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Bevezetés 

 
 
A Lelkigyakorlatok könyve, Loyolai Szent Ignácnak (1491–1556), a je-
zsuita rend alapítójának műve spanyol nyelven keletkezett 1521 és 1534 
között, amikor Ignác a tökéletesség útját és hivatásának értelmét kereste. 
A mű 1548-ban pápai jóváhagyással Exercitia spiritualia címmel latin 
nyelven jelent meg Andreas Frusius fordításában. Ezt a szöveghagyomá-
nyozódásban „versio vulgatá”-nak nevezett változatot gyakran kiadták,1 
ebből készült a kötetünkben közölt magyar fordítás. A mű máig a szent-
ség útjára terelgeti azokat, akik harminc napon át lelkigyakorlatozóként 
vagy lelki vezetőként használják. Az ignáci lelkigyakorlatokat folytató 
személy e kézikönyvvel elmélkedéseihez, aszketikus és misztikus gya-
korlataihoz kap útmutatást. A gyakorló értelme, akarata és érzelme – 
elmélyült egyéni gyakorlatok hatására és a lelkigyakorlatot vezető taná-
csaival támogatva – együtt jut az igazság felismerésére és arra az elhatá-
rozásra, hogy Krisztus-követéssel törekszik a tökéletességre. 

Az Exercitia spiritualia harmincnapos, Szent Ignáctól származó for-
máját „nagylelkigyakorlat”-ként szokás emlegetni. A jezsuitáknál a no-
víciusoknak és a tanulmányaikat befejezőknek (több mint egy évtizeddel 
később) a harmadik próbaév alatt is el kellett végezniük. Fellapozása a 
lelkigyakorlatokat elvégző számára további életében is fontos fogódzót 
jelent. Eredeti formájában a mű egy a lelki vezető számára készült „for-
gatókönyv”, s ettől kezdetben a hozzá készített kommentárok sem tértek 
el.2 Az Exercitia spiritualia különböző feldolgozások és a belőle készült 

                                                   
1 IGNATIUS de Loyola, Exercitia Spiritualia, ex Hispanico trad. Andreas FRUSIUS, 
Romae, Antonius Bladus, 1548. – Magyarországi első, metszetekkel ellátott kiadása: 
Exercitia spiritualia Sancti Patris IGNATII Loyolae Societatis Jesu Fundatoris, recusa 
Tyrnaviæ, 1679 (RMK I. 1451). – Kritikai kiadása: Exercitia spiritualia S. IGNATII de 
Loyola et eorum Directoria, Nova editio, I: Sancti IGNATII de Loyola Exercitia 
spiritualia, ed. Iosephus CALVERAS, Candidus de DALMASES, Roma,1969 (Monumenta 
Historica Societatis Iesu, 100). 
2 Vö. Claudius AQUAVIVA, Directorium exercitiorum spiritualium, Romae, 15911. – 
1721-ben a nagyszombati nyomdában az Exercitia spiritualiával együtt, de külön cím-
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összeállítások révén vált az elmélkedési irodalom alakulásának egyik 
meghatározó művévé.3  

Szent Ignác saját életéből levont tanulságként figyelmeztet a világ ha-
szontalanságaira, közben olyan „gyakorlatok” elvégzését kéri, amelyek-
nek eredményeként a gyakorló alkalmassá válik arra, hogy a kegyelem 
révén önmagát megismerje, rossz hajlamaitól megszabaduljon, és életét 
az üdvözülés reményében Isten kívánalma szerint rendezze. S miként ezt 
a Lelkigyakorlatok „kezdeti” leírja, Istent dicsérni, becsülni és szolgálni 
kell. Nem elegendő, hogy a krisztusi ember a világ teremtményeit puszta 
eszköznek tekinti, magát is az isteni akarat eszközének kell éreznie. A 
jezsuiták emellett kötelezik el magukat. 

A kötetben közölt fordítás4 az első lapon olvasható bejegyzés szerint 
a trencséni jezsuita noviciátusban készült („Exercitia S. P. N. Vngarice 
uersa Trinchinij 1663”), az ugyanott található tulajdonbejegyzés („Noui- 
tiatus Trinchinensis Societatis Jesu 1663”) azt tanúsítja, hogy a noviciá-

                                                                                                                       
lappal megjelentetett direktórium: Directorium in Exercitia spiritualia S. P. N. IGNATII, 
Tyrnaviae, 1721.  
3 Vö. TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai 
(Nádasi János), Bp., Universitas, 1997 (Historia Litteraria, 3), 30–53. – Néhány, kézira-
tunk keletkezési idejéhez közeli időben Magyarországon megjelent mű: Nicolaus 
ELFFEN, Scintilla cordis ex libello Exercitiorum spiritualium, Coloniae, 16721, magyar 
fordítása: Nicolaus ELFFEN, Nagy tűz kis szikrája, Loyola szent Ignátz exercitiuma, az 
az: A keresztyén léleknek istenes dolgokban maga gyakorlása, [ford. KECSKEMÉTI Já-
nos], Bécsben, [16771?] (RMK I. 1575). Negyed évszázaddal későbbi, az év minden 
napjára belőle választott rövid idézet, hozzáfűzött elmélkedéssel: Gabriel HEVENESI, 
Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Loyola […] apophtegmata sacra, Viennae, 
17051 (RMK II. 4496). Hevenesi műve egész Európában elterjedt, több nyelvre lefordí-
tották. A 18. században Elffen munkáját harmincegy napra osztva gyakran kiadták. 
Például: Nicolaus ELFFEN, Meditationes sic distributae, ut licet octiduanis S. Ignatii 
exercitiis obeundis sint adaptatae, pro singulis tamen etiam mensis diebus servire 
possint, Claudiopoli, 1744; Mensis theologiae asceticae sive piae meditationes, in 
singulos mensis dies, excerptae majori parte ex ascesi octiduana R. P. Nicolai ELFFEN e 
Societate Jesu, Cassoviae, 1741. 
4 Ismertetése: NAGY Anna, Úton a jezsuita lelkiség magyarországi meghonosodása 
felé: Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatainak első magyar fordítása, Trencsén, 1663 = 
Summa: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. MACZÁK Ibolya, Pilis-
csaba, PPKE BTK, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 7), 230–232. 
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tus számára szánták. Trencsénben 1655 óta működött noviciátus, Lippay 
György esztergomi érsek támogatásával.5 

A fordítás készítőjét olyan jezsuita szerzetesben kell keresnünk, aki 
1663-ban a trencséni rendházban lehetett. A Regula és a Rendalkotmány6 
a novíciusmester lelki olvasmányokban és nyelvekben való jártasságát 
feltételezi. A trencséni novíciusházban a honi nyelv fontossága nemcsak 
azért kerülhetett előtérbe, mert az anyanyelv alaposabb megértést bizto-
síthatott azoknak, akik később anyanyelvi prédikálási feladatra is szá-
míthattak, hanem a magyarországi jezsuiták azon törekvése is ösztönző 
lehetett, amellyel az osztrák provinciából kiválva önálló magyarországi 
provinciát szerettek volna létrehozni. Egy magyarországi provinciában 
pedig a magyar felértékelődött volna, a honi nyelv lett volna mérvadó. A 
magyar fordítás és a jezsuiták ekkori küzdelmei az osztrák provinciából 
való kiválásért nem véletlen időbeli egybeesés lehet. Lukács László 
1989-ben alaposan elemezte az önállósodási törekvéseket, és közölte a 
vonatkozó forrásokat.7 

A trencséni jezsuita kollégium és noviciátus vezetője (rector et 
magister novitiorum) 1663-ban (1659 szeptemberétől) Vid László volt,8 
aki 1680-ban a rendtartomány provinciálisa lett. Az ifjakkal való odaadó 
foglalkozásáról 1738-ban szép szavakkal emlékezik meg Kazy Ferenc.9 
Műveltsége, jámborsága és novíciusmesteri feladatköre miatt egyaránt 
lehet ő is a keresett fordító. Jóllehet sem Kazy egyetemtörténete, sem a 
Vid halálakor készített nekrológ10 nem említi fordítói tevékenységét, a 

                                                   
5 Vö. PETRUCH Antal, A trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve, 1655–1772, Jezsuita 
történeti évkönyv, 1942, 266–477, a bevezetés: 266–272. (Klny. is.) 
6 IGNATIUS de Loyola, Regulae Societatis Iesu, Romae, 15581; IGNATIUS de Loyola, 
Constitutiones Societatis Iesu, Romae, 15581. Mindkettőnek nagyon sok kiadása 
létezik. 
7 LUKÁCS László, A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák 
abszolutizmus (1649–1773), Szeged, 1989 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi moz-
galmaink történetéhez, 25). 
8 Carlos SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, VIII, Bruxelles–Paris, 
1898, 645. – Vid esetleges szerzőségére Molnár Antal hívta fel figyelmemet, akinek 
ezúton mondok köszönetet. 
9 Franciscus KAZY, Historia Universitatis Tyrnaviensis Societatis Jesu […] ad annum 
[…] 1735, Tyrnaviae, 1738, 292–294. 
10 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Lat. 1115/2, f. 112. 
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Paintner Mihály feljegyzésein alapuló bibliográfiákban11 szereplő latin 
összefoglaló cím (Aliquot opuscula ascetica de religiosae vitae perfectio- 
ne) magában foglalhat magyar nyelvű fordítást is.  

Lanczmar Mártont az 1663-dik évre küldték Trencsénbe, ahol egyéb 
funkciói mellett az újoncok nevelésében is részt kellett vennie (socius 
magistri novitiorum). Ha az 1663-as évet meghatározónak tekintjük a 
fordító személyét illetően, a kijelölt feladat, a helyszín és írói képességek 
alapján Lanczmar Márton mellett is szólnak érvek. A török támadások, 
Érsekújvár eleste miatt ezen év őszén Nagyszombatból és Trencsénből 
menekítették a tanuló ifjúságot, a trencséni novíciusokat Bécsbe, ahol az 
osztrák területek ifjaival együtt találjuk felsorolásukat az éves jelenté-
sekben.12 1663 év végén nem vettek fel novíciust, de a következő két 
évben Bécsben „trencséni novíciusokként” vették fel a magyarországi 
ifjakat.13 Lanczmar Márton 1662-ben töltötte le harmadik próbaévét, 
tehát akkor ismételten elvégezte a nagylelkigyakorlatot. Bár ő is csak 
néhány rövid írást tett közzé, trencséni társai még ezzel sem dicseked-
hetnek. Ha hitelt adunk annak a jelzésnek, amely a kézirat trencséni for-
dítását tanúsítja, akkor csak néhány magyar anyanyelvű rendtársa jöhet 
szóba. 

