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Jesuitai practica és A Pápistái Római Vallás 
Medgyesi Pál egy kötetéhez hozzáfűzött, kéziratos andjezsuidkák 

A kézirat Medgyesi Pál - a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kéz
irattárában őrzött — Dialógus politko ecclesiasticus című műve végéhez hozzátoldott 
40 oldalon található.1 A 1650-ben Bártfán kiadott Dialógus ezen példánya a Magvar 
Nemzeti Múzeum állományából került az Akadémia könyvtárába, a Nemzeti Mú
zeumba kerülésének körülményei ismeretlenek. Valószínűnek tűnik, hogy a kötet 
a szerző saját példánya volt, ugyanis az első füzet nyomdai korrektúrajelekkel 
javított hibái ugyanezen kiadás más példányaiban már nem jelennek meg. A könyv 
kötése a XVIII. század elejére tehető (tehát jóval későbbi, mint maga a mű), még
is feltételezhető, hogy a 40 oldal nem ekkor lett hozzákötve, hanem éppen azt a 
célt szolgálta, hogy a korrektúrát készítő személy számára a javításnak helyet ad
jon. A jezsuitái practica lejegyzője azonban minden bizonnyal nem Medgyesi Pál, és 
a szöveggel illetve a fordítóval való kapcsolata is kétségbe vonható. 

A szöveg tulajdonképpen két ónálló műből áll, az első 27 lapon a jezsuitái 
practica, további 1 1 lapon pedig A pápistái római vallás címmel 21 articulust tartal
mazó írás található. Mindkét mű latin nyelvű antipropagandisztikus célú, jezsuita
ellenes szövegekből készült fordítás, magyar nyelven mindkettő kiadatlan. A má
sodik mű utolsó bekezdésében a következő olvasható: „Ezeket deák írásban írva 
hozta két lutheránus prédikátor Debrecenben, akik küldettek az magyar hadak 
eleihez, ilyen izenettel és bíztatással: Ha Cassahoz- mehetnek, tízezer ember jő 
eleikben. Deák nyelvből fordítván magyarra Debrecenbe valamely deák: Az 
lutheránus prédikátor egyik Pctrőczi István úr1 prédikátora volt Cassa Trencsén 
vármegyében, és másik Thurocz vármegyében4 volt prédikátor. Hozták Debre
cenben 2da október, Anno 1673." A fordítás latin nyelvű forrását, illetve a fordí
tót a szöveg szerzője nem nevezi meg, csupán Petrőczi István — az ismert költő
nő, Pctrőczi Kata Szidónia édesapja - prédikátoraira történik itt utalás, akik kilétét 
egyenlőre azonban nem sikerült tisztázni. 

Az eredeti latin nyelvű munkára vonatkozik a jesuitai practica első oldalán a cím 
alatt található XIX. századi bejegyzés: „NB. Instructio Secreta vocatur apud 
Hulsium de Vallibus. p. m. 337". Az itt említett I lemnek I Iulsius a duisburgi 
akadémia professzora, akinek De vallibus Prophetarum sacris című műve háromszor 
jelent meg, először 1693-ban, majd 1701-ben kétszer.5 Az 1693-as kiadás 337. 
oldalán a jezsuiták elítélendő viselkedésére hívja fel a figyelmet azzal, hogy a 
jesuitai practica latin változatának második fejezetét idézi. Ebből a rövid idézetből 
is feltűnik, hogy a I Iulsius által használt latin nyelvű munka nem azonos a magyar 
fordítás forrásával, ugyanis annál jóval terjedelmesebb szövegről van szó, amely 
tartalmában azonban a magyar változattal egyező. A De vallibus Prophetarum sacris-

' MTAK, RM I. 4" 267 
2 Kasza (ma: Kosatcc, SK) 
3 Pctrőczi István. Thököly István sógora, Pctrőczi Kata Szidónia édesapja. Báró, hadvezér, a Wes
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ban található citátum segítségével sikerült azonosítani a mű forrásául szolgáló latin 
nyelvű munkát, amely az európai irodalomban Manila privala, illetve Monita secreta 
címen ismert antijezsuitika.6 

A szöveg a jezsuita rend működésének állítólagos szabályait taglalja, legna
gyobb részletezéssel kitérve a fiatalok társasághoz édesgetésének, illetve a pénz
szerzésnek különböző módozataira. Sokáig kéziratos formában terjedt, majd elő
ször 1614-ben jelent meg Krakkóban Monita privala Sorietatis jesu címmel.7 

Szerzőjének a lengyel származású Zahorowski I Iieronimot (1583—1634) tartja a 
szakirodalom, akit 1611-ben bocsátottak cl a jezsuita rendből.8 1633-ban a szöve
get újra kiadták, majd 1634-ben Gaspar Scioppius Anatómia Sorietatis jesu című 
munkájában is megjelent,'-1 az 1700-as évek elején már angol, francia, német nyelvű 
fordítások is napvilágot láttak, majd a XX. században rendkívül nagy számban 
jelentek meg különböző nyelvekre fordított modern kiadásai.1" 

Magyar könyvtárakban a mű latinul összesen hat kéziratos és egy nyomtatott 
formában található. A kéziratok közül négy csupán rövid, nyilván népszerűsítő 
célzattal készült kivonatát adja az eredeti szövegnek.11 A további két példány 
azonban a magyar szöveggel azonos, viszont csupán 16 intést tartalmaz, míg a 
magyar változat 17-ct,12 a forrás tehát ezekben az esetekben nyilvánvalóan nem 
azonos a Jezsuitái pradica forrásával. A kéziratos példányok mindegyikéről el
mondható, hogy a XVIII. század végén keletkeztek, és az eredeti műre vonatko
zóan semmilyen utalást nem tartalmaznak. 

A Scioppius által szerkesztett Anatómia Soae/a/is Jesu 1668-as kiadásának elő
szava (amelyet a korábban említett kéziratos példányok, illetve a magyar fordítás 
sem tartalmaz) a Monita secreta szerzőjeként Claudio Aquavivát (1543-1615), a 
jezsuita rend vezetőjét nevezi meg. '1 A bevezető szerzője ugyanitt azt állítja, hogy 
a szigorúan titkos intéseket a paderborm jezsuita kollégium elöljárójának iratai 
között találták, miután a kollégiumot megszüntették, és könyvtárát a kapucinu
soknak ajándékozták. A Monitában megfogalmazott, hitelességüket tekintve sokak 
által vitatott vádpontok igen élénk és hosszantartó diskurzust váltottak ki az eu
rópai irodalomban. A szöveg tartalmának eredetisége mellett foglalt állást többek 
között: Gaspar Scioppius (1633),14 Michael Ruckcrt (1654),15 Pierre Jarrige 
(1658)16 és Ennco di Sant' Ignazio (1712)17. Míg az alábbi szerzők antipropagan-

'' A latin nyelvű forrásszöveg felderítéséhez Kiss l'arkas Gábor, a szakirodalomban való tájékozó
dáshoz pedig Molnár Antal nyújtott értékes segítséget. 

7 A Monita Privata először Gaspar SOOPPIUS: Anatómia Sorietatis jesu című művében szerepel Monita 
secreta cím alart. 

K O 'NRII J . -DÜMÍNGL' I : / . , 2001, IV. 4064-4065. 
' SCIIOPPI:, 1634. 

111 l'ranciául megjelent 1669-ben és 1761 között négyszer, Angliában angol és latin nyelven 1658 és 
1850 között hétszer, Németországban pedig németül és latinul 1725 és 1897 között tizennyolc
szor, h'orrás: 1'lJ.ATUS, 1995. 443. A XX századból olasz, spanyol, francia, német, angol, orosz, 
lengyel, svéd és portugál nyelvű kiadások ismertek (összesen 37). 

11 OS/K, Quart. Lat. 2696 fol. 170-172; quart. l.at. 1191 fol. 1-30; Quart. I.at. 1278 fol. 72-73; 
Ouart. l.at. 3977 fol. 62v-65. 

