
Félegyházy József

A SANTO STEFANO ROTONDO
ÉS A RÓMAI MAGYAR GYÓNTATÓK

Igen figyelemre méltó tanulmányt tett a minap közzé Rákos Raj
mund, a Szerit Péter székesegyház magyar gyóntatója, a római Santo
Stefano Rotondo (Szent István kerek temploma) magyar vonatkozásaíról.!

Ha Róma híres ókeresztény bazilikájából, a Colosseum-mögöttí S.
Clementéből kilépve a római hét halom egyikén, a Monte Celión fölfelé
haladunk, csakhamar egy pannóniai vonatkozású templomhoz érünk: a
Négy Pannóniai Kőfaragó Vértanú templomához (S. Quattro Coronati). E
templom ajtajával szemben van a Via S. Stefano Rotondo, mely a hasonló
nevűés sok magyar vonatkozással bíró templomhoz vezet.

A templom építtetését Szent Simplicius pápa kezdte el az V. század
ban Szent István első vértanú tiszteletére: a befejezés érdeme a követ
kező században IV. Félix pápáé. A VII. században I. Theodoros pápa
márvánnyal és mozaikkal vonatta be belsejét. A VIII. században I. Ador
ján a középtető beomlásának megakadályozására két nagy oszlopot emel
tetett a hajóban, ami a templom korábbi egységes benyomását némileg
megzavarta. Építészetileg a templom ritka érdekességű: kerek alakú
bazilika.

Az évszázadok alatt megkopott templomot a XV. században az első

reneszánsz-pápa, V. Míklós restauráltatta, aki a munkálatok során a belső

nagy hajót körülvevő külső alacsonyabb körhajót lebontatta. miáltal a
templom átmérője 65 méterről 45 méterre rövidült. A templomot azután
a pápa 1454~ben a letelepedési helyet kereső magyar pálosoknak adomá
nyozta, az akkori magyar gyóntatónak, a pálos Kapusi Bálintnak kéré
sére, aki nagy ügyességgel képviselte rendje érdekeit. A S. Stefano Ro
tondo birtokába jutván a pálosok tovább folytatták a templomnak V.
Miklóstól megkezdett belső díszítését, amihez az ügyes Kapusí még II.
Pius pápától is eszközölt ki száz aranyat. Ugyanő keresztülvitte, hogy a
pápa a vatikáni Szent Péter templom szomszédságában álrló ősi, szentíst
váni alapítású magyar zarándokház vezetését is rendjükre bízza.s

Az anyaország XVI. századi általános hanyatlásával, a török fogla
lással és 'a hitújítás térhódításával együttjárt azonban a korábban vi
rágzó párosrend sorvadása is. Elnéptelenedés felé. haladó római rendhá
zukat XIII. Gergely pápa, Szántó István magyar jezsuita s egyben római
magyar gyóntató szorgalmazására 1579-ben egy római magyar papnevelő

intézet (Collegium Hungaricum) alapítására rendelte. De mert ennek léte
sem látszott egyedül biztosíthatónak, egyesítette azt a Germanicummal,
létrehozván így a Collegium Germanico-Hungaricumot, melynek aztán
birtokába kerültek a pálosrend többi római ingatlanaí, köztük a S. Stefano
Rotondo templom is. Utóbbit a német-magyar intézet ujból restaurál
tatta. Ebből az időből erednek Pomarancio és Matteo da Siena
bizarr freskói, melyek a vértanúság különféle borzalmait állitják az ín
tézet növendékei elé - nem minden nevelő célzat nélkül.

A templom nevezetességei közé tartozik ,a mallékhajóban jobbról az
a püspöki trónus, melyről annak idején Nagy Szent Gergely pápa is szo
kott volt prédikálni. Majd közel hozzá Szent Prímus és Felicianus vér
tanúk kápolnája, akiknek ereklyéit a már említett I. Theodoros pápa ho
zatte ide. A templom másik fülke-kápolnája 1778-ban Szerit István ma-
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gyar király tiszteletére készült, annak az 1776-08 pápai bullának rendel
kezése szerint, melya Szent István idejében a Szent Péter-templom kö
zelében épült magyar zarándokház szükségessé vált lebontásáról intéz
kedett, hogy helyére a Szent Péter....templom sekrestyéje épülhessen. Hogy
a szent magyar király emléket se érje sérelem,az,érlj; rendelte el a pápa,
VI. Pius, itt a Stefano Rotendoban egy kápolna létesítését az ő tiszte-
letére. .