Természetesen megalapozatlan lenne annak lehetőségét kizárni, hogy 
a művet más rendtag fordította. Kéziratunk másolat volta nem zárja ki 
már meglévő fordítás felhasználását. Fordítóként szóba jöhetnek még a 
Szent Ignáccal és művével foglalkozó magyar jezsuiták, a Lanczmarnál 

                                                   
11 Johann Nep. STOEGER, Scriptores Provinciae Austriae Societatis Jesu, Viennae–
Ratisbonae, 1856, 377; SOMMERVOGEL, i. m., 645. 
12 1663-ban a noviciátusban tizenöt elsőéves és kilenc másodéves skolasztikus készült 
hivatására. Az 1664-ről szóló jelentésben a volt elsőéveseket a bécsi novíciusházban 
látjuk viszont. A trencséni bejegyzések helyén az alábbi tájékoztatás olvasható: „Ob 
motus turcicos nulli hic magistri sunt; et novitii quoque omnes translati sint ad Domum 
procationis viennensem.” A novíciusok Bécsből 1666-ban tértek vissza Trencsénbe, 
felsorolásuk az 1667. évre már Trencsénben szerepel. – Ladislaus LUKÁCS, Catalogi 
personarum et officiorum Provinciae Austriae S. J., II, Romae, Institutum Historicum S. 
J., 1982, 745, 790, 798, 833, 843; III, Romae, 1990, 24–25, 35–36, 70–71. 
13 Jellemző és analóg példa, hogy Ebeczky Sándornak az Óbudáról (Vetus Buda) a 
törökök elől elmenekült klarissza apácák számára 1612-ben készült Szent Bernát-
fordítására Pozsonyban ezt a tulajdonosbejegyzést írta: „Sororum Conuentus de ueteri 
Buda”. (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Duod. Hung. 7, f. 1.) 
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három évtizeddel fiatalabb Kecskeméti János (1633–1713) vagy Nádasi 
János (1614–1679). Kecskeméti 1677-ben jelentette meg Nicolaus Elffen 
Scintilla cordisának magyar fordítását. Elffen művében Szent Ignác Exer- 
citia spiritualiájának szemlélődésre hívó pontjaiból elmélkedések lettek, 
olvasmányos összefüggő szöveg nyolc napra rendezve, már nem a lelki-
gyakorlat vezetője, hanem az azt olvasó lelkigyakorlatozó számára.14 
Kecskeméti fordítása és kéziratunk a latin terminológia magyarításában 
eltér egymástól, ezért nagy valószínűséggel kizárhatjuk, hogy Kecske-
méti lett volna a Lelkigyakorlatok 1663-as magyarra fordítója. Nádasi 
János Rómában az 1660-as évek közepén Hebdomada SS. Ignatii et 
Xaverii címmel kilenc napos áhítatgyakorlatot jelentetett meg, de már 
1643-ban Pozsonyban is foglalkozott Szent Ignác személyével.15 1668-
ban a nagyszombati Mária Látogatása Társulat kézikönyvében latinul 
olvashatjuk Szent Ignác (és Xavéri Szent Ferenc) officiumát,16 1669-ben 
pedig magyarul jelentek meg e szentektől és róluk szóló imádságok.17 

Az említett kiadványok azt is tükrözik, hogy a 17. század közepe a 
jezsuiták folyamatos térnyerésének ideje Magyarországon. Mindezt két 
százados jubileummal tette a rend emlékezetessé. 1640-ben a rendalapí-
tás, 1661-ben a magyarországi megtelepedés százéves évfordulóját ün-
nepelték. Az ekkor megjelent kötetek közül kiemelkednek a Szent Ignác 
életét száz metszettel és a metszetek hátoldalán magyar kísérőszöveggel 
bemutató, negyed- és nyolcadrét méretben is kinyomtatott kötetek.18 A 

                                                   
14 Elffen művének kiadását és magyar fordítását lásd a 3. jegyzetben. Vö. GÁBOR Csilla, 
Misztika, struktúra, szöveghasználat – egy 17. századi Szent Ignác-kommentár példája = 
Misztika a 16–18. századi Magyarországon, szerk. BOGÁR Judit, Piliscsaba, PPKE BTK 
(sajtó alatt). A kézirat rendelkezésemre bocsátását ezúton köszönöm meg. 
15 NÁDASI János, Jesu et Maria cliens et clientum suorum patronus S. Ignatius de 
Loyola S. J. fundator, Posonii, 1643 (RMNy 2021). – Nádasi műveiről: TÜSKÉS, i. m., 
145–146, 376, 398–399. 
16 Manuale Sodalitatis Beatae Virginis Visitantis in Collegio Societatis Jesu Tyrnaviae 
[…], Tyrnaviae, 1668 (RMNy 3473). 
17 Két egö lampas: Szent Loyola Ignatz […] es Szent Xaverius Ferencz […] tisztességére 
deákbúl magyarra fordittatott áitatosságok es imadságok […], Nagyszombat, 1669 
(RMNy 3585). 
18 Szent Ignacz a’ Iesus kisded társasága fondáloiának elete, Nagyszombat, 1655, 4r, 81 t. 
(RMNy 2598). – [Szent Ignacz a’ Iesus kisded társasága fondáloiának elete, Nagy-
szombat, 1655], 8r, 100 t. (RMNy 2599). 
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negyedrét formátumú kiadást Wesselényi Ferenc nádornak ajánlotta a 
„Nagyszombati Collegium”. A fordító személyét nem ismerjük. E vonu-
latba illeszthetjük bele a kor egyik jeles magyarországi jezsuitájának, a 
pozsonyi német Trinckel Zakariás Ignácnak (1602–1665) a tevékenysé-
gét is. Trinckel 1647–1654 között Bécsben vezető funkciókat töltött be, 
1652–1654 között az osztrák rendtartomány provinciálisa volt. Többször 
feladatkörébe tartozott a jezsuita növendékek nevelése. 1659-ben a je-
zsuita generálishoz írott tanulmány méretű levelében kiállt az önálló 
magyar provincia létrehozása mellett, s ezt a magyarországi jezsuiták 
többsége helyeselte. Főbb érvei: az osztrák provincia nagy kiterjedése, a 
magyarországi rendtagok megnövekedett száma és az eltérő nyelvi és 
műveltségi viszonyok. A rendtartományi gyűléseken folyamatosan napi-
renden tartották a szétválasztás kérdését.19 Amikor Trinckel Judenburgba 
ment a provincia terciáriusainak irányítására (1655–1657), Szent Ignác 
halálának századik évfordulóján terjedelmes kötetben jelentette meg a 
Lelkigyakorlatok kifejtését.20 1658–1665 között Nagyszombatban, majd 
Pozsonyban tevékenykedett. Az önálló magyar jezsuita rendtartomány 
létrehozásának híveként, mintegy a magyarországi jezsuiták vezéralak-
jaként ajánlotta művének új, metszetekkel ellátott kiadását 1660-ban a 
jezsuitákat segítő, törekvéseiknek hátteret biztosító Lippay György ér-
seknek.21 Lanczmar Mártonra közvetlen hatást is gyakorolhatott, például 

                                                   
19 LUKÁCS, A független..., i. m., 10–17. Trinckel levele a függelékek közt: nr. 6. 
20 Zacharias TRINCKEL, Maior Dei gloria, finis ultimus, imo unicus veri socii Iesu, per 
Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola, Societatis Iesu fundatoris, proposita et 
explicata in Asceterio PP. Tertiae Probationis Soc: Jesu, Judenburgi, Anno 1656, 
Viennae Austriae, Matthaeus Cosmerovius, 1656, 4r, 512, [3] pp. (RMK III. 1954a). 
21 Zacharias TRINCKEL, Maior Dei gloria viris apostolicis per Exercitia spiritualia SP. 
Ignatii de Loiola, fundatoris Societatis Jesu proposita, et per R. P. Zachariam Ignatium 
Trinckellium, ejusdem Societatis Religiosum altera editione auctiori declarata: atque 
Anno Saeculari, seu centesimo ab inducta Soc: Jesu in Regnum Vngariae Tyrnaviam 
[…] Georgio Lippay […] dedicata, Viennae, Jo. Jac. Kürner, 1660, 2r, [8], 480, [20] 
pp., 17 t. (RMK III. 2107). – A műnek e bővített, második kiadását új címlevéllel (és az 
approbáció újraszedésével) is terjesztették: Zacharias TRINCKEL, Divinatorium viae et 
vitae aeternae, seu Methodus spiritualis […] proposita per Exercitia Spiritualia S. 
Patris Ignatii De Lojola, Fvndatoris Soc: Jesu, Atque ita non tantum Patribus in tertia 
probatione dictae Societatis versantibus, sed et omnibus piae meditationi deditis per 
breves, easque varias meditandi formas, multiplici sacrarum sententiarum illustratione, 
et explanatione divino apostolicae vocationis thessera, alioque pias animas pascenti 
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annak bécsi novíciusévei alatt (1647–1648), illetve nagyszombati tartóz-
kodása idejének második felében (1658–1660).  

A jezsuita szerzetességet vállalók rendbe lépésük előtt általában meg-
tanultak többé-kevésbé latinul. Például a trencséni noviciátusban az 
1655–1662 között felvett százöt novícius mindegyike tudott latinul, tehát 
ezen a nyelven is végezhették a lelkigyakorlatokat. A novíciusok közül 
nyolcvanhét ismerte a magyar nyelvet, ezek közül azonban tizenhárom 
csak kielégítően, tizenhat pedig gyengén, s mindössze harminchat vallot-
ta magát magyarnak. A magyar fordítás ténye és a jezsuiták függetlene-
dési törekvései egy irányba mutatnak: a folyamat eredményeképpen a 
trencséni noviciátusban a magyarok száma és a magyar nyelv szerepe a 
17. század további évtizedeiben kimutathatóan növekedett.22 1663-ban a 
Lelkigyakorlatok kinyomtatására (de annak ignáci formájában még soká-
ig) nem lehetett igény, hiszen az közvetlenül a novíciusok és terciáriusok 
lelkigyakorlatát irányító személy(ek)nek szólt,23 ráadásul a török veszély 
miatt a trencséni novíciusok 1664-ben átmenetileg Bécsbe költöztek. Az 
Exercitia spiritualia mai ismereteink szerint első magyar nyelvű fordítá-
sa kéziratban maradt. 
 
 

A kéziratról 
 
A közölt kéziratot „LOYOLAI SZENT Ignác Lelkigyakorlatai magyar 
nyelven, Trencsén, 1663.” címmel őrzi az Esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtár. Az első lapon található bejegyzések azt rögzítik, hogy 1663-
ban Trencsénben fordították, és a nemrég megnyitott noviciátus tulajdo-
na.24 Szépen kiírt és rendezett tisztázat; a néhány másolói tévesztésből 
                                                                                                                       
discursu morali devoto et syncero labore oblatus […] editione auctiori declaratus, 
Viennae, Jo. Jac. Kürner, 1660, 2r, [8], 480, [20] pp., 17 t. (RMK III. 2201). 
22 PETRUCH, i. m., 266–272. 
23 Miként fentebb láttuk, a több olvasóra is igényt tartó Elffen-féle elmélkedéssé alakí-
tott változat magyarul is megjelent.  
24 Mai jelzete: Ms. II. 299. További adatok: Egy kéz írása, 200 x 150 mm. Kötéstábláján 
héber kódex-töredék. Possessor-bejegyzések: „Nouitiatus Trinchinensis Societatis Jesu 
1663.”; régi jelzet: G. J. V. 25.; „Ex libris Antonii Farkas Parochi Spaczensis 1817.”; 
Esztergomi Káptalani Könyvtár, 1835. 
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egyértelmű a másolat volta. Hogy mikor és hogyan került ki jezsuita 
tulajdonból, nem tudjuk, talán a rend 1773. évi feloszlatásakor. 1817-ben 
került Farkas Antal spáczai plébános birtokába, aki 1835-ben Pribely 
Ferenc könyvtáros kérésére az esztergomi káptalan könyvtárának ado-
mányozta.25 Mai őrzési helyén a kézirat mellett mintegy kísérőiratként 
őrzik a plébános adományozó levelét.26 Farkas Antal szerint a kézirat 

                                                   
25 A kötetben olvasható: „Manuscriptum Isthoc ad preces Bibliothecarii hoc tempore 
Francisci Pribelyi una Studii Biblici Professoris I. O. in Lyceo Tyrnaviensi, ab 
Admodum Reverendo Domino Parocho Spaczensi Antonio Farkas Bibliothecae 
Venerabilis Capituli Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis donatum est, sicque etiam 
Catalogo ejusdem illatum. Anno 1835. die 26a Novembris.” 
26 Szövege:  
Reverende Domine, Frater Dilecte! 

