem egyszer lábaikhoz borúivá majd kö-
nyörgéssel, majd könnyhúllatással botsánatot kér-
tek és nyertek az már gyilkoló fegyver alá ítélte-
tett keresztényeknek; ugyan azért mind ma-
goknak, mind a1 Ns. Városnak pártfogói (Prote-
ctionális) Leveleket eszközlöltek ki a' támadható 
veszélynek elhárítására. Az illy részszerént a1 

a1 kormányozó Fő Basáktól, részszerént a1 Tö-
rök Szultántól (Császártól) Török nyelven í-
ratott védelem-levelek eredeti valóságokban jó 

0 
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nagy számmal a1 Szegedi Conventnek Archívu-
mában mind ez ideig épségben fenn tartatnak. 

Mindazáltal , midőn a* Török birodalom 
Magyar Hazánkban naponként gyengítetvén, 
már végéhez közelítene; az eddig olly barátsá-
gos, vagy legalább engedelmes ellenség vele szü-
letett durvaságára, és dühösségére ismét vissza 
tért t , és mind Szerzetes társaink, mind a' töb-
bi keresztény nép ellen szörnyen kegyetlenked-
ni , agyarlcodni kezdett. Ezen veszélynek fő 
lázzitói az Asiai Törökök valának, kik feneke-
dő fegyveres sereggel a' Városba berontván, nem 
tsak azt, hanem a'körül lévő vidékséget is isz-
szonyíi veszélyekkel bétőltvén, kémélletlenűl 
felprédálták, és tsak nem végképpen elpusztí-
tották. Ezeket nyomba követte a' Tatároknak 
inkább prédáló, hogy sem katonáskodó soka-
sága , kik semmi kérésre, sírásra, könnyhúllatá-
sokra meg nem indulván, mind azon szomszéd 
városokat , és helységeket, mellyeknek lakosi 
mint Pásztor nélkül hagyatott juhotskák mago-
kat a1 mi Atyai gondviselésünk, pásztorkodá-
sunk alá bizták, tűzzel, fegyverrel végső pusz-
tulásra jutottak , úgy hogy a' Szegedi keresz-
tény népet kivévén, a' többi helységeknek la-
kosi a' pogány ellenségtől vagy kardra hányattak, 
vagy seregenként rab szíjra fűzettek, vagy fu-
tásban keresvén menekedéseket, bátorságosabb 
helyekre tellyesen elszélledtek. Ekképpen Sz. 
Lőrintz Városa, Ludas Helység a' szomszéd fa-
lukkal eggyütt leginkább 1682-dik esztendő táj-
ján kietlen pusztákká váltak. 
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Továbbá méltó itt rövideden említenem a-
zon városokat, és helységeket, mellyekben a1 

mi Szerzetes Atyánkfiai a' lelki szolgálatokat 
fáradhatatlan buzgósággal tellyesítették, és mint 
hívséges lelki Pásztorok az Isten igéjét nem 
egyszer életek veszedelmével hirdették; a' töb-
bieket elhagyván,e*következendőkvalának: Sze-
ged Városa, Tápé, Sövényháza, Serked, Makó 
Városa, Martonyos , Kanizsa, Zenta, Ludas, 
Szabadka, és a' t. És valóban — hogy az iga-
zat egyenesen kimondjam — mind a' Szegedi, 
mind a' Szabadkai Dalmaták ezen Szegedi Kla-
stromban lakos Szerzetes Atyáinknak tulajdonít-
hattyák, hogy a' kegyel len Török pusztítás kö-
zött mind üdvözítő szent vallásokat, mind éle-
teket épségben megtarthatták; holott a' Török-
nek Magyar Országon volt uradalma vége felé 
közelgetvén, midőn a' pogány ellenség dühös-
sége a' legfelsőbb léptsőkre emelkedett, az em-
lített szegény Dalmaták sem a' nádas rétekben, 
sem a' pusztáknak butzkás üregeiben fel nem 
találhatták menedék helyeket, hanem házi bií-
tyorjaikkal eggyütt ezen Szegedi Conventnek 
kerített falai közé futamodtak, és mintegy hat 
holnapig a' Szegedi Atyák' oltalma alatt mene-
kedtek meg a' végső veszélytől. 

