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ÉS EMLÉKIRATAI V. PÁL PÁPÁHOZ
A M AGYAR KATHOLIKUS EGYHÁZ ÁLLAPOTÁRÓL
I.

A protestántizmus térfoglalása a XVI. század folyamán az egész
Magyarországon szinte ellenállás nélkül történt. A templomok és az is
kolák,

az egyházi javadalmak jóformán észrevétlenül mennek át máról

holnapra a reformátorok és híveik birtokába. Mennyi írandó ebből az
egyéni hitbeli meggyőződés erejének javára, és mennyi az erőszak vagy
érdek terhére — ezt nagyrészt még a jövő egyháztörténeti kutatásai hiva
tottak megállapítani.1
A katholikus restauráció csak lassan, szinte bátortalanul kezd kibonta
kozni a tridenti zsinat határozataiban lefektetett elvek és módszerek nyo
mán. Magyarországon is, mint külföldön a jezsuiták ennek az első, elszánt
harcosai. A királyi Magyarország és Erdély, ahol a Báthoryak igyekez
nek a katholikus restauráció számára némileg kedvező légkört és lehetősé
geket biztosítani, egyaránt szolgálnak az első jezsuita hithirdetők harcos,
tettrekész működésének színteréül.2
A katholikus restaurációnak ez az első bátor rohama az elvesztett posítiók visszaszerzése érdekében, ha nem is vallott kudarcot, de megállásra
kényszerült, mielőtt céljait csak nagyjában is elérte volna. Hiányoztak
ekkor még a siker szellemi és anyagi előfeltételei. A kevésszámú jezsui
tán kívül nem állott megfelelő számú és theologiai képzettségű világi pap
ság a katholikus restauráció szolgálatára. A magyar főpapság pedig a királyi
Magyarországon vagy, mint valamelyik magas kormányszerv vezetője,
vagy mint hadvezér teljesítette kötelességét, de rendszerint vajmi keveset
törődött egyházmegyéjének hitbeli dolgaival.

így az Oláh Miklós buzdí-

1 A XVI. és XVIi. század vallási mozgalmainak értékeléséi v. ö. Hóman-Szekfü :
Magyar történet IV. és V. kötet, továbbá Szekfü Gyula; Bethlen Gábor, Budapest. 1928.
2 V. ö. Dr. Meszlényi A n ta l: A magyar jezsuiták a XVI. században. Budapest, 1931.
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fásával és támogatásával megindult katholikus reform ereje is lehanyatlott
úgy a nyolcvanas évek végére; csupán egy, a jövő szempontjából két
ségkívül messzeható fontosságú
kollégiummal egyesített

intézmény maradt meg belőle, a német

római magyar papnevelőház, amely már a

kö

vetkező század elejétől kezdve a katholikus restauráció világi papi elitejét nevelte fel.
Miután a magyar katholikus restauráció ügye így nem volt kellő
lendületbe hozható, az új akció a katholikus valláshoz rendületlenül
ragaszkodó királyi hatalomtól indult ki. Ez a körülmény ugyan nagyobb
sikert biztosított a katholikus restauráció tevékenységének, de viszont,
mert a katholikus restauráció az

abszolút

királyi

hatalom

erejére

tá

maszkodott, épen ezzel a magyar protestántizmus ügyét a magyar al
kotmány védelmével hozta kapcsolatba. A török elleni háborúkban Ru
dolf császár nem nélkülözhette a pápai segítséget. Ez a körülmény erős
politikai positiót jelentett a pápaság számára a császári udvar politi
kai számításaiban. Viszont Rudolf hitbuzgósága a megfelelő atmoszférát
biztosította a felülről megindítandó katholikus restauráció számára. A
Tridentinum által életre keltett új, harcias katholikus papi szellem is át
járta már egyik-másik magyar főpap meggyőződését, közülök legjobban a
jezsuiták által nevelt Forgách Ferencét.
A katholikus restauráció aktivitásba lépését pedig az a kedvező hadi és
politikai helyzet határozta meg, amelybe Rudolf a XVII. század legelején
jutott. Erdélyben Basta uralma biztosította a császári hatalom erejét és
befolyását,
legelején

Magyarországon pedig a török elleni háború
olyan

szerencsés

fordulatot, hogy

vett a század

szinte reményt

nyújtott a

török hódítás megfékezésére.
Ebben a helyzetben és ebből a gondolatkörből alakult ki a katholikus
restauráció első nagyobb szabású harcos fellépése : a kassai nagytem
plomnak 1603 november 19-én elrendelt és Belgiojoso-Barbiano császári
generális csapatai által 1604 január 7-én végrehajtott visszafoglalása.2® Ez
az első lépés, amelyet Forgách Ferenc kancellár jelenléte a királyi hatalom
részéről nyomban szankcionált, bevezetése volt csupán a további akciónak,
amely a felsőmagyarországi városok azonnali rekatholizálására irányult.
A z akciót a magyar katholikus főpapság részéről Forgách Ferencen kí
vül Zalatnoky György, a Kassán bujdosó pécsi püspök és különösen a
nagy ambitiojú, erős akaratú Szuhay István egri püspök vezették. Közü
lök Szuhay inkább erőszakos, világias egyéniség, a Tridentinum új, egyházias szellemét Zalatnoky és Forgách
királyi városokat ért vallási

vitték a küzdelembe.

sérelem összekovácsolta

A szabad

a protestáns váro-

2a V. ö. Tóth L ászló: A kassai székesegyház rekatholizálása 1604-ben. Századok,
1932. 4 8 7 - 9 2 11.
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sokat a kálvinista rendekkel, dacára a súlyos gazdasági ellentéteknek,
amely közöttük akkor is fennállott. így lett az 1604-iki pozsonyi országgyűlés gerincévé a vallásügy, anélkül, hogy erre vonatkozólag az országgyűlés bezárásáig, a király személyét teljhatalmúlag képviselő Mátyás
főhercegtől bármilyen megnyugtatást is kaptak volna. A protestáns rendek
és városok egysége a vallás ügyében súlyos aggodalmat keltett az udvar
köreiben. Nem lehet itt a vallási motívumot sem teljesen háttérbe szorí
tani, mert ez kétségtelenül érvényesült a pápai nuncius, Giovanni Stefa
no Ferreri,8 vercelli-i püspök és a hozzátartozó párt révén, amely itt az
örökös tartományokban eredménnyel folyó és felülről támogatott katholikus
restaurációs mozgalomra támaszkodott, mint követendő példára. Kétségte
len azonban az is, hogy a császári udvar tanácsosait, nem különben
Mátyás főherceget az országgyűlés vallásügyi tárgyalásainak

megakadá

lyozására az a felfogás vezette, hogy minden ilyen, szabad királyi váro
sok vallási viszonyait törvényben biztosítani akaró kívánság a király
földesúri jogaiba ütközik, az egész vallásügyi complexumban pedig a
rendek

állásfoglalása illetéktelen

királyi hatalomnak.

beavatkozás és

Ezeknek a különböző

csorbítása az absolut

politikai elgondolásoknak és

befolyásoknak az eredőjeképen jött létre Mátyás főherceg kezdemé
nyezésére 1604 május 6-ika után az annyiszor vitatott XXII. artikulus, amelyet a király saját akaratából fűzött a rendek által szente
sítés végett felterjesztett huszonegy törvénycikk után és mint teljes érvé
nyű törvényt hirdetett ki. Ez a törvénycikk megtiltja a rendeknek, hogy
a jövőben az országgyűléseken vallási kérdésekkel foglalkozzanak.3
4
A XXII. artikulusnak magában véve talán még

nem sikerült volna

3 Giovanni Stefano Ferreri születeti 1568 június 3-án Biellában, rszak-Piemontban
előkelő családból, 1599-ben elnyerte a vercellii
már hatan bírtak. Tudós
az ugyancsak

püspöki széket, amelyet családjából előtte

hajlamai dacára az előbbre jutás érdekében

nehéz prágai nunciaturát, amelyet 1604 május

szívesen vállalta

elején foglalt el

és 1607

október 14-én adott át utódjának. Működése nem hozta meg neki a várt bíbornoki kala
pot,

Vili. Kelemen

és az Aldobrandini család embere volt,

már nem találta szükségesnek

az új kurzus V. Pál alatt

őt ezzel megjutalmazni. Visszavonult püspökségére, ahol

1610 szeptember 21-én meghalt. Ferreri nagyon képzett, ambitiosus diplomata volt, akiből
azonban hiányzott a kitartás, egész lénye inkább a melancholiára, a passivilésra hajlott.
Teljesen ellentétes egyéniség volt Giacomo Serra, aki a török ellen harcoló császári had
sereg mellett működött, mint pápai katonai meghatalmazott. Erős akarat, nagy adminisz
tratív képességek jellemzik.

A katonai és politikai

ügyek szoros

kapcsolatai miatt ő is

foglalkozik politikával. Eredményes munkája jutalmául 1608-ban a pápai állam kincstar
tója lelt, 1611-ben pedig V . Pál bíborral díszítette fel. Meghalt 1623-ban. V. ö. Arnold
Oskar Meyer : Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die W iener Nun
tiatur des Giacomo Serra (1 60 3-160 6), Berlin. 1913, pp. XV111-XXVI1.
4 A XXII. artikulus előzményeivel, létrejöttével behatóan foglalkozik Károlyi Árpád:
A huszonkettedik artikulus, Budapesti Szemle, 149. szám (1889, május), 161— 211 II.
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a protestáns rendeket és városokat a vallásszabadság jegyében a királyi
hatalom ellen egy táborban egyesíteni, ha az országban tartózkodó ide
gen zsoldos csapatok szüntelen túlkapásai egy ellenséges, végsőkig elke
seredett hangulatot nem teremtettek volna. A királyi tekintély megrendü
lését eredményezte az is, hogy a török elleni háború már nem mutatta
fel a régi

sikereket,

ellenkezőleg a töröknek

sikerült

visszaszorítani a

császári sereget, úgy hogy itt is nagyjában a statusquo jegyében megkö
tendő békére volt kilátás. A z ország ilyen lelki atmoszférájában indulnak
meg Bocskay csapatai a királyi hadak ellen. A siker nem is váratott
magára, Basta és Belgiojoso csapatai 1605 nyarára szinte teljesen kiszo
rulnak Felső-Magyarországról,
got is fenyegetik.

a

Ilyen körülmények között

hajdúk

a

Dunántúlon át Stájerorszá

az udvarnak is meg kellett

barátkoznia

azzal a gondolattal, hogy itt Bocskayval csakis megegyezéses békére van
kilátás, amelynek igen lényeges, sőt a leglényegesebb pontjai a vallásszabadság kérdésén fordulnak majd meg. Bocskay és a magyar rendek
kívánalmaikat az 1605 áprilisában tartott szerencsi gyűlésen foglalták
egybe. Ezeknek elseje a római katholikus, az ágostai és a helvét hitval
lások egyenlően szabad gyakorlatának törvény által való biztosítása,
valamint a lutheránusok elégetéséről
artikulus eltörlése volt.5
Bocskaynak ez a követelése

hozott 1525-iki törvény és a XXII.

az udvarnál

az u. n. spanyol-pápai

pártnál találtak a legmerevebb elutasításra. Ennek vezetői Ferreri prágai
nuncius, Serra magyarországi pápai katonai meghatalmazott, továbbá a
spanyol király prágai követe, Don Guillen de San Clemente voltak. Eh
hez csatlakoztak természetesen a katholikus főpapok és ide tartozott a
magyar ügyekben rendkívül befolyásos
is Ennek a pártnak,

amely

kérlelhetetlen ellenzője,
nyol király,

vallási

Himmelreich Tibor királyi titkár

téren mindennemű

a legfőbb erőssége az

volt,

mint a pápa csakis akkor hajlandók

engedménynek

hogy

úgy a spa

a császárt támogatni,

ha a vallás dolgában Bocskaynak semminemű engedményt se tesz. Nem
volt azonban ennek a pártnak semminemű kifogása az ellen, ha Rudolf
a vallás ügy sérelme nélkül, tehát bizonyos politikai engedmények árán
egyezik meg Bocskayval; a pápai szék egyenesen ajánlotta ezt a megoldást.
Épen ezeknek a politikai engedményeknek a megadásától félt az ud
varnál létező másik pórt, amelynek feje Corraduzzi birodalmi alkancellár
volt, s ez a párt a jó katholikusság látszatának lehető megőrzése mellett
inkább vallásügyi engedmények árán szerette volna Bocskayt kielégíteni.
5

A vallásügyi

tárgyalások történetét

Károlyi Árpád kitűnő tanulmányai nyomá

foglaljuk össze, amelyek a Magyar Országgyűlési Emlékek XI. és XII. köteteinek bevezetéseképen jelentek meg.
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A királyhoz hű protestánsok

közül toborzódott az a csekélyszámú

párt, vezérei Thurzó György és Geizkofler Zakariás,

akik a felkelőknek

vallásügyi

mondották. Szavuk

kivánságait mindenesetre teljesítendőnek

annál kevésbbé volt súlyos, mert volt az udvarnál egy negyedik, igen
hatalmas párt, amelyik a viszonyokhoz szabott alkalmazkodással igye
kezett a lehető legcsekélyebb engedmények

árán a békét megteremteni.

Ennek a pártnak, amelynek vezetői Dietrichstein bíbornok és Khlesl püs
pök voltak, programmja

volt, úgy vallási, mint politikai

téren minimális

engedményekkel elérni a békét.
A korponai országgyűlés határozatai a vallás ügyéről tulajdonképen
ennek a Khlesl-Dietrichstein pártnak voltak köszönhetők. A protestáns
vallásgyakorlat megtűrésébe végre a pápai kúria is beleegyezett azzal
az érdekes okfejtéssel, hogy a protestáns ellenes törvényeket eddig sem
hajtották végre, mert nem akarták azt a királyok végrehajtani, ezért meg
tűrhető az a jövőben is.
Csak Forgách Ferenc és hívei voltak pápábbak a pápánál a korpo
nai gyűlés határozatait illetőleg. Forgách nem szűnt meg a nunciust em 
lékiratokkal és szóval az egyezség jóváhagyásának megakadályozására
ösztönözni. A pápai udvar azonban lényegében békülékeny húrokat pen
getett és Forgách akciójának nem volt kézzelfogható eredménye. Forgách
most a nuncius útján egyenest a pápához fordul, mert a béketárgyalások
során a császári tanácsosok kezében nem látja eléggé biztosítottnak a
katholikus vallás ügyét. Ezért 1606 február 20-án kelt memorandumában
arra kéri a pápát, hogy a pápa a jövő országgyűlésen, amely a vallási
kérdésekkel foglalkozni fog, külön legátussal képviseltesse magát. Forgáchnak ez az actiója azonban eredménytelenül végződött. A pápa nem
látva biztosítottnak egy ilyen országgyűlési legátus működésének a sike
rét, nem tartotta ezt megvalósítandónak. A z udvarnál

pedig

egyenesen

rosszalást váltott ki Forgáchék közvetlenül tett lépése. A kompromisszu
mos béke létrejöttét nem lehetett többé megakadályozni, miután a csá
szárnak nem volt elegendő hadiereje a felkelőket fegyverrel legyűrni,
viszont sem a pápa, sem a spanyol király, sem a német katholikus ren
dek nem tudtak, vagy nem akartak elegendő segítséget nyújtani, a Bocskay-féle felkelés pacificálásához. Ezért el kellett viselni a

spanyol pápai

pártnak is azt a kompromisszumos megoldást, amelyet a bécsi
vallási kérdés megoldása szempontjából jelentett.
A katholikus restaurációnak

béke a

ez a nagylendületű akciója most sem

járt teljes és döntő sikerrel Magyarországon, mert a királyi parancsra fe
lülről meginduló akció nem volt képes kellő hatalmi alátámasztást adni
a térítő politikának, úgy amint az néhány évvel előbb az örökös tarto
mányban történt.
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II.
A katholikus restauráció nehézségei azonban nemcsak a császári ha
dak balszerencséjéből adódtak s nem csupán politikai okokra voltak viszszavezethetők, azt jól tudták a prágai

és bécsi

nunciaturákon,

mában is. Mind a két helyen tisztában voltak azzal,

de Ró

hogy a katholikus

restauráció diadala nem remélhető egyedül és kizárólag olyan kormányzati
tényéktől, amelyek a protestantizmus elnyomását szolgálják, hanem szük
ség van a lelkek reformjára s ebben elsősorban a püspökök és a pap
ság, valamint a nevelés egyetemes reformjára. Ezt
látták és itt tér el Róma felfogása az udvarnál levő

Rómában

világosan

spanyol-pápai

párt

oszlopainak, Forgáchnak és a magyar püspököknek a katholikus res
taurációt illető felfogásától. Forgách és a magyar püspökök általában a
protestántizmus visszaszorítását úgy vélik keresztülvihetőnek,

ha az ab

solut királyi hatalom minden melléktekintet nélkül szigorú következetes
séggel végrehajtja a protestánsok ellen hozott törvényeket, amelyek
eddig végre nem hajtattak, ahol pedig a törvény kielégítő módot erre nem ad
na, ott új törvény hozására (lásd XXII. artikulus), vagy királyi rendeletre és
szigorú katonai vagy közigazgatási eljárásra van szükség. Ez volt Forgách,
Szuhay és a többi főpap restaurációs programja, amely azonban Bocskay és a rendek hatékony fegyveres ellenállásán lényegében meghiúsult
a bécsi béke kompromisszumot jelentő pontjaiban.
Kétségtelen azonban, hogy az udvarnál, a spanyol-pápai párt kebe
lén belül, a nuncius közvetlen környezetében is érvényesültek olyan a Forgáchékéval ellentétes áramlatok, amelyek elítélve a magyar püpökök köz
életi szereplését a vallás ügyében, a katholikus restauráció sikerét, a vigasz
talan katholikus belső egyházi állapotok megszűnésétől, a papság és a
főpapok belső életének reformjától, a katholikus szellemű nevelés kiépí
tésétől várják.
Károlyi Árpád a magyar katholikus egyház állapotának ismerteté
sénél gyakran hivatkozik egy emlékiratra,6 amely szerinte 1604 végén vagy
1605 elején készült, és ugyancsak sötét színekkel festi a magyar püspö
kök eljárását, akik

túlzott

buzgalmukkal, a

német

tanácsosok magyar

ellenes tendenciáinak elősegítésével felingerelték az ország rendéit önmaguka katholikus vallás és a király ellen, úgy hogy ezek most a vallás dől
gában követelésekkel állnak elő. Károlyi az emlékiratnak7 — amelynek
eredetijét a vatikáni levéltárba bekebelezett Borghese levéltár őrzi, — a

6 V . ö. Magyar Országgyűlési Emlékek, XI. kötél, pp. 230, 240, 248, 2 8 3 - 9 , 293.
7 De lo Stato presente ecclesiastico et politico in Ungaria
Vaticanum, Fondo Borghese, Serie 111. 7. c. ff. 384r— 387v).
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(Archívum

Segretum

szerzőjét először a prágai nunciusban vélte megtalálni.89Később már csak
általánosságban odanyilatkozik, hogy a „roppant fontos" emlékirat szerzője
buzgó katholikus magyarbarát olasz pap, aki közelről ismerte a magyar
viszonyokat, „mindenesetre magyar forrásból merített“ .*
A z emlékirat szerzője az orvoslásnak azokra az eszközeire céloz,
amelyeket pár évvel előbb meg is kísérelt, de a közbejött felfordulás
miatt nem tudott végrehajtani. Ez és az egész promemoria felfogása, tendentiája arra vall, hogy az nem kerülhetett ki valami olasz pap kezéből,
hanem a magyar főpapság köréből került a pápa elé. Nem mond ennek
ellent az sem, hogy az emlékirat szerzője a magyarokról harmadik sze
mélyben, a hozzájuk való tartozás hangsúlyozása nélkül beszél. A z em 
lékirat szerzője, nyilván annak súlyos tartalma miatt, teljesen névtelen
óhajtott maradni, ezért hiányzik az iratról minden aláírás és dátum. Ez
a tökéletes anonymitás magyarázza meg, hogy magyar főpapi szerzője a
magyarokról bizonyos hűvös távlatból beszél.
De felfogásunk szerint nem állja meg a helyét Károlyi

Árpádnak

az a feltevése sem, amellyel az emlékirat keletkezését 1604 végére, vagy
1605 elejére teszi. A z emlékirat a rendek vallásügyi követeléseiről, sikeres
haditetteiről beszél, tehát semmi esetre sem íródhatott a Bocskay felkelés
kezdetén, hanem legalább is az 1605 áprilisában tartott szerencsi gyűlés
után, ahol a rendek vallási követeléseiket először formulázták a császár
számára. Még valószínűbb azonban, hogy az emlékirat a korponai ország
gyűlés (1605 november— december) után íródott, — tehát 1606 elején —
mert az emlékirat is beszél arról, hogy jó lenne a magyar püspökök mű
ködését közvetlenül Magyarországba küldött pápai nunciusok és apostoli
vizitátorok által ellenőrizni és irányítani. Ez a gondolat közeli rokonságot
mutat Forgách Ferenc 1606 február 20-án kelt memorandumával, a Szent
szék magyarországi közvetlen képviseletének gondolata ekkor volt aktu
ális. A z emlékirat egész tartalma, beállítása sokkal inkább illik tehát a
korponai országgyűlést közvetlenül követő időre, 1606 legelejére, mint az
egy évvel korábbi

eseményekre.10 A z a

körülmény azonban, hogy az

emlékirat egy esztendővel később íratott, magán a benne
persze semmit sem változtat.

foglalt képen

8 V . ö. Budapesti Szemle id. h. p. 173.
9 Magy. Országgy. Emi. X i. 288.
10 A kérdés eldöntésénél azt sem szabad teljesen említés nélkül hagyni — bár ez önma
gában nem feltétlenül döntő tényező, — hogy az emlékirat az V. Pál uralkodásának elejéről
való egyéb okmányok

közt található

és a pápa családi

levéltárából került elő.

V. Pál

pedig 1605 május 16-án lépett a pápai trónra. Accolligatum címe, amelyben az emlékirat
található : Lettere di diversi al Pontefice Paolo V. ecc. Minute di Breui. Affari di Ger
mania e Polonia 1605— 1607. A z emlékirat elejétől végig egy kéznek gondos írása, de
semmiesetre sem autográf, hanem hivatásos kancelláriai scriptor írása.
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A z emlékirat szerzője a magyar katholikus egyház e nagyon

szo

morú állapotának okát elsősorban a magyar püspöki karban látja. A ma
gyar püspökök megtartották ugyan magas közjogi méltóságaikat, élén ál
lanak a legmagasabb kormányzati és bírói szerveknek, de ez a körül
mény az Egyház szempontjából kettős veszedelemmel is jár. Egyrészt a
püspökök így a világi hatalomtól függő helyzetben lévén, világi

hivatali

működésükben kénytelenek a császári, illetőleg az örökös tartományi ér
dekeket nézni, ami szereplésüket és személyüket nagy mértékben ellen
szenvessé teszi a magyar nép előtt. Másrészt a püspököknek így idejük
sincsen arra, hogy egyházmegyéjük kormányzatával behatóbban foglal
kozzanak. Legtöbbjüket lefoglalja a vagyonszerzés gondja, amelyben sok
szor bűnös extremitásokra ragadtatják magukat. A z egyházi javakat gyak
ran használják fel protestáns rokonaik támogatására. Mindez arra kész
teti őket, hogy szemet hunyjanak az egyházi birtokok elidegenítése, zá
logba adása előtt, amelyek sokszor hajmeresztő igazságtalanságokra, a
katholikus vallás mérhetetlen kárára vezetnek. Ilyen főpapság mellett nem
csuda, ha az a nagyon csekély számú lelkészkedő papság — az emlék
irat írója az egész magyar katholikus fő- és alpapságot együttvéve há
romszáz főre becsülte — viselkedésében a főpapsághoz
el, A püspökök magatartásán se lehet

hasonlóan

járt

csudálkozni ; hiszen a legtöbbje

közvetlen irányítást a Szentszéktől sohasem kap, mert az illetékes apostoli
nunciust jóformán sohasem látja. Ezért a katholikus restauráció érdekében
állandó apostoli visitatorra volna szükség Magyarországon. A Szentszék
helyzete a magyar katholicizmus ügyét illetőleg annyival könnyebb, mert
az utolsó években gazdag segélyt adott a török háború céljaira, befolyá
sa ezért nem utasítható vissza. A

Szentírás igaz emberének meggyőző

désével hirdeti az emlékirat írója, hogy a katholikus vallás belső megúj
hodása nélkül Isten csapást csapásra bocsájt majd a magyar népre, mintahogy a török háború utóbbi szerencsétlen fordulatai is az isteni büntető
végzetnek köszönhetők. A belső reform mikéntjéről majd

közelebb

fog

javaslatokat tenni.11
Itt kell megjegyezni, hogy sem az emlékirat szövege, sem az irat maga
nem tartalmaz semmi olyan említést vagy feljegyzést, ami arra vallana,
hogy szerzője ezt Ferreri nuncius vagy Serra meghatalmazott útján jut
tatta volna el a pápához. Ellenkezőleg az irat tergóján, a cím mellett ta
lálható két kancelláriái megjegyzés (f. 374 v :

„Al Malacrida, ehe veda

questa serittura, e ne parii con Nostro Signore“ (t. i. a pápával), továbbá
u. ott: „A1 Malacrida, ehe veda questa serittura e ce ne parii“) inkább
arra vall, hogy szerzője ezt nem a nunciatura útján juttatta el a pápának,

u V . ö. az I. függelék.
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hanem Rómában közvetlenül nyújtotta be az államtitkárságnál.12
A z a gondolat, hogy a belső katholikus reformnak meg kell előzni
vagy legalább is együtt kell haladni a katholikus restauráció világi előre
törésével, nem volt idegen a bécsi béke vallásügyi tárgyalásainak további
során sem. Károlyi Árpád az 1606. júniusi kassai gyűlés vallásügyi tárgya
lásainál, a jezsuitákról szóló VIII. cikk vitájának ismertetése kapcsán meg
említi, hogy különösen a bécsi és a gráci udvaroknál