Cum solatio legi scriptas ad me de dato 21a c. m. et a. litteras, quoad manuscriptum 
anni 1663ii, per me Clarissimo, ac Summe Venerando Domino Professori Pribelyi medio 
Reverendae Dominationis Vestrae praesentatum: in nexu quarum id – ad praeclara 
Ejusdem declarata – addere debeo: sicut in Domino judicat idem Pretiosissimus 
Dominus, ita cum eodem opere instituere dignetur; denique orare etiam eundem statui: 
quatenus id in Protocolo suo adnotare gratiose dignetur: a quo, et unde opus isthoc, et 
quando, Insigni huic Collectioni, Bibliothecae quippe hujus, accesserit; ut nempe etiam 
post aevum pateat cuique; quantopere videlicet – in medio Slavicae gentis – mihi lingua 
Patria cordi fuerit. 

Equidem illa intentione opus illud ad Tudományos-Gyűjtemény inserendum 
censebam; ut cunctis Patriotis nostris innotescat: lingua hungarica – prae Latina – et 1) 
quidem in oris vere-Slavonicis, 2) quod maximum ad rem argumentum per Jesuitas, qui 
Latinae Linguae-cultae! auctores isthic extiterant, potius hungarice ipsa plane Exercitia 
Spiritualia Novitiis Trenchinii praelecta fuisse. Istud erat meum praecipuum motivum, 
quo mediante innotuisset fere toti Regno, exponendi in dicto Tudományos etc. opere: 
Cur videlicet I. Societas Hungarica communi in Comitiis Regni postremis, et prioribus 
Patrum suffragio ubique linguam hungaricam veteri domicilio restituere, velut hucdum 
peregrinantem a Slavonicis his Locis, intendat, et tantopere implantare eandem 
contendat. 

Sed et hic Spaczae […] usque 1700. annum adhuc hungari puri fuerant: quod acta 
isthic docent. Cetera inter unum documentum, quod non pridem legi apud modernum A. 
R. P. Guardianum actualem, Tyrnaviae: hungarice appositum, me plane convicit, quod 
Spáca hungara fuerit inde ab origine sua. – Interim haec tantum per modum Dissertationis 
– si placet communicare Clarissimo meo Domino, qui dudum in medullis meis, ac in corde 
meo haeret: litteras has, dicta sunto, cui denique Honoratissimo ex me Salutem plurimam 
animitus deferre dignetur, cujus laus et honos manebunt in perpetuum!! 

Nuper vero, dum in Seminario die 18a c. m. egissem modicas moras, in defectu 
temporis, quin videre, ac revereri Dilectum mihi, potuissem, obstantibus etiam 
Praelectionibus eo-tum recessi in propria, velut die jam inclinante horis ad vesperam: 
faciam autem necessitudini huic alia ad vota utriusque, satis. 
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annak bizonyítéka, hogy a Trencsén környéki szlovák vidéken a latin 
nyelven művelt jezsuiták 1663-ban novíciusaikkal magyarul lelkigyakor-
latoztak. A jegyzetekben közölt levele felidézi a reformkor hazafias fel-
buzdulását. 
 
 

A szöveg átírásáról 
 
A Lelkigyakorlatok szövegét betűhíven írtam át. Megtartottam a néha 
következetlen és a mai helyesírástól eltérő kis- és nagybetűhasználatot (a 
szóközi nagybetű kicsivel írása kivételével), egybe- és különírást, az 
eredeti központozást. A két pont között álló s kötőszót (·s·) a később 
általánosan használt ’s formában adom vissza. A különböző betűformá-
kat (például az e-t és annak néha – következetlenül – a betűalak jobb 
felső szélével érintkező gyenge hehezetjellel írt formáját, a z betű három 
változatát – mai forma, jobbra hosszan elnyújtott alsó szárral írt z, két 
vonal közti hármas szám –, a szokásos hosszú és kerek s-et, az sz s-ből 
és z-ből összeállított variánsait és a ß betűformát) egységesen, a ma 
használatos alakokban (e, z, s, sz) írtam. A v és u betűket hangértéküktől 
függetlenül meghagytam eredeti formájukban, de a két ponttal vagy két 
vesszővel ellátott V betűt Ü-vel, Ű-vel írtam át. A kézirat kettősponttal 
kísért kerek zárójelei (: … :) helyett a mai alakot használom. A másolói 
javításokat (áthúzásokat, amelyek egyértelműen bizonyítják a kézirat 
másolat voltát) csúcsos zárójelben <…> közlöm. Szögletes zárójelbe 
[…] tettem minden olyan betoldást, amely a kéziratban nem szerepel. A 
kötet eredeti lapszámozását is szögletes zárójelben adtam meg. A kéz-
iratban nagyobb betűkkel kiemelt szövegrészeket (címek, alcímek stb.) 
kurziválással jelöltem. 

                                                                                                                       
Interim atiam precor Divini Spiritus munera in praesusceptis sacris studiis: meque 

pristinis, aestimatisque affectibus fraternis commendo, ac propensa in dilectione 
persevero 

 Reverendae Dominationis Vestrae 
Spácae, die 24a, 9bris 1835.                                             addictissimus frater 

Antonius Farkas mp. 
Parochus 
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LOYOLAI SZENT IGNÁC 
Lelkigyakorlatok 
(Magyar fordítás 1663-ból) 

 
 
[1] 

A LELKI GYAKORLÁS 
esméretire segitö fel Jed-zések, hogy mind az a’ ki ezt adgya megh 

segittessek, ’s mind az ki veszi.∗ 
[A margón:] Annotationes 

 
Elsö Fel Jedzés ez. 
Hogy a’ lelki gyakorlás neve által mindenféle lelki esméretnek megh 

visgálása értetik: ismét az elmélkedés, lelki szemlélés, belsö es külsö 
imadságh, es mindenféle lelki foglalatosságh, a’ mint ez után megh mon- 
datik. Mert a’ mint setálni, utat járni, futni, testi gyakorlások, szinten ugy 
a’ gonoszúl rendelt indulatoknak föl emelésére el-rendelni, es hozza 
késziteni az lelket, ’s ezeknek fel emelése utan keresni, es fel találni lelki 
üdvösséghre szolgálo eletinek allapotyárul Isten akaratyát, lelki gyakor-
lások mondatnak. 

Második fel jedzes. Szükseghes hogy az elmélkedés es lelki szemlelés 
ado hiven megh beszellye az elmélkedésre, es szemlélésre rendelt 
Historiat; elö hozvan röviden annak csak az kivaltkeppen valo poncto- 
makat avagy reszeket edgy rövid magyarázással: hogy vévén az El- 
mélkedö az Historia igassaghának elsö fondamentomját okoskodgyék és 
elmelkedgyék. Es igy leéndö, ha valamit a’ Historiának megh magyará-
zására es mélyeb el fogására (akár [2] maga okoskodással ’s akár Isteni 
megh világositás által) fel talál gyönyörüsegesb lelki kostolást, es töb 
gyümölcset szed, hogy nem ha valaki más ki terjesztve mondotta, es 
megh magyarázta volna neki. Mert nem a’ tudománynak beövseghe, 

                                                   
∗ [A felső margón:] Exercitia S. P. N. Vngarice uersa Trinchinij 1663. – [Az alsó mar-
gón:] Nouitiatus Trinchinensis Societatis JESV 1663. 
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hanem az érzékenségh, es az belsö kostolas szokta lelkünk kivánsagát be 
tölteni. 

Harmadik. Mivel hogy minden lelki gyakorlasban <midön> ertel- 
münkel okoskodunk, és midön valamin megh indulunk, akaratunkal bá-
nunk, tudnunk kel hogy ez illyen munkalkodásban mely fökeppen az 
akaraté midön szoval avagy lélekkelis Urunkal Istenünkel avagy az ü 
szentivel beszellünk nagyob tisztelet kivántatik, hogy sem midön ertel- 
münkel valamely dologhnak ertelmén mulatunk. 

Negyedik. Noha a’ következö elmelkedésnek nigy hét tulajdonittatik, 
mivel hogy az gyakorlás négy részre osztatott, hogy minden resznek egy 
Hét adassek, tudnia illik hogy az Elsö Hétben legyen az Bünekrül valo 
megh gondolás: a’ masodikban, Urunk JESVS Christus eletirül, Jerusá- 
lemben be meneteléigh: az harmadikban, Vrunk kinszenvedésérül: az 
negyedikben, az Feltamadásárul es Menyben menetelirul ’s harom fele 
Imadsághrul. De ugyan ezt a’ negy Hetet, nem kel ugy ertenünk mint ha 
szükségheskeppen minden hétre nyolcz avagy hét napot számlálnank: 
mert ebben az Elmélkedökre kel tekintennünk, midön eddgyik a’ masnal 
majd késedelmes majd gyorsabb, a’ kevánt es keresett dologhnak feltalá-
lásán (peldaként elsö Hetben az töredelmesseghnek [3] es a’ bünekrül 
valo fajdalomnak es könyvezésnek) vannakis kik sokáigh, kik röviden az 
külembfele lelkektül viseltettnek, es probáltattnak; hasznos azert neha 
neha avagy megh rövidetenni, avagy hoszszabbitanj az Hetet, <az> a’ 
mint az elmélkedesre adott dologh kévánnya. De ugyan szokás szerent 
ennek az Elmélkedesnek folyása közönsegesen harmincz napot kévan. 

Ötödik. A gyakorlo igen igen segittetik, ha az Elmélkedeshez nagy es 
beökezö szivel jarúl minden szorgalmatossághát es tellyes akarattyát a 
Teremptö Istennek aldozván, hogy magárul és mindenirül azt rendellye, 
a’ miben legh jobban szolgálhasson neki, az eö szent jo teczése mellett. 

Hatodik. A ki penigh a’ gyakorlást adgya ha eszeben veszi, hogy a’ 
gyakorlonak semmi lelki indulása nincsen; ugymint vigaztalás, vagy 
szomorusagh, külömbfele lelkektül mozgatas: szüksegh hogy szorgal- 
matossan kerdezkedgyek, ha a’ gyakorlást az el rendelt órakban el 
vigezie; es mikippen, megh tartyae eppen a’ hozza teteleket? Es min- 
denekrül számot vegyen, de a’ vigaztalas es el pusztulas allapattyárul a’ 
mint a’ hozza-tettelekrülis ez után szollunk. 
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Hetedik. A Gyakorlas ado, ha lattya hogy a’ Gyakorlo el pusztulásban 
avagy késertetben vagyon, minden kemenseghet el tavoztassan maghátul 
es a’ szelédséghet es kedvességhet fel vegye, megh erössitve annak lel-
kit, ez utan vidám cselekedetekre megh mutatvan ellenseghünk ravas- 
saghát es a’ majd el jövendö vigaztalásra igyekezzek azt el rendelni. [4] 

Nyolczadik. A Gyakorlónak vigasztalásiban, es el pusztulásiban, ’s 
mind az ellenseghnek ravasságha ellenis segetseghül lehetnek az elsö két 
hétre, ugymint a’ Külömb Lelkek megh válaztásra adatott Regulak. 

Kilenczedik. Ha a’ Gyakorlo a’ Lelki dolgokban tudatlan és törtennék, 
hogy az Elsö Hétben, temerdek es nyilvanvalo kisertettel gyötrödik, 
mely által megh mutattatott neki bizonyos akadály az Isteni szolgálatra 
(ugymint nehezsegh, sanyargás, szégyen, es a’ vilagi becsüllet miatt fele- 
lem), ennek a’ Lelki attya ne adgya a’ második hétre rendelt Regulakat, 
ugymint a’ külömb féle Lelkek megh válaztásrul, hogy csak azokkal 
éllyen mellyek az Elsö hétre adattak. Mert a’ mennyi hasznot más venne, 
ez annyi kárt vallana a’ dologhnak éles elmésséghe es maghasságha mi-
att, midön illenek ertelmét fellyül halladgyák. 