III. Melly sok fáratságokban, szenvedések-
ben, sanyarúságokban, sőt véreknek ontásában 
kerűltt a' Szegedi szoros rendtartasú kissebb A-
tyafiaknak ez itt való földi szarándokoskodások 
egy felől a' kegyetlen Oszmányoknak, más fe-
lől a' tévelygéseket hintegető Eretnek tanítók-

G * 
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nak zencbonáskodó megtámadások miatt , egye-
dül tsak azon Felséges , s legjobb Isten tudja , 
ki az O hív szolgáit, és az igazságért mind vé-
rig, mind végig álhatatosan hartzoló bajnokit 
már megkoronázta , és a' kinek akarattya nél-
kül tsak egy bajunk szála sem eshetik el. Nints 
külömben; holott az időknek mindeneket meg-
emésztő vas foga, tsak igen keveset hagyott fel 
ezekről a' mi tudásunkra. Innét tsak néhány 
hiteles és írásban hagyott történeteket a* végre 
kívántam itt rövideden említeni, ne hogy a' 
Krisztusért balálig szenvedő Atyánkfiainak em-
lékezete lassanként a' feledékcnségnek örvén-
nyébe eltemettessék; de az utóbbiak is hatható 
képpen arra intessenek, hogy illy siralmas há-
borúságoknak , és ínségeknek eltávoztatásáért 
az irgalmasságnak Attyát naponként búzgó kö-
nyörgésekkel engesztelni el ne múlassák. 

IV. A' Szegedi vidéken négy Tisztelendő 
Franciskánus Atyák a' keresztény bitért 
mártiromságot szenvednek. 

Midőn Isabellának Zápolya János Király 
özvegyének unszolására Szolimán rettenetes ha-
di seregével az már előbb siralmas nyomorúság-
ra s nagyobb részént pusztulásra jutott, Magyar 
Hazánkba másodszor is berohanna, és Buda fő 
Városunkat álnok szineskedés alatt elfoglalván 
Szolnokot, Szegedet, és Nándor-fejérvárat is 
ostrommal bévenné, a' barbarusoknak dühös se-
regei minden felől pusztítván, Magyar földün-
ket ár-viz gyanánt elborították , gyilkolással, 
égetéssel, rablással, és más egyéb szörnyű ke-
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gyet lenségekkel minden helységeket betöltvén , 
sokakat azok közzűl porrá 's hamuvá változtat-
tak. Ezen rettenes ti Időzés és pusztítás széjjel 
terjedvén, Üdvözítőnk Provintziájának szoro-
sabb rendtartásit Szerzetes fiai, mint fegyverte-
len szeléd bárányok a' ragadozó farkasok a'vagy 
dühösködő Törökök elől a'Gyulai, Csanádi, Lip-
pai, és más több Conventekből Szegedre, mint 
bátorságosabb helyre egybe fHtottak, és eggye-
zó szívvel, 's lélekkel 1552-dik esztendőben 
Augustus 15. napján» Máriának u. m. Magya-
rok Nagy Asszonyának mennybe menetele nap-
ját ezen Havi Boldog Asszony Templomában 
jeles ünnepléssel szentelvén, minekutánna mint 
Krisztusnak jó vitézi magokat a' közelgető ha-
lálhoz elkészítették volna, közülök négyen Au-
gustiisnak következendő 16. napján lenyakasz-
tatván, a1 kegyetlen Török dühösségnek felál-
doztattak e' következendő boldog emlékezetű 
Szerzetes Atyák u. m. Szegedi Tamás Gyulai 
Gárdján , Szatmári László , Ifippai Bernardin, 
és Újlaki Ferentz Laicus (Menologinm Francis, 
die 16. Augusti.) 

Vér özönét láttad Szeged itten folyni meződre 
Négy Bajnok mikoron kard élén lelte halálát. 

V. Nagyon Tisztelendő Páter Fülöp András-
nak, és társainak kínos szenvedése. 

A1 Jésus Krisztus több jeles vitézi között 
kik az ő juhaiért véreket öntötték, 's életeket 
örömmel feláldozták, ditső emlékezetet érdem-
lett Nagyon Tisztelendő Páter Fülöp András a1 