és

általában

az

osztrák és magyar katholikus körökben a jezsuiták nagy tiszteletnek és
megbecsülésnek örvendtek, mert tőlük várják a katholikus egyház meg
szilárdítását. „Egy a magyarországi katholikus ellenreformatiora nagyon
fontos, mert tágas szemkörű és nagy elméjű szerzőre valló emlékirat, me
lyet e napokban terjesztett, sajnos, ismeretlen szerzője az apostoli szék
elé a jezsuitáknak szánja ezen a téren a legnagyobb szerepet.“ Károlyi
ezután röviden ismerteti az emlékiratnak a katholikus ifjúság nevelésére
vonatkozó tervét.13
Ez az emlékirat ugyancsak a vatikáni levéltárba bekebelezett Bor
ghese levéltárban őriztetik (Archívum Segretum Vaticanum, Fondo Borghe
se, Serie II. 2 — 3) címe a tartalomjegyzék (f 3 v) szerint : Modo di restaurare la Religione in Ungaria, míg a szöveg (ff 312 r— 326 v) élén teljesebb
cím (II modo de Restaurare la Religione in Ungaria) olvasható. A z em
lékirat egy kéznek szép, kaligrafikus írása. A szerző itt sem nevezi meg
seholsem magát, hiányzik mindennemű kancelláriai feljegyzés is, a cím
lapon (f 312 r) a cím alatt idegen kéztől keresztbe írva olvasható: l’anno 1606.
A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárának

olasz

gyűjteményében

megtalálható (jelzete : Quart. Ital. 10.) ennek a jelentésnek egy másolata,
amelyik egyúttal a jelentés írójának

megállapításához is

támpontokkal

szolgál. A 2 32 x 178 mm. nagyságú, jellegzetes XVIII. századi sárga félbőr
kötésű könyv föl 1 r— 12 r részén olvasható az emlékiratnak XVIII. századi
kéztől való másolata. A kötet többi lapja üresen maradt. Címe megegyezik
a vatikáni levéltárban őrzött példányéval. A szöveg utolsó lapjának (föl
15 r) alján olvasható : Presentato al Papa — 3 Maji 1606. Ugyancsak ezen
a lapon van, közvetlenül a szöveg után egykorú, de idegen kéztől írva: Ex
Chartophylacio Draganichiano-Verantiano. A másoló nem valami tökéle
tes munkát végzett. Munkája tele van hibákkal és félreértésekkel, aligha
értette jól az olasz nyelvet. Észrevette ezt nyilván a

másolat készíttetője

is, mert a másolatban sok helyen találkozunk idegen kéztől való javítá
sokkal, de azért így is maradt benne elég hiba, ami arra
másoló nem volt teljesen birtokában az olasz nyelvnek.

vall,

hogy a

12 Sem Ferreri, sem Serre levelezésében nincsen semmi nyoma annak, hogy a promemoriát ők terjesztenék volna fel Rómába. V. ö. Arnold Oskar Meyer op. cit.
13 V. ö. Magyar Országgyűlési emlékek XII. kötet, p. 189.
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A z emlékirat írója az adott helyzetben és viszonyok között négy
fontosabb és négy kevésbbé jelentős pontban látja a reform szükséges
ségét és lehetőségét. A z első és legfontosabb visszaszerezni

a kamara

és a világiak kezéből azokat a püspöki és főpapi javadalmakat, amelye
ket ezek ma bármi címen elfoglalva tartanak. Ez a katholikus restauráció
anyagi előfeltételét teremtené meg. De az emlékirat szerzője nem tartja
elegendőnek a restaurációhoz csak az anyagiak visszaszerzését és katho
likus célra való fordítását. Ezzel teljesen egyenrangú fontos követelmény
nek mondja azt, hogy a püspökök kinevezésénél ne történjenek hibák,
amint az a múltban történt, a kinevezettek pedig, amennyiben püspök
ségük nem pusztán címzetes, lakjanak egyházmegyéjük

területén,

gassák meg megyéjüket minden esztendőben és végezzenek

láto

rendszeres

pastoralis tevékenységet. A katholikus restaurációról azonban nem lehet
mindaddig szó, amíg megfelelő számú és megfelelően képzett papság
nem áll rendelkezésre. A katholikus papság csaknem teljesen kipusztult,
pótlására csak semináriumok alapítása, illetőleg világi ifjak számára való
konviktusok alapítása nyújt módot. Szükséges, hogy a restauráció műve
a Szentszék közvetlen felügyelete és egységes irányítása mellett történ
jék. ezért Magyarországon állandó apostoli visitatorra van szükség, aki
állandóan bejárja az egyházmegyéket, korrigálja a hibákat és a látottak
ról esetről-esetre jelentést tesz az Apostoli Széknek.
A z emlékirat írója nem felejtkezik meg a restauráció kisebb, ke
vésbbé fontos előfeltételeiről sem. Az író igazi egyházi érzületére vall,
amidőn hangsúlyozza, hogy a pápának fenntartott esetek ma csak

igen

ritkán kerülnek Rómába elintézés végett. Ezért, a hívők lelkiismeretének
megnyugtatása végett szükséges volna a püspököket állandóan ellátni
a megfelelő felhatalmazásokkal. Teljes bizonytalanság uralkodik az em
lékirat írója szerint, a böjtölés terén is. Itt is szükség volna a lelkek meg
nyugtatása végett egyetemes érvényű rendelkezésekre. Hasonlóképen egy
házszervezeti jelentőségű az emlékiratnak az a javaslata is, hogy a szer
tartási könyvek (misekönyvek, breviáriumok, stb.)

használatának terén

Magyarországon uralkodó bizonytalanságot meg kell szüntetni ; egységes
gyakorlatot kell teremteni, világos és könnyen érthető szabályzatok fel
állításával, hogy még e. legegyszerűbb falusi pap is eleget tudjon ezek
nek tenni lelkiismeretének sérelme nélkül. Ugyancsak egyházszervezeti
kérdésre, a címzetes püspökök kérdésének sokat vitatott problémájára
vonatkozik az írónak utolsó reformgondolata, amely szerint megszünte
tendő az a visszaélés, hogy a püspökök

nyomban a

királyi

kinevezés

után, a pápai megerősítést be sem várva már használják a főpapi ruhá
kat és jelvényeket.14
14 V. ö. e II. függelék.
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A „De lo stato presente“ c. emlékirat és az „II modo de restaurare“
c. emlékirat már első olvasásra annyi rokonvonást mutat fel, úgy a ba
jok megállapítása, mint a szükséges reformok terén, hogy teljes joggal
tulajdoníthatjuk mindakettőt ugyanazon szerző, a magyar főpapi kar va
lamelyik tagja munkájának, amelyeket Rómában 1606 januárjában, ille
tőleg május 3-án nyújtott át közvetlenül V . Pál pápának.
III.
De ki volt az a magyar főpap, aki ebben az időben a kúriánál tar
tózkodott s akit egyházias érzülete, politikai felfogása, műveltsége, egész
egyénisége arra az állásfoglalásra praedestinált volna, amelyet ezek az
emlékiratok képviselnek ? A magyar katholikus püspöki kar akkori status
personarum át tekintve az emlékiratok szerzője nem lehet más, mint Verancsics Faustus Csanádi püspök, Verancsics Antal esztergomi érsek Mi
hály nevű testvérének fia.16
15

A Verancsicsok családi viszonyait Antal érsek közzétett iratai nyomén

megír

Sörös Pongrác: Adatok Verancsics Antal prímás családi viszonyaihoz, Magyar Sión, 1897,
pp. 18— 31. Verancsics Faustusnak

máig

is

hiányzik

kimerítő életrajza. Jelen tanulmá

nyunk se lép fel ezzel az igénnyel már azért sem, mert Faustus méltó életrajzának meg
írása a hazai és külföldi levél- és könyvtárakban
fel, aminőket elvégezni nem állott módunkban.

olyan

módszeres kutatásokat

tételez

Életrajzi vázlatunk főleg a Nemzeti Mú

zeumban őrzött kéziratos anyag és a kiadott források jórészének felhasználáséval készült
Azonkívül, hogy a további kutatásokhoz akar támpontot nyújtani, elsősorban az egyházpoliti
kusra vonatkozó életrajzi adatokat akarja kidomborítani a teljességre való törekvés igénye nél
kül. Röviden megemlékezik Verancsics Faustusról Szinyey: Magyar írók élete és munkái, I. kö
tet, 1078— 79 hasáb. A Nemzeti Múzeumba került Verancsics iratok felhasználásával készült
Gyurikovits Györgynek 1834 április 27-én Pozsonyból keltezett életrajza (Biographie Fausti Verantii, Secretarii et Consiliarii Regii, Episcopi Chanadiensis), amelyet Ponori Thewrewk József
adott ki Verancsics Faustus egyik munkájának (Dictionarium quinque nobilissimarum Euró
páé linguarum, Latinae, Italicae. Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae. Venezia, 1595. v. ö.
Szabó Károly : Régi magyar Könyvtár I. kötet, 279. és 399. számok) új kiadása (Dictionarium
pentaglottum, Recudi curavit Josephus Thewrewk de Ponor. Posonii, 1834) bevezetéseképen.

Bár Gyurikovits forrását sehol

sem

említi, megállapítható, hogy adatai legnagyobb

részét Kovachich alább említendő regestáiból vette. Sem Gyurikovits.
fel nem használt

adatokat tartalmaz

Alberto Fortis apátnak a munkája

Verancsics Antal és

sem Szinyey által

Faustus életére vonatkozólag

(Viaggio in Dalmazia deli’ Abate Alberto Fortis, vol.

1., Venezia, 1774, pp. 137— 46), amelyekből Faustusra a következők vonatkoznak: „Fausto,
e Giovanni,

figli di Michele,

furono affidati allo Zio Antonio perché pensasse

educazione. Di Giovanni ci rimangono alcuni Epigrammi di scuola.

alla loro

Egli móri giovinetto

in battaglia (V. ö. Sörös Pongrác op. cit. pp. 2 9 —30). Fausto visse lungamente et avrebbe
potuto essere ricco, e felice: ma la sua fervidezza lo fece essere mediocremente provveduto, ed inquieto. Ebbe déllé traversie per aver compromesso sconsigliatamente la Corte
d’Ungheria con quella di Roma in matéria beneficiaria ; e quindi móri Vescovo di Canadio, in partibus. Pubblicö in Venezia un Volume in föl., intitolato Le Macchine,
•brevissima Logichetta.

e una

in 24., sotto il nome Giusto Verace. Per quest’ ultimo Opuscolo
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A Csanádi püspök életének, különösen 1603 utáni életsorsának be
hatóbb

vizsgálata

könnyű

szerrel győz

meg

ennek

az állításnak

az

igazságáról.
entrö in reiazione con due celeberrimi Nomini, vale a dire con F. Tommaso Campanella,
e coll' Arcivescovo de Dominis. Del primo conservasi fra le Carte Veranziane una Censura autografa della Logichetta medesima ; ed una pur ne rimane dél de Dominis. Fausto
serisse molto, e fra le altre cose una storia della Dalmazia.

cui volle aver seco

in se-

poltura. Gli eredi suoi rispeltareno queste strana volontá; e chi sa quante preziose carte
deli' Archivescovo Antonio perirono silóra deplorabilmente insieme con quelle di Fausto?
Questo móri dél MDCXV1I e fu sepolto nell’ Isola di Parvich.

[Öltre alle accennate cose

stampate Fausto Veranzio pubblicö a Roma Xivot nikoíiko izabraniih diwiicz.

1606. in

8° e lasciö un Volume ms. Regula Cancellariae Regni Hungáriáé] 11 Tomco Marnavizio
gli fece l’Orazione funebre, ch’é stampata in Venezia nello stesso anno.“ Fortis könyvé
nek köszönhető, hogy a Verancsics-iratok Magyarországra visszakerültek. Koller József, a
pécsi püspökség történetírója, olvasta Fortis apát könyvét és ebből értesült arról, hogy a
Verancsicsok iratai Sebenicoban conte Francesco Draganich-Veranzio birtokában vannak.
(Fortis apát munkájának függelékében ki is adta Verancsics Antal egyik munkáját [Iter
Buda Hadrianopolim Anno MDL1II exeratum . . ., Nunc primum e Verantiano Carlhophylacio in lucem editum], amelyet Draganich-Veranzionak ajánl.) Koller Garampi bécsi nuncius és

a veneziai nunziatura,

valamint

a sebenicoi püspök

közbenjöttével igyekezett

megszerezni a kéziratokat (v. ö. História Episcopatus Quinqueecclesiensis, vol. V. p. 337),
azonban ekkor elutasító választ kapott.

Ellenben Francesco fia Kázmér a veneziai köz

társaság bukása után 1797 június 28-én Zenggből Kollerhez intézett levelében jelenti, hogy
a Verar.csics-iratokat Magyarország rendelkezésére bocsájtja és Kollerhez küldi. Az iratok
egyrésze azonban ekkor vétel útján Grót Széchenyi Ferenc, másik része pedig Kovachich
Márton György, illetőleg Jankovich Miklós birtokába került. A Széchenyi Ferenc birtokába
került anyagról Kovachich Márton György 1798-ban egy időrendbe szedett jegyzéket ké
szített (Elenchus cronologicus.

Monumentorum Chartophylacii Verantiano-Draganichiani,

jam Grammatophylacii Széchényiani), amelyet ki is nyomatott a Scriptores rerum Hun-

garicarum minőres (Buda, 1798) II. kötet 389— 444 ll.-on.
becsesek,

mert a Széchenyihez került és Kovachich által

Ezek a regesták azért is igen
regestéba foglalt iratok nem

mindegyike került a Nemzeti Múzeumba, azok egyrésze még Széchényinél elkallódhatott.
Ezekről ma csak
látta

a Kovachich-féle regesta tudósít.

J. Chr. Engel,

aki azok közül többet

Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer,
lönben

a Verancsicsokról

Kovachich regestóit

fel is használ

még kéziratban
(Geschichte des

II. Teil, Halle, 1798, pp. 194— 96), ahol kü

Fortis apót munkája nyomán ír.

Kollerhez eljutott rész később

munkájában

Azonban úgy ezek.

mint a

a Magyar Nemzeti Múzeumba került, úgy hogy a Veran-

csics-iralok kevés hijján itt mind együvé kerültek. (V. ö. Szalay László 1857 október 29-én
kelt bevezetését Verancsics Antal összes munkáinak első kötetéhez, ahol azonban
tévedés foglaltatik,

hogy Koller levélváltása

az iratok

megszerzése ügyében

az a

a Föl. lat.

1680. sz. alatt található. Ez tévedés, mert a levelezés Koller saját chronologiai rendezése
és saját közlése szerint a Quart. Lat. 1511. kézirat 2. kötetében található ) Végzetes téve
dés volt azonban ezeket az itáliai kancelláriai gyakorlat szerint kötetbe kötött iratokat és
leveleket a múlt század nyolcvanas éveiben szétbontani pusztán azért, hogy az iratok a
múzeumi levéltár chronologiai rendszere szerint beoszthatok legyenek. A z iratoknak azon
ban csak egyrésze nyert beosztást, a többit a Múzeumi Levéltár a személy szerinti iratok
csoportjában őrzi, tekintélyes része azonban, szétbontott állapotban, de együtt a kézirat
tárban maradt.
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Verancsics Faustus valószínűleg Sebenicoban született, ahová atyja
a magyarországi zavarok és a nagybátyjával, Statileo János erdélyi püs
pökkel való ellentét miatt visszatérni kényszerült. Születési éve ismeretlen,
azonban

abból a körülményből,

hogy 1561-ben Pozsonyban,

már mint

felnőttebb tanuló tartózkodott nagybátyja házánál, arra lehet következtetni,
hogy 1540— 45 közt született. Faustus már korán igen tehetségesnek mu
tatkozott, atyja 1558-ban azt írja róla Antalnak, hogy méltó volna párt
fogására, mert igen tehetséges fiú, aki nagyra hivatottnak látszik. Veran
csics Antal pártfogásába is vette Faustust, maga mellett tartotta Pozsony
ban és gondoskodott taníttatásáról.18 Faustus ekkor sajátította el a ma
gyar és

a német nyelvet is. Azután neveltetésének befejezése végett, a

kor előkelő családjaiban dívó szokás szerint, a padovai egyetemre küldte,
ahol 1568 szeptemberében már tartózkodott és Giuseppe Domenico de
Meldis, az egyetem rektora, 1569 április 14-én állítja ki a bizonyítványt
a dalmata származású Verancsics Faustusnak, akinek a homlokán seb
hely van, az egyetem kebelébe történt felvételéről.17 Faustus, amint le
veleiből látszik, komolyan foglalkozott stúdiumaival, Giovanni Faseolo
tanítványa volt, a pozsonyi származású Nicasius Ellebodius Casletanussal
pedig Aristoteles műveit olvasta. Érdeklődött a zene iránt is. Faustus
külföldi neveltetése azonban tetemes költséget okozott nagybátyjának.
Antal

úgy látszik szívesen vette volna,

ha unokaöccse

az egyházi pá

lyára lép, ennek az előfeltételeit egyengette az is, hogy átengedte neki a
túróéi prépostság jövedelmeit. Ezt azonban Faustus nem soká élvezhette.
Amidőn nagybátyjának esztergomi érsekké történt kinevezése után az
egri püspökség újra betöltésre került, Miksa király 1570 április 4-én a
prépostság jövedelmét elveszi Faustustól, aki eddig még se a tanulmá
nyait be nem fejezte, se pedig magát fel nem szenteltette, és azt ismét
az egri püspök ellátására rendeli.18 Faustusnak azonban már a turóci
ls Erről maga Fauslus tudósít bennünket Antal püspökhöz
zsonyból írt sajátkezű levelében, amelynek eredetije megvan
levéltári osztálya. Személy szerinti iratok,

1561. április 29-én Po

Magyar Nemzeti Múzeum

ahová a kézirattár Föl. Lat. 1680. szétbontása

alkalmával került. Kiadva : Verancsics Antal összes művei. Vili. kötet, 267 1.
17 A padovai éveket illetőleg v. ö. Andreas Veress : Matricula et acta Hungarorum
in universitate Patavina Studentium, Budapest. 1915 (Fontes rerum Hungaricarum, vol. I.),
pp. 74— 78, 81— 82, 197. Verancsics padovai baráti köréhez tartozott ifjabb Liszthi János
németföldi származású mentora, a bécsi Udvari Könyvtár későbbi igazgatója Hugo Blotz
akihez Veneziéból 1572 január 2-án írt levelét közölte Erdélyi Múzeum, 1910, p. 29.
18 „Quantum verő ad Nepotem vestrum altinet, quum ille nec studia sua perfecerit,
neque adhuc in sacris sit, facile illa carere, et a vobis auxilio alterius beneficij, quorum
pleraque

in ecc.lesia

vestra vacare

solent.

in continuandis

studijs suis iuuari

poterit.

Quando verő eam illius habililatem cognouerimus, ut maiori promotione dignus videatur,
et Sacris iniciare voluerit, non deerunt nobis semper occasiones, quibus illi etiam in maioribus prouidere possimus.“

Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályában.
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prépostság jövedelme

sem volt elég padovai időzése alatt.

Antal érsek

1569 december elsején kelt levelében figyelmezteti Faustust, hogy mérsé
kelje költekezését, mert kilenc hónap alatt reá, valamint tanítójára, közel
hatszáz tallért költött, ezt pedig nem hajlandó a jövőben tenni. Ilyen ér
telemben ír Faustus atyjának és magyar tanítójának, Joó Jánosnak is. De
azt nem engedte Verancsics Antal,

hogy unokaöccse a szükségesekben

hiányt szenvedjen. Ugyanakkor, amidőn Faustust takarékosságra inti, meg
bízást ad egy veneziai könyvkereskedőnek, hogy a szükséges tanköny
veket küldje meg unokaöccsének, akinek ruházatáról még két évvel ké
sőbb is ő gondoskodik.
Faustus 1572 május közepén hagyta el Padovát és nagybátyja aka
ratából Veneziából immár egy éve özvegy anyját és rokonságát magával
hozta Magyarországra.

Úgy látszik Faustus ekkor már végleg lemondott

a papi pályáról és nagybátyja ezért is nem adott neki másik javadalmat
a túróéi prépostság helyett. Veneziából akart egy leányt feleségül venni,
de nagybátyja óva intette ettől a házasságtól, mert az ottani leányok
ritkán szoktak megfelelő hozományt kapni. Adat nincsen róla, hogy meg
történt-e a házasságkötés, de nem látszik olyan valószínűtlennek, mint
Sörös Pongrác hiszi. Hiszen Verancsics Antal 1573 május 28-án, halála
előtt

18 nappal kelt végrendeletében,

amelyben általános örököseivé e-

gyenlő részesedéssel Faustust és három fitestvérét tette, a pozsonyi kert
jét Faustusra és Kázmérra és ezek fiúutódaira hagyta. Ebből tehát arra
is lehet következtetni, hogy Faustus ekkor már házas ember volt. A z
azonban bizonyos, hogy ha létre is jött ez a házasság, akkor sem tart
hatott soká, mert az életviszonyait említő oklevelek sohasem említik,
hogy Faustus nős ember lett volna. Amikor anyja és nővérei Antal érsek
halála után, 1571 őszén, Dalmáciába illetőleg Veneziába költöznek vissza,
Faustus kiséri őket, s utazásához Radéczi István egri püspök, királyi
helytartótól mindenféle harmincad és vám zaklatástól mentesítő útlevelet
kap.1’ Mikor tért vissza Faustus Dalmáciából, arról nem szólnak az em
lékek. Gyurikovics György azt hiszi, hogy hamarosan visszatért Magyarországra, itt Pozsonyban telepedett le és a tudományokkal foglalkozott.
Ez lehetséges, sőt valószínű is, de a források nem szólnak Faustus éle
tének erről a szakaszáról.

Egy lépést jelentett a közpályán leendő sze-

Személy szerinti iratok, ahová valószínűleg a szétbontott Föl. Lat. 1680-ból került. Kiad

va : Verancsics Antal összes munkái, X. kötet, 51. 1.
19
„Proficiscitur hinc Generosus ac Egregius dominus Faustus Verantius una cu
matre et sororibus suis Venetias, et illinc in Dalmatiam ad aedes videlicet paternas. Relictaque ibi matre et sororibus suis iterum

ad hoc regnum Hungáriáé rediturus, quem

Dominationibus Vestris commendamus . . . .“ Radéczi István 1574. szeptember 24-én kelt
oklevele a M. N. Múzeum kézirattárában. Verancsics Faustus iratai közölt.
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replés felé, ha nem is Faustus tudományos hajlamainak megfelelőt, ha
nem inkább a család vagyonszerző tradícióihoz illőt, amidőn 1579 szep
tember 27-én Sümeghen kelt oklevelével Fejérkövy István veszprémi püs
pök őt kipróbált és általa is jól ismert erényei miatt várkapitánnyá és a
püspökség Zala, Győr és Somogy megyék területén fekvő birtokainak
kormányzójává kinevezte.20
Most már gyorsabb lendületet vett Faustus szereplése a közpályán.
Rudolf király 1582 első felében magyar királyi

titkárává

nevezte

ki, s

erre a nagyfontosságú bizalmi állásra kétségkívül széleskörű jogi ismeretei,
nyelvtudása és tudományos felkészültsége képesítették őt. Már mint ma
gyar királyi titkár vett részt az 1582 július 3-án kezdődő augsburgi biro
dalmi gyűlésen.21 Hasonló minőségben szerepelt az 1583, 1587 és 1597-iki
magyar országgyűléseken. Hivatala ugyan Prágához köti, de gyakran van
Bécsben s egyszer-másszor Grazban Ernő főherceg oldala mellett.
Bécsben értékes ismeretségekre tesz szert, amelyekből baráti vi
szony is fejlődik. A brassói W eiss Mihály 1590 kora tavaszán Német
országba utazva, rövid időre megállott Bécsben is. Itt több más magyar
és horvát úron kívül megismerkedett Faustussal is, akivel csakhamar jó
barátságba került. Faustus ezt a barátságot meg is örökítette W eiss Mi
hály emlékkönyvében,

ahová

megfestette cimerét

(damaszkozott vörös

mezőben két jobbharánt kék pólya, benne egyenként három stilizált arany
liliom) és sajátkezűleg beírta jelmondatát (Unum est necessarium) és dedikációját (Faustus Verantius suo Michaelj Feyr 1590 Aprilj).22

20 Fejérkövy István

sajátkezű levele

Verancsics Faustus iratai közölt.

a

Magyar Nemzeti Múzeum

Hátán Faustus íráséval:

kézirattárában,

„Capitanealus Arcis Sümegh

Fausto Verancio 1579.“
21 Peter Fleischmann említi

a birodalmi gyűlésen résztvevő

„unter den 4 Ehrnholden Peter Krabat,

Hungarischer Heroldt,

Faustus Ferantius (sic), Tibertius Himmelreich . . . "
garica,

Ungarn betreffende

im Auslande

magyar urak

között:

Hungerisch Hof Secretari

V. ö. Graf Alexander Apponyi: Hun-

gedruckte Bücher

und Flugschriften.

