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Függelék 
 

Az átírási szabályok meghatározásakor a kiindulópontot a Lymbus ide vo-
natkozó alapelvei jelentették, amelyektől azonban több ponton eltértünk. A 
kézirat átírásakor nem tartottuk szükségesnek a később betoldott vagy ki-
húzott szavak jelölését, ezek ugyanis kizárólag másolási hibák javításai. A 
nyilvánvaló tollhibákat jelölés nélkül kijavítottuk. A „j” betűket megőriztük, 
a mellékjeleket elhagytuk. A kéziratban az ae betűkapcsolat kétféle módon 
(ligatúraként és az a-betűláb felső részéből jobbra enyhén felfelé hajló vo-
nalkával) szerepel, a két írásmód használata azonban ugyanazon szó eseté-
ben sem következetes. Mivel elsősorban a könnyű olvashatóságot tartottuk 
szem előtt, ezért nem tettünk különbséget a kettő között, azaz az átírt szö-
vegben mindig ae áll. A rövidítéseket jelölés nélkül feloldottuk. A tulajdon-
neveket betűhíven írtuk át. A kéziratban a következő esetekben szerepel 
nagy kezdőbetű: 

1. a mondat elején 
2. tulajdonneveknél és az azokból képzett mellékneveknél 
3. Isten és Krisztus különböző megnevezéseinél (Deus Optimus 
Maximus, Deus Pater, Optimum Numen, Dominus, Christus Magister, 
Christus Dux, Salvator stb.) 
4. Szűz Mária különböző megnevezéseinél (Beatissima Virgo, Mater, 
Dei Genetrix, Deipara, Tutelaris stb.) 
5. szentek neveinél (Indiarum Apostolus Divus Xaverius, Divus 
Xaverius Missionum Tutelaris, Divus Patriarcha Ignatius, Divus 
Patavinus stb.) 
6. intézményneveknél (Catholica Ecclesia, Societas) 
7. a katolikus egyház hivatali elnevezéseinél (Parochus, Missionarius, 
Pater, Vice-Archidiaconus stb., valamint az Apostolicus szónál) 
8. felekezetneveknél (Catholicus, Lutheranus, Luthericula) 
9. világi tisztségneveknél és az azokhoz kapcsolódó jelzőknél (Caesar, 
Princeps, Comes, Illustrissimus, Celsissimus, Reverendus stb.) 

A nagy kezdőbetű használata ezeknél – néhány jelentéstöbbletet nem hor-
dozó esetet leszámítva (pl. divo, missionarius, luthericularum, hungarico 
stb.) – következetes, ezért itt a nagybetűket meghagytuk, ahol erre szükség 
volt, egységesítettük. A missio az egyetlen olyan szó, amelynek nagy és kis 
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kezdőbetűs írása ingadozik a kéziratban. Mivel előfordulása igen gyakori, a 
könnyebb olvashatóság érdekében mindegyiket kis kezdőbetűvel írtuk át. A 
szöveg bekezdésekkel jól tagolt, a központozás és az írásjelek követhetővé 
teszik a tartalmat, ezért ezen nem változtattunk. A lapszélekre írt, témameg-
jelölésként vagy alcímként értelmezhető sorokat a lábjegyzetekben közöl-
tük, valamint itt pontosítottuk a szövegben szereplő helység- és személy- 
neveket is.∗ 
 
 

*** 
 
Archivum Romanum Societatis Iesu, Aust. 229, Fructus ex Missionibus in 
Hungaria institutis Collecti Anno Domini 1717, ff. 104ir–104ov. 

 
Currente hoc anno 1717 ter Maximus et Optimus tribus e Societate 

nostra Missionarijs ampliora contulit praesidia, et majora, quam anno 
superiore, missionibus dedit incrementa: hinc etiam uberiores eodem hoc 
anno Deo auspice, Beatissima semper Virgine sine labe concepta, et 
Indiarum Apostolo Divo Xaverio Tutelaribus relati fuere animarum 
manipuli. 

Reverendi Domini Parochi hoc anno ad paraecias suas, Celsissimus 
Princeps Estorasii, Illustrissimi Comites de Battianiii ad dominia sua, item 
Illustrissimus Caesareus Ovarini administrator ad oppida suae fidei credita 
tota ferme hyeme certatim et ardentius sacras exposcebant missiones: 
parendum eorum votis, precibusque fuit, et sub Maij initium Apostolici 
labores, quo animarum zelus, et propria Societatis nostrae instituti ratio 
evocabant, resumpti fuere. 

Neűsidl seu Nesideriumiii celebre, et vastum in Hungaria oppidum, quod 
ab ejusdem nominis lacu alluitur, non sine copiosa affluentium frequentia, 

                                                   
∗ Köszönöm Takács Leventének, hogy átolvasta a latin szöveget, Fazakas Gergelynek, hogy 
értékes tanácsokkal járult hozzá a forrásközlés elveinek meghatározásához, Szelestei Nagy 
Lászlónak, hogy segítségemre volt egy átírási kérdés megoldásában.  
i Esterházy Mihály (1671–1721). 
ii A későbbiekben még említésre kerülő Batthyány III. Ferenc (?–1721) és Batthyány I. 
Zsigmond (?–1728). 
iii Neusiedl am See (Nezsider). 
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nec absque magno animarum fructu primam excepit missionem.iv 
Secundum laborum theatrum fuit ingens illa prope Ovarinum planicies, ubi 
Ovarini, in Raggendorff, Kitze, in Sancti Joannis, et Sancti Petri, ac Sancti 
Andreae oppidis institutae missiones.v Laborum etiam sedes fuit 
Dunlskirchen, Okau, ex quo loco longa, et devota supplicatio in Rust ducta, 
ubi ad frequentem etiam acatholicorum concionem dictum.vi Ultimus 
autem missionum campus fuit comitatus Castriferrei, qui ad Styriae confinia 
protenditur, ubi prope fanum S. Gotthardi in Magerstorff, item Pinkafeld, 
Schlaining, Műschendorff, Kissing, Rehniz, Pernau, Moniorokerek, sacrae 
habitae fuere stationes.vii 

Haec inter castella, et oppida non pauca inventa fuere, quae aut 
potissimi haeretici, aut ejusmodi Catholici incolebant, qui ope 
Eminentissimi a Kollonizviii retroactis annis ad orthodoxam fidem adducti, 
non dum plene Lutheri magistri sui obliti fuerunt: illi semel dumtaxat in 
anno, et non nisi a suis Parochis gravioribus paenis compulsi ad mensam 
divinam accubuere; Ecclesiam subire, et missarum sacrificijs interesse 
opinione non nisi perversissima procul decoro habuere; vetitis ab Ecclesia 
diebus carnibus vesci, et domi suae privatos etiam conventus instituere fuit 
illis familiare, in quibus, ipsi solo nomine Catholici, impia Lutheri dogmata 
perlegebant, et volumina multis haeresibus infecta evolvebant. Verum ubi 
missiones accessere, tum publicis dictionibus, tum privatis adhortationibus 
id effectum est, ut templa devota plebe, sacra altaria pijs convivis, fora ipsa 
et compita publicis paenitentibus replerentur, pestilentium etiam illa ingens 
librorum, voluminum, et depravatorum bibliorum farrago flammis 
abolebatur, quae inter omnia Lutheri opera praegrandi complexa tomo in 
pium spolium cesserunt. Audiebatur ab Illustrissimis personis locorum 
Dominis, a Parochis, alijsque spectatae vitae viris: nova facies oppidis 
nostris redijt, nunc apud nos senes, aeque et juvenes vera orthodoxa fides 
illuxit, et Christiana nunc primum vigebit pietas. Non nemo pius Sacerdos 
                                                   
iv A margón: Loca Missionum. 
v Magyaróvár, Raggendorff (Rajka), Kittsee (Köpcsény), Sankt-Johann (Mosonszentjános), 
Sankt-Peter (Mosonszentpéter), Sankt-Andrä (Mosonszentandrás). 
vi Dundelskirchen (Fehéregyháza), Oggau (Oka), Rust (Ruszt). 
vii Magersdorf (Nagyfalva), Pinkafeld (Pinkafő), Schlaining (Városszalónak), Moschendorf 
(Nagysároslak), Güssing (Németújvár), Rechnitz (Rohonc), Pernau (Pornóapáti), Eberau 
(Monyorókerék). 
viii Kollonich Lipót (1631–1707). 
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ex quadam sacra familia, et ordine Religioso candide cujdam nostro fassus 
est, plus boni hoc missionum octiduo effectum, et plus mali impeditum, 
quam per meos confratres, a quo hoc monasterium usque in praesentia 
tempora conditum, effectum, impeditumque fuerit. 

Cum harum missionum tenor et praxis quatuor potissimum innitatur 
rebus: primum dictionibus sacris; privatis dein in paenitentiae tribunali 
exhortationibus; tum paenitentiae alijsque publicis supplicationibus; demum 
Deiparae sine labe conceptae, et Divi Indiarum Apostoli venerationi; juvat 
singulariores omissis compluribus alijs ex quatuor hisce fontibus 
promanantes fructus historiae committere. 

[f. 104iv] Singulae dictiones ad frequentissimam auditorum concionem 
habebantur, ad quas vehementiori animi ardore exciti, non modo 
oppidorum, ubi dicebantur, incolae;ix sed etiam ex remotioribus pagis, 
oppidis, civitatibus, et provincijs, collium, praeruptorum montium, ac 
viarum impigre superatis difficultatibus, ferventes convolabant advenae, 
quorum fervorem nec urgentes messis labores, nec privatae occupationes, 
nec publica negotia suis in aedibus detinere potuerunt. Non modo sparsi, 
sed et in piam supplicum aciem divisi accurrerunt, ordinatam hanc aciem 
Deiparae, et Tutelarium icones, statuae et vexilla inter hymnos et cantica 
praelata elegantissime exornabant. Similes vero omnis sexus et aetatis 
supplicationes ad missiones tam frequentes affluebant, ut nunc sex, saepe 
novem, nonnuquam decem, et aliquando duodecim intra duarum, aut trium 
horarum spatium numeratae fuerint; earum autem multitudo ea fuit, ut cum 
pagis integra oppida commigrasse viderentur. Certe ubi ad Styriae confinia 
ventum est, tota fere vicinior Styria ex Harperg, Friperg, Firstenfeldx 
urbibus alijsque insignioribus oppidis, tum curribus, tum equis, tum etiam 
pedibus constantissime advolavit: missi communi incolarum consensu 
honestissimi cives ipsi etiam urbium et oppidorum judices, qui Missionarios 
ad contribules suos multis, repetitisque precibus invitarunt. Cum in Kitze, 
oppido tertio trans Danubium lapide a Posonio dissito, sacrae missiones 
instituerentur: jam supra duodecim, quindecim, jam supra viginti non in 
hoc solum, sed et in varijs alijs locis, hominum millia recensita fuere, qui 
omnes avidissime Dei verbum excipiebant, et ab uno dicentis ore 

                                                   
ix A margón: Fructus dictionum. 
x Hartberg, Friedberg, Fürstenfeld. 
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pendebant. Posoniensi nautae, qui pios trajecerat advenas, centum et 
quinquaginta Rhenentes ex minutiori moneta collecti, in naulum 
obvenerant. Tres omnino putei aquis praedivites ab advenarum multitudine 
exhausti, venale vinum cum pane totum absumptum, una cum pane et vino 
aliunde copiosis curribus adducto; omnia privatorum domicilia, diversoria, 
horrea, tecta a frequentia hominum occupabantur, plurimi vero eorum ob 
locorum angustias noctes sub dio agere cogebantur, non nulli integro triduo 
absque panis etiam alimento jejuni perseverabant. Aderant quoque 
Excellentissimae, et Illustrissimae personae, quae missiones spectarunt 
primum, approbarunt deinde, et conscientias suas generali exomologesi 
expiarunt; imo milliaria non pauca etiam intempesta nocte confecerunt, ut 
repetitis vicibus diversis in oppidis functionum essent testes et spectatores; 
hos inter fuit etiam Mossoniensis Vice-Archidiaconus, qui quinquies 
longum terrae tractum decurrens, Missionarios secutus est, ut officijs suis et 
praesidio adesset, et animi solatia iterum atque iterum degustaret. Ex 
nobilitate utriusque sexus fere omnes, et spectatissimi viri publicis in hoc 
Apostolico Regno dignitatibus conspicui, Regni Vice-Comites alijque 
summo mane sub ipsa aurora, et vespertinis horis dictionibus quam solerter 
aderant, adfuere etiam Illustrissimi Comites Franciscus, et Sigismundus 
Battiani cum lectissima conjuge, et cum nobilissima et numerosa prolium 
corona, quibus sese antelucanis horis strato proripere quotidianum fuit, ut 
stato tempore concionibus rarissimo subditis suis exemplo interessent. Ea 
denique frequentia omnis aetatis, omniumque ordinum homines 
confluxere, ut eorum numerus non nisi multis capitum millibus definiretur; 
quaproter templa etiam vastiora tantae frequentiae imparia in fora et 
compita transferri debuerunt. Accidit, ut sacer orator die quadam pluvio 
tunc Caelo in templo etsi peramplo verba facere pararet; ast ab hominum 
multitudine praepeditus nec templi limen ipsi accedere concessum fuit: ergo 
extra templum suggestum conscendit, illa tot millium hominum capita alacri 
constantique animo, attenta aure immoti largum e Caelo imbrem, et verba 
dicentis hausere. 

Id quod in tanto auditorum numero mirabantur omnes, ordo fuit, qui 
mirus et ad omnem decentiam compositus erat, quo id effectum, ut sine 
strepitu, et non moleste dictionum verba exciperentur singula: nam 
faeminae omnes, matronae quoque honestiores suggestui proximae sine 
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difficultate humi considebant, faeminarum hunc in modum dispositarum 
claudebat alterum virorum omni ex parte circumfusorum agmen. 

Et vero videbatur ipsa Dei provida bonitas singularibus admodum 
favoribus Missionarijs et auditoribus assistere, dum in Kitzensis arcis 
vastissima area, missionum tunc sacra arena verba ad refertam concionem 
fiebant, fuere qui sese sub tectum reciperent, ut perfracta ibi murorum [f. 
104kr] coronide in sacrum oratorem despicerent: hic male caute emota 
tegula in aream delapsa ligneum cathedrae gradum suo pondere diffregit, 
oratorem et vicinissime adstantes illaesos, intactosque praeterijt. 

In Műschendorff duorum civium ex urbe Firstenfeld devotae conjuges 
missionem sacram triduo sustinuere, quo elapso ad propria rediturae, ubi 
curru prope ad Raubartxi pagum pontem conscenderant, torrens multorum 
dierum imbribus tumefactus totum pontem, juxta et equos cum auriga, ac 
totum currum tunc ponti insistentem cum faeminis velocissimo alveo in 
praeceps egit, secumque abripuit bis terque volvit, revolvitque. Piae 
faeminae vix Divo Xaverio Missionum Tutelari, Divoque Patavino 
religiosum concepto voto emiserant suspirium, illico equi, auriga, et 
faeminae restitutae, et in pristinam securitatem assertae incolumes, votique 
reae manifestissimum vitae discrimen evaserunt. 

His et alijs multis Optimum Numen beneficia contulit; non paucis vero 
missionum hostibus vindices paenas immissit. Hos inter fuit Joannes Staier 
Lutheri sectator trigintaquinque annos natus; hic octava Augusti 1717 in 
Paterstorffxii pago, cujus sub Comitum Battiani dominio incola erat, 
affluentibus ad missiones ruricolis liberius, et impie illudere non exhorruit. 
Ite, ajebat, ad comaedos vestros, ligneo illo Christo muscas depellite, 
Pseudoprophetas, quos Romanus emisit antichristus, iterum audite. Vix 
haec ille: cum dicendum inter vox illi faucibus haesit, et ex templo obmutuit, 
totoque eo, quo missiones peragebantur, octiduo, multa loqui conatus, nec 
verbum eloqui, aut vocem emittere potuit: subinde vero redijt illi quidem 
post terminatam missionem linguae usus; verum mente captus, et ferreis 
vinculis furibundus constrictus non nisi maledicta, deliria, et blasphemias 
scelestissimus mortalium evomebat. Tragicum hunc successum complures 
Patri Missionario viri fide digni retulere, suis se etiam oculis hunc 

                                                   
xi Rauchwart (Rábort). 
xii Petersdorf (Németszentmihály). 
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perditissimum hominem conspexisse, testati sunt; ast fabulam potius esse 
sibi persuaserat, usque dum veritatis inquirendae gratia probatae fidei vir 
missus est, qui haec aliaque prout relata fuere, a se conspecta fuisse 
juramenti etiam religione firmare voluit. 