Sz. Theologyiának Lectora, és Üdvözítőnk Ma-
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gyár Provintziájának néhai érdemes Fő Előjá-
rója, (Provintziálisa ) ki Fiilek Városából vette 
származását. Ezen jeles férfiúnak a' lelkek meg-
nyerése eránt példás buzgósága tsak abból is 
nyilván kitetszik, hogy minekutánna Provintzi-
álisi bivatallyát 1677-dik esztendőig dítsérete-
sen viselte volna, az életnek tsendesebb nyugo-
dalmát > öregségének hátra lévő óráit nem ke-
reste a' bátorságos, és veszedelemtől mentt he-
lyeken, hanem a' Szegedi Conventet választot-
ta lakásul, melly azon időben sokféle sanyarú-
ságoknak , és üldözéseknek tér mezeje vala, és . 
a' hol ezen Apostoli buzgóságú férfiú résszerént 
mint helybéli Előjáró, résszerént mint az Úrnak 
szőlőjében munkás, és az Isten igéjének fárad-
hatatlan hirdetője szintén nyóltz esztendőket 
töltött. A1 midőn tehát 1684-dik esztendő táj-
ján ezen Conventben Gárdjáni hivatalt viselne, 
a' dühös Török ellenség Tatár seregekkel ele-
gyesen talám az eleségnek szűk volta miatt a' 
Conventet erőszakosan megtámadó, és az em-
lített Tisztelendő ősz Atyát Fülöp Andrást bi-
lintsekkel terhelve iszszonyú kegyetlenséggel 
gyötré, faggatá, és kinozá, hogy a' keresz-
tény nép szükségére elrejtett eleséget, hol, 's 
mennyi volna, felfedezné. De a ' jámbor , és e' 
mellett rettenthetetlen bátor szívű öreg készebb 
volt magát inkább szörnyű halál veszedelmére 
kitenni, hogy sem a' Szegedi szegény közsé-
get minden napi falattyától megfosztatva látni; 
szóval, a' Conventet takarékosan kiraboltatva 
szemlélni. Erre a' megdühödött pogány barba-
rusok a' kegyes lelkű jámbor öreget többi Szer-
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zetes társaival cggyütt ruháikból kivetkőztet-
vén, mezítelen meljeket, és oldatokat tüzes 
vassal sütögeték, lassú, tűzzel izzó szénnel pör-
zsölék, mezítelen hátokon éles késsel dohányt 
apritának, végre fejekre vas abrontsot szegez-
nek. Nem nézhette tovább a' vérző szívvel szá-
nakozó, és siránkozó keresztény község szere-
tett Attyoknak 's lelki Pásztoroknak iily ke-
gyetlen hóhéroltatását: ugyan azért zokogó fo-
hászkodások között a' kegyetlen uralkodóknak 
lábaihoz esvén, az Isten szerelméért könyörgé-
nek, 's esedezének, hogy az ártatlan férfiaknak 
kínzásától szűnnének meg. De semmi jajos 
kérésekre 's könnyhúllatásokra, eleinten meg 
nem lágyult d barbarusoknak kövé keménye-
dett szívek, miglen nagy nehezen nyerhették 
meg a' szintén halálig kínoztatott jámbor Atyák-
nak életeket. 

« 
Mint az arany tűzben fe'nnyét tisztábbra deríti: 
így ragyogott Szegeden tűz közt jámbor-Fülöp András. 

VI. T. P. Nagy János Gárdján, és társainak 
szenvedése 1685-dik esztendőben. 

Midőn a' pogány1 kínos öldöklésével, és szo-
rongatásival, tellyes 1684-dik esztendőt nem 
kevesebbé gyászos és siralmas 1685-dik év fel-
váltaná. T. P. Nagy János, valamint Gárdjányi 
hivatallyában, úgy bajnoki szenvedésében is 
híven követé ama1 nagy érdemű , és boldog 
emlékezetű Tisztes Öreget, Fülöp Andrást, a1 

ki ugyan azon évig Szegeden folytatá példás 
buzgósággal ?s válogatott sz. erköltsökkel meg-
koronázott ditső pállyafutását. Nem külömbenT. 
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P. Nagy János nem tsak nevezettel, hanem jeles 
tetteivel méltán megérdemlette ditsó Nagy lő-
rét , és nevét. Ezen jeles tudományokkal 's bá-
tor nagy lelkűséggel felruházott férfiú Szétsény-
ből, Tek. Neográd Vármegyének valaha virág-
zó városából vette eredetét, a' ki valamint díszes, 
és magos test állásával, úgy tsendes nyájas, és 
kellemetes maga viseletével úgy annyira meg-
nyerte maga eránt mindeneknek szeretetét, és 
szíves hajlandóságát, hogy nem tsak a' keresz-
tény hívektől, de ínég a' külömben durva, és 
faragatlan Török ellenségtől is különösen ked-
veltetnék. Azonban mivel az említett Oszmá-
nyok Magyar Hazánkban megfészkelte uralko-
dása mind inkább ingadozni, és naponként (Há-
lá az egeknek) végéhez sietni látszatott, ama' 
jeles okosságú, és mélyen belátó Szerzetes fér-
fiú iliy kétes, és tsiklandós környűlállásokban 
úgy intézte minden lépéseit, hogy a* két ellen-
séges, u. m. Császári 's Királyi Udvar, és Tö-
rök fényes Porta között közbejárói hivatalát 
bőlts előre látással, és szemes maga viseletével 
ügyesen fenntartaná, és jólehet belső képpen 
élni 's halni kész volt édes Hazánk boldogságá-
ért, de még is kéntelen lévén magát az időnek 
szelleméhez alkalmaztatni, úgy kivánt egygyik 
Udvarnak tetszeni, hogy a' másiknak kegyel-, 
mét, "s kedvezését el ne vesztené. Innét a' Tö-
rököknek , és Tatároknak törekedéseket , és 
fortélyos mozgásokat a' Fő Basáktól (kiket ő 
Atyáinak szokott nevezni) kéz alatt, és jó e-
lőre kitanulván, azokat a' keresztény Hadi se-
reg tábornokjával , és vezéreivel híven , és 
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pontosan közlötte; még pedig a" keresztény had-
nak olly szerentsés előmenetelével, hogy a1 Csá-
szári vezérek közzűl nem kevesen az Isten ol-
talma, és segedelme után, a1 többiek között e-
zen Szerzetes Atya hív eszközlésének tulajdo-
nítanák, hogy több Magyar Országi várak és erő-
ségek a' Töröknek kegyetlen uralkodása alól 
megszabadulnának. Azonban ezen veszedelem-
mel tcllyes lépés valamint Szerzetes Rendünknek, 
úgy a' Szegedi Atyáknak főképpen nem kevés 
áldozattyokban, és magok elszánásokban került. 
Ugyan is látván az Oszmány hadi seregnek Ba-
sái, és egyébb Tisztei, hogy minden mesterkedé-
sek , fortélyoskodások inegelőztetik; tapasztal-
ván , hogy a1 keresztény hadi seregek által na-
ponként szembe tűnő veszedelmekkel , 's ré-
szekről iszonyú vesztegséggel hátra nyomattat-
nak , gyanakodni (és nem oknélkül) kezdenek, 
különösen pedig a' Szegedi Török vezérek na-
gyon tépelődének azon, ne talám a' Szegedi Gár-
dján a' fényes Portának titkait a'keresztény ve-
zéreknek felfedezné és magyarán mondva elá-
rul ná. Már már közönséges zúgolódás terjedett 
fi Török táborban, midőn néhány Tatár tsordák 
a' Conventbe bérohanván , Nagy János Gárdjánt, 
Fülöp András érdemes ex-Provintziálissal, nem 
külömben Spányik Sándor Vicáriust, Antal és 
Eleázár két Laicus Fráterekkel eggyíitt legottan 
megragadák, és mint legnagyobb gonosztévőket 
kettőnként háttal keményen megkötözve a1 Vár-
ba hurtzollyák; kik még út közben kegyetlen ve-
résekkel úgy annyira öszvetagoltattak, hogy a1 