Tizedik. Ha a’ Gyakorlo oly kisértetekkel gyötrödik melyek valami 
jöt ábrázalnak, akkor erossittessek az oda fel mondott második hetre irt 
Regulakkal. Mert az Emberi nemzetseghnek ellenséghe a’ jonak ábrázo-
lása által fökeppen ostromollya azokat, kik annak elött az életnek uttyán, 
mellyet megh vilagositonak mondunk inkab gyakorlattak, magokat, (es ezt 
felel a’ masik hetre rendelt gyakorlásnak) hogy sem abban, mellyet Tisz- 
titónak nevezünk, mely út az elsö Hetnek gyakorlasiban foglaltatik. [5] 

Tizenedgyedik. A ki az Elsö hetben gyakorlya maghát, hasznos ha 
nem tudgya mit kellessék cselekednie az másik hetben, csak erössen 
fáradgjon annak megh nyerésen a’ mit akkorán keress. Ugyanannyira 
mintha az utan semmi jot nem tálalhatna. 

Tizenkettödik. Megh intessek az Gyakorlo mivel hogy minden napra 
öt Gyakorlás rendeltetett (a’ mint oda alá meg iratnak) ugy hogy minden 
Elmélkedésnek edgy egesz ora adassek; Igyekezzék a’ Gyakorló, hogy 
Lelki nyugadalmat ebben tanallyon, es bizonyos legyen hogy inkab megh 
hoszszabította hogy sem rövidéttette az el rendelt orákat. Mert az ördögh 
gyakorta azt cselekeszi hogy az Elmelkedesre, avagy Imádságra rendelt 
idö megh rövidétessek[.] 
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Tizen harmadik. Mivel hogy könynyü az vigaztalás folyasán edgy 
egesz orát Elmelkedve be tölteni: és viszontag ighen nehez az elpusztu-
láskor; Annak okaert a’ kisértet, es el pusztulás ellen mindenkor har- 
czollyunk, a’ Gyakorlásra rendelt orat hoszszabitvan gyözedelemnek 
okáert. Mert igy nem csak tanulunk ellene állani, de meghis vinya az 
ellenseghel. 

Tizen negyedik. Ha a’ Gyakorlo vigaztalással es Lelki hevseggel beö- 
velkedik, ennek eleit kel venni, ne talám esztelenül, es hirtelen igirettel 
vagy fogadassal megh ne kösse maghat. Es annal szorgalmatosban ez 
kivantatik, mennél alhatatlanab elmejü az Gyakorlo. Mert noha szaba-
don, [6] es jol edgymást a’ Szerzetes allapatra <indi> inthettyük melyben 
az Engedelmességhnek, Szegenseghnek, es Tiszta eletnek fogadása tete-
tik: ’s jol lehet nagyob erdemüis a’ fogadásbul hogy sem e’ nelkül tett 
dolog; mindazáltal nagj okosságh kivántatik a’ tulajdon valo allapatrul. 
Ismét figyelmetesen megh fontollyuk micsoda haszon, avagy ártalom 
következhetnék a’ fogadás megh tartásbul[.] 

Tizen ötödik. A Gyakorlás ado, semmikeppen ne kinszericse a’ Gya-
korlót a’ Szegenseghre, avagy ennek felfogadására inkab hogy sem az 
ellene vetetre, se ez, avagy amaz allapatra, mert noha a Gyakorlason 
kivül szabad es érdemes Tanacsul adni a’ Tiszta eletet, a’ Szerszetben me- 
netelt, es mindenféle Evangyeliumbeli tökélletességhet, mind azoknak, 
kik szemellyek, es állapatok szerént hihetö képpen ezekre alkalmatossak. 
De sokkal inkab illik és jobbis a’ Gyakorlasban errül nem szollani, ha-
nem csak Isten akarattyat keresni, es attul várni, mighlen az Teremptönk 
es Urunk az aitatos Lelket közlesse, es megh ölel<t>ése altal magha sze-
retetire, dicsiretire, es szolgalatyara rendellye, a’ mint legh alkalmátosb- 
nak tudgya. Annak okaért a’ Gyakorlás ado az Egyenlöseghben allyon, 
es engedgye hogy minden eszköz nelkül a’ Teremptö a’ Teremptet állat-
tal es ez a’ Teremptövel szerzödgyek. [7]  

Tizenhatodik. Hogy a’ Teremptönk es Urunk magha a’ Teremptet ál- 
latyában bizonyosban munkalkodgyék, ha törtenet szerént a Lélek vala-
mi kisseb és kevesseb johoz indulna és hajolna, felette igen es minden 
erövel igyekezünk evvel ellenkezöre (ugymint ha valami tisztet, avagy 
egyházi hivatalt kivánna, nem Isteni dicsiretre, vagy közönseghes Lelki 
haszonra, hanem csak magha alkalmatossághára es kereskedesnek oka- 
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ért) akkor szüksegh hogy az indulat szüntelen Imadságh által es töb 
aitatos gyakorlással masfelé hajtassék, kirvén Istentül erre segitséghet, 
tudniaillik hogy ez illyen akaratot a’ megh kivant tisztrül, Egyházi 
hivatalrul, es minden kivánt dolgokrúl Istennek az szerént ajanljuk hogy 
semmihez nem igyekezünk mind addigh, migh az elebbeni indulatunk 
annyira megh nem valtoztatik, hogy semmit nem csak birnja, de mégh 
kivanni sem akarunk más véghre, az Isteni tisztelet, szolgálat, es be- 
csüllet nelkül. 

Tizen hetedik. A Gyakorlás ado, ha a’ Gyakorlo tudátlan gondolatirul 
es büneirül szükségh ha tölle a’ külombféle lelkektül be adott bér na- 
gyob, ’s bár kisseb lelki jóra von’o gondolatokrul hiven megh tudossitta- 
tott, hogy a’ jelen valo lelki szükséghre alkalmatos gyakorlásokat 
parancsollyan. 

Tizennyolczadik. A Gyakorlo allapattya es mivolta szerént; ugymint 
idejihez, tudományához es elmejéhéz [8] kell az elmelkedéseket alkal-
maztatni: hogy ne talám valami tudatlan, gyenge es erötlen avval terhel-
tessék, melyet artalom nelkül el nem birhat, nem hogy lelki haszonnal fel 
venne. Azert a’ gyakorlo igyekezetihez szabjuk az adando Elmelkede- 
seket, hogy segitsegre lehessenek nekj. Amellett annak a’ ki csak ollyan 
oktatást es tökelletesseghet kivan, hogy lelki nyugadalma lehessen, adas-
sék ennek elöszer a’ resz szerint valo lelkiesmeretnek megh visgalása, az 
után a’ közönséges, ezek mellet a’ Tiz parancsolatrul es a’ hét Halálos 
bünrül valo Imadságh, hogy reggel fel oraigh ebben mulasson. Tanacsul 
adván hogy minden héten megh gyonyék, es két hét alatt, avagy ha a’ 
lelki indulattya rea hajol, minden nyolczad nap az oltári szentséget 
maghahoz vegye. Ez illyen gyakorlás tulajdon a’ Tudatlanoke, es a’ kik 
irashoz nem ertenek. Azért ennek felette effeleknek, az Isten tiz, es az 
Anya Szentegyhaz öt parancsolattyát egygyenkent a’ het halálos bünt, az 
öt erzekenseghet, es az irgalmassagnak cselekedetit szüksegh megh ma-
gyarázni. Azonkeppen ha az Gyakorlás ado meg esmerj hogy a’ Gyakor-
ló gyenge termeszetü es oly goromba, hogy kevés hasznot es lelki 
gyümölcsöt remelhet, hasznosb hogy csak edgynehany legh könyeb el- 
melkedessel gyonásigh gyakorlya. Ennek utanna enyihany lelki esme- 
retnek megh visgálását es a’ gyakor gyonásra rövid utat, es oktatást 
adgyon, hogy a’ mostani lelki elömenetelt es hasznot megh tarthassa, es 
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oltalmazhassa. Nemis kel az elsö hétnél fellyeb menni, el hagyván a’ 
megh választásrul adatott oktatástis, fökeppen ha többen jelen vannak [9] 
nagjob haszonnal es töb lelki gyümölcsel gyakorlandók, nemis engedi az 
üdönek szorosságha hogy mindennek minden adhassek. 

Tizenkilenczedik. Ha valaki a kössegh avagy más illendö dolgaiban 
foglalatos, bár elmés bar tudosis legyen ha foglalatossághábul minden 
nap másfel orát szakazhat az Elmelkedes kedveért. Elöszer megh magya- 
rázando neki, mi veghre teremptetett az Ember, ez után fel orára a’ resz 
szerent valo Lelki esméretnek megh visgálása, es ennek utanna adassek 
neki az közönseges lelki ismeretrül valo megh vizsgálás, es tanittassek 
az igaz rend szerent gyonyásra es Urunk elvetelere, eleiben adván hogy 
három nap reggel edgy egy oraigh, az elsö, második, es a’ harmadik 
elmelkedgyék. Az utan ismet harom nap a’ bünnek elömenetelirül; es 
harom nap azokrul az kinokrul mellyekkel a’ vetkek büntettnek. Ebben 
a’ harom orában megh magyaraztassek neki a’ tiz Hozza tetel, mely az 
elsö hetnek legh utollyán tanaltatik. Vrunk JESVS Christus eletinek 
titkairul, az szerent legyenek az Elmelkedések a’ mint a’ gyakorlásban 
büven magyaráztatik. 

Huszadik. A ki a’ tisztektül, es más foglalatossaghoktul üresseb, ha 
büseghes lelki gyümölcset szedni akar, egeszen adassanak neki, a’ mint 
rendszerent van[10]nak a’ gyakorlások (es hogy reá emlekezhessék 
hasznos hogy az elmelkedésre rendelt titkok sommája irva adassék) mely 
elmelkedesekben (a’ közönseges ki menetel szerént) annál nagyob lelki 
eleb menetelt tanál, mennél inkáb minden attyafiaitul, esmerössitül, es 
minden vilaghi szorgalmatossághtul el vonya maghat. Ugymint, ha 
magha házat azonban el hagyvan más házba, vagy maghán valo czellaba 
menne, de ugj hogy a’ reggeli Imádsághra szabadon, es bátorságosan a’ 
szent Miséreis es Vecsernyére minden esmeröi közbe szollitás nelkül 
mehetne. Mert bizonyára ez illyen magha hazának el hagyása a’ sok más 
haszon közt, ezt a’ harmatis maghaval hozza. Elsö. Mert el tavaztatván 
maghátul minden attyafiat es baráttyát, mindenféle világhi az Isteni szol-
gálattal nem szinten egyezö szorgalmatossághot, ez által nem kicsin ma-
lasztot erdemel. Masik. Mert a’ magan valo lakás altal az ertelem nem 
oly nyughatatlan a’ sok külömbfele <k> gond miat, hanem inkab mint 
egy öszve szedvén minden gondolattyát egy bizonyos czillyre; tudnia 



 

23 
 

illik a’ Teremtö Istennek szolgalattyára és magha lelki üdvösseghére 
sokkal nagyob szabadsággal es serenyseggel, a’ termeszettül adott erei- 
velis fárad hogy azt felkeresse a’ mit annyira kivan. Harmadik. Mert 
mennel inkáb el valasztotnak es maghan tanalya maghat lenni az Lelek, 
annal alkalmatosb, hogy Urát es Teremptöjet fel keresse [11] es megh 
tanálya. Annak felette mennel közeleb Istenhez jarul, annál jobban ren-
deltetik az Isten joságanak ajandeki el vetelire.  
 