Nec juvenis ille molendini hero ab obsequijs debitas evasit paenas. Hunc 
herus saepe saepius adhortabatur, impellebatque, ut missiones cum caeteris 
frequentaret, et conscientiam exomologesi expiaret; verum haec surda 
excepit aure, nec morem salutaribus gessit monitis. Interim sacrarum 
feriorum octiduum expiraverat, non tamen defuere stimuli, quibus juvenis 
vehementius et ita quidem exagitatus, ut subsequo a peractis missionibus 
die herum accesserit, et ab eodem adecendi templum, divinaque obeundi 
facultatem ferventius oraverit; herus votis non aegre annuit, ast ante haec 
impositum munus, ut celeriter exequeretur, demandavit; obsequtus est, et 
dum praepopere ponticulum traijcere attentabat, inopino casu in aquas 
delapsus, et a molendini rotis tanta vi collisus fuit, ut erepta opportuna 
confitendi occasione fata illi vitam extorserint: quod sanus ultro neglexit, 
hoc moribundus juste amisit. Nec desunt alij hujus ministerij maledici 
hostes, qui immissas sensere paenas: discant critici momi, et obtrectatores, 
alienis sapere periculis. 

Mira haec sunt, at sibi longe majorem admirationem vendicant heroici 
Christianae pietatis sensus, quos Optimum Numen in fidelium animis 
concionum beneficio inserere, et excitare voluit. Et ut non nulla paucis 
referamus, alia pleraque missa facimus. Nihil hic nobis de publicis alta voce 
inter dicendum ab auditoribus emissis vocibus, aut commixti populi 
vociferationibus pijs: malumus millies mori, vitam sanguinemque fundere, 
quam Deum amantissimum Patrem offendere. Nihil de suspirijs, gemitibus, 
et de copiosa lachrymarum effusarum vi, non plebeculae et faeminarum 
dumtaxat, sed et virorum et Illustrissimarum personarum etiam, quibus 
conceptum de commissis erratis dolorem testabantur. Nec hic loci 
enumerare visum est, gravissimas inimicitias, intestina odia, quae ad caedem 
usque exarserant, palam sedata, dum in publicis compitis infensissimi 
dudum hostes in mutuos sibi amplexus ruere, et in genua provoluti alter ab 
altero veniam precati sunt. Praetermittere etiam placuit copiosissimos 
haereticorum libros, obscaenos, magicos, amuleta ad maleficia composita, 
et schediasmata mox sub dictionum finem sacro oratori allata. Haec et 
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complura reticet calamus, quod si cum rebus superioris anni gestis 
conferantur, non admodum singularia sunt. Illud, quod praeteriti anni 
fructus excedit, haereticorum est bene magnus numerus, qui postquam 
dictionibus interfuissent, ipsimet ultro ad orthodoxam fidem aspiravere. 
Supra centum Luthero [f. 104kv] et Calvino erepti, et ad Romanum ovile 
traducti. Hic eorum solummodo meminisse juvat, quorum conversio 
inopina fuit, et mira magis accidit. 

Interfuit in oppido Raggendorff novem non admodum annorum puer 
dictioni, qua perituri orbis describebatur facies et justus aequissimi judicis, 
et ultoris rigor.xiii Genitor illi Catholicus, genetrix Lutherana fuit, ubi ergo a 
dictione domum puer redijt, sic matrem affatus est: audisti mater, quid 
Missionarius pro concione dixerit: ego et genitor meus inter oves ad 
dexteram Salvatoris collocati laetantes in domum Domini ibimus, et 
beatorum adscribemur choris semper beati et nunquam infelices; tu vero 
inter haedos a sinistris aeternis crucianda supplicijs, infelix semper beata 
nunquam: eja chara genetrix age, ut filius matri suae aeternum jungatur; 
quot innocui pueruli voces, tot fuere fulmina e Caelo delapsa, quae animum 
matris terruerunt primum, permoverunt deinde, ut ipsa aetate jam provecta 
et Missionarios ad Catholicae Ecclesiae gremium adjerit. 

Alter duo de quadraginta annorum vir concionem audijt, in qua et 
injurias condonandas, et inimicos diligendos esse intellexit. A dictione 
reducem Missionarium perhumaniter adsalutat, et in orthodoxa fide multis 
precibus ab eo instrui obtinuit. Inter caetera causam tam subitae 
conversionis Patre sciscitante rogatus: nostri, ajebat, pastores, et ministri 
hoc de Salvatoris praecepto nunquam tam diserte dixerunt, nec tam 
nervose inimicos diligendos esse, persuaserunt: inimicis parcere, eosque 
diligere hodie didici; nam quinquennio integro odia, et inimicitias a fratre 
meo gravius offensus alui. Hodierna, aliaeve vestrae dictiones doctrinam 
vestram longe Christo Magistro nostro conformiorem, ac ad aeternam 
salutem tutissimam esse comprobaverunt. Eam ego mihi a misericordiarum 
Patre veniam peccatorum meorum, meaeque pertinaciae, qua tot annis 
Lutheri dogmatibus obfirmato animo inhaesi, expeto, et haec sufficit mihi, 
quam ego ob irrogatam injuriam fratri et quidem libens et lubens concedo. 

                                                   
xiii A margón: Haereticorum conversiones. 
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Catholicam fidem professus est, et per susceptam fidem Deum sibi 
propitium habuit, et cum fratre germana redijt amicitia. 

Alterius faeminae Luthericulae conversio prodigio minime caruit. Illa 
non paucis annis omni omnino pedum facultate prohibita, sancte 
spopondit, religioseque devovit, si plene restitueretur illico sese Catholicis 
nomen daturam. Haec demum rectum integrumque pedum usum a bonis 
superis sacro missionis tempore obtinuit, et Missionarijs se voti ream stitit, 
ac orthodoxorum catalogum auxit. 

In eadem secta vivebat conjugum par, quod mutuis sese odijs vix non 
confecit. Maritus quodam die verberibus uxorem durius tractaverat, 
verberum uxor impatiens toxicum marito parat, et propinat. Dum illa 
maritum ex hausto toxico decumbere, et ob frequentiores vomitus fere 
animam eijcere adverteret, in sylvas illico profuga inter tesqua, et dumos 
dies octo delituit, tum famis, et solitudinis perlaesa se marito salvo 
etiamnum et incolumi restituit, obortisque lachrymis veniam precata est; 
verum maritus patrati sceleris non immemor eam arcte funibus constrictam 
novis non paucorum dierum jejunijs emaciare voluit; sedato demum furore, 
obliterataque offensa nova conjugalis amoris faedera injvere. Sed paulo post 
antiqua recruduere odia, maritus, ut his tantisque malis opportunam afferret 
medelam, Missionarium cum uxore, quam aegerrime induxit, accessit, orat, 
ut mutuam stabilemque concordiam, quam hucusque ex acatholicis, et 
conjunctis persuadere potuit nemo, utrique persuadeat. Demum pijs 
exhortationibus effectum fuit, ut uterque animae quoque virus, quod ab 
haereticis parentibus hauserat, eijceret, quo ejecto hoc conjugum par divinis 
praesidijs roboratum pristina odia, et dissidia detestatum, ac novis et 
firmioribus pacis vinculis iterum feliciter conjunctum fuit. 

Fuit in oppido Sancti Joannis unicus inter Catholicos acatholicus vir 
annos supra quinquaginta natus adeo obfirmati animi, ut rupe durior 
videretur, qui de suscepta secta nullo terrore periculove depelli potuit; 
idcirco /: cum Caesaris decreto omnino cautum sit, ne quis acatholicorum 
eo in oppido sedem figat, aut incola oppidi longiori ibidem commoretur 
tempore :/ in vincula, et arctam custodiam abreptus fuit: malle se et res 
omnes familiares amittere, et domicilium potius quam sectam mutare, 
clamabat identidem. Dominus Parochus, ne quid intentatum relinqueret, 
eum sanandum Missionarijs tradit; hic tandem se suavi alloquio, et 
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argumentis flecti, et deliniri est passus, ut omni errore deposito recte cum 
Catholicis sentiret. 

Majus missioni attulit laetandi argumentum praeclara illa a Luthero 
defectio Joannis Radl civis Rechnizensisxiv, hic inter suos non male eruditus, 
cujus aedes diebus festis templum erat affluentibus; ibi ille concivibus suis 
corrupta a Luthero biblia interpretari, ejusdem exponere dogmata, et 
primipilorum haereticorum volumina evolvere, et praelegere in more 
positum habuit. Verum post conventus varios, post colloquia repetita, et 
fidei disceptationes a Missionario convictus veritati locum dedit, et ad aram 
principem in frequentissimo hominum [f. 104lr] accursu errores recantavit. 
Nemo fere oppidanorum haereticorum erat, qui bona fide damnatam ab eo, 
quam semper tantoque studio fovisset, doctrinam crederet. Rumorem hunc 
de se sparsum inaudit Rädl jam neocatholicus: in publico igitur foro ipse 
ultro ad bene magnam Luthericularum multitudinem: hactenus, ait, fabulas 
ego vobis, et mendacia exposui, nunc me revisite, ut vobis etiam 
concedatur, pie et salubriter credere, veritatem ipsum ego vos daturus, 
quam nulla spe evocatus, nullo metu perculsus, plena mea voluntate 
suscipere, et profiteri volui et debui. Hic idem alteri adfuit missioni pius 
advena, qui Hungarico implexam cingulo corollam Marianam palam 
ostentans, ac altera exomologesi animam expiavit. Huius exemplo 
complures Rehnizenses permoti fuere, qui post Missionariorum discessum 
se ad Matris Romanae Ecclesiae gremium receperunt. 

Hic oppidani aliquot orthodoxam fidem amplexi sunt, integer alibi pagus 
non ignobilis /: Sumarainxv vocant Hungari :/ nuncium ad Missionarios 
ablegat; qui eos communi eorum incolarum voluntate certos esse jubet, fore, 
ut omnes uno ore tum Lutherum, tum Calvinum abjurarent, si e Missionarijs 
aliquis adesset illis, qui Hungarici idiomatis gnarus sacrum juramentum 
exciperent, panem divini verbi esurientibus, et rudibus frangeret; per suas 
enim etiam domos res in adsitis oppidis admirabili fructu gestas plurimis 
testatas nuncijs pervagari. Vehementer ingemuit missio, quod per hujusmodi 
socij defectum in paratam tot animarum messem falcem immittere non 
licuerit, et quod tam opportuna ad orthodoxam fidem reducendorum totius 
pagi incolarum occasio erepta fuerit. 
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Ultimus eorum, qui ab erroribus Catholicae veritati restitutus, fuit 
Franciscus Gazdag ex pago Isgo Szent Gergijxvi, qui inter suos magno erat 
in pretio, egitque quatuor omnino annos in Genscxvii praedicantem et 
publicum Lutheranorum magistrum non vulgari suorum laude. Hic 
praeclara missionum fama excitus Missionarium accedit cum quo de 
recipiendis Catholicis ritibus, et de amplexanda orthodoxa veritate crebrius 
instat; dilutis demum objectionibus eundem Sacerdotem ad exomologesim 
sibi judicem deligit, ejdem commissa errata ingenti animi sensu retegit, et in 
templo frequentissima populi multitudine spectante Lutherum elata voce 
damnat, et se Catholicum publico juramento firmat. Maritum cum binis 
prolibus secuta est uxor. 

Ex his neoconversis Ovarini puella Maria Sitta annos decem et sex nata 
singulare Christianae fortitudinis specimen edidit. Haec per patris 
absentiam opportunam missiones adeundi occasionem nacta est, quibus eo 
usque permota fuit; ut omnes actae vitae maculas rite ablueret, et Lutherum 
abjuraret; pater hoc interim spatio suas aedes revisit, comperitque filiam 
damnata secta orthodoxorum albo insertam fuisse; quocirca filiam 
compellat, et lenius primum expostulat, deque inconstantia accusat; dein 
blanditijs eam pellicere, et amplis pollicitationibus capere, ac ad vomitum 
revocare allaborat; verum illecebrae in vanum abjerunt, nam filia nil de bene 
caeptis deflexit, immobilisque in proposito perstitit: cum ergo paternae nil 
evincerent artes versis in saevitiam blandimentis a verbis ad verbera ventum 
est; quaproter pater filiam inflictis plagis ad defectionem urgere agressus 
est; sed nec hic patris furor, nec hae repetitae et graviores plagae eam 
deterruere, et a suscepta fide dimovere: malle se, identidem ingeminabat, 
sanguinem, vitamque fundere; nec unam, sed mille mortes praeeligere; 
quam juratam Deo fidem infringere. Verum quia pater in dies magis 
magisque saeviebat, et crudelius filiam torquebat. Haec, ut non tam 
quotidianas plagas, quam manifestum in haeresim relabendi periculum 
evaderet: patre, matre, fratribus omnibusque alijs relictis in fugam elapsa 
remotiorem petijt locum, et eum quidem, quem non nisi orthodoxi 
incolebant, ut ibidem pauperem potius Christum Ducem, sponsumque 
suum sequendo ageret vitam; quam ut domi fortunis omnibus afflueret, ac 
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iterum damnatis sectariorum erroribus, depravatisque eorum moribus 
coinquinaretur. 

Nec his diutius immorari visum est, nomina eorum, quantum per 
ministerijs hujus functiones licuit, calamo adnotata sunt, qui Romanae 
Ecclesiae toto missionis tempore annumerati fuere. Sunt inter hos patres, et 
matres familias complures, quorum magnis animis susceptam religionem 
proles sanctioribus subinde legibus instituendae sequentur. Est per Illustris 
matrona, quae in Raggendorff exemplo suo rebus Catholicis haud exiguam 
accessionem fecit; sunt aliqui pulchra canicie venerandi, qui sexaginta, alij 
septuaginta et supra annos nati, alij praefecturis, et judicum munijs clari; non 
querebantur aliud, quam sero se tales magistros nactos fuisse. Accidit, ut ab 
uno e Missionarijs septuagenarius senecio eadem die conversus, observatus 
fuerit, qui hortum inambulans, Caelumque intuens sibimetipsi multa 
loquebatur, [f. 104lv] nullumque Caelestibus favoribus succensus per divinam 
indulgentiam affluentibus finem faciebat laudandi, gratesque referendi, quod 
Deus se ad suorum votorum metam perduxisset. Complures alij, qui manus 
non dum veritati dederunt, mirifice tamen nunc, ex quo dictionibus, et 
missionis supplicationibus interfuere, rebus Catholicis afficiuntur, et 
propensus erga Romanam religionem voluntates et animos gerunt, et fovent. 
Ipsi licet a fide nostra alieni essent, sua conciones frequentia augebant, 
excipiebant monita, in publicis supplicationibus corollam Marianam 
gestabant, concomitabantur, et collachrymabantur Catholicis, aperte etiam 
fatebantur; fieri haud quaquam posse, ut a tam integra vita, tam sanctis 
moribus, tantoque pietatis fervore, quem in Catholicis hoc missionis tempore 
ipsimet spectarent, vera germanaque fides abesset: seipsos non nisi Caesaris 
supremam voluntatem publico decreto promulgandam praestolari; ut libere 
et sine suorum parentum offensa, et cognatorum strepitu ad Romana Sacra 
transire liceret. 

Interea praeclaris his successibus infremebant haereticorum rabulae, et 
pastores, vulgo praedicantes bini praecipue: horum unus Czobariensis: est 
Czobarxviii Luthericularum nidus, pagus una alterave a Gynsiensixix urbe leuca 
dissitus. Huc Dominicis et festis diebus ingens sit accursus acatholicorum 
omnium, qui eam late plagam incolunt. Hic igitur praedicans, cum complures 
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e suis ad Catholicos defecisse, accepisset, priusquam concionem suam, 
dimitteret, jussit aliquando auditores subsistere tantisper. Audite, inquit, 
acerbum tristemque Catholicis casum, unus eorum Jesuitarum, quos per 
pagos, et oppida vagari vidistis, inopino fato e vivis sublatus est: voluit 
nimirum hoc funesto casu Divinum Numen innuere, vosque admonere, 
quam falsam illi doctrinam spargant, haec et alia ille. Nitebatur commentum 
hoc levi fundamento, quod unus nostrorum sinistra valetudine tentatus ejus 
curandae causa sese ad nostrorum domicilium receperit. 

