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Két ismeretlen társulati kisnyomtatvány a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának 
Levéltárából. Pótlás az RMNy-hez. Ismeretlen hazai kisnyomtatványok felbukkanása mindig nagy 
öröm, különösen, ha 17. századi darabokról van szó. Az utóbbi évtizedekben vált az (irodalom)történeti 
kutatások egyik új területévé a hazai társulatok működésének vizsgálata, a témában számos eredmény 
született.1 Legutóbb Viskolcz Noémi és Zvara Edina publikáltak olyan alkalmi nyomtatványokat, 
amelyek nagyszombati, pozsonyi, illetve bécsi társulatok meghívóiként maradtak fenn, ezek lelőhelye 
mindkét esetben az Esterházy-családhoz kötődő gyűjtemény volt.2 Viskolcz Noémi egyébként éppen 
a családi levéltárakat vélte további hasonló nyomtatványok lehetséges lelőhelyéül.3 az alábbiakban 
ismertetett két társulati nyomtatvány eddig nem szerepelt a nemzeti bibliográfiában (RMNy, RMK). 
Felbukkanásuk azonban újabb lehetséges lelőhelytípusra is felhívhatja a figyelmet, mivel a jezsuita 
rend levéltári anyagában maradtak fenn.4 A kutatók figyelmét valószínűleg azért kerülte el, mert a fent 
említett példákhoz hasonlóan ezek is kéziratos gyűjteményben találhatók.

a magyarországi barokk kori társulati életet több munka is ismerteti,5 ezért itt csak a két vonatkozó 

 1 A teljesség igénye nélkül: tüsKés Gábor, KnaPP Éva, Vallásos társulatok Magyarországon
a 17–18. században = Néprajzi Látóhatár, (1)1992, 3–4, 8–36, (a tanulmány újabb megjelenése: Laikus 
vallásos társulatok = Uők, Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században, Források, formák, 
közvetítők, bp., osiris, 2001, 267–297); KnaPP Éva, Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átala-
kulás Kassán a 17–18. században = Századok, (129)1995, 791–814; KnaPP Éva, tüsKés Gábor, A barokk 
kori társulati élet forrásai = Századok, (131)1997, 923–936; HorvátH József, Vallásos társulatok a Győri 
Egyházmegyében, (Történeti vázlat) = A győri egyházmegye ezer éve, szerk. Kiss Tamás, Győr, 2000, 
83–100; KnaPP Éva, Pietás és literatúra, Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati 
kiadványokban, Bp., Universitas, 2001 (Historia Litteraria, 9); Balázs Mihály, Kolozsvár és Vágsellye, 
Adalék a Mária-kongregációk korai történetéhez = Uő, Felekezetiség és fikció, Tanulmányok 16–17. századi 
irodalmunkról, Bp., Balassi, 2006 (Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok, 8), 133–143; varga Júlia, 
A kolozsvári jezsuita gimnázium és akadémia hallgatósága 1641–1773 (1784), Bp., MTA Egyetemtör-
téneti Albizottság és ELTE Levéltára, 2007 (Felsőoktatástörténeti Kiadványok, Új sorozat, 6), 11–17.

 2 A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában az Esterházy család hercegi ágának levéltára 
(P 124), illetve a kismartoni Esterházy-kastély könyvtára. Vö. visKolcz Noémi, 17. századi ismeretlen 
hazai kisnyomtatványok a Magyar Országos Levéltárból = Magyar Könyvszemle, (123)2007, 185–199; 
zvara Edina, 17. századi ismeretlen társulati kiadványok a kismartoni Esterházy-könyvtárból, Pótlá-
sok az RMNy-hez = Crescit eundo, Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára, szerk. 
Simon Melinda, Perger Péter, Bp., Argumentum, 2012 (A MKsz és a MOKKA-R Egyesület Füzetei, 
4.), 237–241.

 3 visKolcz 2007, i. m. 185.
 4 Leírásukat l. a közlemény végén. A nyomtatványokat Mihalik Béla levéltárossal együtt találtuk 

meg, segítségét köszönöm. Leírásukban az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti 
Kutatások Osztályának munkatársai segítettek, amit ezúton is köszönök.