 

Bizonyos lelki gyakorlások, 
mellyekkel ember igazgatik, hogy maghát megh gyözhesse es eletinek 

allapattyát, minden gonosz indulattul szabad vigezéssel, el rendelhesse. 
 

Elöszer. Hogy ez illien gyakorlások által, mind az a’ ki ezeket adgya, 
’s mind a’ ki veszi megh segittessék, tudnunk kel, szüksegesnek lenni, 
hogy minden aitatos keresztyén felebaratyanak homalyos mondását in- 
kab jóra, hogy sem gonoszra magyarazza. Ha penigh ezt semmikippen 
nem oltalmazhatná, felkeresse mi véghre, es micsoda akaratbul monda-
tott: és ha valamiben hibal avagy gonosz ertelme volna, azt kegyessen 
megh fedgye, ha pedigh ez nem elegendö, minden uttal azon legyen, 
hogy jo ertelemre hozza, es a’ tévelygestül megh szabadicsa. 
 
 

Kezdeti, avagy fundamentoma a’ Lelki gyakorlásnak. [12] 
 

Teremtetett az ember a’ veghre, hogy Urát Istenét dicsérje, becsüllje, 
es annak szolgalván üdvözüllyen. [A margón: Principium, sive funda-
mentum.] 

Az töb e’ földön valo Teremtett állatok pedigh ember kedvéert terem-
tettek, hogy teremtesinek vighere segitsék. 

Innet következik, hogy ezekkel annyira ellyünk avagy megh tartoz-
tassuk magunkat, a’ mennyire az elrendelt veghünkre hasznosok avagy 
ártalmasok. 

Minek okaért szüksegh hogy minden külembségh nelkül a’ teremtett 
állatokhoz legyünk, (a’ mennyire nem tilalmasok, es szabad akaratunk 
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alá vetettek) ugy anyira (hatalmunk szerent) hogy az egesseghet ne ke-
ressük inkáb a’ betegseghnél, se a’ gazdagsághot a’ szegenysegnel, a’ 
becsülletet a’ megh utalásnal, a’ hosszu eletet a’ rövidnel felyeb ne be- 
csüllyük: hanem illendö hogy mindenekbül csak azokat válaszszuk es 
kivanyuk, melyek az el rendelt veghünkre igazgatnak. 
 
 

Rész szerént, es minden napi lelki esmeretnek visgálása. 
[A margón: Examen particulare.] 

 
Ez a’ visgálás három alkalmas idöt foglal magában a’ lelki esme- 

retnek a’ lelki ismeretnek el rendelesre es visgálásra. [13] 
Elsö a’ reggeli idö. Azert mihent fel <kélt> kél, szükségh hogy el 

szánnya az Ember bizonyos vetektül magha megh örzését, melyben 
jobbitást kiván. 

Második. A Dél után valo, melyben kérendö az Isten malasztya, hogy 
reá emlekezhessék, hányszor eset légyen ama resz szerént valo vétekben, 
vagy bünben, es hogy ez utan el kerüllye. Ennek utanna fogjon az elsö 
visgálashoz, kérvén számot lelkétül a’ megh nevezet <lel> vétekrül, es a’ 
reggeli fel kelestül mind az oráigh altal lássa az el mult napot, oránként 
hanyszor vetett légyen, es az eseteket szám szerént a’ fölsö lineán feljegyez- 
ze az oda alá le irott abrázaton, es ezek utan, ismét el szánnya maghában, 
hogy nagyob szorgalmatossaggal estvéigh megh tartoztattya maghát. 

Harmadik. Az estvéli üdö. 
Ebbenis Vacsora utan szükseghes a’ visgálás, altal menvén minden 

orán a’ tött visgálástul, és hasonlatossan számszerent az által hagast, az 
also lineán megh irja. 

 
Negy hasznos hozzá tétel, a’ könnyeb és hamaráb való vétkeknek, 

avagy büneknek ki gyomlálásra. [14] 
Elsö. Valahanszor Ember abba a’ vetekbe avagy bünben esik, kezét 

melyéhez tévén, bankodgyék az eseten: ’s ezt masok elöttis veghez vi-
hetni hogy eszekbe ne vegyék. 

Másik. Hogy estve felé az ebedi, es a’ vacsora utan tett visgalásnak 
jedzését megh számlallya, mellyeket a’ ket lineán talál, es lássa melyen 
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töb jedzések vannak, es következetté az elsö visgálástul a’ masodikhoz 
valami jobbitás. 

Harmadik. Hogy a’ masodik napnak esetit, az elsö napnak esetivel 
öszve számlállya reá vigyázván ha naprul napra következette valami 
jobbitás. 

Negyedik. Hogy edgy hétnek visgálásit, a’ masik hetben tött vis- 
gálások eleiben tegye, hogy tudhassa, következette jobbitás avagy 
roszabitás. 

Fel jedzésre melto hogy az abrazolásban, egy linea a masiknál 
hoszab, a’ legh hoszszab Vasárnapra rendeltetett, a’ masik Hetföre, a 
mely rövidebis: es az utan naponként rövidebbek; mert illik hogy minden 
nap megh kissebbitessék a’ veteknek avagy bünnek esete. [15] 
 
 

A’ közönséges lelki esmeretnek megh visgálása, lelki tisztitásra 
es a’ gyonásra legh hasznosb. 
[A margón:] Examen generale. 

 
Bizonyos mindeneknél hogy emberben három fele gondolat tamad; 

Az Elsö magha az Embernek belsö indulattyábul ered. A’ ketteje, a’ jo, 
vagy gonosz Angyal adogatásábul származik. 

 
A gondolatrul. 

A Gonosz, es a’ halálos bünre ingerlö (mert errül szollunk) gondo- 
latbul két modon szedünk hasznot. Elöszer. Midön adogatik hálálos bün 
cselekedetire valo gondolat; ha ezt mingyárást ellene allással megh 
gyözzük. Másodszor. Mikor ez illyen gonosz immár töbször el üzött, de 
ujjonnan visza vert adogalásnak szüntelen, es ugy ellene áll az ember, 
migh eppen megh gyözze es ki vesse. 

Bocsanando pedigh bünben esik, ha a’ halálos bünre ingerlö gondolat- 
ban valamenyire mulat, mint egy fülelve, avagy ha imigy amugy valami 
erzekenséghnek gyönyörkedesit veszi: es ha annak a’ gondolatnak el 
tavoztatásaban valami restséghet mutatott. A halálos bün penigh gondo-
lattal két modon törtenik. Elöszer. Ha a’ gondolattal akar mi modon 
egyetert ember. Masodszor. Mikor a’ gondolatot cselekedettel be tölti, es 
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ez <harom> nagyob, három okbul az felsönel. [16] Mert töb üdöt foglal 
maghaban: Az cselekedet inkáb ki terjesztetet a’ gondolatnál, es töbnek 
bontrankozas<á>ra és kárra okot ád. 
 

A szorul. 
Szoval sokkeppen megh bántatik az Isten, a’ mint a’ káromlasban és 

esküvesben, mert se a’ Teremtöre, se a’ Teremtett állatra nem kell eskün- 
ni; hanem a’ hol ez a’ harom dologh tanaltatik: ugymint az igazságh, a’ 
szüksegh, es becsüllet. A szükséghet penigh igy kell ertennünk; Hogy 
nem akár mely igassághnak bizonyitására, hanem csak annak mely dere-
kas lelki, avagy testi ’s avagy más e’ vilagi jonak szükseghére vagyon. 
Becsülletnek mondgjuk, mikor Isten nevet fel vivén, azt gondolkod- 
va cselekeszük, ugy hogy a’ Teremtönek es Vrunknak illendö tisztelet 
adassék. 

De tudásra szükseghes noha a’ vakmerö es <haban> hiaban a’ Terem- 
töre tett esküvés nagyob bün, hogy sem a’ Teremtett állatra, de ugyan ne- 
hezeb a’ Teremtett allatra hogy sem a’ Teremtöre eskünni, Megh tartvan 
az oda fel elöhozot kornyül állásokat. Eloszer. Mert midön a’ Teremtett 
állatot<ra eszküszünk> emletyük, melyre esküdni el szándekoztunk, fel 
nem ebredik annyira elménk, nemis figyelmezünk annyéra, hogy igaz- 
saghbul, es szükseghbül esküdgyünk; a’ mint midön a’ mindenek 
Teremtöje neveztetik. Masodszor. [17] Mert lassabban indittatunk az 
Isteni tiszteletre hogj ezt illendö becsüllettel eö Felseghenek megh ad- 
gyuk, a’ teremptet állatnak nevezésébül, hogy sem a’ Teremtö Isten ne-
vének ki mondásabul. Annak okaert a’ teremtet állatokra esküdni inkab 
engedetik a’ tökelleteseknek, hogy sem a’ Tudatlanoknak: mivel hogy a’ 
tökelletessek, a’ szüntelen Elmelkedésbül, és megh világositott ertelem- 
bül jobban megh esmerik, es altal lattyak, Istennek minden Teremtett 
állatban valosághát, jelen létét, es hatalmát. Innét származik hogy ezek 
job keszülettel vannak az illendö esküvésre, kivánt Isteni becsülletre, 
hogy nem mint azok a’ kik az tökelletesseghben erötlenek. Harmadszor. 
Mert az esküvésnek megh erössitesére a’ Teremtet állatoknak gyakorlása 
bálványozásra hoz maghával alkalmatossághot; melytül inkab feltyük az 
tökélletleneket, hogy sem a’ Tökélleteseket. 
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A mellet (a’ töb szoban valo bünök közt) el kerüllyük a’ haszontalan 
szótis; ez pedigh az, mely se a’ mondónak, se a’ halgatónak nem hasz-
nál, se arra a’ veghre nem mondatik hogy valakinek valami javára le- 
hessen. A mellet semmikeppen haszontalannak nem kel mondanunk azt 
a’ szot, mely lelki, testi, avagy valami más, noha el mulando dologhnak 
elöb menetelire szolgalhat, es ha maghabanis ollyan nem volna, ha ugyan 
oly veghre mondatott: es noha az ember állapattyan kivül szollyon, ugy 
mint az Szerzetes a’ Hadakrul, a’ kereskedésrül. Tovabba a’ jo veghre 
rendelt beszednek lelki jutalma vagyon, de a’ gonosz, avagh haszontalan 
véghre valo beszéd bünt szül. [18] 

Ezekis a’ Szozatnak bünej, ugymint a’ hazugságh, hamis bizonyitás, 
es a’ ragalmazás. Mert mást ragalmazni, avagj más ellen morgolodni 
nem kell. Es valaki felebarattyának titkos halálos vetkét gonosz igye- 
kezetbül, es annak jo hiriben, nevében, derekas kárral ki mond halálos 
bünt: a’ ki penigh bocsánandót bocsánando bünt vall. A mellet, valahany- 
szor más ember vetkét ki mondgjuk magunketis mutattyuk. Noha a’ hol 
jo igyekezet vagjon felebaratunk vetkérül, szabad mind két keppen arrul 
beszélgetnünk. 

Elöszer: ha nyilván valo a’ vétek a’ mint a’ kurvaságh, avagy Tör- 
venybül ki mondott, avagy a’ közönseghes veszedelemre igyekezö <val> 
a’ kösségh közt, ugymint nyilvan valo tevelygesre hozo. 