111. Bd.

München, 1925, n. 1863 Rudolf király pedig 1594 november 20-án Prágában kelt és alább
részletesen idézendő
mint királyi

titkár

oklevelében elmondja,
szolgálatéban,

hogy Faustus

tehát nyilvánvaló,

12 egymásutáni évben állott

hogy királyi titkárrá 1582 első fe

lében neveztetett ki.
22 V. ö. Mika Sándor: W eiss Mihály. Budapest, 1893. p. 48. A cimerképeket a je
lenleg a brassói Honterus-gimnázium könyvtárában őrzött

„Album amicorum“ 10. lapjá

ról Miess brassói tanárral lemásoltatta gróf Apponyi Sándor, ez a másolat ma a Magyar
Nemzeti Múzeum

Apponyi Sándor Hungarica-gyüjteményében,

a 679 számhoz csatolva

található. Verancsicsnak ebben a könyvében (Machinae Novae), a 27. táblán egy forrás
szobrászati díszítéséül látható Verancsicsnak a címere, oldalt F. V. monogrammal. De itt
a W eiss-féle emlékkönyvben látható sisakdísz (hat arany és kék slrucctollbokréta, ame
lyet két jobb haránt kék pólya, benne egyenként három stilizált arany liliom, foglal e g y
be) helyén a főpapi címerekben szokásos püspöksüveg látható.
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Szolgálatait a királyi kegy méltóképpen jutalmazza is, pénzbeli ju
talmon kívül Jablánc várára, továbbá a dalmát-hercegovinai területen
fekvő Gorne- és Dolne-Zaxabye falvakra 1591-ben adományt is nyeri.
Ezeket azonban

részint a török hódoltság,

részint különböző hatalmas

kodások miatt nem birtokolhatta háborítatlanul. Faustus életében döntő
változást az 1594 év hozott. Nyughatatlan lénye, amelyet de Fortis említ
annak okául, hogy Faustus kiváló képességei dacára is csak közepes
pályát futott, most is életének egészen új irányt adott. Mátyás főherceg kí
séretében még részt vesz az i 594 június elsején kezdődő esztergomi tá
bori országgyűlésen és a főherceg július 16-án kelt iratában nagy elisme
réssel szól Faustus szolgálatairól;23
A következő hónapok valamelyikében azonban az udvari szolgálat
ban nagy jövő előtt álló, javakora teljében álló férfiú

lemondott királyi

titkári állásáról. A z adatok nem szólnak ennek az elhatározásnak okairól,
Gyurikovics is csak sejtésre alapítja azt a nézetét, hogy maga elhatáro
zásából vagy barátai unszolására azért hagyta el hivatalát, hogy idejét
teljesen a tudományok művelésének szentelhesse. Mindez azonban csak
feltevés, bizonyos csak az, hogy Rudolf király 1594 november 20-án Prá
gában vám és harmincad mentességet biztosít Verancsics
királyi titkár részére, akinek hűséges szolgálatait áradozó

Faustus

volt

szavakkal di

cséri.24 Faustus azonban nem hagyta el azonnal az országot. Még a kö
vetkező év március 2-án is Pozsonyban van, mert itt egyezik meg a ma
gyar kamarával bizonyos neki még Antal érsek végrendelete folytán járó
összeg felől, amelyet a kamara 1596— 97-ben több részletben ki is

fize

tett Faustus saját kezű nyugtái ellenében az ő megbízottjának. Ezek el
intézése után kelt Faustus csak útra és amint az az 1594 november 20án kelt királyi rendeletre rávezetett veneziai visumból látható, 1595 ápri
lis 27-ben lépett a köztársaság területére a pontebbai szoros mellett.
Vájjon csak a tudományos munka zavartalanságának biztosítása
késztette Faustust az Itáliába való visszatérésre, erre bajos volna

hatá

rozott feleletet adni. Kétségtelen, hogy érdeklődése ifjú kora óra állandó
an a tudományok felé fordult. Szívesen barátkozott tudósokkal és tudo
mányos hajlamait nagy mértékben táplálhatta, hogy Verancsics Antal ira
tai, könyvei az ő birtokába jutottak. Faustus nemcsak gonddal őrizte
ezeket, hanem szívesen bocsájtotla azt mások használatára is.
28

Leuncla-2
8

V. ö. Mátyás főherceg 1594 február 2-án, május 17-én és július 16-án kell iratai

a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában, Verancsics iratai között.
24 A Rudolf király sajátkezű aláírásával ellátott, Himmelreich Tibertius által signált
oklevél eredetije
között.

—

a Magyar Nemzeti Múzeum

nácsnak. Ennek itt semmi nyoma sincsen.
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kézirattárában,

Verancsics Faustus iratai

Gyurikovils szerint Faustus lemondása előtt már tagja lett volna a királyi ta'

vius említi 1591-ben megjelent munkájában, hogy nagy hálával tartozik
Verancsics Faustus királyi titkárnak, mert munkáját igen-igen elősegitette
nagybátyja iratainak rendelkezésre bocsájtásával. A tudományos munka
szeretete kétségtelenül meg volt Faustusnál, de kérdés, vájjon elég erős
volt-e ahhoz, hogy java férfi korában hátat fordítson eddigi fényes hely
zetének és valósággal új életet kezdjen. Gyurikovics és utána Szinnyey
József is a királyi szolgálatból való megválást, azután az egyházi rendbe
való belépést egy szerencsétlen házassági tervvel hozza összefüggésbe.
Szerintük Faustus Veneziában meg akart házasodni, de menyasszonya
váratlanul meghalt, mire Faustus a csapás súlya alatt megtörve az
házi rendbe lépett. Gyurikovics

nem

egy

mondja meg honnan vette ezt az

adatot, de nem nehéz megállapítani, hogy ugyanonnan merít, ahonnan
P. 1. Safarik (Geschichte der illirischen und kroatischen Litteratur, Prag,
1865, pp, 19— 20) és gróf Apponyi Sándor vették ezt az adatot. A ma
rendelkezésre álló források azonban nem szólnak erről semmit, amit így
feltevésnél többnek mondani alig lehet.

Lehetséges hogy megtörtént, de

nem épen valószínű. Inkább lehet ez egy postponált versiója Faustus egy
fiatalkori tragikus házassági élményének, ami megmagyarázná azt is, hogy
miért nem nősült meg Faustus fiatalságának, ragyogó pályájának éveiben.
Ezt az eseményt helyezte volna azután át a késő utókor homályos tudása
az egyházi rendbe való belépés motívumául. De mindez csak feltevés,
az emlékek erről nem beszélnek, de Fortis sem, aki pedig úgy a családi
élő szájhagyományt, mint a Verancsics iratokat a mainál jóval nagyobb
teljességben jól ismerte.
De ha a tudomány szomját fogadjuk is el a királyi udvarból való tá
vozás okául, a papi rend felvételét pedig az öregedő férfi házassági ter
vének tragikus összeomlásával motiváljuk,
marad. Faustus előttünk fekvő

egy dolog mégis kétségtelen

emlékirataiból nyilvánvaló,

hogy benne

egyházának sorsáért mélységesen aggódó lélek lakott, aki hol lemondás
ba vegyülő aggodalommal, hol meg reménykedve kíséri figyelemmel a
reformáció és katholikus restauráció küzdelmét magyar földön.
Ezek a tapasztalatok a magyar katholikus egyház állapotát illetőleg
ekkor ugyancsak szomorúak voltak. Ludwig Pastor egy 1595-ből származó
emlékiratot ismertet, amelynek szerzőjét Speciani prágai nunciusban véli
felfedezni.25 Ez az emlékirat hangjában, felfogásában, a reformra vonat-2
8
28 Az emlékirat (Discorso dello stato delta religione nel Regno di Ungharia) szerint
a katholikus papságot részint a török hódítás,
részt megfosztották javadalmától

részint a császári rendetetek legnagyobb

Rudolf király hivatalnokai pedig leginkább eretnekek.

„Cosi il verő culto di Dió in infiniti luoghi deli’ Ungaria superiore é stato de tutto abandonato e particolarmente nel vescovato d’Agria presenlo ehe a pena vi sono vestigii della
religione catholica. . . Hóra in somma della parte ehe possede l’ Impetalore la minor parte
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kozó terveiben annyira emlékeztet Verancsics Faustusnak tiz évvel ké
sőbbi emlékirataira, hogy kissé merész feltevéssel ennek a szerzőjét is
Verancsics Faustusban kellene feltalálni. Ennek útjában áll azonban az a
körülmény,

hogy nincsen

tudomásunk arról,

járt-e Verancsics 1595— 98

között Rómában. Ha kimutatható lenne itt is Faustus szerzősége, akkor
ez egyúttal tisztázná az okokat is, amiért ő az egyházi rendbe lépett,
vagyis azért, hogy papi pályán és a reménybe helyezett püspöki szé
ken könnyebben szolgálhatja a katholikus restauráció ügyét. Ez a kérdés
azonban ma még nem dönthető el.
Bár kétségtelen, hogy a vagyonszerzésnek gondolata tőle sem állott
távol, ebben

is gyermeke volt korának,

de amennyire az erről beszélő

iratokból megállapítható, nála ez ugyancsak jelentéktelen mértékben nyil
vánult meg a kor többi nagy „szerzőihez“ képest. Ez az érdeklődés,
személyes részvétel a katholikus restauráció diadalában kitetszik emlék
iratainak minden sorából, amelyek arról is méltán tanúskodnak, hogy
Faustus fiatal korában bőségesen foglalkozott theologiával és jogi tudo
mányokkal.
A z a sötét kép, amelyet a „De lo stato presente“ c. emlékirat első
részében a magyar főpapok világi főtisztviselői működésével kapcsolatban
megrajzol,

minden kétségtelen túlzása

mellett

alább lesz szó — arra vall, hogy Faustust

is —

amelynek okairól

elkedvetlenítették azok a ta

pasztalatok, amelyeket a magas politikában mint királyi titkár szerzett.
Nem egy okra, hanem több tényezőre kell tehát visszavezetni. Faustusnak azt az elhatározását, amely őt a királyi udvarból a papi rendbe vitte
sono catholici . . .

de magnati,

ch’é il primo ordine dél regno,

non vi é aliro chalolico

che il sig. Palfi.“ Ha most a háború alatt lehetetlen is ezen gyökeresen változtatni, mégis
„prepsrar la medicina per applicarla in quanto si pótra secondo l’opportunitá dél tempó.“
A javulás orvosszereiül a szerző

a következőket ajánlja.

1. Magyarország számára egy

katholikus kormányzó (governatore) kinevezése. 2. „L'altro rimedio piü necessario é riíormar il clero
buon numero

e operar

che S. M. ritorni tutti li suoi beni acciö

di preti ehe attendono al culto divino,

si possa sustentare

un

e sopratutto operar che S. M. no-

mini l’arcivescovo di Strigonia primate di questo regno, poiché con la sua auloritá grandissima in tutte le cose potria difendere li catholici. tener a freno gli heretici,
il clero . . . Saria ancor necessario

riformar

che S. M. conferissi il vescovato d’ Agria, il quale é

grandissimo e richissimo.“ 3. Küldjön a Szent Szék egy állandó apostoli visitatort Ma
gyarországra, ahol letelepítendők volnának a kapucinusok és a sarutlan karmeliták is.
4. A jezsuiták számára Kassán kell egy nagy kollégiumot létesíteni, ahol mint „seminario
dove si sostentassero almeno cento scholari, cinquanta delli christiani soggetti all’ Imperalore et altre tanti che són sotto la tirannide dél Turca“, miután csak a római magyar
német kollégiumra nem lehet támaszkodni, „perché questa é una natione ehe malvolenlieri esce fuor dél regno.“ A kéziratot Pastor a római Biblioteca Corsiniban lévő eredeti
nyomán ismerteti. V. ö. Geschichte der Päpste. Bd. XI, pp. 241— 42. V. ö. még a kassai
székesegyház 1604-ben történt rekatholizálásáról írott tanulmányunkat: Századok, 1932.
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nem feledkezve meg itt jellemének arról a tulajdonságáról sem, amiről
de Fortis az igazsághoz hűen tudósít, vagyis arról a nem állhatatos bűzgóságról, amely őt nyugtalanná és mérsékelten szerencséssé tette.
Bizonyos, hogy még a királyi udvarnál időzése alatt készült el már
említett ötnyelvű szótárának összeállításával, amelyet azonban már V eneziában nyomatott ki 1595-ben; Carillo Alfonshoz, a Báthory Zsigmond
udvarában működő jezsuitához intézett ajánlása Veneziából 1595 augusz
tus 25-ről van keltezve. J. Chr. Engel feltevése szerint26 a befejező rész
(Vocabula Dalmatica quae Ungari sibi usurparunt) nem tőle, hanem Verancsics Antal irodalmi hagyatékából való. A z ajánlás szavaiból világos,
hogy Faustus szótárának anyagát már sok évvel azelőtt gyűjtötte össze,
tehát nagyon valószínű, hogy felhasznált ahhoz Antal érsek irodalmi ha
gyatékéban talált anyagot is.
Igen érdekesek az ajánlásnak azok a részei, amelyek a szerzőnek
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemmel való kapcsolatára utalnak Neki
óhajtotta munkáját felajánlani, de nem
telensége

tette

ezt

munkájának jelenték

miatt.27 Pedig Faustusnak semmi oka sem volt erre a túlzott

szerénységre, mert munkáját, amelyet többen felhasználtak, a mai tudo
mányos kutatás jól sikerült műnek tarlja. „Baldi, Loderecker, Megiser,
Heinsch

szótári

művei

is tehát azt vallják,“ — írja Melich János28 —

„hogy Verancsics Dictionariuma derék alkotás; rendkívül nagy kár, hogy
Verancsics műve csakis a legszükségesebb mindennapi szavakra terjed
ki, mert csakis e mindennapi magyar

szókészlet az oka, hogy a művet

vizsgálódásainkkor nem használhatjuk oly sokszor, mint teszem Calepinust.“
Végzett-e Faustus ekkor az egyházi pályára elszánva magát ismét
theologiai tanulmányokat, erről nem szólnak a források. Valószínű, hogy
a padovai stúdiumokat itt erősen figyelembe vették és rövid előkészület
után pappá is szentelték, de hogy hol és mikor, arról ismét csak hall
gatnak a források. De mindez aránylag rövid két és fél év alatt történt.
1598 április 16-án, Prágában kelt ugyanis Rudolf királynak az az okle
vele, amellyel a volt királyi titkárt a Szegedi Pál halálával megüresedett
Csanádi püspökségre kinevezte és neki reális javadalomképen egyúttal a

28 Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Croatien und Slavonien, W ien.
1798, pp. 1 6 2 -3 .
27 Nem helytálló Melich Jánosnak az a feltevése, hogy Faustus szótárét Báthory
Istvánnak ajánlotta. Báthory István már nem élt ekkor és az ajánlás szavai is a török
ellen háborúskodó Báthory Zsigmondra világosan céloznak. Verancsics ajánlását lenyo
matta Veress Endre: Carillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai, Budapest, 1906, pp.
164—5. A szótár jelentőségét a magyar nyelvtudomány szempontjából részletesen méltatta
Melich János : A magyar szótárirodalcm, Budapest, 1907 (Nyelvészeti Füzetek. 47. szám),
pp. 106- 118.
28 V. ö. Melich op. cit. p. 118.
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leleszi prépostságot adományozta. A királyi kinevező írat valósággal
áradozó szavakkal szól Faustus érdemeiről.29 Verancsics aligha tartóz
kodott a kinevezés megtörténtekor Prágában vagy Magyarországon. Kutassy János kinevezett esztergomi érsek ugyanis 1598 április 21-én Pozsony
ban kelt levelében értesíti őt a kinevezés megtörténtéről és a levelet az
érsek Veneziába Bartholomeo Rossa ottani császári titkárhoz címzi. Fel
tűnő az is, hogy Kutassy Faustust Ő Felsége tanácsosának címezi.303
1
Egyrészt

itáliai és különösen római

kapcsolatai,

másrészt

egyéni

buzgósága is késztethették arra, hogy az 1600. évi jubileum alkalmával
Monoszlay András veszprémi püspökkel együtt az Örök Városba zarán
dokoljon a magyar püspöki kar képviseletében.

VIII. Kelemen

szívesen

fogadta őket — hiszen 1553 óta magyar főpap nem járt Rómában — és
mindegyik magyar püspöknek külön köszönte meg a hódolatát.81
Két évvel később olyan terv merül fel. amely őt az udvartól és ál
talában a magyar egyházi és politikai élettől elszakította volna. Amikor
De Dominis Márk Antal, aki 1596 óta volt zenggi püspök, az uszkokokkal
való összeütközése miatt 1602-ben a zenggi püspökségről távozni kény
szerült, utódjául Verancsics Faustust ajánlotta. A tervből azonban semmi
sem lett, nyilván Verancsics se törekedett ez után.32
Miután a Csanádi püspökség területe a török uralom alá került, V e 
rancsics a királyi udvarnál maradt és képességeit,

mint a királyi tanács

29 „Quod nos pro ea. qua in consuetudinis legitimis Ecclesiarum Dei Pasloribus
tenemus cura et sollicitudine, benignum ac debitum habentes respectum ad praeclaram
eruditionem et doctrinam vitaeque et raorum integritatem, aliasque excellentes virtutes,
animique dotes, fideliaque et grata seruitia, fidelis nostri Egregii Fausti Verantij, alias
Secretarij nostri Hungarici, quibus ipsum Dei altissimi munere insignitum et ornatum esse,
non modo aliorum fidedigno testimonio, verumetiam propria nostra experientia. abunde
cognouimus“. Eredetije Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára, Verancsics Faustus iratai.
30 A levél eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában, Verancsics Faustus
iratai.
31 V. ö. Fraknói V ilm os: Magyarország egyházi és politikai összeköttetése a ró
mai szent-székkel, III. kötet, Budapest, 1903. p. 262.
32 De Dominist V ili. Kelemen még abban az évben spalatói érsekké nevezte ki.
Később V. Pál alatt, Velence és a kúria ismert konfliktusa idején. De Dominis Velence
pártjára állott és 1614-ben érsekségéről lemondva Velencébe költözött. Munkát írt a pápa
világi uralma ellen, amiért 1616-ban Velencéből Svájcon át Angliába menekülni kény
szerült. Itt nyíltan a protestantizmushoz szegődött és I. Jakab udvarában nagy tekin
télynek örvendett. V. Pál halála után egykori tanítványa X V Gergely került a pápai trónra,
aki őt visszahívta Rómába, miután De Dominis tanait ünnepélyesen visszavonta. Sorsa
V ili. Orbán alatt ismét rosszra fordult, nem hittek conversiójában. A z inkvizíció 1624.
április 18-án az Angyalvárba záratta, ahol még azon év szeptember 8-án meghalt. H a
lála után eretneknek nyilvánították De Dominist, aki típusa a X V II. század genialis ka
landorainak. V. ö. Margalils E d e : Horvát történelmi repertórium I. kötet, Budapest, 1900.
pp. 2 7 1 -7 .
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tagja, a magas bürokráciában érvényesítette. Bizonyos, hogy királyi taná
csosi működése nem csupán tiszteletbeli
fizetéssel is járt, mert 1603 május 24-én

állás volt, hanem rendszeres
Prágában kelt levelében arról

értesíti az observans ferencrendűek főnökét, hogy királyi tanácsosi fize
téséből húsz magyar forintot ad a varasdi kolostor építkezési költsé
geihez.33*3
6
5
A török háború sikerei, Erdélynek császári hadak által történt occupatiója az udvarnál Faustus személyével kapcsolatban oly terveket éb
resztettek fel, amelyek megvalósulása úgy az ő személyi ambitioinak,
mint képességeinek megfelelt volna. Meghiúsulásuk pedig azt a lelki meg
roppanást eredményezte, amely Faustust két évvel később ismét resignaíióra késztette, sőt Magyarországtól végleg elszakította.
A z a körülmény, hogy Erdélyben a császári hadaknak sikerült hely
zetüket megtartani, úgy a császári udvart, mint Rómát arra késztette,
hogy ott is döntő intézkedések történjenek a katholikus restauráció sikere
érdekében. Fornari nuncius 1603 december elején jelenti San Giorgio bibornoknak Rómába, hogy több ízben tett lépéseket az udvarnál azért, hogy
Erdélyben ne hagyják magára a katholicizmus ügyét. Most azt hallja,
hogy a császár Verancsics Faustus Csanádi püspököt szándékozik Er
délybe küldeni, miután nem akarja, hogy a császári biztosok Erdélyben
egyházi ügyekkel foglalkozzanak.84
Ez a megbízás méltó lett volna Faustushoz és Róma helyeslésével
is találkozott volna. Miért hiúsult meg tulajdonképpen, arról közvetlenül
nem szólnak a források, az legfeljebb csak sejthető, de bizonyos, hogy
az események változásán kívül nagy része volt abban Faustus határo
zatlan, kapkodó egyéniségének is.
Nyilván ezek a tervek magyarázzák
alkalma volt

egy

nagyobb

javadalom

meg,

hogy Faustusnak ekkor

adományozását elnyerni, amely

később még sok bajnak lelt az okozója. VIII. Kelemen pápa 1603. no
vember 15-én felszólította Rudolf császárt, hogy gondoskodjék az ürese
désben lévő egyházi javadalmak betöltéséről.86 A nuncius nem is késett
ebben az ügyben közvetlenül is lépéseket tenni és 1603 december 22-én
jelentette is, hogy az esztergomi érseki és a bécsi püspöki széken kívül
néhány javadalmas prépostság is üresedésben van. Amidőn ez utóbbiak
betöltésére vonatkozólag kérdést intézett Coraduzzi birodalmi alkancellárhoz és Barvitius császári titkárhoz, ezek azt felelték, hogy a prépostságok
betöltésére vonatkozó javaslat már a császár előtt fekszik.38

33
irattárában,
31 V.
35 U.
36 U.

Verancsics Faustus sajátkezű fogalmazványa a Magyar Nemzeti Múzeum kéz
Verancsics Faustus iratai.
ö. Arnold Oskar Meyer op. cit. n. 117.
ott n. 107/a.
ott n. 130.

175

A nunciusnak egy-két héttel később, 1604 január 5 én kelt jelenté
séből kiderül, hogy a prépostságok betöltésénél Verancsics Faustus sze
mélye is szerepet játszott. Azt írja ugyanis San Giorgio bibornoknak, hogy
emlékeztette ismét Barvitius titkárt a sági prépostság (prepositura Saggien3e) betöltésének az ügyére. Barvitius erre azt felelte, hogy az eddig
Diotalevi Ferenc31* által élvezett (ipoly)sági préposlság javadalmát felaján
lották Verancsics Csanádi püspöknek azzal, hogy Verancsics mondjon le
a másik, jelenleg élvezett prépostságáról (itt az i598 április 16-án elnyert
leleszi prépostságról van szó) a jelenleg Kassán élő pécsi püspök javára,
aki az eddig élvezett egri prépostság javaiból csak nagyon szerény kö
rülmények közt tud megélni. Verancsics azonban — Barvitius szerint —
erre még nem adott választ. Ez a kinevezés tényleg sokáig el is húzó
dott és csak az év végén, változott politikai körülmények között jött létre.38
Verancsics a császári csapatok kedvező helyzetét Erdélyben felhasz
nálta arra, hogy lépéseket tegyen a püspökség Erdélyben fekvő javainak
visszaszerzésére. Rudolf császár 1604 március 6-án Verancsics kérelmére
megparancsolja Bastanak és az Erdélyben működő császári biztosoknak,
hogy a Csanádi püspökség Erdélyben lévő birtokainak Maros-Uiwar, Hold
világ, Kischanád és a hozzátartozó más falvak állapotáról tegyenek neki
jelentést.39 Lett-e valami eredménye Faustus actiójának,

nem tudjuk, de

nem valószínű. A z erdélyi küldetés ügye sem haladt előre, jórészt talán
Faustus vonakodása miatt, viszont bizonyos, hogy az erdélyi püspök
ség elnyeréséért Faustuson kívül mások is lépéseket tettek. Pedig az ál
lapotok ott a katholikus restauráció szempontjából egyre rosszabbodtak.
Ferreri nuncius 1604 augusztus 16-án jelenti, hogy az egyházi bíráskodás
Erdélyben teljesen megszűnt. Miután a dolog így tovább nem mehet, a
nuncius három módot ajánl a helyzet javítására. Ki kell nevezni püspö
köket oda, de nem a már kiszemelt pozsonyi prépostot, aki kevésbbé
buzgó férfi és akit ezért egy magyarországi címzetes püspökséggel lehetne
kárpótolni. Erdélyi püspökké a Csanádi címzetes püspököt kell kinevezni,
aki igen buzgó férfi, a theatinus-rendbe

szándékozik belépni

és életét

Itáliában akarja befejezni, ő különben királyi tanácsos. A másik megol
dás, ha a pápa a jezsuitákat felruházza a szükséges fakultásokkal, akik
ennek elnyeréséért lépéseket is tettek. Amennyiben a pápa jónak látja,
úgy adhatja ezeket a fakultásokat a nuncius útján ideiglenesen, és ha a

31 Ez a Diotalevi minden valószínűség szerint azonos azzal a Francesco Diotalevivel,
aki Verancsics Antal bizalmasa volt és 1568 őszén az ő megbízásából Rómában is járt. V.
ö. Verancsics Antal munkái IX. kötet, pp. 249, 257, 308- Diotalevi volt a X V I század vé
gén a magyar főpapok római ágense is. V. ö. Fraknói id. h.
38 V. ö. Arnold Oscar Meyer op. cit. n. 138.
89 V. ö. Monumenta Hungáriáé Historica, Diplomataria vol. X X X V II., p, 408.

176

jezsuiták

beválnak,

akkor

ezt véglegesen

mában ez a második alternativa tetszett,

meg lehet adni nekik.

Ró

mert S. Giorgio bibornok szél

jegyzete szerint ilyen értelemben kell a kedvező elintézésről szóló bullá
kat kiállítani és kikézbesíteni.40
Bár Verancsics már a szerzetbe vonulás gondolatával foglalkozott, a
legilletékesebbek, a pozsonyi prépost püspökjelöltségének elejtése után,
őt akarták rábeszélni
volt rábírható.

a püspökség elfogadására.

De Faustus

erre nem

Ferreri 1604 augusztus 23-án jelenti, hogy beszélt Basta-

val az erdélyi egyházi állapotokról,

aki megerősítette,

hogy Verancsics

Faustus nagyon alkalmas személyiség az erdélyi püspöki székre. A csá
szár már többször fel is hívta ennek az elfogadására, de hiába.

A z er

délyi püspökségnek 10— 12 ezer forint évi jövedelme van egy várbirtok
ból, amelyet a császár jelenleg per modo di provisione egy érdemes lo
vagnak adott. Basta azt ajánlja, hogy hagyják az ügyet függőben mind
addig, amig Erdély veszélyen kívül le s z ; akkor ennek a várbirtoknak a
visszaszerzése sem fog nehézséget okozni. A Verancsics-féle kombi
náció, úgy látszik, Rómában változatlan szimpátiának örvendhetett, mert
S. Giorgio bibornok azt jegyezte a jelentés hátára, kell, hogy valaki fog
lalkozzék ezzel az üggyel.41 A nuncius, Basta prágai tartózkodása alatt,
nem

szűnt meg

augusztus 27-én,

tovább szorgalmazni
ismét jelenti,

az ügyet.

Négy nappal

hogy újólag beszélt Bastával

később,

az erdélyi

egyházi állapotokról. Basta megint csak megerősítette, hogy Verancsics
Faustus alkalmas lenne a püspöki székre, de elutasítólag viselkedik. A
püspökség jövedelme azáltal nagyon csökkent, hogy a császár egy vár
birtokot egy érdemes lovagnak (cavaliere benemerito) adományozott.424
*
3
A kérdés megoldására nem is jutott többé sem idő,

sem alkalom.

Erdélyben a helyzetnek Basta által óhajtott megszilárdulása nemcsak hogy
nem következett be, de a felkelés sikere a császári csapatokat rövidesen
távozásra késztette.

Az

ekkor már aktuális.

