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(Kivonat)Â
A hitujítás kÃ¶vetkeztÃ©ben ErdÃ©lyben felbomlott a katolikus egyház szervezete, a tÃ¶bb száz plÃ©bánia kÃ¶zÃ¼l
mindÃ¶ssze 37-et tarthatott meg a pÃ¼spÃ¶k nÃ©lkÃ¼l maradt katolikus kÃ¶zÃ¶ssÃ©g. Ugyanakkor ErdÃ©ly súlyos
paphiánnyal kÃ¼szkÃ¶dÃ¶tt, mint ahogyan errõl a 17. század elejÃ©n Ã©s dere-kán kÃ©szÃ¼lt jelentÃ©sek tanúskodnak.
Ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zt a Hitterjesztõ Szent Kongregáció ErdÃ©lyt is missziós terÃ¼lettÃ© nyilvánította, Ã©s bár tÃ¶bb
szerzet is felajánlotta szolgálatait a szÃ©kelyfÃ¶ldi katolikusok lelki gondozására, a misszióra a ferences rendet kÃ©rtÃ©k
fel. A paphiány enyhítÃ©sÃ©re ugyanakkor PÁZ-MÁNY PÃ©ter hercegprímás lÃ©trehozta a licenciátusi intÃ©zmÃ©nyt, azaz
hitbuzgó fiataloknak megengedte, hogy elvÃ©gezzÃ©k a lelkipásztori teendõket. Ezek azonban világi emberek voltak Ã©s ha
idõvel pappá is szenteltÃ©k is õket, nem hagytak fel elõbbi Ã©letmódjukkal. HáromszÃ©ken, ahol amúgy is kevÃ©s pap volt, a
17. szá-zad kÃ¶zepÃ©n kelt jelentÃ©sek nõs, elzÃ¼llÃ¶tt papokról számolnak be, akik nem enge-dÃ©lyezik azt, hogy nõtlen
pap plÃ©bániát kapjon itt. A 17. század kÃ¶zepÃ©n Három-szÃ©kre is megÃ©rkeznek a misszós papok, szerzetesek, akik
kÃ¶zÃ¼l, mint arról egy 1657-ben kÃ©szÃ¼lt jelentÃ©s is beszámol, legfõbb feladat a ferencesekre hárul. A magyarországi
missziós barátok mellett a csíksomlyói, majd a század vÃ©gÃ©tõl az esztelneki minorita kolostorból találunk szerzetes
papokat HáromszÃ©k katolikus plÃ©bániáinak Ã©lÃ©n. Azon a vidÃ©ken, ahol a protestánsok voltak tÃ¶bbsÃ©gben, ahol
megszûntek a plÃ©bániák Ã©s a templomot más felekezet vette át, a katolikusok a nemesek családi kápolnáiban
gyûltek Ã¶ssze, ahol tÃ¶bbnyire ferences udvari káplánok vÃ©geztÃ©k a szolgálatot. Így, míg a 17. század második
felÃ©ben KÃ©zdiszÃ©k plÃ©bániáin szolgáltak, a kÃ¶vetkezõ szá-zadban már felkerestÃ©k Sepsi- Ã©s Orbai-szÃ©k katolikus
kÃ¶zÃ¶ssÃ©geit, plÃ©bániákat állítottak helyre, új plÃ©bániákat lÃ©tesítettek. A 18. század elejÃ©tõl ugyanakkor a
magyarországi pálos szerzetesek is vÃ©-geztek missziót HáromszÃ©ken, a ferences rend minorita Ã©s obszerváns ágai
mellett.
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Nyolc Ã©vszázad telt el azóta, hogy 1209-ben tizenkÃ©t koldus jelent meg Rómában III. Ince pápa elõtt, bemutatva az
általuk választott Ã©letutat Ã©s az ezt szabályzó regulájukat. VezetõjÃ¼k Assisi Szent Ferenc, jómódú kereskedõ fia, aki
pár Ã©vvel azelõtt szÃ©tosztotta vagyonát a szegÃ©nyek kÃ¶zt Ã©s kÃ¶tÃ©llel Ã¶vezett homokszÃ¼rke ruhát vett magára.
JÃ©zus Krisztus Ã©letÃ©nek Ã©s szegÃ©nysÃ©gÃ©nek kÃ¶ve-tÃ©sÃ©re szánta el magát Ã©s most a pápa megerõsítÃ©sÃ©
szóban megerõsítette regulájukat Ã©s prÃ©dikálási engedÃ©lyt adott a ýkisebb testvÃ©rekneký (Ordo Fraterum Minorum), hogy
aztán 1223-ban III. Honorius pápa írásban is megerõsítse az új koldulórend szabályzatát.
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Szent Ferenc tanításai rohamosan tÃ©rt hódítottak, Ã©s pár Ã©vtized alatt már behálózták az egÃ©sz nyugati keresztÃ©ny
világot. Magyarorszá-gon 1229-ben telepedtek le.
ErdÃ©lyben a ferences szerzetesek a tatárjárás után jelentek meg, a domonkosokkal egyÃ¼tt a kunok (kumánok)
tÃ©rítÃ©sÃ©t vállalva magukra. 1260-ban már kÃ¼lÃ¶n kerÃ¼lete van ErdÃ©lyben a Szûz Máriáról nevezett magyarországi
konventuális rendtartománynak. Elsõ kolostoraik Besz-tercÃ©n, Marosvásárhelyt, Szászvároson Ã©s Nagy-szebenben
lÃ©tesÃ¼ltek.1