Másodszor. Ha annak jelentyük a’ ki a’ bünöst segitheti hogy vetkét 
el hadgya: csak hogy bizodalmunk legyen a’ segitséghrül és a’ veteknek 
el hagyásárul. 

Ezek közze számlalhatnak a’ megh nevetes, a’ bosszuságh, es illyen 
másfele vitkekis, mellyeket elö hozhat a’ Gyakorlás adó, a’ mint szük- 
seghesnek fogja itilni. 
 

A cselekedetrül. 
Vesd lelki szemeid eleiben Istennek tiz parancsolattyát, az Anya-

szentegyház, ’s Elöljároid parancsolatival edgyüt, es valamit ezek ellen 
cselekedtél az halálos avagy bocsánando bün. Az Elöljaroink parancsola-
ti közze szam[19]lalyuk a’ Közönseghes Anya-Szentegyhaz pasztorinak 
engedelmes irasit, melyek a’ Pogánysaghnak es Eretnekséghnek ki gyom- 
lálására, a’ közönseghes körösztyén békességhnek megh szerzésére, jok- 
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nak vallanji es ki hirdetni szoktanak: ’s azokatis melyekkel a’ hiveket a’ 
gyonásra es az oltári Szentseghnek el vitelire ingereltetnek es hivat- 
nak. Mert nem könnyü vetket vall, valaki az Anya Szentegyhaznak oly 
aitatos rendelésit, es intésit megh veti, es altal hágja. 
 
 

A közönséghes maghával valo számvetésnek módgya, 
avagj lelki esmeretnek megh visgálása, mely öt czikkelt, 

avagj pontomat foglal maghában. 
[A margón:] Examinis generalis modus. 

 
Elsö Pont. Vradnak Istenednek az sok el vett joert adgy hálát. 
Második. Kerj malasztot hogy büneidet megh esmerhedd, es ez után 

megh gyözhesd. 
Harmadik. Vess számot magaddal, minden orát reggeltül fogva megh 

visgálván. Elöszer pedigh a’ gondolatokrúl. Az után a’ szorul; Harmad-
szor a’ Cselekedetekrül; Az szerént a’ mint a’ resz szerént valo visgalás- 
ban mondatott. [20] 

Negyedik. Igaz törödelmességgel büneidnek bocsánattyát kérjed. 
Ötödik. Tökelletés szándékkal el veghezd magadban, hogy Isteni 

segitséggel ez után megh oltalmazod magadot a’ büntül, es hogy eletedet 
megh jobbitod. Vegezetre mongy aitatossan egy Miatyánkot. 
 
 

AZ ENNYIHÁNY ESZTENDÖRUL, AVAGY AZ EGÉSZ ÉLETRÜL 
valo Gyonásnak, es a’ Sz. Aldozatnak el vetele modgyárul. 

 
Ez illyen <g> közönseghes büneknek gyonásabul, a’ többi közöt ez a 

három haszonis származik. 
Elsö. Noha ez illyen g[y]onásra megh azok sem köteleztetnek, me-

lyek csak egyszer esztendönként gyonnak, de ugyan a’ ki ezt cselekszi 
nagyob hasznot, es erdemet nyér a’ töredelmességh által, mert a’ vallott 
bünökrül es az el mult életnek gonosságárul sokkal nagyob ez illyen 
gyonásban a’ töredelmességh[.] 
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Masodik haszon. Mert a’ lelki gyakorlás altal nyilvábban által láttya 
a’ bünnek természetit, es gonossághát; melybül sokkal nagyob hasznot, 
es erdemet bizonyosan fel tanál. [21] 

Harmadik haszon. Következendö hogy az Ember illyen rend szerent 
valo gyonassal, es keszülettel az Ur vételére alkalmasb. Az oltari Szent- 
segh pedigh legh inkáb segiti embert a’ bünnek el tavasztatására, az el 
vett malasztnak megh tartására es szaporadására.  

De ez a’ közönseghes gyonás legh alkalmasb az elsö Hetnek gyakor-
lási után. 
 
 

ELSÖ GYAKORLÁS. 
A három Lelki tehetségnek, a’ háromféle bün körül szemlélése. 

 
Ez az Elmélkedés foglal magában: egy keszitö Imadsaghot, ket Elöl-

járást, es fökeppen Három pontomat, Egy szollo beszéddel. 
A keszitö Imádsághban kerünk az Urtul malasztot, hogy minden ere-

ink, es cselekedetink tisztán eö Szent felseghe dicsiretire, es szolga- 
lattyára igyekezzenek. 

Elsö elöl járás. Egy bizonyos helynek szerzése, melyrül ved eszedbe; 
hogy minden testes dologrul valo Elmelkedésben, es szemlélésben, ugy 
mint Üdvözitönkrül, szükseghes hogy elménkel abrazalyunk valami helt 
magunknak, mint egy Templomat, avagy hegyet, melybe fel talállyuk az 
edes JESVST, vagy a’ Boldogsaghos Szüzet, kikrül elmelkedni igyeke-
zünk. Ha [22] pedigh a’ lelki nezésre test nelkül valo dologh adatik, a’ 
mint a’ mostani, a’ büneknek megh gondolása a’ helynek allapattya ill-
jen lehet. Mint ha abrazolás által latnánk, hogy a’ mi lelkünk, ebben az el 
rothatando testben, mint egy tömlöczben rekesztetet, es mint ha az ember 
maghais ebben az nyomorusaghnak volgyiben az oktalan állatok között 
számkivetesben volna. 

Masik elöl jaras. Kerjed az Urat, hogy az megh adassék neked, a’ mi-
re az elmélkedést el szandekoztad: ugymint ha Üdvözitönk feltama- 
dásarúl lenne az Elmélkedés, kerendö az öröm; hogy az örvendezö 
Kristussal eörülhess, ha penigh Urunk Kinszenvedisirül elmelkedünk, 
sirást, kint, szorongatást kerjünk, hogy a’ kénszenvedö Kristussal edgyüt 
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szenvedhessünk. Tehát e’ mostani Elmelkedésben, a’ Bünrül valo sze- 
gyent, es gyalazatot kerjük, rea emlekezven, hogy szántalan ember csak 
egy halálos vetekertis el kárhozott, es hogy mi sok halálos büneink miatt 
ugyan ezt gyakorta megh erdemlettük. 

Eztis megh ercsük hogy minden Elmelkedes vagy Szemlélés egy 
kiszitö Imadsagon, es két Elöl járáson kezdetik. 

Az Imadságh mindenkoron egy féle: de az Elöljárások külömbeznek, 
a’ mint az Elmélkedésre rendelt materia kivannya. 

Elsö pont. Gyakorlyuk elmenket az legh elsö Angyaltol vallot 
bünben, melyhez ertelmünk foglalatosságha, [23] es akaratunk inditasa 
járullyon, igazgatván bennünket, hogy elménkben forgassuk, es megh 
esmerhessük mind azokat, mellyek pironkodásra, es megh szégyenitésre 
alkalmasok, a’ mi sok az egy Angyali bünhez valo hasonlitásbul. 
Melybül ki vehettyük, ha ezek csak egy bün miatt Pokolra vetettenek, 
hányszor megh erdemlettük mi ezt a’ kint? Annak okaért reá emlekez- 
zünk mikippen kezdetin az Angyalok Isteni malasztban teremtettenek, de 
(a’ mint szükseghes vala a’ boldoghságnak tökelletességhére) Terem- 
töjenek a’ becsülletet szabad akarattyok által, es az engedelmes szolgála-
tot nem akarván megh adni, hanem az ellen fel fuvalkodván a’ ma- 
lasztbul a’ gonossághra fordultak, es az Éghbül Poklokra vettettenek. Ez 
után megh merdegelve ertelmünkis ezt megh jobban megh fontolya, 
hogy akaratunkis ezen megh indulyan. 

Másik pont. Ittis mind a’ három lelki tehetségunket gyakorlyuk Elsö 
Atyánktul (mely esetet második bünnek nevezünk) vallot bünben. Reá 
emlekezvén mely hoszszu poenitentia tartással sanyargattak e’ földön 
mind ketten magokat: mely szörnyü romlást tett az egy bün, az egesz 
emberi nemzetben? hány ezer Poklokra vettetett? tudnia illik elménkel 
megh forgassuk, mikippen Adám Damascus nevü mezön agyaghbul 
formaltatott, onnét a’ gyönyörüséghnek Paradicsomában helyheztetett, 
holot egy oldal csontyábul a’ jo [24] Isten, elsö Anyankat Evát segitönek 
epitette neki, ottan a’ jo, es gonosz tudásnak fája gyümölcset megh ti-
lalmazta nekiek az Isten, hogy abbul ne egyenek: de mivel hogy ezt a’ 
parancsolatot altal hágták, mingyárást a’ vallott bün után Paradicsombul 
ki vettettenek, beör ruhaban öltöztenek, es a’ Teremtessel adott igas- 
sághtul megh fosztattanak, egész eleteket fáratsághban es nagy nyomoru- 
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sághban, poenitentia tartás altal fogyattak. Ennek utanna ertelmünk ugy 
foglallja ebben maghát, hogy az akaratis a’ mint oda fel intettük megh 
indulljon[.] 

Harmadik pont. Hasonlókeppen ebben a’ punctombanis elmelked- 
gyünk a’ halálos bünnek állapattyárul es mindenikrül rész szerént (ezt 
pedigh harmadik bünnek mondgjuk hogy a’ felyül elö hözöt bünöktül 
külömbezes legyen) gondolkodván: tudnia illik, hogy ezt, avagy amazt, 
a’ halálos bünt csak egyszeris veghez viven sokan talám poklokra 
vettettenek, es hogy talám számátlanak vannak mellyek kevesseb es kis-
seb bünek miat, a’ mienknél, örökke kinlodnak; Annak okaért erössen 
forgassuk elmenkben, a’ halálos bünnek terhét es gonossághát melyel a’ 
Teremtö Isten es mindeneknek Vra megh bantatik. Okoskodgyunk e’ 
mellet hogj a’ halálos bün, az örökke valo kinnal meltán büntetik, mivel 
hogy az Veghetetlen Ioságh ellen veghez vittetett. [25] Utolyára, ebbenis 
az akaratnak indulati szükseghesek, a’ mint oda fel emletettük. 

A’ szolló beszed igy legyen. Abrázalyuk elménkben, mint ha az fel 
feszittetet JESVS elöttünk volna, es kérdezkedgyünk magunktul, mi 
okaert a’ veghetetlen, mindeneknek teremtöje Teremtett állatyá lett, es 
az eörökke valo elet az ideigh valo halálra büneinkert meltoztatot el 
jünyi. Fedgyük megh a’ mellet magunkat kerdezkedvén ha cselekdtünke 
valamit mind eddigh emlekezetre valót Christusert? mit cselekeszünk ez 
után avagy mit kellessék cselekednünk? es a’ fel feszültetet szemeinket 
emelven szollyunk hozzaja, a’ mint lelkünk indulatya akkor maghával 
hozza. A szolló beszédnek penigh tulajdona hogy olljan legyen mint ha 
egy Atyafi mástul valamit es a’ szolga Urátul kegyelmet kérne: avagy 
mint ha vetkeirül maghát vadolná: neha pedigh, mint ha titkait közlene, 
tanácsot vagy segetseghet kérvén. Utolyára mondassék egy Miatyánk 
etc. 
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MÁSODIK GYAKORLÁS. 
A’ bünökrül valo Elmelkedes, foglal maghában a’ készitö Imátságon 

kivül két Elöljárást, öt czikkelt, avagy pontomat, 
veghén való szóbeszéddel. 