Bizonyos,

erdélyi püspökség

betöltésének ügye

nem volt

hogy Faustus már ezt a fordulatot meg

előzően elhatározta magát arra, hogy szerzetbe vonul és Itáliába költözik.48
A háborúnak a katholikus restaurációra kedvezőtlen fordulata csak meg-

40 V . ö, Arnold Oscar Meyer op. cit. n. 275/c.
41 „Bisogneria, che qualch’ unó si pigliasse cura di queslo negolio.“ V. ö. Arnold
Oscar Meyer op. cit. n. 278/d.
42 U. ott n. 280.
43 Verancsics ebben az ügyben úgy látszik konkrét lépéseket is tett a pápánál.
Erre lehet következtetni a nunciusnak 1604 november elsején S. Giorgio bibornokhoz in
tézett jelentéséből, amely szerint megkapta az október 16-iki iratokat és Verancsics Faustust tájékoztatni fogja a pápa válaszáról, amelyet a theatinus rendbe való belépését illető
kérelemre adott. V. ö. Arnold Oscar Meyer op cit. n. 316/a. Ezek az iratok nincsenek
meg a Verancsics iratok között.
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erősítette őt ebben, siettette talán elhatározásának megvalósításában.
Úgy látszik azonban, hogy Faustus határozatlan egyéniségének meg
felelően mégsem akart minden szálat elszakítani Magyarországgal és va
lami jövedelmet is biztosítani kívánt a maga számára eddigi javadalmai
ból. így lett ismét aktuálissá a sághi prépostság adományozása, amelyet
Rudolf király 1604 december 18-án kelt levelével adományozott Verancsicsnak rendkívül kitüntető szavak kíséretében.44
Verancsics most már mindent elkövet ügyeinek lebonyolítása és gyors
elutazása érdekében.

1605 január 5-én Rudolf király salvus conductust

állít ki az ő engedélyével hazájába, Dalmáciába utazó Verancsics Faus
tus részére. Ennek az iratnak a tartalma úgy látszik nem elégítette ki Faustust, mert kért és ugyanazon keltezéssel kapott is egy újabb salvus con
ductust, mely a vám- és harmincadhivataloknál való vámmentességet is
kellőkép kiemeli.45 A sági prépostság javadalmának ügye

gondot adott

Faustusnak azért is, mert hosszabb távoliét esetére királyi engedélyt kel
lett kieszközölnie a javadalom élvezetére. Rudolf király 1604 február 4-én
kelt oklevelében megengedi Verancsics Faustusnak, hogy tekintettel a
háborús zavarokra bárhol tartózkodhat

a prépostság

területén kívül a

44 „Quod nos inducti non vulgaribus meritis et virtutibus, ceterisque praeclaris animis dotibus fidelis nostri Reverendi Fausti Verantij, Episcopi Chanadiensis et

Consiliarj

nostri, quibus ipsum ab altissimo insignitum et ornatum esse, non solum aliorum fidedigno testimonio, verumetiam propria nostra experienlia cognouimus Eundem, lanquam personam sufficientem. idoneam et benemeritam ad Praeposituram beatissimae Virginis Ma
riae de Saagh nunc per mortem et decessum Honorabilis quondam Francisci

Diotalevij

eiusdem Praepositurae Saghiensis ultimi, veri, legitimi et immediati possessoris de iure et
de facto vacante eligendum et nominandum, dictamque Praeposituram Sághiensem modo
praemisso vacantem autorilate iuris patronatus nostri Regij, quo in omnibus didi

Regni

nostri Hungáriáé Ecclesijs et Beneficis instar diuorum quondam Hungáriáé Regum, praedecessorum nostrorum bonae memóriáé utimur. . . damusque et conferimus." Eredetije a
Magyar Nemzeti Múzeum kézirattáréban, Verancsics Faustus iratai között.
45 A z első salvus conductus szerint: „Postquam fidelis noster, nobis dilectus. Reuerendus Faustus Verantius, Episcopus Chanadiensis et Consiliarius noster ex benigna voluntate et permissione nostra, pro peragendis certis quibusdam negotiis suis in Regnum
nostrum Dalmatiae pátriám utpote suam, necessario iter suum i nsti tűit et direxit, velimusque ei ubique per ditionem nostram, liberum transitum et securum iter quouis
pátere.“ A második fogalmazás

szerint : „Proficiscitur

cum praescitu et

tempore

benigna

venia

nostra in Dalmatiam certorum negotiorum suorum ibidem peregendorum causa, praesentium exhibitor et fidelis noster, nobis dilectus. Reuerendus Faustus Verantius, Episcopus
Chanadiensis et Consiliarius Noster, cui quam singulari benignae voluntatis

noslrae in-

clinatione, quam fidelibus suis et diuturnis obsequijs, ac spectata sua probitate merefur,
liberum tutumque et expeditum iter obtingere cupiamus, eum Dilectionibus

et amicitijs

vestris commendamus . . . “ Verancsics ezt a második salvus conductust használta,

mert

rajta a következő láttamozás olvasható : „Presentatur die 22 octobris

Mal-

listus (?) tricesimarius.“ Mindkettő eredetije a Magyar Nemzeti
Verancsics Faustus iratai között.
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1605. Petrus

Múzeum

kézirattárában.

magyar királyságban és melléktartományaiban. Miután Faustus Rómába
szándékozott menni, nem elégítette őt ki ez a királyi dispensatio, amely
csupán a magyar területeken való tartózkodást engedélyezte neki. Sike
rült itt is hamarosan kieszközölni egy újabb királyi rendeletet, amely —
1605 március 12-iki kelettel — megengedte neki, hogy a prépostság terü
letén kívül bárhol tartózkodhat.46
Verancsics nagy készületeket tett az
kellemetlenségtől előre mentesíteni magát.

utazásra,

igyekezett

minden

1605 február 21-én Francesco

Sorano, a veneziai köztársaság követe is salvus conductust állít ki
rancsics részére,47 aki szolga népével, lovaival és pogyászaival

Ve

Itáliába

utazik.
Faustus nem feledkezett meg arról sem. hogy mór előre némi fi
gyelmességekkel egyengesse a maga útját Rómában. A prágai nuncius
1605 február 21-én jelenti S. Giorgio bíbornoknak,48 hogy Verancsics Faus
tus egy orosz nyelvű bibliát adott át neki, amelyet a bíbornok óhajának
megfelelően szerzett. Azt kérdi a nuncius, hogy juttassa el ezt a köny
vet a bíbornokhoz. Nyilván VIII. Kelemen halála, azután XI. Leó

rövid

pápasága és az új konklave miatt S. Giorgio bíbornok csak nagy sokára
rendelkezik a biblia sorsa felől. A nuncius csak május 30-án jelenti,49*
hogy a Verancsics Faustus által továbbítás végett nála hagyott bibliát
Marchese di Castiglione inasával tegnap elküjdötte a bíbornoknak.
VIII. Kelemen halála s utána a két konklave gyors egymásutánban
48 „Inlelleximus benigne ea, quae nobis per suplicem libellum tuum de
turae Saghiensis, super tibi per nos dementer collatae desolatione et nimis
in bonis illius residentia tua humiliter proponi curasti. Petitionis

igitur tuae

Praeposi-

incommoda
iustae,

8ufficientes causas, berúgna ratione habita, tibi ex speciali nostra gratia dementer

ob
con-

cedimus et potestatem fadm us ut pro voluntatis tuae arbitrio ubicunque in Regno nostro

Hungáriáé partibuspue ei subiectis {az aláhúzás V. F. kezétől való, mellette saját k ezé
vel írva: Ho un’altra simil leltera senza queste parole et un bel Pássá porto) extra praefatam Praepesituram Saghiensem tibi commodum visum fuerit et placuerit.
cure, ac sine ullo quorumvis impedimento, oblocutione et renitentia,

libere et se-

tam in his bellid*

tumultibus quam uero deinceps etiam quoad libi visum fuerit, sub nostra Regia

protec-

tione et tutela spedali manere residereque et degere possis et valeas,“ Eredetije a

M a

gyar Nemzeti Múzeum kézirattárában. Verancsics Faustus iratai között. Az 1605 március
12-én kelt királyi rendelet, amelynek eredetije ugyanott van, megegyezik a február 4-ivel,
csak az abban aláhúzott szavak vannak kihagyva.
41 Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum

kézirattárában, Verancsics Faustus

iratai

között. Az irat dátuma a következő : „Di Praga ä XXI. di Febraro 1604.“ Gyurikovits ezt
a mi időszámításunk szerinti 1604. évnek veszi. Ez azonban

tévedés,

mert a

veneziai

köztársaság egészen bukásáig március elsejével kezdte az évet, tehát egy veneziai okle
vélben előforduló 1604 február 21 a mi időszámításunk szerint 1605 február 21-nek
endő. V. ö. Knauz : Kortan, p. 90.

ve

48 V. ö. Arnold Oscar Meyer op cit. n. 382/a.
4# V. ö. U. ott 422.
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késleltették valószínűleg Faustust is az elindulásban. A császári

salvus

conductuséra rávezetett visum szerint 1605 október 22-én lépte át a veneziai köztársaság határát. Épen ebben az időben érte el Bocskay fel
kelése katonai sikereinek a delelőjét. Erdély és csaknem egész Magyarország a protestáns felkelők kezén volt, mindazok a reménységek ame
lyeket a nuncius, a katholikus főpapság és a császári udvar még két év
vel előbb is a magyarországi katholikus restauráció sikeréhez joggal fűz
tek, most összeomolni látszottak. Maradhatott-e ez hatás nélkül Verancsics lelkére, aki élemedett korban, a katholikus ügy előmozdításának ta
lán kissé romantikus ideális vágyától késztetve lépett a papi pályára ?
Bocskayék sikere, az egész magyar protestantizmus egységes állásfogla
lása egyrészt arról győzte meg Verancsicsot, hogy a magyar katholikus
restauráció nem számíthat az örökös tartományokéhoz hasonló gyors és
átfogó sikerre, másrészt pedig a további munka sem képzelhető el Szuhay, Forgách és a magyar főpapok nagyrészének módszerével, a politi
kai erőszak eszközeivel, hanem csakis a lelkek meghódításával a tridenti
zsinat belső egyházi reformintézkedéseinek a megvalósításával.

Ezekkel

a gondolatokkal érkezett Verancsics az örök városba valószínűleg az 1605
év végső napjaiban.
Ilyen körülmények közt ismételte meg Rómába érkezése

után

ké

relmét a pápához,50 hogy vagy a San Silvesfroban lakó theatinusok közé,
vagy pedig a Neri Fülöp által alapított oratorianus kongregációba, amely
nek székhelye a Chiesa nuova mellett van, beléphessen. Faustus elha
tározásából világosan látszik, hogy ő olyan rendbe óhajtott belépni, amely
nem a jezsuiták szigorú szervezettségében, hanem mint a világi papok
nak egy cél elérésére alakult kongregációja igyekezett az egyház belső
reformjának ügyét előmozdítani. Ebből a szempontból különösen a thea
tinusok felé hajolt Faustus érdeklődése. Ez a rend a XV I. század elején
alakult mint világi papok kongregációja az egyházi reform keresztülvitele
érdekében. A jezsuiták mellett ez a rend tett legtöbbet az ellenreformá-6
0
60

„Beatissimo Padre, Havendo ti Rebellj Erelicj occupata giá quasi futta l’infelice

Ongaria et descacciato quello poco de Clero ehe vi éra, come é ben noto

alla

Santitá

Vostra. Sorpreso per piu expediente mio, venire quä et recorrere alla grazié della Santitá
Vostra. Supplico humilmente se degni farme dare unó loco tra ti Reuerendi Padrj de S.
Sylvestro overo quelli della Chiesa nuova ; acio in compania loro, io posso vivere,

ser-

vire a Dió, et cosi finir li mej giorni. Non mancharö pregare per la salute et felicitá della
Santitá Vostra, alla quale humilmente bascio li sanlissimj piedj Della Santitá Vostra humillissimo capellano Fausto Verancio, Vescovo de Chanadio.“ Sajátkezű fogalmazvány a
Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában Verancsics Faustus iratai között. Bár ez az irat
nincsen datálva, az nem tehető csak 1606 elejére, Verancsics Rómába érkezését közvet
lenül követő időre. 1604 kora őszén nem volt Magyarország csaknem
tánsok uralma alatt.
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teljesen a protes 

dóért, különösen Itáliában, ahol a jezsuiták működését sokban

elősegí

tette és kiegészítette. Verancsics előtt működésük onnan is ismeretes és
rokonszenves lehetett, mert VII. Kelemen pápa 1528-ban őket bízta meg
a Verancsics hazájában, Dalmáciában élő remete életet folytató szerzetesrendek reformjával. Kétségtelen, hogy a theatinusok szabályai és műkö
dése hatással voltak az emlékiratokban leszögezett magyarországi ter
veire is. Nem annyira az intenzív Ielkipásztorkodás kissé általánosságban
értelmezhető ajánlásában, mint inkább abban, hogy a theatinusok, külö
nösen Bernardino Scotti tranii püspök-bíbornok,

elévülhetetlen

érdeme

ket szereztek, amidőn a rend kebeléből származó IV. Pál pápa uralko
dása alatt (1555— 59) keresztülvitték a breviárium korszerű reformját, am e
lyet Verancsics Magyarországon is szükséges reformnak mond „II modo
di restaurare“ című emlékiratában.61
Bizonyos, hogy Verancsics akkor, amidőn a legkomolyabban foglal
kozott a szerzetbelépés gondolatával, nem szakította meg kapcsolatait a
magyar politika vezető férfiaival sem. Gyurikovits említi, hogy

Rómába

érkezése után vette kézhez Illésházy Istvánnak Bécsben 1606 január 21én kelt magyar nyelvű levelét, amelyben őt a magyarországi állapotokról
informálja. Sajnos ez a levél nem található a Verancsics

iratok

között,

kiadva sincsen és nem tudni, hogy jelenleg hol lappang. Ugyancsak hi
ányzik az az 1606 március 13-án kelt és Bellarmin bibornok által aláírt
pápai rendelkezés is, amelyet hasonlóképen Gyurikovits említ s amelyben
V . Pál megadja Verancsicsnak az engedélyt a szerzetbe való belépésre.
Verancsics miért nem élt ezzel a pápai engedéllyel sem most, sem
később, erre vonatkozólag pusztán sejtésekre vagyunk utalva. Bár Verancsicsban kétségtelenül meg volt a lelki dispositio a szerzetbe való vissza
vonulásra, amit az utóbbi évek szomorú eseményei csak fokoztak nála, de
hiányzott nála egyéniségének megfelelően, az erős akarat udvari és főpapi
múltjának kétségtelen előnyeivel teljesen és tökéletesen szakítani. A magyarországi politikai helyzet pedig ekkor állt a pápai udvar érdeklődésének elő
terében. Nem kétséges tehát, hogy az épen Rómában tartózkodó magyar
püspök információi nemcsak szívesen látottak voltak, de egyenesen ki is
kérte őket a Kúria. így jött létre a „De lo stato presente“ . . . című em
lékirat, amely a magyar katholikus helyzetet ismerteti. A z emlékirat végén
maga mondja a szerző, akit a mondottak után joggal identifikálhatni V erancsis Faustussal, hogy a helyzet megjavítására több mód is kínálkozik.
Ezekre vonatkozólag ő is hajlandó elmondani azt a keveset, amit tud.
Megjegyzi még, hogy ezt az összeomlást megelőzőleg néhány évvel, ma
61

V . ö. Wetzer

und

W elte’s

Kirchenlexicon, XI.

kötet,

Freiburg in

Br.

1475— 9 hasábok és az ott megadott irodalom. — Neri szent Fülöp által alapított kongre
gációra vonatkozó lap v. ö. Meszlényi Antal : Neri szent Fülöp élete, Budapest, 1926.
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ga is meg akart abból egyet és mást valósítani, de ez nem sikerült neki.
A pápánál és az államtitkárságon úgy látszik tetszésre talált Faustus em
lékirata és

felszólítást kapott

reformjavaslatainak az

előadására is. Így

készítette el az „II modo di restaurare“ . . . kezdetű emlékiratát, amelyet
a Magyar Nemzeti Múzeumban olvasható feljegyzés szerint 1606 május
3-án adott át V. Pálnak. A z egyházpolitikai akciókba való

bekapcsoló

dás késztethette Faustust arra és valószínűleg barátai és a Kúriánál lévő
jóakarói is erre ösztönözték, hogy egyelőre adja fel a szerzetbelépés gon
dolatát, hanem tanácsaival,

tudományos munkásságával

a magyar-illyr

ügyekben álljon a Kúria rendelkezésére, mert még az ő Magyarországba
való visszatérésére is szükség lehet.
Kétségtelen,

hogy Verancsics a

részletesen

tárgyalt

két emlékira

ton kívül más alkalmakkor is rendelkezésére állt tanácsaival információi
val a kúriának. A z ő tájékozottságára és tudására vall az az ismeretlen
szerzőtől való kelet nélküli emlékirat, amely a bécsi béke királyi meg
erősítésével kapcsolatban azt fejtegeti, vájjon a király nyugodt lelkiimerettel
beleegyezését adhatja-e másodszor ahhoz, amit 1606 augusztus 6-ikán
jóváhagyott, miután időközben rájött,

hogy az

augusztus 6-iki

oklevél

dolgában rászedték.52
Római tartózkodásának első esztendejében

Verancsics

egy horvát

nyelvű munkával is gazdagította az irodalmat.53 Azonkívül ekkor kezdett
el foglalkozni a római árvizek, hidak problémáival és általában meglepő
technikai ötletekkel, amelyeknek gyümölcseit egy évtizeddel később egy
nagyértékű munkában foglalta össze. De polyhistor egyéniségének meg
felelően érdekelte őt a történelem, különösen Dalmáciának a története.
Ennek megírásához nyilván levél- és könyvtári kutatásokat is folytatott
Itáliában. Legalább is ilyen természetű kutatásokra

vall az urbinói her

cegnek 1608 január 24-én Casteldimonteban kelt és Verancsicshoz inté
zett levele, amelyben értesíti, hogy az ő pesaroi könyvtárában legna
gyobbrészt csak nyomtatott könyvek vannak, mert a könyvtárat a saját
kényelmére maga gyűjtötte össze. De ha óhajtja, szívesen bocsájtja Ve
rancsics rendelkezésére.546
4
3
2
62 A vatikáni levéltár: Fondo Borghese 1.641. alatt őrzött eredetiről kiadta Károlyi
Á rpád: Magyar Országgyűlési emlékek, XII. kötet. pp. 574— 76.
63 Xivot Nikoliko

lzabraniih

Divviicz

pö Faustu Wrancsichyu

Bizkupu Csanadz-

komu, Wichniku Czeszarovu iztumacseen. Romáé. Apud Aloisium Zannéttum. 1606. 4-ed
r. 119 lap.

Leírta

a Délszláv Akadémia

zágrábi könyvtárában őrzött

egyetlen példány

után Szabó Károly : Régi Magyar Könyvtár 1II./1. n. 1036.
64 „Illustrissimo et molto

Reverendissimo

Signore.

Della mia libraria

di Pesaro

poco frutto pótra Vostra Signoria ritrarre, poiche non vi són quasi altri libri. ehe stampati, i quali si trouano anco altroue, et é fatta piú per commodilä propria, che per altro.
Tuttauia qual' essa si sia, Vostra Signoria potrá inquello pigliar la commoditá, ehe uorré
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Verancsics még mindig bizonytalanságban volt afelől, hogy mit te
gyen, sem püspöki címéről, sem javadalmairól nem mondott le római
tartózkodásának évei alatt. Ezért meghívót kapott az 1608-iki pozsonyi
országgyűlésre is, amelyen részt nem vett ugyan, de a kihirdetett törvé
nyeknek egy hiteles pecséttel ellátott példányát neki is kézbesítették.56
A pápai udvarban, úgy látszik ekkor még számoltak azzal az eshető
séggel, hogy

Verancsics

visszatér

Magyarországra

és ott a katholikus

ügynek közvetlenül is szolgálatot tehet. Ezért nem is tartották célraveze
tőnek, hogy Verancsics megvalósítsa régi szándékát, amely ekkor megint
feléledni látszott benne, és szerzetbe vonuljon vissza. Ezt bizonyítja Cosimo Dosseninak, a Szent Pál szabályai szerint élő papok kongregációja
főnökének 1609 szeptember 9 én Milanóban kelt tanúsítványa, amely sze
rint Verancsics Faustus felöltötte a rend ruháját és készségét nyilvání
totta a fogadalom letételére is, de úgy ítélték meg, hogy a katholikus ügy
szolgálatára hasznosabb szolgálatokat tehet, ha jelenlegi állapotában tér
vissza Magyarországra.66
Ennek a sok bizonytalanságnak Faustus egyházi állapota körül, híre
járt Magyarországon is és hosszas távollétét

némelyek

igyekeztek arra

felhasználni, hogy javadalmait maguknak szerezzék meg. Könnyűvé tette
ezt az, hogy Faustusról már több ízben terjedt el az a hír, hogy szerze
tes rendbe lépett és így javadalmai jog szerint is megüresedtek. A király
változás is új viszonyokat, új embereket hozott, akik szintén javada
lom után vágytak. Ebben az átalakulásban történt, hogy Verest, másként
Ruber Pált, aki már 1589 december 24-e óta esztergomi kanonok volt,
II. Mátyás király 1608 szeptember 30 én sághi préposttá nevezte ki.67 Mi
kor szerzett Verancsics erről tudomást, nem állapítható meg az iratokból.
Bizonyos azonban, hogy

mór kezdetben

megmozgatta

a legmagasabb

desiderando io di poter in cosa maggiore mostrarle quanto corrispondo all’ amoreuolezza
sua, della quale le rendo molte grazié et le prego ogni contenlezza. Di Casteldimonte á
24. di Germaío 1608. AI seruitio di Vos>tra Signoria II Dúca d’Urbino.“ A hercegnek hártyapecsétjével lezárt autográf missilis levele

a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában,

Verancsics Faustus iratai között.
65

Eredetije a Széchényi Ferenchez került Verancsics-iratok között volt 202. szám

alatt, v. ö. Kovachich, op. cit. tóm. II., p. 434.
5C A levél tartalmát Kovachich közli u. ott. Itt nem a magyar vagy lengyel pálos
rendről, sem pedig a portugál pálosok valami olasz településéről van szó, ahová Veran
csics felvételét kérte, mert ezek egyikének sem volt Milánóban kolostora, hanem a barnabiták rendjéről, amelyről Moroni ezt mondja : „É un Ordine religioso detlo dei chierici
regolari della congregazione di s. Paolo.“

V. ö. Gaetano Moroni: Dizionario storico-ec-

clesiastico, vol. IV. Venezia, 1840, pp. 133— 37.
57 Veres (Ruber) Pál életrajzát v. ö. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok, Esz
tergom, 1Ö00, pp. 193— 94, ahol Kollányi megemlíti azt is, hogy Veres (Ruber) volt az el
ső, aki a kanonokok névsorának összeállítására gondolt.
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római fórumokat az apátság visszaszerzése érdekében. Kétségtelen, hogy
Faustus ügyében a pápa már az 1609 év folyamán utasítást adottanunciusnak, hogy a királynál szorgalmazza

a prépostságnak Verancsics ré

szére leendő visszaadását.68 Verancsics nem mulasztotta el ebben az ügy
ben kérni Forgách Ferenc esztergomi érsek támogatását. Forgách az ügyet
meglehetősen nehéznek látja, mert a

király által

eladományozott java

dalmat az új birtokostól elvenni nem igen, legfeljebb csak hosszabb pe
reskedés után volna lehetséges, ó se rendelkezik most olyan szabad beneficiummal, amivel Verancsicsot kárpótolhatná.69

68 Ezt megtudjuk Verancsicsnak

a nunciushoz és

Forgách Ferenc érsekhez

1609

december 12-én Rómából kelt leveleiből, amelyeknek fogalmazványa a Széchényi Ferenc
hez került Verancsics-iratok

között:

Magyar Nemzeti Múzeum

kézirattára, Verancsics

Faustus iratai. A nunciushoz intézett levél szövege a következő : „Illustrissimo et Reverendissimo Signore. Ho inteso quello ehe Vostra Signoria Illustrissima per ordine de Sua
Santitá ha parlato col Serenissimo Re nostro. acio ché me sia restituta la mia Prepositura de Sago

et ehe il Serenissimo

Re habia

resposto.

non recordarsi

di questa sub-

reptitia impetrata. Del quäl officio resto infinifamente obligato a Vostra Signoria Illustris
sima. Ma supplico si degni proseguire il negozio a fine ehe habiamo una soda resposta,
et me sia fatta la restitutione dél mai impetrato beneficio, come é notorio a tutto perche
io non són morto anchora, ne ho fatti Professione di Religione. Supplico non rincresca a
Vostra Signoria Illustrissima, far questo officio per un suo servitore, et io pregarö Nostro
Signore per lej con (áthúzva : devotione) debilo affetio. Roma. 12. deceftibre 1609.”
gách Ferenchez

pedig Verancsics a következőket írta:

Domine I Fecil iám Summus Pontifex

„Illustrissime

de quo me admonet

For

ac Reverendissime

Dominatio Vestra Illustrissi

ma. ut ad Serenissimum Regem de mea Prepositura (alatta áthúzva : Beneficio) seriberet,
séd et Serenissimus Rex respondit Domino Nuntio, se non meminisse

hujus subreptitiae

collationis. Restat jam ut Dominatio Vestra Illustrissima sua aucioritate efficiat. ut quod
. . . impetratum est, mihi absque ambagibus restituatur. Neque diffido Dominum Rubrum,
tarn iuste

postulationis

cessuium, . . . .

sumtibus, quibus certe indigeo, adjuvare.

tempore

lustrissimae responsum. Interim precabor Deum,
bus defendat. Romáé 12. decembris 1609.
69 Ez Forgách Ferenc
arra enged következtetni,

nisi forte

velit Romám videre, et me

Expectabo benignum Dominationis Vestrae IIut eam ab fortium suorum impetitioni-

1610 február 24-én kelt leveléből tűnik ki.

hogy december 12. és február 24. Között

történt Forgách és Verancsics között,

amely azonban elveszett.