A templom legérdekesebb magyar emléke az 1523-han elhunyt Lászai
(Laza) János római magyar gyóntatónak hamvadt magábazáró síremlék,
mely a templom közepén, a főoltár előtt van, márványfedelén ezzel az

.érdekes sírverasel :

Natum quem gelidum vides ad Istrum
Romana tegerí viator urna
Non rnirabere si extimabis illud
Quod Roma est patria omnium fuitque.

Aazaz: Haa jeges Duna-táj szülöttét - Római sírban látod nyugodni,
Ne csodálkozz vándor, de gondold meg: - Róma volt és marad mind
annyiunk hazája !

Lászai János IHS-ban a veszprém megyei Láziban született,3 tehát a
a régi római kor Pannóniájában. Humanista és teológiai műveltséget szer
zett, pappá lett. Az erdélyi püspök, Geréb László felkarolta, gyulafehér
vári kanonokká és Iőesperessé nevezte ki. Az 1500-Lk szeritévben Rómába
zarándokolt, amelynek szelleme azután annyira megihlette, hogy haza
térte után állandóan visszavágyott oda, ami 1517-ben sikerült is neki:
X. Leó pápa kinevezte római gyóntatóvá. 1523-ig látta el a Rómába za
rándokolt magyárok lelki vezetését, amikor 75 éves korában, az akkor
ott kitört pestis kiragadta az élők sorából.

Tanulmányát Rákos Rajmund ezekkel a szavakkal fejezi be: "Lászai
János főesperes és római magyar gyóntató márványsíremléke a S. Stefano
Rotondo közepéri egy keményvonású magyar alakját mutatja, arnilyen az
ő jelleme valóban volt is. Mellette kétoldalt márványba faragott címere:
egy pajzsori három nyilat tartó kéz. Versiratá viszont, mínt láttuk, a ke
ménység feloldásával, már érzelmi húrokat is megpendít: a szeretet és
tisztelet hangját a fönséges Róma, az Örökváros iránt."

* ••

A római vonatkozások mellett azonban nem lesz talán érdektelen, ha
Lászai János itthoni müködéséröl is megemlékezünk.

Szülei egyszerűbb birtokos emberek; nagybátyja az a Sánkfalvi An
tal, aki udvari papja volt Vitéz János váradi püspöknek. Mint a huma
nista püspök humanista udvari papja, ifjú rokonát is bevezette a huma
nista körökbe. Sánkfalví magas tudományos képzettségére mutat, hogy
mikor 1467-ben megnyílt a pozsonyi egyetem, annak rektora lett. Való
színűleg vele ment unokaöccse is s így Pozsony szerepet játszott Lászai
műveltségének kialakításában. Később, 148g-ben Mátyás király Sánkfalvi
nak, akkor már pozsonyi prépostnak. kiváló szolgálatai jutalmául nemesi
címert adományozott, melynek víselési jogát kiterjesztette Lászaíra is.
Ez ekkor már erdélyi ikanonok és főesperes volt, egy nagybátyjánál is
hatalmasabb pártfogó, Geréb László erdélyi püspök mellett.

Az a humanista életfelfogás, mely a klasszikus műveltség iránti lel
kesedésében a keresztény tant szegényesnek nézte, szigorúbb erkölcsi elő

írásait pedig mellőzvea szabadosabb szokásoknak hódolt, nem érintette
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Lászai papi lelkületét. Buzgósága elmélyültségére mutat, hogy a gyu1a
fehérvári székesegyházban oltáralapítványt tett arra a célra, hogy meg
határozott napokon, meghatározott elhunytakért vgyászmíséket mondja
nak; s az alapítvány javadalmazására lekötötte Mindszent, Berkenyes és
Gál községek tizedeit. Később enyhíteni akarván alapítványa föltételein,
1499-ben Rómához fordult a változtatások kieszközlésére.4

1500 tavaszán Rómába ment, hogy sokszáz magyar zarándokkal együtt
elnyerje a századfordulóra meghirdetett jubileumi búcsút. Róma után
még többre vágyott: eljutni a Szentföldre. 1500 május 9-én nyerte el ez
útjához, másik két társával, Pannóniai Ferenc péosi kanonokkal és Pesti
Mátyás váci áldozárral együtt a szentföldi zarándoklathoz szükséges ró
mai engedélyt. Szeritföldi útja idejéről és eseményeiről azonban - ha
eljutott oda - nem maradtak feljegyzések.

