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Értekezésem a pozsonyi, a győri és a soproni jezsuita kollégiumok tevékenységét elemzi 
társadalomtörténeti szempontból. E három nyugat-magyarországi rendház az intézményes 
keretet adó osztrák rendtartományon belül egy régióként értelmezhető. Összehasonlíthatóak 
egymáshoz közel eső alapítási idejük, hasonló intézményi funkcióik és méretük miatt is. A 
vizsgálat kronológiailag az alapításoktól 1671-ig terjed, mivel a protestáns „gyászévtized” 
kezdete új (egyház)politikai feltételrendszert teremtett, ami e kollégiumok működésében is 
korszakhatár volt. 

Dolgozatom hat tematikus fejezetre tagolódik: részben (I–III.) a jezsuiták helyi 
működésének jogi, anyagi és személyi feltételeit veszik számba, részben (IV–VI.) pedig azt 
mutatják be, hogy a jezsuiták miképpen teremtettek kapcsolatot a helyi társadalommal 
bizonyos szolgálataik: az oktatás, a kongregációk és a lelkipásztorkodás révén. Elemzésemhez 
főként a Jézus Társasága saját, gazdag forrásanyagát használtam, kontrollforrásokat – 
városok, más (egyházi) intézmények anyagát – is bevonva. A legfontosabb jezsuita 
forráscsoportok: az éves jelentések (litterae annuae); a rend központi, rendfőnöki és 
tartományfőnöki iratanyaga (pl. rendfőnöki levelezés, provinciakatalógusok), illetve az egyes 
rendházak iratanyaga (pl. historia domusok, iskolai anyakönyvek, kongregációs tagkönyvek). 
Vizsgálatom tágabb földrajzi-intézményi keretét a Magyar Királyság, illetve az osztrák 
rendtartomány egésze adja. 

I.  A vizsgált rendházak alapításának előzményei voltak a Jézus Társaságán belül a 
„kollégium” kialakulását kísérő viták és a korai magyarországi jezsuita alapítások. A Társaság 
eredeti koldulórendi profilja már a rendalapító életében tanítórendi arculattá módosult, és 
ehhez idomult intézményrendszerük is. Nem a négyfogadalmasok rendházai, a domus 
professák terjedtek el, hanem a gimnáziumokat is működtető kollégiumok. Ezek azonban már 
nem csak a rendtagok képzését szolgálták, hanem a társadalom széles körében felvállalt 
tanítótevékenység által töltötték be a rend „apostoli” küldetését. A rendi szabályozásokban 
mindvégig szigorúbb feltételekhez (számos rendtag, biztos anyagi alap) kötötték a 
kollégiumok alapítását, mint amelyeket a magyarországi alapítások elérhettek. A 17. század 
elejére kialakult gyakorlat szerint azonban a rendi vezetés rugalmasan döntött az alapítványok 
elfogadásáról. Mire a Magyar Királyságot a „kollégiumalapítási hullám” elérte, az 
intézményforma kikristályosodását kísérő vita már lecsengett. 

A Jézus Társasága 17. századi magyarországi jelenlétét meghatározta az 1608. évi 
koronázás előtti 8. törvénycikk, amely kimondta, hogy a rendtagoknak „semmi állandó fekvő 
jószáguk és birtokjoguk ne lehessen”. Az uralkodói, főpapi és főúri alapítások ezt úgy 
hidalták át, hogy a jezsuita rendházak számára birtokokat vagy jövedelmeket kötöttek le. 
Eleinte nem a Jézus Társasága, hanem más megbízottak (pl. helyi püspökök) látták el az 
átadott javak kezelését. A birtokokat, alapítványokat azonban a törvényi tiltás ellenére az 
1630–1640-es években fokozatosan saját kezelésbe vették a kollégiumok. Mivel a rendházak 
birtokállományát Magyarországon az alapítók több esetben középkori eredetű (címzetes) 
apátságok és prépostságok adományozásával biztosították, a jezsuitáknak ezek 
tulajdonosaiként elvi lehetősége nyílt a magyar országgyűlések alsótábláján való részvételre. 
A 17. század közepére öt magyarországi jezsuita kollégium hat ilyen javadalommal 
rendelkezett, amelyek jogán az 1655. és 1659. évi országgyűlésen a rendtagok megjelentek. 
Ugyanezek az országgyűlések alkalmat adtak legfőbb pártfogójuk, Lippay György esztergomi 
érsek és a jezsuita vezetők számára, hogy a rend érdekeit sértő 1608. évi törvénycikket 
legalább indirekt módon törekedjenek eltörölni. 1655-ben a diéta előkészítésekor a jezsuitákat 
érintő kitétel mégsem került be a királyi propozíciókba, így a felsőtábla katolikus magyar 
főurai csak az országgyűlést kísérő háttértárgyalásokon mozdíthatták elő a Jézus Társasága 
érdekeit, lényegében a korábbi alapítási és birtoklási gyakorlatot rögzítve. Még nagyobb 
várakozással néztek az 1659. évi országgyűlés elé. Lippay ezúttal elérte, hogy a jezsuiták 
jogképességét óvatosan a királyi propozíciókba is belefoglalják, és a jezsuiták érdekében 
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törvénycikk-tervezet is szülessék. A jezsuiták birtokképtelenségét rögzítő cikkelyt azonban 
nem sikerült eltörölni, az artikulus-tervezetet a törvények szentesítése előtt ejtették, immáron 
nem csak a protestáns nemesség ellenállása, hanem a katolikus főurak ellenkezése miatt is. 
Wesselényi Ferenc nádort, Nádasdy Ferenc országbírót, Zrínyi Miklós horvát bánt és társaikat 
az intette óvatosságra, hogy a magyar (fő)nemeseknek a Társaságba való belépésével nemesi 
birtokok is jezsuita kézbe kerültek. Ez a folyamat épp az 1650-es évek közepére, második 
felére kezdett látványossá válni. Így sem a jezsuiták birtokképességét nem rögzítették 
törvényben, sem országgyűlési részvételüket nem szabályozták. A korábbi gyakorlat maradt 
érvényben: a törvényi tiltás ellenére, – a Magyar Királyság főúri családjainak, majd 
köznemességének rekatolizációjával – a jezsuiták egyre inkább saját maguk kezelték 
birtokaikat, és jelen voltak a vármegyei közéletben is. 

