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Holovics Ádám superiorsága 

A Dobronokira jellemzõ részletes és pontos feljegyzéseknek köszönhetõen kiváló for-
rásadottságú kezdeti idõszakot Holovics Ádám superiorsága (1636. október – 1637. 
október), a rezidencia kezdetének átmeneti szakasza követte.1 Ez az egy év azonban – 
a szerzõdésben foglalt feltételek mellett – a késõbbi fejlõdést meghatározó idõszak 
lett. Eredményei és kudarcai a visszatérõ Dobronoki mozgásterét is behatárolták, 
akinek ezután nem csak a soproni közhangulatot, hanem magának az alapítónak a 
szûk-markúságát és keménységét is le kellett gyõznie a rezidencia fennmaradása 
érdekében. 

Hogy Holovics Ádám2 kiválasztása a provinciális vagy Draskovich ötlete volt-
e, nem lehet eldönteni, mellette még Christophorus Wilpenhoffer3 neve jött szóba. 
A Dobronoki távolmaradásáról tudomást szerzõ püspök azonnal írt a 
provinciálisnak. Elkeseredett levelében sokatmondó bibliai hasonlattal élt: Saul 
(más atyák) legyõzött ezret, Dávid (Dobronoki) pedig tízezret.4 Dobronoki 
visszatartásáért Forró Györgyöt okolta, bár Lamormaininak írott levelébõl 
kiderül, hogy õ is Pázmányt látta a dolog hátterében.5 A megürült tisztségre 
Holovicsot javasolta, Wilpenhoffer superiorrá tételét ellenezte, „mert ö a mi 
dolgunkat, es hazánkat, nemzetünket nem tudgya, nem chak a Soproniakkal, de a körül 
valo magyar nemes emberekkelis nyajaskodni szükséges, es a föld csinnyat tudni”.6 A 

                                                           
* A tanulmány 1. része 2011. évi 4. számunkban jelent meg (a szerk.). 
1 Holovics superiorságára és Dobronoki későbbi tevékenységére (a jezsuiták és a soproni evangélikusok 

viszonyára) az alábbiakban hivatkozott szakirodalom mellett l. Payr: A soproni evangélikus egyházközség, 321–
325. 
2 Holovics Ádám (1581–1645), a rendi katalógusban „slavus”-ként van feltüntetve. A Draskovich Györggyel 

való kapcsolata és sokévi zágrábi tartózkodása alapján feltételezhető, hogy horvát (vagy horvátországi magyar) 
volt. Korábban tanított a zágrábi és nagyszombati kollégiumokban, Sopronba helyezése előtt pedig Győrben 

szolgált. 1635–1636-ban gyóntató és a kollégium spirituálisa, egyben a templomépítés vezetője. Lukács: 

Catalogi II., 624., 433. Soproni superiorságára l. Schwartz: Die Geschichte, 18–20. Holovicsot a rendfőnök nem 

tartotta a legalkalmasabb superiornak, de mást ő sem tudott helyette ajánlani. Vö. Muzio Vitelleschi levele 

Michael Sumereckerhez (1636. dec. 13., Róma), ARSI Austr. 5. I., 201. Holovics szept. 25-én indult el 

Sumerecker hívására Nagyszombatba. Vö. Holovics Ádám naplóbejegyzései Lkv. 107. (A naplóbejegyzések 
nem napokra tagoltak, ezentúl puszta oldalszámmal hivatkozom rájuk.) L. továbbá HCS, 65. 
3 Christophorus Wilpenhoffer (1597–1671), német jezsuita, 1636-ban az első soproni német szónok. Lukács: 

Catalogi II., 789–790. 
4 „Non sum quidem alligatus ad ullam personam, attamen unicum patrem Dobronoki, exciepere necesse est, de 

quo vere divere possum, Saul (alii patres) percussit mille, sed David (pater Dobronoki) decem millia.” Lkv., 

181., vö. 1Sám, 21, 12. 
5 Draskovich levele Sumereckerhez (1636. szept. 25., Sopron) Lkv. 181–182. Draskovich levele Lamormainihez 

(1636. szept. 27., Sopron) Lkv. 95–96. 
6 Draskovich levele Dobronokihoz (1636. szept. 25., Sopron) Lkv. 185–186. Némi iróniával jegyezte meg, hogy 
Dobronokinak is jobb lett volna Sopronban, ahol kiváló borbélya van, ez jobban meg tudta volna gyógyítani a 
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püspök egyúttal Sumereckernek és Dobronokinak is beszámolt a rezidencia 
birtokviszonyainak kedvezõ legújabb eredményérõl. Sikerült lemondatnia Nyéki 
Vörös Mátyást a keresztes javadalomról a saját javára.7 