A rend szigorúbb, obszerváns ága Nagy Lajos király alatt telepÃ¼l meg ErdÃ©lyben, ugyan-csak tÃ©rítÃ©si missziót
vállalva. Itt, DÃ©l-ErdÃ©lyben a gÃ¶rÃ¶gkeleti román Ã©s rutÃ©n lakosság tÃ©rítÃ©sÃ©re tÃ¶rekedtek. A rendnek ez az ága, a
cseri barátok a 15. század elsõ felÃ©ben, a nagy rendi reformátorok: az inkvizítor MARCHIAI Jakab, KA-PISZTRÁN
János, SZIENAI Szent Benardin tevÃ©kenysÃ©ge rÃ©vÃ©n erõsÃ¶dÃ¶tt meg, tÃ¶bb konventuális kolostort átvÃ©ve, így a
marosvásárhelyit (1444), az újlakit (1451) stb. Nagy pártfogójuk volt HUNYADI János, akinek buzdítására Ã©s
segítsÃ©gÃ©vel telepedtek le Csíksomlyón is 1441-ben.2 A kolostor, mely egy kapocs volt a szÃ©-kelyfÃ¶ldi Ã©s moldvai
rendházak kÃ¶zÃ¶tt, a hitújí-tást kÃ¶vetõ idõszakban a kÃ¶rnyÃ©k katolikus kÃ¶z-pontjává vált. Ehhez kÃ¶tõdnek a
mikházai, nyújtódi stb. kolostorok csírái. Ugyanakkor Csíksomlyón 1448-ban felÃ©pÃ¼lt a ferencesek temploma.
HUNYADI Jánosnak kiváló volt a kap-csolata KAPISZTRÁN Jánossal. Utóbbi nevÃ©hez fûzõdik a ferencesek háromszÃ©ki
megtelepedÃ©-sÃ©re tett elsõ kísÃ©rlet. Bár HáromszÃ©ken soha nem járt, sõt V. László király ismÃ©telt meghívásainak
(1452, 1453 nyarán, 1453 októberÃ©ben kÃ©tszer is) csak 1455 szeptemberÃ©ben tett eleget, 1453. március 6-án levÃ©lben
kÃ©ri a királyt, hogy adjon engedÃ©lyt az obszerváns ferenceseknek a háromszÃ©ki KilyÃ©nben való megtelepítÃ©sÃ©re Ã©s
cÃ©lbõl kÃ¼ldje oda TARI Lászlót Ã©s SZÉKELY Mihályt.3 Az új kolostort az 1444-ben elhunyt Ã©s 1450. május 24-Ã©n
szenttÃ© avatott rendtársa, SZIENAI Bernardin tiszteletÃ©re szánta. A meg-telepítÃ©s nem sikerÃ¼lt, de a csíksomlyói
kolostor rÃ©vÃ©n HáromszÃ©k továbbra is kapcsolatban állott a szerzetesekkel. Ugyanakkor Bákóban Ã©s Bras-sóban is
voltak ferencesek. Utóbbi városban 1507-ben jelennek meg, de rÃ¶vid idõ múlva tá-vozni kÃ©nytelenek4. A nÃ©metajkú
lakosság u-gyanis melegen fogadta HONTERUS tanításait Ã©s a nÃ©metÃ¼l prÃ©dikáló papokat. Innen terjedt át a
hitújítás HáromszÃ©kre is.

A hitújítás elõtt SepsiszÃ©kben 37, KÃ©zdi-szÃ©kben 33, OrbaiszÃ©kben 17 Ã©s MiklósvárszÃ©k-ben tíz, Ã¶sszesen 97 plÃ©b
mûkÃ¶dÃ¶tt5. A vándorprÃ©dikátorok munkája nyomán a tiszta katolikus falvak száma tucatra csappant. Barót plÃ©bániáján kívÃ¼l mÃ©g KÃ©zdiszÃ©kben maradt fenn tizenegy. A dÃ©li határa ennek a katolikus vidÃ©k-nek Haraly, ahol
HARSÁNYI a 16. század elsõ felÃ©bõl egy domonkosrendi locust jelez6.
EgÃ©sz ErdÃ©lyben a katolikus egyházme-gye 620ý630 plÃ©bániájából mindÃ¶ssze 37 maradt fenn. A rÃ©gi egyházból csak
itt-ott maradtak szi-getek, a SzÃ©kelyfÃ¶ldÃ¶n fõleg a csíki falvakban. A ferencesek, akárcsak a domonkosok, kÃ©nytelenek
voltak kolostoraikat elhagyni, egyedÃ¼l Csík-somlyó tartotta magát Ã©s pap hiányában innen gondozták a katolikus
telepÃ¼lÃ©seket. Azonban itt is nÃ©hány a hitben Ã©s a szerzetesi regulák megtar-tásában romlott barát Ã©lt.

1556. április 28-án a kolozsvári országgyûlÃ©s felszámolja az egyházi vezetÃ©st. MásfÃ©l Ã©vszázadon keresztÃ¼l
ErdÃ©lyben nincsen pÃ¼spÃ¶k, azaz a kinevezett erdÃ©lyi katolikus pÃ¼spÃ¶k nem tartózkodhat egyházmegyÃ©jÃ©ben, Ã©s
nem foglalhatja el szÃ©khelyÃ©t. Ugyanakkor elkezdõdik az egyház szekularizációja, a katolikus pÃ¼spÃ¶k Ã©s a
szerzetesrendek vagyonának lefoglalása7. A tordai országgyûlÃ©s kimondta ugyan, hogy mindenki szabadon
kÃ¶vetheti hitÃ©t, csak a misÃ©t ne bánt-sa, de a katolikus vallás egyre jobban háttÃ©rbe szorult. 1566-ban a szerzetesek
kiûzÃ©sÃ©t, egyedÃ¼l a ferencesek maradtak meg Csíksomlyón. RÃ¶vid ideig GyulafehÃ©rváron Ã©s Kolozsváron jezsuiták is
mûkÃ¶dnek ErdÃ©lyben, de BÁTHORI István halála után õket is kiûztÃ©k. Az 1588-as országgyûlÃ©s a jezsuiták kiûzÃ©sÃ©t
kÃ©rte a 16 Ã©ves utód BÁTHORI Zsigmond trónÃ¶rÃ¶kÃ¶s nagykorúvá nyilvánításának ellenÃ©ben, Ã©s a medgyesi
országgyûlÃ©s is csak bizonyos korlátokkal engedi meg a fejedelemnek, hogy udvarában papot vagy szer-zetest
tartson, de nem jezsuitát, Ã©s ugyanakkor nem járhatott ki városra szolgálni.
A pÃ¼spÃ¶k kitiltásának komoly kÃ¶vetkez-mÃ©nyei voltak, hiszen nem volt aki felszentelje a papnÃ¶vendÃ©keket, Ã©s
egyre csÃ¶kkent a katolikus papok száma. A pÃ¼spÃ¶k helyettesítÃ©sÃ©re BÁTHORI Zsigmond, majd BÁTHORI Endre bíbornok fejedelem tett kísÃ©rletet. Egy pÃ¼spÃ¶ki címmel felruházott szerzetest
kÃ©rt az apostoli szÃ©ktõl, GyulafehÃ©rvár helyett Csíksomlyót ajánlva szÃ©khelyÃ¼l, rámutatva, hogy ez a legkatolikusabb
vidÃ©k. Bár a pápa lengyelországi ferencest ajánl erre a cÃ©lra, a terv nem valósul meg. A kinevezett pÃ¼spÃ¶kÃ¶k így
továbbra is ErdÃ©lyen kívÃ¼l voltak, a trentói zsinat határozataival ellentÃ©tben, mely elrendelte, hogy a pÃ¼spÃ¶kÃ¶k
kÃ¶telesek egyházmegyÃ©jÃ¼kben tartózkodni. ErdÃ©ly tehát joggal keltette fel a katolikus missziókat igazgató tanács, a
Hitterjesztõ Szent Kongregáció figyelmÃ©t, mely megalakulása után (1622) rÃ¶gtÃ¶n felszólította a kinevezett
pÃ¼spÃ¶kÃ¶ket, hogy foglalják el egyházmegyÃ©jÃ¼ket. Az erdÃ©lyi fejedelmek azonban nem engedtÃ©k be, így a
pÃ¼spÃ¶k Szombathelyen vagy Nagyszombatban tartózkodott.8

Ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zt VIII. Orbán pá-pa kivette az erdÃ©lyi Ã¼gyek intÃ©zÃ©sÃ©t a bÃ©csi udvar fennhatósága alól, Ã
1626-ban a Hitter-jesztõ Szent Kongregáció alá helyezte ErdÃ©lyt, mint missziós terÃ¼letet. Ekkor már a Bizottság
rendszeres tájÃ©koztatást kapott az erdÃ©lyi katolikusok helyzetÃ©rõl. 1629-ben NAGYAJTAI DARKÓ János kÃ©t
jelentÃ©sÃ©ben megírta az erdÃ©lyi katolikusok 16. századi tÃ¶rtÃ©netÃ©t, illetve a csíksomlyói kolostorÃ©t. Az ugyancsak
háromszÃ©ki származású OSDOLAI KÚN Szerafin, aki a dÃ©l-partiumi karánsebesi misszióhoz csatlakozott, tÃ¶bb
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jelentÃ©st is írt a Hitterjesztõ Szent Kongregáció rÃ©szÃ©re. Ezek a jelentÃ©sek nagymÃ©-retû paphiányról számoltak be.9 A
missziókat irá-nyító bizottság a Felsõ-Magyarországon tÃ©rítõ minoritákat kÃ©rte fel, hogy vÃ©gezzenek egyházi szolgálatot
a szÃ©kelyfÃ¶ldi katolikusok számára is. 1634-ben nÃ©gy minoritát kÃ¼ldtek ErdÃ©lybe, de ezek nem maradtak itt, hanem
feltehetõleg továbbmentek Moldvába. Ugyanakkor a kapucinus ág is felajánlotta szolgálatait erre a cÃ©lra 1626-ban,
PÁZMÁNY PÃ©ter esztergomi Ã©rsek viszont a magyarországi szalvatoriánus rendtartományból (Provincia S. Salvatoris)
szeretett volna ferences papot juttatni ErdÃ©lybe. II. Ferdi-nánd császár, magyar király a bosnyák ferenceseket kÃ©rte
fel a dÃ©l-magyarországi Ã©s erdÃ©lyi misszióra, Ã©s ezek 1626-ban meg is jelentek a Karánsebes melletti Kraszován.10
Kihasználva a BETHLEN Gábor fejedelem halálát kÃ¶vetõ idõ-szakot, az erdÃ©lyi katolikus fõurak ugyancsak a
bosnyák ferencesektõl kÃ©rtek papokat. 1630-ban nÃ©gy bosnyák ferences Ã©rkezett ErdÃ©lybe, akiket, hogy mûkÃ¶dÃ©sÃ¼
elismert legyen, az apostoli szÃ©k ýmissio appostolicaý jogkÃ¶rrel ruházott fel P. SZALINAI István vezetÃ©se alatt, ezt
újabb kÃ©t Ã©vre hosszabbította meg VIII. Orbán pápa.11

A ferencesek újabb kolostorokat Ã©pítettek, így Mikházán, újra megtelepedtek FehÃ©regy-házán stb. HáromszÃ©kre,
Nyújtódra P. ZÁGRÁ-BI Andrást kÃ¼ldtÃ©k rendházalapítás cÃ©ljával, ugyanis azt hittÃ©k, hogy rÃ©gen itt is volt kolostora a
rendnek, Ã©s talán gyakran meg is fordult itt az a NYÚJTÓDY András, aki Judith nevû húga számára írta a ma
SzÃ©kelyudvarhelyi-kódex nÃ©-ven ismeretes imádságos kÃ¶nyvÃ©t. NYÚJTÓDI Judith a tÃ¶visi kolostorban volt begina. TÃ©
hogy az Ã¶nálló stefanita õrsÃ©g felállításakor (1640) laktak itt barátok. Mikházán, Nyújtódon Ã©s FehÃ©regyházán
Ã¶sszesen 14 barát lakott 1640ý1643 kÃ¶zÃ¶tt.12 A kolostort, mely 1638-ban már kÃ©szen volt, a ýhelybÃ©li IMECS család
Ã¶rÃ¶ksÃ©gÃ©be beszállott APOR család alapította a saját birtokán, Nagynyújtódon, a KÃ©pláb kÃ¶zelÃ©ben... A nagynevû
P. DOMOKOS KázmÃ©r a tovább-Ã©pítõje Ã©s fõnÃ¶ke.ý13 Az alapítás azonban itt is siker-telen, ugyanis a fejedelem
rendelete alapján 1643-ban a nyújtódi kolostort is kÃ©nytelenek elhagyni a barátok, akárcsak Ã¶t Ã©vvel kÃ©sõbb a
fehÃ©regyházait. A barátok mûkÃ¶dÃ©sÃ©re azonban szÃ¼ksÃ©g volt, a paphiány miatt is. Az esztelneki minorita kolostor
alapításáig sok esetben nagy-rÃ©szt Csíksomlyóról, illetve a magyarországi
rendtartományokból Ã©rkezett missziós papok vezettek háromszÃ©ki plÃ©bániákat. TÃ¶bb Rómába kÃ¼ldÃ¶tt jelentÃ©s
számol be a háromszÃ©ki paphiányról Ã©s arról, hogy a világi papok nagy rÃ©sze nõs emberekbõl állott. A nõs papok miatt
kÃ©ptelen felkeresni a háromszÃ©ki falvakat, de 1638-as jelentÃ©sÃ©ben Francesco LEONE da MODICA tizenhárom
plÃ©bániát említ. TizenkÃ©t nõs papot Ã©s kilenc licenciátust számol Ã¶ssze itt Ã©s GyergyószÃ©kben.14 ý...nincs itt sem pap
sem Isten igÃ©jÃ©nek hirdetõje, sem szerzetes nem tartózkodik e vidÃ©ken, aki a híveknek a szentsÃ©geket kiszolgálná Ã©s a
katolikus hitet terjesztenÃ©" írja 1642. március 20-án HáromszÃ©kbõl kÃ¼ldÃ¶tt jelentÃ©sÃ©ben P. DOMOKOS KázmÃ©r.15
MÃ©g nõs papból is kevÃ©s volt, ezÃ©rt vált gyakorlattá HáromszÃ©ken is a világiak egyházi szolgálata (az evangÃ©lium
felolvasása, szentbeszÃ©d tartása stb.), melyet PÁZMÁNY PÃ©ter bíbornok hercegprímás vezetett be 1620-ban. Ebben az
idõben a csíksomlyói iskola valóságos licenciátus-kÃ©pzõvÃ© alakult át, Ã©s ugyanakkor gyakorlattá vált az, hogy a
misszionáló szerzetesek világiakat vesznek maguk mellÃ© az igehirdetÃ©sre. HáromszÃ©ken a pap mellett egy deák Ã©s
egy mester tevÃ©kenykedett, feladatuk az volt, hogy a pap távollÃ©tÃ©ben kereszteljenek, eskessenek, temessenek. Ezeket
a licenciátusokat a megye fogadta, de az esperes hagyta jóvá, kinevezÃ©sÃ¼khÃ¶z egy pap ajánlása szÃ¼ksÃ©geltetett,
bÃ©rÃ¼ket pedig, akárcsak a pap fizetÃ©sÃ©t, a nÃ©ptõl szedtÃ©k be. TÃ¶bb világi vállalt licenciátusi tevÃ©-kenysÃ©get Ã©s
felszentelt papokká váltak.16 Ez azonban azt is jelentette, hogy nõtt azoknak a világi papoknak a száma, akik
felesÃ©get tartottak. Az egyházi tÃ¶rvÃ©nyek nem tûrtÃ©k ezt az állapotot, de HáromszÃ©ken, ahol szinte csak ilyen papok
mûkÃ¶dtek, a nÃ©p ragaszkodott hozzájuk, hiszen hiányukban a kis katolikus kÃ¶zÃ¶ssÃ©get gyors el-nÃ©ptelenedÃ©s
fenyegette.

