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VÁSÁRHELYI GERGELY PÁLYÁJA (1560-1623) 

Az „örökké vándorló" Vásárhelyi Gergely irodalomtörténetírásunk kevésbé ismert alakjai közé 
tartozik. A XVI-XVII. század fordulóján színre lépő „második jezsuita nemzedék" képviseló'i sorában, 
Pázmány Péter, Káldi György, Hajnal Mátyás, Dobokay Sándor, Forró György nevével együtt szokás 
emlegetni.1 Az irodalomtörténeti kézikönyvbe mint „kalandos életű" szerző (elírt halálozási év
számmal) ezzel a rövid megjegyzéssel szerepel: „művei közül Kempis-fordítása (Kolozsvár 1622) és 
vaskos egyházi példatára (Kassa 1623) irodalmi értékű."2 A reá vonatkozó szakirodalom is néhány 
tételben összefoglalható.3 Utoljára a műveiben található latin és magyar versekre terelődött a figyelem. 
Tizennyolc latin versét Canisius-fordításának különböző kiadásaiban találjuk; ezek a jezsuita iskolák 
poétái osztályában elsajátított verselő készségéről, a klasszikus formákban és az időmértékes verselésben 
való jártasságáról tanúskodnak. A katekizmus 1615-i kiadásában pedig a nép számára közös templomi 
használatra alkalmas énekeket versben fordított le.4 

A Régi Magyar Könyvtár és a Régi Magyarországi Nyomtatványok adatai szerint Vásárhelyi Gergely 
az első magyar jezsuita könyvszerző, akinek összesen öt művét kilenc kiadásban tarthatjuk számon. 
Nyomtatásban megjelent könyvei időrendben a következők: 

1. Catechismus. Canisius Pétertől irattatot kereztyéni tudománynac rövid summáya. Kolozsvár 
1599. RMK I 312 - RMNy 860. 

2. Catechismus . . . Bécs 1604. RMK I 387 - RMNy 907. 
3. [Esztendő által az anyaszentegyháztól rendeltetett vasárnapokra és innepekre evangeliomok es 

epistolak es ezekre való elmélkedések.] Bécs 1605? RMNy 926.5 

4. Catechismus . . . Bécs 1615. RMNy 1080. Függelékében: Egynehány tévelygő kérdésekre rövid 
keresztényi felelet. 

5. Keresztiem tvdománynak reovid summaia. Canisivs Pétertől iratatot. Bécs 1617. RMK I 472 -
RMNy 1128. 

6. Esztendő által az anyaszentegyháztól rendeltetett vasárnapokra és innepekre evangeliomok... es 
ezekre való lelki elmélkedések. Bécs 1618. RMK I 477 - RMNy 1151. 

7. Esztendő által az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és innep napokra Epistolak, es 
azoknak summája. Bécs 1618. RMK I 478 - RMNy 1152. 

8. Kempis Tamásnak a Kristus követéséről négy könyvei. Kolozsvár 1622. RMNy 1271. 
9. Világ kezdetitől fogva jóságos és gonosz cselekedeteknek példáinak summái. Kassa[-Kolozsvár] 

[1622-J1623. RMK I 528 - RMNy 1289. 

"KLANICZAY Tibor, Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. (A magyar barokk irodalom kialakulása.) 
369-370. 

2A magyar irodalom története II. Bp. 1964. 137. 
3STOLL Béla-VARGA Imre-V. KOVÁCS Sándor, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 

1772-ig. Bp. 1972. 474. 
4Régi magyar költők tára. XVII. század. 7. Bp. 1974. 23-28., 418-429. 
5E kiadás elveszett, példánya nem ismeretes. Vásárhelyi Gergely az 1618-i kiadásnak végén A 

kegyes olvasóhoz címzett záradékban így említi: „Ezen evangeliomokra való elmélkedéseket, kit irtam 
volt az előtt tizenhárom esztendővel, idegen országban, Magyarországnak sok változási között, mivel 
hogy kevés számú leszen, újonnan kelletik kinyomtatni." 
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Vásárhelyi Gergely tehát több száz oldalnyi önálló vagy fordított magyar nyelvű prózai szöveggel 
gazdagította a XVII. század első negyedében irodalmunkat, ami már mennyisége miatt is behatóbb 
vizsgálatot érdemelne. Ennek távolabbi szándékával, célkitűzésével jelen forrástanulmányunkban a sok 
vonatkozásban alig ismert életpályára, a művek keletkezési körülményeire, szerzőjüknek a kortársakkal 
való kapcsolatára szeretnénk rávilágítani. A műveiben található életrajzi megjegyzések ebben alig 
vezetnek eredményhez. Ezért levéltári forrásokban, a jezsuita rend egykorú feljegyzései között tájé
kozódva főként Vásárhelyinek a legfőbb római elöljáróival, Claudio Aquaviva (1581-1615) és Muzio 
Vitelleschi (1615-1645) egyetemes rendfőnökökkel (praepositus generalis) folytatott levelezését 
vizsgáltuk meg.6 A meglepően gazdag forrásanyagban talált tizenhét autográf levél és a Rómából 
küldött válaszok kötetekbe gyűjtött, mindmáig megőrzött fogalmazványai alapján Vásárhelyi Gergely 
levelezésének következő darabjait ismerjük: 

Í.Gyulafehérvár, 1595. márc. 25. Autográf. (Germ. 170, 88 - MAH III. 299); Aquaviva válasza: 
1592. máj. 31. (Austr. 1II, 788 - MAH III. 304). 

2. Gyulafehérvár, 1592. szept. 10. Autográf. (Germ. 170,193 - MAH III. 311); Aquaviva válasza: 
1592. okt. 12. (Austr. 1II, 790 - MAH III. 324). 

3. [Kolozsvár? 1601. máj.?]; Aquaviva válasza: 1601. jún. 16. (Austr. 2 1,10). 
4. [Turóc? 1601. szept. 4.]; Aquaviva válasza: 1601. okt. 13. (Austr. 2 I, 26). 
5. [Bécs? 1601. okt. 6.]; Aquaviva válasza: 1691. dec. 8. (Austr. 2 I, 35). 
6. [Zágráb, 1607. okt. 14.]; Aquaviva válasza: 1607. nov. 24. (Austr. 21, 298). 
7. [Zágráb? 1607. okt.] 
8. [Zágráb? 1697. késő őszén Georgius Duras generális asszisztensnek Rómába.] 
9. [Zágráb? 1698. jan.]; Aquaviva generális a 7., 8. és 9. számú levélre együttesen válaszolt: 1608. 

febr. 16. (Austr. 21,303). 
10. [Zágráb? 1608. okt.]; Aquaviva válasza: 1609. jan. 3. (Austr. 2 I, 336). 
11. [1610. márc.]; Aquaviva válasza: 1610. jún. 26 (Austr. 2 I, 396). 
12. [Alsólindva, 1610. szept.]; Aquaviva válasza: 1610. okt. 30. (Austr. 2 1,410). 
13. [Alsólindva, 1611. febr. 6.]; Aquaviva válasza: 1611. ápr. 9. (Austr. 2 1,438). 

6 A gazdag, évszázadokon át keletkezett forrásanyagot a jezsuita rend római történeti levéltárá
ban (Archívum Romanum Societatis Jesu = ARSI) őrzik. A Vásárhelyire vonatkozó és más, főként 
XVII. század eleji adatokat a rend egyetemes főnökeinek, a generálisoknak évszázadokon át kötetbe 
rendezett leveleskönyveiből, továbbá a rendi névtárakból, katalógusokból gyűjtöttem össze. E mun
kámat Dr. Lukács László rendi történetíró útmutatásával és segítségével végezhettem. Ezért ezúton 
is köszönetet mondok. - A magyar vonatkozású rendi névtárakat 1600-ig, a generálisok levelezésének 
magyar vonatkozású iratait 1592-ig három kötetben (a negyedik megjelenés előtt) a jezsuita rend 
történeti intézetének (Instítutum Historicum S. I.) kiadványsorozatában (Monumenta Historica 
S. I. = MHSI) LUKACS László adta ki. - E tanulmányban a forráskiadványok és az eredetiben hasz
nált levéltári fondok jelölése az ARSI és MHSI szerkesztői által kialakított címleírások, rövidítések 
szerint a következő: 

MAH III. = Monumenta Antiqua Hungáriáé III (1587-1592). Ed. Ladislaus LUKÁCS S. I. Romae 
1981. (MHSI vol. 121.) 

Catalogi I, = Catalogi personarum et officiorum provinciáé Austriae S. 1.1 (1551-1600). Ed. 
Ladislaus LUKÁCS S. I. Romae 1978. (MHSI vol. 117.) 