Alter eorum praedicans et Soproniensium haereticorum coryphaeus est, 
qui ubi Missionarios in Schlaining urbe /: si binas excipias domos :/ 
omnino haeretica, et Luthero addicta morari intellexit, magnamque ad 
dictiones advolare multitudinem; adfuit ille quam primum Sopronio, 
ingentem haereticorum librorum supellectilem secum deferens, quam 
clandestinus inter suae sectae cives larga divisit manu, addititque gravissima 
monita, ne functiones spectarent, eisque interessent, seque ab avita sua 
religione avelli non paterentur: sed utut ille multa movit, prohibere tamen 
omnibus suis solicitis studijs non potuit, quin ea in urbe frendente illo bis 
seni octo dierum spatio Luthero erepti fuerint. Imo Numen ipsum impios 
ejusmodi conatus eludere visum est. 

Parens filium Missionariorum opera neocatholicum ad vomitum, et 
Lutheri errores reducere studebat, blanditijs et minis imbellem adhuc 
animum territans: diem igitur statuit filio, quo Lutheranorum caenam secum 
accederet: verum eo ipso, qui praefixus fuerat, die inopina morte percussus 
haereticam animam exhalavit: unde filius in recens suscepta religione firmior 
et constantior perstitit. Et hi praecipui fuere dictionum fructus. 

A suggestu ad sacrum paenitentiae tribunal descendamus.xx Copiosissima 
ubique locorum ad expianda peccata affluebat multitudo, quibus audiendis 
cum spatia diurna non suffecissent, adjungebantur nocturna. Datae fuere 
aures Illustrissimis personis e remotioribus locis accurrentibus, quae, ut ab 
ultima pueritia vitae errata retexere possent, in angustis rusticorum casis 
complures dies delituerunt. Alij ex pia plebe Missionariorum obsidebant 
aedes, et ante fores cubabant humi, una alterave post dimidium noctis hora 
altis e pectore missis suspirijs somno excitis Missionarijs alter alterum 
praevertere studebat. Quaecunque adibant Missionarij oppida, piorum 
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supplicum sequebatur turba, quae precibus, gemitibus, et lachrymis, 
exaratisque epistolis politis etiam humi genibus, sibi aures expetebat. Placuit 
ejusmodi scriptum e multis unum annectere. 

Plurimum Reverende Missionarie demississime oro, ut mihi summo et 
majori maximo peccatori paternam charitatem exhibere, et in sacro tribunali 
aures praebere dignetur: nil perhorrent velim, mea enim commissa crimina 
immensa et immania sunt, et tanta quidem, ut his similia ad Paternitatis 
vestrae aures hucusque nunquam delapsa fuerint. Optimum Numen in vota 
mea advolo, ut peculiarem hanc gratiam consequi merear, totius videlicet 
vitae exomologesi scelestissimam expiare animam. A Paternitate vestra nil 
tale postularem, nisi me fructuosae dictiones vehementissimi conscientiae 
stimuli diu noctuque adurgerent. Iterum atque iterum per vulnera, et viscera 
[f. 104mr] Salvatoris nostri, qui nos in sanguine suo lavit, obsecro, ne me 
paterno excludat sinu. 

Inter hos paucissimi fuere, qui universae vitae exomologesim non 
instituere. Copiosissimi vero ex ijs auditi, qui a pluribus annis nunquam 
sacrum tribunal accesserunt, aut gravissimo animi languore laborantes 
syncere nunquam etiam letho vicinissimi sacris medicis peccatorum 
morbum patefecere; denique sacrilegae tot fuere virorum aeque ac 
faeminarum etiam provectioris aetatis confessiones, ut numerus earum ad 
justum calculum reduci non potuerit. Non pauci eorum in paenitentiae 
tribunali praesentissimum Deiparae praesidium senserunt: nam subinde 
non nulli immani sub criminum pondere fatiscentes, nec exhortationibus, 
nec incusso gehennae terrore permoti sine sufficientibus debiti doloris 
indicijs sacrum subibant tribunal, sublata autem ad gratiarum, et 
Misericordiae Matrem mente inexpectata metamorphis in plene contritos, 
vereque paenites convertebantur. Alij suspensa e collo Mariana corolla, 
totoque cultu, et corpore ad Christianam modestiam compositi juges ad 
Caelum gemitus emittebant; manu una Cruci affixi Salvatoris effigiem ori 
pectorique admovebant, altera strophio obvoluta assidue deciduas ex oculis 
stillas excipiebant. Plures statutam pro commissis peccatis paenam levem 
nimis querebantur, ipsi spontaneas sibimet, ac longe graviores indicebant. 
Aliqui perpetuum solo pane et aqua diebus sabbati jejunium, aliqui sabbati 
et veneris, item longas flagellationes, largas eelemosynas, statas in dies 
singulos preces aliaque opera pia. Varij autem a peccatorum nexibus 
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absoluti concepta, quibus affluebant solatia cohibere non poterant: O si nunc 
mori daretur! ajebant, quam nos rite ad agonem paratos extrema illa hora 
exciperet! O quot millia et millia animarum orco daemonique eripiuntur! 
Quae certissimas ille sibi victimas jam aeternis incendijs devoverat: O nos ter 
beatos, quaterque felices! suspirabant etiam candidissimi senes, quos Deus 
Optimus in haec tempora servare voluit. Haec et complura alia inter pijssima 
suspiria et vota repetebant, et testibus lachrymis confirmabant. 

Unice deflendum erat, quod operariorum paucitas ardentioribus 
innumerae frequentiae votis satisfacere non posset. Hinc ad amplissimam 
messem e diversis longe dissitis Religiosorum ordinibus criminum cognitores 
evocandi fuere, qui etiam prompte alacriterque advolarunt; non solum e 
Seraphica familia Reverendi Patres Reformati, et Capucini, sed et Possonio 
de redemptione captivorum, item Reverendi Patres ex sacro ordine Sancti 
Pauli primi Eremitae, et ex varijs etiam paraecijs Reverendi Domini Parochi, 
ternni quoque Admodum Reverendi Vice-Archidiaconi, ac alij, qui omnes in 
excipiendis paenitentium peccatis a summo mane ad serum usque vesperum 
destinebantur: tot denique confluebant, ut bis deni etiam diebus singulis a 
prima luce, ad multam noctem assidue audiendo impares multitudini fuerint. 
Palam fatebantur isti, in sacro tribunali potissimum perspectum exploratum- 
que fieri; quid nam boni, immensum esse dicebant, et omni alio medio 
efficacissimum, apud perditissimos quosque homines sacrarum missionum 
exercitium efficeret. Hic unum alterumve fructum ex rite peractis con- 
fessionibus delibare voluimus.  

Vir et mulier viginti omnino annis nullo legitimi matrimonij vinculo legati 
impie convixerant, adeo utriusque mentem sordidissima peccandi 
consuetudo hebetaverat, ac penitus stupefecerat, ut pars altera ad ultimum 
agonem reducta vitae suae contaminate actae gravissima peccata Sacerdotibus 
recensere erubuerit. Missionum tempore excusso in tribunali criminum jugo 
scelestissimam inter uberes fletus damnarunt consuetudinem; pro viribus 
curatum, ut post improba commercia matrimonij vinculo unirentur, et 
salutaribus monitis imbuti sanctiorem deinceps vitae tenorem inirent. 

Non nemo probum, et moribus integrum virum per calumniam gravissimi 
incendij authorem denuntiaverat, ob quod scelus innocens in custodiam 
conjectus quinquennio inter carcerum squalores haesit. Calumniator ad 
Sacerdotis pedes provolutus, calumniam primum multis lacrymis detestatus 
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est, dein Sacerdotis imperijs obsequens omnes suos conatus applicuit, ut 
innocenti totus rediret honor et pristina famae integritas restituta fuerit. 

Quidam alius ex alterius impostura in obscuros itidem detrusus carceres, 
et triennio integro ferrea constrictus catena; ut autem vinculis solutus fuit, 
vindictam meditari, et peracerbum fuere odium non destitit, ac ut illatae 
injuriae injuriam reponeret, non paucis annis ream conscientiam expiare 
neglexit. Hic obtenta a sacro judice venia, mox offendentis aedes accedit, et 
infensum sibi hostem amice adsalutat, omnia etiam sua studia pollicetur, et 
illam ipsam dexteram, quae eum in tam arctam custodiam egit, ad pacis 
osculum expetit. 

[f. 104mv] Postremus gravissimorum criminum reus daemonem 
intempesta nocte orco excivit, adfuit illico veterator, blasphemum hunc, 
miserumque prehensum sic ungue stygio laniavit, ut multis diebus sanguinea 
in genis et capite circumferret stigmata; omnis deinde residua nox inter 
fluctuantes timoris metus inquietissima agebatur. Ast sanatis peccatorum 
ulceribus, et detersis contriti animi maculis, stygiae etiam evanuere notae, et 
illi pristina pax, et animi serenitas reddita fuit. 

Non nulli alij sacro in tribunali ab orthodoxa fide, etiam unus alterve a 
religiosis claustris apostatae sese stitere, qui ad sanctioris vitae frugem reducti. 
Horum pleniorem conversionem, nec non complura alia mira sane sigilli 
sanctitas referre vetat. Sublati pellicatus; intestina odia restincta, inveteratae 
inimicitiae suppressae, publicae privataeque discordiae compositae, 
praesertim Ovarini non inter plebem, et inter nobiliores familias solum, 
verum etiam ipsos inter Lutheri, et Calvini asseclas toto plaudente oppido 
penitus, et omnes omnino sublatae; jurandi, execrandi, blasphemandique 
lubricum apud plurimos vitium miro modo coercitum, et frequentioribus ex 
domicilijs, imo pagis, et oppidis omni fere ex parte eradicatum; nefanda cum 
daemone pacta recisa, schediasmata vetularum incantationibus notata collo, 
laterique avulsa, aliena bona, et res familiares majoris etiam pretij a proprijs 
dominis recepta, multa conjugum paria, quae vel toro, vel domicilio quinque, 
alia quae decem, alia pluribus adhuc annis divisa, iterum sacro vinculo 
restituta, plurimi denique mariti uxoresque dissentientes pristinae paci, et 
concordiae redditi. Haec et alia hujusmodi fere quotidiana in hac sacra 
missionum expeditione fuere. 
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Mirum profecto est, quod devotae Christi fidelium exomologeses non 
modo animabus sed et corporibus certam medelam et salutem pepererint. 
Quidam nefandum in Deum superosque blasphemus, manus enim Domini 
justissime tetigerat impium, magno insolitoque linguae tumore diu 
laborabat: cui rite impertita noxarum absolutione quantocijus periculosus 
resedit, et totus recessit tumor. Hic in accepti beneficij monimentum, tum 
etiam ne graviores deinceps experiri cogeretur paenas, sibi tota omnino vita 
omnem vini usum interdixit, ut potissimam blasphemandi occasionem 
rescinderet. 

Nil hic nobis agendum est de frequentia ad divinam mensam 
accumbentium, cujus numerus definiri non potuit; eam vero copiosissimam 
fuisse, argumenti loco sit, quod unius. Dumtaxat missionis tempore, decem 
nimirum dierum spatio triginti et amplius hominum millia Eucharistico epulo 
refecta fuerint. Hic tamen praeterire non licet, orthodoxorum pietatem in 
dies, et magnis quidem incrementis erga velatum hoc Numen accrevisse: 
nunc ab ijsdem crebrius invisitur, et majori pietatis sensu adoratur; nunc 
etiam asseclarum copia perfrequens est, quae praeter morem accensis cereis 
pios inter hymnos Sacerdotem Eucharisticam caenam moribundorum ad 
aeternitatem viaticum deferentem comitatur, cuj alias praeter aedituum aderat 
nemo. His omnibus accedat, quod non nulla oppida coram sub speciebus 
latente Deo perpetuo singulis sabbati diebus Marianam corollam decantare 
sese devoverit. 

Tertium functionum genus, quod copiosissimam hominum vim ad 
missiones alliciebat, fuere publicae supplicationes, quae elegantiori, quo fieri 
poterat, ordine componebantur. Ubique locorum ad semi saltem horae 
spatium pagorum, oppidorum, urbiumque incolae quibus Illustrissimae 
personae, Comites, alijque altioris conditionis immisti sacro pastore stipante 
additisque maioribus vexillis ad significandam de adventu laetitiam obvij 
procedebant, et pulchra et nobili hac corona circumvallabant Missionarios, 
quos Dominus Parochus ore et affectu omnium perbrevi, ornataque dictione 
excipiebat. Sub haec eodem eleganti ordine omnes ad principem Ecclesiam 
reducti fuere; ubi e suggestu Missionarius verba faciendo sacrum missionum 
primordium figebat, ac summum indulgentiarum thesaurum ab omnibus 
missionis auditoribus obtinendum, proponebat. Altera supplicatio caelibum 
et parvulorum erat, quam dictio subsequebatur, qua parentibus infor- 
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mandarum prolium rationes tradebantur, prolibus vero omnis in parentes 
observantia commendabatur. Sub dictionis finem proles ad petendam a 
parentibus suis erratorum veniam admonebantur. Tum vero omni Christi- 
colae dignissimum videre erat spectaculum, innocuos pueros, puellas etiam 
nobiliores et illustrissimas e medio repentine prosilire, et singulas tot inter 
hominum millia suos genitores quam solicite perquirere: exploratis, 
inventisque parentibus singulae ante suum patrem aut matrem humi 
provolutae insontes ad astra tollendo manus tam tenentes synceri animi 
affectu praeteritorum erratorum veniam precabantur, seriamque inter uberes 
fletus morum emendationem, et totam inposterum observantiam pollice- 
bantur; ut parentibus alijsque matura aetate spectatoribus copiosissimae 
oborirentur lachrymae. 

Huic accedat paenitentium supplicatio, quam novem, quindecim, 
subinde viginti, imo his plura hominum millia construebant: aut capita 
spinis redimere, aut expansis brachijs Salvatorem crucifixum imitari, aut 
crucibus humeros supponere, aut sanguinea flagellatione peccatorum 
suorum vectigal Deo pendere assolebant; omnes vultu modestiam, toto 
corporis habitu Christianam pietatem spirabant, cuncti ad humilitatem 
compositi, paenitentis contritique animis. [f. 104nr] Inter copiosas 
lachrymas signa palam nemo non edebat; his in patulo amploque foro 
carmina lugubri voce decantata addebantur; demum sequebantur omni ex 
latere facibus multo lumine refulgentibus exhortationes ardentiores inter 
affectus. Hic lugubris supplicum paenitentium ordo, argumenta dictionum, 
loci apparatus, orator in pegmate sublimis, resoni flagrorum ictus, noctis 
sacer horror, altumque silentium, maestissimi cantus, populi frequentia, 
omnia ad ciendum ex imo pectore de commissis peccatis dolorem erant 
aptissima. Dum haec fiebant, dici enimvero non potest, quonam fletu, 
quibus populorum gemitibus, et altissimis suspirijs resonarent compita, ipsa 
etiam oppida replerentur: puellas muliebris vanitatis ornatum sibi e suis 
capitibus violente avellere, comas spargere, faeminas interruptis singultu 
lachrymis ad deliquia usque difluere, viros vehementius pugnis pectora 
petere, universi, qui aderant, spectarunt. Omnes uno ore saepe saepius 
clamare et ex intimis praecordijs ingemere auditi sunt: millies mori, millies 
et millies mori, quam peccare. Complures haeretici spectatores, et rerum 
gestarum comites non solum famulis Catholicis, qui ab obsequijs erant, 
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demandarunt, ut omnibus domesticis occupationibus, et laboribus sepositis 
diligentissime accederent, et interessent, sed et suas proles Marianis corollis 
instructas supplicationem modeste et devote concomitari jusserunt, ipsique 
concione a sacro oratore dimissa domum gementes, et pectora percutientes 
revertebantur. Non nulli eorum die postero Catholicorum numero adscribi 
petierunt. 

Tertium supplicationum genus ad omnem decorem, et Christianam 
pietatem constructum ultimo quoque missionis die ad ampliora fora aut 
prata educebatur, ut ibi tota ea supplicum cohors Papali benedictione 
donaretur, quae singulis missionibus evolutis octo, vel novem, aut decem 
sacrarum feriarum diebus coronidem imponebat. Si unquam alias ad hanc 
ultimam copiosiores confluebant, eratque advenarum frequentia omnium 
maxima. Vaste patens ille Posonium inter et Kitzense oppidum campus pio 
quasi exercitu vivebat. Alia item prope Mogerstorff pagum longe lateque 
diffusa planicies, ubi quinquaginta tribus abhinc annis quatuordecim 
Turcorum et barbarorum millia a supremo tunc belliduce Monteccuolixxi 
explicabili totius Christianae reipublicae gaudio deleta fuere, longe majori 
supplicum Christianorum numero oblegebatur. 