A 17. század elsõ felÃ©ben meghatározó jellegûek a licenciátusok az egÃ©sz erdÃ©lyi katoli-kus egyházban. A katolikus
fõpapok ezt nem nÃ©ztÃ©k jó szemmel Ã©s SIMÁNDI István kinevezett erdÃ©lyi pÃ¼spÃ¶kÃ¶t is csak azÃ©rt erõsítik meg Róm
mert a nõs papok problÃ©májának meg-oldását ígÃ©rte. Õ szemÃ©lyesen nem jÃ¶hetett Er-dÃ©lybe, ezÃ©rt P. SZALINAI
István ferences barátot nevezte ki pÃ¼spÃ¶ki helynÃ¶kÃ©vÃ© (vicarius generalis). Rá várt az a feladat, hogy átvegye a
háromszÃ©ki papok fÃ¶lÃ¶tti hatalmat a fõesperestõl Ã©s ferences szerzetesekkel helyettesítse a világi papokat a
plÃ©bániák vezetÃ©sÃ©ben. Azonban, ami-kor szót emelt a fõesperes Ã©s a papok nõsÃ¼lÃ©se ellen, ezek a fejedelemhez
fordultak. Továbbra sem ismertÃ©k el a vikárius fennhatóságát, Ã©s kÃ©r-tÃ©k I. RÁKÓCZI GyÃ¶rgy fejedelmet, hogy ne
engedje a ferenceseket kolostorukon kívÃ¼l mû-kÃ¶dni. SÁVAI ebben látja a nyújtódi kolostorala-pítás kudarcát is
(1643).17
Nyújtódon nem sikerÃ¼lt a megtelepedÃ©s, de az erre a cÃ©lra jelÃ¶lt barát, P. ZÁGRÁBI And-rás az ellensÃ©ges
megnyilvánulások ellenÃ©re sem tÃ©rt vissza kolostorába, hanem a kÃ©zdiszentlÃ©leki plÃ©bániát vezette. 1646-ban, mint
állandó mû-kÃ¶dÃ©si helyÃ©n, itt halt meg KÃ©zdiszentlÃ©lek falu-ban. Egy Ã©vvel korábban, 1645 karácsonyán fel-kereste a
sepsikõrÃ¶spataki gróf KÁLNOKI csa-lád kápolnájában Ã¶sszegyûlt katolikusokat, hogy kiszolgáltassa számukra a
szentsÃ©geket. Kettõs szerepet tÃ¶lt be P. REMETEHÁZI András is 1640ý1646 kÃ¶zÃ¶tt Zabolán. Innen adminisztrálja a
kÃ¶rnyÃ©k plÃ©bániáit, ugyanakkor a MIKES csa-lád udvarában szolgál káplánkÃ©nt, gróf MIKES KelemennÃ©l. Itt hal
meg 1646 elejÃ©n, testÃ©t hálá-ból ebbe a kápolnába temettÃ©k.18 A katolikusok számára a nemesi családok
kápolnái nyújtottak lehetõsÃ©get vallásuk gyakorlására azokon a he-lyeken, ahol a plÃ©bánia megszûnt, illetve a
temp-lomot a tÃ¶bbsÃ©gben lÃ©võ protestánsok vettÃ©k át. Modesto a Roma, az erdÃ©lyi ferences misszió prefektusa arról
számol be 1649-ben a Hitter-jesztõ Szent Kongregációnak, hogy a nemes urak azt szeretnÃ©k, ha a ferences rendfõnÃ¶k
engedÃ©lyt adna nekik arra, hogy a kÃ©t magyarországi rendtartományból barátokat hozzon ide, pótolva így a paphiányt. A
nõs papok ellen szót emel az 1647-ben másodszor is kinevezett pÃ¼spÃ¶ki helytartó P. SZALINAI István is, aki arról
panaszkodik, hogy ezek nem ismerik el ebben a minõsÃ©gÃ©ben, sõt mÃ©g azt sem akarták megengedni, hogy itt nõtlen pap
állomást kapjon. Errõl tanúskodik az 1649. január 23-án GyulafehÃ©rváron tartott or-szággyûlÃ©s tÃ¶bb határozata.
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A 33 cikkely, a há-romszÃ©ki hívek kÃ©rÃ©sÃ©re elhatározta, hogy nõtlen pap is lehessen esperes, ha a nõs papok is
megválasztják. A fejedelem ugyanakkor vÃ©delmÃ©be vette ezeket, kivonva a vikárius fennhatósága alól.19 A katolikus
fõurak továbbra is kÃ©rtÃ©k az esztergomi Ã©rseket, hogy kÃ¼ldjÃ¶n katolikus papot ErdÃ©lybe, így LIPPAI prímás kÃ©t papo
kÃ¼ldÃ¶tt: FENESI Mihályt Ã©s KÁSZONI Mártont. Utóbbi 1648 kÃ¶rÃ¼l Esztelnekre Ã©rkezik, Ã©s az itteni plÃ©bániát vezeti
majd 1651-ben lemhÃ©nyi plÃ©bánoskÃ©nt találjuk az oklevelekben.20 Ugyanakkor az 1649-es jelentÃ©s Ã©rtelmÃ©ben három
ferences papot helyeznek át Magyarországról HáromszÃ©kre. KORATÓZI Antal Ã©s ENZÉDI Elek mariánusok Barótra, illetve
Nyújtódra, Francesco de Bagnaluca szalvatoriánus pedig a Szentháromságról elnevezett plÃ©bániára kerÃ¼lt. A fejedelmi rendelet vÃ©delmÃ©ben a nõs papok az elsõ kettõt elÃ¼ldÃ¶ztÃ©k, a harmadik pedig kÃ©nytelen volt alkalmazkodni a ýh
szokásokhozý.21 MásfÃ©l Ã©vtized múlva Giulio SPINOLA laodiceai Ã©rsek már cáfolja jelentÃ©sÃ©ben azt, hogy HáromszÃ©ken megengedett lenne a plÃ©bánosoknak á-gyast tartani. Már az esperes is nõtlen, aki 11 plÃ©bániáÃ©rt felelt 1665ben, mint ahogy azt a gyulafehÃ©rvári országgyûlÃ©s szabályozta. A je-lentÃ©s írója talál ugyanakkor katolikusokat Bodolán is, de pap nÃ©lkÃ¼l, mert BÉLDI János fÃ¶l-desúr kálvinistát hozott OLÁHFALVI PÃ©ter plÃ©-bános helyett.22 A
pÃ¼spÃ¶ki helytartónak mÃ©gis sikerÃ¼lt a század kÃ¶zepÃ©n kiterjeszteni befolyását HáromszÃ©kre is, Ã©s megkezdõdtek
a fellÃ©pÃ©sek a nõs papok ellen. 1652-ben BENKES János szent-lÃ©leki plÃ©bánost perbe idÃ©zik, mert a nõtlensÃ©g
visszaállítása után megnõsÃ¼lt, akárcsak három más pap, akik ellen az 1659. április 7-Ã©n tartott congregatio lÃ©pett
fel.23 A háromszÃ©ki egyik fõ-esperes, SZÉKELY Miklós, Moldvába menekÃ¼lt, Ã©s arra eskÃ¼dt meg a bákói
pÃ¼spÃ¶knek, hogy el-hagyja a felesÃ©gÃ©t. A pÃ¼spÃ¶k plÃ©bániát adott ne-ki, de ez rÃ¶gtÃ¶n megszegte fogadalmát.24