Draskovich törekvése, hogy a keresztes javadalmat a jezsuiták számára 
megszerezze, a kegyúri viszonyok tisztázatlansága miatt hosszú évekig 
elhúzódott.8 A Keresztelõ Szent János-kápolnát – új épületeik tõszomszédságában 
– azonban már november 11-én használatukra bocsátotta.9 A püspök a keresztes 
javadalommal egy idõben törekedett a Krisztus Teste Confraternitasnak a 
jezsuiták számára való megszerzésére is. Ennek épületét a társaság már a 

                                                                                                                                                 
lábát, mint a nagyszombati orvosok. Nagyszombatba való visszatérésére ugyanis Dobronoki bal lába 

megbetegedett (kisebesedett), ezért néhány nap pihenésre kényszerült. Vö. Dobronoki naplóbejegyzése (1636. 

szept. 16.), Diarium, 46r. 
7 Ez ügyben a püspök Lamormaini segítségét is kérte, hogy a királyi jóváhagyás mihamarabb megszülessen. 

Lkv., 95. A lemondást novemberben II. Ferdinánd is megerősítette. Vö. HCS, 69., Szabady: Draskovich, 66., 

Schwartz: Die Geschichte, 15. 
8 A keresztes javadalom megszerzése hosszan elhúzódott és sok nehézséget okozott. A kegyuraságát korábban 

Nádasdy Tamás nádor szerezte meg, így később a Nádasdy család élvezte. HCS, 68–69. Nyéki Vörös Mátyás 

lemondása után Draskovichot már 1636. nov. 10-én beiktatták, vö. Lkv., 107., amelyet a Magyar Kamara 
utasítására Rosemann Sámuel soproni harmincados nov. 19-én megerősített. Vö. Szabady: Draskovich, 67., 

Schwartz 1936, 15. De a fiatalkorú Nádasdy Ferenc anyja, özvegy Révay Judit csak 900 forintnyi 

tizedbértartozásának elengedése fejében engedte át a püspöknek a keresztes javakat, azzal a kikötéssel, hogy 
nem fogja a jezsuiták kezére adni. A protestáns Révay Judit feltételét Draskovich nem vette túl komolyan, abban 

bízott, hogy az anya halála vagy Nádasdy nagykorúsága esetén a helyzet meg fog változni. Vö. Draskovich 

levele Lamormainihez (s.d. 1636. nov.?) Lkv. 155–156. A kollégium alapításának későbbi, 1640. és 1650. évi 

jogi rendezésekor a javadalom (és a pornói apátság) jelentette a legfőbb anyagi alapot, ezeknek a jezsuiták 

kezébe kerülése tehát igen fontos lett volna, és végül 1643-ban oldódott meg, addig folyamatos súrlódási 

felületet jelentett a Nádasdyakkal. Draskovich a keresztes javadalomnak a jezsuiták részére való átadását már 
1640-ben ígérte – vö. Fundatio collegii Soproniensis (1640. márc. 28., Bécs), Magyar Országos Levéltár 

(Budapest), Magyar kincstári levéltárak, Magyar Kamara Archívuma, Acta Jesuitica, E 152 (a továbbiakban: 

MOL E 152) Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 2. sz. 9r. (eredeti), Lkv. ktl. 28. (fogalmazvány), átírta: Holovics, 10. 
köt., 177–178, részben közli: Horváth 1930, 50. –, ehhez az özvegy Révay Judit hozzájárulását is megszerezte, l. 

Lkv. ktl. 21. sz. 1640 őszén azonban Nádasdy Ferenc már ellenezte, hogy a jezsuiták vegyék át a javadalmat, és 

épületébe helyezzék át iskolájukat, ezügyben a nádornál is panaszt tett. Arra hivatkozott, hogy beleegyezése 
nélkül a pöspök nem adhatja át a javadalmat, „Mivel eö keg[yel]menekis olly Conditióval conferaltatot, hogy 

semmit mi hirünk nelkul ne chelekedhessek.” – Nádasdy Ferenc levele Sopron városhoz (1640. nov. 30., 