In ultima dictione salutaria ad insistendum bene caeptis, continuandum 
-que initae sanctioris vitae institutum monita addebantur, cum his opportuna 
media praescribebantur. Vehementius illud quoque suadebatur, ut dominicis 
religiosisque alijs diebus a meridie faeminarum non nullae, quas cum 
honestate morum gravitas commendaret, in patulum campum puellarum 
supplicationes, vel ad alias sacras aedes non longe ab oppido dissitas, debito 
ordine educerent, ibidem praemissa piorum librorum lectione teneras earum 
mentes Christianae doctrinae praeceptis imbuerent, aut repetitis monitis, quae 
in missionibus tradebantur, rectam piamque vivendi rationem edocerent. 
Dicta sunt haec eo successu, ut in oppidis singulis in quibus missiones 
instituebantur, non sine singulari juventutis utilitate fructuque studiose etiam 
pluvio Caelo observarentur; piae lectioni, pij hymni, his laudes Lauretanae 
Virginis saepius etiam Marianam evolvendo corollam addebantur. 

Nec minor est aliquorum puerorum fervor, qui constitutis sibi ducibus 
supplicationes non absimili modo statis certisque diebus instaurant, et 
devota inter cantica deducunt, interdum etiam eorum aliqui spinis et 
                                                   
xxi Raimondo Montecuccoli (1609–1680). 
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funiculis in patientis Dei hominis memoriam corpus afflictant, et 
diverberant. Haec et alia testati sunt viri omni fide dignissimi. Terminata 
demum dictione omnes in genua provoluti eo quo par erat pietatis sensu 
Pontificiam excipiebant benedictionem; qua obtenta Optimo Numini, 
Deiparae et Tutelaribus primum, deinde Missionarijs uberrimas reponebant 
gratias, longaevam cum incolumnitate annorum seriem ad Christianorum 
populorum solatium, et orthodoxae fidei majus incrementum profusis 
lachrymis precabantur. 

Quartus et postremus fons, ex quo ad Apostolici hujus ministerij 
utilitatem et comprobationem plurima commoda profluxere, et uberrimi ad 
aliorum emolumentum promanarunt fructus, fuere post Deum, Deiparae 
sine labe conceptae, ac Caelitum multiplices gratiae, nec non singularia 
praesidia, quae Tutelares in suos clientes munifice, et affluenter divisere, 
quae quidem talia fuere, ut ea copiosissimam ad missionesxxii [f. 104nv] 
frequentiam convocaverint. Ad Dei igitur ter Optimi maximam gloriam, et 
ad majorem Dei Parentis, et Indiarum Apostoli honorem ex compluribus 
beneficijs et gratijs collatis pauciora dumtaxat referre aggredimur.xxiii 

Prima fuit puella in Schlaining, quae magnis tenebatur febribus, quarum 
vehementia saepe numero in terras prostrata diu multumque torquebatur; 
haec febrium violentia usque adeo pertinax fuit; ut omnem medicam artem 
integri anni spatio eluserit: quare ad divina, cum ab humanis nullum subsi- 
dium sperandum foret, confugit, totamque fiduciam in Virginem collocat, 
cujus ope implorata summis subinde labris modicas benedictae aquae stillas 
degustat, quibus praegustatis illico paroxysmus non tam defervescere, quam 
evanescere caepit, et hoc penitus consopito, puella ad pristinam integramque 
sanitatem redijt. 

Alter in Preitenbrunxxiv fuit, quem tota hyeme saevientes dentium dolores 
ad insaniam fere, nec tanto malo remedium erat, excruciarunt. Afflictissimo 
huic exiguae sacri laticis guttae dulcem primum soporem conciliarunt, dein 
sopor in tam profusum abijt sudorem, ut cum sudore tota quoque dolorum 
immanitas recesserit. Hic pius in Mariam cliens divinae auxiliatrici in 
perennem tantae beneficientiae memoriam quotidianas refert grates. 
                                                   
xxii A margón: Caelitum favores et praesidia. 
xxiii A margón: N. B. Hic loci addendum, quod in fine est. A szövegben: N. B. addantur 
quae in fine sunt. 
xxiv Breitenbrunn (Széleskút). 
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Tertius caduco morbo, cuj frequentissime obnoxius fuerat, gravissime, 
et periculose affligebatur. Huic contra tantam tamque frequentem morbi 
malignitatem benedicta aqua unicum praesidium et medela fuit: quoties 
enim hocce morbo se vel leviter tentari sentiebat, toties Deipara in vota 
advocata pauxillum aquae delibabat, quam contra morbi vim sibi totius 
quoties indubium certumque antidotum fuisse sancte testatus est. 

Singulares sunt hi favores, quos in hos, nec minores sunt alij, quos in 
alios pijssima in omnes Mater plena manu effudit; quin imo his adhuc longe 
majora praestitit beneficia, siquidem vel ipsis prodigijs adesse voluit. Et 
quidem inter singularia praesidia illud reponendum est, quod in oppido 
Sancti Andreae Apostoli accidisse, accepimus. Mulier oppidi diu infelix 
incola, multos quippe annos ibidem luminibus orbam exegerat vitam; 
nihilomninus dum eo in oppido missionum functiones peragerentur, se 
internis stimulis agi, et vehementius impelli sentit; ut nimirum novam, 
firmamque concipiat fiduciam, et ad potentissimum Deiparae praesidium 
confugiat; mulier his excitata et animata stimulis, ac Eucharistico pabulo 
roborata detersis prius omnibus actae vitae maculis frequentiores inter 
gemitus, et ardentiora vota Dei Genetricis opem auxiliumque implorat, quo 
implorato, ac utroque oculo sacra unda abluto, absque ulla mora totam 
contra omnium spem videndi recipit facultatem.  

Verum non homines solum, sed et ipsa etiam bruta animalia Clemen- 
tissimam hanc Matrem sibi aquae benedictae beneficio beneficentissimam 
habuere. 

Herus varijs remedijs, et hinc et inde conquisitis pretiosis etiam utebatur 
pharmacis, nec sumptibus parcebat, verbo agebat omnia, nihil non faciebat, 
ut equus, de cuius salute jam conclamatum erat, ad pristina reduceretur; ast 
in cassum cuncta applicita, adhibitaque, totique irriti fuere conatus: solae 
igitur pauculae benedictae aquae guttae equo humi prostrato, et cum morte 
luctanti aspersae novum illi robur attulerunt, et ad sui sensum, novamque 
vitam revocarunt. 

Alius item herus ex omnibus medijs solummodo sacram hanc aquam 
unicum et quidem efficacissimum fuisse remedium, cujus subsidio praeter 
omnium opinionem binos equos mortis faucibus ereptos, conservatosque 
fuisse, testatus est. 
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His atque alijs beneficijs frequentissimi ex remotissimis etiam pagis, 
oppidis et urbibus exciti ad sacrum hunc fontem accurrebant, et hocce fonte 
repleta vasa ad propria aedes solicite deferebant, ut in occurrentibus 
necessitatibus, et afflictissimis casibus opportunum haberent pharmacum. 
Domus profecto fuit nulla, quae non sese pro omni sinistro eventu salutifero 
hoc remedio praemuniret. 

Ipsimet haeretici collatorum per invocationem Dei Matris favorum, et 
patratorum prodigiorum spectatores et testes certatim sacras has undas 
hauriebant, et singuli ad sua deferebant domicilia, ne in ingruentibus 
periculis hoc contra omnia morborum genera antidoto, quod compluribus 
salutare fuit, destituerentur. 

Nec Divus Patriarcha Ignatius passus est his missionibus suum deesse 
subsidium [f. 104or] ut idem, qui missionum author et fundator fuit, earum 
etiam propagator et protector foret. 

Hic mirus per universum orbem prodigiorum patrator icone sua sub 
ipsis missionibus tenero adhuc juveni opem attulit, et exoptatam peperit 
salutem. 

Magnus, et insolitus quidam pedis tumor ex accremento, et lunae defectu 
juvenem hunc eum in modum, cruciabat, ut saepius totas noctes insomnes 
agere, altis et clamoribus crebrius suppetias deposcere, nunc patris, nunc 
matris opem invocare, et inclamare, et vociferari cogeretur. Tantorum, 
tamque vehementium dolorum acerbitatem nulla etiam peritissima 
chirurgorum manus lenire novit, nil igitur potuit ars, magna aeris vis, quam 
pater ad filij levamen profuderat, etiam potuit nihil, potuit tamen Divi Ignatij 
icon, acerbissimos juvenis dolores et cruciatus non tam lenire et mitigare, 
quam ab omnibus eum penitus immunem reddere. Hunc Thaumaturgum 
pater cum filio, totaque familia singulis diebus venerantur, et ad aeternam 
obtenti beneficij memoriam statutum precum pensum grati persolvunt. 

Hic idem Sanctior Patriarcha non semel orco bellum indixit, et icone sua 
daemonum legiones fregit, et stygia spectra fugavit. 

Atrox e styge spectrum aedes cujusdam patris familias infestabat, in 
quibus non nunquam horrisoni fragores, inconditi clamores, et rugitus 
perstrepebant; noctes pene totae saepe numero non sine manifesto periculo 
ducebantur; denique incola, tam dire exagitare consueverat, ut patrem 
familias proprijs divenditis aedibus, alienas comparare adegerit: migrat itaque 
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maritus, migrat cum prolibus uxor, familia denique demigrat tota; sed et 
terrificum monstrum domicilium mutat, novas etiam subit aedes, et ibidem 
sedem figit, quo in loco saepius atrae instar umbrae obambulare videbatur, 
nunc domesticos, dein advenas adoriri, modo illos, modo hos invadere, et 
praefocare attentabat; ipsas etiam teneriores proles aggredi non dubitavit; 
quin imo uni ex illis obstructis faucibus cum spiritu innocentem vitam eripuit. 
Nec his omnibus infestandi furor, et nocendi rabies extinguebatur; ipsa enim 
jumenta intempesta nocte rabiosi instar canis impetere caepit, quae assidue 
defatigabat, ac tam violenter arctabat, ut continuo sudore diffluerent: sex 
itaque equos, et duo boum paria praeter modum dilassata oppressit, et 
exanimavit. Ad depellendam fugandamque ex aedibus hanc teterrimam et 
orci pestem non tot, quin plura salutaria sanctaque media adhibita fuere: inter 
caeteras Sanctorum trium Regum icones, aquae et cerei benedicti, missarum 
sacrificia, annuae exomologeses, longae ad aedes sacras prodigijs celebres 
peregrinationes, frequentia jejunia, amplae eelemosynarum elargitiones; 
aliaque multa, nil enim tentatum non fuit; quibus omnibus efferum 
monstrum pedem e domicilio efferre distulit, et integros duodecim annos 
infestare non destitit. Ventum est ad sacros exorcismos, his pij Religiosi, 
probique Sacerdotes frequentius adjectis sanctissimis nominibus adjurarunt 
saepius, et religionis metu monstrum percellere, et fugare allaborabant; ast ex 
spectro aliud nihil extorsere /: totus enim triumphus Divo Ignatio 
asservabatur :/ nisi quod aeternis incendijs se addictum funestissimo ejulatu, 
et rugitu fassum sit. Trium leucarum intervallum hoc inter et aliud oppidum 
erat, ubi hoc anno sacrae instituebantur missiones, ex hoc loco divulgatus 
missionum rumor illico invaluit, et celeriter etiam ad hujus patris familias 
aedes delapsus est, quo exciti maritus cum uxore, alijque contribules 
confestim advolant, et Missionarium adeunt, a quo summis precibus orant, et 
per humana et divina omnia gravissimo huic malo medelam, sacrumque 
pignus efflagitant: solatur primum afflictissimos, eosque sperare, ac bono 
animo esse vult, certum praeterea precum pensum, et annuam exomologesim 
die, qui Divo Patriarchae sacer est, praescribit, demum Divi iconibus 
instructos dimittit, eosque octiduo elapso remeare, et rei gestae seriem referre 
jubet: evoluto igitur octiduo solatijs pleni sese Missionario sistunt: feliciter, 
ajunt, actum est, et ad nostrum votum cessere omnia: sacrae icones suis locis 
affixae illico infensissimum hostem [f. 104ov] nostrum ad orcum relegarunt, 
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quo teterrimo hospite ejecto infestationes etiam, et terrores omnes 
evanuerunt, et totis his diebus nihil molestiarum, nisi insolitum quendam per 
domicilium effusum calorem, qui paulo post abijt, experti sumus. Insuper 
altero evoluto octiduo iterum reversi sunt, aeternis Optimo Numini, 
debitisque Sancto Patriarchae repositij gratijs, plenam et optatissimam 
aedibus pacem tranquillitatemque redivisse, se domumque ab omnibus stygijs 
insidijs immunem esse, confirmarunt. 

Haec et alia spectrorum terror patravit, ac suis praesidijs terris et oppidis 
hucusque ignotus, inclaruit, et novos sibi clientes, et honores conciliavit, 
novumque hisce missionibus etiam addidit decus, quae non solum unum ex 
praecipuis Societatis nostrae ornamentis, sed et inter caetera opportunius 
etiam et validius ad animarum conversionem medium sunt. 

Non minor veneratio, nec minores honores magni Parentis magno filio 
Divo Xaverio Indiarum Apostolo, novique orbis Missionario accessere. 
Hunc pagi, hunc oppida et urbes hunc, quae Apostolicis missionum 
sudoribus irrigatae fuere, sibi in Patronum, et Tutelarem suum omnium votis, 
unanimique consensu delegerunt: ex quibus pars pictoribus commissit 
provinciam, ut hujus Thaumaturgi effigies eleganti peniculo elaboretur; pars 
altera ipsis sub missionibus Apostolum hunc vivis coloribus iam expressum 
sacrarum aedium parietibus in perennem missionum memoriam affixit, et ut 
etiam huic novo Tutelari perpetuus, nec interruptus diebus veneris cultus 
decurrat, praeprimis vero, ut continua die anniversaria, quae solemniori 
apparatu agitur, Divo Xaverio veneratio habeatur. 

Oppidum Sancti Andreae in Hungariae regno strenue allaborat, ut ex 
fundamentis novae aedes templi erigantur, quibus extructis decrevit, ut in 
principe ara sanctissima ac indivisa Trias cum Divo Apostolo, et oppidi 
patrono Andrea, in altera Virginea Parens sine labe concepta, demum in tertia 
Indiarum Apostolus collocentur, ac ut eaedem templi aedes ad totius oppidi 
suorumque defensionem et tutelam ijsdem quoque Patronis consecrentur; 
cum hi ipsi missionum Tutelares sint, sub quorum etiam sanctissimis 
auspicijs missiones erectae, institutae utiliterque ad multarum animarum 
salutem propagatae fuere. Hae igitur missiones iterum atque iterum ad 
sanctissimae Triadis maximam gloriam et majorem semper Immaculatae 
Virginis et Indiarum Apostoli Francisci Xaverij honorem cedant. 
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Sequentia referenda sunt ad superiorem locum proximi solij, ubi locus 
signatus est nota NB: 
Nec minus hoc quam superiore anno centenae et centenae urnae, et cadi 
aquis refertissimi particula veli Thaumaturgae Virginis Crystallo inclusa 
benedicti fuere, quae benedictio undis infusa, praesentissimam plurimis 
attulit medelam, et ex hujus quidem aquae usu exoptatum aegri remedium, 
afflicti solamen, miseri praesidium, certam alij retulere salutem, ipsa etiam 
bruta animantia efficacissimum senserunt auxilium. 

Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam 
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SZELESTEI N. LÁSZLÓ 
A győri Magyarok Nagyasszonya Társulat a 17. században 

 
 
A 17–18. századi győri laikus vallási közösségekről kéziratos és nyomtatott 
források is maradtak ránk. A jezsuiták 1627-ben telepedtek le a városban, 
iskolát indítottak, 1634–1641 között megépítették templomukat. 1631-ben 
már 400 fölött volt a gimnáziumuk tanulóinak létszáma, 1676-ban pedig 
798 diákot oktattak. Az ifjúság nevelésével párhuzamosan nagy gondot for- 
dítottak a térítésre, a laikusok megnyerésére. Mária-társulatokat szerveztek a 
tanulóifjúság, a német és magyar ajkú végvári katonák, városi polgárság és 
környékbeli nemesség számára, akik részt vettek a gyakran emlegetett látvá-
nyos programokban. E látványosságokról nem ritkák a feljegyzések, azok 
költségeit külön vagyon, kelléktár, saját pénztár, pénztárnok biztosította. Az 
egyéni áhítatról ritkábban emlékeznek meg forrásaink, arra inkább a társulat 
reguláiból és kiadványaiból következtethetünk. Ezekben a keresztény élet 
gyakorlati megvalósításának/megvalósulásának módjaival találkozunk. A 
társulatok a keresztény tanítás és a hívek egyházi tudatának összehangolási 
helyei voltak. 