KilyÃ©nben nem sikerÃ¼lt a megtelepedÃ©s, akárcsak Nyújtódon. Egy újabb próbálkozás azonban sikerrel járt.25 1678ban lÃ©tezett már Esztel-neken egy kis ferences lakhely, mert a háromszÃ©ki protestánsok május 23-án fel is zúdultak
ez ellen, hivatkozva az 1653-as tÃ¶rvÃ©nyre, mely kimondja, hogy a barátok nem Ã©píthetnek újabb kolostort. Gróf MIKES
Kelemen, aki maga is tartott ferences szerzetest udvari káplánkÃ©nt, vÃ©delmÃ©be vette õ-ket. Megnyugtatta a
protestánsokat azzal, hogy a ferencesek a plÃ©bánia vezetÃ©sÃ©re jÃ¶ttek ide Ã©s nem rendházÃ©pítÃ©s cÃ©ljából. Az 1678
Ã©vi kÃ¶zgyûlÃ©s ennek ellenÃ©re már kijelÃ¶lte KARCZFALVI Bona-venturát esztelneki elÃ¶ljárónak. A barátok megtelepedÃ©se NAGY Mózes plÃ©bános hozzájárulásával tÃ¶rtÃ©nt. A stefaniták a Szent GyÃ¶rgy-kápolna mellett,
faházakban laktak, kÃ©sõbb a kápolna át-Ã©pÃ¼lt, sekrestyÃ©t Ã©s tornyot emeltek hozzá. A legnagyobb gondot azonban
továbbra is a paphiány jelentette. Az ismÃ©telt háborúk, Ã©hínsÃ©g, járványok után már deák sem jutott a falvakba.
A papkÃ©pzÃ©s pedig intÃ©zmÃ©nyes keretek kÃ¶zt lehetetlen volt. NAGY Mózes, aki Magyarországon szolgált hosszú ideig,
a század vÃ©ge felÃ© hazatÃ©rt Három-szÃ©kre. Felismerte a papnevelÃ©s szÃ¼ksÃ©ges voltát, Ã©s 1690-ben kÃ©szen állo
iskola a plÃ©bániatemplom mellett. Tanítani minorita ferenceseket hívott a Hitterjesztõ Szent Kongregációtól kapott Ã©vi nyolcvan forinton. A
háromszÃ©ki katolikus ifjúság gimnáziuma 1696-ig mûkÃ¶dÃ¶tt Esztelneken, amikor NAGY Mózes kÃ©rÃ©sÃ©re a kÃ¶zeli
Kantára helyeztÃ©k át.26 A paphiány miatt maga NAGY Mózes is kÃ©nytelen volt kilenc eklÃ©zsiát admi-nisztrálni,
GelencÃ©tõl Zágonig. A korábban Kanizsán szolgáló lelkÃ©sz arról számolt be 1694-ben a Szent Kongregációnak, hogy
egymaga 12 helyen kÃ©nytelen lelkipásztorkodni. Megfordult Baróton is, ahol az õ nevÃ©hez fûzõdik a kereszteltek anyakÃ¶nyvbe való jegyzÃ©sÃ©nek a megkezdÃ©se.