 5 Az említetteken kívül természetesen van korábbi szakirodalom is, pl. MoHl antal, A Mária-
kongregácziók története különös tekintettel hazánkra, Győr, 1898. Emellett számos gimnáziumtörté-
neti feldolgozás is tartalmaz a társulatokra vonatkozó adatokat; Nagyszombat és Pozsony esetében: 
scHönvitzKy bertalan, A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története, Pozsony, 1896, 89–94 és HorvátH 
Zoltán, A nagyszombati katolikus Érseki Főgimnázium története, Nagyszombat, 1895, 46. a nemzetközi 
szakirodalomból két jó összefoglaló: cHatellier, Louis, The Europe of the Devout, transl. by Jean birrell, 
Cambridge, 19912 (eredetileg 1987-ben, franciául jelent meg); O’sullivan, Patrick, Congregationes 
Marianas (= CC. MM.) = o’neill Charles E., –. doMínguez, Joaquín M., Diccionario histórico de la 
Compania de Jesús, I, Roma–Madrid, 2001, 914–918.
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kongregáció, a nagyszombati Sarlós Boldogasszony- és a pozsonyi Gyümölcsoltó Boldogasszony-
kongregációknak a hazai társulatok között elfoglalt helyére utalok. Kevéssé közismert az a folyamat, 
amelynek során a 16. századi kezdetek után a 17. század elején a jezsuita rendhez kötődő társulatok 
több hullámban egyre nagyobb területen és egyre szélesebb társadalmi rétegeket érintően elterjedtek 
a Magyar Királyságban is. A nyugat-európai, valamint az osztrák rendtartomány nyugatabbi területe-
ihez képest kissé megkésett fejlődés hazánkban a század húszas éveitől öltött jelentősebb méreteket. 
A kezdeti időszakban (a 16. század utolsó két évtizede és a 17. század legeleje) a jezsuiták kolozsvári 
kollégiumában, Gyulafehárvárott, valamint Vágsellyén jöttek létre társulatok.6 a második hullámban 
a legkorábbi hazai kollégiumalapításokhoz kötődően Zágrábban, Homonnán, majd Nagyszombatban 
alakultak meg a kongregációk. Ezeket rövidesen, az 1620–1630-as években újabb társulatok követték 
részben a diákok mellett a városi lakosságot összefogva, részben pedig a tanulók egyes csoportjait 
(különböző korosztályokat) megcélozva.7 Ezzel párhuzamosan az újonnan alapított kollégiumokban 
is megindult a társulatok tevékenysége: Pozsonyban, Győrben, majd a negyvenes évekre Sopronban 
is.8 Végül a század közepére (1660-ig) a jezsuita rend terjeszkedésének köszönhetően Gyöngyösön, 

 6 Balázs 2006, i. m. 133–140.
 7 A zágrábi társulatok kezdeteire vonatkozó adatok: 1612, a diákok Mária-társulata (tüsKés, KnaPP 

1992, i. m. 24; Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I., ii, (1601–1640), coll. et ed. 
Ladislaus Lukács, Romae, 1982 (Monumenta Historica Societatis Iesu, 125), 170 – 1615. év); 1625, 
a városiak Nagyboldogasszony-társulata (Uo., 301); 1656, a városiak Haldokló Krisztus-társulata (La-
dislaus Lukács, Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I., iii, (1641–1665), romae, 
1990, 470); 1664, Szent Izidor-társulat és az ifjabb diákok Mária-társulata (Uo., 800). A homonnai 
diáktársulat először 1614–1619 között működött (tüsKés, KnaPP 1992, i. m. 24). a nagyszombati tár-
sulatok kezdeteiről: 1617, a diákok Sarlós Boldogasszony-társulata (Uo., 25); 1623, a városiak Szent 
Kereszt-társulata (luKács, Catalogi personarum II, i. m. 268); 1636, az ifjabb diákok Szeplőtelen 
fogantatás-kongregációja (Uo., 463; HorvátH 2000, i. m. 46); 1650, a városi németek Gyümölcsoltó 
boldogasszony-társulata (luKács, Catalogi personarum III, i. m. 272); 1652, a legifjabb diákok 
Angyalok Királynéja-társulata (Uo., 330; HorvátH 2000, i. m. 46 – tévesen 1666); 1660, a városiak 
Haldokló Krisztus-társulata (luKács, Catalogi personarum III, i. m. 659).