A levél szövege

még egy levélváltás

Forgách levele a követ

kezőképen hangzik; „Reverendissime Domine, et fráter observandissime. Accepi Domina
tionis Vestrae Reverendissimae litteras, et vult scire, an eadem reverti in pátriám, et beneficia sua recuperare. Quod antea seripsi verum est, sua nimirum beneficia, alijs collecta
a Rege neque repetet ab illis quibus dedit,

et veniet Dominatio Vestra

Reverendissima

huc ad lites, et contentiones, debebit enim múltúm supplicari Regi, ut saltem iuditio haec
controversia dirimatur, et processus litis múltúm temporis requirit. De alijs beneficijs Do
minatio Vestra Reverendissima ego providere non possum. nullum enim vacat, expectandum itaque érit, donec ad regiam collationem aliquid devolvatur. Neque dico benefactum,
quod Sua Maiestas beneficia

haec donaverit, séd factum est,

et superest difficultas ea

recuperandi. Étiem si venerit in Hungáriám non facile istis beneficijs potietur. Capial iám
Dominatio Vestra e re sua consilium, quod reliquum est. eandem diu bene valere cupio»
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A sági prépostsági ügy, amint az Forgách Ferenc leveléből már
előre is sejthető volt — továbbra is Verancsicsra kedvezőtlen fordulatot
vett. A z esztergomi káptalan, — amint az Verancsics alább idézendő fe
leletéből látszik — Ruber mellett foglalt állást és a nádor is az ő pártján
volt, aminek írásban is kifejezést adott, mire Ruber 1610 április elején a
prépostság birtokaiba bevezettette magát. A pápa és a nuncius közbelé
pésének nem lett tehát foganatja és Ruber csak jó későn, 1610 augusztus
2-án tesz a pápának részletes

jelentést,

amelyben

eljárását menteni és

magyarázni igyekszik.60 Ruber ebben az iratában a részére történt királyi
adományozásnak nemcsak jogszerűségét, de egyenesen annak a szükségszerűségét kívánja biztosítani. Először is a prépostság jogszerint megüre
sedettnek volt tekinthető, mert eddigi birtokosa, aki metropolitájának és
a többi magyar főpaptársának tudta nélkül ment külföldre, szerzetbe lé
pett. De gondoskodni kellett a prépostság új betöltéséről azért is, mert
az eddigi birtokosa annak javait a lelkek nagy kárára, a belső zavargások
elcsendesedése után

is

az eretnekek

Verancsics nem is volt jogszerinti

kezén

hagyta. De Ruber szerint

birtokosa

a javadalmaknak, mert a

magyar törvények által megszabott időben nem vezettette be magát a ja
vadalom birtokába. Ezzel szemben

ő már két éve ellentmondás

nélkül

és háborítatlanul bírja a prépostságot. Ő ezt nem kapzsiságból, a várható
jövedelem nagysága miatt kérte, s amióta bírja, nagy gonddal, sok költ
séggel azt az eretnekek kezéből kiszabadította, onnan az eretnekek pap
jait elűzte és helyükbe katholikusokat hozott. A templomokat is restau
rálta. Mindezekért nagyon kéri a pápát, hogy ne fossza őt meg a java
dalomtól, amely helyett Verancsicsot egy másikkal is lehet kárpótolni.
Verancsics természetesen nem hagyta válasz nélkül Ruber Pálnak
a pápához tett jelentését, hanem arra egy hosszabb, kelet nélküli előter
jesztésben adta meg a választ. Őt a javadalmától senki meg nem fosz
totta, a kánoni törvények szerint csupán a szerzetesi fogadalom letétele
késztet a javadalomról való lemondásra, nem pedig a szerzetbe való be
lépés. A Magyarországról való eltávozására metropolitájától annál kevésbbé kérhetett engedélyt, mert az esztergomi érseki szék ekkor üresedésben
volt, a főpapok egy részét pedig az eretnek felkelők elfogták volt. De
távozására a királytól kért

és kapott engedélyt és

Rómába is a király

Datum Tirnaviae 24 februarii Anno 1610. Reverendissimae Dominationis Vestrae addictissimus servus et fráter Cardinalis Strigoniensis.“ Verancsics által készíttetett két másolata
megvan a Széchényi Ferenchez került Verancsics-iratok között. Magyar Nemzeti Múzeum
kézirattára, Verancsics Faustus iratai.
60 Kuber jelentésének két valószínűleg Verancsics által készíttetett másolata meg
van

a Széchényi Ferenchez került

Verancsics-iratok között: Magyar Nemzeti Múzeum

kézirattára, Verancsics Faustus iratai.
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salvus conductusával
között.

De

nem

utazott.

felel

meg

Azóta
a

sem, hogy ő a prépostságot az

itt él

igen

valóságnak
eretnekek

szerény

Rubernek

kezén

hagyta.

körülmények

az

az

állítása

Ezek a javak

a legutolsó országgyűlés rendelkezései szerint csak az idei, 1610. év
március elsejéig voltak visszaadandók.61 Igaz ugyan, hogy őt a préposlság javaiba a magyar jog szokása szerint, be nem iktatták, de ez nem
is szükséges a javadalom jogszerinti élvezetéhez, mert ez a törvény nem
vonatkozik az egyházi javadalmakra. A beiktatás a háborús viszonyok
miatt különben sem lett volna lehetséges. Nem állja meg a helyét Ru
bernek az az állítása sem, hogy ő már két éve jog szerint, ellentmondás
nélkül élvezi a

prépostságot, mert csak az idén,

április elején iktattatta

be magát, ő pedig már a múlt év novemberében tiltakozott Ruber eljá
rása ellen. Neki egyéb javadalma nincsen, érdemeiről csak annyit akar
megemlíteni, hogy a

leleszi prépostságot

nemcsak megvédte az eretne

kek ellen, hanem kiűzte onnan az akatholikus lelkészeket és iskolames
tereket is, dacára
Verancsics

három

vármegye

országgyűlési

akciójának azonban most sem lett

tiltakozásának.62
eredménye. A leg

súlyosabb érv ellene az volt, hogy Magyarországról való távozása okául a
szerzetbe való lépést adta, s miután ennek a szándéknak megváltozta
tásáról senkit se tudósított,

a prépostságot jog szerint lehetett megürese

dettnek tekinteni. Ezzel érvel II. Mátyás király is V. Pálhoz 1611 január 3án kelt levelében. Szívesen hajlandó azonban a király Verancsicsnak
egy üresedésbe jövő javadalmat adományozni, de ezt nem veheti el Rubertől, akinek a javadalmat az egyházi és világi rendek javaslatára adományozta.63Verancsics ennek az eredménytelenségnek a láttára se adta fel a
küzdelmet elvesztett javadalmáért. 1611 október elsején az esztergomi
káptalanhoz fordul tiltakozásával, nehogy Ruber az ő hallgatását hall
gatólagos beleegyezésnek vegye.64 Verancsicsot mély elkeredéssel töltöt
te el a sági prépostság ügye. A megbántottság és keserűség beszél min
den

szavából

az 1612 februárjában

nek,65 amelyet azonban — úgy

Forgách Ferenchez intézett levelé

látszik — nem

küldött el Forgáchnak.8
5
*4
1

81 V . ö. az 1609. évi II., III. és IV. törvénycikkeket.
62 A leleszi prépostság állapotát illetőleg v. ö. az 1600. évi XX V I. törvénycikket.—
Verancsics Faustus felelete két egyszerű, egykorú másolatban is megvan a gróf Széchényi
Ferenchez került Verancsics iratok között : Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára. Veran
csics Faustus iratai.
63 Rudolf levelének Verancsics által készített másolata u. ott.
84 Verancsics eredeti fogalmazványa u. ott.
85 A levélnek Verancsics

által átnézett

kijavított

fogalmazványa megvan

a gróf

Széchényi Ferenchez került Verancsics-iratok között: Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára,
Verancsics Faustus iratai. A fogalmazvány hátán Verancsics kezétől: „Has litteras scripsi
ad Cardinalem Strigoniensem, séd non dedi eas adhuc.“
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Verancsicsot ekkor még inkább elkeseríthette az is, hogy a zágrábi püs
pöki széket, amelyre őt a pápa a nuncius útján a királynak ajánlotta,
mással töltötte be II. Mátyás. Elkeseredésében V . Pálnak 1612 március
3-án átnyújtott iratában még azt is kijelenti, hogy ilyen körülmények közt
hajlandó szerzetbe vonulni, vagy pedig püspökségébe menni a hitetlen
törökök közé, ha nem kapja vissza régi javadalmát,

vagy másikat nem

kap kárpótlásul érte.66 A kárpótlás gondolata lett a kúria végső döntésé
nek az alapja is. V. Pál 1612 augusztus 31-én II. Mátyáshoz intézett
levelében felkéri a királyt, hogy vagy adja vissza Verancsicsnak a sági
prépostságot, vagy pedig kárpótolja őt ehelyett egy másik javadalommal.
Egyidejűleg értesíti erről Forgách Ferencet is azzal, hogy a nuncius teszi
meg a királynál a szükséges lépéseket.67 A pápai brevenek ezúttal sem
volt foganatja, Verancsics nem kapott másik javadalmat. Még egyszer
felcsillan előtte a régi javadalom visszaszerzésének a lehetősége. Forgách
érsek 1614 november 27-én arról értesíti,68 hogy javadalom nincsen ugyan
üresedésben, de megvan a remény reá, hogy visszakapja a sági prépost
ságot, mert Ruber

súlyos tüdőbajban szenved.

Forgách vigasztalásként

hangzó reménye azonban nem vált valóra, Ruber egy évvel Verancsics
után halt meg.
Hasonló komplikációk támadtak Verancsics Csanádi címzetes püs
pöksége körül is. Az iratokból arra vonatkozólag nem nyerünk közelebbi
felvilágosítást, hogy Herovich Mátyás fehérvári prépost, mikor és hogyan
szerezte meg a Csanádi püspöki címet. Valószínű azonban, hogy ez is
II. Mátyás trónralépésével volt kapcsolatos, mert Herovich Mátyás válasz
tott Csanádi püspök neve II. Mátyás 1608 december 6-án szentesített tör
vénykönyvének a záradékában fordul először elő. Ugyancsak olvasható
ez az 1609. évi törvények
hogy Verancsics

záradékában is.69 Nincs tudomásunk

tiltakozott-e és mi

módon Herovich

arról,

kinevezése ellen.

Bizonyos azonban, hogy Herovich kinevezése a pápa jóváhagyását nél

66 Érdekes,

amit

Verancsics

ennek

az iratnak

az

elején

szerzetbelépési

régi

terveiről m ond: „ . • . espone come giá tre anni passati, con buona . . . di Vostra Beatitudine entrö netla Religione de’ Barnabiti, et éra pronto di faré la Professione, ma da quelli
Reverendi Padri fii giudicato főssé piü servitio de Dió che tornasse in Ungaria et queslo
tor parere, fu approuato da Vostra Beatitudine- Tra tanto . . . sua Prepositura in Ungaria
fu impetrata per surrettione

da altro Paolo Ruberi Canonico di Strigonia.” Verancsicstól

áljavított fogalmazványa a grót Széchényi Ferenchez került Verancsics-iratok között: Ma
gyar Nemzeti Múzeum kézirattára. Verancsics Faustus iratai.
67 Mindkét breve egykorú másolata u. ott.
,8 Forgách levelének regestáját közli Kovachich op. cit. t. II. p. 43 f.
19 V. ö. Corpus Juris Hungarici, 1608— 1657. évi
kiadás. Budapest. 1900. pp. 40— 41, 88

törvénycikkek.

Millénumi emlék

89. Az 1613. évi törvények záradékából hiányzik

a főpapok és méltóságok felsorolása.
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külözte,

mert Verancsics

jog szerint

soha nem

mondott le a

püspöki

székről, így az megüresedés folytán az ő életében mással nem is volt
betölthető. így Herovich királyi kinevezése legalább is vitatható volt és
eljárását

némelyek

egyszerűen

bitorlásnak mondták,

köztük Pázmány

Péter is.70
Úgy látszik, hogy a pápa a bécsi béke után is kikérte Verancsics ta
nácsát a magyar egyházi ügyekben. Ilyen természetű az az 1612 június
21-én, Rómában kelt rövid emlékirat is (1. alább 3 szám alatt), amely
ben a török hódoltság alatt sínylődő

katholikusok lelki gondozására ad

tanácsot a pápának.71
Bár az egész hódoltsági terület tele van katholikus keresztényekkel,
mégis sok heretikus és skizmatikus is található köztük. Amíg ezek jól
el vannak

látva lelkészekkel,

illetőleg görög ritusú

papokkal, addig

a

katholikusoknak alig van papjuk és nincsen püspökük. Igaz ugyan, hogy
vannak kinevezett püspökeik, de ezek nem mehetnek biztonságban a
híveik közé. Ezért nem lehet másként gondoskodni ezekről a szegény
lelkekről, mint az observáns ferencrendűek közül kinevezni számukra
püspököket, mert e rend tagjai biztonságban élhetnek ezen a területen.
Ezek a püspökök alamizsnából élhetnének rendi fogadalmuk szerint.
Miután kellő számú világi

pap nincsen ezen a területen,

a rend tagjait

kell a szükséges facultasokkal ellátni, hogy úgy mint Boszniában,

itt is

elvégezhessék a szükségeseket. Ilyen értelemben kellene utasítani az esz
tergomi érseket és az observáns ferencrendűek generálisát,
Verancsicsnak ez a javaslata is termékeny gondolatnak
mert a hódoltságbeli katholikusok lelki gondozása
csaknem teljesen a ferencrendűekre maradt.72

bizonyult,

a XVII. században

Érdekes mozzanat Verancsics életében Pázmány Péterrel való isme
retsége. Ismerte-e vájjon a korábbi években Pázmányt, nem derül ki
sem Verancsics, sem Pázmány irataiból. Kétségtelen azonban, hogy 1614
végén és 1615 elején, amikor a nagyszombati kollégium ügyében Forgách
Ferenc megbizásából Rómában tartózkodott, közelebbi kapcsolatba került
Verancsics Faustussal is. Valószínű, hogy Verancsics a maga részéről
melegen támogatta Pázmány római missióját, hiszen a nagyszombati je
zsuita kollégium ügye teljesen abban az irányban haladt, ahogy azt V e-

70 1618 június 18-án írja Pozsonyból Domitrovics Péter zágrábi püspöknek : „Nőm
Hervicius iste ante annos ptuies per subreptionera, Episcopatum Chianadiensem obtinuit,
dum vivens ac valens in Curia

Romana superesset Rmus Faustus Verantius consecratus

Episcopus Chianadiensis.“ V. ö. Hanuy Ferenc:

Pázmány Péter levelei. I. kötet, p. 156.

71 V. ö. Függelék III. szám.
72 V. ö. Karácsonyi János : A Szent Ferencrendűek története Magyarországon. 1— II.
kötet. Budapest. 1922— 24.
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rancsics „II modo di restaurare . .

kezdetű

emlékiratában megjelölte.

Verancsis bizonyára informálta Pázmányt az ő egyházi reform terveiről,
s ezek nem is maradtak teljesen nyom nélkül. Pázmánynak jó szolgála
tot tettek Verancsics kuriális összeköttetései is, mert Forgách őt azzal a
hátsó gondolattal is küldötte, hogy a kúriánál jó benyomást téve te
remtse meg esztergomi érseki kinevezésének a lehetőségét. Verancsics
különben

hosszas külföldi időzése

hazai ügyek iránt.
ügyekről is.
veleiből,

alatt se vesztette

Pázmánnyal bizonyára beszéltek,

Mindez nyilvánvaló Pázmánynak

el érdeklődését a
tárgyaltak a hazai

Verancsicshoz intézett le

amelyekből három maradt reánk.

Úgy látszik, Verancsics megkérte Pázmányt, hogy ajánlja be egyik
unokaöccsét Forgách bibornoknak, hogy vegye fel őt az esztergomi káptalan
nagyszombati növendékei közé. Pázmány 1615 május 30-án Bécsből ar
ról értesítette Verancsicsot, hogy nyolc nappal előbb beszélt erről Forgáchal, aki megígérte a kérés teljesítését.73 A sághi prépostság ügyét el
panaszolta Verancsics Pázmánynak is, akit szintén közbenjárásra kért
fel. Pázmány nyilván szóba is hozta az ügyet Forgách előtt, de eredmény
nélkül, mert erre vonatkozó feleletéből ugyancsak kevés remény csillan
ki. Forgách szerint ennek orvoslására idő kell, de Pázmány csak úgy
bízik a sikerben, ha

Verancsics

személyesen

jár utána. Azután

említi

Pázmány Verancsicsnak, hogy a törökkel Khleslen kívül Forgách és Apponyi Pál tárgyalnak.
Forgách Ferenc halála után megindultak a tárgyalások az utód ki
nevezése ügyében. Pázmány jelöltsége nem volt minden ellenzék nékü l
és volt olyan terv is, amelyik elhalasztani kívánta az érseki szék betöl
tését. Ilyen körülmények közt kétszeresen fontos volt Pázmánynak, hogy
Rómában mellette foglaljanak állást. Verancsics szava itt nem volt súly
nélkül és talán ezért is ír olyan meleg hangon 1616 január 18-án Prágá7* „Negotium Praepositurae ego certe diligentissime Dn° Cardinali proposui,

eaque

omnia, quae a V r» Revma Done audieram, commemoravi. Fructum tempus ostendet, quem
ego tarnen nullum propemodum spero, nisi urgeat praesentia fúrni." V. ö. Hanuy op. cit.
tóm. 1. pp. 45— 6. Hanuy a levélnek ezt a passusát félre érti és, bér megkérdőjelezve, a
turóczi prépostság ügyére vonatkoztatja, amelyet Forgách ekkor

az érsekséghez való első

lépésül, Pázmánynak szánt. Pázmány különben Verancsicsot levelében Csanádi püspök
nek és sági prépostnak címezi, vagyis sem Herovich, sem Ruber kinevezése mellett nem
foglalt állást (V. ö. még Domitrovics

Péterhez 1618 június 28-án intézett és fentebb idé

zett levelét.). Pázmány levelének címzéséből (Romáé nella casa dél Monsigr. Vives) azt is
megtudjuk, hogy Verancsics

hol lakott Rómában.

Ez a Mons. Vives alighanem''azonos

azzal a Giovan Battista Vivesszel, aki referendarius volt és 1614-ben 111. Alvarus kongói
uralkodó, 1618-ban pedig Németalföld delegálta római követéül V. ö. Pastor : Geschichte
der Päpste

Bd. Xll, pp 262, 374. —

A

levél a

Széchényi Ferenchez került

iratokkal került a Magyar Nemzeti Múzeumba. Említi

Verancsics

Kovachich op. cit. tóm. II.

p.

438,

aki igen helyesen észre veszi, hogy itt a sági prépostság ügyéről van szó.
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ból Verancsicsnak. Siratja Forgách halálát; kinevezik-e utódját, vagy az
érseki szék üresedésben marad, még bizonytalan, sokan sokfélét beszél
nek erről. Kéri Verancsicsot, akit atyjaként tisztel, hogy tartsa meg jóin
dulatában és imádkozzék érte. Verancsics nyilván be volt avatva Páz
mány kinevezésének ügyébe és abban fáradozott is, erre vall az a meg
jegyzés, amelyet Pázmány levelének a hátára jegyzett. „Úgy van, hogy
ez a jezsuita lesz most esztergomi érsek, meg is érdemli azt.“74
A z 1616. év, úgy látszik, nagy fordulatot jelentett Verancsics életé
ben is. Egy évtized után elhagyja az Örök Várost és valószínűleg még
az év első felében Velencébe költözik. Mi volt ennek a közvetlen indító
oka, nem tűnik ki se Verancsics irataiból, se a többi rendelkezésre álló
forrásból. Talán irodalmi munkáit vélte itt könnyebben sajtó alá rendezni
és kinyomatni, vagy talán az immár öreg korban élő Verancsics hazájá
hoz közelebb, ott, ahol boldog ifjúságának tekintélyes részét töltötte, ott
kívánta megvárni a halált. Bizonyos, hogy Verancsics 1616 nyarán már
Velencében volt, ahol a San Provolo plébánia területén lakott.
Verancsics egész életében nemcsak lelkes barátja,

de komoly mű

velője is volt a tudományoknak. Nyugtalan, változásokat kedvelő egyéni
ségének megfelelően nem tudott ugyan rendszeres munkát végezni, ér
deklődése sokfelé irányult, de genialitása minden munkájában erőteljesen
villan fel. Nemcsak érdeklődése, de komoly szakismeretei is túlmentek a
humaniórák területén, amelyről elsősorban jeles szótára tanúskodik, és
nagyon érdekes, genialitására jellemző eredményes munkát végzett a ter
mészettudományok terén is. Bizonyos, hogy eziránt már régtől fogva ér
deklődéssel viseltetett, de komolyan a természettudományokkal csak a
nyugodtabb, tudományos munkára alkalmas római milieuben foglalkozott.
Verancsicsot itt a természettudományokból elsősorban a praktikus kérdé
sek érdekelték és ezekre keresett és talált elmés megoldásokat. Verancsics
találmányait, ötleteit közkinccsé kívánta tenni,
de azok leírását is kinyomtatta.

nemcsak a tervrajzokat,

Verancsicsnak ez a munkája (Machinae novae Fausti Verantii siceni
[s. 1. & a.]) ismeretes volt már Szabó Károly előtt is, aki a hely és év
megjelölése nélkül való művet egyszerűen X V I. századi velencei nyom
tatványnak mondja.756
7 Szabó Károly, aki gróf Apponyi Sándor és a mün
cheni udvari könyvtár példányait ismerte, de a budapesti Egyetemi könyv
tárét még nem, itt egyező nézeten van a Libri munkájában foglaltakkal,
74 „Questo giesuita ha da essere adesso Arcivescovo di Strigonia et lo merita“ — így
szól Verancsics jegyzete. A levél címlapja még meg voll, amikor Kovachich a Széchenyi
Ferenchez került Verancsics iratokat katalogizálta (v. ö. op. cit. tóm. II. p. 438), de hiány
zott már a múlt század hetvenes éveiben, amikor Pázmány leveleit Fraknói összegyűjtötte.
76 V . ö. Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. III. kötet. 967. szám.
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mert ő teszi ezt a X V I. századi velencei nyomtatványok közé.76 Apponyi
Sándor a 27. táblán közölt, s már említett püspöki címer alapján meg
állapítja, hogy a mű

csak 1600 után

készülhetett és

semmiesetre sem

nyomták 1605 előtt, mert benne VIII. Kelemen pápáról, mint elhaltról tesz
említést Verancsics. Apponyi ezért a könyvet, — amelynek kitűnően si
került rajzait a szerző földijének, Bonifazio da Sebeniconak, tulajdonítja
— az 1605. évbe sorolja.77 Fortis apát semmi közelebbit nem tud Veran
csics e munkájának megjelenéséről, épen csak említi azt.
Itt azonban úgy Szabó Károly, mint Apponyi egyaránt tévednek.
Verancsics ez

a munkáját nem a X V I. század végén, nem is 1605-ben,

hanem élete végén 1616-ban publikálta.

Nyilvánvaló

ez

azokból a kö

szönő levelekből, amelyeket különböző személyiségek Verancsicshoz írtak.
Verancsics nagy publicitást szánt munkájának, amelynek szövegét latin,
olasz, spanyol, francia
pedig tartalomjegyzéket

és német nyelven tette közzé, megjelenése előtt
küldött szét róla ismerőseinek. 1616 július 16-án

Rómából kelt Bandini bibornok köszönő levele, amiért Verancsics Velen
céből megküldötte nekia gépekről szóló és már előre jelzett munkáját. Ugyan
ezen a napon köszöni meg Del Monte bibornok is könyvét, mely igazán méltó
kiadvány lenne egy fejedelemhez is. P. Giovanni Ambrogio, a barnabiták
generálisa 1616 november 24-én köszöni meg Milánóból Verancsicsnak,
hogy október 22-én kelt levelével együtt eíküldötte a könyvet és a raj
zokat, amelyek megfelelnek a már előbb megküldött tartalomjegyzéknek.78
Verancsics megküldötte ezt a munkát Pázmánynak, aki épen ekkor
nyerte

el

az esztergomi

érseki széket. Pázmány új méltóságában sem

felejtkezett el Verancsicsról, akihez a két év előtti római tartózkodás em
léke fűzte. 1617 január 3-án Nagyszombatból kelt levelében értesíti V erancsicsot az érseki kinevezéséről, amely őt abban a korban érte, amikor
már nyugalom után vágyott. A sokféle elfoglaltság szolgáljon mentségére,
hogy csak most válaszol levelére és most köszöni meg legmelegebben a

78 »Le volume n’est pás daté. mais sans aucun dönt il a été

imprimé á

Venise

vers la fin du seiziéme siede. “ Libri : Histoire de Mathematique en Italie, vol. IV. p. 46.
77 V. ö. Appponyi op. cit. vol. II. n. 679.
78 „Ritornato dalle visite dei nostri collegj di Piemonte ho ritrovato in Milano lettere
di V. S. Rma delli 22 ottobre con la cortese ma oblatione dir disequi

et libri stampati

conforme all'indice da lei giá mandatomi.* Mind a három levél eredetije a Magyar Nem
zeti Múzeum kézirattárában, a Széchényi Ferenctől származó Verancsics

Faustus

iratok

közt. V . ö. Kovachich op. cit. t. 11. p. 439. A Machinae novae kiadásának évét helyesen
állapította mér meg
pedig

Dr. Ing. Hugo Theodor Horwitz,

felkutatta és Magyar

a Verancsicshoz

fordításban közölte Lósy Schmidt Ede,

intézett leveleket

A Magyar Mérnök-

és Építészegylet Közlönye, 1925, pp. 28— 30. U. ott. Verancsics két arcképének reproduk
ciója. Továbbá F. A. Galvani

(II Re d’ Armi di Sebenico, vol. I. Venezia, 1884)

nyomén

hitelesen meg nem erősített adatok Faustus házasságáról és családjáról.
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küldött könyvet. Kéri Verancsicsot, hogy továbbra is
indulatában.79

tartsa

meg öt jó

A z elismerések, amelyekkel Verancsicsot művéért elhalmozták, va
lóban nem voltak csak udvariassági szólamok, mert Verancsics munkája
ötletessége és mélyreható tudása miatt megérdemelte az elismerést- Az
építészeti problémák megoldása mellett, — aminők a velencei Szent Márk
téren emelendő három szökőkút, Bécs mellett egy dunai fahíd, egy sebenicoi templom mellette kolostorral, — nap-, víz- és tűzórák, vízi-, szélés taposómalmok tervei láthatók, azután különféle olaj- és borprések.
Foglalkoztatta

Verancsicsot

a

munka

racionalizálásának a kérdése is.