A kérdésnek egyúttal erős egyházpolitikai éle is volt, mivel a jezsuita rendi vezetés 
(Bernhard Geyer, majd Johann Berthold osztrák provinciálisok, illetve Goswin Nickel 
rendfőnök) nem találták alkalmasnak az időt még az 1650-es évek közepén sem, hogy a 
Lippay érsek és jezsuita gyóntatója, Trinckel Zakariás által dédelgetett terv, a magyar jezsuita 
(vice)provincia önállósulása megvalósulhasson. A jezsuita vezetést nem csak a bécsi udvar 
bizalmatlansága, – a rendtörténész Lukács László által első sorban és nem alaptalanul okolt – 
„Habsburg-abszolutizmus” tartotta vissza, hanem a Társaság magyarországi birtok-, illetve 
jogképességének tisztázatlansága. A Társaság irányítói és a magyar (fő)rendek egyaránt a 
másiktól várták volna az első lépés megtételét: a birtokképesség elismerését, illetve az önálló 
rendtartomány létrehozását. Miután erre 1659-ben Lippay erőfeszítései ellenére sem került 
sor, elmaradt a provincia szétválasztása is. A Társaság 1773. évi feloszlatása előtt (és az 
általam vizsgált időszak után) már csupán részmegoldás született a jezsuiták birtokjogának, 
majd (korlátozott) diétai jelenlétének elismerésével. 

II.  A jezsuita intézményi struktúra és a magyar jogrend meghatározták a vizsgált 
nyugat-magyarországi rendházak alapítását és korai működését. Az osztrák provincia ekkor 
már kellő számú alkalmas rendtagot tudott biztosítani, így elkötelezett főpapi, főúri alapítók 
és patrónusok kérésére a jezsuita döntéshozók támogatták a fundációkat. Pozsonyban 
Pázmány Péter érsek 1626. szeptember 11-én kelt alapítólevelében 50 000 rajnai forintot 
ajánlott fel a rendház számára. A fundátor és a jezsuiták a szabad királyi város öntudatos 
evangélikus vezetőivel és a helyi társaskáptalannal is megegyezésre kényszerültek. A 
jezsuiták egykori káptalani épületeket kaptak meg; saját templomuk azonban a vizsgált 
korszakban nem volt, elsősorban a Szent Márton-plébániatemplomot használták, amelynek 
tőszomszédságában építtették fel kollégiumépületüket. 

A győri alapítás kulcsfigurája, Dallos Miklós győri püspök érte el, hogy a földesúri jogai 
felett féltékenyen őrködő székeskáptalan helyet adjon a jezsuiták számára, és működésükhöz 
az erőd főkapitányának hozzájárulását is megszerezte. A kollégium főtéri helyének 
kijelölésében, az ott álló épületek megszerzésében tevékeny részt vállalt, bár az uralkodó mint 
főkegyúr adta át ezeket 1627. szeptember 20-án kelt oklevelében. Szintén II. Ferdinánd 
adományozta a veszprémvölgyi egykori ciszterci apácakolostor birtokait is a győri 
kollégiumnak, így ő lett a Társaság által elismert fundátor. A győri letelepedéskor, mivel az a 
székeskáptalan földesurasága alatti városrészbe történt, a jezsuiták működését a káptalannal 
kötött szerződés szabályozta. A város központjában először a jezsuita templomot építtették 
fel, majd a század végére a rendházat és a gimnáziumot is. 

A soproni alapítás Draskovich György győri püspöknek köszönhető, aki birtokadomány 
és pénzalapítvány által biztosította a rendház működését. Az alapítás elhúzódott: a soproni 
rendház 1636-tól rezidenciaként működött, de kollégiumi rangot csak 1650-ben nyert. 
Draskovich és a jezsuitákat pártfogoló Esterházy Miklós nádor a szabad király város 
lutheránus vezetésének és polgárságának ellenállásával kellett, hogy megküzdjenek: a 
jezsuiták tevékenységének kereteit, jogaikat itt is a várossal kötött szerződésben szabályozták. 
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A Társaság az északnyugati külvárosban kapta meg az egykori johannita templomot és 
konventet, illetve további két javadalmas házat. A rendház működését kezdetben az átvett 
egyházi javadalmak, illetve a pornói apátság nekik átadott birtokai fedezték. 

A jezsuitáknak a városi térben elfoglalt helye jelezte a befogadó közegek hozzáállását és 
a helyi lehetőségeket. Nagyobb építkezésekre Pozsonyban és Győrben nyílt lehetőségük – e 
városokban a magyarországi viszonyok között jelentős munkálatokba kezdtek, épületeik 
funkciójuk, beosztásuk szerint a jezsuita sémákat követték. Mindenhol elsődleges volt a 
rendházak felépítése vagy kialakítása, amely kezdetben a gimnáziumnak is helyet adott. 
Templomot csak Győrben építtettek, a gimnáziumok azonban néhány évtized elteltével 
mindhárom városban önálló épületekbe költözhettek. A rendházak térbeli helyzete a 
városokon belül eltérő volt. Pozsonyban a belváros nyugati szélén, a plébániatemplom mellett 
telepedtek le. Ez csak 1672-ben, az erőszakos ellenreformáció megindulása után változott, 
amikor a főtéren új rendház, gimnázium és templom számára az evangélikus Szent Salvator-
templomot és más épületeket kaptak meg. Sopronban a protestáns városvezetés csak a 
külvárosba engedte be őket, ahol egymással össze nem függő telkeken kaptak templomot, 
illetve rendház és iskola, majd konviktus számára épületeket. Nagyobb építkezésre nem volt 
lehetőségük, csak átalakították, bővítették a kapott házakat. Változást itt is az 1672 utáni 
erőszakos ellenreformáció hozott, amikor a belváros előkelő utcájában kaptak templomot és 
több, egymás melletti épületet, ahová áthelyezték intézményeiket. A jezsuita rendház tehát 
1671 előtt centrális helyzetben csak Győrben volt. 