Austr. 11 és Austr. 1II = Epistolae Generalium ad provincialem Austriae I-II (1573-1600). 
Austr. 21 és Austr. 211 = Epistolae Generalium ad provincialem Austriae I-II (1601-1619). 
Austr. 20 =>Missio Hungarica et Transylvanica (1582-1744). A 398 foliót tartalmazó kötetnek a 

török misszióra vonatkozó részeit kivonatosan leírta: Szilas ésFricsy. 
Szilas = SZILAS, László S. I.: Inventar der die Jesuitenmission im türkischen Ungarn betreffenden 

Dokumente im Band Austr. 20. des römischen Archiv der Gesellschaft Jesu. In: Südosteuropa unter 
dem Halbmond. Prof. Georg Städtmüller zum 65. Geburtstag gewidmet. München 1975. 255-267. S. 
(E dolgozat tételszámait idézem.) 

Fricsy = FRICSY Ádám: Levelek a hódoltsági Pécsről 1613-1619. In: Baranyai helytörténetírás 
1981. Pécs 1982. 57-107.1. (Idézetben a levelek tételszáma található.) 

Az elvétve idézett más római levéltári fondok jelzete, leírása, keletkezésének rövid története a 
MAH I-II. (Roma 1969-1976) és a Catalogi I. bevezetésében található. 
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14. [Grác? 1611 első felében]; Aquaviva válasza: 1611. júl. 16. (Austr. 2 1,450). 
15. [Alsólindva, 1611 végén?]; Aquaviva válasza: 1612. jan. 24. (Austr. 2 1,476). 
16. [Grác, 1612. ápr. 17.]; Aquaviva válasza: 1612. ápr. 28. (Austr. 2 1,489). 
17. [Pécs? 1613. jan. ?]; Aquaviva válasza: 1613. febr. 2. (Austr. 2 1,512). 
18. Pécs, 1613. márc. 18. Bartholomaeus Kasicnak Belgrádba. Autográf. (Austr. 20, fol 41. - Szilas 

nr.7. -FricsylII.) 
19. Pécs, 1613. márc. 21. Bartholomaeus Kasicnak Belgrádba. Autográf. (Austr. 20, fol 42. - Szilas 

nr. 8. - Fricsy IV.) 
20. Pécs, 1613. ápr. 23. Bartholomaeus Kasicnak Belgrádba. Autográf. (Austr. 20, fol. 45. -Szilas 

nr. 10. - Fricsy V.) 
22a. [Pécs, 1613. máj.?]; Aquaviva válasza 1613. júl. 20. (Austr. 2 I, 328. - Fricsy XI.) 
21. Pécs, 1613. jún. 3. Bartholomaeus Karcnak és Szini Istvánnak Belgrádba. Autográf. (Austr. 20, 

fol. 60. - Szilas nr. 17. - Fricsy XIII.) 
22. Pécs, 1613. jún. 6. Bartholomaeus Kasicnak Belgrádba. Autográf. (Austr. 20, fol. 61-63. -

Szilas nr. 19.) 
23. [Grác, 1614. ápr. 1.]; Aquaviva válasza 1614. ápr. 26. (Austr. 2 II, 581). 
24. [Grác, 1614. ápr. 6.] 
25. [Grác, 1614. ápr. 20.] 
26. [Grác, 1614. ápr. 29.]; Aquaviva generális a 24., 25. és 26. számú levélre együttesen válaszolt: 

1614.máj. 5. (Austr. 211,585). 
27. Róma 1614. okt. 18. Aquaviva generális levele Vásárhelyinek Pécsre. Ferdinand Alber bécsi 

provinciálistól szerzett értesülésének nyomán. (Austr. 2 II, 613-614). 
28. Róma, 1616. aug. 20. Vitelleschi generális levele Vásárhelyinek Belgrádba. Közelebbró'l meg 

nem jelölt forrásból szerzett értesülések nyomán. (Austr. 2 II, 752). 
29. [1616 ó'szén?] Erre a levélre hivatkozik Vitelleschi generális a Rómában, 1616. nov. 16-án kelt, 

Ferdinand Alber bécsi provinciálisnak írt levelében. (Austr. 2 II, 770). 
30. [1616 őszén]; Vitelleschi generális 1618. máj. 19-én válaszolt Vásárhelyinek egy datálatlan 

(nulla loci aut temporis nóta adscripta) és feltűnően késve érkezett levelére, amelyben a 
konstantinápolyi útról 1616 őszén történt megérkezéséről volt szó. 

31. Róma, 1617. szept. 30. Vitelleschi generális levele Vásárhelyinek Pécsre. Gaspar Graziani portai 
követ leveléből szerzett értesülések nyomán. (Austr. 2II, 840). 

32. [Bécs? 1617. nov. 15.]; Vitelleschi válasza: 1617. dec. 23. (Austr. 2 II, 860). 
33. Bécs, 1618. jan. 25. Autográf. (Austr. 20, fol. 144). 
34. Pozsony, 1618. ápr. 28. Autográf. (Austr. 20, fol. 145). 
35. [Pozsony, 1618. máj. 7.]; Vitelleschi generális a 34. és 35. számú levélre együttesen válaszolt: 

1618. jún. 9. (Austr. 211,924). 
36. Bécs, 1618. júl. 10. Autográf. (Austr. 20, fol. 146); Vitelleschi generális válasza: 1618. aug. 18. 

(Austr. 211,945). 
37. [Újvár, 1618. júl. 20.]; Vitelleschi generális válasza: 1618. okt. 27. (Austr. 2II, 960); később erre 

a levélre ismét visszatért: 1618. nov. 3. (Austr. 2 II, 962). 
38. Gyulafehérvár, 1618. aug. 7. Autográf. (Austr. 20, fol. 147); Ez a levél több hónapos késéssel 

ért Rómába, ezért Vitelleschi válasza 1619. febr. 16-án (lásd alább a 43. levélnél). 
39. Gyulafehérvár, 1618. aug. 28. Autográf. (Austr. 20, 148-149). Vitelleschi válasza: 1618. okt. 

27. (Austr. 2 II, 960). 
40. Gyulafehérvár, 1618. szept. 22. Autográf. (Austr. 20, fol. 150). 
41. [Gyulafehérvár, 1618. okt. 26,] 
42. [Gyulafehérvár, 1618. okt. 29.] Vitelleschi generális a 40., 41. és 42. számú levélre együttesen 

válaszolt: 1619. jan. 12. (Austr. 2 II, 979). 
43. [Gyulafehérvár, 1618. dec. 17.]; Vitelleschi válasza: 1619. febr. 16. (Austr. 2 II, 991-992). 
44. Gyulafehérvár, 1619. febr. 16. Autográf. (Austr. 20, fol. 152). 
45. Szatmár, 1619. ápr. 23. Autográf. (Austr. 20, fol. 153). 
46. Bécs, 1619. máj. 21. Autográf. (Austr. 20, fol. 158). Vitelleschi generális a 44.,45. és 46. számú 

levélre együttesen válaszolt: 1619. jún. 15. (Austr. 211,1032-1033). 
47. Pozsony, 1619. júl. 9. Autográf. (Austr. 20. fol. 159). 
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A felsorolásból tehát kitűnik, hogy az 1., 2., 18-22., 32., 34., 38-40.,44-47. levél (17 darab) 
Vásárhelyi Gergely kezétől származik. A szögletes zárójelben levó' levelekre, azok tartalmára a generáli
sok válaszának fogalmazványából, azok címzéséből következtethetünk (28 darab). A 27-28. és 30. 
levél Vásárhelyinek szólt (3 darab) nem tőle, hanem más forrásból szerzett értesülés nyomán. 