Hazatérve még a korábbi oltáralapítványnál is nagyobb terv megva
lósításához fogott: megépíttette la gyulafehérvári székesegyház északi be
járatánál azt a pompás reneszánsz-kápolnát, amely még ma, az évszáza
dok mostohaságától megviselten is, ékes hirdetője építtetője műízlésének

és áldozatkészségének. Az alkotást reális rnűértékén kívül becsessé teszi
az építtető lelkülete is, mert a kápolnát a 8-10 évvel előbb elhunyt nagy
jótevője, Geréb László püspök emlékére állíttatta.

Ekkor úgy érezte: életművét itt lent befejezte, az évek is elszálltak
fölötte, irányuljon most már minden tette az örök haza felé. Ezt úgy
vélte elérhetőnek. haa földi beosvágyaknak búcsút mondva és egyházi
javadalmairól lemondva elvonul a hazai élet zajától. Ilyen szándék vitte
Rómába. Az azonban osak elképzelés maradt, hogy mentesül a közéleti
gondoktól, mert Rómának éppen központi jellege miatt, ahová az európai
történések szálai összefutottak. nem vált lehetővé a külvilágtól való
elzárkózás.

1519-ben egy nagyobb csoport jött magyar földről Rómába. Ezúttal
nem zarándokokról volt szó: II. Lajos magyar király követeként érke
zett meg Verbőczy István királyi személynők. Követtársai : Gyurkóczi
Csallovics Pál és Fáncsi Imre. Reneszánsz-szokás szerint, a magyar király
jelentőségét hangsúlyozandó, velük jött egy hetven lovasból álló fényes
kíséret is. A követségjárás célja volt, hogya török ellen megindítandó
hadjárathoz pápai segítséget eszközöljenek ki; másrészt a pápa pártfogá
sát kérjék ll. Lajos számára, aki I. Míksa császár halála után a császári
trónra pályázott. 5 A magyar követségnek egy hónapon túlra terjedő ró
maí vtartózkodása erősen igénybe vette Lászai szolgálatait, laki az össze
kötő szerepét töltötte bea kövehség és a Szeritszék között, Két ízben vol
tak kihallgatáson X. Leó pápánál, látható siker azonban nem koronázta
törekvéseiket, aminek oka az otthon eközben új irányt vett politikai for
dulat volt. A háború helyett ugyanis a szultánnal háromévi fegyverszü
netet kötöttek. Római tartózkodása alatt azonban Verbőczy barátségot
kötött a pápa unokaöccséval. Med.ici Gyula bíborossal, a későbbi VII. Ke
lemen pápával, s ez oa barátság la kettős királyválasztás idején jól karna
tozott, mert a Zápolya-párti Verbőczytől nyert információk is hozzájá
rultak a pápa hasonlóképen Zápolya-parti állásfoglalásához.

Lászait a magyarság, de különösen szűkebb hazája tovább is szá
mon tartotta római szerepkörében és személye vonzóerőt gyakorolt so
kakna, így történt, hogy 1520 husvét táján nagyobb csoport zarándokolt
az erdélyi egyházmegyébőlaz Örökvárosba. Három erdélyi egyházmegyei
papon, Máté nagyszekeresi; Imre jánlki (ma szatmári egyházmegye) és
Benedek fehérgyarmati (ma szintén szatmári egyházmegye) plébánosokon
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kivül IlU CicElycgyházr?L'gyei férfi és nő nevét találjuk beírva a római
Szentl2lek-Tá;>.sula~anyakönyvébe.Lászai sem tudta szívéböl és gondos
kodásából h:1Z'1j<1t és .főll:g ogyházmegyéjét, Gyulafehérvárt, kivetni. 1520
ban újabh alapítványt t('sz, hogy az általa építtetett reneszánsz-kápolna
oltárún fl3.lXy"ként szentrnise mondsssék 'l meghalt hívek lelki-nyugal
máért. Az új abb alapítás kikötése, hogy az oltárigazgató kinevezését ő

terjeszthesse elő a püspöknek, halála után pedig e jog az erdélyi kápta
18nra szálljon át.