A rendházak gazdálkodását, a birtokállományok jellegét a győri kollégium Veszprém 
megyei birtokainak példáján mutattam be. Más kollégiumokra is jellemző volt a szórt 
birtokállomány, a kollégium székhelyétől nagy távolságban fekvő javak. Míg a városok 
külvárosaiban vagy külterületein mindhárom kollégium szerzett a rendtagok és diákok 
kikapcsolódására szolgáló kerteket, különösen Pozsonyban és Sopronban törekedtek 
szőlőbirtokaik gyarapítására is. A birtokok minél jövedelmezőbb kezelésére, szakszerű 
irányítására a rendházak – prokurátoraik révén – nagy figyelmet fordítottak. Ez szükséges is 
volt a kollégiumok és az ingyenesen oktató iskolák fenntartásához. A lassan, de folyamatosan, 
tudatosan gyarapított birtokállomány és az alkalmi adományok, ajándékok a rendházak 
bevételi-kiadási mérlegét egyensúlyban tartották. A rendházak más tekintetben is földesúrként 
viselkedtek: jövedelmeiket jobbágyaiktól és bérlőiktől beszedték, úrbéri szerződéseket 
kötöttek és úriszékeket is tartottak. 

III.  Az anyagi körülmények mellett a kollégiumok működését a személyi feltételek 
határozták meg. Az évente, rendházanként az egész provinciában összeállított személyi 
katalógusok alapján a kezdetektől 1671-ig Pozsonyban, Győrben és Sopronban szolgáló, 735 
fős személyi állományt prozopográfiai módszerrel elemeztem. 

Előbb a kollégiumok mikrokozmoszát vizsgáltam: az ott szolgáló rendtagok létszáma, 
tevékenységi körei alapján az intézményi funkciókat vettem számba. Mindhárom városban 
igen fontos volt az iskola, a korszak végére nyolc-kilenc évfolyammal működtek a 
gimnáziumok. Másrészt a lelkipásztori tevékenységre is nagy súlyt fektettek; e területen még 
több rendtag volt lekötve, mint a tanítással. Pasztorációjuk a helyi nyelvi, társadalmi 
viszonyokhoz alkalmazkodott. Pozsony sajátosságát háromnyelvű – német, magyar, szlovák – 
városi közege és a kollégiumhoz tartozó érseki missziók adták. Győrben az erőd német 
katonaságának lelki szolgálata volt speciális tevékenységük; e kollégiumhoz tartozott a 
komáromi rezidencia és több, a határzónában fekvő és hódoltsági misszió (Veszprém, Pápa, 
Andocs, stb.) is. Sopron pedig főúri (Esterházy, Nádasdy) missziók kiindulópontjaként 
emelkedett ki. A személyi katalógusok alapján fel lehetett tárni a rendházak „hátországát”: a 
laikus rendtagok, jezsuita segítőtestvérek világát, akik a kollégiumok mindennapi működését 
biztosították. Meglepő lehet, de ők alkották a rendházak személyi állományának legállandóbb 
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magját, így az intézményi folytonosságot a gyakran változó lelkipásztorok, illetve a még 
gyakrabban cserélődő tanító rendtagok, magiszterek mellett ők képviselték. 

Az elemzett 735 jezsuita életút alapján a nyugat-magyarországi kollégiumok közös 
vonásaira voltam kíváncsi, hogy a tipikus jezsuita papi, illetve segítőtestvéri életpályát 
meghatározzam. A pappá szentelt rendtagok voltak többségben (72%), mellettük sokkal 
kevesebb világi segítőtestvér (coadiutor temporalis, 22%) és skolasztikus (6%) szolgált. A 
pappá szenteltek között a Társaságon belüli „elitet” alkotó négyfogadalmasok (professi 
quatuor votorum) aránya (58%) meghaladta a háromfogadalmas coadiutor spiritualisokét 
(42%), egyúttal a térség, a német asszisztencia átlagát is. A származási hely és náció esetében 
hangsúlyoznom kell, hogy az osztrák rendtartomány közös személyi állománnyal 
rendelkezett, a rendtagok mobilitása a provincián belül nagy volt. A Nyugat-Magyarországon 
szolgáló jezsuiták közül nációjuk szerint Austriacus volt 33%, míg pátria szerint az osztrák 
örökös tartományokból a 38%-uk érkezett. Hungarusnak 25% vallotta magát, míg 
Magyarország és Erdély területéről származott a rendtagok 40%-a – számos Croata, Slavus és 
Transylvanus nációjú jezsuita is. A Német-római Birodalomból származók a Germanus 
nációjúakkal azonos arányt, 16%-ot tettek ki. Előfordultak továbbá lengyel és litván 
területekről ideiglenesen az osztrák rendtartományba érkező menekült rendtagok, és néhány 
más nációjú, származási helyű (franciaországi, itáliai) rendtag is. A Magyarországról 
származó rendtagok megyénkénti megoszlása azt mutatta, hogy a kollégiumok „önrekrutációs 
területe” a szűkebb környék volt; a vizsgált rendházak esetében az utánpótlást elsősorban 
Pozsony, Nyitra és Trencsén, továbbá Sopron, Győr, Varasd és Zágráb megyék biztosították. 
Mégis szinte az egész országból, a hódoltságból és Erdélyből is érkezett néhány rendtag. 