12 OS/.K, Quart. l.at. 2233; KK, G 76. 
" BBKL, 1,202. 
" SCIOPPIUS, 1633. 
15 RlCKI.RT. 1654. 
'" lARitic.i:, 1658. 
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disztikus vádiratként értelmezik a Monitáv Mattheus Bembus (1615),ls Jacob 
Gretser (1618),'y Tanner Adam (1618),2" Laurcnz Forer (1634),21 Alphonse 
Muylenbroucq (1712, 1713)22 és van Aken (1882).21 Majd olyan jezsuitaellenes 
szerzők is „hamis, és rend ellen írt szatíraként" emlegették a művet, mint a Tuba 
Magna szerzője, a janzenista Antoine Arnauld (1668),24 valamint később Ignaz 
von Döllinger és Franz Ilcinrich Reusch.25 Paul von Hoensbroech Der Jesuiten-
orden című művében mégis azt állítja, hogy bár a Monita bizonyosan nem jezsuita 
szerző munkája, tartalmilag tulajdonképpen hitelesnek tekinthető.26 Magyarul 
Duhr Bernát Jezsuita mesék című könyvében olvasható hosszú és részletes fejtege
tés a Monita eredetiségével kapcsolatban. 27 

A Monita secretáwú kapcsolatos legteljesebb bibliográfia a Polgár László által 
szerkesztett Bibliographie sur l'histoire de la Compagnie de Jési/s című kötetben találha
tó.2lt Részletes bemutatás és recepciótörténeti áttekintést nyújt Pilátus Der Jesui-
tismus című könyvében,29 illetve John Gerard a jezsuita rend történetét feldolgozó 
munkájában.1" A legújabb és minden bizonnyal legteljesebb szakirodalom Sabina 
Pavone \je aslu^ie dei Gesuiti, \je falsé Istm^oni segrete della Compagnia de Gesii e la 
polemka antigesuita nei secoliWU. e XVIII. című munkája.31 

Forrás 

Jesuitai (vagy inkab Esuritai12) practica 
Kiváltképpen Való intesi az Jesus Társaságának 

Első intés 
Miképpen kellessék viselni magát az szerzetnek midőn valamely új helyre bevite
tik. " 

Hogy kedvet találjon a lakosoknál a Társaság, akikhez nem régen férkezett, 
igen hasznos arra a Társaság rendjének megmagyarázása, mely az regulában va
gyon írva, hogy felebarátjának üdvösségében hasonlóképpen munkálkodgyék, 
mint magáéban. Azért alázatus szolgálatút kell tennick, elmenvén ispotályokban,13 

s a szemetén fekvőköt meglátogatni, gyónásokot hallgatni minnyájuknak; még 
messzevalókhoz is elmenni, alamizsnát szerezvén, és azt mások láttára szegények-

17 SAN'!'1GNAZIO, 1712. 
'» Bl'MBUS, 1615. 
" GRITSI.K, 1731-1741. In: BKC:KL:R, 1853, I. 345-364. 
-" TANNliR, 1618. 
21 l'OKKR, 1634. 
22 I lUYLF.NBROUCQ, 1712., illetve I Il'YLKNBROi'CQ, 1713. 
23 DuilR, 1893. 42-43. 
24 PILÁTUS, 1905. 
25 DÖIJ.INGKR-RKUSCII, 1889, II. 295-317,555-593. 
•<• IIOHNSBROIXII, 1926-1927; Kocil, 1934. 1227. 
27 DUIIR, 1893. 
28 POLGÁR, 1981. 540-541. 
» PlIAlUS, 1905. 437-467. 
'" GliRARD, 1902. 1-19. 
11 PAVONK, 2003., illetve 1'AVONI:, 2006. 
12 Szójáték a latin esurita (kiéhezett) s/óval. 
" ispotálv = kórház, elfekvő 
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nek osztván; hogy ezen cselekedettel jó példát vévén ez világi emberek, bővebb-
kezűek legyenek, és többet adjanak nekünk. 

Második intés 
Mit kelljen cselekedniek, hogy az mieink fejedelmek és nagy emberek barátságá
ban jussanak 

Nagy ügyekezetek kévántatnak arra, mindnapi oktatás, akkor hajolni az nagy 
embereket szerzetes emberekhez, midőn gyűlölséges cselekedeteket könnyen meg 
nem dorgálják; és jobban magyarázzák meg nekik az fejedelmek házasságában 
attyokfiaival, melyek az község előtt nagynak tartatnak, és az olyan házasokat 
átkozzák. így azért, mikor ezeket és hasonlót kévánnak az fejedelmek, biztatni kél, 
hogy elnyerik az mit akarnak; magyaráztassanak meg az okok, kik őköt inkább 
gerjesszék, tudniillik az házasság nekik nagyobb erősségekre, és J[stenü]nk dicsi-
retire való. I lasonlóképpen, mikor valamely fejedelem valami dologhoz akar kez
deni, mely nem minden alatta valóknak tetszik: tudniillik hadat indítani, ottan 
segéteni kell akarattvát és állhatatosságra inteni. Az nagy rendeknek adják értésére 
és hitessék cl, hogy az fejedelmeknek engedni kell, mindazáltal közönséges dolog
ban nem kél elengedni, hogy nekünk ne tulajdoníttassék, hogyha pedig szemünkre 
vetnék, mutattassanak meg közönséges intésink, melyek azt nekünk tiltják. Hasz
nos az fejedelmek barátságát elnyerni, hogyha követségeket nekik kedves dolog
ban járuk, ajándékocskákkal kell az fejedelmek körül valók szívét lágyítani, miben 
gvönyörkedgyék az fejedelem, mint tessék az ember neki (mindazzal lelkiismeret 
szabadságával), és alkalmatosságot kapván, színleljék be magokat fejedelmek és 
urak kedvibe. Ha feleségek nélkül valók, dícsirtessenek oly leányok házasságra, kik 
attyokkal együtt hozzánk jó szívvel vannak, és az lcányokot, ha kérdezik, olyan 
dicsiretekkel kell dicsirni, az mineműt tudják, hogy kévánnak az Fejedelmek. így 
lészen, hogy feleségek által másokot (kik idegenek) jóakaróinkká tegyünk. Példa 
tanított erre meg az Ausztriai házban, Lengyel- és Franciái országban meg egyéb 
helyeken is. Hogy az asszonyok szíve meg ne változzék, és jóakarattvokot tőlünk 
meg ne vonják, valóságoson emlékeztetni kell az mi Szerzetünk szeretetire, mind 
az mieink által, mind magok szolgálói által, kik az mieinkhez jó szívvel vannak, 
melyek különb-különbféle ajándékokkal az mi barátságinkban megtartassanak. így 
titkosabb dolgait is asszonyoknak, és azokot, melyeket tudnunk szükség, kijelen
tik. Az nagy emberek lelkiismereti igazgatásában kövessék azoknak az autho-
roknak tanítását, kik szabadosabb lelkiismeretet tanítanak az barátok vélekedése 
ellen, hogy azokot meg vetvén az mieinket kövessék, és az mi igazgatásinktól 
függjenek lelkiismeretekben. Igen sokat használ az fejedelmek és nagy rendek 
hozzánk édesítésére, részcsekké tenni őköt Szerzetünk érdemében, mivel nagy 
szabadságink vannak az megtartott történetekből absolválni, és meg nem bocsá
tott vétkeket, avagy fogadásokot felszabadítani, dispensalni34 böjtökben, házasság 
fogadásiban, akadályokban és egyéb fogadásokban. 

1 Iivattassanak scholainkban, és ott köszöntessenek versekkel, ajánljanak neki-
ck theseseket, és ha úgy tetszik, magunknál marasztassák feltartatván: és ha az 
személynek mivolta úgy kévánja köszöntessenek különb-különbféle nyelveken az 
mieinktől asztal felett. 

11 dispcnsal — felment 
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Az nagy rendek között való háborúságok csendesítsenek le. Hogyha valamely 
fejedelemnek, mely hozzánk jó szívvel van, valami ellennünk való előkelő ember 
szolgál, tessenek neki általunk nagyobb becsület szerzése ura előtt mi kérésünkre, 
úgy annyira hajtsa az fejedelmeket és egyéb rendeket társaságunkhoz, hogy azért 
még attyokfiaival is egyben vesszenek. Azkik az Szerzetből kimentek, semmikép
pen ne commendállyák35 az nagy rendeknek, adandó tiszteket jelentgessék, és 
mikor megadják, örvendezzenek neki verses könyveket íratván az tanuló deákok
kal azok dicsirctire, azmely városban először azon tisztben emeltetnek. 

Harmadik in lés 
Minemű hasznát vegyük az uraknak, midőn pénzből szűkösök, mindazáltal nagy 
tekémet vagyon reájok az országban, és másképpen is használhatnak nekünk. 

Az ilyen urak, ha világi emberek, kedvet kell nálok keresni, és segétségül hívni 
ellenkezőink ellen, kedvezéscket az törvényekben, meltóságokot, jóakarattvokot, 
falunknak, házaknak, kerteknek és kőbányáknak megvétcliben, az Szerzet való 
házak épületére, kiváltképpen azokban az városokban, kikben az mieink kedve
sek. Azon urakot kell arra bírni, hogy lágyítsák, sőt megfenyítsék az alacsonyabb 
renden való emberek keménységét, kik minket semmiminek tartanak. Az papi 
rendektől (úgymint érsektől, püspököktől), hogy az praelatusokv ' és parochusok,-17 

kik jóakarattal vannak, az mieinket böcsüljék, ne is ellenezzék az mi szolgála-
tunkot, sőt azt meg kell nyerni. Német és lengyel országokban (az holott az püs
pököknek nagy méltóságok vagyon, melyet kicsiny dologgal közölvén, dolgokot 
azon fejedelmekkel megnyerhetnek), hogy hogy clastromokot, parochiakot, prac-
postsagokot, oltároknak fundátióit nékünk rendelljék, akár mint ellenzék a világi 
papok és barátok, melyet azon helyekben megnyerhetnek, ahol katolikusokkal 
elegy eretnekek és sesmatikusok (?] vannak. Mutassák meg az püspököknek, mi
nemű hasznos dolgokot ezáltal cselekesznek, mely az világi papoktól és barátoktól 
(az éneklésen kívül) nem várattathatik, dicsirtessék J[ste]nes indulati az püspö
köknek, juttassák eszekbe az jó cselekedetnek emlékezetit, ha az társaságé lészen 
az hely. 