 
A keszitő Imadsagh hasonlo az elöbbenihez. 
Az Elsö Elöljárásis olyan mint az elöbbeni. [26] 
A’ masikban pedigh kerjük azt a’ mit ebben az Elmélkedesben kere-

sünk, tudnia illik nagy bánatot, es büneinkrül beövseghes könyhullatást. 
Elsö pont. Jutassuk elmenkben egesz életünknek büneit, megh visgal- 

ván eletünket esztendönkent, melyben hogy könnyebben el járhassunk e’ 
három dologhrul gondolkodgyunk: holot lakoztunk: kikkel tarsolkod- 
tunk: minemü tiszteket viseltünk. 

Masik pont. Fontollyuk megh büneinket, es ezeknek termeszetek 
szerent undogsaghat es gonossághát, noha nem tiltatná<k>nak. 

Harmadik pont. Gondolyuk megh kicsodak, es micsodak vagyunk 
peldák altal, melyek magunk megh utálásra bennünket vigyenek, midön 
megh esmerjuk mely korocskak legyünk öszve hasonlitott az egesz em-
beri Nemzethez: es mi legyen az emberi sokaságh az Isteni Angyali, es 
minden Szentei képest: es ez után figyelmezzünk mi legyen az egesz 
teremptett állat az Teremptö Isenhez hasonlitott: mar egy Emberecske mi 
es ki lehet. Utolyára nezzük megh egeszszen valo romlásunkat, lelkünk 
gonossághát. Egesz testünk undoksághát: Azert csak egy daganatnak, es 
fekélynek tartsuk magunkat, melynek büneibül annyi genyetségh, es oly 
nagy vetkeknek döge ki folyt.  

Negyedik pont. Gondollyuk megh mi legyen az Isten kit annyira megh 
bántottunk, egybe szedvén termeszet szerént [27] valo tökélletességhit, 
hasonlitva ezeket, a’ mi ezekkel ellenkezö vetkeinkel, es fogyatkoza- 
sinkal: ugymint Istennek veghetetlen hatalmat, bölcsesseghet, josághát 
es igassághát: az utolso erötlensegünkel, tudatlansághul, gonossághunkal, 
es hamisságunkal. 

Ötödik pont. Fel kialcsunk valoságossan megh indult szivünkbül, 
csudálkozván mikippen az egesz teremtett állatok (okosodvan reszenként 
mindenekrül) bennünket mind ez ideigh el szenvedtek, es tartottak! 
mikippen az Isten Angyali az igassághnak fegyverét viselvén, reank jo 
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szemmel nezhettek, bennünket oltalmaztak es imadságival segitettek! 
mikippen az Isten szentei erettünk esedeztek! mikippen az Égh, Nap, 
Hold, es a’ töb csillagok, az Eltetö állatok, minden féle elö állatokkal, es 
a’ foldnek szántalan termése a’ megh erdemlett boszszu allás helyet 
szolgáltak nekünk! mert hogy a’ föld hasadási el nem nyeltenek bennün-
ket, es ezer poklot megh nyitván azokban vetettek, hogy erdemönk 
szerént ottan kinlódnánk? 

Veghezödgyek az Elmelkedés szollo beszeddel, magasztalván Isten ir-
galmasságát, minden erönkböl hálát adván, hogy eletünket eddegh hallo-
gatta. Azért tökelletes szándekkal el vegezzük eletünk megh jobbitásat, 
es mongyunk egy Mi atyánkot. [28] 
 
 

HARMADIK GYAKORLÁS. 
Elsö es második gyakorlásnak elmelkedésre viszsza hozása, 

három szollo beszeddel. 
 

A keszitö Imadságh es a’ két Elöl járás utan ved elödben az elsö es 
masodik gyakorlást, reá emlekezvén azokra a’ pontomokra, melyekben 
immár annak elötte nagyob lelki vigasztalást, pusztulast, avagy más jóra 
valo indulást erzettel, es ezekben legh inkab mulass. Es minek utánna, 
azokban lelki indulást erzettél, a’ következendö harom szolló beszedhez 
fogj. 

Elsö szólló beszéd. Legyen a’ Boldoghsagos Aszonyunkhoz edes 
JESVS Anynyához, könyörögven hogy esedezzek eretted Sz. Fiánál, es 
hogy malasztot nyerjen, melyre három okbul szükseghed vagyon. Elö- 
szer. Hogy a’ büneidnek belsö termeszetit megh esmerjed, es azoknak 
megh utálását szivedben erezhesd. Másodszor. Hogy rendnelkül valo 
cselekedetidet megh ismérvén, azoktul el iszonyodgyál, es ezeket megh 
jobbitván, hogy az után Istenesen es igazán eletedet el rendelhesd. Har-
madszor. Hogy által látván, és kárhoztatvan e’ Vilagh gonossághát, an-
nak hüvsaghatul el forduly. Ezek utan mongy egy Udvözletet.  

A masodik Szolló beszed legyen Kristus Urunkhoz, ugymint Közben 
járonkhoz, hogy az oda fel kert malasztot [29] az Atya Istentül megh 
kérje, es mond el ez alá irt Imadsaghot. 
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Imádságh. 
Christus lelke szentely megh engem: Christus teste üdvözics engem: 

Christus vére reszegics megh engem: Christus oldala vize moss megh 
engem: Christus kinszenvedise erössics megh engem: ó kegyes JESVS 
halgass megh engem: az te Sz: sebeidben rejcs el engem: ne eged hogy 
el tavozhassam tülled: a’ gonosz lélektül mencs megh engem: halálom 
oráján hijj engem: es parancsolljad hogy hozzad menynyek, es hogy 
szenteiddel örökkön örökke dicsirjelek teged. Amen. 

A harmadik szolló beszéd az Atya Istenhez legyen, hogy ugyan azzal 
a’ három malasztal teged megh ajandekozzan.  
 
 

NEGYEDIK GYAKORLÁS 
a’ harmadik gyakorlásnak vissza vett Elmélkedése. 

 
A’ felsö Gyakorlásnak viszsza vett Elmelkedése elöhözdogalása mind 

azoknak mellyekrül elmelkedtünk az elöbbeni Gyakorlásokban, hogy 
azokrul szüntelen rea emlekezvén, ertelmünk könnyebben, es budosás 
nelkül okoskodhassék. Ittis [30] a’ három felsö szolló beszéd szükséghes. 
 
 

ÖTÖDIK GYAKORLÁS, 
A pokolrul valo megh szemlélés. Foglal maghában keszitö Imátsághot, 

két elöl jarást, öt pontomat, egy szolló beszéddel. 
 

A készitö Imádsagh a’ mint oda fel. 
Elsö elöl járás. Abrázolyad mint ha szeméd elöt volna a’ pokolnak 

hoszaságha, szelességhe, es melységhe. 
Másik elöl járás. Könyörogj hogy nagj erössen elmédben nyomtassék 

az el kárhozott Lelkek kinynya: Ugy hogy ha az Isteni szeretetrül valaha 
el feletkeznél, hogy méghis a’ kinok felelme a’ büntül megh tartoztasson. 

Elsö pont ez: Abrázolás által Pokolnak kietlen nagy gyuladásit latni; 
es a’ lelkeket valami tüzes testekben, ugymind tömleczben be rekesztet-
teknek lenni. 
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Másik pont ez: Abrázolás által hallani azoknak sirását, jajgatását, 
kiáltasát; Kristus Urunk es az eö Szentei ellen káromlását. 

Harmadik pont ez: Ábrázolo Szaglással a’ füstet, az éghö kénkövet, 
es mindenfele mosléknak, ganénak, rothadásnak nehez szagját erzeni. 

Negyedik pont ez: Kostolni ezeknek epénel keservesb köny hullatásit, 
senyvetseghit es a’ lelki esméretnek férgét. 

Ötödik pont ez. Mint egy tapasztalni azt a tüzet, melynek [31] 
illetésébul mégh a’ lelkekis éghnek. 

A szollo beszed Udvözitönkhez legyen: es juttasd elmédben az el 
kárhazott emberek lelkeit; melyek azert a’ Pokolbeli kinokra vettettek, 
hogy avagy nem hitték, Kristus Vrunk el jövetelit, vagy ha hitték, de 
ugyan parancsolati szerent nem éltek: törtent penigh veszedelmek, vagy 
Kristus el jövetele elött, vagy e’ világon jelenlétekor, avagy menybe 
menetele után. Ezek után tellyes szivedbül, adgy hálát Üdvözitödnek 
hogy olljan veszedelemtül <hogy> megh oltalmaztattál, és hogy mind 
eddigh nagy aitatos irgalmássággal lött legyen hozzád. 

Veghezd egy Mi-atyánkal. 
 

INTÉS. 
A’ Gyakorlás adó jo teczése szerént ha a’ gyakorlo Elömenetelire 

volna töb illyen Elmelkedésekkelis ezt gyakorltatthattya, ugy mint a’ 
halálrul, az Itiletrűl, es másféle Bünnek büntetésérűl es kinnyárúl etc. Es 
ne arán<s;>za hogy ez tilalmaztatik noha it ezek nem iratnak. 

A Gyakorlás ideje penigh igy el rendelendö, hogy az el[!] elsö éjfél-
kor: a’ másik reggel mihent fel kelünk, a’ harmadik Mise elöt avagy 
mingyárást az után Etel elöt legyen: a’ negyedik Vecsernye tajan: Az 
ötödik egy oraval az Vacsora elött. Mely idönek el osztása köz mind a’ 
negy hétnek: de ugyan lehet abban valtozás, es ezt vagy hoszszabithatni, 
vagy rövidéthetni, a’ mint kinek kinek az megh mondot öt Gyakorlásnak 
veghez vitelére eletinek ideje, [32] lelki es testi rendelése avagy a’ 
termeszetnek be foglalása szolgál. 
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Hozzá tételek, 
Melliek a’ gyakorlásnak iob voltára es az el rendelt czilre 

igen hasznosok. 
 

Elsö. Hogy estve az álom elöt, egy kevés ideigh migh egy Üdvözlet 
mondatnék gondolkodgyam, a’ fel kelésre rendelt orárul, es a’ közelgetö 
gyakorlásrúl. 

Masik. Hogy fel serkentetet mingyárást ki rekeztvén minden más fele 
gondolatokat, csak arrul gondolkodgyam a’ mirül az elsö, ugymint 
éfélkorj, gyakorlásban szemlélni igyekezem: es hogy nagyob szemér- 
metesseghemre, es szegyénülesemre illyen peldával illyek. Micsoda 
orcza pirulassal, gyalázattal, es félelemmel, allana valami vitéz a’ Király 
es az eö Vdvari népe, es szolgai elöt, ha a’ kiralyt, sok el vett ajándék es 
tetemenyi után, sok es nagy vetkekkel megh bántotta volna. A második 
gyakorlásrais reá emlekezvén, melyben megh visgaltam, mennyi bünt 
vallottam légyen. Azert abrázolyam hogy lanczokkal megh kötözöt, rö-
vid üdö mulva, mint egy vasba verett es megh kötözöt, halálra valo rab 
a’ feö biró eleiben vitetem. Ilyen es hasonlo gondolatokban, a’ mint az 
elöttem valo elmelkedés kivanni fogja foglalatos lévén, ruhazzam fel 
maghamat. [33] 

Harmadik. Egy vagy két lépéssel a’ helytül, melyen elmelkedni aka-
rok, migh egy Miatyánk mondatnék fel emelt elmémmel, gondolljam 
hogy az Vr JESVS jelen legyen igyekezetemre vigyázva, ezt azert mély 
terd hajtással megh becsüliem. 