Palánka felé vezető hídról tsak nem fél holtan 
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lerogynának. Mindazáltal a' pogány diiliösség ez-
zel meg nem elégedvén , minekutánna Tatár 
korbátsokkal tététől fogva talpig, és vérig ve-
rettetnének, a' rajtok kesergő, és ja j szóval 
zokogó keresztények láttára egy setét , 's büdös 
lömlötzbe rekesztetének: mellyből mindazáltal 
a' P. Gárdján még az nap kivétetvén, először 
Aclimet Basához, azután Islám Ágiihoz hurtzol-
tatott inkább, hogy sem vezettetett, lábai a' 
durva nemzetnek szokása ként nyakához lévén 
bilintselve; ekkor egészlen megmezítelenítetctt 
teste ismét Tatár korbátsal szaggattaték; vég-
re a' kemény hidegtől is sanyargattatva, elő-
ször karóba húzásra, azután fej vételre ítél-
tetvén, a'vesztő helyre kiviteték. Immára'Jésus 
hitéért, hazája védelméért, és kisded nyájjának 
üdvösségéért szintén a' vérengező pallos alá meg-
hajtá fejét , midőn a' dühösködő Tatár tsoport 
megváltoztatván szándékát, azon törte fejét , 
hogy irtóztató kínzással őtet a' keresztény ve-
zérek titkos intézetinek felfedezésére, *s kival-
lására erőltetnék. Ugyan azért megragadván az 
éhséggel, szomjúsággal , vereségekkel halálig 
gyötrött Gárdjánt legkeményebb téli időben (Ja-
nuárius 21-dikén) a' lóhoz kötözék, egész éjjel 
mezítelen hurtzolák, és mint legistentelenebb 
latort a' tábornak egyik részéről a' másikra 
vontzolák, hogy a' keresztény hadi seregnek, 
vagy tábornak állapottyáról, 's helyheztetésé-
ről bizonyos tudósítást belőle kitsikarhassanak. 
De a' kereszténység javát , édes hazáját igazán 
szerető férfiú készebb volt ezer kínokat, sőt 
halált is szenvedni, mint az Haza és hite sorsos-



sainak veszedelmére tsak Iegkissebb titkot is 
elárulni. Ezen győzhetetlen álhatatosságra mint-
egy megszégyenülvén a' pogány barbarusok, a1 

tététől fogva talpig vérébe kevertt, és sebekkel 
tellyes férfiút tsak ugyan végre szabadon botsá-
tották, és így a' kinos szenvedések között gy őze-
delmi pálmával ékesítetett Szerzetes Atya, és 
keresztény bajnok vissza jött kesergő Szerze-
tes társaihoz, és szeretett kisded nyájjához, ma-
gával hordozván a' bilintseknek, és iszonyú se-
beknek béllyegit. Azonban nem sokáig él-
hetett tsendes nyugodalmával; holott Pásztori 
buzgólkodása miatt a' Tatároktól ismét vasra 
veretett, elhurtzoltatott, és naponként kulöbin-
féle kínos gyötrelmekkel, verésekkel illettetett: 
méglen a' szánakozó keresztény község nagy 
summa pénzel megváltotta az ő előbbeni sza-
badságát. 