 8 A pozsonyi társulatok kezdeteire vonatkozó adatok: 1629–1630, a városi németek Mária-társulata 
(scHönvitzKy 1896, i. m. 91; luKács, Catalogi personarum II, i. m. 354 – 1631. év); 1634, a diákok 
Gyümölcsoltó Boldogasszony-kongregációja (Uo., 409; scHönvitzKy 1896, i. m. 90 – 1636. év); 1647, 
városi Haldokló Krisztus-társulat (Uo., 92, tüsKés, KnaPP 1992, i. m. 25; luKács, Catalogi personarum 
III, i. m. 239 – 1649. év); 1664, a szlávok Haldokló Krisztus-társulata (Uo., 786). A győri társulatok 
kezdeteiről: 1631, a diákok Gyümölcsoltó Boldogasszony-társulata (HorvátH 2000, i. m. 87; acsay 
Ferenc, A Győri Katholikus Főgimnázium története 1626–1900, Győr, 1901, 151; luKács, Catalogi 
personarum II, i. m. 433 – 1635. év); a városi magyarok Mária-kongregációja (Uo., 452; acsay 1901, 
i. m. 151 – 1638. év); 1636, a városi németek Győzedelmes Mária-társulata (luKács, Catalogi persona-
rum II, i. m. 452; acsay 1901, i. m. 151 – 1638. év); 1654, városi Haldokló Krisztus-társulat (luKács, 
Catalogi personarum II, i. m. 382); a városi magyarok Haldokló Krisztus-társulata (luKács, Catalogi 
personarum III, i. m. 822). A soproni társulatok kezdeteiről: 1640, a diákok Gyümölcsoltó Boldog-
asszony-kongregációja (Robert scHWartz von Megyes, Die Geschichte des Kollegs der Gesellschaft 
Jesu in der königlichen Freistadt Sopron (Ödenburg) 1636–1773, Veszprém, 1935, 78; tüsKés, KnaPP 
1992, i. m. 26; luKács, Catalogi personarum III, i. m. 72 – 1643. év); 1640, a városi németek Krisztus 
teste-társulata (tüsKés, KnaPP 1992, i. m. 24; luKács, Catalogi personarum III, i. m. 72 – 1643. év); 
1662, a városi magyarok, illetve külön a németek Haldokló Krisztus-társulatai (luKács, Catalogi 
personarum II, i. m. 698).
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Besztercebányán, Varasdon, Kassán, Szepeshelyen és Trencsénben is működtek kongregációk.9 Mind-
ezzel csak azt kívántam érzékeltetni, hogy a 17. századi hazai társadalom és művelődés vizsgálatakor 
e szervezetek tevékenysége is fontos tényező – nem pusztán az egyháztörténet vagy a rendtörténet 
szempontjából.

Ahogy Viskolcz Noémi is leírta, e társulatok között a nagyszombatiaknak és a pozsonyiaknak 
kiemelt jelentőségük volt. Nagyszombat a jezsuita rend hazai központja, egyúttal az esztergomi ér-
sek székhelye, és az egyetem működése miatt országos szintű oktatási és művelődési központ volt. 
Pozsony a Királyság kormányzati központja, koronázó város, az országgyűlések helyszíne és szintén 
jelentős jezsuita kollégium székhelye – szintén igen fontos város volt. Nagyszombatban a társulati 
életről a legfontosabb források, a kongregációs albumok nem ismertek; nem maradtak fenn, esetleg 
lappanganak.10 Az első társulat itt Mária látogatása, azaz Sarlós Boldogasszony (július 2.) titulussal 
1617-ben alakult meg a diákok számára, ezt követte a városiaknak alapított Szent Kereszt-kongregáció. 
Az első társulatból 1636-ban vált ki az ifjabb tanulóknak szervezett Szeplőtelen fogantatás-társulat, 
amelyet a század közepére további három követett: a német nyelvű városi lakosság számára létrehozott 
Gyümölcsoltó Boldogasszony-, a legifjabb diákoknak alapított Angyalok Királynéja, valamint a váro-
siaknak megszervezett Haldokló Krisztus-társulatok.11 Pozsonyban először a városiak Mária-társulata 
alakult meg (1629–1630), majd 1634-től működött a diákok Gyümölcsoltó Boldogasszony-társulata. 
Ezeket itt is újabb társulatalapítások követték a század közepén. A városiak Haldokló Krisztus-társulata 
1647-ben már működött, amelyből a hatvanas évekre kivált egy, a szláv nyelvűek számára fenntartott, 
hasonló nevű társulat is.12

A pozsonyi diáktársulat működéséről fennmaradt albuma és diáriumai alapján pontosabb ismere-
tekkel rendelkezünk.13 Élén a kollégium rektora által kinevezett praeses állt, aki egyben a gimnázium 
retorikatanára is volt. Mellette két asszisztenst választottak; az 1660–1670-es évekre állandósult 