***
Az a Geréb László, crdólyi püspök, aki felkarolta és rangos egyházi

állást adott Lászainak, Mátyás király unokatestvére volt, anyja, Szilágyi
Zsófi:l révén, aki nővére volt Szilágyi Erzsébetnek, Mátyás király anyjá
nak. A XllI. századtól ismert családnak több tagja viselt magas egyházi
és világi méltósúgot. Első Irásos feljegyzés a család ősei közül arról a
Ce1''::b Imróről maradt, akinek II. András királyi oklevéllel adományozott
ezv háza t Vízaknán.
~" Az anyjuk révén Mátyás királlyal unokatestvér Geréb-fiúk közül

Péter, IVIi\tyásnak hadvezére és gyakori szerepct játszó államférfia, 1499
ben az OJ",:c;\g nádora lett. Mint katona még nála is jelentősebb volt a
második fiú, 1'/1á ty ás, akit éppen vitézi hajlamainál fogva a király, Hor
vátország megvédese céljából, horvát bánna nevezett ki. A harmadik fiú,
László, a papi pályára lépett, Ferrarában tanult, Bonfini dicséri szép
képzettsógét és ékesszólását. Nagyhatalmú királyi unokatestvére 1476
ban, 21 éves koráoan, megtette őt, akkor az erdélyi egyházmegyének még
miiiden rang és javadalom nélküli klerikusát, Erdély püspökévé.é Az ifjú
ember reneszánsz-főpapkéntfogta fel hivatását. Bár menti kora és nevel
tetése, mégis é:'thető, hogy Karácsonyi János epesen veti szernére: inkább
a világi, mlntnz ogyházi tudományokban volt járatos: inkább érdekelték
a világi ügyek, rnint az egyházkormányzatiak, s világias felfogásának
nk'gfelel6:'11 "csak J.489-ben szemteltette fel magát püspőkké és osak 1498
ban mondotta el első rmséjét"." H79-ben már mint kinevezett erdélyi
püspök, 2(íO vasas lovasával vett részt a kenvérmezei csatában. A Mátyás
halála cü:'ni trónküzdelmekben IL Ulászló mellé állt s mindvégig kitartott
meliette, Ulászló 1502-ben ki is nevezte őt kalocsai érsekké, de már 1505
körül {ne~;b,J.lt.

Ed iCz.nl'Oo,cm vett P2,-y'lázi munkakőr.ét -- a reneszánsz-főpapok mód
jún -. L!gyrnat:J.g()n látta is el, annál feltűnőbb volt irodalom- és tudo
mánypártolása. Egyházmegyéje kanonoki stallumait igyekezett tudós fér
ü".;;:;-1ak juttatni. Ezért nevezte ki kanonokjává .a humanista müveltségű

Lászait is, Megtette továbbá kanonokjává és titkárává Megyericsei Jánost,
aki mint il feliratok gyüjtője szerzett magának elismert nevet. A dáciai
cpigmfik;'.nak ő volt a tulajdonképpeni megalapítója. Ebbeli érdemeit még
a nagy n ~md tudó" Mommsen is (Corpus inseriptionum latinarum) mél
Lü.ja. ti Geréb püspök azért vette maga mellé, mert őt is érdekelte ez a
tudományág, s maga is foglalkozott a feliratok gyűjtésével.

***
Laszui János érdekes közápkorvégi szerepe ráirányítja figyelmünket

a római magyar gyóntatói intézményre is. Ha el is ismerjük 'a politikai,
g:lZ:la:;,ici V"~r{ katonai relációk jelentőségének túlsúlyát a nemzet törté
D21mi É'lct':'bon n olyan tisztán belső és egyéni ráhatásokkal szemben,
aminő ct E,jektisztitás szentségének (a gyónásnak) ,a kíszolgáltatása, mégis
túlzás nélkül mondhatjuk: nem volt a letűnt századokban még egy olyan,
a magyar ügyet külföldön szolgáló intézmény, mely régiség és kontinuitás
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tekintetében felvehetnéa versenyt a római magyar gyóntatói intéz
ménnyel.