A 18. század elejÃ©tõl egyre gyakrabban talá-lunk esztelneki minorita papokat plÃ©bániák Ã©lÃ©n vagy nemesi
udvarokban. Ugyanakkor Illyefalván a pálos szerzetesek telepednek meg.27 Már 1697-ben egy P. Bernárdus a
plÃ©bános, majd 1717-, 1720- Ã©s 1734-ben a zárdából vezetik az esztelneki plÃ©bániát. 1731-ben P. Sebastianus KIS
adminisztrál itt, mint ahogy kitûnik egy Ã¶sszeírásból, mely Polyán Ã©s Esztelnek 17. század vÃ©gi Ã©s 18. század eleji
plÃ©bánosait írja Ã¶ssze. Polyánban P. Stephanus SÁN-DOR a plÃ©bános 1673-ban.28 Minorita vezette 1700ý1706 Ã©s
1721ý1727 kÃ¶zÃ¶tt a kÃ©zdiszentlÃ©leki plÃ©bániát is. P. SZEBELÉDI Bertalan, akinek vÃ©g-rendelete is fennmaradt, 1707ben itt halt meg mint plÃ©bános.29 1707ý1721 kÃ¶zÃ¶tti idõszakban ANTALFY István világi pap a plÃ©bános, aki azonban
1720-ban Mikházán bevonul stefanita ferencesnek, hogy egy Ã©v múlva már Kolozsváron találjuk. 1724 elõtt a
sepsiszentiváni báró HENTER család udvari kápolnájában is minoriták szolgáltak, majd a plÃ©bánia
visszaállítása után (1724) ezt vezettÃ©k 1726-ig. SÁVAI szerint 1726 elõtt licenciátus tevÃ©kenykedett itt. EgÃ©sz KÃ©zdi- Ã©s
OrbaiszÃ©knek ferences fõespe-rese van a 18. század elejÃ©n.30
Az esztelneki minoriták mellett a stefani-ták is vÃ©geztek szolgálatot HáromszÃ©ken. Zá-gonba gróf HALLER László
pártfogásával kerÃ¼lt 1730-ban P. LUKÁCS Modest. KÃ©t Ã©v múlva itt is helyreállt a katolikus plÃ©bánia, melyet 1784ig vezettek szerzetesek, ekkor a pap átment Bodzá-ra, mely korábban Zágon filiája volt, Ã©s innen adminisztrálták.
Utóbbi helyen 1749-ben állították fel a plÃ©bániát, melyet Mária TerÃ©zia felkÃ©rÃ©sÃ©re 1779-tõl egÃ©szen 1854-ig ferencesek vezettek. KÃ¶zel egy századon keresztÃ¼l (1765ý1853) Bereckben is barátok szolgáltak. Ide tartozott filiakÃ©nt
Ojtoz is, egÃ©szen 1760-ig, amikor Ã¶nálló plÃ©bánia lÃ©tesÃ¼lt itt. Ojtozba a 18. század vÃ©gÃ©n jÃ¶ttek barátok,
Esztelnekrõl. 1777-ben ferences coadjutor volt Torján, 1784ý1792 kÃ¶zÃ¶tt káplán, majd ezután plÃ©bános
KÃ©zdiszentlÃ©leken is.

A 18. század második felÃ©ben más kolos-torokból is felkerestÃ©k barátok HáromszÃ©ket, fõ-leg Sepsi- Ã©s OrbaiszÃ©ket.
Így alsócsernátoni lel-kÃ©szkÃ©nt halt meg 1792-ben P. BLÁZSI Deme-ter, õt kÃ¶vette P. BÁLINTFFI RomÃ©diusz 1792ý93-ba
ugyancsak a brassói zárdából. Brassóból jÃ¶tt barát a századfordulón Mikóújfaluba Ã©s Málnásra. Uzonban 1795ý1802
kÃ¶zt mûkÃ¶dik Brassóból Ã©rkezett ferences, 1796-ban a plÃ©bániát fogarasi ferences vezette itt. A segesvári kolostorból
Sepsiszentivánt kerestÃ©k fel papok Ã©s szolgáltak itt 1793ý1795 kÃ¶zÃ¶tt.
https://www.szekelyfoldert.info

Támogató: Joomla!

Generálás: 17 February, 2019, 08:55

SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶n a katolikus plÃ©báni-át a NAGY Mózes által Illyefalván megtelepített pálos szerzetesek
állították vissza 1762-ben, Ã©s vezettÃ©k egÃ©szen 1786-ig. Õket a stefanita feren-cesek kÃ¶vettÃ©k, akik az itteni
gyalogezrednÃ©l szolgálva (1792ý1849) a plÃ©bániát három Ã©vtizeden keresztÃ¼l gondozták, 1818-tól. P. BLÃœMEL
Henrik, aki 1818-tól vezette a plÃ©bániát, itt halt meg 1823-ban.