Istene, 's honnya eránt szeretettel tellyes ere'nnye 
János hív lelket mind ve'rig, 's végig einészté. 

VII. T. P. Zákonyi Domokos ugyan azon i-
dőben történt szenvedése. 

T. P. Zákonyi Domokos ugyan a' Szegcdi 
Conventnek eggyik tagja jelen, és ide haza nem 
vala, midőn többi Szerzetes társai a' Gárdjánnyal 
eggyütt tömlötzöt, fogságot, és egyébb kínos gyö-
trelmeketszenvedtek; azomban ő sem kerülhet-
te el az istentelen vad népnek öldöklő kezeit; 
mert midőn a' vidék helységekben lelki szolgá-
latokban buzgóan foglalatoskodnék, véletlenül 
a' kóborló Tatároknak kezekbe esék. Ekkor 
legottan Szerzetes öltözetétől megfosztatván , 
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barom módra egy szilaj lóhoz kötöztetett, és a' 
midóa vállára tétetett iszonyú terhek alatt eró-
telensége miatt leroskadna , mint valamelly 
mezei barom Tatár korbátsal kegyetlenül egyre 
ostoroztatott, és a1 minden emberi érzésből ki-
vetkezett pogányoktól végre doronggal is a' to-
vább menetelre kénszerítetett. 

VIII. T. P. Nagy János újjabb üldöztetése, 
és szenvedése, ki több érdemes, és meg-
éllemedett Szeged Városának Tanátsno-
kival karóba vonatásra ítéltetett. 

A' kegyetlen uralkodó Oszmány nemzetre 
nézve ugyan szerentsétleii, de a1 pogánynak sú-
lyos igája alatt több mint száz esztendeig nyö-
gő édes Hazánkra nézve régtől ólta keserft 
könnyhullatások között, 's szív szakadva óhajtott 
16S6-dik esztendő végre elérkeze ; midőn Bu-
da , Országunk Anya városa ezen nevezetes év-
nek September 2-dik napján az majd másfél 
száz esztendeig szenvedett Török bilintseket a1 

keresztény Fejedelmek szíves iparkodások, 's 
erőlködések által végre nyakából szerentsésen 
levetette. De valamint a' közelébb elmúltt, úgy 
ezen esztendőben is több rabló Ásiai Török és 
Tatár seregek, mint a1 kölykeitől megfosztott 
nyőstény oroszlány, ezen alsó Magyar Országi 
tartományt özön gyanánt elöntvén, valami sze-
mek eleibe akadtt, vágták, ölték, égették, pusz-
tították. Innét ama1 tigris fenevadakhoz hason-
ló Ásiai Török vezérek a' mi Szerzetes Atyánk-
fiai, és a1 Szegedi hív keresztény lakosok eránt 
engesztelhetetlen haragot, és bosszúállást forral-
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ván vad kebelekben, T. P. Nagy Jánost mint 
helybéli Előjárót , és a' Szegedi Plébániának 
érdemes Administrátorát, ezen Szabad Királyi 
Mező - Szeged Városának Szenátorival egygyült 
a' legalsó setét tömlützrc hányván, tüstént egy 
álló helyben halálos ítélet által karóba vonatás-
ra kárhoztatták, 's legottan minden idő halasz-
tás nélkül a' siralmas jeladásra kinekkinek köz-
zűlök a' karót, mint halálok gyalázatos és kí-
nos eszközét vállaikra tevék, és az egybe sereg-
lett pogány ellenségnek rémitő orditási között 
a' városon kivid kijeleltt helyre kegyetlenül ki-
hurtzolák. Kitsoda képzelheti méltán, melly 
borzasztó látomány lehetett ez az egészlen el-
tsüggedett, elsárgúltt Szegedi keresztény lakosok-
ra nézve , midőn majd minden útszák, házak, 
piartzok előtt a1 kétségbe esett, kesergő népnek 
égig felhatott jajgatása, zokogása által a' leve-
gő minden felől vissza hangzott? Midőn ezek 
szüleiket, amazok testvéreket, mások szeretett 
hitveseket, minnyájan pedig szívekben hordo-
zott Attyokat, 's Lelki Pásztorokat Nagy Jánost 
vérző szívvel meljeket vervén, ja j szóval si-
ratták. Azonban, óh melly tsudálatos az Isten-
nek benne bizó fiai eránt véghetetlen irgalmas-
sága, és Atyai kegyes jósága , 's bőltsességc ! 
mert szintén már a' vesztő helyhez közelíte-
nek a1 pogány dühösségnek ártatlan áldozati; 
midőn a' Szegedi Basák, nem tudatik honnan, 
a' vadan ordító pogány sereggel épen szembe 
találkozván , megláttyák a' többiek között a' 
valaha olly igen kedveltt jó baráttyokat P. 