A pálya kezdete 

Marosvásárhelyen született - a rendi névsoroknak életkorára vonatkozó adataiból számítva -
1560-ban. Nevét Vásárhelyi-nek, a Kempis-fordítás ajánlásának végén Maros Vásárhelyi-nek írta. 
Iskoláit nem a jezsuitáknál kezdte. 1584. ápr. 16-án a lengyelországi Wünóban lépett be a rendbe.7 

1587-ben a kolozsvári iskolában mint a legalsó osztályba járó gyerekek magyar praeceptora 
tanított. Amikor 1588-ban a medgyesi országgyűlés a jezsuitákat Erdélyből száműzte, a lengyel 
rendtartományhoz tartozó moldvai misszióba ment. 1590-ben Braunsbergben a grammatikai osztályt 
vezette és a konviktusban prefektus volt. A messze földön híres kollégiumban, amelyet ebben az 
időben akartak egyetemi rangra emelni, Vásárhelyi magyarokkal és erdélyiekkel volt együtt. Az iskolai 
alkalmi nyomtatványokban olvasható Kolozsvári Jeremiás és a székely Petri András (Andreas Petri 
Siculus) neve. Az idősebb hallgatók között volt Háportoni Forró Pál „nobilis Transylvanus", utóbb 
Bethlen Gábor udvari történetírója is, akinek a bibliai Jóbról szóló latin versezetet 1590-ben Brauns-
bergben Báthori András bíborosnak szóló ajánlással kinyomtatták. Ugyanebben az évben a braunsbergi 
kollégiumban maga a bíboros is megfordult, sőt a jezsuiták vendége volt Balassi Bálint.* 

A következő tizenegy esztendőt - 1591-1601 között - Vásárhelyi Erdélyben töltötte; a rendi 
névsorok szerint 1595-ig „in missione Transylvanica", 1596-1597-ben Kolozsvárott, majd 1598-tól 
Gyulafehérvárott mint elöljáró.9 A levéltári források nyomán ez a korszaka már részleteiben is 
megelevenedik. A kiutasító országgyűlési határozat ellenére Báthori Zsigmond fejedelem lopva vissza
hívta a jezsuitákat. Titkolniok kellett mivoltukat, ezért világi papi ruhát, az elöljárók kanonoki 
öltözetet viseltek. Ez a szokás Erdélyben és a töröktől megszállt területeken később is megmaradt.1 ° 
Vásárhelyit 1591-ben előtt Moldvából Fogarasra küldték Báthori Boldizsár udvarába, majd 1592-ben 
Gyulafehérvárra, a fejedelem mellé. Báthori Zsigmond azonban nem volt vele megelégedve; kevesellte 
tudását és félt tőle, hogy meggondolatlan, erőszakos térítési kísérleteivel a jezsuitákra vonhatja a 
protestánsok és antitrinitáriusok haragját. Vásárhelyi ugyan azt írta, hogy székely volta miatt nem 
kedvelik a fejedelmi udvarnál.1 * Az igazi ok azonban nyugtalan, örökös helyváltoztatást igénylő 
természetében rejlett. Talán ezért is hivatkozott olyan gyakran gyenge, megromlott egészségére is, és 
ezért kérte magát újabb meg újabb beosztásokba. így már 1592-ben szeretett volna egy időre 
valamelyik német vagy olasz kollégiumba visszavonulni testi-lelki pihenésre.1 2 1593-ban azután a 
fejedelem környezetétől szabadulva egy időre elhagyhatta Fehérvárt, és a székelyudvarhelyi misszióban 
térítette az antitrinitáriusokat. A hivatalos rendi feljegyzésekben híres és kedvelt magyar szónokként 
tartották számon. 1595-ben, amikor Báthori Zsigmond a katolikusoknak visszaadta a gyulafehérvári 
templomot, az első ünnepélyes istentiszteletre is Vásárhelyit küldték. A kolozsvári városi pénzeket 
kezelő tanácsúr, az ifjabb Heltai Gáspár ekkor jegyezte be a számadáskönyvbe: „2. Mártii 1595. 
Gergely pap megyén Monostorról Fejérvárra occupálni és az nagy egyházban misét celebrálni vasár
napra. Tordáig 3 lóval vitte Hoec Mátyás den. 75.m 3 Vásárhelyi első erdélyi korszakának végén, 
1599-ben jelent meg Kolozsvárott a Heltai-műhelyben Canisius-fordításának első kiadása Keresztúri 
Kristóf fejedelmi tanácsos költségén és neki szóló ajánlással. 

7Catalogi I. nr. 126. - Possevino, A.:De seminariis pontificiis (ARSI, Opp. NN. 326.), fol. 342. 
«GÖMÖRI György, Adalékok Balassi utolsó lengyel útjához. ItK 1976. 684-694. - A Balassival 

való kapcsolatra KLANICZAY Tibor hívta fel a figyelmet: Hungarológiai Értesítő, 1980. II. évf. 33. 
9CatalogiI.nr. 134-143. 

1 0 MAHIII.doc. 195., 211. 
1 1 2. levél. 
12MAHIII.doc. 316. 
1 3 VERESS, Andreas, Annuae Litterae Societatis Jesu de rebus transylvanicis temporibus 

principum Báthory (1579-1613). Bp. 1921. (Fontes rerum transylvanicarum 5.) 46. 
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1601-ben Vásárhelyi Gergelynek el kellett hagynia Erdélyt, aminek oka Giorgio Basta császári 
biztos embereivel és Mihály havasalföldi vajdával való kapcsolata volt.1 * Aquaviva generális június 
16-án kelt leveléből kitűnik, hogy ebben az időben levelezésük is akadozott, pedig a generális szeretett 
volna híreket kapni az Erdélyben történtekről.1 s Október 13-án pedig már a turóci rezidenciába 
címezik a Vásárhelyinek írt levelet, utalással sebesülésére, a fehérvári kollégium és a város pusztulására, 
templomuk meggyalázására.16 December 8-án a generális nyugtázta Vásárhelyi felgyógyulásáról 
küldött jelentését; egyben a levelezésben, bizalmas beszélgetésben való óvatosságra intette.17 

1602-1606 között a vágsellyei ház tagja volt; kezdetben a kollégium építkezési munkálatait 
irányította (fabricae procurator), 1605-ben hitszónoki, gyóntatói feladatot látott el, 1606-ban ismét 
betegeskedett és a könyvtárat kezelte.1 * 1604 őszéről egy protestáns krónikás, Sepsi Laczkó Máté 
jegyezte fel, hogy Pethe Márton kalocsai érsek és királyi helytartó a Szatmarliszkan reformátusoktól 
elfoglalt templomot két jezsuitának, Vásárhelyi Gergelynek és Bezerédi Pálnak adta át, akiknek 
azonban egy hónap múlva már menekülniök kellett innen.1 9 Ugyanebben az évben Bécsben megjelent 
a Canisius-fordítás második kiadása Daróczi Ferencnek, Básta egykori erdélyi kancellárjának szóló 
ajánlással. 1606-ban betegen a csehországi Krumlovba küldték, ahol két évig a könyvtár keze
lője volt.20 

Zágráb, Alsólindva és a Missio Turcica 

A rendi névsorok szerint Vásárhelyi Gergely 1607 őszétől 1609 elejéig Zágrábban működött; az 
1608. évi Catalogus brevis-ben a kollégium elöljárójaként szerepelt. Ebből az időből való hat levele is 
arról tanúskodik, hogy a Draskovich János horvát bán által pár éve alapított kollégium építkezési 
munkáit, az iskola és a jezsuiták vezetésére bízott püspöki szeminárium szervezését bonyolította.21 Az 
1608 októberében kelt levelében azonban - a generálistól kapott válasz erre utal - már arról írt, hogy 
szeretne misszióba menni. Ez a XVII. század első évtizedében kialakult főúri udvari missziókat 
jelentette. Ilyen volt Alsólindván Bánffy Kristófnak, Draskovich János bán vejének várában, Forgách 
Zsigmond felső-magyarországi főkapitány kassai udvarában és 1612-től Eszterházy Miklós mellett 
Galántán. Az első a gráci és zágrábi kollégiumok hatókörébe esett, a másik kettő a bécsi provinciális és 
az ottani kollégium közvetlen felügyelete alá tartozott. A missziók tagjai a főúri birtokokhoz tartozó 
falvakba is kijártak a jobbágy alattvalók lelki gondozására, katolikus hitre térítésére. Az alsólindvai 
misszió tagjait ezenkívül még a töröktől megszállott területeken élő keresztények is vonzották. 

Vásárhelyi a rendi katalógusok szerint e missziók közül kettőben fordult meg. 1609-ben rövid ideig 
Forgách Zsigmond udvarában tartózkodott.22 Innen hamarosan Alsólindvára ment, ahol az 
1610-1611. évet töltötte. 1610 márciusában már itt készítette beszámolóját Aquaviva generálisnak.23 

További öt leveléből24 azonban az is kitűnik, hogy figyelme egy másfajta misszióra terelődött: a török 
megszállás alatt élő keresztények közé kívánt menni. 1610 végén jelezte Aquaviva generálisnak, hogy a 
kanizsai basa hívta őt két ördögtől megszállottnak gyógyítására.2 s Kérése Rómában feltűnést 

14 SZÁDECZKY Lajos, Regeszták Mihály vajda történetéhez. TT 1884. 259., 636. 
1 s 3. levél. 
1 5 4. levél: SS. Christi corpus e ciborio eiecerunt et disperserunt. 
17 5. levél. 
1 8 AHSI Austr. 123, fol. 63., 69v., 84v., 107v. 
"Gróf MIKÓ Imre, Erdélyi történelmi adatok. III. Kolozsvár 1858.50. - Sepsi Laczkó Máté 

krónikájának vonatkozó mondatait idézte JENÉI Ferenc, ItK 1961.597. 
2 0 AHSI Austr.25 II, 271: Valetudinarius laborat ulcerosis pedibus. Praefectus bibliothecae. Vö. 