 9 Gyöngyösön: 1644, a diákok Nagyboldogasszony-társulata (Molnár antal, Mezőváros és 
katolicizmus, Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században, bp., 2005 
(METEM Könyvek, 49), 126; luKács, Catalogi personarum III, i. m. 302 – 1651. év); 1670, a váro-
siak Haldokló Krisztus-társulata (Molnár 2005, i. m. 127). Besztercebányán: 1650, a diákok Sarlós 
Boldogasszony-kongregációja (jurKovicH Emil, A besztercebányai kir. kath. főgymnasium története, 
Besztercebánya, 1895, 40). Varasdon: 1651, a diákok Mária(?)-társulata (luKács, Catalogi persona-
rum III, i. m. 302); 1664, a városiak Haldokló Krisztus-társulata (Uo., 806). Kassán: 1653, a diákok 
Szeplőtelen fogantatás-társulata (KnaPP 1995, i. m. 794; luKács, Catalogi personarum III, i. m. 371); 
1665, a városiak Haldokló Krisztus-társulata (KnaPP 1995, i. m. 794). Szepeshelyen: 1653, a városiak 
Haldokló Krisztus- és a diákok Nagyboldogasszony-társulata (luKács, Catalogi personarum III, i. m. 
357–358). Trencsén: 1656, a diákok Szeplőtelen fogantatás-társulata (KrasznyánszKy Károly, A tren-
cséni „Mária Kongregáció” története = A trencséni kir. kath. főgymnasium értesítője az 1905–1906. 
tanévről, Trencsén, 1906, 5; luKács, Catalogi personarum III, i. m. 496 – 1657. év).

10 Vö. visKolcz 2007, i. m. 191, 35. jegyz.
11 Vö. 7. jegyz.
12 Vö. 8. jegyz.
13 Album Sodalium Marianorum Congregationis Annunciatae Beatae Virginis Mariae in Collegio 

Societatis Iesu Posoniensi a. 1637–1745. Országos Széchényi Könyvtár (Bp.), Kézirattár, Fol. Lat. 3392. 
(a továbbiakban: Album); Diarium Congregationis Beatissimae Virginis Mariae Ab Angelo Salutatae 
in Gymnasio Societatis Iesu Posonii ab anni 1709. Novembri. Országos Széchényi Könyvtár (Bp.), 
Kézirattár, Oct. Lat. 468; Diarium Congregationis Studiosorum sub titulo Beatissimae Virginis Mariae 
ab Angelo Salutatae a die 14. Novembris Anni 1751. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Bp.), 
Kézirattár, Tört. Napló 2. r. 5. sz.

2013-3 Könyvszemle 265-408-korr-4.indd   374 2013.10.13.   16:01



 Közlemények 375

további 14-18-féle tisztséget pedig 45-50 
sodalisszal töltötték be. A tagfelvételt 
gyakran a tituláris ünnepen, Gyümölcs-
oltó Boldogasszonykor (március 25.) 
tartották. Ezt fényes külsőségek között 
ünnepelték, az ünnepi misére a pozsonyi 
kanonokokat és a világi főméltóságo-
kat, a magyar kamarai tisztviselőket is 
meghívták, a főcelebráns gyakran maga 
az esztergomi érsek volt. A tagok heti, 
rendes gyűléseiken közösen imádkoztak 
és a praeses prédikációját hallgatták 
meg. Havonta két közös officiumot 
tartottak, egyet a társulat élő, egyet 
elhunyt tagjaiért. Önmegtagadásaik és 
jótéteményeik mellett fontos szerepe volt 
a körmeneteknek és a zarándoklatoknak 
is.14 A társulatnak saját eszközei és javai 
is voltak; a legfontosabbak a társulati 
album és a két díszzászló, labarum. 
Közös helyiségük, a mariánus orató-
rium a kollégium épületében lehetett, 
a Szent Márton-templomban pedig saját 
oltáruk volt. Az adományok valamint 
a pénztár bevételeinek és kiadásainak 
számontartására az 1680-as évek végétől 
számadáskönyvet vezettek, ez sajnos 
nem maradt fenn. A pénztár jövedelmei 
főképp a tagok és előkelő támogatóik 
adományaiból folytak be. rendszeres 
kiadást jelentettek az ünnepek repre-
zentációs költségei, a kinyomtatott társulati meghívók és halotti katalógusok, valamint a társulat által 
újévi ajándékként osztott xeniumkönyvek.15 Emellett a 17. század közepétől szokás volt szentképek havi 
osztogatása (menstruorum sanctorum distributio) a diákok között, a szentek iránti tisztelet serkentésére.

A nagyszombati társulat működése lényegi elemeiben megfelelt az ismert pozsonyi példának. A két 
társulat közötti hasonló vonásokat erősíti, hogy egyaránt nagy számban voltak saját kiadványaik, amelyek

14 Több évben feljegyezték a pozsonyhidegkúti (ma Dúbravka, Pozsony városrésze) Rózsafüzér 
Királynője-kegykápolnához szervezett zarándoklatokat is, vö. Album, 97v, 108r.

15 Az ajándékkönyvosztás szokásáról és a xeniumkötetekről bővebben: Kádár Zsófia, A pozsonyi 
jezsuita kollégium Mária-társulatának könyvkiadása és könyvterjesztése = Egyháztörténeti Szemle, 
(14)2013, 1, 5–45.
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a Knapp Éva által a társulati kiadvá-
nyok kategóriáiként említett csoportok 
mindegyikét képviselték.16 a negyedik 
csoportba sorolt alkalmi nyomtatvá-
nyok között a 17. századból mindkét 
városból több példány is ismert. Ezek 
jórészt társulati meghívók és az ezekhez 
csatolt halotti katalógusok.