JSTagy Jánost , és szánakozásra indulván ama' 
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vállain karót hurtzoló Sz. Atyát legottan ke-
gyesen megszóllíták: Mi dolog ez u. m. Pap 
Gazdal hogy a1 mi tudtunk, hírünk, és ta-
nátsunk nélkül illy gyalázatos, 's kinos halálra 
hurtzoltatol ? Ez pedig tüstént az Ásiai Tö-
rök vezérekre mutatván, a1 Szegedi Basák leg-
ottan a1 dühös vad pogány sereget megállíták, 
és a1 dolgot a1 Várbéli kormányozó Fő Basának e-
leibe terjesztek; kinek is mentten kiadott pa-
rantsolattyánál fogva az ártatlan férfiak a' mái-
szintén közelgető szörnyű halálnak torkából 
kimenekedének , úgy hogy ama boldog emléke-
zetű, olly sok kinokat 's gyötrelmeket kiállott 
Szerzetes Atya T. P. Nagy János végre 1722-dik 
esztendőben tsendes halála által Vátzon Június-
nak 8-dikán rekesztené be dítső nagy érdemek-
kel tellyes földi pállya futását. 

Tííz kerek, öldöklő fegyver bár jöjjetek ellen, 
Bajnoki hív lelkek Krisztusban bíznak egészlen. 

Ötödik Czikkely. 
A3 Szegedi Alsó Városi Szent Ferentz 

szorossabb rendtartású Conventnek 
Helybéli Előjáróinak rövid 

Lajstroma. 
Jólehet 1533-dik esztendő előtt e1 Szegedi 

Klastromot kormányozó helybéli Előjáróknak , 
és a' többi itten elhaltt Szerzetes* Atyafiaknak 
neveiket, "s tetteiket, és egyébb történeteiket 
a1 mindeneket feldúló, porrá 'g hamuvá égető 
durva Oszmány népnek kegyetlen pusztítása, 



valamint az időknek mostohasága előttünk úgy 
szólván, az örök feledékenységnek sír-halmába 
talám végképpen eltemette; mindazáltal lega-
lább a' fellyebb említett esztendőtől ólta fenn-
maradóit hiteles feljegyzések bizonyosokká tesz-
nek a1 felől, hogy az említett 1533-dik eszten-
dőtől ólta ezek voltak a' Szeged Alsó Városi 
Havi Boldog Asszonyról neveztetett Convent-
nek helybéli Előjárói, úgymint: 

1533 P. Debretzenyi Fer . 
1535 — Újlaki Péter 
1542 —Eszék i Sebestyén 
1548 —ismét Újlaki Pét. 
1550 —Apáti Dömöter 
1556 —Bányai Miklós 
1561 — Mohátsi Tamás 
1565 —Zákányi Bálás 
1570 — Gyulai Mátyás 
1579 — Gyöngyösi János 
1583 — Motsári Tamás 
1587 — Szelevényi Pál 
1589 — Sajgó-Tarjányi 

András 
1594 —Péts i Mihály 
1598 —Remete-házi And. 
1600 — Szelevényi Pál 
1602 —Gyöngyösi Mih. 
1605 — Angyalost Lajos 
1608 —Sáári Mátyás 
1613 —Remete-házi And. 
1622 — Sáári Mátyás 

1623 P. Gyöngyösi János 
1629 — Hevesi Péter 
1655 —Gyöngyösi Imre 
1641 —Heves i Péter 
1647 —Jász-B erényi Gá>". 
1650 — Komáromi Atha. 
1656 — Nándor-fejérvári 

Jeromos 
1659 — Kolosvári Berta. 
1660 — Ladányi Márton 
1661 — Svetkovits Tam. 
1662 — Miksi Pál 
1663 — Várkonyi Fer. 
1665 — Jász Lőrintz 
1667 — Bagi Mihály 
1668 — Kultsár György 
1669 — Szegedi János 
1671 —Kolosvári Bert. 
1672 — Erdösi Erdős*» 

Ferentz 
1673 —Kultsár György 
1674 — Baróthi Miklós 
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1G75 P. Szegedi Ferentz 
1676 —Constantini Luk. 
1677 — Ketseméthi Gell. 
1678 — Várkonyi Fer. 
1679 — Fülöp András 
1681 —Constantini Luk. 
1682 — Hajdú Intze 
1684 — Fülöp András 
1685 — Nagy János 
1688 — Szelei Corne'lius 
1689 — Fülöp András 
1690 — Nagy János 
1693 — Fülöp András 
1694 — Somodi Bemard. 
1698 — Keleíi Dienes 
1700 — Csető Bonaven. 
1701 — S/.éra György 
1702 — Hetényi Albert 
1703 — Szálkái Kristóf 
1704 — Hajdú Intze 
1708 — Molnár Joákini 
1710 — Gellei Rafael 
1711 —Ludasi Jeromos 
1 7 1 3 _ Jávorszki Mihály 
1714 —Debrődi Benedek 
1716 — Nagy Miklós 
1718 — Szentzi Gáspár 
1719 — Ludasi Jeromos 
1722 — Palásti Dienes 
1724 — Földszén Fortun. 
1725 — Sütő Sándor 
1726 — Farkas András 