Austr. 123,116v. 
2 »6-11. levél. 
12 Catalogi I. 655., 794., 807. lap; társai Dobokay Sándor és Szentgyörgyi János voltak. 
2311. levél. 
2 412-16. levél. 
2 s Betegségekre, orvosló szerekre, áldást közvetítő jelekre Vásárhelyi levelezésében gyakran 

találunk orvostörténeti vonatkozású, olykor néprajzi összefüggéseket is sejtető megjegyzéseket. A dü
höngő járványok, a „mérgezésnek" gondolt fertőző betegségek gyógyítására ismételten gyógyszert kér 
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kelthetett és felhívta a figyelmet a hódoltsági területeken kínálkozó munka lehetó'ségére. Aquaviva 
generális több levelet is küldött ez ügyben Giovanni Argenti bécsi provinciálisnak, és közölte vele, 
hogy e vállalkozáshoz engedélyt adott.26 Vásárhelyit pedig okosságra és óvatosságra intette.27 Egy 
év múlva érkezett Rómába a kanizsai útnak eredményeiről a jelentés.28 1612. június 16-án azután 
a generális már arról értesítette Bánffy Kristófot és a bécsi provinciálist, hogy Vásárhelyi Gergelyt 
az alsólindvai misszióból Pécsre engedte.29 Ugyanekkor jezsuiták mentek Belgrádba (Alba Graeca) 
is, és hamarosan kiterjesztették működésüket a török hódoltság déli részeire, eljutottak Mohácsra, 
Kalocsára, Temesvárra és a környező falvakba.30 Munkájuk egyetemes rendi üggyé lett, amiről 1612. 
július 7-én Aquaviva generális Forgách Ferenc esztergomi érseket is értesítette.3' 1613. február 2-án 
pedig azt írta Vásárhelyinek, hogy V. Pál pápa is felfigyelt tevékenységükre.32 A római rendi köz
pontban pedig a misszióból küldött leveleket a fontos magyarországi jelentésekkel együtt ettől kezdve 
külön kezelték.3 3 

1613-1617 között Vásárhelyi kisebb megszakításokkal négy esztendőt töltött Pécsett és a hódolt
sági területeken. Ennek az időszaknak ismerjük több fontos szereplőjét is. Közöttük rendtársa, a 
horvát származású Bartholomaeus Ká&c' (Cassius) a misszió elöljárója is volt és a belgrádi házat, iskolát 
vezette. Neki 1613 első felében egymás után öt levelet írt gondjairól, munkájáról, viszontagságairól. 
Ezeket fontosságuk miatt küldhették el Rómába.34 

Pécsett 1613-tól az erdélyi születésű Jékely Zakariással, 1615-től Szini Istvánnal, majd a horvát 
származású Matthaeus Vodopiával volt együtt. A katalógusok szerint 1613-1615 között Vásárhelyi is 
viselte a misszió elöljárói tisztét. A pécsi plébánost, Johannes Simon Matkovich nevű világi papot a 
boszniai püspökség ferences adminisztrátora küldte. Vele Vásárhelyinek sok baja támadt, amit 
Kasicnak írt leveleiben rendre elpanaszolt. Don Simone miatt éleződött ki az új naptár ügye is. Pécsett 
ugyanis ekkor még nem vettek tudomást a XIII. Gergely pápa által 1583-ban kezdeményezett és 
bevezetett naptárreformról; a katolikusok, reformátusok és az antitrinitáriusok egyaránt az ó-naptárt 
használták. Vásárhelyit a naptár megváltoztatása miatt bevádolták a török hatóságoknál. Egy Szűcs 
Miklós nevű pécsi polgár kivételével még a katolikusok is elfordultak tőle. Szűcs 1613 júniusában az 
elmérgesedett ügyről magyar nyelvű levélben számot be Kasicnak.3 s 

A naptár-ügy során kerülhetett kapcsolatba Vásárhelyi először Bethlen Gáborral is. Erre az első 
adatot 1613. április 23-án kelt levelében találjuk.36 Bethlen 1612 szeptemberében Báthori Gábor 
fejedelem elől kimenekült Erdélyből. 1613 februárjában I. Ahmed szultánnál járt, hogy az erdélyi 
fejedelemség elnyerésére vonatkozó kérését személyesen adja át. Hazatérőben a hódoltsági területeket 
végigjárta és eljutott Belgrádba, Budára, Pécsre.37 Pécsi látogatásakor történt, hogy Vásárhelyi a 
naptár-ügyben a török elöljáró elé került, aki őt halálra ítélte. Bethlen Gábor közbenjárására azonban 

(45., 46. levél:antidotacontravenena). Máskor az orvosló szereket megnevezi: Bezoár kő (11. levél; egy 
keleti kecske belében képződő, foszforsavat tartalmazó, gyöngyszerű képződmény: vö. CLAUDIUS, 
Richardus, Bezoar lapidis descriptio. Frankfurt 1576. RMKIII 650. Appendix.) - Theriaca (44. levél; 
növényi eredetű, viperamérget is tartalmazó gyógyszer); Aqua auri (18. levél). Áldást közvetítő jelek: 
Agnus Dei (11., 30., 39., 42., 43., 45., 46. levél; agnus caereus, a lateráni bazilika húsvéti gyertyájából 
készült viasz Istenbáránya-medália, amit Rómában pápai áldással ellátva hét évenként hoztak for
galomba); Cingula quibus cathedra S. Petri circumdata fuerit (44. levél). 

26Austr. 21,425., 438. 
2 7 13. levél. 
2 815-16. levél. 
2'Austr. 21,494. 
3 0A pécsi török misszió történetét, részben az itt ismertetett források alapján, vázlatosan 

összefoglalta FRICSYÁdám,/4 pécsi egyházmegye schematizmusa. Pécs 1981. (Szerk. CSIGI Imre, 
KNEIP István.) 77-100. 

3 ' Austr. 21, 496. 
3 217. levél. 
3 318-36. levél. Lásd még SZILAS László és FRICSY Ádám idézett közleményének bevezetését. 
3 418-22. levél. 
35 Austr. 20. fol. 23-24. 
36 20. levél. 
3 7 Austr. 20. fol. 72-74., Szilas 24. 
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az ítéletet számkivetésre, a hódoltsági terület elhagyására változtatta; később pedig megfelelő pénz 
lefizetéséért az ítéletet vissza is vonta. Az ügy nagy port vert; nyomát a generális, Kasic és Szini között 
folyó levelezésnek több mint húsz darabjában megtaláljuk.3 * 

Az izgalmak után, 1614 elején Vásárhelyi Grácba ment, a katalógusok szerint betegségéből 
gyógyulni. A generális innen kért tőle jelentést a pécsi helyzetről, a hódoltsági terület közbiztonságáról 
és a török hatóságok magatartásáról.39 Ezekben a hónapokban rendezhette sajtó alá Canisius-
fordításának harmadik kiadását is, amelyben először szerepelnek a magyar énekek, és amelynek 
függeléke hitvédelmi traktatussal bővült. Az előszót 1615. január 18-án Bécsben keltezte, és ebből 
újabb összefüggésekre következtethetünk. Az előző év októberében ugyanis ismét megfordulhatott 
Pécsett, mert Rómából ismét ide címeztek számára levelet. Ebben a generális a plébánossal való 
békességre és türelemre figyelmeztette, és megemlítette, hogy a „császár követe" a pécsi misszió ügyét 
ismételten szorgalmazta.40 Ez Gaspar Grazianira, a török szultánnak kalandos életű diplomatájára 
vonatkozik, aki a nakszoszi herceg (Dux Naxiae) címet is viselte, jó kapcsolatot tartott a pápai udvarral 
és a jezsuitákkal. 1614-ben Konstantinápolyból Bécs felé tartott, és útja során meglátogatta azokat a 
helyeket, ahol jezsuiták működtek. Belgrádban és Pécsett találkozott Szini Istvánnal és Vásárhelyivel 
is. Tapasztalatairól szeptember 17-én olasz nyelvű levelet írt az osztrák provinciálisnak, amelyben 
jellemezte a Missio Turcica helyzetét; egyben felhívta a figyelmet az Erdélyben mutatkozó lehető
ségekre, amelyet olyan fontosnak ítélt, mint a jezsuiták japán vagy indiai misszióját.4' Erre a 
látogatásra utalt Aquaviva generális is az 1614. október 18-án Vásárhelyinek írt, imént idézett 
levelében. Graziani 1615. július 14-én Bécsben írta alá a II. Mátyás és I. Ahmed között létrejött 
szerződést, amely az 1606-i zsitvatoroki béke érvényességét húsz évre meghosszabbította. Bizonyára a 
vele kapcsolatot tartó jezsuiták, talán éppen Vásárhelyi sugalmazására a szerződésbe belekerült az a 
cikkely, amellyel a hódoltsági területen működő katolikus papok, a jezsuiták oltalmazására kötelezte 
magát a szultán.4 2 