Nagyszombatból a sarlós boldog-
asszony-diákkongregációtól az 1650., 
1651., 1652., 1656., 1670., 1673., 
1677., 1686. évekből ismertünk eddig 
meghívókat, amelyekhez 1656-tól 
minden alkalommal nyomtatott ha-
lotti katalógus is járult.17 Az újonnan 
megtalált 1659. évi meghívó ezeknek 
a forrásoknak a sorába illeszkedik 
(l. 1–2. kép). Egyleveles, fólió alakú 
nyomtatvány, a rektóján a társulati 
meghívó, a verzóján a halotti kataló-
gus olvasható. A hátlapon körzetekkel 
övezett halálfej látható, alatta sorolják 
fel az 1658. szeptember–1659. május 
között elhunyt tagokat.18 Ez formailag 
egyezik a társulat 1656-ban kelt meg-
hívólevelével és halotti katalógusával 
(RMNY 4, 2661. sz.), amelynek hát-
oldalán szintén ugyanez a halálfejes 

16 A Knapp által említett kategóriák: 1. felvételi lapok, 2. társulati könyvek, 3. ajándékkönyvek 
(xeniumok) és egyéb áhítati művek, 4. különféle alkalmi nyomtatványok (meghívók, halotti kataló-
gusok, szertartáskönyvek, működést engedélyező oklevelek, alkalmi prédikációk stb.). KnaPP 2001, 
i. m. 30–33; vö. visKolcz 2007, i. m. 190. Knapp a nagyszombati társulatnak 19, a pozsonyinak
16 kiadványát említi, vö. KnaPP 2001, i. m. 209–211 (Nagyszombat, Jezsuita kollégium II. Mária 
látogatása t.); 223–225 (Pozsony, Jezsuita templom V. Angyali üdvözlet t.). A társulatok további meg-
hívóiról, halotti katalógusairól (ill. további kiadványairól) l. alább.

17 Vö. visKolcz 2007, i. m. 191–196; zvara 2012, i. m. 239–240. Ezek közül kettő (az 1656. és 
1670. éviek) helyet kaptak az RMNy legújabb kötetében is: Régi Magyarországi Nyomtatványok, 4, 
1656–1670, szerk. P. Vásárhelyi Judit, Bp., Akadémiai, 2000 (továbbiakban: RMNy 4.) 2661. sz., 3672. 
sz. (A kötet függelékében képüket is közölték.)

18 A rektón a nagyszombati akadémiai (egyetemi) nyomda „R” iniciáléja: v. ecsedy Judit, A régi 
magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század, i, Nyugat- és észak-magyarországi nyomdák, 
Bp., Balassi, 2010 (Hungaria Typographica, II), 192, 779, VI/1. sor. A verzón fölül körzetekkel övezett 
halálfej: Uo., 178, 700, I/506. sor (halálfej) és Uo., 195, 792, VIII/29. sor (körzetek – V. Ecsedy Judit 
1662–1671 között adatolja, ez egy korábbi előfordulása). A halotti katalógus „C” iniciáléja: Uo., 192, 
780, VI/5. sor. Az 1658. és 1659. évi halottak felsorolása előtt, között és után szereplő nyomdai cifrák 
közül a felső és a középső sor: Uo., 194, 790, VIII/9. sor; alsó sor: Uo., 194, 791, VIII/10. sor.
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nyomdadísz található. a két nyom-
tatványon a halotti katalógus alatti 
szakasz is részben egyezik: az 1659. 
évi kiadványon is szerepel a társulat 
regulája szerint a halott tagokért mon-
dandó imák felsorolása. A nyomtatvány 
a nagyszombati egyetemi nyomda
kiadványaként azonosítható.19 A meghívó 
előoldalának aljára három „aláíró” nevét 
nyomtatták, akik a társulat képvisele-
tében a címzetteket a tituláris ünnepre 
(július 2.) hívták meg. Az első Lippay 
György esztergomi érsek, a társulat 
praefectusa, azaz a jezsuita renden 
kívüli (világi) elöljárója. Neve – mint 
reprezentatív vezetőjéé – alatt kisebb 
betűkkel szerepel a társulat tényleges 
világi vezetője, galántai Esterházy 
(Eszterhasi) Ferenc gróf,20 a társulat 
vicepraefectusa, illetve a titkár, secreta-
rius tisztében Joannes Lode, a filozófia 
magisztere, teológushallgató.21