A jellemző jezsuita életutakat a Társaságon belüli előmenetelen keresztül vizsgáltam. 
Az átlagéletkor a belépéskor a leendő papoknál 20, a világi segítőtestvéreknél 21 év volt. 
Szinte kivétel nélkül az osztrák rendtartományon belül, 51% egyenesen a központban, 
Bécsben kérte felvételét, míg legalább 10-10 fő jelentkezett Leoben, Brünn, Nagyszombat, 
Trencsén, Graz, Győr és Pozsony rendházaiban. A tanulmányokat csak a leendő pap 
rendtagok esetében volt értelme vizsgálni: egyetemet a Társaság tagjaként 77%-uk végzett, a 
bölcseletet és a teológiát elsősorban Grazban (kb. 50%), másodsorban Bécsben és 
Nagyszombatban hallgatták. „Rövidített” teológiai, casuistica képzésben csak kevesebb, mint 
10%-uk részesült. A gimnáziumi tananyag elmélyítését és a tanításra való felkészülést 
szolgáló repetensképzést 30%-uk kapott. Magiszteréveik helyszíne nagy változatosságot 
mutat: az elemzett rendházak mellett Nagyszombat és a nagyobb kollégiumok (Graz, 
Klagenfurt, Bécs, Passau legalább 50; Zágráb 45, Kassa 33 magiszterévvel) emelkednek ki. 
Egy-egy skolasztikus akár 2-3 helyszínen is tölthette tanítói szolgálatát, így több rendházat, 
leendő rendtagtársai egy részét is megismerhette. A gimnáziumokban tanító magiszterek 
gyors cserélődése az egységes jezsuita tanrendnek, a Ratio Studiorumnak köszönhetően a 
diákok előmenetelét nem akadályozta, ám az iskolarendszer működtetéséhez, kellő számú 
tanár biztosításához elengedhetetlen volt. 

A tanulmányi időszakot – a teológiai képzést – a papszentelés zárta. A végső fogadalom 
letétele előtt a pap rendtagokat még tanítói, lelkipásztori, missziós szolgálatokra alkalmazták 
több évre, majd egy terciaév (harmadik probáció) következett, amely féléves lelki 
felkészülésből és féléves missziós munkából állt. A terciárius atyák probációs háza az osztrák 
rendtartományban a 17. század derekától a stájerországi Judenburgban működött, ami mellett 
időlegesen Győrben (1669–1670) is fennállt egy terciaház. A harmadik probációt végzők 
átlagéletkora 32 év volt. A világi segítőtestvérek valamivel idősebb korukban, átlagosan 37 
évesen tették le örökfogadalmukat. A rendtagok jellemzően összesen három évtizedet 
szolgáltak a Jézus Társaságában, mivel haláluk átlagosan 52 éves korukban következett be. A 
természetes halálokok mellett a háborús évek és a járványok vittek el sok jezsuitát is, 
különösen az 1644–1645. és 1655–1656. években. (1645-ben például a győri kollégium szinte 
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teljesen „kihalt”.) Az elbocsátás a rendi életút atipikus lezárása volt, a vizsgált rendtagok 
egytizedét érintette. Az okok nehezen azonosíthatók: betegség, erkölcsi eltévelyedés, illetve 
„politikai” ok is előfordult – utóbbi például néhány erdélyi és magyar jezsuita esetében, akik a 
provinciaszétválasztásról 1659-ben fellángoló vitában túl markánsan foglaltak állást. Az 
elbocsátottak között akadt néhány újra felvételiző is. 

A legjellemzőbb rendi szolgálatokat tekintve a papok nagy többsége a 
lelkipásztorkodásban volt lekötve – leggyakoribb a gyóntatói, hitszónoki, társulati elöljárói 
megbízatás, ritkán fordult elő „egyetemi tanári” és „rendi vezetői” életpálya. A papokhoz 
hasonlóan a világi segítőtestvérek esetében is minél nagyobb szaktudást igénylő feladatról 
volt szó, annál kevesebb rendtagot bíztak meg vele; a leggyakoribb a kapus, felszolgáló, sáfár, 
beteggondozó és sekrestyés szolgálat volt. A leghosszabb szolgálati időt a vizsgált rendtagok 
Pozsony, Győr és Sopron mellett Bécs, Nagyszombat, Graz és Kassa rendházaiban töltötték. 

A három nyugat-magyarországi kollégium személyi állományának elemzése „ablakot 
nyit” a provincia teljes személyi állományára, eredményei mégis viszonylagosak. A teljes 
tagság mellett magyar vonatkozásban különösen a nagyszombati rendház kiált hasonló 
vizsgálatért. 

IV.  A jezsuiták iskoláik révén a társadalom széles rétegeivel érintkeztek; hogy pontosan 
mely személyekkel és csoportokkal, az a gimnáziumi anyakönyvekből derül ki. A vizsgált 
városok közül a 17. századból a győri (1630-tól) és a pozsonyi (1650-től) matrikulák állnak 
rendelkezésre (a soproni anyakönyv elveszett vagy lappang), amelyek alapján, választott 
mintaévek segítségével a diákság minél több szempontú elemzésére törekedtem. 