1615-ben forrásaink hallgatnak a török misszióról. Ebben az évben halt meg Claudio Aquaviva. 
Utóda, Vitelleschi generális 1616. július 23-án és augusztus 13-án a bécsi provinciálisnak, augusztus 
20-án pedig Vásárhelyinek küldött levelet. Ezekből kiderül, hogy Vásárhelyi a szultán követét, 
Grazianit elkísérte Konstantinápolyba, hogy a hódoltsági missziók számára a szultántól megerősítést 
szerezzen. A generális szerint erre semmi szükség sem volt, hiszen a nemrég felújított békekötés a 
jezsuiták misszióit kellően biztosította. Vásárhelyi pedig engedély nélkül elhagyta állomáshelyét, és 
ezért büntetést érdemel.4 3 Ez az utazás azonban valamilyen eredménnyel járhatott, mert a generális 
1616. november 16-án jóváhagyólag tudomásul vette.44 

38Szilaspassim. 
39 23-26. levél. 
4 ° 27. levél: Etiam magni Domini ad Caesaream Maiestatem Legati postulationem . . . pro istis 

partibus repetitam. - Gaspar Graziani Boszniában született, olasz eredetű családból. A török elől 
fiatalon Velencébe menekült, ahol az angol követ szolgálatába állott. Több nyelven is beszélt. 
Hamarosan a török portához szegődött, ahol megszerezte a nakszoszi hercegi címet. 1619. február 4-én 
török segítséggel elnyerte a moldvai fejedelmi trónt. A következő évben a török ellen szövetkezett a 
lengyelekkel, sőt Erdély megtámadására is gondolt Bethlen Gábor felső-magyarországi hadjárata idején. 
Mikor a török emiatt trónjától meg akarta fosztani, lemészároltatta a szultán követét háromszáz főnyi 
kíséretével együtt. Végül saját alattvalói fordultak ellene és 1620 szeptemberében meggyilkolták. -
Életrajzát Giovanni Battista Malbi nevű titkárának emlékirata és egy 1620-ban Bécsben kiadott 
újság-nyomtatvány alapján összefoglalta: IORGA, Nicolae,Manuscripte din biblioteci stärine relative la 
istoria románilor. Bucuresci 1899. 27-53. Graziani római kapcsolatairól: VASILIU, Virginia, // 
Principato moldavo e la Curia Papaié fra il 1606-1620. Diplomatarium Italicum. II. Roma 1930. 
19-21. - Feltehetően Graziam 1615-i követjárásának emlékét őrzi az a csonka nyomtatvány, amely 
In insignia illustrissimi ducis Casparis Gratiani címmel a budapesti Egyetemi Könyvtár RMKII, 50. 
jelzetű kötetéhez kötve ismeretes. 

4 ' Austr. 20. fol. 108., SZILAS 59. 
42MARCZALI H.-ANGYAL D.-MIKA S., Enchiridion.. . A magyar történelem kútfőinek 

kézikönyve. Bp. 1901-1902. 655. 
4 3 28. levél, Austr. 2 II, 744., 749-750. 
44 29. levél. 
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Az események azonban ekkor már újabb irányt vettek. Vitelleschi imént idézett leveleiből ugyanis 
kiderül, hogy 1616 őszén Szini István is engedély nélkül elhagyta a török missziót és Erdélybe ment. ö 
november 24-én kapott utólagos jóváhagyást e vállalkozásához, mert erdélyi útja a fejedelemnek, 
Bethlen Gábornak kívánságára történt.45 Pontosan egy év múlva, 1617. november 21-én Szini már 
Kolozsvárról írt részletes olasz nyelvű jelentést Rómába az erdélyi, főként Gyergyóban, Csíkban és 
Sepsiben élő katolikusok helyzetéről.46 Közben 1617 szeptemberében Graziani követ arra kérte a 
generálist, hogy Vásárhelyit engedje vele újabb konstantinápolyi útjára, hogy a félbemaradt tárgyalá
sokat folytathassák.4 7 Vitelleschi pedig december 2-án az osztrák provinciálisnak sajnálkozással írt a 
pécsi misszió esetleges megszüntetéséről.4 8 

Bethlen Gábor és a Missio Transylvanica 

1617 utolsó negyedétől a következő év derekáig Vásárhelyi Gergely hat levelet Bécsből és 
Pozsonyból keltezett.49 Ezeknek tárgya elmélkedő könyvének cenzúra-ügye, az Erdélybe való 
készülődés és Graziani követtel való második konstantinápolyi út terve. 

1618-ban jelent meg Bécsben a vasárnapi és ünnepi evangéliumokra és epistolákra írt elmélkedései
nek két kötete. A január 24-én kelt ajánlás Forgách Zsigmond felső-magyarországi főkapitánynak szólt, 
akit május 11-én az országgyűlés nádorrá választott. Vásárhelyinek az elmélkedések már korábban 
megjelent, változtatás nélkül nyomdába küldött részéhez nem kellett a rendi elöljárók engedélyét 
kérnie; a többit azonban el kellett olvastatnia a kijelölt cenzorokkal.50 Úgy látszik, elkövethetett 
valami hibát, mert az elmélkedések megjelenése után a bécsi rektor, Florianus Avancinus panaszt tett 
ellene Rómában; általában kifogásolta magaviseletét is és javasolta a magyarországi missziók meg
szüntetését. Vitelleschi generális elutasító válasza Vásárhelyi egyéniségének tömör jellemzése volt. A 
vádakat nem hitte el, és a missziók szükségességét hangsúlyozta. Vásárhelyinek jó tulajdonságai mellett 
vele született hibái is bőven vannak. Ezek azonban érdemeit, munkásságát nem érinthetik. Ami pedig a 
könyvet illeti, ha engedély nélkül jelent volna meg, a rektor mérjen rá megfelelő büntetést.s' Évekkel 
később, 1623-ban utolsó könyvének ajánlásában Vásárhelyi így utalt erre az ügyre: „Egy könyvet sem 
nyomtattattam, kinek irigy ellensége nem találtatott, noha mindeneket szent engedelem regulája 
szerint, megolvastak és revidáltak, ezt is ezelőtt hat esztendővel, azon cenzúra alá adtam." 

Ami a második konstantinápolyi utazást illeti, Vásárhelyi kezdetben lelkesedett érte. 1617. 
november 15-én megírta a generálisnak, hogy egészséges, erejét visszanyerte és alkalmasnak érzi magát 
az útra; amire az engedélyt meg is kapta.52 1618. január 25-én írt leveléből azt is megtudjuk, hogy 
Graziani ezekben a hónapokban ismét Bécsben volt és Vásárhelyi személyesen is találkozott vele. 
Bethlen tanácsosának, a katolikus Horvát Gáspárnak sugalmazására ugyanis az erdélyi misszió 
ügyében, a jezsuiták egykor birtokolt templomainak, javainak visszaszerzéséhez kérte közbenjárását a 
szultánnál, amire Graziani ígéretet is tett. Vásárhelyi ezt a levelét azzal zárta, hogy a következő héten 
már bizonyosan útra is kelnek, mégpedig Komárom irányában.53 Ismeretes, hogy három héttel később 
Komáromban II. Mátyás képviselői és a szultán követe az 1606-i zsitvatoroki békének újabb ki
egészítését írták alá, amelyben megegyeztek a hódoltsági falvak adózásáról. 