Nem ismeretlen a szakemberek előtt, hogy Győrött a barokk korban sok 
vallásos társulat működött. Ismerünk 16. századi társulatot is,1 a barokk ko-
riakkal (bár néha egymásnak ellentmondva) foglalkozott Mohl Antal,2 Acsay 
Ferenc,3 Priszker Olivér.4 A legmegbízhatóbb (mindig forrásokon nyugvó) 

                                                   
1 1523-ban alapítottak a céhekhez hasonló, kifejezetten laikusok, a szabó-, posztónyíró- és 
szűcslegények számára vallásos társulatot. A collegium calendinumnak, más néven Fra-
ternitas Beatae Mariae Virginisnek nevezett intézménynek ismerjük latin nyelvű alapszabá-
lyát. BEDY Vince, A 16. és 17. századbeli győri kalendás egyesületek, Győri Szemle, 1930, 162–
173. 
2 MOHL Antal, A Mária-kongregácziók története, különös tekintettel hazánkra, Győr, 1898. 
3 ACSAY Ferenc, A győri kath. Főgimnázium története, Győr, 1901. A Mária-kongregációról: 
151−166. – A Pannonhalmán őrzött források közt: Acta Sodalitatis B. M. V. ab anno 1631; 
Liber congregationis B. M. V. ab anno 1687; Acta Sodalium et series officiorum congreg. B. M. V.; 
Catalogus discipulorum Jaurin. Gymn. SJ., I, II, III; Annuae litterae Provinciae Austriae SJ ad a. 
1739, 1740, 1741, 1743, 1745, 1749, 1751. 
4 PRISZKER Olivér, Barokk világ Győregyházmegyében Zichy Ferenc gróf püspöksége idején (1743–83), 
Pannonhalma, 1933 (Pannonhalmi füzetek, 13). A Püspöki Levéltár Miscellanea anyagát 
használta. 
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adatokat Bárdos Kornél 1980-ban megjelent, Győr 17−18. század zenei 
életét feldolgozó monográfiájában olvashatjuk.5 Horváth József hagyatékok 
elemző tanulmányozásából következtetett élénk 17−18. századi társulati 
életre.6 

Az alábbiakban a magyar ajkúak számára létrehozott Magyarok Nagyasz-
szonya Társulatról lesz szó az eseményeket egykorúan megörökítő Historia 
et acta című kézirat,7 továbbá Sajghó Benedek pannonhalmi főapátnak, a 
társulat világi elnökének 1735-ben közzétett kiadványa alapján, amely a 
társulat 100 éves történetét is összefoglalta.8 A jezsuita vezetésre vonatkozó 
adatokat Lukács László jezsuita rendházak szerzeteseit felsoroló katalógusá-
ból9 ellenőriztük. 

Győrött a tanulóifjúság társulata már 1631-ben létrejött, amelyet főün-
nepéről hivatalosan Gyümölcsoltó Boldogasszony Kongregációnak nevez-
tek. Természetesen a római anyatársulat megalakulásuk után befogadta, 
vagyis saját kiváltságainak részeseivé tette a győri kongregációt is. 1746-tól 
az akadémiai tagozat különvált, ennek főünnepe a fájdalmas péntek (fekete 
vasárnap utáni péntek) lett. 

A felnőtt férfiak anyanyelvük szerint két társulatot alapítottak. 1634-ben 
hívták életre a magyar ajkúak a Patrona Hungariae Kongregációt, Nagybol-
dogasszony főünneppel, Gyertyaszentelő Boldogasszony másodünneppel. 
                                                   
5 BÁRDOS Kornél, Győr zenéje a 17−18. században, Bp., Akadémiai, 1980. A jezsuitáknál 
működő társulatokról: 143−209. 
6 HORVÁTH József, Vallásos egyesületek a XVII−XVIII. századi Győrben, Győri Tanulmányok: 
Tudományos Szemle, 14−15, 1994, 159−163; UŐ., Győri kongregációk a XVIII. század köze-
pén = Népi vallásosság a Kárpát-medencében, III, szerk. L. IMRE Mária, Pécs, 2000 (Dunántúli 
dolgozatok, (D) Néprajzi sorozat, 3), 160−170; UŐ., Végrendeleti adalékok a 17. századi győri 
vallásos társulatok (kongregációk) történetéhez, Alba Regia, 2011, 145–154. 
7 Historia et acta Sodalitatis Dominorum Ungarorum sub titulo B. V. Mariae Patronae Ungariae erectae 
in Collegio Patrum Societatis Jesu Jaurini Anno 1634. Kézirat az MTA Könyvtárának Kézirattá-
rában, Egyh. és Bölcs. 2r, 17. A kéziratot Bárdos Kornél is használta imént idézett művében. 
8 A’ Jesus Tarsasagnak györi templomában 1634-dik esztendöben […] fel-alittatott Boldogságos Szüz 
Mária Congregátziójának eredeti, regulái, bucsui és némely istenes gyakorlatossági, mellyek most 
elsöben […] SAIGO Benedeknek […] e’ Congregatziónak fö-rectorságában nyomtatásban ki 
bocsáttattak, Nagy-Szombatban 1735, az Academiai bötükkel. 96. l. – 12°. (Példány: Buda-
pest, Egyetemi Könyvtár, Ac 1039.) Vö. KNAPP Éva, Pietás és literatúra: Irodalomkínálat és 
művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban, Bp., Universitas, 2001 (Historia 
Litteraria, 9), 199. 
9 Ladislaus LUKÁCS, Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I., I–XI, Romae, 
Institutum Historicum S. I., 1978–1995. 
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Egyidejűleg alakult németajkúak számára a Győzelemről Elnevezett Mária 
Kongregáció, Szeplőtelen Fogantatás főünneppel, Sarlós Boldogasszony 
másodünneppel.10 A század közepe után a Halálra Vált Krisztus Társulatok 
is elkezdték működésüket. Egy ideig közös főünnepük fekete vasárnap (nagy- 
böjt 5. vasárnapja) volt, 1676-tól a német kongregáció főünnepe a Szent 
Kereszt feltalálásának napja (május 3.) lett.  

(Győrött a 17. században főleg a ferenceseknél volt még élénk társasági 
élet (harmadrend, kordás társulat, rózsafüzér társulat), a 17–18. század for-
dulójától a karmelitáknál működött skapuláré társulat, a 18. században az 
orsolyitáknál, a székesegyházban és a győrszigeti plébánián is alakultak tár-
sulatok. Tanulmány eddig egyikről sem készült.) 

A Mária-társulatokat mindenütt felszentelt pap (prézes, elnök) vezette. A 
tagság az ügyek intézésére világi vezetőt (rektor) választott. Létszámtól füg-
gően különféle tisztviselők segítették őket.  

Lukács László jezsuita névtára szerint 1636-ban már külön-külön szerze-
tesi munkakört jelentett a magyarok és a németek Mária-társulatával való 
foglalkozás. Az elnevezések csak annyit mondanak, hogy a magyarok társu-
lata, a németek (német katonák) társulata, a tanulók társulata (vagy ehelyett: 
latin társulat).  

A névsorban 1654-ben tűnik fel először a haldoklók társulatának11 pré- 
zese, aki a következő években (1655−1657) a németek Győzelmes Mária 
Társulatát is gondozta. 1659−1661-ben árulkodó a mindkét német társulat 
elnevezés („praeses utriusque congregationis germanicae”). 1662-ben a je- 
zsuita évkönyv a német katonák Maria de Victoria társulatát már „praeses 
congregationis civicae”-nek nevezi. A Historia et acta című kézirat a magya-
rok Krisztus Halála Társulatára 1662-ben úgy hivatkozik, hogy a nagyheti 

                                                   
10 Az alapítás centenáriumának ünnepi szónoka Groll Adolf püspök volt. GROLL Adolf 
[Ignatius a Matre Dei], Der Sieg über den Todt, welchen Maria, die unbefleckte Mutter Gottes durch 
Jesum ihren Sohn erhalten, in einer Kirchen-Rede als eine Hoch-Löbliche Deutsche Bruderschaft unter den 
glorreichen Titul Mariae de Victoria ihr erstes Saeculum den 5ten September 1734. in der Kirche deren 
Wohl-Ehrwürdigen PP. Societatis Jesu zu Raab auff das feyerlichste begienge, Raab, Joseph Anton 
Streibig, [1734].  
11 Az első Agonia Christi Társulatot Vincenzio Caraffa jezsuita generális 1638-ban alapítot-
ta. A Litterae annuae szerint is 1654-től működött Győrött, s már ekkor 70 taggal: „Jaurini, 
Dominica prima verni jejunii nova Agoniae Christi Congregatio initium sumpsit […]”. 
Wien, ÖNB, Cod. 12051, 30. 
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eseményekről bővebben annak a [jegyző]könyvében lehet olvasni.12 1663-
ban közös vezetés alá helyezték a két magyar társulatot, a következő évek-
ben mégis gyakran külön jezsuita azok prézese, 1682-től azonban mindig 
azonos személy. Jellemző, hogy az általunk tanulmányozott Historia et acta 
kéziratot 1680-ban arra hivatkozva fejezték be, hogy egy fólió alakú vörös 
könyvben folytatják a leírásokat.13  

1686-tól egyre gyakrabban tükrözte az elnevezés, hogy immár nem ka-
tonák és nemesek társulatáról van szó. A „praeses congregationis Agoniae 
et civicae hungaricae” forma a leggyakoribb, de megjelentek a „pro natione 
hungarica”, „praeses hungaricus”, „praeses congregationis hungaricorum” 
változatok is.14 A 18. században a németek Győzelmes Mária és Krisztus 
Halála Társulatainak külön vezetője volt, utóbbi gondozta általában a Kál-
váriát is, amely 1722-ben lett kész.15 

A Magyarok Nagyasszonya Kongregáció regulái rögzítették az ünneplés 
módját. Például Nagyboldogasszony napján fél nyolckor gyertyás menetben 
vonultak a jezsuiták templomából a székesegyházba prédikációt hallgatni, 
majd visszatérve részt vettek a jezsuitáknál a nagymisén. 1637-ben a moni-
tor a székesegyházban prédikáció közben közölte a tagokkal, hogy még 
nagymise előtt összejövetelük lesz, ennek eredményeként majdnem kiürült a 
templom. Ezért megtiltották, hogy ünnepnap délelőtt gyűlést vagy buzdító 
beszédet (exhortatio) tartson a társulat. Draskovics püspök ezután gyakrab-
ban osztott könyvet. Nem tudjuk, milyen könyvek osztásáról van szó. 1645-
ben Pozsonyban Nádasi János Maria, aeternitatis beatae porta sacra című, a 
hónap 31 napjára elmélkedést és imádságot tartalmazó művét Kerti Fábián 
veszprémi kanonok, aki a könyv nyomtatása közben elhunyt, a nagyszom-
bati és győri Mária-társulat számára nyomtatta ki.16 A magyar nyelvű kiad-
vány kétségtelenül a győri magyarok társulata számára is készült, hogy 

                                                   
12 In Resurrectione, itum est ordine prius solito, prout notatum abunde in Libro Agoniae, 
etiam de Parasceve. 
13 Anno 1680 Praeside patre Stephano Landovics quae acta sunt, fusius in libro Rubro, in 
folio descriptae sunt, siquidem in illo ceperunt priores historiam continuare. 
14 Az elnevezések jól tükrözik azt, hogy csak a magyarok vagy magyarul jól beszélők 
(Hungarici), és nem általában a Szent Korona alattvalói (Hungari) kongregációjáról van szó. 
15 A jezsuiták feloszlatásáig a Kálváriáról: BEDY Vince, Győr katolikus vallásos életének múltja, 
Győr, 1939 (Győregyházmegye múltjából, 5), 101−115. 
16 RMNy 2112. A kötetről: TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai 
kapcsolatai (Nádasi János), Bp., Universitas, 1997 (Historia Litteraria, 3), 130. 
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hogyan jutott el a címzettekhez, nem tudjuk. 1646-ban a püspök engedé-
lyezte, hogy a társulat tagjai gyűlésüket a prédikáció után havonta egyszer 
megtartsák a katedrálisban. 

(Kopcsányi Márton A boldog Szűz Mária élete című műve 1631-ben jelent 
meg Bécsben Nyáry Krisztinának ajánlva. A szerző művét a ferences 
harmadrendbe tartozó világi asszonyok számára állította össze. Kopcsányi 
1617–1630 között a visszatelepedett győri ferenceseknél tevékenykedett, 
aztán költözött az Esterházyak székhelyére, Kismartonba. Kötetét 1630-
ban a Győrött keltezett ferences rendi jóváhagyás után Sennyei István győri 
püspök engedélyezte. Úgy tűnik, hogy a 17. század első felében a jezsuiták a 
tanuló ifjúság mellett elsősorban a férfiakat szervezték magyar és német 
társaságba, a nőkkel csak a férfiakon keresztül foglalkoztak.) 

Sajghó Benedek szóhasználatát is idézve: a magyar társulatot 1634-ben 
12 nemes alapította, „többire kik ebben az híres győri erősségben és akkori 
időben, a török hatalma ellen” tisztek voltak. Látván, hogy más városokban 
az iskolából már kikerültek is kongregációt hoztak létre, Bellecius Pétert, a 
jezsuita kollégium rektorát megkérték, „hogy istenes igyekezeteket előmoz-
dítani, és ez eránt bullát, avagy pecsétes levelet Rómából megszerezni ne 
terheltessék.” Szent Istvánra emlékezve a Patrona Hungariae titulust válasz-
tották. Sajghó megfogalmazása szerint Szent István testamentoma, hogy 
„minden Magyar, aki igaz Haza fia akar lenni, a Boldogságos Szüzet kivált-
képpen való Patronájának magának válassza”. Az ünnepélyes megalakulás-
kor a szokásos önmaguk Máriának ajánlása és a társulat törvényeinek 
kihirdetése megtörtént. A 15 pontban rögzített regula szerint taggá lehetnek 
a katolikus „magyarok, vagy akik a magyar nyelvet értik”. (A társaság törvé-
nyeit lásd a függelékben.) Rektorrá Zichy Pált, a győri és környékbeli hely-
őrségek helyettes parancsnokát választották,17 segítségül pedig két asszisz- 
tenst. 1636-ban a társasági létszám gyors növekedése miatt már titkárt, mo-
nitort, kincstárnokot és hat tanácsost választottak; 1640-ben a jó és haté-
kony működést segítő 11 határozatot hoztak. Ősszel gondnokkal, két 
békéltetővel és titkárhelyettessel növekedett a „tiszti kar”, a monitorok fel-
adata lett a betegek látogatása is. 
                                                   
17 További alapító tagok: Sárkány Miklós keszthelyi főkapitány, Jagasics Péter győri lovas-
hadnagy, Bonczhiday Márton győri harmincados, Kláris Péter és Horváth Ferenc győri gya- 
logosparancsnokok, Káldi Miklós, Győr város írnoka, Angráno Márton Győr vármegyei 
esküdt, Opoka György, Somodi János, Szabó Mihály, Hollósi György.  
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1654-ben az asszisztensek száma négy volt, a tanácsosoké tizenhárom, a 
két monitor mellé két helyettest, sőt kincstárnok-helyettest is választottak. 
A békéltetők és monitorok egyre gyakrabban városrészek szerintiek (Óvá-
ros, Újváros, Győrsziget, Révfalu). A taglétszám folyamatosan emelkedett, 
1660-ban például 22 új tagot vettek fel. Rendszeresen megtartották a közeli 
Szent Vidhez és Szent Jakab ünnepén Lébénybe a körmenetet. Sajghó fel-
sorolja a rektorokat,18 rövid jellemzéssel, majd a jótevőket, adományozókat. 
A névsorból és a közölt összegek nagyságából kitűnik, hogy jó anyagi hát-
térrel működhetett a társulat, 78 főt név szerint is megnevez Sajghó Bene-
dek.19 Már az alapítók bőkezűek voltak, összeadták a pénzt, „abból azonnal 
oltárt emelének, misemondó ruhákat szerzének, szövétnekeket, gyertyákat 
és gyertyatartókat vévének, zászlókat, képeket, koporsókra való bársonyt és 
egyéb szükséges eszközöket csináltatának.” 