Pozsonyból a tanulók Gyümölcsoltó 
boldogasszony-társulatától a korai 
időszakból a nagyszombatinál ke-
vesebb, mindössze három meghívó 
volt eddig ismert az 1657., 1690., 
1709. évekből.22 Ezek mindegyi-
kéhez tartozik halotti katalógus is. 
A most előkerült, 1674. március 30. dátumú, a társulat tituláris ünnepére (március 25.) szóló23 
meghívó szintén egyleveles, fólió alakú nyomtatvány, de nyomtatott halotti katalógus nélkül 
(l. 3. kép). Formailag hasonlít az 1657. évi meghívóra, ez is a nagyszombati egyetemi nyomda

19 Az azonosítást V. Ecsedy Judit végezte el, aki mellett köszönöm Bánfi Szilvia és P. Vásárhelyi 
Judit segítségét, tanácsait is.

20 Esterházy (I.) Ferenc (1641–1685), Miklós nádor fia, Pál nádor öccse. A család fraknói vonalán 
belül az ifjabb grófi ág megalapítója. Pápai kapitány, Zala és Somogy megyék főispánja. Nagyszom-
batban diákként lehetett a társulat tisztségviselője. nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és 
nemzékrendi táblákkal, IV, Pest, 1858, 81, 90–91.

21 Joannes Lode selmecbányai, polgári származású, német anyanyelvű diák, 1656-tól volt a böl-
csészkar, 1659-től a teológiai kar hallgatója. Kádár Zsófia, Kiss beáta, PóKa ágnes, A Nagyszombati 
Egyetem Hittudományi Karának hallgatósága 1635–1773, Bp., ELTE Egyetemi Levéltár, 2011 (Feje-
zetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 26, Varia Theologica, PPKE HTK, 3), 382. sz.

22 Vö. visKolcz 2007, i. m. 193–197. Az első (1657. évi): RMNy 4, 2726. sz.
23 A tituláris ünnep 1674-ben húsvétvasárnapra esett, ezért (valószínűleg a tisztújítással együtt) később, 

április 1-jén ünnepelték. Így érthető, hogyan lehet március 30-ra datálva a meghívó. Vö. Album, 69v.
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kiadványa.24 A meghívó „aláírói” ebben az esetben is a társulat elöljárói: Szenczy István pozsonyi 
kanonok,25 a társulat rektora (világi elöljárója) és zombori Lippay Miklós titkár (secretarius). Pozsony 
esetében a társulati album alapján e tisztségviselők azonosítása is lehetséges. Szenczy 1670–1684 kö-
zött állt a társulat élén; 1684-ben választották helyébe Jaszlóczy Jakab cikádori apátot.26 A leköszönő 
Szenczy ekkor hat gyertyatartót és 30 aranyforintot adott a kongregációnak kegyes adományul.27 Lippay 
Miklós 1673-ban az albumban a társulat titkáraként van feltüntetve, 1674-ben már – az előrelépést 
jelentő – második asszisztensként szerepel.28

Igen érdekes a meghívó hátoldala is. Itt a kongregáció papírfelzetes viaszpecsétje fölött valószínűleg 
címzettként szerepel a „szomszédos” nagyszombati Mária-társulat (Sodalitas B. M. V. Tyrnavien[sis]), 
ami az említett Sarlós Boldogasszony-kongregációval lehet azonos. A hátoldalon visszahajtott lap belső 
oldalán pedig egy – sajnos részben körbevágott, így csonka – kézzel írott halotti katalógus olvasható. 
Nem tudni, vajon költségkímélés céljából vagy más okból választották-e 1674-ben azt a megoldást, 
hogy a megszokott nyomtatott forma helyett tollal írták fel a halottak névsorát a meghívó hátlapjára. Az 
sem tisztázott, hogy ez az eljárás máshonnan ismert-e. A hátlapon feltüntetett adatok a következők:29 
„Nomina sodalium defuncto[rum:] / 1673 / R. P. Martinus Hanula30 Pos[onii] / 14 Aprilis / R. P. Phi-
lippus Causich Posoni[i]31 / R. D. Martinus Lehocky Paroc[hus] / Basony in 10bri32. / 1674. / Paulus 

24 Pozsonyban 1674-ben nem működött nyomda, a Zerweg-nyomda a következő évtől üzemelt 
(1675–1678), vö. v. ecsedy Judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800, 
Bp., Balassi, 1999, 102. A nyomtatvány „T” iniciáléja eddig a nagyszombati nyomdából ismeretlen volt, 
de V. Ecsedy Judit megállapítása szerint más betűi egyértelműen ehhez a nyomdához kötik. A nagy-
szombati nyomda rendszeresen adott ki a pozsonyi társulat által rendelt műveket, sok xeniumkönyvet 
is, vö. Kádár 2013, i. m.