Ahogy múltak a hetek, hónapok, Vásárhelyi a Graziani követtel való utazás dolgában egyre 
bizonytalanabb lett. Március 4-én ült össze Pozsonyban az országgyűlés. Április 28-án Vásárhelyi 
jelentette a generálisnak, hogy a diéta végeztével, két hét múlva készül indulni. Az Erdéllyel való hely
zet azonban most már egészen más, mint két hónappal korábban volt. Nem tudni, hogy Bethlen mit 

4 sAustr. 211,756-757. 
46Austr. 20.fol. 140-141. 
4 7 30. levél. 
48Austr. 211, 852-853, 855 
4 9 32-36. levél. 
50 32. levél. Austr. 211,862. 
5 • Austr. 2 II, 887. 
52 32. levél. 
5 3 33. levél. 
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forgat magában; nem írhat semmit, de majd megkísérli kipuhatolni szándékát. A konstantinápolyi 
utazásra vonatkozó végső elhatározását is Bethlentől teszi függővé.54 A július 10-én kelt levélben az 
Erdélybe való indulásról írt, és tíz nappal később már Érsekújvárról küldött levelet Rómába. Az út 
nagyobb részét Homonnai Drugeth Györgynek, az újonnan megválasztott országbírónak biztonságos 
kíséretében tehette meg. Homonnától az erdélyi határig a hátralevő negyven mérföldet királyi 
pátenssel és Graziani török nyelvű útlevelével utazta végig. Az új nádor, Forgách Zsigmond is 
ajánlólevelet adott számára Bethlen Gáborhoz. Különben a pozsonyi diéta idején Graziani gondos
kodott róla; az útra is ellátta 12 tallérral és ruhával. Remélte azonban, hogy Konstantinapolyba már 
nem kell elmennie, hiszen gyenge egészségével úgy sem bírná.5 5 Húzódozásának igazi oka valójában az 
lehetett, hogy Bethlen Gábornak nem volt jó véleménye Graziamról; okkal tarthatott attól, hogy a 
Bécs felé hízelgő, nagyravágyó követ bajt készít a fejedelem számára. 

A Missio Transylvanica létrejöttét Bethlen Gábor kezdeményezte, ö kért Pázmány Péter köz
vetítésével jezsuitákat Vitelleschi generálistól, aki ezt 1617. október 14-én meg is írta a bécsi 
provinciálisnak; jelezte azt is, hogy erre a feladatra Vásárhelyit tartja a legalkalmasabbnak; és ha ő nem 
mehetne Erdélybe, akkor is Konstantinapolyba utaztában tájékozódjék az ottani lehetőségekről.56 

Később Vásárhelyi is hivatkozott Pázmány érsek és Forgách Zsigmond közvetítő szerepére; mind
ketten helyeselték, hogy a jezsuiták világi papként, rendjüket titkolva menjenek Kolozsmonostorra és 
Gyulafehérvárra. A fejedelem mindenben megígérte a támogatást. A katolikusok szószólója, Horvát 
Gáspár előtt kijelentette: „Nem vagyok pápista, de pápista alattvalóim hűségéért katolikus bizalmasaim 
vannak."5 7 

A nyár végére Bethlen kívánsága teljesült. Vásárhelyinek hét, Gyulafehérvárról keltezett, saját kezű 
leveléből, amelyet pécsi prépostként írt alá, továbbá a generális válaszaiból áll össze a fejedelem 
közelében töltött hónapok képe. Bethlen a „katolikus fejedelmek szokása szerint" fogadta Vásár
helyit. Elhalmozta kegyeivel, és azt szerette volna, ha naponta asztalánál étkezne, állandóan közelében 
tartózkodna. Az erdélyi katolikus „bárók" gondoskodtak a jezsuiták ellátásáról; lakást, iskolai helyi
séget adtak nekik. Tanítványuk is volt elég. Nagy szükségük lett volna munkatársakra, két papra és két 
tanítóra; Vitelleschi generális ezt ismételten szorgalmazta a bécsi provinciálisnál „ennek a megromlott 
népnek vigasztalására".5 8 A fejedelem a katolikusok irányában türelmet gyakorolt; Vásárhelyi jöve
telére ugyan a „sötétség fejedelmének birodalma", azaz a protestánsok háborogtak ugyan; Bethlen 
azonban nem törődött velük. Szerette volna, ha az antitrinitáriusok ellen Szent Mihály^iap utánra 
hirdetett hitvitára a kálvinistákkal együtt a jezsuiták is elmentek volna. Vásárhelyi már engedélyt is 
kért elöljáróitól, hogy erre egy ariánus-ügyekben járatos rendtársát Pécsről meghívhassa, a generális 
azonban megfontoltságra intette. Vásárhelyi lelkesedett és derűlátó volt. 1618. augusztus 28-án azt 
írta Rómába, hogy ebben az évben Erdély fellélegzett és megszabadult a háborús veszedelmektől.59 

A fejedelem kezébe Bellarmin bíboros újdonságszámba menő aszkétikus írásait, a De ascensu mentis in 

54 34. levél: Longe aliter iam status Transylvaniae describitur, quam ante duos menses 
circumferebatur. Bene factum est ut non ante praemiterentur nostri quam certi aliquid haberemus. 
Princeps ad nullás meas respondit. Quid ruminet praeter promissa, ignoratur. Tentabo, quid habeat 
animi. 

5 5 37. levél. 
56Austr. 211, 844-845. 
5 7 33. levél: Princeps Transylvaniae ad instantiam illustrissimi Strigoniensis Petri Pasmani et 

illustrissimi domini Sigismundi Forgacz permittit, ut nostri Hungari revertantur habitu mutató et 
nomine Jesuitarum mutató, etiam si sint et sciantur Jesuitae, propter maiorem securitatem manendi. 
Et si bona Societatis abalienata a suis praedecessoribus redimere voluerint catholici, érit con-
tentissimus. Et si nomine suae Maiestatis principumque christianorum fuerint patres commendati, se 
facturum ut in comitüs Transylvanicis proponatur et promoturum quantum poterit in gratiam 
catholicorum. Non sum aiebat pápista, tarnen propter papistarum fidelitatem habeo catholicos famulos 
intimos. Haec et multa alia calamo excepit ipso principe porrigente D. Magnificus Caspar Horvát, qui 
nomine catholicorum égit cum Principe. 

5 8 Austr. 2 II, 961: ad desolatae gentis illius consolationem. 
59 39. levél: Ad ingressum meum tenebrarum principis regnum conturbatum est adeo ut ne 

Serenissimo Principi quidem parcitum est, qui tarnen ut est magnanimus parum videtur curare. 
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Deum (Roma 1615), a De aeterna felicitate sanctorum (Roma 1616) és a De gemitu columbae 
(Roma 1615) című könyveit adta, aki azokat „csodás gyönyörűséggel" el is olvasta.00 Vitelleschi 
generális válaszában az arianusokkal való vitatkozásért nem lelkesedett, de a szelídebb „térítést" nem 
ellenezte. Bethlen jóindulatában a katolikus ügy javát látta, és arra is célzást tett, a fejedelem maga is 
eljuthat a katolikus hit igazságára.6! 

Vásárhelyi levelezésének négy utolsó darabjából kiderül, hogy a Missio Transylvanica békésen 
induló munkája nem sokáig volt ilyen zavartalan. Három egymást követő levélre Vitelleschi generális 
együttesen adott választ, majd Vásárhelyi küldte el viszonválaszát, utolsó ismert levelét.6 2 A válasz és 
a viszonválasz keltezésekre hivatkozik, a darabok láncszemként kapcsolódnak egymáshoz. Vala
mennyi Magyarország és Erdély történetének vészteljes hónapjaiban íródott, és a Vásárhelyiről meg
rajzolható pályaképet is lényeges vonásokkal gyarapítják. Bennük a csehországi felkelésre, a harminc
éves háború eseményeire, az 1619. május 13-ra összehívott és augusztus 13-ig ülésezett pozsonyi 
országgyűlésre, Bethlentől nyert bizalmas közlésekre, a török hadaknak Belgrád körüli gyülekezésére 
vonatkozó megjegyzéseket olvasunk. És mindenekelőtt arról, hogy Vásárhelyi ismét útra kelt 
Erdélyből. Az események ismeretében utazásának indoklását ma is csak fenntartással, kétkedéssel 
fogadhatjuk. Közlésének módja is szokatlan. A napi események, gondok leírásába rejtett, becsúsztatott 
rövid mondatokból sejthető, hogy utazásának közelebbről meg nem nevezett célja volt. 