Az világi papok szolgálatát is könnyen megnyerhetik, mivel az mieinkhez 
gyónnak, és az mi igazgatásinktól függnek, és nagyobb állapotot reménlcnek, 
gazdagabb püspökségeket miáltalunk. Mind fejedelmek és püspökeik előtt gondot 
viseljenek midőn Collegiomot fundálnak nekünk. Parochialis templom mellett, 
hogy csak az mieinknek legyen hatalma, örökös vicariust38 tenni lelkek gondvise
léséért, maga az superiorv ; legyen egy ideig az parochus és minden igazgatása az 
templomnak mienk legyen. Ugyanazok által vigyék végben, hogy Collegiomok 
építtessenek oly helyben, ahol ahol ellenünk való akadémikusok vannak. Ha kato
likus vagy eretnek polgárok az mi fundationkor4" az városban tiltják, ő magoknak 
kell az fővebb templomban prédikáló széket nekünk emelniek. Ha valaha történik 
hogy az boldogok vagy szentek közé kelljen számláltatni az mieink köziil valaki-

^ commcndál = ajánl 
56 praclatus = katolikus (fő)pap 
57 parochus = plébános 
38 vicarius = helytartó 
19 superior = feljebbvaló 
40 fundatio = alapítás 
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nek, azon fejedelmek által kell végben vinni, az mieink csak hallgatván. Hogyha 
valamely úr követségben talál menni, megvetvén más szerzeteseket, kik nekünk 
ellenkezőink (hogy el ne hódítsák szívet tőlünk), azokban az tartományokban, 
kikben már mi elsők vagyunk, be is ne vitessenek. Ha azért az olyan követ Urak 
olyan tartományon mennek által, ahol az mieink vannak, hivattassanak Collegiom-
ba, és az Szerzet csendessége szerént vendégeitessenek. 

Negyedik intés 
Mit kelljen az gyóntatóknak és prédikátoroknak meghagyni, kik az nagy rendek 
körül vannak 

Hogy az királyoknak, fejedelmeknek és nagy rendeknek igazgatások egyenesen 
csak az mieink által menjen végben, igazgassák úgy őköt, hogy az igazgatás azon 
dologra hajlandó légyen, melyet az fejedelmek akarnak, nem mindjárt, hanem szép 
móddal az igazgatás az külső igazgatásra hajoljon. Azért gyakron eszekben juttas
sák az fejedelmeknek az jószágok osztogatását, és tisztek adását az tartományban, 
mert az az igazság, és igen megbántatik Jn midőn az ellen vetnek. Mindazáltal 
megmondják, hogy ők ország dolgában magokot nem avatják, és mondják azt, 
hogy ők kételenség alatt mondgyak az meg hivatallyok szerént, mely dolgot mi
dőn el hisznek az fejedelmek, magyaráztassék meg, minemű jóságos cselekedettel 
kellessék fénlcni azoknak, azkiket méltóságra akarnak emelni, azoknak rendit 
olyanok közül kell nevezni, kik jóakaróak mi társaságunknak, és olyanokot, kik 
annak előmeneteliben fáradoznak, kiket mindazál az fejedelmek nem magok, 
hanem mások által (kik mind az társaságnak s mind Uroknak hiteles emberei) 
jelentsék meg. 

Azért az gyóntatok és prédikátorok az mieink, kik abban az birodalomban 
jámbor emberek, minemű természetűek, mcltóságúak és gazdagok, s- minemű 
adakozók az mieinkhez, azoknak nevét magoknál tartsák, és az fejedelmeknek 
ismeretségiben juttassák, commendálván őkőt, hogy könnyebben alkalmatosság 
adatván nagyobb állapotokra emeltessenek az fejedelmektől. Azok, kik őneki 
gyóntató atyáktól és prédikátoroktól dicsirtetnek, az gyóntató atya és prédikátorok 
az fejedelmekkel gyöngén bánjanak, semmi okért keményen meg nem fedvén 
őköt prédikációkban és magok között való beszélgetésben. Confcctumokat [?] és 
afféle édes italokot magok számára pénzeken vegyenek, nálok levő pénzzel meg
elégedjenek, midőn palotákban vannak alábbvaló házban ménjének, igen okoson 
hitessék el az fejedelmekkel, hogy csak egy köröm szélénire ne távozzék el lelki 
attvok tanácsától, végére menjenek. Ha valamely nagy ember meghal az tanácsból, 
vag)' országbeli tisztből, annak helyében mást állatni ne késsenek, és hogy az külső 
igazgatás gyanoságátol mentek legyünk, ne forgassák senkinek ügyét, hanem in
kább másokra bízzák. 

Ötödik intés 
Mit kellesék afféle szerzetesekkel cselekedni, kik velünk veszekedvén sok helyen 
gyaláznak bennünket 

Az ilyen emberek ellen nekünk bátorkodnunk kél, azért elhitetni az emberek
kel, hogy az mi társaságunkban minden szerzeteknél nagyobb tökéletesség va
gyon, és az miben más szerzetek dicsirtenek, abban még felségesebben az mi 
társaságunk tündöklik. Az Anyaszentegyházban az éneklésen és ételbeh sanyarga-
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táson kívül, melyekkel különbözünk az barátoktól, minden jobb renddel van az 
Társaságban. Meg aki vet azok is, tudniillik az éneklés által, meg kel edzeni az 
fogyatkozásokat kikkel megmutassuk hogy elégtelenebbck az más szerzetek azon 
dolognak végben vitelére, melyben velünk akadályoskodnak. Nagyobb ügyekezet-
tel kell azok ellen az szerzetesek ellen támadni, az kik az ifiak tanítására iskolákot 
akarnak szerzeni, olyan helyben ahol már az mi társaságunk méltóságoson és 
gyümölcsösön tanít. Mutassek meg az fejedelmeknek, hogy azok az emberek fel 
zavarják az országot, adattassék elejékben az akadémikusoknak azokat az szerze
teseket, nálunknál nagyobb romlásokra következni. 

Az fejdelmeknek sugallják még, hogy elégséges az társaság az ifiak tanítására. 
Hogyha pápa vagy cardinál41 commendáló levele lészen nálok, az fejedelem ál

tal ügyekezzenek dolgokat végben vinni az pápánál, kinek mutassák meg, hogy az 
társaság jól viseli hivataljában magát. Commendáló leveleket szerezzenek az vá
rosoktól, (az kikben Collegiomok van) az jól tarsalkodásról, mert az illyenekkel 
könnyen hitethetni, hogy félő visszavonás ne következzék más scholak és paran
csolatok oda menésével. Ha mások tanknak, bár szerzetesek legyenek, azalatt az 
mieink az tanítást gyakorolják és feleletit adják mások örvenedezésére. 

Hatodik intés 
Az gazdag özvegy asszonyoknak az társasághoz való hajtásáról. 

Választassanak erre koros idejű, eleven színű páterek, és gyakron látogassák 
meg az mieink, kik ha jó indulattal lesznek az társasághoz, ismét az mieink által 
ajánlattassanak neki az társaságnak cselekedeti, ha elfogadják, és az mi társaságun
kat kezdik gyakorlani, rendeltessenek olyan gyóntató atyák nekik, kik jól igazgas
sák őköt, és állhatatosokká tegyék őköt az özvegységben való megmaradásban, 
előszámlálván az özvegységnek jóságit, kikkel nagy érdemet fognak nyerni. Hogy 
pedig dolgok jobban légyen, az szolgák sokaságának cltávoztatását tanácsolják, 
rendeltessenek tisztviselők az jószágban, kik annak igazgatására valók az helynek 
es személynek mivolta szerént. Elsőben azért azt vigye végben az gyóntató atya, 
hogy az ő tanácsán nyugodjék meg az özvegy asszony, és az ő igazgatását kövesse, 
ugy mint az következendő jóknak fundamentumát. Jelentessék meg az sacramen-
tomoknak42 gyakorlása, mise hallgatás, utániak mondása, minden héten kétszer 
háromszor ex hortatio41 avagy intés legyen az özvegység jóságáról, az gyakor férj
hez menés sokféle bajairól, az veszedelméről és nehézségéről. Tréfából említsenek 
olyan férfiat, kinek kérését az özvegy asszony (mellyel munkálkodnak) meg nem 
vetne, azon férfiak úgy commendáltassanak, természetüket, fogyatkozásokot elő
számlálván, hogy az özvegy asszony hallván csak ne is gondolkodjék az házasság
ról. Annakokáért, mivel már annyira megszerették az özvegységet, mentől hama
rébb dicsirtessék neki az szerzetes élet, hogy szüzesség fogadását tétetvén vele, 
minden útját az férjhezmenésnek elzárják. Akkor kiváltképpen tanácsolni kell, 
hogy udvarából elrekesztessenek az tréfás ifiak, kevés vendéget engedjenek oda 
járni, azoknak való gazdálkodásban legyen rend tartás, falukbeli tisztviselők egvéb 
allapotbeliek is olyak legyenek, kiket az mi commendationkra téttettek, hogy az mi 

41 cardinál = bíboros 
sacramentom = itt: istentiszteleti rítus 
exhortatio = intés 
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akaratunktól függjenek: midőn ennyire jutand, lassan-lassan az jó cselekedetekre 
kél vinni az özvegyet, melyeket az lelki Atyák rendelése szerént fog cselekedni. 