Azokban a falvakban, ahol a templomot más felekezet vette át, a katolikusok a nemes családok kápolnáiban
misÃ©ztek. Egy 1657-es jelentÃ©sbõl kitûnik, hogy a plÃ©bánosok nem mennek ki a mágnások Ã©s nemesek udvaraiba,
kivÃ©ve 6ý7 plÃ©bánost, akik tulajdonkÃ©ppen világi ruhá-ban járó szerzetesek a JÃ©zus Társaság rendjÃ©bõl. Ilyen
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zt a ferences misszió papjaira hárul, hogy ezeket a helyeket is felkeressÃ©k a szentsÃ©geket
kiszolgáltassák.31 Ez tÃ¶rtÃ©nt 1645 karácsonyában SepsikõrÃ¶spatakon. TÃ¶bb barát azonban vÃ©gleg megvált
korostorától, hogy ne-mesek udvaraiban mûkÃ¶djÃ©k udvari papkÃ©nt, így pl. P. REMETEHÁZI András, aki Zabolán a gróf
Mikes család udvarában szolgált. A kÃ¶vetkezõ században a báró HENTER, gróf NEMES, gróf MIKES családok
udvaraiban találunk barátokat, akik meghívásra elhagyják kolostoraikat, pótolva a paphiányt a protestáns tÃ¶bbsÃ©gû
Sepsi- Ã©s Or-baiszÃ©ken. A gróf KÁLNOKI család miklósvári ágához tartozó KÁLNOKI Ádám katolikus fÃ¶l-desúr
erõszakkal elfoglalta a református templomot Ã©s MÁRK István lelkÃ©szt elûzte, a híveket pedig áttÃ©rítette.32
Szentivánlaborfalván a katolikusok 1724-ben kapták vissza templomukat. Az ezt megelõzõ idõben a báró HENTER
család ká-polnájában minorita misÃ©zett. Esztelnekrõl kÃ©rt magának papot gróf MIKES Ferenc, Ã©s tartott udvarában
ferences barátot 1725ý1728 kÃ¶zÃ¶tt. KÃ©sõbb gróf MIKES István Ã¶zvegyÃ©nÃ©l 1761ý1771 kÃ¶zÃ¶tt szolgálnak ferencesek, így 1761-tõl P. DUDAR Domok
1765ý1767 kÃ¶zt P. BO-ROS Móric, aki 1787-ben a brassói zárda fõnÃ¶ke lett, majd 1771-ig P. BOCSKOR Paulin. A kõrÃ¶spataki gróf KÁLNOKI család 1752ý1783 kÃ¶zÃ¶tt tartott ferences papot Esztelnekrõl, akik 1781-ben helyre is
állították a plÃ©bániát. KÃ©t Ã©vig szolgált Ã¶zvegy MIKÓ FerencnÃ© GERÉB Zsuzsanna udvarában HidvÃ©gen P. BLÁSI
Bertalan stefanita. Az ugyancsak hidvÃ©gi gróf NEMES család a kÃ¶zeli Brassóból kÃ©rt fe-rences papot, akik 1764-1848
kÃ¶zÃ¶tt szolgáltak itt, így gróf NEMES FerencnÃ©l 1764-1769 kÃ¶zt P. BARICZ Márton, aki kÃ©sõbb Ojtozon volt
adminisztrátor. 1766ý1774-ben P. LÁSZLÓ Tóbiás volt gróf NEMES János háromszÃ©ki fõkirálybíró udvari papja, aki egÃ©sz
Ã©letÃ©n át rendházán kívÃ¼l, nemesek udvaraiban Ã©lt Ã©s szolgált. P. PATAKI TádÃ© kÃ¶veti õt 1779ý80 kÃ¶zÃ¶tt, hogy
aztán kÃ©t Ã©v múlva már gróf NEMES Ádámnál szolgáljon, akárcsak kÃ©sõbb 1788 Ã©s 1792 kÃ¶zÃ¶tt. TÃ¶bb mint
három Ã©vtizeden keresztÃ¼l volt HidvÃ©gen P. MADARAS Szerafin, aki itt is halt meg 1830-ban. Brassói ferences papok
vÃ©geztÃ©k a szolgálatot gróf MIKES János uzoni udvari kápolnájában is a századfordulón, 1795ý1803 kÃ¶zÃ¶tt.

A rend pártfogóinak sorában ugyanakkor ott találjuk az altorjai APOR családot is, akik számos adománnyal járultak
hozzá a csíksomlyói, nyújtódi, esztelneki stb. kolostorok fenn-tartásához. BÉLDI Mihály bodolai házánál 1775ý1796
kÃ¶zÃ¶tt szolgáltak barátok. EgÃ©szen haláláig stefanita káptalant tartott Bodolán BÉLDI János kanonok is, majd
BÉLDI László a 19. század elsõ Ã©vtizedÃ©nek vÃ©gÃ©n. A háromszÃ©ki nemes családok kÃ¶zÃ¼l ugyanakkor a nagyajtai
CSEREY család, a zágoni SZENTKERESZTY család egy-egy ága tartott ferences papot. IsmerÃ¼nk olyan
barátokat, akik tÃ¶bb helyen is megfordultak, így P. FAZAKAS Samu, aki 1761-ben mÃ©g Bodzán, 1769-ben Ã©s kÃ©sõbb
1778-ban KõrÃ¶spatakon szolgált. Ugyancsak Bodzáról megy át Bereckbe P. CSÍKI Placid, hogy ott tÃ¶bb mint egy
Ã©vtizeden keresztÃ¼l vezesse a plÃ©bániát. HídvÃ©grõl kerÃ¼lt át Mikóújfalura, Ã©s ennek fili-ájára, Málnásra 1800-ban
P. PATAKI TádÃ©. Utóbbi helyen szolgál kÃ©t Ã©ven keresztÃ¼l (1798ý1799) P. GYÃ–RFFI Grácián, akit 1813-ban már Bereckben találunk. Érkeznek HáromszÃ©kre misszi-onárius ferencesek Magyarországról, de távolabbi vidÃ©kekrõl is. A
bosnyák ferenceseken kívÃ¼l a 18. század második felÃ©ben cseh barátok is szolgálnak itt, így Bodzán P. SVÁB
RogÃ©r Ã©s P. SEIKEL Benicius 1783- illetve 1784-ben. Az ugyancsak Csehországban szÃ¼letett P. BELLOWETZ ÁrzÃ©n
szolgál HidvÃ©gen gróf NEMES Ádámnál 1783-ban. KÃ¶zel száz háromszÃ©ki szÃ¼-letÃ©sû ferences szerzetest számol
Ã¶ssze P. GYÃ–RGY József, akik az 1640-ben lÃ©trehozott erdÃ©lyi õrsÃ©gben, illetve az Ã¶nálló erdÃ©lyi rendtartományban
(1729) tettÃ©k le eskÃ¼jÃ¼ket Ã©s szolgáltak. KÃ¶zÃ©jÃ¼k tartozik az esztelneki szÃ¼letÃ©sû P. VERESS Lajos, aki 1753ban megírta rendjÃ©nek erdÃ©lyi tÃ¶rtÃ©netÃ©t, mely munkára a ferencesek ismert erdÃ©lyi tÃ¶rtÃ©netírója P. LOSTEINER L
is gyakran hivatkozik munkáiban.