Ábrán mutatja be a kaszával való aratást, amelyet praktikusabbnak tart
az akkor szokásos
le kell

sarlózásnál. Viszont cséplés előtt — terve szerint —

vágni a szalmáról a kalászt, mert így gazdaságosabb a cséplés.

A különböző hídkonstrukciók mellett, amelyek közt megtalálható a mai
lánchíd eredeti elgondolása is, Verancsics egy légtömlőkből összeállított
mentőövet, egy mai elveken alapuló ejtőernyőt, kotrógépet, gyaloghintót,
ruganyos kocsit, valamint kocsitékszerkezetet is konstruált. Joggal mondja
Libri róla,80 hogy Verancsics műve eredetiségével messze kimagaslik a
kor többi hasonló műve fölött, amelyek közt egy sincs, amit Verancsicséhoz csak hasonlítani is lehetne.
Verancsics természettudományi munkájával egyidejűleg egy filozó
fiai könyvet is kinyomatott „Logica nova“ címmel.81 Verancsicsnak ez a
munkája — amint Fortis apát írja — két érdekes kortársával, a domini
kánus

Fr. Tommaso

Campanellaval és a már említett de Dominis volt

spalatoi érsekkel, Paolo Sarpi a
kiadójával hozta őt kapcsolatba.

velencei eretnek

szervita munkájának

Verancsicsnak ez a könyve, amelynek értékelése a filozófiai irodalom
feladata, a logikán kívül egy rövid keresztény ethikát is tartalmaz. Beve-

79 A levél eredelije Kovachich szerint (op. cit. t. II. p. 439.) a Széchényi Ferenchez
került Verancsics iratok közt volt. Hanuy Ferenc (Pázmány Péter összegyűjtött levelei, I.
kötet, Budapest, 1910, p. 90.) azt írja, hogy Pázmánynak ez az eredeti kézírása fennma
radt a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára kéziratainak törzsállományában : 1507. föl. Lat.
feliratú fasciculusban s ő ezen eredeti után közli a levelet. Hanuynak ez az idézete nem
látszik pontosnak, mert a kézirattár Föl. Lat. 1507 számú kézirata, amely Jankovich Mik
lós hagyatékából való és Pázmány Péterre vonatkozó iratokat, leveleket

tartalmaz, még

a múlt század kilencvenes éveiben szétbontatott és a múzeumi levéltárban

a

„Személy

szerinti iratok“ csoportjában kapott helyet. Hanuy itt láthatta ezt a levelet.
80 V. ö. Libri op. cit. vol. IV. p. 46.
81 A műnek, amelynek Szabó Károly (Régi Magyar Könyvtár, 111. kötet. 1180. szóm)
csak a Ráth György könyvtárban levő példányát ismeri, teljes címe : Logica

nova. Suis

ipsius instrumentis formata et recognita. A Fausto Veranico Episcopo Chanadio. Venetiis,
MDDXVI, Apud Ambrosium et Bartholomeum Dei, 4-ed r.. 79 lap.

192

V3zelőül két hozzáintézett epigrammát közöl,8
82 amelyek közül Theodosius
1
Gradensisé arra is céloz, hogy Raimundus Lullus állott Verancsics előtt
mintaképül. Azután Plátóból három és Horatiusból egy jelmondat követ
kezik. Nagyon érdekes Verencsics rövid előszava, amelynek minden sza
va jellemző írójának egész egyéniségére. Mielőtt ennek a munkának a
kiadásához fogott —

írja Verancsics —

inkább

tanulni,

mint

tanítani

akart. Fájdalom, sokan vannak olyanok, akik sem tanulni, sem tanítani
nem akarnak. Ezek, ha kritikára kérik fel őket és se helyeselni, se cá
folni nem merészelnek, a kevés idővel védekeznek. Ezek most felhúzzák
az orrukat az ő könyvének láttára, hogyan adják majd el nagy könyvei
ket a tanítványaiknak. Ezekkel szemben ő a tudós férfiakhoz fordul, hogy
azok az ő szám os tévedését barátságosan mutassák ki.83
Ezen előszó után, amely élesen mutatja Verancsics

idealizmusát,

következik a mű első része: De Logica, amely az ő meghatározása sze
rint : Logica, seu Dialectica, est Ars discendi et docendi Scientias, vei
Est modus Orationem Ratione digerendi. A thesis meghatározását azután
annak részletes és az irodalomra támaszkodó magyarázata követi. A lo
gikát három részre osztja. Ezek a következők : Prima ágit de
Definitione, secunda de Divisione, tertia de Argumentatione,

formanda
Ratiocinati-

one, seu Confirmatione. Ezek közül leghosszabban a definitioval
kozik, amelyre sok példát is hoz fel.84

foglal

81 „ Antonius Cornicinus in Logicam Reverendissimi Domini Fausti Verancii.
En Logicae Statuam, Fauslus de scrolibus udis,
Et densis spinis, confractam colligit, inde
Membra suis membris aptat, ferruminat arcté,
Levigat, extergit, tandem base collocata alta.

Theodosius Gradensis in eandem.
Non est hic Lullus, Lector non denique Ramus,
Est modica, at solidis Remis Radicibus Arbor,
Qua gratos vernans fért flores, fólia, fructus.
83 „Ad Lectorem. Nos quidem, dum haec edimus, nostram prodimus inscitiam, m é
gis profeclo discere quam docere cupientes. At dolemus esse plerosque hujus professionis homines, qui neque discere, neque docere velint. Nam rogati, ut suam apponant censuram : cum neque approbare audeant, neque refellere sciant. non habere se tantum ocij
causantur : interim haec nostra úti nova naso suspendunt, se magnós Logicos et
phisicos, apud suos discipulos venditant. Solum quandam temporis

Méta-

praescriptionem,

multitudiném eorum qui a suis partibus stant, praetendunt. Ac si nos aimilibus

et

omnino

destituti essemus auxilijs, et non magis ratione, quam auctoritate Ars Rationis nileretur;
neque temporis successu, omnes Artes et Scientiae adolevissent. His igitur Papagallis posthabitis,

convertimus nos

ad viros erudilos

errores, quos forte plures invenient,
mus,

et ingenuos, quos sedulo petimus ut nostros

amice demonstrent; adeo enim id non aegre fere-

ut tamquam magno beneficio affecli,

mágnás

etiam gratias eis habituri simus.“

84 A történeti definitiót így írja le : „H ac ratione si Historicus velit personam

Di-

donis describere : primo dicat oportet. An fuerit unquam Dido, multi enim de hac re du-
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Munkájának második része huszonhat dialógusba foglalt vitatkozás
a Verancsics logikájában foglalt egy némely

állításokról.

A z ellenveté

seket Verancsicsnak egy meg nem nevezett barátja, egy érsek teszi, amint
ez a címből (Contra Logicam R. D. Episcopi Canadiensis, ab amico amice
observata) valamint a dialógus személyeiből (R. D. Archiepiscopus. Episcopus) nyilvánvaló. Aligha tévedünk, ha ebben az érsekben, aki Veran
csicsnak jó barátja és munkáját barátilag bírálja, Verancsicsnak már em
lített, hányatott barátját, Marcantonio de Dominis volt spalatoi érseket,
aki 1614-től 1616 szeptemberéig, amidőn az egyházzal végleg szakított és
Angliába menekült, Velencében tartózkodott, akarta megszemélyesíteni.
De Dominis kritikájára utal Fortis apát is, de ennek eredetijét épen úgy
nem lehet ma megtalálni a Verancsics-iratok közöttt, mint ahogy nincsen
meg Tommaso Campanella85 dominikánus filozófusé sem, amelyet V e 
rancsics nem is nyomatott le munkájában8“
A

kritika

után

egy rövid keresztény erkölcstan (Ethica Christiana

authore Fausto Verantio, Episcopo Canadiensi) következik (pp. 60— 78),
amelyet a szerzőnek rövid előszava vezet be. Ebben Verancsics röviden
bitant. 2. Quid fuerit, id est quibus virtulibus, quibusve vitijs imbuta. 4. Quam magna, et
potens,

nempe

opibus, militia. provincijs. 5. Quando, id est quo aevo floruerit et quam

diu vixerit. 6. Ubi nata sit, ubi educata, ubi regnaverit. 7. Quid praeclari gesserit, id est
quomodo Carthaginem condiderit, armis legibusque muniverit. 8. Quae domique in Fuga
ex Phoenitia, quae tandem in Aphrica, a vicinis regulis et ab Aenea pássá sit. 9. qui A f
fines, unde genus traxit. 10. qui finis actionum eyus,

nempe

glória etc." Verancsics op.

cit. p. 19. Érdemes volna Verancsics munkáját az eredetiség szempontjából kritika alá venni.
85

Tommaso Campanella dominikánus szerzetes, költő és filozófus. De Dominishe

hasonlóan, ellentétben állott
sokkal.

a pápa világi

A z inquisitió először 1591-ben,

tot. 1600-ban, amikor VIII. Kelemen

uralmáról

majd ismét

akkor hirdetett hivatalos tanítá

1595-ben

a nápolyi spanyol

vezetett ellene vizsgála

alkirály útján titkos

kat kezdett a genovai eredetű messinai családból származó Sinan pasával,

tárgyaláso
hogy

azt a

kereszténységnek ismét megnyerje, Campanella összeesküvést szőtt a nápolyi spanyol kor
mányzat ellen, aminek Sinan pasát is megnyerni igyekezett. A z összesküvést felfedezték
és Campanella merész politikai tervéért sok évi börtönnel bűnhődött. Campanella VIII. Or
bán alatt (1623— 44) jutott ismét szerephez,

kommentárokat írt a

pópa

költeményeihez,

amiért Vili. Orbán őt 15 scudi havidíjjal jutalmazta. Campanella típusa volt az ingadozó
jellemű, megbízhatatlan költő-politikusnak, hosszú időn ót élvezte II. Ferdinand támoga
tósát, amikor azonban sikerült Franciaországba jutnia, nyomban a Habsburg-hóz ellen for
dult és azt az eretnekség előmozdítójának mondotta. Campanella életével, irodalmi mun
kásságával sokan foglalkoztak, ezek közül elég legyen csak Ranke, Benedetto Croce

és

Meinecke nevét említenem. Bő bibliográfiát és a probléma kijelölését megtaláljuk Pastor :
Geschichte der Päpste. Bd. XI, pp. 226— 7 : Bd. XIII. pp. 614, 620, 891 alatt. Campanella
és Verancsics közelebbi kapcsolatait, amelyeket Fortis apát nyomán emlitünk, a további
kuiatós van hivatva felderíteni, mert Verancsics iratai közt ennek nincsen nyoma.
88

Fortis apát úgy látszik nem látta Verancsicsnak ezt a munkáját, különben nem

írná azt, hogy műve „Giuslo Verace“ pseudonym alatt jelent meg. A címlapon világosan
áll Verancsics neve és Csanádi püspöki méltósága.
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kifejti, hogy nem a tudósokhoz, hanem a magához hasonló művelt olva
sóhoz kíván szólni.87 Verancsics értekezésében a keresztény erényekkel
foglalkozik fDe virtutibus). Ezek az alázatosság (Humilitas est virtus, que
facit ut homo modeste, ac modice de se ipso sentiat. Est inquam contemptus honoris); a tisztaság (Castitas est virtu3, coercens hominem a
corporis voluptatibus, a castigando dicta) és a szegénység (Paupertas
tartia virtus animi est, qua módúm rebus habendis statuimus : est inquam
contemptus Opum).
A könyvet egy az országát jól kormányozni akaró keresztény feje
delem számára készült politikai tízparancsolat fejezi be (pp. 78— 79). En
nek második pontja igen jellemzően bizonyítja, hogy Verancsics a katholikus vallás ügyének előmozdítását most is a fejedelem legelőbbvaló
teendői közé sorolja.88
A z öregedő Verancsics úgy látszik sietve igyekezett életének tudo
mányos munkáját közzétenni. Ehhez kétségkívül segítségre volt szüksége,
és ezt a tudományos munkára is alkalmas segítőtársat egyik Rómában
időző dalmát papban, a sebenicoi születésű Mrnavic Tomko

Jánosban,

akiben Karácsonyi János a Szilveszter-bulla hamisítóját fedezte fel,89 találta.
Tomkó 1597-ben került először Rómába, ahol az illyr-kollégium nö
vendéke volt. 1603 tói 1610 ig szülővárosában élt, ahol a szeminárium ta
nára, később kanonok volt. 1610-ben a római szentszéktől megbízást ka
pott a glagolita misekönyvnek és a breviárium szövegének kiigazítására.
Ennek az érdekében Rómában is járt, ahol

megismerkedett

Verancsics

Fau8tusszal is, aki alkalmat adott neki arra, hogy könyvtárát és kéziratgyűjteményét használhassa.90 Valószínű, hogy épen

abban az

időben,

87 „Ad eruditum lectorem. Non tibi scribimus haec, docte Vir, séd nostri similibus.
Habes multos, mayorum gentium authores. qui tuam sitim explere

possint.

Haec parva

parvis relinque, quibus ad illos magnós, non potet aditus V ale.“ Verancsics op. cit. p. 60.
88 2. „Pre omnibus alijs cogitationibus, eas maximé animo volvat. que sui numeris
sunt proprie. Crebras inquam consullationes ineat, qua ratione Religio Calholica. ac boni
Mores propagandi, qua Justitiae cursus dirigendus, qua Pax Populi sui qua rerum abundantia vigeant." Verancsics op. cit, p. 78.
89 V. ö. Századok, 1909. pp. 361— 76 és u. ott, 1912. pp. 1— 11.
90 Karácsonyi János (Századok, 1909 p. 364) azt mondja, hogy Tomkó
vét Árpádházi boldog Margitnak

1612-ben (1613?) megjelent

horvátnyelvű

első

mű

életrajzát a

Csanádi püspök nővérének ajánlotta, aki akkor a traui apáca kolostor főnöknője volt. Ez
alatt csakis Verancsics Faustus

nővére volna

érthető (v. ö. a

1899, p. 30.), de Karácsonyi nem nevezi meg a forrást,

családfát : Magyar

ahonnan

ezt az

adatot

Sión.
vette.

Már pedig generalis forrása itt Tomkó életrajzához Margalits Ede munkája (Horvát
ténelmi repertórium, I. kötet, Budapest, 1900) volt,
Tomkó ezt a munkáját a saját nővérének

itt pedig

ajánlotta, ez

világosan

olvasható,

tör
hogy

volt a traui apácák főnöknője.

Valószínű tehát, hogy Karácsonyi félreértette vagy tévedésből figyelmen

kívül

hagyta a

Margalitsnál mondottakat, A kérdés csakis Tomkó művének vizsgálata után dönthető el,
sajnos azonban Tomkónak ez a munkája ép úgy mint az alább említendő emlékbeszéd
nincsen meg közkönyvtárainkban.
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amikor Pázmány Rómában tartózkodott, ott veit Tomkó is és épen Verancsics Faustus révén kötöttek ismeretséget. Segített-e Tomkó Verancsicsnak 16i6-ban megjelent két kötetének sajtó alá rendezésében, arról nem
szólnak az adatok. Aminthogy Tomkó itinerariumának ismerete hijján
az se bizonyos, hogy Tomkó 1616— 17 években, amikor Verancsics V e
lencében élt, egyáltalán ott tartózkodott-e. Tomkót Verancsics irodalmi
munkásságából különösképen egy dolog érdekelhette, Dalmácia történeté
ről írott műve, amely Faustus halálakor már készen állott, de végső aka
rata szerint ezt koporsójába téve vele együtt temették el. Jelen volt-e ek
kor Tomko is, nem szólnak róla a források, de nagyon

valószínű, még

ha nem is fogadjuk el szó szerint, amit J. Ch. Engel91 és P. J. Safarik929
*
3
mondanak, nevezetesen, hogy Tomkó ekkor Faustus szolgálatában állott.
Amennyire bizonytalan Verancsics születési éve, annyira bizonyta
lan elhalálozásának közelebbi ideje is. Safarik szerint Verancsics, miután
Róma levegőjét az egészsége nem bírta, elhatározta, hogy életének hát
ralévő részét Sebenico közelében, Previc szigetén, mint remete fogja
eltölteni. Útközben Velencében érte őt 1617-ben utói a halál. Safariknak
ez az előadása, amely valószínűleg

Farlatira

támaszkodik,

nagyjában

megfelelhet a valóságnak, csak Verancsics utolsó velencei tartózkodását
kell állandóbb jellegűnek és az ő végső

irodalmi terveivel

összefüggő

nek tartani.
Verancsics halálának a napja bizonytalan. A z utolsó hír, amit róla
1617-ből kapunk, Pázmány Péternek 1617 január 3-án Nagyszombatban
kelt és hozzá intézett levele. Kérdéses, vájjon ez még életben találta-e
Verancsicsot, akiről a források egybehangzóan csak annyit mondanak,
hogy 1617-ben Velencében halt meg. Holttestét Previc szigetére szállítot
ták, ahol a franciskánusok templomába temették. Sírfelirata Safarik köz
lése szerint : „Faustus Verantius Episcopus Csanadiensis novorum praedicamentorum et novarum machinarum et fragmentorum históriáé illyricae
ac sarmaticae collector.“ Emlékbeszédet Tomkó János mondott felette s
ez a beszéd a megholtra vonatkozó három elégiával együtt Pázmány Pé
ternek ajánlva 1617-ben Velencében nyomtatásban is megjelent.98 Veran91 Geschichte

des

ungarischen

Reichs und

seiner

Nebenländer, 11. Teil.

Halle

1798. p. 153.
92 Geschichte der illirischen und kroatischen Literatur. Prag, 1865, p. 20.
93 A könyv címe Margalits szerint (op. cit. t. 1. p. 108) : „Oratio habita in funere
illustrissimi ac reverendissimi viri Fausti Verantii episcopi Chanadiensis
pedig (op. cit. II. Teil. p. 153) : „Oratio (parentatoria) in laudem Fausti

Engel
Verantii

szerint
Sibeni-

censis, Episcopi Chanadiensis in Hungária.“ Tomkónak ez a munkája sincs meg könyv
tárainkban. — Tomkó 1636-ban bekövetkezett haláláig jó viszonyban
Péterrel, akinek — úgy látszik

(v. ö.

magyar pálosok reformja ügyében.
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Tóth László:

Pázmány Péter

maradt

Pázmány

ismeretlen levele a

Budapest, 1930.) — a bizalmát bírta.

(Éppen Tomkó

csics gazdag irodalmi hagyatéka, beleértve Antal érsek iratait is, Tomkó
kezére került, aki bőségesen élt az ott talált becses anyaggal s nem is
nagy lelkiismeretességgel használta fel azokat. Jó ürügy volt ez neki arra
is, hogy a Szilveszter-bulláról — persze hamisan — azt mondhassa, hogy
ezt a bullát Verancsics Antal találta 1550-ben a traui levéltárban.94 Tom 
kó szerepéről a Verancsics-iratok körül már a XVIII. századbeli történet
írók nagyon lesújtó véleményt alkottak.95 így érthető, hogy a Verancsics
iratok jó másfélszázaddal később annyira megtizedelve

kerültek

vissza

Magyarországra.
IV.
Verancsis változatos, fordulatokban gazdag életének csupán vázla
tos ismerete is meggyőzhet arról, hogy benne a X V I— XVII. század for
dulójának egyik legjelentékenyebb magyar katholikus vezető egyénisége
rejlett. Tulajdonképen két kor határmesgyéjén állott, ez volt az oka éle
te sok sikertelenségének is. Fiatal évei még Oláh Miklós, Verancsics
Antal kései magyar humanizmusának az idejébe esnek, itáliai tanul
mányai idején az olasz renaissance épen Velencében, utolsó, de leg
szebb, mert sokoldalúbban kifejlett korszakát éli. Erre a két pillérre épült
Verancsics Faustus egész kultúrája, amelynek horizontját nem min
dennapi tehetségének erősen polihistorjellegű érdeklődése ugyancsak
szélesen vonta meg. Ha Verancsics Itáliában marad, — ahol a kul
túra a fegyverek zaja

mellett is gondtalan életet élt, — nagy

qualitásai

mellett kétségkívül kora legelső tudósai közé emelkedett volna. De Faus
tus Magyarországba tért vissza, amelyet hazájának mondott ugyan, anél
kül mégis, hogy ősi,

nemzeti és nyelvi

tradícióit teljesen

feledni tudta

volna. Benne a három nemzethez tartozandóság konfliktussá nem érle
lődött, hanem — különösen a Bocskay-felkelés után — valami supernacionalis állásponttá
emlékiratai is.
A szüntelen

kristályosodott,

ennek a bélyegét viselik magukon

háborúskodás, amely a magyarság

életét a XV I. szá-

homályos, sok tekintetben még fel nem fedett egyénisége miatt szükséges volna ezt a kap
csolatot Pázmány és Tomkó között részletes kutatások alapján felderíteni.)
04 V. ö. Századok, 1909. p. 375.
96 „Tomco war um diese Zeit in Diensten dieses Faustus,

und mag

damals

aus

der Veranzianischen Büchersammlung bey deren Durchsicht manches entwendet haben.“
V . ö. Engel op cit II. Teil. p. 153 — „Del MDCXV1I trovavasi al servigio del Vescovo
Canadienso, della cui morte pubblicö l’Orazione soprindicata. Frugando nelle Carte V e ranciane, costui avrä rubato chi sa-quante cose ! Cosi dee far giudicare il plagio
Vita di Pietro Berislavo, ch’egli die alla luce del MDCXX, non altro aggiungendovi
alcuni periodi per farsi di lui congiunto, e sopprimendo

Ie poche linee, che

della
che

scoprivano

il vero biografo Antonio Veranzio. V. ö. Fortis op. cit. pp, 146— 47.
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zad utolsó

negyedében csaknem

tudomány és művészet

teljesen betöltötte, Faustus kifinomult,

kedvelő egyéniségének

nyilván ellenére volt. A

várkapitányságot szívesen cserélte el a királyi titkárság díszt és befolyást
jelentő posiliójával. De úgy látszik, az ő aggodalmaskodó, analizáló, ha
tározni nem tudó egyéniségének ez sem hozta meg a lélek megnyugvá
sát. A z udvari intrikák, a hatalmasok nyers, kíméletlen harcai, a határt
nem ismerő

kapzsiság, mikor

mindezek könnyen

takaróznak a vallási

meggyőződés köpenyével, Faustusnak itáliai emlékéből mindinkább egyel
juttatnak eszébe : Macchiavellit, őt emlegeti, amikor egyik emlékiratában
a császári

politikusokat jellemezni kívánja.

köszönhette, hogy

Talán olaszos

a török veszedelem nagyságát a nyugati

kultúrájának
keresztény

ségre, jobban átértette sok magyar kortársánál, mert a török elleni küz
delem épen Itália földjén talált a legőszintébb megértésre és rokonérzésre.
A lepantói csata idején Faustus maga is Itáliában tartózkodott. A török
elleni harc azonban vallási háborúk által meg nem osztott Magyaror
szágot tételezett fel a katholikus hit természetszerű védője a császár ve
zetése alatt. így támadt fel Verancsics lelkében a vágy az egységes, ka
tholikus Magyarország után. A katholikus restauráció gondolata, amelyet
ő igen helyesen belső reformnak nevez, késztette őt arra, hogy maga is
ennek a szolgálatába álljon. Életének kétségtelen csalódásai, a lelki ki nem
elégítettség tekintélyes állásában is az egyházi pálya felé irányították.
Akik ismerték tehetségét, meggyőződését, bizonnyal
ket fűztek egyházi

pályájához. Tényleg rövid idő

nagy reménye

múlva

püspökké

is

lesz és úgy látszik, hogy vezérévé a magyar katholikus restauráció
nak. A z események azonban más fordulatot adtak Faustus életpályá
jának. Verancsics a vallás ügyét mindenekfelett állónak látta és így képzel
te ő a magyar katholikus restaurációt is megvalósítani. A császári udvar ezzel
szemben, ha katholikusnak érezte is magát, pusztán a katholikus vallás
miatt nem szívesen kockáztatta uralmának érdekeit a protestáns többségű
Magyarországon. A vallás ügyét az udvar mindig szívesen használta fel
rekompenzációképen a magyar nemzeti

törekvésekkel szemben. Viszont

Forgách Ferenc és mindig növekvő tábora

a

magyar katholikus restau

rációt hatalmi szóval akarta elsősorban megoldani.

A katholikus főpap

ság úgy gondolta, hogy először kíméletlen intézkedésekre van szükség
és, ha kell, harc árán is vissza kell szorítani a protestantizmust. Forgáchék
álláspontja ugyan semmiben sem különbözött némely külföldi protestáns
államétól,

de

ha

meg is felelt a kor felfogásának, teljesen célravezető

mégse volt. Forgách és követői a protestantizmus harci leverésénél meg
feledkezni látszottak arról, hogy a csekély számú magyar katholikus egy
ház

belső

szervezetében

és a megerősödésre.
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is mennyire rá van

utalva

a belső reformra

Ezen a ponton izolálódott Verancsics mindkét állásfoglalástól. Nem
hajlandó a katholikus érdekekből engedni a magyar nemzeti követelések
javára, ahogy azt kényszerűségből a császári udvar tette. De nem érezte
elegendőnek a katholikus restauráció sikere érdekében azokat a külső,
igen sokszor hatalmi rendszabályokat, amelyekkel Forgáchék inkább provokálólag, mint meggyőzően hatottak. Verancsics elsősorban a tridenti
zsinat belső reformjának végrehajtása érdekében szállt síkra. Királyi be
avatkozást csak az egyházi javak megvédelmezése, illetőleg visszaadása
érdekében kíván. A reform

keresztülvitelének vezetését

pedig

a

pápa

állandó delegátusának pártatlanságára óhajtja bízni. A reform érdekében
— mint Verancsics erőteljesen hangsúlyozza — a főpapságnak kell a saját
maga megreformálásával előljárni.
Verancsics tehát egyik oldalon se talált megértésre és így az ő áll
hatatlan, ingadozó lelkülete mellett, egészen természetes, hogy a Bocskayszabadságharc sikereinek delelőjén reményvesztetten, csalódottan hagyja
el az országot. Az örök városban, ahol az évezredes tradíció mindent le
tompító fényénél szeretik az eseményeket az örökkévalóság gondolatának
megnyugtató optimizmusával szemlélni, úgy látszik Verancsics is megnyu
godott és a kúria részére időnként készített alapos és jól tájékozott hely
zetjelentések mellett ismét a tudományoknak szentelte magát. A termé
szettudományoknak a politikai relativitások nyugtalanító momentumaitól
annyira eltérő és megnyugtató abszolút igazságaiban találta meg nagy
tehetsége a neki megtelő igazi terrénumot. Humanizmusa pedig a filozó
fiai szemlélődésben oldódott fel akkor,
lekvés mezején már nem maradt tér.

amidőn számára a politikai cse

Élete alkonyán még találkozott azzal, akinek látásán megérezte, hogy
ő lesz a magyar katholikus restauráció igazi vezére, az, amivé lenni két
évtized előtt talán maga is vágyott. Verancsics felismerte Pázmány nagy
ságát és benne a jövő nagy emberét.
nélkül Verancsiccsal való ismeretsége.