IIéledik intés 
Miképpen kell az özvegyeket özvegységben megtartani, és jószágok jövedelméről 
való rendelésről. 

Hogyha az közönséges indulatján kívül az özvegy A. adakozó voltát az társa
sághoz ezüst edények edényeknek, vagy valami nagy summa pénznek adásával 
megbizonyítja, legyen részes az mi társaságunknak érdemében, ha az szüzességről 
fogadást tészen, esztendőben kétszer megújítsa az mieink szokása szerént. Jelen
tessék meg az mi házi rendtartásunk, mely ha tetszeni fog, rendeltessék az udvara
it az szerént. Intettessék az minden holnapi gyónásra, és mint Cri[sztus] Urunk, 
Boldog Szűz és Apostolok innepi gyakoroltassék. Rendeltessenek circalok az 
férfiak és cselédek közé, kik az udvariak fogyatkozásira vigyázzanak, és megjelent
sék az Asszonynak. Tiltassanak meg az intések, suttogások és titok beszélgetések, 
az vétkesek keményen büntettessenek meg. Legyenek az udvarban tisztességes 
leány asszonyok, kik külömb-külömbféle ékességeket készítvén, az mi templo
munkban magokot az tisztességben gyakorolják, előttök legyen az varró asszony 
is, ki megmutassa nekik az munkát, és erkölcsököt igazgassa. 

Látogatassanak gyakorta az özvegyek, és nyájas beszélgetésekkel vigasztaltas
sanak és tápláltassanak, az gyónásban keményen meg ne dorgáltassanak, hanem 
akkor mikor kevés reménség vagyon, hogy- valamit vegyenek tőllök. Igen használ 
ez is az özvegyek megtartására (ha kedvekért mindent cselekszenek), hogy beme
hessenek az mi házainkba, akikkel akarnak az mieink közül beszélgethessenek, 
hidegben ne engedtessenek házokból kimenni, avagy mikor rosszul vannak. 

I la leányoknak lakodalma lészen, külső tanuló ifink verseivel dicsirtcssék és di
csőíttessék meg, ha pedig halotti pompa kívántatik, igen méltóságos halotti készü
let legyen, végre valami lehet az özvegyek kedviért (csak adakozók legyenek, és az 
társasághoz jó szívvel), minden legyen. Okoson mindazáltal, és botránkoztatás 
nélkül, jószág jövedelemérül végezvén vele, jelentessék meg neki az dicsiretes 
tökéletesség, tudniillik az szent embereké, kik attyokfiait megvetvén, jószágokot 
és egyéb javakot az Cr[isztu]s szegényire osztották. Hozattassanak elő az özve
gyeknek példái, kik azon az úton hamar szentekké lőttének. Annak okért, mikor 
az özvegyek magokot az mi kezeinkbe ajánlják, készek levén az lelki A. igazgatását 
követni, voltaképpen meginondassék nekik, hogy nagyobb érdeme vagyon Jn 
előtt az ilyen cselekedetnek. Még az szerzeteseknek is ne adjanak az gyóntató A. 
híre nélkül alamizsnát, ki az mint neki tetszeni fog, kevesítheti vagy többíthed azt. 

Távoztassák az gyóntató Atyák, hogy más szerzetesek az özvegy asszonyhoz 
ne járjanak, hogy az állhatatlan asszonyokot magokhoz ne vonják, midőn sok 
pénzek gyűl az jószágból, hogy az özvegyek kedves menyegzőre ne indíttassanak. 
Jelentsenek és tanácsoljanak is az gyóntató A. rend szerént való költéseket, me
lyekkel minden esztendőben segéljék az mi Collegiominkot és házaink szükségét, 
kiváltképpen az Római domus professusoknak, azon pénzt rendeljék casulakra,44 

és egyéb templombcli készületekre, melyek az mi szentegyházinknak hasznosok 
lesznek az özvegyek halála után. Jelentessenek meg templomink fogvntkozási, 

44 casula = miseruha 
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Collegiomainknak el nem végeztetési. Indíttassanak költésekre az örökös jó hírért, 
úgymint templomokra, Urtartókra, épületekre, tanácsoltassanak az gyónásra, hogv 
tudják hova terjeszteni adakozó voltokot. Azont kell cselekedni jól tevőinkkel és 
fejedelmekkel, kik minekünk pompás épületeket építenek. 

Ma pohárszékek vagy valami ezüst mívek tanácsoltassanak, hogy az örökkéva
lóságnak szenteltessenek, ha az özvegyektől adattattak az mi szemeink koporsói
hoz, Rómában bizonyíttassék jónak lenni más-másnak példájából, kik hasonlót 
cselekedtek, ez okból mutattassék meg, hogv tökéletes örökséget nyernek, midőn 
eddig való jóknak szeretctitől magokat elvonván és megüresíttetvén, azokban az 
Crst (az ő szolgáinak társaságában) örökösíttették. Hogy ha fiakot, leányokot Jni 
szolgálatra akarják adni, nem kél megvetni akarattyokot, mindazáltal kevesebbet 
kell az olyan özvegyektől elvenni, kik fiakot, leányokot világi állapotra rendelik. 

Nyolcadik intés 
Az orvosságról, hogv az mi áhítatos özvegyeink fiai és leányi szerzetes életre adják 
magokot. 

Mind gyöngén s- mind keményen az özvegy anyával el kél hitetni, hogy leá
nyához keménységet mutasson, fenyegetéssel, vesszőzésscl, megtartóztatással, 
keményen tartván, nem adván nekik szép öltözeteket, ígirvén nagyobb jegyruhát, 
ha apácákká akarnának lenni. Vessék elejékben az következendő férjeknek ke
ménységét, az házasságnak nagy veszedelmit és nehéz voltát, az Anya maga is 
tettesse, mintha bánná, hogy apácává nem lőtt volt, végre úgy cselekedjék leányá
val, hogy megunván anyjokkal való életeket, kívánkozva siessenek az apácák közé. 
Fiókkal az mieink társalkodjanak barátságoson, és néha vitessenek az Collcgi-
omban, holott olyan dolgok mutattassanak nekik, melyek az Szerzetben való me
netelre indítsák, úgy mint az Collcgiomokhoz közel való kertek, melyekben mu
latságok szoktak lenni, az ebédlő házban mutattassék meg nekik az tisztaság, az 
külső társalkodás a mieink között s ajándékocskák beszéd közben, mindazál az 
lelki dolgok el ne mulattassanak. Legyenek az özvegyek fiai mellett hozzánk jó 
szívvel való, sőt mienké leendő praeceptorok,45 az anyjok egy kevéssé megvonja 
tőllök az mire szükségek vagyon, mondja azt, hogy bajos az jószág állapotja. 1 la 
tanúságnak okáért tartományokra mennek, ott az anya gyengén ne tartsa őköt, 
hogy az unalomtól meg győzetvén idegen helyen gondolkodjanak az Szerzetben 
menésről. 

Kilencedik intés 
Az Collegiomok jövedelminek bővítéséről. 

Valóban megértessék az fejedelmek, nagy rendek és matrónák gyóntató atyák
kal, hogy midőn ők azoknak lelki dolgokat adnak, az Társaság javáért világiakot 
vegyenek tőllök. Azért az alkalmatosságot el ne mulassák, elvevén, midőn valamit 
adnak, és ha mi igértetik, eszekbe juttassák, hogy azt az jó indulatot semmiképpen 
magoknak ne tulajdonítsák. Azkik az gyóntató atyák közül ezen dologban tunyák
nak találtatnak, amint az közönséges jóra alkalmatlanok, mindjárt elvetessenek az 
udvarokbul, és az Collegiomokban sonyargattassanak nagy fájdalommal. Hallot
tuk hirtelen halállal megholt ifiu özvegy asszonyok drága templomhoz való 

41 pracceptor = a magisztrátuso belül az adós/.cdéscrt feldös személy 
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eszközököt testáltának, s el nem vöttek, midőn még éltekben adták volna, mivel 
az olyanoknak szerzésérc nem az üdőt, hanem az akaratot kell ítélni, menjenek az 
polgárokhoz, nemesekhez és özvegyekhez, kiktől szorgalmatosan meg tudakoz
zák, hogy ha magok vagy attyokfiai valamit az mi templomunkban lelkük üdvös
ségéért nem adnak-e. Hasonlóképpen kell az praelatusoktol, kik csak akkor vitet
tek tisztekben, mely üdőben sokat nyerhetnek az mieink, mind az ilyenekkel 
igyekezzenek barátságokot vetni, meg magyarázván az Társaság hálaadó voltát és 
hűségét jóltevőihez, nem úgy mint más papok és barátok. 