Szerény hangja ellenére is igen értékes dokumentációját nyujtja en
nek könyvében Monay Ferenc minorita, a római Szerit Péternek jó há
rom évtizeden át volt magyar gyóntatója. Munkája 1956-ban jelent meg
Rómában A római magyar gyóntatók címmel. A gondos szakszerűséggel

megírt könyv hiányt pótol külföldi kapcsolataink történetében, mert a
kérdéssel történetírásunk meglehetősen mostohán bánt. Mindössze Frak
nói Vilmosnak jelent meg még 19ü1~ben egy kis cikke róla,9 miután elő

zőleg egy másik tanulmányában már érintette a kérdés 'néhány vonatko
zását.t? Monay könyve nagy gonddal, oa római levéltári adatok fel:kutatá
sával és bő irodalmi körültekintéssel dolgozta fel ezt az egész magyar
történelmet a maga vonaláról átívelő saz egyetemes egyház főbb ese
ményeinek rezdüléseit is érzékeltető kérdést.

Helyes okfejtéssal mutatja ki, hogy a Szerit Istvántól alapított és a
Szerit Péter-templom kötelékébe tartozó magyar zarándokházzal együtt
adva volt a Rómába zarándokló magyarok lelki ellátásának és így a
gyóntatói intézménynek is egykorú szükséglete. De az első magyar gyón
tatókról is áll, amit ő az egész egyház penitenciáriusainak történetével
kapcsolatban megállapít: "Hosszú századokon át nem ismerjük egyetlen
penitenciárius nevét sem. A krónikások a világot érdeklő, zajosabb ese
ményeket örökítettek meg az utókor számára, a lelkek újjáteremtésének
hangtalan munkája könnyen elkerülte figyelmüket." A magyar zarándo
kok lelkigondozására utal még a szentístváni alapítás századában az az
adat, hogy 1ü58-ban a magyar zarándokház elöljárói, névszerint Béla fő

esperes és két papja, a Szentszéktől kérik azt a jogot intézetük számára,
hogya magyar földről érkező zarándokok egyedül ott szállhassanak meg
s ha valaki közülük elhalálozik, a zarándokház papjai temetheesék el.

A fennmaradt gyér adatok között az első kifejezetten magyar peni
tenciárius az a Magyar Mik~ós (Nicolaus degli Ungeri), akit VIII. Bonifác
pápa 1299 szeptember 28-án anconai püspökke nevezett ki, s aki mint
minorita-szerzetesbőllett püspök, Anconában a mínorrtáknak templomot
építtetett a Nagyboldogasszony tiszteletére.t!

A XIV. században, a pápák Avignonba költözködtével, megfogyat
kozik la római zarándoklatok száma, ezzel együtt fejlődik vissza ott a
gyóntatói intézmény is. Egy idő múlv.a, a harmadik avignoni pápa, XII.
Benedek idejében, magában Avignonban kezd kialakulni egy új peniten
ciárus-testület, A következő pápa, VI. Kelemen (1342-52) idejében már
az avignoni udvarban is tudunk magyar gyóntatóról: Magyar Balázs
(Blasius de Ungaria), ágostonrendi szerzetes ez. Ettől kezdve rendszeres
a magyar gyóntatók jelenléte Avignonban, majd utána Rómában, s hol
a világi, hol meg a szerzetesi papság soraiból kerülnek ki.

A XV. században, 1439-ben, Kapusi Bálint pálos lett a magyar gyón
tató, akivel kezdetét vette a néhány rendtágra kiterjedő pálos-éra. 1499
től világi papok vannak soron, egymásután négy különböző káptalan ka
nonokja tö1ti be a gyóntatói tisztet, köztük Lászai János gyulafehérvári
kanonok, akit Rákos Rajmund bevezetőben ismertetett cikke is méltat.