Negyedik. Hogy a’ szemlélést el kezgyem, vagy terden álva, vagy 
arczal, vagy hanyatta a földen feküve, bár ülve, ’s bár álva: tudniaillik oly 
modon mely által remenlem hogy legh könnyebben igyekezetemet be 
tölthetem. Holott kettöre kel vigyáznom: Elsö. Hogy ha terden álva vagy 
más helyheztetésben igyekezetemet fel tanáltam hogy többet ne keressek. 
Masodik. Hogy abban a’ punctumban melyben a’ kivant aitatossághot fel 
tanáltam mulassak, es nyugodgyam, a’ töb pontomak szorgalmatosságha 
nelkül. 

Ötödik. Hogy el veghezvén a’ gyakorlást, ülve, vagy setálva, egy fer-
tály oráigh oráigh[!] megh visgallyam az Elmelkedésnek folyását, es ha 
rosz volt föl keressem ennek okát, szanakodással, es megh jobbitásra 
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valo szánakodassal. Ha pedigh jo volt a’ kimenetele, hálát advan Isten-
nek, az utannis hasonlokeppen elmelkedgyem. 

Hatodik. Hogy minden örömre inditö gondolatokat a’ mint volnának 
Vrunk dücsösseghes halottaibul fel tamadásárul ki rekeszszem: mert ez 
illen gondolat az könyhullatásnak [34] es bánatnak akadályos, melyeket 
mostan büneimrül keresek: vegyük tehát erre segitsegül a’ halálrul es 
Itiletrül valo Emlekezetet. 

Hetedik. Ez okaért minden világossághnak fenyesseghetül megh fosz-
tom maghamat, mind ajtot, ’s mind ablakot, mégh ott mulatok be sze-
gezvén, kiválván midön olvasok vagy eszem. 

Nyolczadik. Hogy a’ nevetéstül es legh inkab a’ nevetesre inditó 
beszeddtül oltalmazzam maghamat. 

Kilenczedik. Senkire szemeimet ne vessem, hanem csak köszöntesnek 
okaért. 

Tizedik. Hogy az Elmélkedéshez hozza adgyak büneimért valo elégh 
tételt, vagy poenitentia tartást: ez pedigh két féle, belső és külsö. A belsö 
a’ bünekrül valo banat, az el szánt akarattal, hogy ez után mind a’ vallot, 
’s mind mindenfele más büneket el kerülem. A külsö pedigh a’ belsö 
poenitencziának gyümölcse, tudnia illik a’ vallot bünökrül magham 
maghamtul valo büntetés. Mely legh inkáb harom keppen leendö. 
Elöszer. Etelben es italban: midön nem csak a’ beövelkedö (mert ez a’ 
mértekletességhre es nem a’ poenitentia tartásra nezendö) de mégh a 
szükséghes etel, italtulis megh tartoztassuk maghunkat. Ez<t> pedigh 
annal jobban veghez vitetik, melynel nagyob fogyatkozást szenvedünk, 
el tavoztatván mind az által a’ Természetnek megh bomlását, vagy dere-
kas erötlenséghet, vagy betegséghet. [35] 

Másodszor. Az álomban es az ágyban mikor nem csak az puha es 
gyönyörüseghre szolgálo eszközöktül de mégh az alkalmasoktulis a’ 
mennyire egesseghünk, es eletünk derekas artalam nelkül lehet megh 
fosztyuk maghunkat. Annak okaért az szükseghes álmot megh ne 
rövidécsük, hanem csak hogy a’ gonosz szokást ha valaki föletteb álmos 
mertekletességhre hozzuk. 

Harmadszor. A testünken hogy ezt fajdalommal sanyargassuk, ugy- 
mint szörsákkal, kötéllel vagy retez viselessel, korbacsolassal, discip- 
linálással, es töb effele kemény, es a’ testnek kedvetlen eszközökkel. De 
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mind ezekkel ugj elljünk hogy csak a’ test a’ fajdalomat erezze, de a 
csontokat megh ne sercze, eghessegünk ártalmával. Azért midön testün-
ket veréssel büntettyük, madzag ostorral verjük, hogy a’ külsö es nem a’ 
belsö testünk tagjai szenvedgyenek, egessegünk veszedelmire. De mind 
ezekben mégh negy jegyezésre valo vagyon. 

Elsö. Hogy a’ külsö poenitentia három vegre tétetik, es hogy ennek 
három féle gyümölcse ’s haszna vagyon. Tudniillik: hogy a’ vallott büne- 
kért valamennyire eleghet tegyen: hogy ember maghát megh gyözze, es 
az alsó részt, mely érzékenséghnek mondatik, a’ felsö, ugymint az 
ertelem alá vegye. Utolyára hogy fel keressük, es megh nyerjünk vala-
mely Isten malasztyának ajándekát, a’ kit kivanunk, ugymint büneinkrül 
belsö és igaz szivünk törödelmességhét, es a’ köny hullatásnak beösé- 
ghét. [36] Es ezeket vagy büneink miatt, vagy Kristus Vrunk kinszenve- 
desinek es fajdalminak emlekezetire, avagy valami ketséghes dolognak 
mely bennünket keserit fel odására. 

Masodik. Az elsö, es masodik hozzá tétel, csak az éfeli es hajnali 
gyakorláshoz valok, a’ negyedikkel penigh csak othon es magán, de a’ 
Templomban es mások elöt ne ellyünk. 

Harmadik. Hogy ha a’ gyakorlo az Elmelkedésben keresett lelki indu-
latot nem erzi, ugymint banatot, vagy vigaztalást, hasznos hogy az etel, 
italt, almot, es mas poenitenczia tartásra szolgalo cselekedetet megh 
valtoztassa. Es igy a’ mely poenitencia tartásban foglalatos volt, hogy azt 
két, vagy harom nap el hadgja, a’ mint kinek kinek nagyob, vagy kisseb 
poenitenciára szükseghe vagyon. A mellet mivel hogy gyakorta testünk 
szeretetibül, es tevelgö itiletbül illjen poenitenciat el hadgyuk, mint ha 
termeszetünk erötlenséghe, es az egésséghnek derekas megh bántása el 
nem türhetné. Neha pedigh poenitenciaval testünk erejben bizván mod 
nelkül elünk. Annak okaert a’ mint oda fel emletettük a’ poenitenciákat 
változtassuk, és majd ebben, majd másban gyakorlyuk magunkat. Mert 
törtenik közönsegessen, hogy a’ kegyelmes Isten a’ ki termeszetünket 
altal látta megh mutassa, mely poenitencia kinek kinek legh alkalmasb es 
legh hasznosb. 

Negyedik. Hogy a’ resz szerint valo lelki szám vetést, vagy visgálást 
fordicsuk azoknak a’ vetkeknek, es hivolkodásoknak ki gyomlálására, 
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melyek a’ gyakorlásokban es [37] a’ hozza tetelekben mind egy be 
csusznak. Ezt pedigh a’ következendö három hétbennis megh tarcsuk. 
 
 

MÁSODIK HÉT 
 

Kristus JESVS orszagharul valo megh szemlelés e világhi kiralynak 
hasonlatossághábul, a’ ki az alatta valoit Hadba hijja. 

 
A keszitö Imádságh szokás szerént. 
Elsö elöl járásban. A helynek megh ábrázolása: tudniaillik mint ha 

szemeid elöt volnanak a’ Synagogák, Faluk, Várasok, es a’ töb helyek, 
melyeket praedicálva el járt Udvözitönk. 

A második elöljárásban. Istentül kerendö a’ malaszt, hogy megh ne 
siketüly Kristus hivatalyára; hanem hogy követisire, es Engedelmes- 
sighire kesz lehess.  

Elsö pont. Tekencs emberi Istentül valasztot Kiralyra, kinek a’ Feje-
delmek es minden Keresztyén nepek méltó becsülletet adnak, es szolgá- 
latyára készek. [38] 

Másik pont. Gondolyad mint ha az alatta valokhoz szollana, mond-
ván: Az en igyekezetem, hogy minden pogány es hitetlen Tartományo-
kat, birodalmom allá hozzam; azert valaki engem követni akar, szüksegh 
hogy kesz legyen nem külemb eledellel, ruhazattal, es egyeb eszközök-
kel, hanem csak az enyimhez hasonlokkal, egyféle munkában, vigya- 
zásban, törtenetekben, velem együt forgolodni, hogy reszes legyen a’ 
gyözedelembe, es minden szerencséimben, a’ mint fáratsagimban es 
bántásiban részes volt. 

Harmadik pont. Fontold megh, micsoda választ adásra kötelesek az 
eo hivei, illyen szerelmes es adakozo királynak, es mely kész ajanlásra, 
hogy akarattya szerént mindenben el jarjanak. Viszontag ha valaki nem 
engedne, micsoda gyalázatot mindeneknel erdemlene, es mely tunya 
vitéznek becsültetnek. 

Második része ennek a’ gyakorlásnak, abbul ál, hogy a’ megh nevezet 
kiralyrul valo hasonlatossághot Vrunk JESVS Kristusra illessük, mind a’ 
harom pont szerént. 
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Elöszer. Hogy ha e’ világhnak Királya, a’ ki az alatta valoit hadba 
hijja meltó a’ rea halgatásra es az engedelmes szolgálatra: mennél inkáb 
Kristus örökke valo, es az egész vilagon tekéntetes Király? a’ ki ezen 
szoval mindeneket maghahoz hijja. Ez az én igassághos akaratom, hogy 
az [39] egesz vilaghot birodalmom alá hozzam, minden ellenseghimet 
megh gyözzem, es igy ez után Atyám dücsösseghében mennyek. Azert 
valaki be akar abban menni, szükseghes hogy velem edgyüt faradgyon, 
mert a’ fáratsághoz egyenlö lészen az ajandék. 

Másodszor. Okoskodgyunk hogy nem volna annak okosságha, a’ ki 
nagy kivansággal maghat Kristus Vrunk szolgalatyára eppen nem aján-
laná es kötelezné. 

Harmadszor. Itillyük megh hogy azok a’ kik tellyesseghesen, hozzaja 
köteleztettek, hogy nem csak a’ munkának el türésére; hanem megh na-
gyobbakra es jelesbekreis ajanlyák magokat: a’ testet az erzékenseghet; 
magokat, es e’ vilagh partütö szeretetet megh gyözvén. Azért ki ki mint 
egy ilyen modon felellyen. Ime ó mennyei király es mindeneknek Vra, 
noha legh meltatlanab szolgad lévén de ugyan malasztodban, es segitse- 
gedben bizván, tellyességesen ajánlom felsegednek maghamat, es min-
denemet, a’ te Sz. akaratod alá vetvén; bizonsagot teszek veghetetlen 
ioságod elöt, es a’ te dücsösseghes Szeplötelen Szüz Anyád, es az egész 
mennyei seregek elöt, hogy ez az en el szánt akaratom, ez az en 
kivánságom, es tökellet vegezésem (csak Sz. felseged nagyob dicsiretire, 
es Szolgálatomnak elöbmenetelire legyen) [40] hogy minden tehetse- 
gemmel tegedet, ugy mint Kiralyomat, mindenekbe ez után követem, 
minden ellenkedes, es boszuságh el szenvedésben, igaz lelki, es testi 
szegénységhben. Csak Sz. Felsegednek teczék, engemet oly allapatra 
valasztani, es fel venni. 

Ez a’ gyakorlás ketszer legyen Napjába, reggel mihent fel kelünk, es 
egy orával, Ebed, vagy Vacsora elöt. 

Ebben a masodik hétben, a’ mint a’ jövendökbenis, hasznos neha va-
lamit a’ Sz. Evangeliumbul, vagy más aitatos könybül olvasni: ugymint 
Kempis Tamásbul, Kristus követisirül, vagy a’ Szentek eletirül. 
 
 
 