Legyenek ismeretségekben az városiaknak, kikben laknak, hasonlóképpen ker
teknek, földeknek, szőlőknek, majoroknak, faluknak és az kik bírák, micsoda adó
val tartozzanak, mi legyen jövedelmek, és így minemű contractussal,41"' vagy azok
nak fiai Társaságban való vitelivel magokévá tehessék megismerők. Az mi 
hozzánk tartozó áhítatos személyeknek akármikor jószágokot adjanak el olyan 
móddal, hogy rövid üdő múlva az Társaság ajándékon vegye vissza tőllök. 

Ma az Társasághoz jó szívvel levő özvegyeknek csak leányok talál lenni, azokot 
az apácák klastromokban igazítsák, akármely jegyruhát adván nekik, az többit 
pedig, úgy mint falukot, majorokot és mindeneket az mieink könnyen megnyerhe
tik. I logy ha pedig az mi Társaságunkbeli özvegynek egy vagy több fiai legyenek 
(midőn semmi reménség nincsen hogy fiai vagy leányi az Szerzetben légyenek) 
sugallják meg az anyának, hogy szintén elég, ha az jószág gyermekekre marad, az 
jövedelmet pedig maga jegyruhájáért az Társaságnak hagyhatja. Hogy ha pedig 
lesznek olyanok, kik csak egy-két faluval bírnak és az kegyességre hajlandók, eze
ket vigyék arra, hogy az jószágát adja az Társaságnak, megelégedvén maga eszten
dőnként való táplálást venni, hogy ]nk maga alkalmatosaidban szolgálhasson az 
üdéig való gondviseléstől üresedvén. 

7 ijedik in lés 
Az Társaságok szerzéséről. 

Mindenek igazgatására igen fog használni mind férfiúi és asszony emberi 
nemből való Társaságokot emelni, akárminemű állapotúak légyenek, itt okos és 
gyors gvóntó A. választassék, az kik gvakron mind alattomban, mind nyilván való 
beszélgetésekben s exhortatiokban elhitesse vélek, hogy csak egy szőrszálnira is cl 
ne távozzanak lelki gyóntató A. igazgatásától, ha lelki ismeretekben félelem nélkül 
bátrok kévánnak lenni. Ezeket elvégezvén gyakron elejikben adják az igazságnak 
jóságos cselekedetit, kinek-kinek megadni az övét, és az nagyobbaknak való enge
delmességet, kiváltképpen lelki Atyáknak. 

Mikor erre jutand az gvóntó A., az bűnösöknek tanácsolja, hogy az uzsorát és 
az hamisan gyűjtött marhát (mivel tulajdon uraknak vissza nem adathatandó) 
egyben gyűjtsék, és az Crs Jesus szegényét, az ő Társaságának szolgált emlékezetre 
méltó alamizsnával segéljék, az mester és műves emberek (kik gyakran csalárdul 
munkálkodnak) intessenek arra, hogy hamis kereseteket egybe hordván valamely 
nevezetes dolgot építsenek templomunkban. Az urak szolgáitól, szolgálóitól szor
galmatosan ki halásszák az gvóntó A. az titkokot és gazdagságokot az uraknak, és 
ha valami módon az micinkrc szállhatnának-e? fia más szerzetesek járjak-e az 
urak házakot, s mi végre, s mit itilnck felölök az emberek? Az darabontoknak és 
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egyéb igazság szolgáinak kiváltképpen való gyóntó A. légyen, ki őköt ékesgetvén 
fuallja beléjök, hogy olyan igen nem szomjúhozzák az emberi vért, és ne siessenek 
olyan igen az emberek megfogására, hanem mihelyt fejedelmektől vagy 
magistratusoktól47 parancsolatot vesznek az gonosztevők megfogásáról, mindjárt 
megkérdjék lelki Attyakot (az ki azokot megvizsgálja), ha jó lelkiismeret szerént 
véghez vitetnik-e. Azt az gyóntó A. pedig közölvén az dolgot, azmint az Társa
ságnak fog tetszeni, ahhoz szabják magokot, tanácsolja azt, mivel így az gazdag és 
nagy tekéntetű bűnös az országban megintethetik, hogy elszökjék, ha másképpen 
nem előzhetik meg az igazságot. 

Tizenegyedik intés 
Az Társaságban keménység mutatásról. 

Megvalljuk az mi disciplinánknak kemény voltát, kivetvén kczüllünk valamikor 
az Társaságnak tetszik (bár akármi rendűek legyenek, vének, ifiak, ha szinte idejck 
eltölt is, és erejek aréna által, avagy egyéb akármi betegséggel) (minekutánna be
mentek az Társaságban) az megtartott casusokon4f! avagy történeteken kívül kivé
vén az magfolyást, szabados leszen az elbocsátás. 

Az elbocsátásnak, avagy kiűzésnek okai pedig ezek lesznek: t.i. ha az Társaság
hoz jó szívvel való áhítatos személyeket, kik annak hasznosok más szerzetben 
igazítsák, avagy Atyáknak, avagy olyanoknak megjelentik, kik ellenezhetik, hogy- az 
Társaságba ne menjenek, ha javaktul való megválások attyokfiaihoz jó akaratot 
mutatnak, nem adván egészen ez Társaságnak. Ezek mindazáltal egy néhány esz
tendeig az Társaságban sanyargattassanak, az fráterek alávaló állapotokra rendel
tessenek, tartassanak az alávaló scholaban, hogy ott tanítsanak. Az följebb való 
Társaságok (kiváltképpen az teológiának negyedik esztendeje) meg ne engedtes
sek, pirongattassanak gyakron asztal felett az páterektől, tiltsák meg az gyóntatás 
is, távoztassanak el az többi társaságitól, sőt még az külsők társaságitól is. Vettes
senek el kedves marhájok háló házokból, gyakrabban künn való büntetések ren
deltessenek, innen könnyen az elbocsátásra érni. Ha az ilyen személyek, kik az 
teljél mondot t vétkekkel jegyesek, panaszolkodnak az provinsiaüs4'-' előtt az alkal
matlan tisztviselők ellen, ne higgyenek könnyen, ha mentessék az cselekedet, 
mondják meg, hogy tartoznak engedni előttök valóknak. Ahol vétek nincsen, ne 
legyenek kételkedők az tisztek az el bocsátásban, mivel az mi rendünk Társaság
nak neveztetik, és az Társaságnak kötele is könnyen megoldatnak, nem is örökö
sök. Még az társaságnak kezdetin avagy elein kezdett az elbocsátás, mely világo
son kitetszik abból, hogy az "Társaságnak három fogadása vagyon, az tanulóké, 
segítőké és a fornátusoké [?], mely fogadásoknak nincsen alattomban való végezé-
sek, mint ha az Társaság tartoznék az ilyen fogadáséi embereket az Társaságban 
megtartani örökké. Az pedig soha nincs, hanem akár mikor, akár kit el bocsáthat 
akármi okért, mert az fogadás csak az fogadéi részére, és nem az Társaságra esik, 
mely akár kiket ilyen fogadásúakot elbocsáthat, jóllehet pedig némelyek négy 
rendbeli fogadásokról tegyenek vallást az Társaságban, némelyek háromról, más 
barátok mind, mindazáltal az ilyenek is el bocsáttathatnak. 

majjjstratus = városi törvényhatóság 
4H casus = eset 
4'' provinciális = rend Iónok 
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'Vicénkettedik intés 
Mint viseljék az mieink egy szívvel az elbocsátottak ellen magokat. 