A terentói zsinat hozta jótékony hitéleti megújulás ,a pápai udvar
reformját is felidézte. A zsinat után Szent V. Pius megalkotta az Apostoli
Penitenciaria újjászervezését s e reformjával kapesolatos, hogy a Szent
Péter-templom gyóntatói tisztét a jezsuitákra bízta, így az ő rendjük két
száz éves szolgálata (1570-1773) következett. A magyar nyelvű gyónta
tás ellátói is -- közben hézagokkal - magyar [ezsuiták lettek. A sorozat
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jólismert névvel indult: a fáradhatatlan Szántó (Arator) Istvánéval. aki
gyóntatói tiszt jének ellátásári kívül kiharcolja va Collegium Hungaricum
megalapítását, megkezdi a szeritírás katolikus fordítását, szervezní kezdi
az erdélyi katolicizmust, indítást ad Pázmány áttéréséhez; sőt ő az, aki
nek jelentős része volt Báthory István lengyel királyságának szentszékí
elismertetésében. A lengyel trónt ugyanis az akkori Habsburg császár,
II. Míksa, háza valamelyik tagjának akarta megszerezni, s Báthory ellen
Rómában még azzal is érveltek, hogy Erdélyben az unitáriusokkal paktál,
gyönge lábon áll tehát katolikus hite. Szántó István ekkor tollalt ragad s
kitűnő érvekkel alátámasztott emlékiratban bizonyítja be Báthory István
megválasztásának jogos, helyes és hasznos voltát. Fellépése döntő hatású
volt.

A jezsuita-gyóntatók sorába tartozott XVIII. századi magyar irodal
munknak kiemelkedő alakja, Faludi Ferenc is, aki éppen római éveinek
(1741-45) tanulmányai és benyomásai alapján látott nevelőcélzatú iro
dalmi működéséhez, Ennek első terméke Darrel Vilmos József angol je
zsuita erkölcsnevelő munkájának, The gentleman instructed, fordítása
olaszból. A könyv Nagyszombatban jelent meg 1748-ban, nagy sikert ara
tott; egy év után jött második kiadása Budán, két évtized múlva a har
madik, három évtized múlva a negyedik kiadás, hatása tehát tartósnak
bizonyult, Következett aztán a Szent Ember, majd a Bölcs Ember for
dítása, illetve inkább átdolgozásuk. Végül ez irányban utolsó nagy mun
kája, mely inkább már világi, mint vallásos jellegű, a Tél.i Éjtszakák.

A jezsuita rendet feloszlató (1773) XIV. Kelemen pápa az apostoli
gyóntatói tiszt ellátását, "Miserator Dominus" kezdetű bullájával 1774
ben a minorrta-rendre bízta. A pápai irat, miután kimondja, hogy a volt
jezsuita penitenciáriusi kollégium tényleg és jogilag megszűnt, helyébe
új gyóntatói testületet állít, melyet örök időkre a minorita-rend tagjainak
ad át s az Apostoli Szék közvetlen védelme alá helyezi azt. Kimondja a
pápai irat, hogy az új kollégiumnak tizenhárom rendes tagja lesz és pe
dig: 2 olasz, 2 francia, továbbá 1~1 spanyol, portugál, német, holland,
magyar, lengyel, angol, görög és délszláv, valamennyien a minorita-rend
fogadalmas tagjai. Feltétel, hogy ezek mind az illető nép országában szü
lessenek s nevelkedjenek, hogy a nyelvet és szokásokat jól ismerjék. Ki
választásuk a rendfőnők által történik, utána bemutatják a bíboros
főpenitenciáriusnak,aki a Penitenciária plénuma elé idézi őt vizsgára, s
ha az sikeres, megkapja kinevezését. A penitenciáriusok kötelessége, hogy
gyóntatószékükben a gyónók rendelkezésére álljanak; délelőtt a kórus
ima és káptalani mise idején; délután a vecsernyére hívó harangtól a
templom bezárásáig. Az az apostoli gyóntató, aki legalább tíz éven ke
resztül le1kiismeretesen ellátta tisztét, elnyeri a "Magister S. Theologiae"
címet. Összefoglalóan legyen elég annyi, hogy .a tisztségre meghívott mi
noritáka közel kétszáz év alatt mindig úgy töltötték be hivatásukat, hogy
azzal mind rendjüknek. mind magyar hazájuknak megbecsülést szeréztek.
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