1727 P. Palásti Dienes 
1728 — Doroszlai Felitz. 
1729 — Császta Ráfael 
1732 — Koós Ferentz 
1735 — Császta lláfael 
1736 — Papp Lőrintz 
1737 — Császta Báfael 
1741 — Raditsovits Zsig. 
1744 — Motsári Bemard. 
1745 — Császta Ráfael 
1747 — Soós Mihály 
1748 — Kováts Ferentz 
1749 — Gulyás Gergely 
1751 — Tóásó Mátyás 
1752 — Csapó Florentz 
1753 — Lozsit.zki Elizeus 
1754 — Soós Pál 
1755 — Hihalini Athan. 
1756 — Utasi Antal 
1757 — Makai Sándor 
1758 — Béli Apollináris 
1760 — Gangéi György 
1761 — Gulyás Ignátz 
1763 — Boldog Antal 
1764 — Székesy Gábor 
1766 — Soós Pál 
1767 — Székesy Gábor 
1769 — Szalai Ágoston 
1772 — Boldog Antal 
1774 — Számpel Mihály 
1775 — Boldog Antal 
1779 — Kázmér Imre 
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1781 P. Szeredi Jakab 
1782 — Missurai Márk 
1784 — Kiss István 
1786 — Nagy Fülöp 
1791 — Missurai Márk 
1794 — Serfőző Vintze 
1797 —Farkas Bernárdin 
1800 —Károlyi Corne'l. 
1802 — Sz. Mikiősi Alb. 
1805 — Új Ignátz 
1806 — Likler Modestus 

1808 P. Gyárfás László 
1809 — Meszesi Paulinus 
1810 — Nagy FJek 
1813 — Holetskó Gábor 
1814 —Jamniczki Gellert 
1818 — Ordinansz Konst. 
1821 — Velkei Tóbiás 
1822 — Vilim Konstantin 
1828 —Gedrák Remigius 
1830 — Ordinansz Konst. 

Ezekkel berekesztem az Isten nagyobb dí-
tsőségére, és Máriát ájtatosan tisztelő híveknek 
lelki vigasztalásokra intézett tsekély igyekeze-
temet. Légyen azért mindenekben áldás, diísőség, 
dítséret, és háláadás az örökké való halhatat. 
Jan Királynak , 's egyedül való Felséges Isten-
nek; tisztelet, szeretet, betsület az Isten szülő 
Szűznek, és Magyar Hazánk örökös Nagy Asz-
szonyának most és mind örökkön örökké. Ani. 

0 



Az alsó, vagy Mező-Szegedi Havi Boldog 
Aszszony tiszteletere epultt Királyi 

Templomban hajdani időktől ólta 
gyakoroltatni szokott ájtatos 

É n e k . 

1. Üdvözlégy tiszta havakban megjelent Szííz 
Maria! 

E' Szegedi Szentegyházban illatozó viola; 
Téged' minnyájan köszöntünk, és szívünkből 

üdvözlünk: 
Mint Pártfogónkat tisztelünk, sőt Anyánknak 

esmérünk. 

2. Több mint száz esztendők folytak a' Tö-
rök liáborúban, 

Mindenektől elhagyatva voltunk pogány jármá-
ban ; 

Te egyedül Isten után könnyítetted terhünket, 
Mint édes Anya fiait, oltalmaztál bennünket. 

3. Lelki Pásztorink elfogytak e' tágos tarto-
mányon ; 

De megőrzéd velünk eggyütt ezen biztos Ha-
vason 
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Szent Ferentz Pátriárkának alázatos Fiait , 
Kik legeltették népedet, mint jó Pásztor juhait. 

4. Kipusztultak e' vidéken a' népes nagy 
helységek, 

Tííz, és fegyver által mentek füstbe sok örök-
ségek ; 

De Szeged Városa mentt volt még a' végső in-
ségtűl: 

Mert Te e' kis Magyar népet megtartód örök-
ségül. 

5. Földig rontá már a' pogány Városunknak 
Templomit, 

Sőt a' tűzláng elborítá e' Szentegyház Oltárit; 
De az Istennek hítfalma a' tüzet határozta, 
És a' nagy Oltáron lévő képet megoltalmazta. 

6. Sok betegek ezen közben e' sz. Képhez 
járultak, 

Mint bátorságos havason bűnösök leborultak; 
Kik minnyájan vigasztalást érzettek szükségek-

ben, 
És mindenkor boldogultak elhanyatlott ügyök-

ben. 