Mivel az olyanok sokat árthatnak az Társaságnak, azért kénszeríttesscnek ilyen 
módokkal, minek előtte az Társaság elbocsáttassanak, fogadják fel, s azon dolog
ról bizonyságot is hagyjanak, hogy az Társaság felől rossz1 emlékezettel nem lesz
nek, zárják el útját minden urokhoz, mind világiakhoz, mind egyháziakhoz az 
elbocsáttatottnak, kiknél ők kedvesek lehetnének, és ott helyek lenne. Mondattas-
sanak felőle gonoszra való hajlandóságok, vétkek, fogyatkozások, melyeket az 
előtte valóinak az regula szerint megjelentett maga, és azoknak rendi szerént igaz
gatótól az Társaságban engedvén maga jussának avagy részének. 1 la szintén az 
urak az mieinkhez nem hajlandók is, az hozzánk jó szívvel lévő nagy emberek 
által gátoltassék meg az elbocsátottnak kedvessége előttök, kik nekünk nem 
barátink, és ha nem vonathatik el elméjek az elbocsátottól, mtettessék csak arra, 
hogy ne kedvezzen neki, irattassék meg az Collegiomban, kik bocsátottak el, és 
kemény szókkal jelentessenek meg az elbocsátásnak okai. Mikor exhortatiok van
nak, mondassék az elbocsátott felől, hogy ismét szívesen kéredzék be az Társa
ságban. Az külsőknek mondassanak meg az el bocsátás okai, olyanok, kik az köz
ség gyűlölségében hozzák, mert így azok előtt akárkiknek elbocsátások örvendetes 
lészen, hogy ha az elbocsátottnak hitele van ellenünk, támadjanak ellene az mi 
nagy emberink által, az elbocsátatott szavai tegyék az Társaságnak tekéntetit, hírét, 
gyümölcsét, melyeket cselekszik az Jn Anyaszentegyházában, az életnek jó rendit 
és bölcsességét, kikért az nagy urak gyón tó Atyái prédikátori lesznek. Magyaráz
zák meg az mi buzgóságinkot felebarátinkhoz, annyival inkább magunk 
Társaságunkbeliekhez. Hivattassanak ebédre azok, kiknél az elbocsátottaknak 
kedvezése láttatnék lenni, kikkel hitessék el, ne kedvezzenek az elbocsátottnak, és 
hogy vakmerőképpen cselekesznek az hit ellen. Ugyanakkor az elbocsátásnak 
okait mondják meg, mindannak valóságát megmutatván, és az elbocsátott fogva t-
kozásit világosan kijelentvén, semmit cl nem hagyván, bár kétségesek legyenek is 
az elbocsátottak felemelését egyházi méltóságra, hanem ha valami sok pénzt ad
nak, avagy jószágokot vallják az Társaságnak, avagy kiváltképpenvaló barátjának 
bizonyítják magokot az Társaságnak lenni. 

Azt az királyokkal és fejedelmekkel is el kél hiteteni, hogv midőn valami üsztet 
akarnak adni, csak az adakozásból vegyenek arra, okos és jó akaratjokot az mi 
Társaságunkhoz kiöntvén, Collegiomokot, hogy valami hasonlót építene. Ha 
történik, hogy az elbocsátottak kedvesek legyenek az embereknél, szorgalmatoson 
circaltassanak fel tetteik, erkölcsek és fogyatkozások azoknak, mely fogyatkozáso
kot azután alacsonvb rendű emberink és barátink által hirdessenek el nálok, hogy 
az elbocsáttaknak ne kedvezzenek, és magoknál ne tartsák. Ijesztessenek meg, 
hogy bűnököt meg nem bocsátják, ha vakmerőiködnek az elbocsáttak, dicsireti 
crőtleníttessék meg okokkal és kétséges ellenvetésekkel, úgy mindazáltal, hogy az 
emberek szívet elvonhassák az elbocsátatottól, nyilatkoztassanak ki nagy szánako-
zással, hogy az többi meg ijedvén, mint egy nem akarva is állandók légyenek az 
Társaságban. 

1 utólag betoldva 
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Ti^enhaimadik intés 
Az Társaságban való ifjak választásáról, és azok megtartása módjáról. 

Nagy mesterség és szorgalmatosság kévántatik, hogy befogadtassanak az ifjak, 
kik jó elméjűek, nem utáló ábrázatúak, nemzettel nemesek és gazdagok, hogy az 
ilyeneket elvonhassuk, kedvezzenek neki az scholak praefectusi, ne engedjenek 
bosszantatni, praeccptoroktol gyakran dicsirtessenek, adassanak ajándékok nekik, 
vitessenek az szőlőkben, kínáltassanak gyümölccsel, és innepnapokon bocsáttas
sanak be az ebédlő házban. Másokat meg kell vesszőzni, valami vélekedésből 
vétket fogván reájok, haragosan mutassák magokat hozzajok, kemenjen szóllani 
és megdorgálni, hogy az ifjúság mindenre hajlandó mutassák meg. Hogyha az 
Társaságban kéredzenek is, ne mindjárt bocsáttassanak, halasztassék egy ideig, s 
azalatt tartassanak beszélgetéssel, ajánlattassanak neki az kedves vendégelések, 
mert így kívánságok jővén, tovább is kéredzenek bebocsáttani. Es ha az ilyenek 
közül ki akarna menni, juttassák eszében buzgó kévánságát, mellyel bekéredzett. 
Mivel pedig nagy akadály is van az tanácsbeli fiainak hozzánk édesítésében és 
gazdagabb embereknek hazájokban, ha ilyenek lesznek, küldessenek Rómában az 
noviciatusra5" avagy próbára. Elsőben pedig megintessék felőllök az Római 
G[e]n[erá]lis, hogy ha Németországban mennek, vélekedés nélkül bevetessenek 
azokban az tartományokban, melyekben az fejedelmek jóakarójok az Társaságnak, 
az ilyen Urak alatt semmit sem kél félnünk, mert az bevetettek attyokfiai nem 
mernek ellenünk feltámadni, ha feltámadnak, semmit nem nyernek. El ne mulat
tassanak az alkalmatosságok az mi scholainkban más tartományokból jött fiakot 
bevinni az Társaságban, akkor leginkább, mikor pénzek el kezd veszni, és szé-
gyenletekbcn attyoktól s attyokfíaitól való félelmekben könnyen bevitethetnek, jó 
folyása volt az ilyen dolgoknak az lengyelek és németek között. Meg kél előzni az 
állhatatlanságot az személynek mivolta szerént, az elbocsátottak rossz állapotjáról 
való beszéddel. Hogy pedig attyok és rokonságok az bejövöknek jó szívvel legyen 
hozzánk, mutassák meg az rendeléseknek méltóságát, és az világnak olyan nagv 
böcsületi, melyet adnak az fejedelmek az Társaságnak, színelljék be magokot 
azoknak belső barátságokban, elégítsék meg őköt ha az dolog és méltóság azt 
kevánnyák. 

Tizennegyedik intés 
Az apácákról. 

Elkerüljék az mi gyóntató atyáink megbántani az apácákot, mivel olyan jó te
vőink, hogy némelyek fundatiokor segítenek, sokan jegyruhájokot adván az 
clastromba, és fejedelem asszony kéréséből azért ne búsítsák őköt elrekesztéssel, 
az Püspökökre bízván azt. Megtartsák inkább az apácák kedvéket, hogy ellenünk 
ne járjanak, az meg feligittetett jegyruhájok miatt, melyeket az mieinknek adván 
szemünkre hányhatnának. 

"oviciárus = próbaidő 
21 



Tizenötödik intés 
Az meg tartott casusokrol és megbocsátások okairól. 

Az rendeletben megírt casusokon vagy történeteken kívül az Társaságban, me
lyekből egyedül csak az supenor51 oldozhat meg, vagy az közönséges gyóntató 
atya, annak engedelméból tudniillik ezekből az történetekből: úgymint sodomai 
vétket, paráznaságot, erőszakot, szemtelen ílletést férfinak vagy asszonynak, és az 
az ki valami okból az Társaság ellen ügyekezik akármi buzgóságból, tudgvák, hogy 
az Társaságból való elbocsátásnak okai. Mégis ne bocsátassek bűnök, hanem ha 
fel fogadják, hogy az gvónáson kívül értésére adják előttök valóknak, vagy magok 
vagy más által. Mely, ha eszébe veszi hogy az vétkesnek társa volt, vagy abban 
valami nagy kára az Társaságnak, meg ne bocsássa bűnét, hanem ha felfogadja az 
gyónó, hogy vagy maga ír azon dolog felől az Generálisnak vagy az gyóntató 
atyának ad szabadságot az Írásra, az ilyen történetről, egyébiránt semmiképpen 
meg ne bocsássa bűnét az gyónónak. Az Gnlis pedig (meg ismervén az bűnösnek 
történetit) közölvén az dolgot az sccretariussal, végezzen azt, az mi az Társaság
nak jobban látszik, és az olyan bűnösnek az Társaságból való kimenését rendelje, 
melyet ha fogadni nem akar, soha valóságoson meg nem oldoztathatik! Ezt csele
kedni végezzük, az mi theologusinkot a megtartott casusokban avagy történetek
ben, és az apostoli széknek megerősítéséből héjában ellenezvén némelyek. 1 Iall-
gasson arról az gyóntató Atya elbocsátván az gyónót az Társaságból, ha meg vallja 
az gyónó gyónáson kívül, bocsátassek el, ha meg nem akarja mondani, mind addig 
meg ne oldoztassék, míg gyónásán kívül meg nem mondja. Ila valaki az mi 
gyóntató atyáink közül valamely külső személyt hallgat, akár férhat, akár asszonyt, 
mely az Társaság embereitől valami rút dolgot szenvedett, addig meg ne oldozza, 
míg az gyónáson kívül meg vallja, és ha meg mondja, bocsátassek el az mieink, és 
az külső személy oldoztassék meg. I la ketten az mieink közül sodomai vétket 
tesznek, az melyik meg nem jelenti, bocsáttassék el, azki elébb megjelenti, 
tartassék meg az Szerzetben, de úgy megsonyorgatassék, hogy vagy akarja vagy 
nem, kevés üdő múlva a másikat kövesse. 