A létszámadatok szerint Pozsonyban és Győrben hasonló nagyságú, a 17. század 
közepén már évi több, mint 300 diákot képző gimnáziumok működtek, amelyek mögé – a 
szórványadatok alapján – a később alapított soproni gimnázium is felzárkózott az 1660-as 
évekre. Az osztályszerkezet három szint elkülönülését mutatja. A klasszikus ötosztályos 
jezsuita gimnázium felső két osztályába (humaniora) – amelyet 19. századi analógia alapján 
az iskola „nagygimnáziumi funkciójának” neveztem – iratkoztak be legkevesebben. A 
humaniorák alatti három éves grammaticai képzést („kisgmnáziumi funkció”) végezték el 
legtöbben, ez a társadalom széles rétegeinek műveltségi igényét elégítette ki. A helyi 
igényeknek megfelelően mindhárom városban kialakult egy „alsó tagozat”: a parva 
tanulócsoportjai, amelyek a latin nyelv legelemibb elsajátítását szolgálták. 

A diákok társadalmi státusa azt mutatja, hogy minden réteg jelen volt a jezsuita 
iskolákban. Győrben a tanulók többsége közrendű volt, tőlük számban alig maradtak el a 
köznemesek, és mellettük számos polgárfiú is tanult. Pozsonyban a köznemesek és a 
közrendűek hasonló arányban képviseltették magukat, a polgárság jóval kisebb számban volt 
jelen. Mindkét gimnáziumban mindig előfordult néhány főrendű is. A gimnáziumok 
„társadalmi kohó” szerepe mellett ugyanakkor az „elitképzés”-jelleg is megfogható, mivel a 
nemesi és polgári származásúak az egész népességhez viszonyított arányukat jóval felülmúló 
arányban fordultak elő. A diákok életkorát csak a pozsonyi anyakönyvbe jegyezték fel: 
átlagosan a parva osztályaiban 12-13, a grammatica három évfolyamában 14-18, a 
humaniorák osztályaiban 18-20 éves fiúk tanultak. A győri anyakönyv első két évtizedének 
anyagát személyi követéses módszerrel is feldolgoztam: ez alapján az évismétlés nagyon 
gyakori volt, az év közbeni osztályugrás pedig ritka. 

A diákok nációja Győr és Pozsony esetében vizsgálható: mindkét gimnázium diáksága a 
helyi és regionális társadalom nyelvi viszonyaihoz illeszkedett. A magyar ajkú (Hungarus) 
tanulók Győrben abszolút többségben; Pozsonyban a korszak elején kisebbségben, majd a 
század végén relatív többségben voltak a szlovák nyelvűekhez (Slavus) képest. Míg Győrben 
a második legnépesebb nációcsoport a horvátoké (Croata) volt, Pozsonyban a részesedésük 
mindvégig elmaradt a szlovákok és a magyarok mögött. Jelenlétük mégis Pozsonyban volt 
stabilabb, mivel ide inkább a környékbeli horvát településekről érkeztek; Győrbe nagyrészt a 
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Drávántúlról jöttek, de számuk az 1660-as évektől jelentősen csökkent. Győrben a szlovákok 
a harmadik legnépesebb nyelvi csoportot alkották, 1670-re megelőzve a horvát ajkúakat is. A 
német nyelvű (Germanus, Austriacus) diákok mindkét gimnáziumban a negyedik, de jóval 
kisebb létszámú nációcsoportot alkották, főként a német katonaság jelenlétének köszönhetően. 

A diákok származási helyei alapján a gimnáziumok vonzáskörzete is kirajzolódott: 
igazolta, hogy az iskolák regionális oktatási központok voltak. A helyi társadalom jelenléte 
Pozsony és Győr esetében is kiemelkedő. A pozsonyi gimnáziumba a diákok 9%-a érkezett 
magából a városból, további 23%-uk pedig Pozsony megyéből. A győri gimnáziumban a 
tanulók 28%-a volt Győr városi illetőségű, további 8%-uk érkezett Győr megye más 
településeiről. A pozsonyi gimnázium tanulói néhány, a Vág és a Nyitra folyó felső szakasza 
mentén fekvő várost és pár kisebb települést leszámítva a kollégium 80-90 kilométeres 
körzetéből érkeztek. A Győrbe több diákot küldő települések szórása nagyobb, mintegy 150 
kilométeres körzetre terjed ki: sokan a Szigetköz déli részéről és Győr megye déli területeiről 
érkeztek. Míg a pozsonyi gimnázium kisugárzását a nagyszombati, soproni és győri 
kollégiumok jobban lehatárolták, így észak, északnyugat felé gyakorolt nagyobb vonzerőt; a 
győri iskola esetében Délnyugat-Magyarország, Szlavónia, Horvátország és a hódoltság felé 
nyitottabb, interregionális-országos vonzáskörzettel számolhatunk. 

A jezsuita gimnáziumokat hiánypótló szerepük, regionális vonzáskörzetük miatt 
akatolikus diákok is látogatták. A vizsgált városok közül ez leginkább Győrben volt jellemző, 
ahol – Pozsonnyal és Sopronnal ellentétben – a protestánsoknak nem volt saját 
nagygimnáziumuk. Itt a lutheránusok (9%) és kálvinisták (3%) mellett előfordult görögkeleti, 
izraelita és hitehagyó diák is. Bár a jezsuita éves jelentések évente beszámolnak a 
rendtagoknak a diákok körében végzett térítő munkájáról, a kovertita növendékek 
hitbuzgalmáról; az anyakönyvek a tömeges áttérésekről alkotott összképet árnyalják. A 
jezsuiták az 1660-as évekig bizonyosan nem akadályozták meg a tanulmányi előmenetelét 
azoknak, akik 2-3 év alatt sem konvertáltak, és a szakirodalomban korábban feltételezettnél 
jóval nagyobb türelemmel viseltettek az akatolikus diákok iránt. Ugyanakkor a gimnáziumok 
papi és szerzetesi hivatások ébresztésével fontos szerepet játszottak az egyházi utánpótlás-
nevelésben. A győri anyakönyv első időszakának (1630–1652) reprezentatív célú 
feldolgozása során 100 egyházi pályára lépő diákot azonosítottam. 46-an a világi papságot 
választották, nagyobb részük kanonok is lett, ketten a püspökségig is eljutottak. A szerzetesi 
hivatások zömét a legnagyobb eséllyel azonosított jezsuita hivatások (32) adták, míg néhány 
bencés (14), ferences (5) és pálos (3) hivatásról is tudunk. A jezsuiták nem csak saját rendjük 
számára keresték az utánpótlást; ezt tanúsítja az is, hogy 1639-ben az országban újonnan 
visszaállított bencés rendbe 12 győri diákjukat léptették be. 