7. Ezen kegyes , Boldog Asszony képének 
tekéntete 

Még a' pogányok szívét is sokszor kegyessé tette, 
Azért féltek, azért késtek e1 Templomot rontani; 
És az ide tódúltt népet veszéllyel ostromolni. 

7 * 
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8. Most is tehát, szentséges Szűz! oltalmad alá 
futunk, 

Súlyos ínségekben lévén, Képed előtt sóhajtunk, 
Ne hagyd el , óh édes Anyánk! hajdani hív né-

pedet , 
Ne engedd pokolra esni régi örökségedet. 

9. Te oltalmadba ajánljuk veszedelmes ü-
gyüiiket, 

Örökösen feláldozzuk Néked a' mi szívünket: 
Őrizz, 's védelmezz bennünket testi, "s lelki 

veszélyben; 
Hogy mi is örvendjünk veled mennyei dítső-

ségben. Amen. 

Az Havi , vagy segítő Boldog Aszszony 
kegyelmes Képénél mondandó 

ájtatos Imádság. 
O h Istennek szent Annya! mennyei Paradi-
tsomnak makula nélkül való tiszta Lilioma ! e' 
siralomnak völgyéből hozzád folyamodóknak 
hatalmas szószóllója. Szentséges Aszszonyunk, 
ditsőséges Szűz Mária! íiné én sok rút vétkek 
undokságival megterhelt szegény bűnös fiad, 
(vagy leányod) térdeimet nagy szívbéli aláza-
tossággal meghajtván , ezen sok drága kegyel-
mekkel tündöklő Képed előtt mélyen leborulok: 
kérlek, óh szentséges Anyánk! fordítsd hozzám 
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Anyai kegyes voltodat, oltalmazz tellyes éle-
temben minden lelki , és testi veszedelemtől. 
Légy erős, és irgalmas szószóllóm a' Te szent 
Fiadnál; hogy öntse lelkembe a* tiszta, jámbor, 
és Istenes életnek malaszttyát; melly által min-
den múlandó hívságot szívemből kirekesztvén ? 
egyedül tsak Jésusomnak, a' Te szerelmes sz. 
Fiadnak mind végig híven szolgállyak; hogy 
így életemnek rövid pállyafutását szerentsésen 
elvégezvén, méltó lehessek az 0 választotti kö-
zébe számláltatni, ugyan azon Isteni sz. Fiad-
nak véghetetlen nagy érdemi, és a' Te irgal-
mas, 's Anyai esedezésed által. Amen. 

Md s ig en r ég i 
Máriát fiúi buzgó szeretettel tisztelő hív 

Magyaroknak szívbeli édes 
ömledezesi. 

1. B o l d o g Asszony Anyánk! régi nagy Pátró-
nánk! 

Nagy ínségben lévén, így szóllit meg Hazánk: 
Magyar Országról, 's Pannoniáról, 
Ne felejkezzél el árva Magyarokról. 

2. Oh Atya Istennek kedves szép Leánya! 
Krisztusnak sz. Annya, Sz. Lélek Mátkája. 

Magyar Országról, 's Pannoniáról és a' t. 
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3. Nyisd meg az egeket sok kiáltásinkra, 
'S Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. 

Magyar Országról és a1 t. 

4. Kegyes szemeiddel tekéntsd meg népedet, 
Ne vesd el sziliedtől Te örökségedet. 

Magyar Országról és a' t. 

5. Sírnak, és zokognak árváknak szívei, 
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. 

Magyar Országról és a1 t. 

6. Vedd el Országunkról ezt a1 sok ínséget, 
Mellyben torkig úszunk, nyerj már békességet. 

Magyar Országról és a1 t. 

7. Rontsd meg, édes Anyánk! az eretnekséget, 
Magyar nemzetünk közt az hitetlenséget. 

Magyar Országról és a1 t. 

8. A' mint Isten Annyát téged1 tiszteiének, 
Úgy minden Magyarok most is dítsérének. 

Magyar Országról és a1 t. 

9. Tudod, bogy Sz. István örökségbe hagyott, 
Sz. László Király is minket reád bízott. 

Magyar Országról és a1 t. 

10. Te sz. Fiad ellen, megvallyuk, vétkeztünk; 
Ali! de imádj értünk, hogy hozzája térjünk. 

Magyar Országról és a1 t. 
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11. Tc sz. Fiad előtt hajts térdet érettünk, 
Ha ezt nem tselekszed, egy lábig elveszünk. 

Magyar Országról és a' t. 

12. Dítséret, 's ditsőség légyen az Atyának, 
'S a1 Te sz. Fiadnak, 's Sz. Lélek Mátkádnak. 

Magyar Országról és a1 t. 

i 
Áldassák, dítsártessék, magasztaltas-

sák mindenkor , ás mindenekben , az i-
mádandö Sz. Háromságban egy örök Iste-
ni Felság , és tiszteltessék az Isten szü-
lő , Országunk választott Nagy Asszo-
nya Mária most, és mind örökké. Amen. 