Bár a hitújítás elõtti megtelepítÃ©sÃ¼k si-kertelenÃ¼l vÃ©gzõdÃ¶tt, a reformáció után a 17ý18. században a missziók során
a ferencesek Három-szÃ©ken is kivettÃ©k rÃ©szÃ¼ket a katolikus hit meg-õrzÃ©sÃ©ben, illetve újraÃ©lesztÃ©sÃ©ben. A miss
ferencesek megÃ©rkezÃ©se elõtt a megmaradt katolikus plÃ©bániákat Csíksomlyóról gondozták. A 17. század kÃ¶zepÃ©n
már Magyarországról Ã©r-keznek ide barátok, Ã©s míg ekkor a fõ cÃ©lt a katolikus kÃ¶zÃ¶ssÃ©gek megõrzÃ©se jelentette, a
kÃ¶vet-kezõ században már a protestáns vidÃ©keken is tÃ©rítenek. PlÃ©bániákat állítanak vissza, új plÃ©bá-niákat
lÃ©tesítenek.33 Ekkor már a ferencesek mellett egy másik szerzet, a magyarországi pálosok is vÃ©geznek missziót. A
protestánsok legerõsebb helyÃ©n, Illyefalván Ã©pítenek fatemplomot Ã©s elemi iskolát. Nagy sikerrel mûkÃ¶dtek, tÃ¶meges
protestáns áttÃ©rítÃ©seket vÃ©geztek. Az a tÃ©ny, hogy egy protestáns tÃ¶bbsÃ©gû vidÃ©ken megtelepedhetett egy
szerzetesrend, azt mutatja, hogy a 18. század elejÃ©n már Ã©rzõdÃ¶tt Lipót császár 1699-es rendeletÃ©nek hatása. 1716ban, másfÃ©l Ã©vszázad után újra volt katolikus pÃ¼spÃ¶ke ErdÃ©lynek, aki elfoglalhatta szÃ©khelyÃ©t Ã©s
egyházmegyÃ©jÃ©ben tartózkodhatott. Ekkor már 69 katolikus plÃ©bánia volt az erdÃ©lyi egyházmegyÃ©ben, 37 õsi mellett 20
visszaállított Ã©s egy tucat újonnan lÃ©tesített plÃ©bánia. Jegyzet
Â 1. A kolostorok tÃ¶rtÃ©netÃ©t lásd: P. BOROS Fortunát: Az erdÃ©lyi ferenc-rendiek, Kolozsvár 1927, 37ý39. old.;
KARÁCSONYI János: Szent Ferenc rendjÃ©nek tÃ¶rtÃ©nete Magyarországon 1711-ig, Budapest 1922, I. kÃ¶t. 148ý149.,
269ý270., 114ý116. old.; P. GYÃ–RGY József: A ferenc-rendiek Ã©lete Ã©s mûkÃ¶dÃ©se ErdÃ©lyben, Kolozsvár 1930.
2. Az obszerváns ágról lásd MÁLYUSZ ElemÃ©r: Egyházi társadalom a kÃ¶zÃ©pkori Magyarországon, Budapest 1971;
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A csíksomlyói kolostor tÃ¶rtÃ©netÃ©t lásd P. GYÃ–RGY József: i.m., 146ý191. old.; KARÁCSONYI János: i.m., II. kÃ¶tet, 26ý34
262ý268. old.
3. P. BOROS Fortunát: i.m., 39. old., hivatkozva BÃ–LCSKEY Ã–dÃ¶n: Kapisztranoi Szent János Ã©lete, Budapest 1926.
4. A bákói kolostorról lásd KARÁCSONYI János: i.m. II. kÃ¶tet, 12ý16., 261ý262. old.; P. GYÃ–RGY József: i.m. 136ý138. old.;
A brassói kolostorról lásd KARÁCSONYI János, i.m., II. kÃ¶tet, 19. old.; P. GYÃ–RGY József: i.m., 138ý146. old.; P. BOROS
Fortunát: i.m., 40. old.
5. VESELY Károly: ErdÃ©lyi egyháztÃ¶rtÃ©neti adatok, Kolozsvár 1860, 309. old.
6. HARSÁNYI András: A domonkosrend Magyarországon a reformáció elõtt, Debrecen 1938, 83. old.; ENTZ GÃ©za:
ErdÃ©ly Ã©pítÃ©szete a 14ý16. században, Kolozsvár 1996, 161. old. szerinte a ýclaustrum beate Marie virginis in Haraly
fundatum...ý 1523-as adat egy ferences kolostorról ad hírt.
7. VESELY Károly: i.m., 158. old.
8. TÓTH István GyÃ¶rgy: Relationes missionarium de Hungaria et Transilvania, BudapestýRóma 1994, Fontes I, lásd
ýFerences misz-szionáriusok ErdÃ©lybený fejezet Ã©s ýA Hitterjesztõ Szent Kongregáció Ã©s Magyarországý fejezet.
9. idem
10. KARÁCSONYI János: i.m., II. kÃ¶tet, 217ý219. old.
11. A misszionáriusi felhatalmazás általában három vagy Ã¶t Ã©vre szólt. Ez azonban meghosszabbítható volt. A
felhatalmazás alapján joguk volt magánházaknál, erdõkben, mezõkÃ¶n is misÃ©zni templom hiányában, járhattak
világi ruhában stb.
12. A nyújtódi kolostorról lásd KARÁCSONYI János: i.m., II. kÃ¶tet, 223., 227. old.
13. SÁVAI János: Missziók, mesterek, licenciátusok (Documenta missionaria II/I.), Szeged 1997, 128. old.
14. TÓTH István GyÃ¶rgy: i.m., 247ý257. old.
15. SÁVAI János: i.m., 115ý116. old.
16. idem, 128ý132. old.
17. idem, 122. old.
18. P. GYÃ–RGY József: i.m., lásd ýAzon plÃ©bániák Ã©s filiák, hol Szent Ferenc fiai mûkÃ¶dteký címû fejezet.
19. VESELY Károly: i.m., 307. old.
20. SÁVAI János: i.m., 128. old.
21. TÓTH István GyÃ¶rgy: i.m., 278ý284. old.
22. idem, 358ý368. old.
23. VESELY Károly: i.m., 310. old.
24. TÓTH István GyÃ¶rgy: i.m., 358ý368. old.
25. Az esztelneki kolostorról lásd KARÁCSONYI János: i.m., 268ý269., 422ý423. old. P. GYÃ–RGY József: i.m.
26. SÁVAI József: A csíksomlyói Ã©s a kantai iskola tÃ¶rtÃ©nete (Doc. miss. II/II.), Szeged 1997.
27. KISBÁN Emil: A magyar pálosrend tÃ¶rtÃ©nete, Budapest 1938ý40, IýII kÃ¶t.
28. SÁVAI János, A szÃ©kelyfÃ¶ldi katolikus plÃ©bániák levÃ©ltára (Doc. miss. I/II), Szeged 1997, 187. old.
29. A további adatok nagy rÃ©szÃ©t lásd P. GYÃ–RGY József: i.m., kivÃ©ve azokat, melyek továbbra is szerepelnek a
jegyzetekben.
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30. SÁVAI József: i.m., 216., 244. old.
31. TÓTH István GyÃ¶rgy: i.m., 291ý311. old.
32. JUHÁSZ István: A szÃ©kelyfÃ¶ldi református egyházmegyÃ©k, Ko-lozsvár 1947, 53. old.
33. Egy 1692-ben kelt irat szerint ErdÃ©lyben 42 egyházmegyÃ©s, 8 jezsuita Ã©s 24 ferences pap szolgált. ACTA - 1998 (A
SzÃ©kely Nemzeti Múzeum, a Csíki SzÃ©kely Múzeum
Ã©s az ErdõvidÃ©ki Múzeum ÉvkÃ¶nyve)
Â
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