V. A jezsuiták másik fontos eszköze a különféle társadalmi csoportokkal való 
érintkezésre a társulati élet volt. A barokk vallásosság teljes eszköztárát felvonultató 
kongregációik (congregationes, sodalitates) a vizsgált korszakban három típusba tartoztak: 1.) 
a diákok számára szervezett, főként Szűz Mária titulusú kongregációk, 2.) a helyi eliteket és 
középrétegeket tömörítő polgári-nemesi „városi” vagy „úri” kongregációk, 3.) a társadalom 
széles rétegei és a nők számára is nyitott „Jó halál-” (Agonia Christi-) társulatok. A Magyar 
Királyságban a 16. századi előzmények után legkorábban, az 1610-es évektől Zágrábban és 
Nagyszombatban, majd az általam vizsgált nyugat-magyarországi kollégiumokban, utóbb a 
kisebb és később alapított rendházakban alakultak társulatok 1671-ig. Pozsonyban először a 
Nagyboldogasszony titulusú városi társulat alakult meg (1629) a helyi magyar nemesek és 
hivatalnokok, illetve a katolikus németek részvételével. A Gyümölcsoltó Boldogasszony-
diákkongregáció 1632-től működött. Ehhez járult Lippay György érsek alapításával az 
Agonia-társulat (1647). Győrben a diákok számára szintén Gyümölcsoltó titulussal állították 
fel a kongregációt 1631-ben. 1634-ben pedig két városi társulat alakult: egy a német 
katonaság számára Győzedelmes Mária, egy pedig a katolikus magyar polgárok, nemesek 
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számára Nagyboldogasszony patronátussal. Agonia-társulat Győrben 1654-ben alakult Philipp 
Graf von Mansfeld győri főkapitány kezdeményezésére. Sopronban 1640-től működött a 
középkori előzményekkel bíró Krisztus Teste-társulat a katolikus felső- és középréteg, 
elsősorban a magyar ajkúak részvételével. Ugyanekkor alakult a diákok Gyümölcsoltó 
Boldogasszony-társulata. 1661-ben pedig az Agonia Christi-társulatot állították fel, főként a 
helyi katolikus németek számára. 

A társulati élet jellemzőit három esettanulmány segítségével mutattam be. A soproni 
Krisztus Teste-társulat – kivételes módon – az azonos nevű középkori testvérületek (egy „papi 
céh” és egy laikusokból álló társulat) jogutódjaként alakult újjá 1625-ben, majd került a 
jezsuiták vezetése alá. A soproni kollégiumalapító Draskovich György püspök ugyanis a 
jezsuitáknak juttatta az egykori papi céhhez tartozó beneficiumot, és kötelezte őket a társulat 
működtetésére. A jezsuiták a középkori testvérületek liturgikus kötelezettségeit (amelyek 
részben a 17. században már az evangélikusok által használt plébániatemplomhoz kötődtek) 
Rendalkotmányuk értelmében nem vállalták magukra. A középkori eredetű, a trienti zsinat 
által új tartalommal megtöltött oltáriszentség-tiszteletet megőrizték, de a társulatot saját 
képükre formálták, a társulati életet saját kongregációik mintájára szervezték újjá. 

A diáktársulatok közül példaként a pozsonyi Mária-kongregációt mutattam be albuma és 
historia congregationis feljegyzései alapján. A tagság a gimnázium felsőbb évfolyamaiból 
került ki: a származás és vallási buzgalom alapján legkiválóbb diákok léptek be. Az újoncok 
legnagyobb számban a (parva fölötti) második és harmadik évfolyamokból kerültek ki. A 
társulat jezsuita elöljárói (praeses) rendszerint a gimnázium retorikatanárai voltak. 
Tiszteletbeli vezetőnek (rector) egy-egy pozsonyi kanonokot kértek fel. A diákok közül a 
társulat élére a 17. század második felében már 25-40 tisztségviselőt választottak. A 
kongregációs élet célja a katolikus vallásgyakorlat, a barokk kegyesség készség szintű 
elsajátítása volt. Ezt szolgálták a heti gyűlések és prédikációk, az egyéni erénygyakorlatok 
(bona opera), a rendszeres szentségi élet. A vallásosság közös megélését reprezentatív 
körmenetek, ünnepek, zarándoklatok segítették elő. Az egyházi év ünnepei mellett kiemelt 
figyelmet fordítottak a Mária-ünnepekre, ezt tanúsítják a pozsonyhidegkúti és máriavölgyi 
zarándoklatok is. A társulat saját tagkönyvvel és számadáskönyvvel, pénztárral, könyvtárral 
és a gyűléseknek fenntartott helyiséggel (oratorium) rendelkezett. Az ünnepeken, temetéseken 
saját zászlaja alatt vonult fel. Tagjait havonta osztogatott szentképekkel, pártfogó tagjait 
(pozsonyi kanonokokat, helyi hivatalnokokat, katolikus nemeseket, polgárokat) újévi 
ajándékkönyvekkel látta el; tisztújításaira és évi főünnepeire nyomtatott meghívóval invitálta 
előkelő szenior tagjait és pártfogóit. Saját halottaiért rendszeresen imádkozott. 