A lakossági helyzetnek megfelelően a magyar és német társulat is kivette 
részét a templom építéséből, díszítéséből. 1641-ben Sibrik Pál alkapitány 
volt a megrendelője a Szent Pál-oltárnak. A képen Damaszkusz helyett 
Győr látképét helyezték el. 1641-ben egy gazdag kereskedő, az olasz szár-
mazású Beccaria Virgil állíttatta fel a Szent Rozália-oltárt. Egyik fia egy évti-
zed múlva a Magyarok Nagyasszonya társulat prézese lett. 1642-ben a 
német Mária-társulat készíttette el a Katonák patrónusa-oltárt, amely a le-
                                                   
18 Rektorok voltak: Zichy Pál helyőrségi parancsnokhelyettes, 1634−1638; Radics Miklós, 
1638−1643; Zobri Márton őrkanonok, 1643−1644; Káldi Márton, 1644−1647; Peresztegi Já- 
nos, 1647−1653; Jagasics Péter főhadnagy, 1653−1655; Tar Márton, 1655−1666; Tarczi János 
alispán, 1666−1670; Esterházy János helyőrségi parancsnokhelyettes, 1670−1691; nincs be- 
töltve: 1691−1699; Esterházy Ferenc (az előbbi fia, Fejér vármegyei főispán), 1699−1715; 
Zichy Péter szabolcsi főispán, 1715−1726; nincs betöltve: 1716−1731 (Bíró István vicerek-
tor irányított); 1731– Sajghó Benedek pannonhalmi főapát. 
19 78 megemlített jelentősebb adományozásból 11 a férj-feleség (egynek számítottak) együt-
tes adományozása a vizsgált időszak végén. 21 nő önállóan adományozott, 10 fő egyházi 
személy volt, köztük Széchényi Pál kalocsai érsek. A másutt is bőkezű Lacza János őrkano-
nok 363 forinttal szerepel. Zichy Péter adta értékben a legtöbbet, 1000 forintot érő arany és 
ezüst mívet. A tárgyi adományok közt leggyakoribbak az ékszerek, arany és ezüst tárgyak, 
de előfordulnak textíliák (egyházi öltözetek, pl. casulák és oltárterítők, koporsótakaró), kép 
és könyv is. Néha magyarázatot kapunk a ruházat felhasználására: a Varjasi András kanonok 
által adományozott palástból koporsótakaró lett, a Babocsainé Márffi Krisztina által adott 
három standárból „egy kétszáz forint értékű casula”, bizonyára a veres és violaszín bársony 
szoknyák is hasonló sorsra jutottak. Az adományozók döntő többsége nemes, a 10 egyházi 
személyen kívül mindössze 12 esetben maradnak el a nemességre utaló szavak, többségében 
korszakunk végén. 
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pantói győzelem emlékére a „Győztes Immaculata” első ábrázolása. Ugyan-
ebben az évben a vármegyei nemesség megrendelésére készült a magyar 
szentek oltára, a Patrona Hungariae képével. Az oltárkép a magyar barokk 
művészetben később gyakori országfelajánlás-jelenet „első cselekményes 
ábrázolása”.20  

A tagok vallástétel után önmagukat felajánlották Máriának, életükben a ke-
resztény elvek mellé a regulákban megfogalmazottakat is elfogadták. Mindjárt 
az első regula rögzíti, hogy a társulat minden tagja „Magyarország Patroná-
jának tiszteletit és szeretetit nemcsak magában, hanem egyebekben is tehetsé-
ge szerént elővigye, és amennyire lehet, az ő jóságos cselekedetit kövesse, és 
azok által őtet magának engesztelje, hogy mindenkoron ugyan, de kiváltkép-
pen halála óráján legyen neki segítségül.” Természetesen a közösségi fellépé-
sek elválaszthatatlanok az egyéni hozzáállástól. A hónap első vasárnapi gyűlés 
utáni héten két közös, litániás miséje volt a társaságnak: egyik az élő társakért 
és jótevőkért, másik a halottakért, ahol egy-egy olvasó imádkozását ajánlották. 
Ha valaki közülük nem lehetett jelen a kongregáció imaalkalmán, imádkozni 
volt köteles „ott, ahol lehet”. Farsang végén szentségimádásra és nem a mu-
latságba mentek a tagok. Minden hónap elején a „holnapi patrónus” átvételé-
vel annak egy hónapi tiszteletét vállalták. A tagok a társulat élő és meghalt 
tagjaiért naponta imádkoztak, s nemcsak a napi misehallgatást, hanem a ró-
zsafüzér, litánia elmondását is ajánlották nekik, és természetesen az esti lelki-
ismeret-vizsgálatot. A társulati tagnak gondoskodnia kellett családjáról, cse- 
lédségéről, kiváltképpen maga magzatjainak jól felneveléséről. Alamizsnát 
kellett adnia a szegényeknek, ha jómódú, „egy vagy két szegényt minden hol-
napban legalább egyszer étessen”. Ha pedig valaki közülük beteggé vált, a 
monitor köteles volt a prézesnek ezt hírül adni. 

Mi történt akkor, ha egy társulati tag elfordult a keresztény elvek szerinti 
élettől? Bibliai megoldást tartalmaz az alapszabály: Ha valaki súlyosan vét-
kezik, lelkiatyja vagy a prézes titkon megdorgálja, „ha nem használ, a gyüle-
kezetben nyilván megpirongattassék, ha az sem fog rajta, tehát mint rothadt 
tagja a Kongregációnak, attól elvágattassék és elvettessék.” 
                                                   
20 GALAVICS Géza, A magyarországi jezsuiták és a barokk művészet – Az identitás jelei = A magyar 
jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, PPKE BTK, 
2006 (Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti konferenciák, 2), 338; UŐ., A barokk 
művészet kezdetei Győrben, Ars Hungarica, 1973, 97–126. A magyar szentek oltáráról: 
112−120.  
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Az 1661. évi feljegyzések közt nem kis öntudattal jegyezte meg a társulat 
annalistája, hogy az úrnapi körmenetre felállított sátruk kert perspektíváját 
nyújtotta, a bejáratnál Jézus szívében „Veni in hortum meum”, Máriáéban 
„ego rigavi”, belül a sátorban pedig a Szentlélek felirata: „ego plantavi” volt 
olvasható.  

Ugyanezen évben az újévi ünnepi esemény másnapján, amely vasárnapra 
esett, a társulati tagok összejövetelén kiosztották a havi szent patrónust, 
egyúttal egy papíron képet kaptak az új évre, folytatásként, hogy a társasági 
tagok otthoni falai folyamatosan jámborul befedessenek – olvashatjuk a 
kéziratos Historiában.21 Borgia Szent Ferenc22 egy családjából hozott szokást 
vezetett be a holnapi (havi) patrónus osztásának szokásával, amely a külön-
féle titokcserék révén máig él. Ekkor talán még csak kis lapocska lehetett a 
holnapi patrónussal kapcsolatban az erénygyakorlatra, imaszándékra felhívó 
mondat. 1653-ban Bécsből a győri Mária-kongregációk számára nyomtatott 
képeket is szereztek.23  

1680-ban, Landovics István prézessége idején, miként a kéziratos Historia 
megőrizte, a főünnepen a megholtak névsorát Szűz Mária mennybevétel-
ének ábrázolásával osztották szét. „Distributus Catalogus Defunctorum 
Sodalium cum icone Beatae Virginis Assumptae”. 

Sorolhatnánk tovább a társulat közösségszervező szerepét, a hivatalos li-
turgiában való közös részvételről bőven írt Bárdos Kornél. De vajon a tár-
sulat tagjainak milyen egyéni elvárásoknak kellett megfelelniük, társulati 
tagságukkal milyen mindennapjaikat befolyásoló otthoni feladatokat vállaltak?  

A Sajghó Benedek által 1735-ben kiadott társulati könyvben is megtalál-
hatóak a mondani szokott litániák, továbbá a rózsafüzér imádkozásról való 
tanítás. „Jóllehet pedig az egész olvasó tizenöt Miatyánkot és másfélszáz 
Üdvözletet foglal magában: mindazonáltal amely olvasóval közönségesen 
szoktunk élni, az hét Miatyánkból és hatvanhárom Üdvözletből áll a Bol-
dogságos Szűz teljes életének emlékezetire. Mivelhogy közönségesen a 

                                                   
21 „Altera die, quae fuit Dominica, convenere iidem sodales: acceptoque S[ancto Patrono] 
Menstruo, imaginem etiam in philera quisque obtinuit pro Novo Anno: quod continu- 
andum erit; ut Domestici sodalium Parietes pie vestiantur successive.” 
22 Sajghó Benedek névetimologizálása szerint a Borgia család ősei pogány magyarok mara-
dékai voltak, a pogány kalandozó korból maradtak spanyol földön. (Borgia – borjas, a cí-
merben ott a borjúfej.) 
23 MOHL, A Mária-kongregácziók története…, i. m., 126. 
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szent atyák írják, hogy Boldogságos Szűz hatvanhárom esztendeit élt e vilá-
gon.” Az örvendetes, fájdalmas, dicsőséges titkok azonosak a ma szokásos-
sal. De hatodik tizedet is imádkoztak, ahol „kettőzd meg mind az öt 
titkokat, úgy hogy az első két üdvözlet után mondjad az első titkot, más két 
Üdvözleten a másodikat” stb. 

Ugyanitt az Úrangyala imádkozásra buzdítva annak és a harangozások 
pápai elrendelésének történetéről, majd a holnapi patrónus kiosztásával kap- 
csolatos tudnivalókat olvashatunk. Kiemeli a hónap első vasárnapján kiosztott 
holnapi patrónushoz kapcsolódó szentencia hasznos voltát. Ám a második 
intésben felhívta a figyelmet arra is, hogy a szentencia nem jövendölés.  

A 18. századból a nagyszombati nyomda termékeként ismerünk egyleve-
les szentképsorozatokat latin és német változatban, Patroni menstrui közös 
címlappal. Feltételezésünk szerint Győrött már a 17. században is magyar 
nyelvű szentenciával oszthatták a Magyarok Nagyasszonya Társulat tagjai-
nak a holnapi patrónust, esetleg még illusztráció nélkül.24 1630-ban jelent 
meg először Andreas Brunner Fasti Mariani című összeállítása a müncheni 
Mária-kongregáció számára, amely az év napjainak sorendjében levelenként 
egy-egy szentről tartalmazott metszetet, elgondolkodtató idézetet és ima-
szándékot, a verzón a szent legendájának részletével. A kötet népszerűségét 
bizonyítja, hogy Esterházy Pál a szövegeket magyarra fordította és közzétet-
te 1698-ban.25 Most a győri társulat alapítása utáni évtizedekben gyakran 
megjelent műben található magyar szentek közül – győri társulatról lévén 
szó – a Szent László-metszetet és a hozzá kapcsolt szövegeket mutatom be.26 

                                                   
24 Vö. KNAPP Éva, TÜSKÉS Gábor, Barokk társulati kiadványok grafikai ábrázolásai, Magyar 
Könyvszemle, 1999, 3: „a társulati könyvek és az ajándékkönyvek, egyéb áhítati művek 
csoportjában az illusztrációk már a 17. század második felében megjelennek, a felvételi 
lapokat és az alkalmi nyomtatványokat csak a 18. század 30-as, 40-es éveitől kezdve látják el 
ábrázolásokkal.” 
25 ESTERHASI Pál, Regina Sanctorum Omnium, Minden Szentek Királynéja, Boldogsagos Szűz Mária 
tisztelete, Az az az esztendőnek minden napjaira kiosztott szentek élete, melyekben foglaltatnak ugyan 
azon Boldogságos Szűznek csudálatos jó-téteményi, és hét innepei a’ változó sátoros innepekkel együtt. 
Mellyet írt Deákul […] BRUNNER András, most pedig a’ magyar nemzetnek nagyobb lelki 
vigasztalására magyar nyelvre fordíttatott és ki-bocsáttatott. Nagyszombat, 1698. (RMK I. 
1534.) 
26 Andreas BRUNNER, Fasti Mariani cum illustrium divorum Imaginibus et Elogiis prope DC in 
singulos Anni Menses Diesque S.S. Natales distributis […] Serenissimo Electori Maximiliano […] a 
Sodalitate Mariana Monacensi civica consecrati, [Monachii, 1658?]. Példány: OSZK, 327.847 (csak 
I. félév). 
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Szent László személyét a jezsuiták több ponton is csatlakoztatták a Reg-

num Marianum eszmekörhöz.27 Andreas Brunner Fasti Mariani című művé-
nek metszetén nem a grafikában gyakoribb motívumok (pl. kard, korona 
felajánlása, vízfakasztás) szerepelnek, hanem a Bonfinitől vett jelenet, Lász-
lónak a Salamon elleni, angyaloktól támogatott harca. A kép verzójának 

                                                   
27 Vö. KERNY Terézia, „Szíz Máriának választott vitéze” (Egy barokk kori Szent László ábrázo-
lásról), Ars Hungarica, 1997, 255−268; UŐ., Szent László és a magyar szentek tisztelete a jezsui-
táknál = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, 
Piliscsaba, PPKE BTK, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti konferenciák, 2), 
424−440. 
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legendaleírása a nagy Mária-tisztelők sorába állítja be László királyt.28 A kép 
alatt elhelyezett szentenciához Szent Bernát Szent Kelemenről szóló beszé-
déből olvasható idézet (Esterházy Pál fordításában idézem): „E’ világnak 
minden gyönyörüsége, és minden dicsösége, és valami abban lattatik, 
éppencsak kevés ama bóldogsághoz képest, hogyha még kevesnek-is kell 
mondatni, és nem inkább semminek, és kevés ideig tartó párának.” A szen-
tencia: „Testi gyönyörüségnek megutálása Magyar-Országért.”29 

Bizonyára az ezen kalendáriumokban holnapi patrónusként terjesztett 
ábrázolás is hozzájárult a téma népszerűvé válásához, Salamon és László 
történetét feldolgozó jezsuita és más iskolai színjátékok keletkezéséhez.30  

                                                   
28 Esterházy Pál fordításában (ESTERHASI, i. m., 538−539) a metszet hátlapjának szövege: 
„Lászlót Elsö Bela Magyar Király fiát látod, sőt Szüz Mária fiának mondhatom, egész életé-
ben ugy függött az ö emlöitül, mellyektöl, még a’ mint meg-hallod, halála oráján sem válék 
el. Azonban alig vólt valaki a’ Királyok közül, a’ ki annyi jó cselekedetekkel királlyi 
bársonnyát, vagy korónájat fel-ékesitette vólna ugy hogy ne igen kellessék rajta 
csudálkoznunk, ha az Angyaloknak udvarába való gyakor menetét hallyuk-is. Ö látá az 
Angyaltúl egy testvér Attyafiát meg koronáztatni, de tüzes szarvakkal való szarvas képében-
is láta ettöl helyet mutattatni, melyben a’ Bóldogságos nagy Anyának igért szent-egyházat 
épittetne. Ezeknek az Angyaloknak segitségével más sok csatákban is, de kiváltképpen 
Salamonnal való bajvivásban gyözedelmes lön. Mert midön ez vélné hogy csak magával 
Lászlóval kellene néki meg ütközni, látá az ütközet elött hogy két Angyal ellen-is kellene 
néki harczolni, kik éles törökkel ellene valának. Azért bár Herculesnek tartatná-is magát; 
ennyi és illyen vitézek ellen harczolni nem mere, hanem a’ fegyvert le-tévén békességben 
marada. Annyiszor gyözedelmes lévén László, még sem akará a’ Magyar Ország Koronáját 
viselni, nagyobra és dicsöségesbre tartván magát, melyhez hogy annál könnyebben jutna a’ 
szent föld viszsza nyerésére szándékozik vala. Azért ebben a’ hadi készületben midön min-
den seregek vezérivé választatott vólna, imé a’ készületben szép halállal világban való vitéz-
kedését bé-fejezé. Azért hólta után szekérre tétetvén, minden emberek, és marhák vonása 
nélkül, a’ templomba, mellyet bóldogságos Szüz tiszteletére építetnek mondék, nem annyira 
vitetetni mint futni láttaték. Almélkodék e’ világ ezen a’ csuda dolgon, de nem álmélkodom 
én. Mert ki csudálkoznék rajta ha a fiu az Annyához siet? Ex Ant. Bonfin.” 
29 A metszet változatát (német kalendáriumképet) közölte KERNY Terézia, Salamon magyar 
király ábrázolásairól (14–19. század) = Romantikus kastély: Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére, 
szerk. VADAS Ferenc, Bp., Hild–Ybl Alapítvány, 2004, 33–51. A metszeten (40. l.) az ová-
lisban a bal- és jobboldal a most közölthöz képest fordítva szerepel, a sematikus várból csak 
jobboldalt felül egy bástya látható. Az egész kompozíció téglalap alakú keretbe helyezett, a 
metszet része a felső feliratban a XXVII MRIA JUN. A főalakok, illetve a Lászlót kétoldalt 
segítő kardos angyalok, továbbá az ovális alá helyezett szarvasüldözés jelenete is azonos a 
két metszeten. 
30 Két Szent Lászlóról szóló győri iskolai színjátékot említenek a jezsuiták éves beszámolói. 
Az 1639-ben előadott darab közelebbi témáját nem ismerjük, az 1693-ban játszott darab: 
Divus Ladislaus de Aco Cunorum rege victor triumphans. A Litterae annuae adatait (Wien, ÖNB, 
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F ü g g e l é k  
 

A Magyarország Patrónusa Szűz Mária Kongregáció 
regulái31 

 
Béajánlás. 