25 Szenczy István (?–1696) magyar nemesi származású, a pozsonyi jezsuita kollégium után a bécsi 
Pazmaneum hallgatója, 1664-től pozsonyi kanonok, 1685-től prépost és pozsonyi plébános, címzetes 
almisi püspök. riMely Carolus, Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum 
ep. olim SS. Salvatorem, Posonii, 1880, 272; fazeKas István, A bécsi Pazmaneum magyarországi 
hallgatói 1623–1918(1951), Bp., ELTE Levéltár, 2003 (Magyarországi diákok egyetemjárása az 
újkorban, 8), 312. sz.

26 Jaszlóczy Jakab (?–1708) szláv származású, a nagyszombati egyetemen, majd a bécsi Pazma-
neumban tanult, 1676-tól pozsonyi kanonok, 1686-tól őrkanonok, 1697-től címzetes tribuni püspök, 
1698-tól prépost és pozsonyi plébános. riMely 1880, i. m. 273; fazeKas 2003, i. m. 380. sz.

27 Album, 70r, 103r.
28 Album, 69v.
29 A sorok határait / jellel jelöltem.
30 Hannula Márton (1633–1673) szláv származású jezsuita, 1653-tól a nagyszombati egyetem bölcsész, 

1660–1662 teológiai hallgatója. 1670–1673 között működött Pozsonyban, 1673-ban a városi németek 
„Mária a haldoklók anyja” titulusú társulatának (Congregatio Beatae Virginis Matris Agonizantium) 
praefectusa volt. Pozsonyban halt meg 1673. április 24-én. Ladislaus luKács, Catalogi personarum et 
officiorum provinciae Austriae S.I., IV, (1666–1683), Romae, 1990, 310; Ladislaus luKács, Catalogus 
generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551–1773), 
i, romae, 1987, 508; Kádár, Kiss, PóKa 2011, i. m. 326.

31 Philippus Kausich (1618–1673) horvát származású jezsuita, 1641–1644 között tanult Nagyszom-
batban a bölcsészkaron, ekkor lehetett a társulat aktív tagja. 1673. október 31-én halt meg Pozsonyban. 
luKács, Catalogi personarum II, i. m. 636.

32 Bazin, Decembri
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Prisalich Rhetor33 14 Fe[bruarii]”. A halotti katalógus kézzel írott változata is jelzi, mennyire fontosnak 
tartotta a társulat saját halottainak nyilvántartását; értük ugyanis név szerint imádkoztak. Az egykori 
tagokat és pártfogóikat ezért is igyekeztek számon tartani. Egyrészt a volt tagoknak illett időnként 
a társulatnak jelezni hollétüket. Másrészt pedig az elöljárók utólag az albumba bevezették a tagokra 
vonatkozó legfontosabb információkat: Pozsony esetében jellemzően az egyházi pályára (világi papi 
pályára, szerzetesrendbe) lépés időpontját, illetve a halál tényét – olykor a halál évét vagy dátumát, 
illetve helyét és módját is.34

Az újonnan előkerült két társulati kisnyomtatvány a hazai régi nyomtatványok sorát tovább bővíti, 
egyúttal ráirányíthatja a figyelmet esetleges új lelőhelyekre: a szerzetesrendek gyűjteményeinek eddig 
csak részben feltárt anyagára is.

A két társulati meghívó leírása az RMNY gyakorlata szerint a következő.

RMNy, S 2863
[1] Sodalitas Beatissimae Virginis Visitantis in academico Societatis Jesv collegio Tyrnaviae erecta et 

confirmata. – [2] (Catalogus defunctorum e Tyrnaviensi B. M. V. Visitantis Sodalitate, qui innotvervnt, 
à mense Ivlio vsqve ad praesentem.) (Tyrnaviae 1659) [typ. Academicis]

[1] fol. – 2o – 235 x 155 mm – Orn., init.