A városi társulatok tevékenységét a győri Nagyboldogasszony- (Patrona Hungariae-) 
kongregáció példáján mutattam be. A társulat célközönsége és titulusválasztása összefügg: 
elsősorban a helyi katolikus, magyar nyelvű és identitású városi-megyei elitet és középréteget 
fogta össze. A kongregáció összlétszámáról csak szórványadatok tanúskodnak, 1638-ban 52, 
1640-ben 124 tag volt. A jezsuita vezetők (praeses) a diáktársulatok elöljáróihoz képest jóval 
ritkábban változó személyek voltak: magyar katekisták, hitszónokok, hittérítők. A tagságból 
választott rector mellett idővel egyre több, az 1650-es évekre már 15-30 tisztségviselő 
szolgált. A tisztségviselői névsorok alapján a társulati vezetők (áttételesen a tagság) 
társadalmi összetételét vizsgáltam. Közöttük négy nagyobb csoportot különítettem el: a 
katonai tisztségviselők, a győri iparospolgárok, a győri városvezető elit és a vármegyei 
tisztségviselők csoportjait. A társulat tevékenysége, áhítatgyakorlatai a jezsuita sémát 
követték. Havonta az első vasárnapokon tartották gyűlésüket, szintén havonta egy-egy misét 
mondattak a társulat élő, illetve elhunyt tagjaiért. Működésük már az első rektor, Zichy Pál 
győri magyar főkapitány-helyettes idején konfliktushoz vezetett a helyi püspökkel, 
Draskovich Györggyel, aki nehezményezte, hogy a társulati gyűlés a székesegyházban tartott 
magyar nyelvű exhortatiókkal egy időpontra esett. A más városokban is megszokott Mária- és 
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más egyházi ünnepek, nagyböjti körmenetek és negyvenórás szentségimádások mellett helyi 
sajátosság volt a lébényi Szent Jakab-apátsághoz évente vezetett zarándoklat. Az „úri” 
kongregáció vagyonban megelőzte a diáktársulatokat. Pénztárukat, társulati eszközeiket a 
tagok adományai, végrendeleti hagyatékai gyarapították. Valószínűleg e társulathoz kötődött a 
győri jezsuita templom Patrona Hungariae-oltára is. 

VI.  A rendházak „mikrokozmoszát” vizsgálva láttuk, hogy a jezsuiták közül milyen 
sokan voltak lekötve elsődlegesen a lelkipásztorkodásban. A szűk értelemben vett egyházi 
szolgálat: a prédikáció, szentségkiszolgáltatás és hittérítés mellett a társadalmi fegyelmezés, 
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása és a népi vallásossághoz kötődő tevékenység a 
jezsuita pasztorációnak azok az elemei, amelyekkel a kollégiumok a helyi társadalommal való 
sokrétű kapcsolatteremtésre törekedtek. Ezeket elsősorban a jezsuita éves jelentések alapján 
vizsgáltam. 

A jezsuiták hitszónoklatai mindhárom városban jelentős hatást váltottak ki. Pozsonyban 
a Szent Márton-plébániatemplomban németül, a klarissza templomban szlovákul prédikáltak, 
ehhez időbeli késéssel járultak a ferences templomban tartott magyar nyelvű szónoklataik. 
Győrben saját kápolnájuk, majd templomuk mellett hitszónoki teendőket alkalomszerűen a 
székesegyházban is elláttak. Magyar és német nyelven egyaránt kezdettől fogva prédikáltak a 
magyar ajkú polgári lakosság és a német katonaság számára. Sopronban kezdetben a német 
nyelvű pasztoráció volt a jezsuiták elsődleges feladata, a katolikus magyarokat a belvárosi 
ferencesek látták el. Hitszónoklataik olyannyira népszerűek voltak, hogy kis méretű 
templomukban a karzat megnyitása és új karzatok építése ellenére sem fért el a hallgatóság. A 
korszak végén, 1664-től magyar nyelvű prédikációkat is tartottak a Szentlélek-templomban. 

A rendtagok hittérítő tevékenységéről a litterae annuae-ban ismertetett áttérési esetek 
alapján alkothatunk képet. A vizsgált időszakban Pozsonyban 49, Győrben 88, Sopronban 40 
volt a konverziók évi átlaga. Nagy többségben mindhárom városban protestánsokat (közöttük 
olykor lelkészeket és azok családtagjait, exulánsokat) térítettek át, mellettük görögkeletiek, 
muszlimok és izraeliták is akadtak. A térítés gyakran kiélezett élethelyzetben volt sikeres: az 
áttérő testi vagy pszichés betegsége, rémlátomásai esetén; háborús veszélyhelyzet vagy 
járvány idején; haldoklók vagy halálra ítéltek között. Az anonim áttérési esetek mellett 
egyetlen konverziót az éves jelentések és a soproni historia domus alapján részletesen 
vizsgáltam: gróf Nádasdy Ferenc, későbbi országbíró példáját. Áttérése lassú folyamat volt: 
1642. évi itáliai útjáról hazatérve súlyos betegséget kapott, ezért a mariazelli Szűznek tett 
fogadalmat. Egy évvel később a soproni jezsuitákkal, főként Heigl Ambrussal való gyakori 
eszmecserék következtében a bécsi jezsuita Am Hof-templomban Johannes Gans páternél (III. 
Ferdinánd gyóntatójánál) meggyónt és szentáldozáshoz járult, majd a csepregi evangélikus 
zsinaton (1643. nov. 25.) tette nyilvánossá áttérését. 1643 karácsonyán a sárvári 
vártemplomban Bosnyák István veszprémi püspök kezébe letette a trienti hitvallást. Végül 
1646-ban a pozsonyi országgyűlés ideje alatt Xavéri Szent Ferenc ünnepén (dec. 2.) a Szent 
Márton-dómban bérmálta meg Lippay György, bérmakeresztapja maga III. Ferdinánd volt. 