Szentséges Szűz Mária, Istennek tisztaságos Anyja! Én NN. (itt ki-ki nevén 
nevezi magát) tégedet e mai napon asszonyomnak, gondviselőmnek és szó-
szólómnak választlak, és erősen fogadom, hogy én Tégedet soha el nem 
hagylak, sem ellened soha semmit nem mondok, sem nem cselekszem, sem 
el nem szenvedem, hogy az énalattam valóim a te tisztességed ellen valaha 
valamit cselekedjenek. Kérlek annak okáért Tégedet, fogadj bé engem örö-
kös szolgádnak, légy velem minden cselekedetimben és el ne hagyj engem 
halálomnak óráján. Amen. 
 

A Kongregáció Törvényi, avagy Regulái 
 

I. 
Ennek a kongregációnak, avagy Társaságnak célja és vége az, hogy ki-ki 
szodálisok közül Boldogságos Szűznek, Magyarország Patronájának tisztele-
tit és szeretetit nemcsak magában, hanem egyebekben is tehetsége szerént 
elővigye, és amennyire lehet, az ő jóságos cselekedetit kövesse, és azok által 
őtet magának engesztelje, hogy mindenkoron ugyan, de kiváltképpen halála 
óráján legyen neki segítségül. 

 
II. 

Bévétetnek ebbe a Társaságba a magyarok, avagy akik a magyar nyelvet 
értik. Azok ugyan, akik már egyszer azelőtt valamely Boldogasszony-
kongregációba bévétettek volt, csak béirattatnak a Kongregáció albumába, 
avagy Lajstromos könyvébe. A többi pedig, minek utána a tridentumi szent 
gyülekezetinek formája szerént a katholika hitről vallást tésznek, és arra 
megesküsznek, és magokat a Boldogságos Szűz Mária szolgálatjára bé- 

                                                                                                                       
Cod. 12218, 1639, 83; Cod. 12089, 1693, 30.) idézi STAUD Géza, A magyarországi jezsuita 
iskolai színjátékok forrásai, II, 1561−1773, Bp., MTA Könyvtára, 1986, 12, 16. 
31 SAJGHÓ, i. m., 21−32. 
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ajánlják, a Kongregációnak fő rektorától, avagy akire az bízza, szokott ce-
remóniákkal Kongregáció tagjai közé béfogadtatnak. 

III. 
Minek előtte pedig valaki a Kongregáció számába bévétessék, tartozik meg-
gyónni, avagy egész életének vétkeiről, ha azt azelőtt soha nem cselekedte; 
vagy ha cselekedte, az utolsó generális gyónásától fogva, és a Krisztus testét 
áitatosan magához venni. 

 
IV. 

Akik ilyenképpen a Kongregációba bészerkesztetnek, annak rektorának, 
lelki atyjának és a többi tisztviselő személyeinek mind engedelmességgel, 
mind tisztelettel légyenek. 

 
V. 

Ennek a Kongregációnak két ünnepe vagyon. Az egyik, melyet titulare 
festumnak, avagy fő renden valónak hívunk, és ez a Boldogasszony menny-
be felvétele, avagy Nagyboldogasszony napja. A második festum secunda- 
rium, avagy másodrenden való ünnep, és ez a Boldogasszony megtisztulása, 
avagy Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Mind a kettőt a szodálisok, 
mennél nagyobb áitatossággal lehet, megüljék. Szokott aitatosságnak pedig 
ez a módja: 1. Mind a két ünnepnek első és második vecsernyéje előtt, úgy 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján az öreg mise előtt a Kongregáció 
kápolnájába mindnyájan öszve gyüljenek, és onnét labarum alatt meggyúj-
tott gyertyákkal a templomba menjenek: a tisztek ugyan a stallumokba, a 
többi pedig a sanctuariumba (nem a székekbe) megállapodjanak. 2. Az na-
pokon teljes búcsú lévén, mindnyájan meggyónjanak, és Gloria alatt kinek-
kinek égő gyertya kezében lévén, megáldozzanak. 3. Hasonlóképpen meg-
gyújtott gyertyákkal, renddel (a tisztek előre menvén) offertoriumra menje-
nek. 4. Nagyboldogasszony napján nyolcadfél órakor a Jézus Társasága 
templomából az öreg szentegyházba processzióval menjenek, ahol meghall-
gatván a prédikációt, hasonlóképpen processzióval visszatérjenek a Jézus 
Társasága templomába, az öreg misének meghallgatására. De a többi Bol-
dogasszony ünnepeit is áitatosan megüljék.  
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VI. 
Mikor a Hamvazószerda előtt a Jézus Társasága templomában negyven órai 
imádkozások tartatnak, a szodálisok is az őnékik elrendelt órára a Kongre-
gáció kápolnájába öszvegyűljenek, ahonnét labarum alatt meggyújtott gyer-
tyákkal stallumokba és sanctuariumba kimenjenek, és elvégződvén az óra, 
hasonló renddel a kápolnába visszatérjenek. Úgy nagypénteken is Krisztus 
koporsóinak látogatására, nagyszombaton, Úrnapja oktávája között való va- 
sárnapon, és egyéb kongregációinak processzióira összegyűlni igyekezzenek.  
 

VII. 
Mikor a Társaságnak gyülekezete lészen, mely (hacsak valami akadály nem 
érkezik) minden holnapnak első vasárnapján, délután két órakor szokott 
lenni, arra mindnyájan öszvegyűlni, az exhortációt figyelmetesen meghall-
gatni, az holnapi patronust pater praesestől elvenni, és azt mindaddig, va-
lameddig más holnapi patronust nem vesznek, tisztelni el ne mulassák. 

 
VIII. 

Minden gyülekezet után való hétben két miséje szokott lenni a Társaságnak, 
utána való litániákkal a Kongregáció kápolnájában. Egyik az élő társainkért 
és jótevőinkért. A másik az Úrban kimúltakért. Mind a kettőn szodálisok 
jelen lenni igyekezzenek, és azok alatt azon igyekezetre egy olvasót imád-
kozzanak. Aki pedig azokon jelen nem lehetne, ott, ahol lehet, misét hall-
gasson és olvasót imádkozzék. 

 
IX. 

Ki-ki minden nap (ha üressége lészen) misét áitatosan hallgasson, és Bol-
dogságos Szűz Máriának Koronáját, avagy amint közönségesen mondjuk, 
olvasóját elmondja arra az igyekezetre, amelyre neki tetszik, és ha kedve 
tartja, Loretumi litániát is. Estve pedig lelke isméretitől számot vegyen, 
megismért bűneit megszánja, bánja, és életének jobbítását fogadja. 

 
X. 

Ki-ki minden nap imádkozzék három Miatyánkot, és három Üdvözlégy 
Máriát az élő társaság-béliekért és Kongregációnak előmeneteléért. A kimúlt 
szodálisink lelkeikért pedig 129. zsoltárt, mely így kezdődik: A mélységből 
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kiáltottam, etc., aki pedig azt nem tudja, három Miatyánkot és három Üd-
vözlégy Máriát. 

 
XI. 

Kinek-kinek szorgalmatos gondja légyen háza népére, kiváltképpen maga 
magzatjainak jól felnevelésére, tudván azt, amit mond Bölcs Salamon Péld. 
Besz. Könyv. 22. rész. 6. versében: Az ifjú az ő útai szerént, midőn meg-
vénhedik sem távozik el attól.  

Hasonlóképpen cselédi között, vagy cselédjének mással való gonosz tár-
salkodást, semmiképpen el ne szenvedjen; annál inkább, ha eszébe venne 
olyan vétket, mellyel az isteni Felség és a Boldogságos Szűznek tisztasága 
igen megsértődnék. Hogyha valaki cselédi közül ellenkező vallásban talál-
tatnék, tanácskozzék a Kongregációnak lelki atyjával, miként lehessen Is-
tennek megnyerni. 

 
XII. 

Hogy a Társaságnak szeretete egyebekre is, de kiváltképpen a szűkölködők-
re kiterjedjen, akinek értéke vagyon, egy vagy két szegényt minden holnap-
ban legalább egyszer étessen. 

Aki pedig szinte annyira nem érkezhetik, tehetsége szerént adjon ala-
mizsnát. 

 
XIII. 

Mikor a Társaság közül valakinek nehéz betegségét megértik, mindjárt az 
monitornak értésére adják, ki a pater praesest, avagy a Kongregációnak lelki 
atyját betegnek állapotja felöl megtudósítsa, hogy a Társasággal együtt vi-
gasztalására lehessen néki. 

 
XIV. 

Ha valaki a Társaság közül meghal, aki halálát elsőben megtudja, tartozik 
arról a gyülekezetet bizonyossá tenni, hogy aki pap misét, aki pedig nem 
pap, egy olvasót érette elmondjanak. 
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XV. 
Végre ki-ki azon légyen, hogy semmi olyant ne cselekedjék, ami az Istennek 
és a Boldogságos Szűznek tiszteletivel ellenkeznék. Ha ki pedig gonosz 
életével másoknak botránkozására lenne, az olyan elsőben a lelki atyától, 
avagy a praesestől titkon megdorgáltassék, ha az nem használ, a gyülekezet-
ben nyilván megpirongassék, ha az sem fog rajta, tehát mint rothadt tagja a 
Kongregációnak, attól elvágattassék és elvettessék. 
 

Intés. 
Ezen regulák, még csak bocsánandó vétek alatt sem köteleznek senkit is, 
hanem ha (ami távul légyen) valaki azokat megvetné. Mindazonáltal mennél 
nagyobb szorgalmatossággal valaki azokat megtartja, annál nagyobb kedvet, 
malasztot és segétséget vészen az Istentől és Patronájától mind éltében, 
mind pedig halálának utolsó óráján, amelytől függ boldog, avagy boldogta-
lan örökkévalóság. 
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VOIGT VILMOS 
Lang János „Kateketika Beszédjei” 

 
 
Ha rendkívül primitív módon különítjük el a magyarországi történelem főbb 
korszakait, három nagy csoportot említhetünk. Az elsőben királyok, harcok, 
évszámok domináltak. A másodikban a gazdaságtörténet volt a fontos. Má-
ra a művelődéstörténet és mentalitástörténet a vezéreszme. Minthogy hason-
ló tendenciák világszerte voltak megfigyelhetők, még azt sem mondhatjuk, 
hogy e cikkcakkos fejlődést jó lett volna kikerülni. Ha azonban a „lelkiség-
történet” tényeit vizsgáljuk, néhány meggondolás már eleve célszerű. A ma- 
gyar nép vallási gyakorlatát bizony befolyásolta a Dózsa-felkelés, az utána 
bekövetkező megtorlás. A 16. század végétől a német területekre irányuló 
szarvasmarhaexport nemcsak a hajdúk életét, hanem lelkiségüket is megha-
tározta. A nyomtatott imakönyvek, énekeskönyvek tárgyalása nélkül, a nép 
körében az írni-olvasni tudás mértékének ismerete nélkül nem tudjuk leírni 
az „egyszerű nép” életét az 1800 előtti generációk esetében sem. 

Ám ehhez a kutatáshoz nem könnyű biztos adatokat találni, például olyan 
áhítatos irodalmat, amelyről biztosan tudjuk, hogy a nép számára szánták 
őket. A most bemutatandó könyv ilyen céllal született, és a „katekizálás” 
egyébként is bonyolult történeti kereteibe illik. 

Mellőzve most a katekizálás világtörténetének bemutatását, azzal kezd-
hetjük, hogy Európában és magyar földön is a 16. század végétől kezdve a 
reformáció és ellenreformáció eseményei, az egyházi irodalom műfaji fejlő-
dése voltak a meghatározó tényezők. A magyarországi egyháztörténet több 
szempontból foglalkozott e témával, ám a minket érdeklő nézőpontból 
eddig mégsem készült áttekintés. Tudjuk, hogy Luther úgynevezett Kis Káté-
ja 1529-ben jelent meg nyomtatásban, és a protestánssá lett országok vagy 
területek nyelvére igen hamar lefordították és kinyomtatták. (A legnevezete-
sebb közülük három „óporosz” katekizmus-fordítás, az azóta kihalt nyelv 
legfontosabb emlékei. A legrégibb közülük a Catechismus in preüßnischer sprach / 
und da gegen das deüdsche, Königsberg, 1545.) Heltai Gáspár 1530-ban adja ki 
magyarul a Catechismus minor szövegét, amely nem is a nép, hanem az azt 
tanító lelkészek számára készült. 
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A katolikus egyházban évszázadokon át Petrus Canisius „kis” és „nagy” 
katekizmusa (eredetileg: 1554, 1556) volt a hitoktatás alapja. I. Ferdinánd az 
egész Német-Római Birodalom számára ezt tette kötelezővé (1560). Ennek 
két magyar fordítása is készült, Telegdi Miklóstól (A kereszténységnek funda- 
mentomiról, Bécs, 1562) és Vásárhelyi Gergelytől (1599). Ezek természetesen 
több kiadásban is megjelentek. A következő évszázadok során azonban vál-
toztak a társadalmi és vallási körülmények. Immár nem kellett az új hit olda-
láról oly hevesen támadni a római egyházat, annak pedig nem kellett ugyan- 
annyira határozottan védekezni. Noha konfliktusokkal teljes módon, ám 
mégis valami status quo alakult ki a két fél katekizálási gyakorlata között is.  

A 18. század végén azonban több súlyos társadalmi változás is bekövet-
kezett. Nem is annyira a deizmus és ateizmus népszerűsödése, hanem az 
iskoláztatás elterjedése és reformja volt a legfontosabb új tényező. Az idő-
közben sokat változott francia katekizmusokat végül Napóleon császár 
rendszabályozta. Mária Terézia egész birodalmában (nem csak Magyaror-
szágon) egészen új oktatási rendszert építettek ki. Ennek keretében 1777 
augusztusában Mária Terézia egyenes utasítására létrejött a „Normálkatekiz- 
mus”, amelyet az egész birodalomban közvetlenül és a további hitoktatás 
számára is fundamentumnak tekintettek. Ennek alapja Johann Ignaz Felbiger 
(1724–1788) hét kötetes, több fokozatú katekizmusa volt (amelynek végle-
ges formája 1787-ből való: Katholischer Katechismus zum Gebräuche Katholischer 
Schulen in drei Classen mitgeteilt, Salzburg, 1787). Ezt a nagyszabású művet 
természetesen nem lehetett közvetlenül adagolni a nép számára.  

Ugyanakkor elsősorban német földön (ahol a Habsburgok akkor még je-
lentékeny területekkel bírtak) különböző új hittétel-kézikönyveket készítet-
tek, bizonyos fokig a kor „kihívásainak” megfelelően. Ezek közül az egyik a 
merleni plébános (Landvogtei Ortenau), Johann Nepomuk Lang kéziköny-
ve: Erklärungen über den großen Katechismus in den Kaiserlich-königlichen Staaten, 
hauptsächlich zu dem Unterrichte des Landvolks eingerichtet und seiner Pfarrgemeinde 
vorgetragen (számos kiadásban: 1787, 1789, 1794, 1801, 1805, és még több 
újabb kiadásban is). Ez voltaképpen a „Normálkatekizmus” prédikáció stí- 
lusú népszerűsítése, tekintélyes méretű kézikönyv. Ennek jelent meg 1800-
ban Vácott magyar fordítása: Lang János […] Kateketika beszédjei […]. Az öt 
részből álló könyv (a hitről, a reménységről, a szeretetről, a szentségekről, a 
keresztény igazságról) együttesen mintegy 800 lapon nem iskolás kérdés-
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felelet rendszert vagy az egyházi szent szövegeket és azok magyarázatait 
tartalmazza, és még ez a nagy könyv sem alkalmas közvetlenül „a falusi nép 
oktatására”. (Az egyes részek német címe Von den Glauben, Von der Hoffnung, 
Von der Liebe, Von den heiligen Sakramenten, Von der christlichen Gerechtigkeit 
volt.) 

Célját tekintve sem német, sem magyar földön nem társtalan ez a mű, 
azonban eddigi mentalitástörténeti kutatásainkban nemigen vették figye-
lembe. Ezért próbálok most némi képet adni e munkáról. 