De Pázmányra
Nem

mintha

se

maradt hatás

Verancsics

római

összeköttetéseinek sokat köszönhetett volna főpapi karrierjében, bár V e 
rancsics itt is hasznára volt egyben-másban, hanem azért, mert a V e 
rancsics által elsőízben hangsúlyozott egyházi belső reformoknak csak
egy részét valósította meg az 1611-iki nagyszombati zsinat, azok legna
gyobb része Pázmány Péterre maradt. Itt pedig, különösen ami a nevelés,
azután a liturgikus könyvek, az egyházi fegyelem kérdését illeti, könnyű
felismerni a közeli rokonságot Verancsics projektumai és Pázmány intéz
kedései között. Verancsicsnak, a tudósnak nagy érdemei mellett megvan
Verancsicsnak az egyházpolitikusnak is — akiről itt esett először szó —
a maga érdeme és jelentősége. A tridenti zsinat határozatai nyomán min
den magyar kortársánál

erőteljesebben

hangsúlyozza,

hogy

a

magyar
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katholikus restauráció kérdése elsősorban a belső reform kérdése. A
viszonyok és az ő lelki gátlásai nem engedték, hogy ezt a gondolatot ő
maga valósítsa meg. De koncepciójának helyességét bizonyítja, hogy élete
második felében, az 1608-iki események után erre az útra lépett Forgách
Ferenc is, Pázmány Péter pedig, ami belső reformművét illeti, sokszor
egyenesen Verancsics tervei végrehajtójának látszik.

Függelék.
I
Li vescovi d’Ongaria, non solo in le cose ecclesiastiche, m'ancora nelle politiche,
fin’hora hanno havuto

la suprema auttoritä in quel regno,

se bene é lutto inflelto d’he-

resie. Perché lor erano locolenenti, cancellieri, consiglieri, presidenti déllé Camere, conti,
giudici in civile et in criminale, et secrelarii dél stato. Bene verő é ch'erano anchor’alfri
consiglieri, giudici et magistrati seculari,

ma questi senza quella nulla poteriano. Quest’

auttoritä gl’ é stata accresciuta dalli consiglieri Tedeschi,
per zelo della religione catholica,
retici, o verő depenti cattolici,
velisti,

non per honorare quello stato,

perché per la magior parte sempr' erano o aperti he-

qualli se chiamano hoggidi politici, et sono veri Machia-

ma per potere per mezzo loro,

fortuna, disponere a suopiacere, a

come sue creature,

levate dalia bassa

ad alta

proprio beneficio, privandone Ii paesani, déllé rendite

dell’officii, et altri emolumenti di quel rerno.

Si ehe se bene questa auttoritä de sudetti

prelati, éra verso li Ungari grande, éra perö verso li consiglieri Tedeschi nulla.

Perché

nelle cose di qualche momento, non si restava alla deliberatione dél consiglio Ungaro;
né li secretarii o verő cancellieri Ungari scriveveno altro, ehe quello ehe li Tedeschi dittavano, né li giudici, massime nelle cose publiche,
prima non fossero modificate da loro;

pronunciavano sentenze,

senza ehe

né il locotenente usava il suo carico, senza loro

limitatione : né li presidenti déllé Camere d’Ungaria, disponevano di quelle poche intrale
(molte déllé quali erano ecclesiastiche) eh’ erano in le loro m a n i; se prima non si éra
ordinato dalia Camera Aulica,

o verő Austriaca.

Et questa adminislrava le Minere et 1'

altre intrate piú grosse di quello regno, senza che l’Ungari sapessero pure quali et quante
fossero, o verő dove s’impiegassero,
Per il ehe li regnicoli,

basta sapevano ehe si portavano fuori dél regno.

in tutte le loro diete,

grandemente strepitavano,

dimandando la

restitutione déllé loro antiche libertä ; ma nulla giovava, per non essere uniti insieme con
loro da dovere li sudetti veschovi et prelati, la maggior parte de quali, eccefuando alcuni
pochi non adoperavano, come bene potevano,

et per conscienza dovevano, questa loro

auttoritä, in la recuperatione della sudetta libertä, per non offender la natione Alemanna,
et perder

la gratia di quella,

ma n’anco in augmento

della religione catholicha,

come

pretendevano, perché non pertinebat ad illos de ovibus. Ma piü tosto se servivano d’essa;
per un instrumento d’acquistare maggior honori, vivere delicioso,

et cumulare richezze.

Non si curavano tanto d’esser chiamati veschovi et padri, quanto locotenenti et presidenti;
li baroni appresso di se poco estim avano; sera et matina pasteggiavano, et perché rarissimi de loro erano ehe non fossero podagrici et pieni d'altri mali, facendosi perciö porlare in le sedie. Non dirö qui di quelle cose ehe nascono dalia gola, perché sono mani
feste ad ogn’ uno, et non se polno recordare senza vergognia. Ma dirö qualche cosa dello
stúdió de cumular denari, al quale,

non curandosi

de spogliare le chiesie

et privare li

poveri dél loro patrimonio, erano intenti, o per paura de morire di fame, s ’erano cacciati
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fuori dél regno, come loro s’auguravano, o per arrichire delli beni di chiesa, la sua progenie et parenti.

della quale poi

ogn’ uno, quello ehe

molti tornavano

ad esser heretici.

facessero li pretti a loro soltoposti,

loro presuli, li quali, o per non essere
sudili facessero, o verő,

rinfaciali dalia

Lascio pensare ad

havendo quesfo

alle loro residenze, non sapevano
propria conscienza,

specchio delli
quello ehe li

dissimulavano li loro vitii.

Questa loro auttoritá et occupatione politica. ad essi éra non solo unó vinculo voluntario,
ehe non potessero andere alle residenze, esercilare l’officio pastorale, et attendere al clero
et popolo lo ro ; di ehe qualcuno haveva ottenuto dispensa ; ma impedimento, come loro
istessi confessavano, di non poter faré n’ anche il debito sacerdotale, cioé recitare il breviario et a suo

tempó celebrare le messe ; con tutto ehe d’altro canto havevano alcuni

di loro piü beneficii d’uno et tal’uno incompatibile. Quindi aveniva ehe li predicanti he
retici,

trovando

il

gregie

abandonato,

et li pastori

in altre cose

occupati, come lupi

affamati grassavano, non solo per il resto déllé loro diocesi, ma nelle proprie possesioni
temporali et residenze, dalle quali, potendoli

privata potestate descacciare, non lo face-

vano, solo per non offendere la vicinanza. Con questa auttoritá seculare,
aiutavano,

com’io dissi, la giurisditione ecclesiastica,

non solo non

ma la destrugievano,

usurpando,

come presidenti délléCamere,impegniando et dispensando libenimobili et stabili della chiesa,
senza alcun remorso di conscienza, secondo ehe dalle Camere Tedesche li éra ordinato. Con
questa auttoritá giudicavano le cause cosi criminali come civili et condanavano l’ homini aila
morte, non havendo alcun scrupulo dell’irregularitá. Et quello ch’é peggio sentenciavano tál vol
ta in la vita et in la robba, et privavano déllé facoltá grosse, non homini communi, ma principali
baroni, o per sdegnio privato, o perché la Camera ne havea bisognio. All’incontro denegavano
li giusti, et ben meritati stipendii et credili di molti poveri, quali non li potevano presen
tere. Con questa industria et fideltá, cercavano essere grati a quelli dalli quali dependevano. Et dall'altro canto non olsavano. come cani muti. per non perdere il boccone, abbagliarli, quando quelli

non solo

disipavano malamente le rendite dél regno, ma con

gran impietá profanavano li veschovati, l’abbatie et li tempii de Dió. Quando armati iure
patronatus ehe ha il re in lutte le chiese, et con la scusa de poter bono titulo convertire
quelle intrate,

usque ad pacatiora tempóra, in mantenimento delli confini

(potendo con

meglior ragione compartire quella spesa per tutt’ il regno) occupavano senz' il consenso o
verő la saputa de profani capitani, et allri ministri heretici, facendo de veschovi residenti, titolari, con imboccarli in ricompensa con qualch’ altro beneficietto pur ecclesiasticho, o verő offi
cio seculare. Altri beni de chiesa impegnavano per cosi grossa summa de danari, ehe mai piü
non si possono despegnare, et questo ad heretici, li quali guidati dalia loro impietá, delli monasterii hanno fatto palazzi; le chiesie hanno dalli fondamenti destrutte, o verő falte stalle de
cavalli; delli paramenti gioielati, veste alle loro mogli et figliole, déllé croci, calici et candelieri d’argento et d’oro, coppe da bevere et fornimenti de loro cavalli. Alle sacre imagini tagliato li nasi et cavato l’occhi.

É verő che quelle chiesie et monasterii ehe resta-

vano anchora nelle mani delli ministri dello Fischo, erano manco strappazzate,
vi tenevano dentro artellaria, polvere balle, corde, farina,

grano et altre

perché

monitioni, per

non faré altra pesa in nőve fabriche, et ci lasciavano, dove si trovavanö pretti ehe l’officiassero. Per la quale profanatione et dilapidatione delli beni di chiesia,

in tanto é di-

minuito il culto divino, et il numero dél clero, eh’ in tutte le tre provincie, cioé l’Ungaria,
la Transylvania et Slavonia, computando insieme tutti li veschovi, abbati, praeposili, ca
nonici, piovani et altri preti, Jesuiti et fratti de tutti l’ordini, al mio giudicio hóra non si
trovano trecento sacerdoti, et deli’ inferiori ordini poco piü ehe nessuno, quale numero
seria picolo per una mediocre cittá d’Italia. A questi tál inconvenienti, dico, tacevano li
boni prelati, anzi li scusavano,

et erano in ciö loro ministri, si ehe se pol ben dire d’

essi: si videbas furem, currebas cum eo. Ultimamente elli giorni passati, con questa lor’
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auttorilá hanno voluto, con arraa et sangue recuperare alcune chiesie, occupate giä molto
tempó fa dali’ heretici, per la negligenza delli loro antecessori, et sforzarli ad unó tratto,
essendo lor nati heretici, ad andere alle prediche cattoliche, non so con ehe zelo bono,
quale mai prima non hanno havuto, come se pole giudicare dali’ altre lor operationi: o
con che prudenza, movere questa tragédia contra l’heretici, al’ hóra quando pur troppo
s’havea da faré con un inimico, et essendo miile heretici in quello regno per unó catholico, anzi l’istessi soldati cosi

li Tedeschi come li Ungari,

ehe li dovevano

a ciö con-

stringere, né piü né menő erano heretici. Non si ricordavano ponto, ehe la loro vocatione
li suadeva tutt' il contrario, et ehe dovevano imitare non il Saulo minitanle, ma piü tosto
Paulo in ogni pacienza predicante. Et ehe gladio spirilus, et con la loro bona vita, dove
vano esser luce al mondo, et sale della terra ; et non faré biastemare,
tconversatione, la nostra santa fede. Per il ehe,
infideltá piü ostinati,

ma molti catholici s’intiepidivano

forse éra meglio per quello paese,

per la loro ria

non solo li heretici restavano nella loro
et si confondevano

A tale ehe

che totalmente non vi fossero stati vescovi et sacer-

doti cattolici; ch’esservi teli. Perché forse non cognoscendoli, l’harebbeno havuto in miglior consideratione. Ma ehe effetto ha havuto questo loro zelo et questa loro prudenza?
ecco se vede.

Hanno concitato tutti l’ordini contra di sé, contra il suo natural principe

et contra la religione cattolica. Hanno dato occasione a lanto spargimento de sangue, a
tanta perdita de molte et molte millia anime innocenti, gioveni,

vecchi, fanciulii, donne,

donzelle, nobili et plebei, venduti all’ infideli senza prezzo, con gran ruina delle provincie Christiane
quieti et bassi,

et

iubilo delli pagarii.

Hanno fatto che l’heretici

li quali prima stavano

hanno in un tratlo alzato li corni, posto leggi all’ imperafore,

smi iuito

l’istessa auttoritä loro malamenie usata, et serrata quasi a fatto la porta, anche alli loro
successori pella recuperatione della religione cattolicha et giurisditione ecclesiasticha.
che fin' hóra s’ ha potuto comodamente faré,

II

con le sole constitutioni del paese, senza

tanto strepito et confusione. Iddio solo misericordisamente et maravigliosamente ha voluto
prohibere, che da questo foco et furore heretico nato in Ungarica, non s’habbiano accessi
li circonvicini paesi, quali sono pieni della medema esca, et dato da fare al resto della
christianitä ; dal quale gié si riscaldavano dimandando a alcuni e ottenendo dal imperatore per ambasciatori mandati a posta, la libertä, come loro l’interpretavano. della conscienza, ma in effetlo l’oppressione della vera religione. Et tanto magiormente erano infiammati

et quasi sforzati di farlo,

ad redimendam vexationem,

non vedendo d’alcuna

parte reparo sufficiente ; quanto li rebelli Ungari, congiunti con Turchi et Tarlari, piü se
li avicinavano, et crudelmente
loro devotione et obedienza.

in la vita et robba li dannegiavano, volendoli tirare alla
Che poi li veschovi, habbiano tanto essorbitato,

mente usata questa loro auttoritä, la principale causa é stata, che vedevano,
alcuno superiore,

et malanon haver

che vedesse o si curasse delli fatti loro; perché non vedevano quasi

mai noncii apostoliéi overo visitalori quali venissero nel paese,

a vedere personalmente

quello che facevano, che li reprendessero delli errori, metessero qualche bon ordine overo
dessero conto alla sede apostolica ; aciö poi de li con magior auttoritä,

et con ogni de-

strezza et occasione, hör’ ad uno, hör ad un altro inconvenienle maturamente, s havesse
provisto. Perché non é aleun stalo, cosi sodo et perfetto, che non habbia sovente bisognio de riforma et restauratione. Quale restauralione de tutt’ il stato ecclesiasticho in quel
regno, con gran oportunitä et utilitä, al mio giuditio, contra l’opinione de molte, se poteva
tentare et ottenere in questa presente guerra, quando dalia sedia apostolica si chiedevano
et otlenevano continuamente

grossi agiuti per l’istessa guerra. Perché é cosa certissima,

che parle per le paterne admonitioni de S. S.tÄ, parle per ragione, et parte per non esser
privati di detti aiuti, Iiaverebbeno condesceso a restituire alla chiesa, li vescovati et allri
benefitii, saltem quelli che la Camera teneva,
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et non haveria impegnato.

0 se s’haves-

sero iscusalo

con il bisogno della presente guerra,

restituirli finita che főssé la detta guerra.

almanco haverebbeno

promesso de

Et ancora piü facilmente s’harrebbeno conten-

talo, ehe li vescovi non s'implicassero tanto nelli negotii et officii seculari, principalmente
in quelli ehe erano menő degni dél loro grado et vocatione. Et che quelli ehe non sono
titulari, per causa delli Turchi, ma hanno ancora le loro diocesi et residenze. andassero
alla cura déllé loro pecore, come la leggie divina le commanda ;

fossero col loro clero

dalia sedia apostolica reformálj, et in tutte le cose ecclesiastiche dependessero da quella,
come é ben il dovere.

Ad otlenere tutte queste

et

altre simil cose in quello tempó,

a

quello modo com’ío dissi, éra facilissima cosa et certissima. Anzi dirö de piü ehe l’ Ungari istessi che sono heretici,

s’haverebbeno potuto indurre

con bel modo, a mandare

dalle loro diete a Roma ambasciatori, o verő almanco serivere lettere supplichevoli a S.
S.tÄ per dimandare quelli aiuli, ehe giá pei benefitio loro erano deslinati, et con tál modo
farli benigni verso li cattolici. Ma di queste cose, credo ehe non s’habia n’anco pensato
da qualcuno, tanto erano l’animi de tutti, cosi ecclesiastici come secolari, inlenti al pre
sente periculo temporale, eh’ immineva dal Turcho, et cosi tutíi erano occupati a trovare
denari, gente,

arme et vitovaglie per deffendersi,

alle estreme angustie. Et non s’avedevano,
ehe

queslo

et che

éra

éra

unó

flagello

dél

Dió,

con speranza di poterlo anche redure

ehe li nostri peccati ne facevano guerra; et
al

quale

malamente

se

poteva

dura cosa contr’ il stimolo calcitrare. Ma che bisogniava prima

resistere
cavare

la

radice dél male, levare via l’anattema, cioé restituere li beni suoi alla chiesa, et il culto
a Dió, reformere il clero, faré correre la giustilia ; et cosi placata l’ira di Dió, procedere
con confidenza alli remedii esteriori. Recordandosi come faceva Iddio col popolo Israeliticho, quando essorbitava dalli suoi commandamenti, et quando tornává ; et come fu castigato Heliodoro, per havere tentato di pigliare, non li beni dél sacro tempio, ma solo il
deposito ehe ivi éra, d’altri.

Perché,

ecco se vede per esperienza.

ehe successo hanno

havuto questi tanti apparati; tanto sangue sparso, tanti millioni spesi,
tiani desolati.

tanti paesi chris-

Dapoi havere li chrisliani ottenuto lanté vittorie, et consumata

una gran-

dis8ima quantitá d’inimici, occupala la Transylvania, Valachia et Moldávia, Alba Regale
Pesto, Strigonio et allre piazze ; tutto questo eh’ in dodici anni in circa s’haveva acquistato
quasi in dodici mesi s ’ha perso. Et quelli

tanti discorsi, disegni et consigli, sono reuscit

vani, quia non est sapientia, non est consilium contra Dominum,
valli,

dove non vi é il Signore, cosi inlraviene a quelli

non pietra.

Resta mö a trovare remedii possibili

quali, li piü espedienti et presentanei,

né valeno arme o ca-

che fabricano

sopra l’arena

al stato nel quale se troviamo.

et

Delli

sö che da quelli a chi locca, potrano essere tro-

vali molti; futta via, se me será commandato, dirö ancor io quello pocoche

saperö. Il ehe giá

alquanti anni prima che venisse questa ruina, ho tentato di faré; ma non m'ha potuto riuscire.I.

II.
Il modo de Restaurare la Religione in Ungheria.
4. Capi Principalj:
1. De la Recuperatione de Vescovati, et altriBeneficijEcclesiaticj,
2. De la Nominatione, Confermatione et Residenza delli

Vescovi:

3. De li Seminarij, Ouero Schole de Clericij et Secolarj;
4. Dello Visitatore perpetuo.
4. Capi Manco Principalj:
1. De la Dispensa ;
2. De li Digiunj;
3. De li Messalj et Breuiarij etc.
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4. De la Precedenza et Habito de Vescovj.
Per restituire, quanto permette il tempó presente la Religione Catholica ä fatto caduta nel Regno d’Ongaria» quattro remedij principali trovo.
occasion

di

recuperar li

vescovati,

II primo é vedere con ogni

et altri Beneficij Ecclesiaticj, che sono in le manj

della Camera Regia, et altri Secolarj; il secondo avertire che nella nominatione et confermatione delli vescovi, non si faciano, come per il passato errori et che poj che sono
confermati. quelli che non sono titolarj, stiano alle loro residenze et visitino le loro Diecesi ogni anno et faciano altre fontionj pastorali. Il terzo, che per accrescimento del clero,
quäl quasi é afatto estinto,

et per

la propagatione della Religione s'instituiscono ampij

Seminarij de Clerici et Schole de Nobili et Plebej Secolari.

II quarto che vi sia un per-

petuo visilatore Apostolico, il quäle continuamente vada a torno per tulte le diecesi, revedendo li mancamentj, et de tempó in tempó, dande conto alle Sedia Apostolica.
1. Della recuperatione delli Vescovatj et altri Beneficij Ecclesiasticj. Capitolo 1.
Quant al primo, e necessario
che si pótra faré quando havrä

principalmente besogna guadagnare

l’Imperatore, il

bisogno della Sedia Apostolica, [f 2] com’era in questa

guerra d’Ongaria con la quäl occasion se poteva ottenere il tutto, poi uno o due li Sigg.
principali Consiglierisecreti, et cio con qualche capello o’ qualche della borsa, o altra simil esce et in tratanto s’ ha da trattare con le ragioni, al che é necessario primo sapere le pretensioni
della Camera Regia, che hanno contra li vescovati et tutti li altrj

Beneficij. Dicono detti

Ministrij, che per essere Ij Vescovati et Beneficij fondati da Santo Stephano primo re et
apostolo d’Ongaria, li Re sui successori habino jus patronatus in essi et a loro conferirlj
et incio dicono il verő. Ma soggiongono, che vacando qualsi voglia

de questi Beneficij.

10 possano per questa ragione, legitimamente galdere tre o quattro annj, et incio allegano
11 statuti et le Constitulionj deli paese, lo c o n fe r m a n o ........................ la presente necessita
grande che e della grossa s ’pessa quäle si fä de continuo anch in tempó della pace nel
mantenere tanti presidij, elli confinij contro il Turco

et cosi sotto questo pretesso, molti

grandi et picoli Beneficij occupano et tengono non gia per
ranta et piu anni [f 3] alcunij s ’membrano, alcunj
somene de denarj, et questo ad hereticj,

che

tre o quatro ma trenta qua

cambiano, altri impegnano per grosse

poj

non

se possono despegnare. Al che

se ha de respondere, che nelli statui d’Ongaria non si trovano tal legi, ma bene contrarie. et se bene se trovassero, non dovorebbeno valere, perche le leggi civilj, non possono
prejudicare alle Ecclesiastiche,
reddite, et semel Deo
ferma

l’esempio

ficij, L’istesso

Re

de
S.

et Humane alle Divine, Le quali dicono:

.................... et

dicata, non

possunt amplius ad

prophanos usus converti, cio c

Anania

Saphire,

d’ Heliodoro

et

Stephano, non li

l o ..........................................fare

li suj

et

poteva

successori

quello
con

et se

bona conscienza repigliare,

li quali

col juramento

questibene
come

s’astringonoman

tenere li privilegij de tutti li ordinj et principalmente quelli de li Ecclesiasticj. Et se per
grandissima necessita che sia del Regno, li beni delli Nobilj
gior parte sono feudali in quel regno, non si possono dal Re

et

Baronj, li quali la ma-

usurpare ;

e piü, non si l i ........................ impore alcuna contributione temporaria

ma quello che

pecuniaria, se non

quella tanta, a quanta loro spontaneamente nelle loro Diete condescendono ; Le raggione
m a g io re .................... havere il Re di confiscare li benj

de

chiesa, dedicati immediate al

culto divino, et essercitio della Religione. Non basta che in ogni occasioni necessitä pub
lica tanto si contribuisse [f 3’] di essi, quanto delli beni secolarj et
Nobili vanno in

persona

alla

quando li Baronj et

guerra vanno medesimamente li vescovi et altri Prelati,

con tutto che anche questo e contra L’ uso delli altrj paesi christianj, dove sono essenti.
H o r a .....................queste et altre similj

ragionj

con occasione et destrezza, é necessario

mettere avanti li occhj de suddetti ministrij regij per destringere le loro adumbrate pretensionj, et mostrar a quelli che sono catholicj, come per questa causa sono afatto era-

204

dicati tulti li ordinj monasticj che il fiore della militia christiana á pena restati 20 et 30
diminuito il resto dél clero a tanlo che in tutié le tre provincie, poste sotto quella Corona
cio e l’Ongaria la Transylvania

et Schlavonia, computando tutti li Vescovi, Abbati, Pre-

positi Cannonicj, Parochj et Gesuiti, a male stente siano trecento.
per ogni villagio grassino li Predicanti, et

Mastri

de

Et al’ incontro,

quasi

Schola heretiej. 11 ehe tutto viene

per L’ usurpatione delli delti beni Ecclesiasticj, Sacrilegio grande, contr’ il quale sono folminate tanti scomuniche. et Anatehmatismj, Li quali si senteno h ó r a .................... guerre Civili et esterni, et poiche sentiranno anchora meglio. Esorlando li com paterni . ■ ..............
ehe se per ad adesso non possono restituire, tutti Li suddetti

benj [f

4]

cosi

occupati

da loro, o dalli anlecessori loro almanco restituiscano de facto quelli ehe la delta Camera
ha de presenti in suo potere. Li principali di questi beni sono li benj dél Arcivescovato
de Strigonia et quelli dél Vescovato d’Agria, quelli arrivano al presente,
circa

a

40

mila

el

questi

a

25

mila

sebene

li

detti

lochi

alle summa in
sono

in

potere

delli Turchj. Ma ehe li restituiscano senza diminutione, pensione, o grauezza alcuna, se
non quella ehe é d’Nobili et Baronj. Et li conferiscano

di longo, a persona sufficienti a

tál cariche promettendo de n o n .............. máj piu le manj dentro quando seranno vacati,
Ma ehe li capiloli come se fé altrove ne habbiano diligente cura

et

li beni mobili ehe

si trovaranno, non siano profanati dalle Camera, ouero dalli familiarj et parenti delli defonti, come s’ha fatto finhora.................... convertiti di longo in utilitá dellj futurj seminarij, Li stabiliscano

grandati

per il

successore cosi facendo, s ’a u g m en ta re.....................le

cose sacre, et non si differiva tanto la nominatione. Li altri beneficij, ehe sono impegnati
dalia Camera

a diversi Baronj, Nobili et Com’unité.