1619. február 16-án a generálisnak új betegségét jelentette: elvesztette hangját, ezért a fejedelem 
engedélyével húsvét után Bécsbe megy gyógyulást keresni. Itt közbevetette: .Azalatt majd kiderül, 
hogy itt mit remélhetünk, vagy kell-e félnünk." Majd azzal folytatja, hogy prédikációit az egyik vüági 
tanítóval mondatta. Ellátásuk jó, de nincs megfelelő lakásuk. Szini István elment a Székelyföldre. 
Segítőtársakra, két papra és világira volna szükség. A végén még hozzáteszi: a bécsiektől azt kérte, hogy 
a Rómából jövő leveleket tartsák vissza, nehogy Erdélyben sok kézbe jutva gyanút keltsenek.6 3 

A következő levelet április 23-án utazás közben Szatmárról keltezte. Az eleje hasonló az előbbié
hez. A rejtett célzások között ismét aggodalmaira utal: „Három hónapon belül kiderül, mitől kell 
tartanunk." Bethlen bizalmas ügyeket bízott rá: „Soha nem reméltem volna magamnak oly nagy 
kegyet, hogy titkait is közli velem." Ezt a levelet azért küldi előre, hogy a provinciális minél 
gyorsabban továbbíthassa Rómába; Bécsből majd bővebben ír.64 

Végül, majd egy hónap elteltével, május 21-én megírta bécsi jelentését: „Innen szabadabban írok 
Atyaságtoknak, mint Erdélyből, minthogy ott a török dühöngése miatt ebben az évben nagy veszedel
mekre kell számítanunk; maga a fejedelem sem mentes a veszélytől." Csendesebb időben szívesen 
megpihenne valamelyik kollégiumban; félő azonban, hogy a két hét múlva kezdődő pozsonyi ország
gyűlésen az itteni jezsuitákkal ugyanaz történik, mint Morva- és Csehországban történt. Erdélyi 
dolgokról írva megjegyezte, hogy ott nagy bizonytalanságot okoz a püspök hiánya; a fejedelem 
adományozhatná a címet, de a zavaros helyzet miatt erről nem lehet levelezni. Az országgyűlés 
befejeztéig Pozsonyban fog várakozni, mert a magyar főrendek kíséretében, amelynek biztonságáról 

6 °40. levél: Respiravit hoc anno Transylvania a bellorum tumultibus . . . Dedi libellos illustrissimi 
cardinalis Bellarmini Principi, mira delectatione perlegit de ascensu mentis in Deum. Item de aeterna 
felicitate, restat gemitus columbae. Dicit se nunquam simüem libellum legisse. 

6 ' 42. levél. - A pécsi és erdélyi jezsuita misszió levelezésében gyakran felmerül Enyedi György 
„ariánus" művének (Explicationes. Kolozsvár 1598.) említése és az arra írandó cáfolat terve (38., 40., 
43., 46. levél; Austr. 20.140-141.) 

«a 44-47. levél. 
6 3 44. levél. 
6 4 45. levél: Magna difficultate impetravi ab illustrissimo Principe ad instantiam omnium 

catholicorum dominorum, ut sua Celsitudo valetudinis curandi gratia Viennam mitteret. Vocem amisi 
penitus, spero me in termis recuperaturum... Quid timendum intra trés menses apparebit... 
Nunquam credidissem me főre in tanta gratia, ut sua secreta mecum communicaret. Cum valedicerem 
Suae Celsitudini, páter ait revertaris ea gratia te amplectar, sicut quivis principum christianorum, nihü 
tibi patiar. Dedit viaticum, patentes per suum principatum attributi; ut de equis victu comitativaque 
secura provideatur mandavit. Has volui Paternitati Vestrae praemittere ex itinere . . . Scribam Vienna 
Paternitati Vestrae quid sperandum timendumque. 



maga a király gondoskodik, kellemesebb utazni. Végül a Missio Turcica dolgairól is írt: a török ugyan 
Belgrádnál nagy felvonulásban van, a pécsiek azért békességben dolgozhatnak; küldött is nekik hatvan 
magyar forintot.6 5 

Vitelleschi generális a három levélre hosszan és feltűnő részletességgel válaszolt. Sorra vette az 
erdélyiek minden dolgát, majd a befejezésben Vásárhelyit végleg felmentette a visszatérés kötelezett
sége alól. „Minthogy azt látom, hogy Tisztelendőségedet a magas kor, a testi fáradalmak és a betegség 
nagyon megtörte, helyesnek tartom . . . . ha a jövó'ben a felette fárasztó utazásoktól tartózkodik és 
valamelyik kollégiumba pihenésre visszavonul... A szabadságnak és nyugalomnak idejét önmagára és 
az Istennek szentelt szemléló'désre fordítsa."66 A felmentő levélre Vásárhelyi 1619. július 9-én 
Pozsonyból válaszolt: feltétlenül vissza kell mennie Erdélybe, mert ezt Bethlennek és a katolikus 
rendeknek megígérte. Ha ennek eleget tett, visszatérhet pihenni; misszióba azonban már nem megy. 
Megjegyezte azt is, hogy Magyarországon nem sok jót remélhetnek a mieink; ha őfelsége seregeinek 
netán valami baja esnék, az egyházi státusnak ott is befellegzett.6 7 O 

Bizonyosra vehető, hogy Bethlen bizalmas üzenettel, titkos megbízatással küldhette Bécsbe Vásár
helyit, és őt a pozsonyi országgyűlés körül szerzett tapasztalataival visszavárta. Közben hetek-hónapok 
teltek és a helyzet egyre súlyosbodott. A király, II. Ferdinánd, akit az előző évben, alig egy hónappal a 
harmincéves háború kezdetét jelentő csehországi felkelés kitörése után koronáztak magyar királlyá, 
nem volt jelen a pozsonyi országgyűlésen. Június 13. és augusztus 28. között a Majna melletti 
Frankfurtban a birodalmi gyűlésen császárrá választották és megkoronázták. Alig tette ki lábát 
Bécsből, amikor június 6-án cseh felkelők csapatai körülzárták a várost. Július végére Bethlen Gábor is 
megállapodott a törökkel a II. Ferdinánd elleni hadjárat megindításáról; erről augusztusban már a cseh 
fölkelés vezetőit és Rákóczi Györgyöt is értesítette. Augusztus 26-án azután elindultak az erdélyi 
hadak; szeptember 5-én az első csapatok Rákóczi György vezetésével elfoglalták Kassát, ahová egy hét 
múlva Bethlen is bevonult. Október 14-én pedig már Pozsony is a kezén volt. 

Vásárhelyi az utolsó órában indult vissza Erdélybe. Augusztus elején még Kassa környékén 
járhatott. Példagyűjteményében ennek az utazásnak egy emlékét a nap pontos megjelölésével idézte: 
„Regéc várában sok esztendőiül fogva ezen vár áruló porkolábját néggyé vágták, négy vasból csinált 
nyársba tagjait felvonván, valamennyiszer háború üdő akar lenni, az előtt való éjjel azok az vasak kék 
lángot mutatnák, és szörnyű zugásokat tesznek. 1619. esztendőben láttam azon vasakat 9. August., 
zugása-is volt.. ,"68 Baljóslatú, sejtelmes emlékét a következő hetek eseményei mintha igazolták 
volna: „háború idő akar lenni". 

Hatvan esztendős volt ekkor. Életének hátralevő három évéről két utolsó könyvében találunk 
adatokat. Kempis-fordítását 1622-ban Kolozsvárott a Heltai-műhelyben nyomtatták (RMNy 1271), a 
Világ kezdetitől fogva jóságos és gonosz cselekedeteknek summáit pedig 1623-ban, a címlap szerint 
Kassán (RMKI 528 - RMNy 1289). 