Katolikus társulat meghívólevele és halottairól szóló értesítő. – Ennek az egyetlen példányban 
fennmaradt, egyleveles nyomtatványnak a rektóján a nagyszombati egyetem Sarlós Boldogasszony-
társulatának Nagyszombatban (Ex Oratorio Mariano) 1659. június 15-én (Decimo Septimo Calendas 
Julii) kelt meghívólevele olvasható a kongregáció tituláris, névadó ünnepére (július 2.), Lippay György 
esztergomi érsek, a társulat praefectusa, galántai Esterházy (Eszterhasi) Ferenc gróf, a társulat viceprae-
fectusa valamint Joannes Lode teológushallgató, társulati titkár (secretarius) nyomtatott aláírásaival. 
A hátlapon koponyát és csontokat ábrázoló, körzetekkel körülvett nyomdadísz alatt sorolták fel a társulat 
1658. szeptember 16. és 1659. május 30. között elhunyt tagjainak nevét, olykor haláluk napjával és 
helyével együtt, éves bontásban a következőképpen: „1658: Georgius Nagymihaly de Nagymihaly, 
Tabulae Regiae assessor, &c. in Boros 16. Septembris … Stephanus Olas Kolosvary, benefactor, in 
Novembri … Thomas Hussti,35 canonicus Agriensis, in Decembri. 1659: Georgius Bartholoviz, Viennae 
in Ianuario … Matthias Feyerpataki,36 canonicus Nitriensis, benefactor, in Aprili … Stephanus Bayczy, 
Szakolczae 30. Maij.” Legalul a társulat szabályzatának XVIII. és XIX. regulája szerint a halottakért 
mondandó ima és evangéliumi idézet (Máté 7, 12) található.

Az impresszum nélkül megjelent nyomtatvány nyomdai kiállítása alapján a nagyszombati egyetemi 
nyomdában készült (Bánfi Szilvia és V. Ecsedy Judit szóbeli közlése).

33 Paulus Prisalich az 1672/1673. tanévben a retorika évfolyamának diákjai között szerepel a pozsonyi 
kollégium anyakönyvében. Vö. Matrica gymnasii Posoniensis, ab anno 1650, usque ad annum 1725. 
Főszékeskáptalani Könyvtár (Esztergom), Coll. Batthyány, Cat. IX. Lit. Tit. I. f., 119v.

34 A pozsonyi társulat albumában az 1637–1667 közötti időszak névsoraiban összesen 376 későbbi 
bejegyzés szerepel.

35 Valószínűleg azonos az egri kanonokként (a szakirodalomban más keresztnévvel) ismert Huszty 
Pállal. Ő 1657-től volt az egri káptalan tagja, kassai plébános, ungi főesperes. 1658. október 11-én halt 
meg Kassán, 46 évesen. nováKy József, Memoria dignitatum et canonicorum cathedralis ecclesiae 
Agriensis = Adatok az egri egyházmegye történelméhez, IV, szerk. lesKó József, Eger, 1907, 211–212.

36 Fejérpataky Mátyás Liptó megyei nemes családból való, 1645-ben már nyitrai kanonok, majd 
pásztói apát és éneklőkanonok, 1655-ben jelen volt a pozsonyi országgyűlésen. vagner József, Adalékok 
a nyitrai székes-káptalan történetéhez, Nyitra, 1896, 229.
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Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára I. (1773 előtti iratok) 
– Miscellanea – 1659. június 15.

RMK II. 1340a37

Alma Sodalitas Annvntiatae ab Archangelo Virginis In Cardinalitio Societatis Iesv Collegio Poso-
niensi erecta & confirmata. (Tyrnaviae 1674) [typ. Academicis]

[1] fol. – 2o – 240 x 150 mm – Init.

Katolikus társulat meghívólevele. – Az egyetlen példányban ismeretes nyomtatványnak csak 
a rektójára nyomtattak. Ezen a pozsonyi jezsuita kollégium Gyümölcsoltó Boldogasszony-társulatának 
Pozsonyban (Posonii ex Oratorio nostro Mariano) 1674. március 30-án (die [30.] Martii Anno â Virginis 
partu M. DC. LXXIV., a nap egykorúan, kézzel van beírva) kelt meghívólevele olvasható a társulat 
tituláris, névadó ünnepére (március 25.), amelyet ebben az évben a húsvétvasárnappal való egybeesése 
miatt később, április 1-jén tartottak. Alul a társulat elöljáróinak, Szenczy István pozsonyi kanonoknak, 
a kongregáció rektorának és zombori Lippay Miklós titkárnak a nyomtatott aláírásai. A hátoldalra 
a papír visszahajtott, három oldalról körbevágott részére egykorú kézírással a társulat 1673. április 
14.–1674. február 14. között elhunyt tagjainak neveit jegyezték fel, olykor tisztségüket, illetve a halál 
helyét és idejét is megjelölve. A hátoldalon a kongregáció papírfelzetes viaszpecsétje és valószínűleg 
a nagyszombati egyetem Sarlós Boldogasszony-társulatának szóló egykorú címzés is található.

Az impresszum nélkül megjelent nyomtatvány nyomdai kiállítása alapján a nagyszombati egyetemi 
nyomdában készült (Bánfi Szilvia és V. Ecsedy Judit szóbeli közlése).

Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára I. (1773 előtti iratok) – 
Miscellanea – 1674. március 30.

Kádár zsófia

37 Az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályának belső 
nyilvántartásában a nyomtatvány ezt a számot kapta.
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