temperare [f 4 ’J perche questi non se possono faré

veramente é maggiore difficolté a
senza

denarj

de

qualj parlaremo

qualche cosa in ultimo, cio é come se possano trovare. Ma oltra li suddetti sono alcunj
altrj Beneficij et Monasterij, quali

non sfati impegnati ne venduti ma semplicemente oc-

cupatj dalli vicinj, quando pelli disturbi déllé guerre passate et insulti de Heretiej, li poveri Religiosi li hanno abandonato questi tali solo jure Regni, senza denarj et strepito.se
potrebenno recuperare et alli loro ordini, ed altri restituire.
2. Della Nominatione, Confermatione et Residenza delli Vescovj. Capitolo 2.
L’altro desordine et ruina della religione consiste nella nominazione

et conferma

tione delli yescovi, perche non si cercano quelli chi sono degni di quello grado ma per
il piu s’atrettano quelli, ehe con presenti et adulationj se fa n n o ................. et se danno a
cognoscere alli Ministrj regij li quali poj se trovano, per il piü di poca dottrina, et quello
ehe é peggio, di vita cativa et scandalosa. Da questo disordine nasce un’altro,
sendo questi

tali

cosi

nominati,

poi

senza

alcuna

ezzettione

ehe

ordinariamente

essono

admessi et confermati. per boni et sufficientj. E verő che si fano prima li loro Processi,
ma per esperienza si vede ehe é cosi, il ehe é segno ehe detti Processi non

sono

ben

fattj. Perche ordinariamente se comitteno a qualche vescovo dél paese, quello ó per non
offendere il nominato ó il Nominante,

overo per

.........................negligenza, non vi

mette

quello stúdió, ehe re cerca un tál negotio, et non lo fé luj in persona, ma lo recomanda
a qualche semplice sacerdote o’ notaro, et quello poj, acconsecrato dal Nominato,

essa-

mina quelli testimonij ehe esso li propone, et questo tale processo viene esser mandato
a Roma dove poj ordinariamente e confermato. Hóra essendo quesla Elettione el Creatione delli Vescovi de tanto momento, quant’ importé la salute di tanti Millia anime a
recommendate meritamente s'ha da . . . . . .

loro

. maggior cura et diligenza come faceva-

no li Nostri Santi Padri, Li gli ad’ imitatione de Christo Nostro Signore et
ad un tál’ atto s’aduna, vano et condiguinj, vigilii e t ........................instrulti
tale carico, qual’e Angelicis humeris formidandum, persona

atta et [f 5

sui

Apostoli

elegevano a
v’]

sufficiente

quale poj faceva gran frutto in la vigna dél Signore. Non dico gié ehe li vescovj di quella
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provincia si debbano a cio congregare, perché non regna hóra

quella

anticha Santitá,

m a ........................il mondo e pieno di diversi Contrarij affetti, et

poj

nominatione, a

questi tempi e delli Re d'Ongaria, come

habbiamo

detlo, et la

la

Confermatione e

della

Sedia Aposlolica. Ma me pare che per remediare a questo male, besognarebbe, ehe avanti
questa nominatione, li sogietti a'cio alti fossino cogniosciuti dal

Noncio

al hóra resedisse alla Corle, et medesimamente quelli ambitiosi ehe si

Apostolico ehe
volessero

dere, a’cio ehe a questi fossero serati li passj et quelli fossero azzettatti,

con

intru-

qualche.

modesla protestazione, ehe li indegni non serebbeno confermatj. Come habbiano da cognoscere questi diremo piu abasso. Poj dettj processi, s'hanno da faré, con gran diligenza
et fedeltá da persona non interessata ehe non habbia altro rispetto in cio,

ehe

quello

ehe se deve havere, ehe é l’honor de Dió. et la salute d'anime, et cio senza la

saputa

dél nominato, el in quelli lochy, dove l’Eletto é bene cognosciuto, et cosi s naverano verj
Processj et boni Pastorj. Che persona habia da

essere

questa, della quale se posso fi-

dare si dirá da poj.
Resta de pariere della Residenza loro alla quale de iure Divino, sono obligati, ma
alcuni de poco l’amano, quia non pertinet ad diós de oribus, séd de laese

et

lana. Et

cosi s’ occupano in varij negotij secolarj, et spesso contrarij alla loro professione, trattando cause civili et eriminalj, voltando li Regesti de Pacij et Gabelle publiche, in vece fdi
Sacri

Canonj. Messali et Breviarj. II che s’pure volesse il Re. compiacesse seruirsi

piu

déllé persone Ecclesiastiche ehe secolarj, per la maggior confidenza. che ha in loro, non
mancarebbeno altri vescovi chi sono titolari, et percio liberi déllé anime, et dalia

Resi

denza quale hóra sono sotto il turco et sono in maggior numero, che li cathedrali, perche
questi sono solo cinque o sej cio é

il Arcivescovo de Strigonia,

quale hóra ha la sua

residenza et il capitolo in Tarnavia, il vescovo d’Agria qual’ in Cassovia, commodamente
la potrebbe havere, quello de Nitria, quelle di Giavarino, et quello de Zagrabia.
Tulli questi

staranno

spontaneamente alle loro

Rezidense ogni volta

(f 6)

che non seranno

impiegati, in negotij secolarj, et tanto piü volintierj, se li seranno attribuite tutte le.
Poj basta un s o l o .................
Ma forse sarebbe molto a proposito, che al tempó déllé loro consecrationj in vécé dipromeltere visitare ogni tanti annj, limina Apostolorum, giurassero et prometessero de stare
alle loro Residenze, et visitar ogni anno le loro Diecesi, per la Causa ehe si toccaranno.
3- Dell’ accrescimento dél Clero cio é delli Seminarij, et Schole. Cap. 3. Dellj Seminarij overo Schole de Clericj et Secolarj. Cap. 3.
Per havere il Clero Numeroso et bono unico remedio é instituire molti

seminarij

come commanda il Concilio di Trento, et ben l'ha inteso Gregorio 13. de felice memoria.
Quatro o’cinque módi s i ........................ tenere dj cio per l’Ungaria. II primo é

accrescere

il numero delli Alunnj et m antenerlo........................ nel Collegio Ungarico che

si tierie in

Roma, déllé in träte di S. Stefano Rotondo. Il ehe molto bene se pol faré, ma a metterlo
in essecutione, necessario on particular Protettore, quale habbia bona affectione et cura
di quella natione, et questo se pol faré senza mettere tempó de mezza, perche depende
immediata dal voler de Sua Santitá. Sono alcunj ehe guidicano, che

serebbe

piú

utile

transferire questo seminario di Roma in Ungaria, perche con quelle intrate si potrebeno
intertenere

altri tanti alunnj,

il che é verő, ma io in cio non voglio interponere il mio

giudizio. Il secondo modo, ordinäre che li Padrj dél Giesu della Prepositura de Turozin
Ungaria li tengono tanti Alunnj de continuo et quanti comporta l'intrata di quello beneficio quale

de 4 mila over 5 mila, perche a quello fine li é stato dato et loro fin hóra non

l'hanno fatto, non se per qual causa essendo forse venti anni giá che la possedono. Et
che questo seminario overo Collegio, non lo tengono nelli beni delli (s)tessa Prepositura,
com 1' fine hóra hanno tenuto schole de prettj secolarj in Turoz et Selia. casa li di pag-
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iia et Legname, fuori della conversatione de homini civili» dove li nobili et cittadinj, non
possono

tenere li loro figlioli

ä studiare

commodamente

[f 7']

et quelli del loro, per

essere villanj, pocho s'incurano delle virtü ma piü deU’agricoltura detto seminario; ma in
qualche citlä principali

si fondj perche si

guadagnareno molti

figlioli de Gentil hominj

li quali se bene sono hereticj, per la bona institutione de detli Padrj nelle lettere et sei
enze Mandano volintierj

li

suj figliolj

alle

loro schole, la magior parte de quäle de-

ventano poj Catholicj. Quäle guadagno io tengő non sia minőre, di quello delli chierici
nutriti in Seminario, anche forse e maggiore, perche
vita, et doltrina, e atto e convertire, una

nobili, con la sola autorité sua tutti li suj contadinj
imperium.

Anzi per quesla

nel convitlo delli
Transsylvania.

causa, giudicarej

clericj se bene non

come un chierico con la sua bona

plebe a luj recommandate cosi uno de questi
contra li quali ha verum et iustum

che fosse bono

promettessero

accetlare alcunj de loro,

d’essere clericj come s’ha fatto in

Alche li m o lti.................... che fossero commodj pez avanzare quillj pochi quatrinj
....................... che

La natura de molti

é stretla volintierj consentirebbeno, et cosi alcunj

de quilli tu tte ..................................de chiese indotti (f 8 )

da quella conversatione speranti

de o pro devolione o per la essere inalzati, li altri al manco rebbenő catholicj. Essendo
adonque per le come decessimo ragioni supradette, le schole della gioventü secolare, de
non manco puttó, che quella delli chiericj,

et stendosi. con una spessa et faticha supp-

lire a quelli et a gesti non perö nelli villaggi, ma

lochi principali,

murati, et civil con

versatione giudicarej con molti altri che Cassovia fosse, per questo seminario commodissima, quäl e metropolj del’Ungaria superiore, porta quasi in mezzo de Claudipoli, Cracovia et Vienna, dove sono altri Collegij et Schole de Sudetlj Padre, et da tramontana ha
li slaui et tedeschi. da mezzo giorno li Ungari.
Vi sono dej monaslerj. un dellj qualli restauráló seruirebbe a questo effetto.
La cura di cio, la Protettione, et directione di questi seminarij, se potribbe comodamente dare al Arcivescovo de Strigonia, et al suo Capitulo insieme, per supplire quando
vacasse l’Arcivescovato.
II terzo modo de havere seminarij clericij, et schole, é che li Vescovi reali, cio é
quelli che hanno li loro Capitoli et Diecesi, deputino la Decima parte
(f 8 ) ........................sui

ma delli sui vescovati. et li capitoli

servano perpetuamente a tanto numero

altretanto

delle intrate non
li messe

insieme

de clericj, a quanto pótra baslare. Et che siano

excise et separate a questo effeto. Et la fondatione sia confermata con l’autorita del Imperalore
monitii

et

Somo

Pontefice. Di perche essendo per il passato tutti loro

chiesia, secondo Kordiné del Concilio alhora celebráló,
rol
mila

piü volle

da A. Pio 4. et Pio 5. a cio che ognj uno errigeresse un seminario

suo
che

capitolo

l’ha

ne haveva

fatto

ma

solamente

d'intrata, et

........................ quilli pochi, si

de

solo l’Arcivescovo

diecj

altretanto il suo

putti,

detto Arcivescovo

dal

Imperatore

li Canonj, loro non sono absoluli patroni de quelle rendite,
(f 9’)

essere osservalo.

si che ne
per

non
per

Jesu Christi

Perche parlando secondo
ma menj administratorj, ne

legitimj usu fruttuarij di tutte, ma solo della terza o quarta parte di
anchora in alcunj lochi

Strigonia

Ferdinando

applicarla ala detto seminario, adeo omnes que sua sunt querunt, non qui
et pure, che li vescovi, non si pottrano con ragione escusare.

adsua

applicando 250 A di 50

capitolo in tutto 500 A

potribbeno hora nutrire, se il

dare piü del suo non havesse impetrato una Abbatia,

de

nella

Perche le altri

esse come si vede

parti hanno da servire

per sustentatione delli besognosi, per le fabbriche et ornamenti delle chiese et altre opere
pie. Et quäl’ opera pot’essere piü pia et piu utile alla christianitä, che hauire questi se
minarij, nolli quali

se nutriscono le anime

et li corpi insieme,

se parecchia la senlen-

zia della parolla de Dio, per saciare il mondo, et si fabrica et adoma il vivo tempio de

207

Dió ne sieno se li dimandano le due ouero tre parle di quelle

Rendite, ma solo la De

cima. AI che la vergoena o la Conscienza no’ li spenge besogna adoperare l’auttoritá dél
Imperatore et de Sua Santitá la faciendoli promettere cio col giuramento al tempó della
loro consecrazione. Et pure questo Arcivescovo e Stato alli nostri tempi il piu geloso de
tutti li allri........................lasciato, alli suj heredi, castelli et benj per piu de 20

A d’inlrala

li quali hóra sono hereticj. Ecco doue s’impiega il patrimonio de chiero.
Ma se li capiloli facessero qualche difficoltá, se pótra trovare
quäle che

in ogni capitolo,

questo altro modo

il secondo Beneficio dopo la Prepositura Maggiore,

subito

deputato. cosi non sera difficoltá alcuna bastare sola la volontate de . . .
(f 9’)
sono

11 quarto modo é a ’despegnare una de’quelle Abbatie,

impegnate,

con

circa

20

mila

m e d is im o ........................clericj deputare.

A

la

che dalia Camera

quäle frutte tre o quatro millia

A . et al

Questa somma de’ denarj, con autloritá del Im

peratore et Sommo Pontefice, se potrebe exigere, da tutt’ il Clero d’ Ungaria facendo che
ogni uno contribuisca pro rata delle sue rendite, massimamente si vescovi titolari et altri
che non auessero

contribuito dali' altra erettione de Seminarij. A questo se potre anno

applicare, li beni mobili che restano alli vescovj, Prelatj, et altri Ecclesiastici quando che
...........................

et altri lassilj

pij che sono g i a ............................ et quelli che nel avenire

seranno.
11 quinto modo serebbe se Sua Santita se degnasse trovare con

bona occassione

qualche somma de’ denarj, per descomprare una o piu de sudettj Benefitij, impegnali, per
liberarlj dalle mani d’hereticj, et restituirli a questo effetto alla chiesa, con uno ligame che
maj piu non potessano ricadere in le manj secolari, so che non mancarano módi a Sua
Santitä fare questa ellemosina, con q u e ll o .................regno, et trovare u n a ...............................
poca somma de denarj.

Come Papa

(f 10)

Clemente

ottavo ha trovato

un millione e

mezzo per la guerra fatta pelle istessa Ungaria. Come Sisto quinto ha trovato, per adornare di diversi belli edificij la cittä de Roma, come Papa Gregorio XIII ha trovato modo
de Seminare li seminarij per tutt’ il mondo.
Ne voglio pero, che qualcuno pensi, che se tutti questi modi si metessero in essecutione, fosser troppo grande

il numero de detti Alunni.

Perche se

per una Diecesi in

Italia, si nutriscono ottanta o cento dove senza questo é gran numero de Sacerdotj, non
serä troppo hauerne tre o quatro cento per tre queste Prouincie questa d o u e ................. ....
la semen za.

A z erősen körülvdgott lap szélén : [Et se pure . . . ,-ta tale somma . . . . se potesse
have(re). . . assoluta

men . . . bastarebbe................verla ad imp . . . pro alcunj poch . . . .

ni senza m . . . resse perche . . . rendite de sud . . . Beneficij

che decomprassero

presto

si cavare et si restituere lä dove fa tolta.
All miv cal . . . basta rebbenő . . .& a despegnare tutti li sop(ra) detti Beneficij . . .
ma che

non b . . . a fabricare i . . . mediocre chi . . ■ ma opera m . . . piu degna d . . .

gran fabrica . . . ]
De lo visitatore perpetuo residente. Cap. 4.
11 quarto principale remedio é, che la Sedia Apostolica

habbia

ivj

una persona

de continuo che facio l’officio de Noncio ouero Visitatore Apostolico. Ma non é necessario,
ne expedienie cha habbia questo o altro titolo o dignitä, perche daria
reticj, alli politicj, et alli clericj, contra li quali
10’ )

che sia uno semplice sacerdote,

s’instituisse questa

gelosia

macchina.

alli he
Basta (f

et forse non serebbe fuori de proposito se per un

tempó fasse incognito, per scoprir meglio il paese. Ne importa troppo che sia molto dotto
et literalo, ó che sapia quella

lingua, basta a latina

commune et triviale. Ma ben im

porta anzi in questi solo consiste ogni cosa, che sia geloso de honor del Dioet della
lute delle anime, che non sia
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ambitiosa

o

cupido

Sa

del denaro, acio non si lascj cor-

rompere con donj el adulationj questo lala
piu el manco per li lochi,

vado continuamenti per le Diecesi, se fermi

sedo il besegno veda et s’informj di quello ehe si fa poj de

tempó in tempó, dia Conto di cio per leiterre a Sua Santitä quale havendo in quesla guisa
come avanli li occhi sempre tulta l’U n g a ria ......................

le occasionj provedere ad ogni

mancamenlo et p r im o .................a cognoscere li sogelti idonej alla promotione delli Vescovi et, medesimamente, quelli altri li quali sono manco idonej, ma con cativeartj come
dicessimo, si cariano auantii, per preoccupare

li lochi

gior parte s’ha

cognoscendolj,

Apostolica, et al
tempó se

fatto fin’hora
Noncio

ff

11)

Et cosi

dellj modestj, come per la magdara raguaglio alla Sedia

residente alla Corte avanti la nominatione loro, accio che per

remedij ad un tál

incoveniente.

faré li Processi delli sudettj nominali.

Poj la detla

Perche un

persona serviä

forestico

molto bono, a

pressupponondo apesso ehe

sia tale, come l’habbimo descritto, sera molto piu atto formare

questi processi ehe non

un vescovo dél paese, ó forse tutt’ insieme per li respelj da nőj recontatj. Terzo, suplirá
al obligo ehe hanno

li vescovi de visitare limina Apostolorum,

et dere conto deli loro

Diecesi, et lo fara meglio. Perche in effetto per la contenanza dél paese per la gran speso
et pericolo della vita il difficil negociar d’questa corte et altre cose ehe pero non sono
legitime

se bene tutti giurano di andarej,

peggio, pochissimj ne diamandono

quasi

tutti restano

de farlo, et quello ehe é

la dispensa, et non fanno conto periutio (?), ne vi é

alcuno che di cio li admonisca. Hóra sebbene venissero, o mandassero, qualcuno dél suo
clero a questo effetto, chi vol credere, (f 11’)

ehe

daranno

quela sincera informatione

ehe si convienne de’li loro proprij deffettj. Et questo si farebbe una volta in cinque enni.
........................ehe questo lo pótra faré de mese in mese,

et non essendo

interessato, lo

fara conn maggior realtade. Quarto essendo cosa molto insolita in quello paese,

quello

che molto bene se fiä, in molte altre parte della christianitä, de celebrare le synodj Provincialj et Diocesani, ne essendo anche espediente, al mio giudicio, introdure per adesso
questa usanza, per

non metlere le parti

adverse in deffesa,

cosa radunarlj a questo effetto, el quando bene
mille difficollä, a concludere quello che fosse
mette legge, ne fa sentenze

fossero

et perche

radunali,

serebbe difficil

non nascharebbeno

necessario perche il re naturalmente non

contra di se. Perö questa

persona suplirá

anche a questo

diffetto, anci per mezzo suo si fara meglio il tutto, senza pompa o strepito alcuno. Per
che essendo da esse avasita

Sua Santitä delli errori,

tationj scrivendo hor’ad uno vescovo (f 12)

con brevj dolcj et

paterne essor-

hor'ad un'allro, hör alli istessi principi pian

piano se poträ levare li abusi, et se introdura la osservatione delli sacri cannonj. Ultimamente sera come uno soprastante et sollecitatore, acio che tutto che Sua Santiá ordinara
sia messo in esseculione. Servira dico questa unica Persona,

con pochissima spesa per

Noncio, per Visitalore, per Arcidiacono Apostolico, per Notaro examinatore, per Synodo, per
Agente delli Vescovj, in somma perl’occhio et mano dextra de Sua Santitä et per l’anima della
Reforma, (f 12")

No parlato fin'hora de quatro principalj Remedij della Reforma. Hora

ne parlaro brevemenle,
secondo

dellj Digiunj,

d'allri qualro

manco principalj.

il terzo Messalj,

Breviarij

11 primo será delle Dispense il

et altri Librj

che s’adoperando nella

chiesia il quarto della precendenza et del habito delli Vescovi.
Delle Dispense. Cap 1.
Non é dubio, che, comé
cosi papalj,

per li quali

in altri paesi cosi

anche in Ungaria

intravengano molti

besognarebbe venire o mandare a Roma per la dispensatione.

Ma o per la contananza del pase, o per la granspesa espeditionj, o per la barbarie della
gente, non si vien,
poj restano

ne si manda per

quelli tali perpetuamente

l’Ordinario. come si vede
innodati et agravati nelle

per esperienza ;
loro conscienza.

donde
Perö

será forte bono, se cosi paresse a Sua Santitä dare questa facoltä alli vescovj, come se
da a molti religionj et particolarj et che essi la potessero dare anchora ad altra in parte
o in toto, sedendo la habiltä delle persone, (f 13).
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Delli Digiunj. Cap

2.

Antichamente la Nalione Ungara éra devotissima, et Ira le altra sue devotionj haveva erella per sua particular Patrona la Noslra Donna. AI che fu indolta da S. Gerardo
mártíré, primo Vescovo de

Canadio, nobile veneto,

et fratte de S. Benedetto,

quale fu

auetore ehe ogni sabbato si celebrasse la memoria dél istessa Nostra Donna come hóra
s’osserva per tutta la chrislianitá. Un altra Devotione haveva li Ungari de celebrare tutte
le falté deli’ istessa Noslra Donna, solennemente. Item oltra tutti le Vigilie dél Anno, tűit
li venerdi s’asteneuan dalli ovi et litticinij. Ma hóra ehe é diminuita

questa

devotione,

anche fra quelli ehe sono restati Catholicj molti dj loro non osservano l’anticha osanza.
et se bene ma(n)giano carne, come fanno le hereticj
idotlj abondanza

non s’astengono perö dallj laticinij

de quelle et dalia difficoltá d'havere l’oglio et pesci,

et dalia usanza

de vicinj catholicj Bohemj, Moravj, Austriacj, Styrj et tutto il resto o Alemagna li qualj
hanno ottenuto
’ lmperatore

questa facoltá

dalia sedia

Ferdinando l’havesse

’Ongaria. Si giudica perö

Apostolica, ancia,

molti dicono (f 13’) ehe

imperata per tutti li sui paesi,

espediente,

tra li quali éra anche

ben die laudare l'anticha devotione

quella, quellj il quali la volessero lenire,

et essortare

ma relassarla a quella ehe altremente paresse

difficile, acio ehe potessero magiar latticinij,
gravassero la lor conscienza, essendo che

comé fanno li altri toro vicinj et non

ag-

in Spagna ehe é catholicissima, poi despensa

si mangiano li Sabbati, l’interiori d e ........................La quale e pur lenta d a l ..........................
Delli Messalj, Breviarij. Cap. 3.
Hanno in Ungaria diversa chisie, diversi libri ecclesiasticij. et percio diversi riti nelli
Divini Officij, ehe si fanno in la Chiesia, et alcuna non troppo concinnj. Perö seria forse
redurli al’ uso Romano- Et perche la maggior parte de loro, non hanno gran remorso, de
conscienza,

a non recitare

giornamente,

il Breviario

(f 14) besogna

constringerli acio

ehe lo faciano ma pare cosa ragionevole aiutarli alquanto, ehe lo faciano anche volintierj. Al ehe besogna considerare ehe il Breviario Romano, ha molte varieté ed osservationj per le quali é difficil cosa saperlo dire bene senz' una gran pratica et uso, et quelli
ehe l'hann anchora, facciano

tál volta, et percio sono quelli tente

rubriche nel princi-

pio dél Brevario et s’ hanno anchora alcunj libretj, ehe insegnano detto ordie de giorno in
giorno. Hóra

. . . .

la maggior parte delli Preti de quel paese, come sono li Giovanj delli

villagi et altj semplicj

non iniendeno bene

non si trovano. Perö non so,

quelli Rubriche, et quelli

libretti dell’ordine

se sarebbe espediente a levarli quelli tante varieté et in-

durlo a tál facilité, ehe ogni unó lo potesse recitare

(mellette a lap szélén : senza diffi-

colta distrattione della mente potesse) acio ehe lo facesse volintierj, et non offendesse la
sua conscienza.................... (f 14.’)
Della Precedenza et Habito de Vescovi Cap. 4.
In Ungaria é usanza ehe,

come unó vescovo

vien essere nominato,

subito se li

da il possesso dél vescovato, se bene stá poj mesj ed annj ad havere la confermatione,
et se tiene per verő vescovo, se bene anchor é semplice sacerdote, intra in consiglio dél
Stato, come li altri Vescovi consecratj,

et se li da loco in corte in chisa, et atrove anzi

precede alcunj de loro tál volta, et questo non per alcun statuto dél paese,
pretendeno, ma per merő abusoveluto

et altre sete, et portano

Poj tutti ordinariamenta

come esse
Damasco.

alcuni Romane o Ciamarro in pubblico fuor de casa. le

quali d’inverno sono fodrate de martori
preciose.

vesteno de Raso,

rebellinj,

Luppj,

Cervierj,

Serebbe forse conveniente, ne perö difficile, farli

et altre simle

pelle

osservare in unó et l’altro, il

modo che si tien in c i o ..................Et quello ehe si conviene, serano molti alle cose, déllé
quale un tempó

se potrá (f 15) havere informatione, et

se la habbia provedere. A me ha parso parlare di questa
mandato, dimando perdono dél mia ignoranza.
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il

modo tempó mostrare come
sole secondo ehe m’estato co-

III.

Beatissimo Padre,
Tutta quella parte d’Ongaria,
magior parte calholicj, ma

ehe é sottoposta a li Turchj,

nistri et sacerdoti dél rito greco al’incontro

lipoverj catholici sono

et) de sacerdotj. É ben verő ehe hanno li loro vescovi, ma quelli
curare d’andare

a le loro residenze.

si vede altro remedio, ehe

é piena Chrjstianj, la

molti hereticj et schismalici ancora, li quali hanno molti midestituti (de vescovi
non si possono assi-

Siche per proveder a quelle povere

anime,

non

far altri Vescovi dél ordine di S. Francesco osservantj per-

che quelli possono pratticare sicuramenle in cuello paese,

et possono vivere de elemo-

sine secondo la loro professione.
0

veramente dar ordine á li Vescovi de li detti lochj ; ehe loro si provvedano d

bonj vicarij, et altri sacerdoti secularj, et li mandino ne le loro diecesi. Et se non potessero trovare

tali e tanti quanti besognasse, ([come veramente non si potranno trovare]

ehe nominino per soj vicarij li Provincialj et altri officiali dél ordine
li dicono piena instrultione et facollá li faré quel tanto ehe besogna
loro soggetti,

de li osservanti, et
li altri

fratelli á

come fanno quelli de Bozna. Quest’ordine se pótra dare al Card. de Stri-

gonia et al General

de detté frati

osservanti

Et cosi sara

per eristo á quelle

povere

anime derelitte.
21. Giugno 1612. — Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában Verancsics
Faustus iratai között.

Tóth László.
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