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A trinitárius szerzetesek magyarországi szerepéról

A trinitárius (mathurinok), vagyis a Szentháromságnak foglyok kiváltásával foglalkozó
rendjét a provence-i Matha János párizsi teológiai magiszter, Notre Dame-i kanonok és
Valois Félix, a Capetingek királyi véréből származó corfroid-i (Aisne-vidéki) remete
alapították. Mathurinoknak nevezték 6ket, Szent Mathurin kápolnája mellett fekvő pá
rizsi kolostorukról.

III. Ince pápa, aki ifjúkorában mint Segni Lothar gró! Matha Jánosnak párizsi isko
latársa és barátja volt, 1198-ban megerősítette és Szent Agoston szabályainak követése
mellett arra kötelezte a rend tagjait, hogy a pogányok fogságában sínylődő hitsorsosa
ikat, ha kell, még önmaguk feláldozása árán is kiváltsák. A pápa a Szentháromság
Rabkiváltó Rendjének (Ordo Sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum) meg
jelölte, hogy a rend tagjai fehér rendöltönyt viseljenek, fehér vállvet6jükön (skapulare)
vörös és kék színű kereszttel, valamint fekete köpenyt és kerek kalapot. A rend gyorsan
elterjedt, nagy adományokban részesült, s már az 1200. évben 200 keresztény foglyot
szabadíthatott ki. Generálisuk a Cerf-Froid kolostorban székelt. A századok folyamán
körülbelül 900 ezer keresztény fogolynak adták vissza szabadságát.

A rend történetének bennünket érdeklő további fejezete a török harcok korára esik,
amikor is utat találtak mind Lengyelországba, mind Ausztria-Magyarországra. A len
gyel király meghívására Cordobából a spanyol trinitáriusok Bécsen át vették útjukat, s
kivánatossá vált, hogy nemes missziójuk érdekében a töröktől megsanyargatott magyar
föld közelében, Bécsben is letelepedhessenek. Igy aztán az 1688. november 19-i császári
dekrétummalletelepedési engedélyt nyertek Bécsben. Alig szilárdult meg a bécsi ház,
máris arra gondoltak, hogy a török dúlta magyar földön is otthont kaphassanak, hogy
nemes rabkiváltó munkásságukat a magyar nép érdekében, közelebbi szolgálatában is
érvényesíthessék. E célból Bécsben több magyar főúri családdal kapcsolatot létesítettek,
mint például II. Rákóczi Ferenccel, Pálffy Miklóssal, a Koháryakkal, a Forgáchokkal s
másokkal, élvezvén is bőkezű támogatásukat.

EI6kelőmodorukkal, finom diplomádájukkal, nagy tudásukkal, s főként szigorú asz
kéta életükkel és működésükkel a korabeli érdeklődés középpontjába emelkedtek. Leg
főbb pártfogójuk, I. Lipót (1640-1705) Széchenyi György esztergomi érsekhez intézett
levelében így írt "...Hőn óhajtom, hogy a török járma alatt nyögő keresztények kivál
tásában oly üdvösen működő páterek mielőbb letelepedhessenek Magyarorszagon is."
A király mellett legnagyobb szószólójuk Kollonich Lipót érsek volt. O alapította az első

magyar trinitárius zárdát Dlaván 1693-ban. Kollonich Lipót - később mint esztergomi
érsek - Szakolcán akarta őket templomhoz juttatni, de amikor a rend azt kérte, hogy
Pozsonyban - a korabeli fóvárosban - szeretnének elhelyezkedni, a zálogba került
Korona vendégfogadót adta nekik. A pozsonyi adományozólevél minden olyan kivált
ságot biztosít részükre, mint a többi rendnek és késöbb az alamizsnagyűjtést ország
szerte is megengedte nekik.