A magyar kiadás adatai a következők (ezek megtalálhatók nemzeti bib-
liográfiáinkban is): „Lang János Németh Országi Buzgó Plébánus Úrnak A’ 
Felséges Tsászár’ Tartományaiban-lévő Német, kivált falusi köz-nép’ oktatá-
sára érdemessen világosságra botsájtatott, Most pedig Magyar Országi ugyan 
azon Nép’ lelki hasznára Hazánk’ nyelvére fordíttatott Kateketika Beszéd-
jei. Az Öreg Katekismus’ Rendje szerént. [Embléma.] A’ Felsőség’ Enge-
delmével. Vátzon, Nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal’ betűivel 1800.” 
(Azaz nem egyházi kiadónál jelent meg, ám ez a mi esetünkben nem jelent 
különbséget.)  

A nyolcadrét kiadvány öt részből áll (mindegyikük 1800-ban már megje-
lent, későbbi kiadásáról viszont nem tudok), ezeket külön lapszámozták, és 
a címlapokon a változatlan szöveg után jön a tartalomra mutató megjegyzés 
(a kiadó négyféle emblémája egyikével): Első rész: A’ hitről (3 levél és 203 
lap); Második rész: A’ reménységről (2 levél és 84 lap); Harmadik rész: A’ 
szeretetről (2 levél, 218 és 1 lap); Negyedik rész: A’ szentségekről (2 levél és 
162 lap); Ötödik rész: A’ keresztény igazságról (2 levél és 135 lap). 

Az egyes kötetek felépítése azonos. A címlap után „Az első résznek fog-
lalatja” címmel részletes tartalomjegyzék következik. Ezeket „Beszéd” – 
„Tzikkelly” – „Szakasz” megnevezésekkel rendelik egymás alá. Az első kö-
tetben például 18 beszédet, 1 cikkelyt és 3 szakaszt különböztettek meg. A 
szakaszokat § és a), b) jelekkel bontják kisebb részre. Végül is a 187 lapnyi 
első könyvben 27 kisebb szövegegység van. A kötet a hitről szól, és tárgyal-
ja az Istent, a Szentháromságot, a világ, az angyalok és az emberek teremté-
sét, a Hiszekegy alapján fontos tanításokat. A második rész a reménységről, 
imádságról szól, a Miatyánk kéréseit veszi sorra. Legvégül az Angyali üdvözlet 
kerül bemutatásra. A harmadik könyv témája a szeretet. Ide veszi a Tízpa-
rancsolatot, illetve az anyaszentegyház öt parancsolatát. A negyedik rész a 
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szentségeket veszi sorra (keresztség, bérmálás, oltáriszentség, gyónás, utolsó 
kenet, házassági kötelességek). Az ötödik rész (a keresztény igazság) volta-
képpen dogmatika: bűnöket és erkölcsi jóságot, a nyolc boldogságot és a 
négy utolsó dolgot (halál, ítélet, pokol, mennyország) tárgyalja.  

Az egyes részek megőrizték a katekizmusok kérdés-felelet felépítését, 
ám a kifejtés nem egy valamely vizsgán felmondható felelet, hanem egy 
hittételnek tartalmi kifejtése. Nem iskolai hittanóravázlatot, hanem teológiai 
rendszerezést nyújt. Az egyes kötetek végén „Mutató-tábla” címmel a tár-
gyalt fogalmak, hitigazságok, nevek betűrendes mutatója található. Ily mó-
don például a „csoda”, „harangozás”, „rágalmazás”, „szentek”, „búcsú”, 
„fáraó” vagy „mennyország” jelenségeit bemutató részek könnyen megke-
reshetők. Ám csak kötetenként, úgyhogy ha valamit az egyik kötet mutató-
jában nem találunk, a többiben is meg kell nézni. Ez a megoldás nyilván a 
könyv konzultációs használatát könnyítette meg. „Mária” például az első,  
a második és az ötödik könyv mutatójában is keresendő. 

Az egyes szakaszok vagy beszédek után „Intés” címmel imaszöveg kö-
vetkezik, amelyet az „Amen” szó fejez be. (Néhány esetben ez a rész tar-
talmának összefoglalása, olykor hosszabb elmélkedés.) A kötetekben 
nincsenek jegyzetek, forrásokra hivatkozások, a zsinati döntések megemlíté-
se. Még az egyházatyákat sem említik, a pápák neve szinte nem is fordul elő. 
Viszont a Szentírásból származó idézetek helyét megadják. Versek, zsolozs-
mák, képek nincsenek a kötetekben. A mű nem apologetikus, nem támadja 
a protestánsokat, az eretnekeket vagy a nemkeresztényeket, sőt az ateistákat 
sem. Nem is említi őket. Pontosabban a „felebarátaink szeretéséről” szóló 
részben ezt olvassuk:  

Parantsolván Isten, hogy Felebarátainkat szeressük, akarja, hogy minden embert 
kivétel nélkül szeressünk, akár barátink, akár ellenségeink, akár jól-tévőink, akár 
üldözőink, akár elől-járóink, vagy alatt-valóink, akár gazdagok, vagy szegények, 
jámborok vagy gonoszok, nemesek vagy nemtelenek, kül-földiek, vagy 
ithonyosok, vallásunk-béliek , vagy el pártoltak, Keresztények, vagy hitetlenek, 
Zsidók, Törökök, vagy Pogányok legyenek. Kristus Urunk nem tesz kivételt, te-
hát mi se’ tehetünk. Állítván pedig, hogy tartozunk a’ bűnösöket, a’ vallás-béli té-
velygőket szeretni, azt nem úgy kell értenünk, mintha a’ gonoszságot, a’ 
tévelygéseket szeretnünk kellene. Semmi-képpen. A’ gonoszságot a’ bűnösökben, 
a’ tévelygést a’ tévelygőkben gyülölnünk kell, de a’ személyt szeretnünk. (3. rész, 
9. lap.) 
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Az ez után következő ima (Intés) a maga barokk pompájával jól jelzi, 
milyen rangos, szép, mélyértelmű – és gondosan megszövegezett, tömör – 
ez a katekizmus, illetve annak oktatásra szánt változata: 

Keresztény Híveim! Szeressétek az Istent. Mi szebb, mi jobb nála? A’ szépség és 
jóság mindenestől tőle van. Szeressétek, mert igen szép, gazdag, hatalmas, irgal-
mas, jó, és tökélletes. Szeressétek, mert véghetetlenül méltó a’ szeretetre: Szeres-
sétek, mert ő annyira szeretett benneteket, hogy értetek egygyetlen Fiát adta; és 
mennyi jót nem tett néktek az Isten’ fia? […] Szeressétek minden embert; mert 
az Isten parantsolta. Ha tsak egy embert is gyűlölünk, nem szeretjük az Istent. 
[…] Ne örüljetek valakinek szerentsétlenségén, ne szomorkodjatok szerentséjén. 
Senkit se’ tsúfoljatok, senkinek se’ ártsatok, se’ szóval, se’ tselekedettel, kinek-
kinek édest örömest jót tegyetek. E’ kettős szeretetben áll a’ Keresztény’ 
tökélletessége, a’ Törvénynek, és a Prófétáknak bé-töltése. Amen. (3. rész, 14. 
lap.) 

Az öt könyvre tagolás és az egyenkénti lapszámozás praktikus okokból 
is keletkezhetett. Az első három könyvben megtalált nyomdai hibák javítása 
a harmadik rész végén fél lapon olvasható. (Már német földön is ez volt az 
„első” könyve a munkának.) A negyedik–ötödik részről tudtunkkal nem 
készült ilyen hibajegyzék. 

Nem ismerjük a mű magyarra fordítóját, aki az első könyv elején a maga 
munkáját a 12 éves Jézusnak ajánlja: 

[…] A’ Kisdedeknek leg-szívesebb Barátja, […] ki emberi életének 12-dik esz-
tendejében a’ böltsességben, és időben, és kedvességben Istennél és Embereknél 
nevekedvén, minden kisdedeknek leg-szentebb példát mutatott, mély imádással 
ajánlja ezen múnkát: A’ Szerző után a’ Fordító. 

A nagy terjedelmű munkát minden bizonnyal egyetlen pap fordította. Jól 
tudott németül, magyar stílusa gördülékeny, és az „Intés”- imákban emel-
kedett. Nyilván rendelkezett szónoki gyakorlattal. Konkrét társadalmi vagy 
történeti körülményekre nem utal, és azt is csak a címlapról tudjuk meg, 
hogy a Habsburg birodalom német nyelvű lakosai számára készített mű 
fordítását tartjuk a kezünkben, amely császárnői rendeletből minden magyar 
katolikus számára készült. A címlap azt is elmondja, hogy e mű „Az Öreg 
Katekizmus’ Rendje szerént” készült. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még 
mindig Canisius katekizmusának rendszerét és érveit ismétli meg. Emiatt 
valószínű, hogy jezsuita volt a fordító. (Egyébként ezt a tematikus beosztást 
Canisius csak hivatalossá tette és népszerűsítette, ennek több fontos része 
és ezek sorrendje a középkori, tomista teológia megoldását követi.) 
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Egyébként is tudjuk, és a fordító ajánlása is egyértelművé teszi, hogy 
eredetileg gyermekek oktatására készült a könyv. Ám hogy egyetlen 12 éves 
diák sem érthette meg a teológiai kézikönyv 800 lapját, az is nyilvánvaló. A 
„falusi köznép” megjelölés pedig pontosan arra vonatkozik, hogy nem a 
főúri magánhitoktatás vagy a szerzetesi iskolák számára készült.  

Tanulságos feladat lenne a német eredetit és a magyar fordítást össze-
vetni, erre azonban nincs terünk. Általában azt mondhatjuk, hogy némi 
stilisztikai változtatással az eredetit pontosan visszaadja a fordító, még an-
nak a gyermekekhez forduló, nyájas stílusát is. 

Az ötödik könyv szövege így kezdődik: 

Das fünfte Hauptstück, welches ich heute zu erklären anfange, handelt von der 
christlichen Gerechtigkeit, welche dasjenige ist, was unsern Glauben lebendig 
machet, und ohne welches derselbe weiter nichts Anders, als ein todter Körper 
ohne Seele ist. Ich bitte euch, meine geliebte Pfarrkinder! indem ich euch über 
eine so wichtige Sache unterrichte, um eure Aufmerksamkeit. 

Magyarul: 

Az ötödik Tzikkely, mellyet mai nap’ kezdek magyarázni, szóll a’ Keresztényi 
igazságról, melly által hitünk eleveníttetik, ’s a’ melly nélkül az merő hólt test, 
mellyben nints Lélek. Kérlek, oktatásomat e’ fontos dologról haljátok. (5. rész 1. 
lap.) 

Érdemes megfigyelni, hogy a magyar fordítás nem beszél gyermekekről! 
Ugyancsak „A keresztény igazságról” írott könyv ötödik beszédének d.) 

pontja a „kilenc idegen bűnökről” szól. Ezek a következők:  

1. A’ bűnre tanátsot adni. 2. Vétkes dolgot parantsolni. 3. A’ vétekben mással 
egyet érteni. 4. Mást bűnre ingerelni. 5. Másnak bűnös tselekedetit dítsérni. 6. 
Másnak bűneit el-vesztegleni. 7. Másnak bűneit el-engedni. 8. Azokba segétség, 
vagy meg engedés által részesülni. 9. Mások bűnét óltalmazni. (5. rész, 48. lap.) 

Nem hiszem, hogy az iskolás gyerekek vagy a falusi lakosság nagy többsége 
élvezte volna a bűnpártolás kilenc fajtájának egymástól való tüzetes megkü-
lönböztetését. Még akkor sem, ha az ilyen dogmatikai felsorolások után 
vannak a könyvben köznapi példák is. 

A kötetben azonban olykor az egyes tanácsok kitérnek az ájtatosság gya-
korlásának módjára is. Az ötödik rész közepén a jócselekedetekről és a „há-
rom isteni jóságról” esik szó. Itt a szerző közvetlenül javasolja a megfelelő 
ájtatossági cselekedetet. 
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Tanátsos volna minden nap meg-újjítanunk a’ Hitet, Reménységet, és Szeretetet, 
melly leg-illendőbben meg-történhetik estve, minekelőtte le-fekszünk. XIII. Be-
nedek Római Pápa, hogy a’ Híveket a’ Hit’, Reménység’, és Szeretet’ gyakor meg-
újjítására serkentse, hét esztendős Bútsút engedett azoknak, a’ kik ezen három Is-
teni Jóságokat akár mennyiszer el mondják, és akármelly szókkal, tsak a’ Hitnek, 
a’ Reménységnek és a’ Szeretetnek indító okait jól ki-mondják. A’ ki pedig egész 
egy hónap által minden nap el mondja, és egyszer meg gyónik, és meg-áldozik, 
nem tsak akkor, hanem halálos óráján is tellyes Bútsút nyer, mellyet vagy önnön 
magának tulajdoníthat, vagy a’ Purgatóriomi Lelkeknek. Mind ezeket XIV. Be-
nedek Pápa meg erősítette 1756. esztendőben. (5. rész, 60–61. lapok.) 

Ez voltaképpen a purgatóriumbeli lelkek, illetve az egyén javára mondott 
magánima szorgalmazása, amelynek még kötelező formája sincs. Tudjuk, 
hogy a lefekvés előtti (és felkelés utáni) magánimák milyen rendkívül gazdag 
művelődéstörténeti háttérrel rendelkeznek, és a „nép körében” szinte 
mindmáig érvényesültek. 

Azért Lang könyve mégsem a mindennapi (magyar vagy akár német) 
vallási gyakorlatot mutatja be. A Karácsony, Húsvét vagy Pünkösd szavakat 
hiába keresnénk a mutatókban. Viszont az Angyali Idvezletről szólván a kö-
vetkezőket mondja:  

Mindenütt az egész kereszténységben szokás napjában háromszor harangoztatni, 
a’ melly mindenütt nem egy időben kezdődött. A’ reggeli harangozást bé-hozta 
VIII-dik Orbán Római Pápa, a’ déli harangozást III-dik Kalixtus Pápa, az estvélit 
V-dik Hadriánus Pápa. E’ közönséges szent szokást nem kell meg-vetnünk. A’ 
szülék idein meg-tanítsák gyermekeiket arra, hogy a’ harang-szóra az Angyali 
Idvezletet szépen el-mondják, melly e’ képpen szóll: Az Úr’ Angyala köszönté Má-
riát, és méhében fogadá a’ Sz. Lélektől. Idvezlégy Mária ’s a’ t. És az Ige testé lőn, és mi 
bennünk lakozék. Idvezlégy Mária s’ a’ t. Midőn az Anyaszentegyház e’ szokásával 
élünk, vígyázzunk, hogy azt imígy amúgy ne tegyük. (2. rész 75. lap.) 

Ebben a részben nem is az érdekes, hogy a magyarra átültetett könyv nem 
is említi a nálunk „nándorfehérvárinak” tekintett déli harangszó közismert 
magyar vonatkozásait, hanem az, hogy a szerző védi a harangozást: „nem 
kell megvetnünk e szent szokást”, ugyanakkor óv a mindenféle eltérő válto-
zatoktól. Azt sem tudom, Lang idejében éppen kik vetették meg a harang-
szót, és milyen nem szabályos gyakorlatra gondolt. 

E nagyszabású munkát még sok szempontból tárgyalhatnám, erre nincs 
időm. Most csak a figyelmet szerettem volna felhívni rá, annál inkább, mi-
vel tudtommal senki sem foglalkozott nálunk e művel vagy hatásával. Pedig, 
ha volt olyan hitoktatási segédkönyv az akkori Magyarországon, amelyről 
feltehetjük, hogy csakugyan figyelembe vették (akár úgy is, hogy az „osztrák 
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császárnőtől parancsolt” szöveget megkerülték), Lang kézikönyve ilyen. A 
megjelenési év (1800) már elvett a birodalmi és jozefinista rendeletek elleni 
ellenszenvből. Azt azonban nem tudom megmondani, nem e körülmény 
miatt felejtődött-e el egyháztörténet-írásunkban. És ha azt nem is állíthat-
juk, hogy minden szava el is hangzott a „falusi köz-nép” előtt, az biztos, 
hogy az iskolákban elhangozhatott, és befolyásolhatta a vallási gyakorlatot. 

Természetesen igazán akkor tudjuk értékelni e munkát, ha összevetjük 
más korabeli és nem is csak katolikus hittantanító kézikönyvekkel. (Mint-
hogy dolgozatom évekkel ezelőtt íródott, megjegyezném, hogy azóta sem 
tudok érdemi munkáról a fent említett témakörben, és nem tudok Lang 
művének új vizsgálatáról sem.) Érdekes, hogy manapság a magyar antikvár 
könyvpiacon többször is feltűnik a könyv, noha nem mindig mind az öt 
kötet. Ez azt jelzi, hogy elég sok példányban jelenhetett meg annak idején, 
és mindmáig megőriztek példányokat. 
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