És mivel az Társaság minemű-minemű 'Test. az ilyen csókokért az személyek
től magát megüresítheti, de üdő múlva vagy szavakban vagy erkölcsekben egye
netlenek, sőt akármiokért az előttök való kiváltképpen való intést tevén akárkit 
elbocsáthat. Hogy hamarébb elbocsátassanak, minden az ő akaratjok ellen legyen: 
ne adassék azmit kérnek, bár kicsiny dolog legyen is, tiltassanak az felső 
tanulásaktol, adassanak oly tisztviselők alá, azkik nekik nem tetszenek. Olyanok se 
tartassanak az Társaságban, kik (ha bocsátják) előttök valóra támadnak, és az atya
fiak közt arra panaszolnak vagy azt mondják, hogy nem tetszik nekik az özvegy 
asszonyok dolga az 'Társaságban, avagy ha az velenczeseket dicsirik, kik ki űzték 
az Társaságot. Csak szintén az elbocsátás előtt keményen sonjorgattassanak meg, 
és bizonyos tiszti az elbocsátandónak vetessék el, és hol egy s hol más hivatalnak 
végbe vitclire küldessék. Azonba pirongattassék, hogy nem jól viszi végben 
hivatalját, kevesebb vétkéért is kemény poenitendak rendeltessenek. T'ogyatkozási 
asztal felett és prédikáló székből mondassanak meg, annyira, hogy 
meggyaláztassák, és az alatt, midőn ismertető szenvedhetctlenségét mutatandja, 
mások hallatára, mint az ki másoknak gonosz példájukra vagyon, bocsátassek el. 

11 superior — feljebbvaló 
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Előbb mindazáltal cgyct-mássat látogassák meg, és valahova küldessék, vagy sző
lőben vagy szomszéd collegiomban, azonban az hol nem is gondolná, bocsátassék 
el. 

Tizenhatodik in lés 
Kiket kél meg tartani és böcsülni az Társaságnak személyeiben. 

Első helyek vagyon az serény munkálkodóknak, kik az Társaságnak nem csak 
lelki sőt világi jovait is szaparítják, úgy mint az gazdag özvegy asszonyok gyóntató 
Attyai, kik midőn nehéz vénségre jutnak, vetessenek el az özvegyek mellől, és ő 
helyekbe friss erejű és idejűek helyeztessenek, ezeknek meg engedtessenek az 
miket kérének, ételben, ruházatban és cgvéb dolgokban, ne erőltessenek 
poenitentiakkal, az ilyenek ellen az tisztviselők ne mindent higgyenek. Azokra is 
tekémet légyen, kik másoknak akármi kevés fogyatkozásit megjegyezvén előttök 
valójuknak mindjárt megmondják, vagy valami tisztbe rendeltetvén másokat 
sonjorgatni tudnak. Nem kévánságból hanem az hitnek szeretetiből kedvezzenek 
az olyan ífiaknak, kiknek rokonságaik jó tevőink, vagy fundatorink. Azért küldes
senek Rómába tanulni, ha hazájokba tanulnak, ajánltassanak azoknak kik kedvez
hessenek nekik; legyen az olyan ifiaknál is kedvezés, kik még jószágokot nem 
adtak az Társaságnak, vallástételek után, kenyérrel, ne tejjel tartassanak. Azoknak 
sem utolsó helyek légyen, kik sokat visznek be az Társaságba, úgy mint az Társa
ság jó akarói. 

Tizenhetedik intés 
Az gazdagság megvetéséről 

Hogy felettébb ne tulajdonítsák nekünk az gazdagság kévánságát, használ az 
közönséges alamisnákot el nem venni közönséges szolgálatért, melyet az mieink 
cselekszenek. Ne engedtessenek alá való temetések az mi templomikban, az özve
gyekkel keményebben bánjanak, kik az mieinknek adván megüresítessék magokot. 
Azont kél cselekedni az olyanokkal, kik az mi társagunkért megvetették jószá
gokot, sőt az ilyenek akármikor elbocsáttassanak, avagy semmit meg nem adván 
nekik, avagy jól meggyalázván az Társaságra való költésekért őköt. 

Ezeket az külön való intéseket szorgalmatoson megtartsák magok mellet az 
tisztviselők, és kevesekkel, csak az öreg páterekkel közöljék, és azok közül rendel
jenek másokot, mely móddal az Társaságnak gyümölcsösön szolgáljanak, nem is 
ugy, mint mástól irattakot, hanem mint magok szorgalmatosságból szerezteket 
közöljék másokkal. 

Hogy ha (az mely távul legyen) ezen intések külsők kézibe jutnak, mivel más
képpen magyarázzák, tagadtassanak meg olyan értelemmel az Társaságénak lenni, 
azok által az mieink közül megbizonyítván, kik felől bizonyoson tagadják, hogv 
azokban semmit nem tudnak. 

Ellenbe vitessenek az közönséges nyomtatott vagy írt ezekkel ellenkező inté
sek, végre menjenek végére, ha valakitől nem mieink közül nyilatkoztatotta ki? 
Mivel egy tisztviselő is az 'Társaságban nem lesz oly henylő ilyen titoknak tartásá
nak. Es ha valaki felől bár csak gyenge vélekedéssel lesznek is, annak tulajdo
níttassák, és mindjárt elbocsáttassék. 

N[ota] Bjene) Isten oltalmazzon mindent keresztyént ilyen intéseknek követe
sétől. Ámen. 
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A Pápistái Római Vallás 
Egyedül idvességes és közönséges, mely megmutatja, midőn az új katolikusok 
(hittül szakadtak) az római hitre térjenek. 

Elsőben is ezekkel az Articulusokkal, ezeknek vallásával, és magok eretnek 
vallásokot meg kell esküvéssel vetniek ily formán. 

Mi az mi szerelmes és k[ejg|ve]l[me]s magistratusunknak szorgalmas, kegyes, 
buzgó munkálkodásából az páter urainknak igyekezetekkel az eretnek és tévelygő 
útról elnycrettcttünk, és vitettünk oly igaz útra, mely egyenesen oly helyben viszen 
bennünket az örök életre, melyet hogy szabad akaratunknak tetszéséből, minden 
kénszerítés nélkül felvállaltunk, hisszük, szájjal s- nyelvvel az egész földkerekség
nek hirdetjük, tudtára adjuk. 

Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy az pápa minden eklézsiáknak feje, ki nem is vétkezhetik. 

2. Articulus 
Hisszük mi, és abban bizonyosok vagyunk, hogy az római fő püspök vice Jn, és 
vagyon hatalma minden embereknek minden vétkének megkötésére, és megbo
csátására, arra is, hogy azkit akar, az eklézsiából kirekesszék, kiátkozzon és az 
pokolra vesse! 

3. Articulus 
I Iisszük és valljuk, hogy valami új dolgot talál és parancsol a pápa, akár legyen a 
sz[ent] írásban, akár nem, az mind igaz és sz. Jnes, és egyedül üdvességcs, mellyet 
nagyobb mértékben kell tartani, mint az élő Jn parancsolattját. 

4. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy az római szentséges püpoknek mindenektől )ni tisztelet
tel kell tiszteltetni, és inkább kell őtet imádnunk, mint az Úr Ch[ri]s[z]t[us]. 

5. Articulus 
Hisszük és erőssen meg állunk abban, hogy az római pápától kell szükségeskép
pen mint sz. Atyától mindennek hallgatni minden dolgokban, minden különbség 
nélkül, neki kell engedni, és ő rendelése szerént magunkat rendelni. Es ha ki azt 
cselekedni nem akarná, minden irgalom nélkül afféle tévelygő eretnek ember ne 
csak meg égettessék, hanem testestől lelkestől pokolra iultessék, és vettessék a 
kárhozatra. 

6. Articulus 
1 Iisszük és valljuk, hogy a sz. írás nem tökéletes, sőt holt bötű, mind addig, míg 
azt az fő püspök meg nem szenteli az embereknek, míg ő meg nem engedi, hogy 
olvastassák, addig semmi haszna, ereje és autoritása nincsen a sz. írásnak. 

7. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy a sz. írásnak olvasásából eredett minden szakadás, min
den eretnekség, és az nagy káromkodások. 
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8. Articulus 
Hisszük és állatjuk, hogy üdvességre szükséges dolog, szent igaz, ivességes és 
hasznos dolog az meg holt sz. embereket, a sz. asszonyokat segétségül híni, azok
nak képeket tisztelni, térdet hajtani azok előtt. Ilven sz. igaz, idvességes dolog 
azokhoz messze útra fáradni, azokat a képeket ruhákkal ékesgetni, végre azoknak 
gyertyát is gyújtani, sz. igaz idvességes és hasznos dolog. 

9. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy akár mely római pápa is sokkal nagyobb a szülő boldog 
szűz Máriánál, ki egyszer a Chst szülte, és többé nem szült. De az római pápák 
nem csak teremtik a Chst akkor és annyiszor, amikor és valamennyiszer akarják, 
hanem meg is eszik azt, akit teremtettek, a Chst. 

10. Articulus 
Hisszük és állatjuk, hogy üdvességcs és dicsiretes dolog az halottakért miséket 
szolgáltatni, azokért prédikációkat tenni, és érettek alamizsnát osztogatni. 

/ /. Articulus 
Hisszük és állatjuk, hogv hatalma van a pápának azon, hogy a sz. írást elfordítsa, 
abból, amit akar elvegyen, és ahhoz adjon, avagy azt megégesse. 

12. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy az embereknek lelkek holtok után az purgatoriumban 
fognak megtisztulni, és hogy azokat a lelkeket a papok a misék által segítsék és a 
pokolnak kínjától megszabadítsák. 

13. .Articulus 
Hisszük és erősen állatjuk, hogy az Ur vacsorájának sacramentomában csak ke
nyeret adni és venni jó dolog. Kenyeret és bort pedig együtt kárhozatos és eretnek 
dolog. 

14. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy azok, kik az Úr vacsorájában csak kenyeret vesznek, 
veszik azok a ). Chst, mind valóságos vérével, mind valóságos csontjaival és 
Jnségével együtt. Akik penig sacramentomi kenyeret és bort vesznek, nem vesz
nek semmit egyebet puszta kenyérnél és bornál. 

15. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy az római ecclesiaban hét sacramentomok vannak. 

16. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy az Jn az emberektől képek által tiszteltetik, és úgy ismer
tetik meg. 

17. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy a szülő boldog szűz Mária méltó légyen az angyaloktól 
nagyobb tiszteletre, mint az Jn fia az ÚrJ Chs. 
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18. Articulus 
I lisszük és bizonnyal állatjuk, hogy az római papoknak egy mise szolgáltatások 
hasznosabb, mint 100 vagy több prédikációjuk az calvmus és lutherus papoknak. 

19. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy szülő boldog szűz Mária az egeknek királyné asszonva, 
fővebb a Fiú Jnnél és őrajta hatalma van, és azmit az akar, azt kell cselekedni az Jn 
hának, ki ő neki is fia. 

20. Articulus 
Hisszük és valljuk, hogy nagy erő vagyon az meg holt szenteknek csontjaiban, és 
hogy azokat meg kell böcsülni az embereknek, azoknak kápolnákat építeniek, 
azoknak képeket kell emelniek, és hogy aki azt elmulatná, az lenne legfővebb 
eretnek, méltó a pokol tüzére. 

21. Articulus 
1 lisszük és valljuk, hogy az római tudomány közönséges, tiszta, Jni, és egyedül 
üdvességes, régi igaz tudomány. Az evangéliomi tudomány penig, melytől mi jó 
kedvünkből hátra állattatunk hamis, tévelygő, káromkodó, átkozott és eretnek 
kárhozatos, csalárd, Jntelen és nem régen gondolt csinált tudomány. 

Másodszor: Szitkozódni és átkozódni kell ezen módon: 
Mivel hogy azért egészlen és teljességgel minden értelemben az római vallás a 

jó, sz. mennyei Jni tiszta vallás. A calviniana penig és lutherana rossz, tévelygő, 
eretnek, ördögi átkozott vallás. Azért szidalmazzuk és átkozzuk azokat, kik min
ket arra a tudományra, vallásra tanítottak: szidalmazzuk az mi szüleinket, kik min
ket ily eretnek vallásban fogadtanak, szültenek és neveltének; szidalmazzuk 
azokatis, kik kétségben hozták nekünk az római közönséges vallást: szidalmazzuk 
átkozzuk magunkat is, hogy az mi szánkba vöttük azt az eretnek poharat, melyből 
nekünk nem illik vala innunk. Átkozzuk azokat a könyveket, melyeket olvasunk 
vala, kikben vala az az átkozott tudomány. 

Summa szerén!: 
Szidalmazzuk és átkozzuk minden munkáinkat, melyeket munkálkodtunk míg 
azokban az eretnek tévelygésekben voltunk, hogy semmi erejek ne legyen az utol
só üdőben. 

Mindezeket igaz tökéletes szívből cselekesszük, az római vallást, mely ezekben 
és több Articulusokban áll, bevesszük, megtartjuk. Azt penig az eretnek vallást, 
mindenképpen most és jövendőben megvetjük ti előttetek nagy méltóságú 
bócsületes sz. páterink, ti előttetek okos, híres férfiak, ti előttetek nemes ifiak és ti 
előttetek, tiszta szüzek kiátkozzuk esküvéssel állatván, hogy sem az calviniana sem 
az lutherana vallást nem akarjuk ismerni, kedvellcni. Holtig, ha szintén szabad 
lenne is valaha, megesküszünk azon, hogy míg egy csepp vér leszen testünkben, 
annak az átkozott evangéliomi vallásnak minden módon, nyilván és titkon, erővel 
és csalárdsággal, mind közönségesen, s mind magánosan, beszéddel cselekedettel 
ellene akarunk állani, azzal ellenkezni, akarjuk azt fegyverrel üldözni és kigyomlál
ni. Ksküszünk arra, hogy ha valami változás történnék ma vagy holnap az 
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ecclcsiában vagy az poliuaban,52 nem akarjuk a római közönséges vallást, mellvet 
már bevettünk, és nyilván a sz. angyalok és a ti személyetek előtt a sz. gyülekeze
tekben vallunk, vagy félelemből vagy szeretetből vissza mondani, és elhagyni, vagv 
az evangeliomi vallást bevenni. És ismét esküszünk arra, hogv az mi hainkat és 
cselédünket mindenek felett, minden erőnkkel az calviniana és lutherana vallástól 
beszéddel, cselekedettel és minden igírettel elvonjuk, azt nekik unalomban és 
kétségben hozzuk, minden módon igyekezünk, hogy azont tévelygő átkozott 
tudományt örökké eltávoztassák. Amaz szentséges püspököt penig kegyelmes 
urunknak tartsuk, és ennek átkát elfordítsuk. Esküszünk arra, hogy minden akara
tunkból állatunk el az evangeliomi vallásból, senkinek kedvéért és akaratjáért, ha 
nem csak a minnen magunk akaratjáért. 

Esküszünk arra, hogy az eretnekeknek sacramentomi poharokból soha nem 
iszunk, az eretnek könyveket soha nem olvassuk, sőt inkább életünk fogytáig azok 
ellen igyekezünk, a J Chs anyjának, a szűz Máriának, mi közbenjárónknak sege
delme által és az római püspökhöz tartjuk minden hűségünket, melyet cselekedet
tel meg is mutatunk és elsőben is megmutatjuk, mindezeket szóval és az mi átko-
zódásunkkal, melyet mondunk magunkra, és arra az eretnek vallásra. Annak utána 
cselekedettel megmutatjuk ennek az kárhozatos vallásnak unalmára, melyben mi 
előszer tudatlanul hevertünk és tisztátalan orcáinkkal a sacramentomi pohár közül 
pökdöstünk. 

Azoknak fölötte az vallástételnek módját, minekelőtte az oltárnál levő 
sacramentomhoz félelemmel mennénk, az mi vallástételünket ilyen szóval akarjuk 
megmutatni: 
Ez az közönséges vallástétel: 

En (akárki légyen) méltatlan bűnös, megvallom nektek páter uraim, az Jnnek 
és Szűz Máriának e helyen, s a minden szenteknek penig, hogv én ily sokáig és sok 
esztendőktől fogva lelkemnek veszedelmével hevertem ebben az átkozott, eret
nek, Isten nélkül való tudományban, melyet neveznek evangeliomi tudománynak, 
abban rettenetes vétekben hevervén, és azoknak hejábavaló tévelygését gyakorlot
tam azoknak sacramcntomival éltem. Ennek előtte nem vettem egyebet az Urva-
csorajában az magános sült kenyérnél és az magános bornál. Ennek azért a fer
telmes átkozott és minap költ tudománynak ellene mondok, igírvén arra 
magamat, hogy soha azt bevenni nem akarom, de ebben az mostani igaz hitben 
akarok megmaradni. Úgy segéljen engem az Jn az Jnnek Anyja Mária és minden 
szentek. Ámen. 

Ezeket deák írásban írva hozta két lutheránus prédikátor Debrecenben, akik 
küldettek az magyar hadak eleihez, ilyen izcncttel és bíztatással: I la Cassahoz 
mehetnek, tízezer ember jő eleikben. Deák nyelvből fordítván magyarra Debre
cenbe valamely deák: Az lutheránus prédikátor egyik Petrőczi István úr prédikáto
ra volt Cassa Trencsén vármegyében, és másik Thurocz vármegyében volt prédi
kátor. Hozták Debrecenben, [Secunjda október, Anno 1673.5 ' 

poütia - kormányzat, igazgatás 
A szöveg átírásában nyújtott segítséget Orlovszky Gézának köszönöm. 
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