A Kollonichok jóindulata a trinitáriusok iránt családi hagyománnyá vált Kollonich
Zsigmond vád püspök, majd bécsi érsek és Kollonich Adám generális, koronaór és
csongrádi főispán folytatták a rend pártfogását. A nagyszombati rendházat Kollonich
Adám támogatása nélkül nem tudták volna megnyitni. Kollonich Lipót bíboros példáját
követte Keresztély Agost hercegprímás is. Ó is rendkívüli figyelmet fordított a spanyol
szerzetesek ügyeinek intézésére, a pozsonyi, nagyszombati, komáromi kolostorok és
templomok építkezésénéllatba vetette személyes tekintélyét a különbözö hatóságoknál
is.
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Bíboros f6papjaink példáját más egyháznagyjaink is követték. Így Mattyasovszky
László nyitrai püspök hagyatékából alapították a késoobi komáromi rendházat Tele
kesy István egri püspök hagyatékából pedig az egri rendházat. Erdődy László Adám
kancellár, későbbi nyitrai püspök, ErdődyGábor Antal esztergomi nagyprépost, később
egri püspök, Volkra Keresztel6 János veszprémi püspök, Eszterházy Imre zágrábi püs
pök mind a pártfogóik voltak. Az illavai rendház a bécsi után - a rend egyik legfon
tosabb háza volt itt nevelték újoncnövendékeiket. A magyar kolostorok kezdetben a
lengyel Szent Joachimról elnevezett rendtartományhoz tartoztak. Gyors terjeszkedésük
összefüggött az alamizsnagyújtéssel, hisz a rabkiváltáshoz pénz kell. Szegényes, aszkéta
életet éltek. Tartózkodtak a húsételekt6l - csupán vasárnapokon és a nagyobb ünne
peken ettek húst - ezért szívesen telepedtek le ott, ahol hallal táplálkozhattak.

Lakásuk a lehetó legegyszerubb volt. Hajnali 3 órakor keltek, hogy elmélkedéssel,
imával, kódexek tanulmányozásával s különféle kézi munkával szenteljék meg a napot.
Regulájuk előírta a csendes imát éjjel és nappal, a lelkiolvasmányt, az irodalmi tanul
mányokat, a hiú dics6ség kerülését, valamennyi rendtag karitatív unióját s egyenlósé
gét; szigorúan tiltotta, hogy hivatalokra, méltóságokra törekedjenek.

Plébániáik nem voltak, mégis buzgó lelkipásztori munkát végeztek. Egyházi ünne
peiknél ott látjuk a katonai és világi hatóságok színe-javát. Rendházaikat szívesen ke
resték fel a hívek. A rabkiváltást kétféleképpen valósították meg: egyrészt a pogány
népek rabszolgavásárán, másrészt itthon, a "bűn rabvásárán", amikor az irigység, kap
zsiság, a szenvedélyek rabláncára fúzött lelkeket igyekeztek a szebb, tisztább, keresz
tény életnek megváltani. A pestis pusztításakor a trinitáriusok önfeláldozóan vettek
részt a haldoklók lelki gondozásában és sokan hivatásuk áldozataként hunytak el.

Rendi szabályaik szerint jövedelmük egyharmad részét kellett rabváltó munkásságra
fordítaniuk. Az igen fáradságos, sok nélkülözéssel és szenvedéssel terhes rabváltó útjaik
után visszatértükkor a kiszabadított foglyokkal végigjárták a városokat, ahol rendhá
zaik voltak.

Közhasznú tevékenységük jutalmaként III Károly Laxenburgban az 1714. VI. lD.k.
leiratával- a magyar országgyűlés javaslatára - a trinitáriusok rendjét a kamalduli
akkal és a piaristákkal együtt törvényesen befogadta, illetőleg becikkelyezte. Zichy Mik
lós gróf az 1783-ban Ó-Buda-Kiscellben kolostort kapott trinitárius szerzetesekre bízta
a budakeszi Makkos-Mária kegyhely gondozását.

A spanyol sarutlan trinitáriusok megtelepedése hazánkban a XVII-XVIII. században
történt. Az osztrák-magyar rendtartomány kolostorainak alapítási évszáma: lllava
1695,Sárospatak 1693és 1728,Pozsony 1697, Nagyszombat 1712, Komárom 1714,Gyu
lafehérvár 1715, Eger 1717, Ó-Buda-Kiscell 1738, Budakeszi Makkosmária 1749.

n. József rendeletei azonban őket is érintették. Ellenségeik arra hivatkoztak, hogy a
trinitáriusok kijuttatják a pénzt az országból, sőt ösztönzik az afrikai kalózokat a ke
resztények elfogására. Ezért II. József 1781-ben megtiltotta az újoncok felvételét, s 1783.
november 20-ától pedig egyszeruen beszüntette a rend működését. Az osztrák-ma
gyar rend tartománynak összesen 831 tagja volt. A feloszlatás idején 120 fogadalmas
magyar rendtag hagyta el kolostorát.

Annak a kevés számú kolostornak a lakói, akik túlélték a századokat, a két világhá
ború közötti időszakban néger gyermekek kiváltásával és nevelésével, valamint
missziós tevékenységgel foglalkoztak.

A trinitáriusok fontos résztvevői voltak Európában a török elleni harcoknak. Hazánk
ban mindig kedvező fogadtatásra talált tevékenységük.
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