A Kempis-fordítást saját bevallása szerint első erdélyi tartózkodása idején, 1594-ben „ez előtt is 
húszon nyolc esztendővel sok fő emberek kérésére" egyszer már elkészítette, a kézirat azonban a „sok 
háborúság miatt" elveszett. Az új fordítást Haller Zsigmondnak, Belső Szolnok vármegye főispánjának 
kívánságából készítette. Az ajánlást 1622. január 25-én - a nikolsburgi békekötés aláírása után három 
héttel - a „sok háborúságtól szabadulván" a Bethlen család jól megerősített és gazdagon berendezett 
reneszánsz várában, a Beszterce-Naszód megyei Betlenben írta: „Vegye azért Nagyságod szegény 
beteges Káplántól ne oly néven, kit Nagyságod böcsületi érdemlene, hanem szegény jó akaró szolgájá
nak szüből való más ember első munkáinak magyar nyelvre való fordításának zsengéjét, kit Nagyságod
nak ugy offerálok mint örök halál ellen bizonyos orvosságot. Betelen várába 1622. feria 25 Ianuarii. 
Nagyságod beteges káplána, M. Vásárhelyi Gergely Pécsi praepost."6 9 

6 5 46. levél 
66Austr. 211,1032-1033. 
6 7 47. levél. 
6 8 Lm. 333. 
69Betlen váráról: B. NAGY Margit, Várak, kastélyok, udvarházak. Bukarest 1973. 128-131., 

365-367. - Vásárhelyi és Pázmány Kempis-fordításának időrendjéről: JENÉI Ferenc, Vásárhelyi 
Gergely Kempis-forditása. ItK 1961.594-598. 
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Életrajzi vonatkozásokban még gazdagabb Vásárhelyi utolsó munkája, a sok viszontagság közepette 
megjelentetett, az erények és vétkek példáit tartalmazó vaskos kötete. Ajánlása minden rendű-rangú 
magyarnak és erdélyinek szól: „Tekintetes, Nagyságos és Nemzetes Uraknak, Fő embereknek, Egyházi 
rendeknek, Hivatalviselőknek, Polgároknak, köz rendeknek, kik Magyarországon és Erdélyben laknak, 
Maros Vásárheli Gergely alázatos szolgálattyát ajánlja." Műve elkészítéséhez az ötletet középkori 
mintából vette: „Kezdettem vala . . . ez eló'tt tizenhat esztendővel Csehországban létemben sok testi 
nyavalyáim között forditani egy kis könyvecskét magyar nyelvre, kik deákul Exempla virtutum et 
vitiorumnak nevezett Guielmus Pelardus püspök." A XIII, században élt lyoni érsek nyomtatásban is 
sok kiadást ért példatárához tehát még 1607-ben, a krumlovi jezsuita kollégium könyvtárában, 
könyvtárossága idején juthatott. A több mint másfél évtized múlva befejezett műve azonban már alig 
— inkább csak az azonos rendben sorakozó bibliai példáknál — hasonlított mintájához. Vásárhelyi 
maga gyűjtötte össze éveken át kezébe került könyvekből, olvasmányaiból művének anyagát: „Magam 
fejem találmányából semmit sem akartam Írásom közibe elegyíteni, hanem sok régi históriákat hires 
Bibliothecában olvastam, avagy sok bizonság által egyebektől értettem, avagy némely dolgot szemeim
mel láttam." Példáinál majdnem minden esetben idézte forrását, száznál több szerzőt, írót, könyv
címet. Csak gondos filológiai vizsgálat döntheti majd el, mit vett át korábbi divatos példatárakból, és mi 
való saját gyűjtéséből. Bizonyosan maga olvasott el sok XVI. századi könyvet, Zsámboki János 
Bonfini-kiadását vagy kortárs jezsuita szerzőket. Olykor „eretnek" forrásokra is utalt. A kortárs 
hangján mondott el példákat, történeteket Bocskai fejedelemről, Basta Györgyről, Mihály vajda 
szörnyű haláláról, Túri György pápai kapitányról, Várad török megszállásáról, Bekes Gáspárról, a 
havasalföldi rablásról vagy az 1614-es medgyesi országgyűlésről. Máskor viszont hallomásból népies, 
balladaszerű történeteket is idézett, mint például a Bűnről és annak jutalmáról szóló fejezetben: 
„Erdélyben vén embertől hallottam, hogy egy faluba holta után egy ifjat el temetvén, kezét minden
koron az fölszinen koporsójából kimutatja vala, noha mindenkoron eltakarnák; végre ily tanácsot 
adának anyjának, hogy kinyutott fiának kezét megverné erősen vesszővel, mivel hogy anyja vallást tőn, 
hogy ötét megverte volt egyszer. Kit megcselekedvén, többször karját ki nem nyújtotta."7 ° ö 

Példáit az 1607-1619 közötti években gyűjthette. Kéziratát utolsó bécsi-pozsonyi útjáról 
Erdélybe visszatérve vihette el Kassára. Ezért írhatta 1623-ban az ajánlásban: „Negyedik esztendőbe 
fordult, hogy Kassán kezdtem vala nyomtattatni, harmad fél száz forintot is fizettem, kölcsön kérvén 
jóakaróimtól, kivel ez óráig is adós vagyok." A kéziratot már 1619-ben a regéci várban tett látogatás 
körüli napokban adhatta át Johann Fest (Festus) kassai könyvnyomtatónak, akinek ez volt az utolsó 
munkája. A hazai könyvtörténet egyik legkalandosabb kiadványának históriája hasonlított nyugtalan 
írójának sorsához. Az ajánlásban olvassuk: „Az nyomtatásban felette sok fogyatkozások estének, mivel 
hogy az kikre biztam vala korrekcióját, meg ölettetettenek catholica rehgióért." Kassán 1619 őszén 
két jezsuita tartózkodott, Grodecz Menyhért és Pongrácz István; reájuk bízta Vásárhelyi könyvének 
korrigálását. Szeptember első napjaiban azonban Bethlen hadjáratának előcsapatai elérték Kassát; 
Rákóczi György hajdúi a két jezsuitát Körösi Márk kanonokkal együtt elfogták, megkínozták és 
szeptember 7-én mindhármukat megölték. 

A könyv balszerencséje 1622-ben még folytatódott: „Az nyomtató mester is, háza népével együtt 
pestisben megholt. Nem is végezte el, egynehány arcus héával vagyon. Az magam irt exemplárt fel nem 
találhatták. De az mi legnagyobb nehézségemre esett, gondviseletlensége miatt második könyvet az 
elsővel összeelegyítette, mig az első könyvnek háromszáz és nyolcvanöt levélen igaz számát elvétette, 
ki miatt igaz registromot nem irhatok." Vásárhelyi a végén, a Keresztyén olvasónak címzett, és a 
tárgymutatót, a registromot magyarázó utószavában keserűen újra megjegyezte: „Oly fogyatkozást 
tött az nyavalyás könyvnyomtató, ki miatt mind tisztessége, mind nyomtató eszköze elveszett volna 
(patientia! holta után, ugyan nagy kárvallások után is nem kell gonoszt szólni)." 

Johann Fest háza népével együtt pestis áldozata lett, elpusztult műhelyének felszerelése is,71 

elveszett Vásárhelyi kézirata és a könyvnek a vége is hiányzott. A régi magyarországi nyomtatványok 

7 0 I . m. 599. 
7 ' A kassai nyomda pusztulásáról: ECSEDY Judit, A gyulafehérvári fejedelmi nyomda eredete. 

MKsz 1975. 12-13. - A példagyűjtemény Kolozsvárott nyomtatott részeiről: JENÉI Ferenc, ItK 
1961. 598. 
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történetében alig ismerünk még egy olyan kiadványt, amely a háborús idők szegénységét, nyomorát 
ennyire tükrözné. Nagy papírhiányra vall, hogy az elkészült ívek némelyikéhez apró darabokból, 
olykor kézírás nyomait is viselő, használt irodai hulladékból ragasztották össze a szükséges méretű 
lapokat. A 736 lapnyi kinyomtatott mű krúdáit azután a nagy járvány után lopva szállíthatták 
Kolozsvárra. Se eleje, se vége nem volt, ezért a Heltai-műhelyben 8-8 számozatlan lapra kinyomtatták a 
bevezetőt, a tárgymutatót, továbbá Bethlen Gábor két familiárisának, Haportoni Forró Pálnak és 
Kamuthi Istvánnak latin köszöntő verseit. A címlap hátán Haportoni Forró Pál, Vásárhelyi egykori 
braunsbergi iskolatársa és a fejedelem történetírója Vergilius szellemét idézve disztichonokban siratta 
Festus nyomdász szerencsétlenségét; de a mű csonkasagaban is Vásárhelyi dicsőségére szolgál, amit a 
haza polgárai zengeni fognak, amíg csak víz folyik a Maroson a Duna felé: 

Quis Maró describat versu, mortalia casu 
Quo currant? homines quam mala multa premant 

Coeperat has Festus praelo committere dotes, 
Sed mors conatus supprimit ecce bonos . . . 

Ergo tibi gaude, pátriám qui talibus ipsam 
Ornas ingenii dotibus, arte, fide. 

Te patriae cives, Marysus dum curret in Istrum, 
Dicent unanimes carmine, laude, lyra. 

A példagyűjtemény „örökké vándorló" szerzője nem sokkal művének megjelenése után, a rendi 
följegyzések szerint 1623. október 18-án halt meg szülőhazájában, „in Transylvania".72 

72 FEJÉR, Josephus, Defuncti primi saeculi Societatis Jesu. 1540-1640. Pars. I. Romae 1982. 
263. pag. 
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