A rendházak lelkipásztori hatását teszi „mérhetővé” a szentségkiszolgáltatások évente 
feljegyzett száma. A korszak elején évente ezres nagyságrendben áldoztattak Pozsonyban és 
Győrben, de az 1660-as évek végére már évi több tízezer esetet regisztráltak. Az évtizedes 
késéssel alapított soproni rendházban a korszak végére hasonló számok ismeretesek. Bevett 
jezsuita gyakorlatot honosítottak meg a hónapok utolsó vasárnapjain esedékes communio 
generalis bevezetésével. A gyónás szentségének rendszeres vételét is szorgalmazták. A 
jezsuiták által meggyóntatott hívek száma a korszak végére évi több ezerre rúgott; különösen 
ünnepek, zarándoklatok alkalmával tartották fontosnak az állandó gyónási lehetőség 
biztosítását. A páterek eredményesen népszerűsítették az életgyónásokat, azokat a hívő valódi, 
belső megtérése jeleként értékelték és tartották számon. A rendszeres szentségi élet betetőzése 
a jezsuiták által vezetett lelkigyakorlatok végzése volt, amire a vizsgált kollégiumokból az 
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1660-as évektől kezdve vannak adataink. A lelkigyakorlatozók között ekkortól tűnnek fel 
rendszeresen világi papok (főként kanonokok, püspökök), szerzetesek és laikusok is. 

A jezsuiták tágabb értelemben vett lelkipásztori tevékenységének részeként „társadalmi 
fegyelmező” szerepüket és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását vizsgáltam. A 
keresztény házasságok védelmét szolgálták a katolikus szentségi házasságkötés 
szorgalmazásával, elvált és haragos párok kibékítésével, a házasságon kívüli szexualitás és a 
prostitúció ellenzésével. A vizsgált városok közül leginkább Sopronban tartottak vissza sok 
jegyespárt az evangélikus esküvőtől. Prostituáltak megtérítését Győrben említik több évben is. 
A jelentések számon tartják a családokon, helyi közösségeken belüli békességszerzést is. 
Győrben többször részt vettek a hadijogot érintő vitás ügyek rendezésében. A jezsuiták 
börtönpasztorációja Sopronban a 17. század derekáig az evangélikus város ellenállásába 
ütközött. Mégis mindhárom városban törekedtek a rabok pasztorációjára és térítésére, 
Győrben külön figyelmet fordítottak a hadbíróság által elítéltekre. Elkötelezettek voltak a 
helyi ispotályok lelkipásztori szolgálatában; Pozsonyban és Sopronban ebben is – az 
ispotályokat fenntartó – protestáns városvezetéssel ütköztek érdekeik. Pozsonyban 1661-re 
érték el, hogy az ispotálykápolnát újra katolikus szakrális térként használják. A társadalom 
peremére szorult, szegregált csoportokra is odafigyeltek. A haldoklók ellátása különösen 
járványok idején volt nagy kihívás a rendházaknak. Pozsonyi adatok tanúsága szerint árvák és 
utcagyerekek számára jó módú pártfogókat kerestek, szállásról és alamizsnáról gondoskodtak. 

Végül a jezsuita pasztorációnak a népi vallásossághoz kötődő határterületeit: a csodás 
gyógyulásokat, szentelmények alkalmazását, szentkultuszt, illetve a kuruzslás, a babonaság és 
az „eretnek” könyvek elleni küzdelmet vizsgáltam. Különféle testi-lelki bajokra a 
jezsuitáknak saját gyógymódjaik voltak. Nehéz szülések esetén Szent Ignác-ereklyét, Ignác-
vizet, Ignác-képet vagy a belgiumi Mária-kegyhelyről származó foy-i követ használtak, 
ritkábban Xavéri Szent Ferenc közbenjárását kérték. Csodás módon gyógyítottak főként 
pszichés eredetű, ritkábban testi betegségeket elsősorban saját szentjeik közbenjárásával. 
Szent Ignác segítségét legtöbbször rémlátomások, rossz álmok, fejfájás, epilepsziás tünetek 
esetén kérték. Xavéri Szent Ferenc pártfogásáért haldoklók, rémálomban vagy testi 
betegségekben (gutaütés, torokbaj, orbánc) szenvedők folyamodtak. A lázat foy-i kővel 
gyógyították, de Szűz Mária közbenjárását más betegségek esetén is ajánlották. A Mária-
tisztelet olykor helyi kegyszobrokhoz kötődött. Pozsonyban a Szent Márton-templomban álló 
Fájdalmas Szűz és a máriavölgyi Szűz szobrát övezte nagy tisztelet. Más, helyi 
szentkultuszokat is szívesen felkaroltak. Győrből sokan Lébénybe, Szent Jakab apostol 
kegyhelyére mentek gyógyulásukat kérve. A jezsuiták a csodák mellett bizonyos szellemjárás-
eseteket is a katolikus hitigazságok bizonyítékaiként kezeltek, ahogy Johann Clemens 
pozsonyi polgár szellemének 1642. évi jelenéseit is. Az „eretnek” és babonás könyvek, 
csodatévő „pogány” cédulák és amulettek használata ellen felléptek, azokat átkrisztianizált 
segédeszközökkel helyettesítették, a szentségek rendszeres vételére vagy szentelmények 
alkalmazására buzdítottak. A jezsuiták a csodák, a helyi kultuszok vagy saját szentjeik 
népszerűsítésével tehát a helyi igényeket elégítették ki, a népi vallásosság megnyilvánulásait 
pedig apostoli céljaik eszközévé igyekeztek tenni. 
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