Keresztúr) SVL, Lad. III. et C., fasc. III. 71., közli: Póda: A soproni kath. „parochia”, 96., részben közli: 
Horváth: A Soproni, 20–21. Draskovichnak a keresztes javadalom ügyében a várossal is meggyűlt a baja, ami a 

jezsuita iskola áthelyezésétől tartott leginkább, ezért akadályozta a javadalom átadását. Draskovich cáfolni 

igyekezett érveiket: a javadalom nem tartozik a város kegyurasága alá, afölött ő rendelkezhet mint javadalmas és 

saját hatáskörében átengedheti az épületeket a társaságnak használatra. Vö. Draskovich levele Sopron tanácsához 

(1640. dec. 4., Győr), SVL, Lad. III. et C. fasc. III. 72., közli: Póda: A soproni kath. „parochia”, 95–96., Horváth: A 

Soproni, 19–20. Paczot Ferenc akkori (1640–1641) soproni superiornak írott levele is azt tükrözi, hogy nem tartott 
különösebben a város és Nádasdy ellenkezésétől, l. Draskovich levele Paczot Ferenchez (1640. dec. 8., Győr), Lkv. 

ktl. 3. sz. Az idő múlása őt látszott igazolni, mert 1641 januárjában Nádasdy Ferenc már hajlott arra, hogy anyja 

feltételeit elfogadva átengedje a keresztes javakat a jezsuitáknak, vö. Rumer János provinciális Paczot Ferenchez 
(1641. jan. 18., Bécs), Lkv. ktl. 4. sz. A jogi átengedés ekkor még nem történt meg, de hozzájárult, hogy a püspök a 

jövedelmeket élete végéig a társaságnak juttassa. [Nádasdy Ferenc] válasza Draskovichhoz (s.d., 1641. jan. 18. 

után?) Lkv. ktl. 21a. A problémát – a beleegyezés megszerzésének nehézségét – az okozta, hogy a keresztes 
javadalom birtokosának kilétét a kegyuraságot élvező Nádasdyaknak elvileg jóvá kellett hagyniuk. A jezsuitáknak 

való átadás viszont ennek a lehetőségnek az elvesztését jelentette, ugyanis a társaság saját hatáskörében jelölte ki a 

rezidencia superiorait majd rektorait, akik jogilag egyúttal a keresztes javadalmat is birtokolták. 
9 Vö. Lkv. 197. 
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Kirchhaus átvételekor használatba vette (a püspök tiszttartója 1636. szeptember 
13-án már átadta Dobronokinak), de a társulat részérõl Nyéki Vörös Mátyás 
rektor és Chémy János konfrater csak szeptember 29-én mondott le a jezsuiták 
javára.10 Átengedték a társulat összes javait és birtokait azzal a feltétellel, hogy a 
társaság tartsa fenn és mûködtesse a Confraternitast a régi névvel, minden világi 
és egyházi tagját megtartva, a társulat rektora pedig mindig az egyik jezsuita pap 
legyen. Ha a jezsuiták eltávoznának, a jog és a javak a tagokra szálljanak vissza.11 
Holovics és Dobronoki superiorsága alatt tehát a rezidencia csak a várostól átvett 
Kirchhaus és a Confraternitás épületeit és birtokait, valamint a keresztesek egy-
kori templomát használta. A javakat azonban a püspöki felügyelet miatt csak 
részben kezelhették maguk. 

Holovics Ádám november 3-án érkezett meg új állomáshelyére társával, 
Leopoldus Gaglmayrral együtt.12 Sopronban Sumerecker meghagyása szerint 
haladéktalanul felkereste Draskovichot, hogy elmondhassa, felettesei miért nem 
küldhették vissza Dobronokit. Holovics az elõzményekrõl valószínûleg csak a 
provinciálistól tudott, és soproni tartózkodása alatt egyre kedvetlenebbé tette a 
püspök érezhetõ neheztelése, amiért a kívánt páter helyett õvele kénytelen 
beérni.13 Draskovich érkezésük után három nappal már 1000 forinttal Bécsbe 
küldte a két jezsuitát, hogy a rezidencia számára szükséges liturgikus és házi 
felszereléseket megvegyék.14 

November 6-án Sumerecker és társa, Pelliceroli látogattak Sopronba. Céljuk a 
helyszín megismerése, illetve a superior és az alapító közötti feszültség rendezése 
volt. A provinciális a Sopronba küldendõ rendtagok számáról és személyérõl tárgyalt 
Draskovichcsal, majd jelen volt az iskola november 8-i ünnepélyes Veni Sancte misé-
jén a Keresztelõ Szent János-templomban. Ekkor már Sopronban volt az elsõ tanító, 
Balthasar Mladovecz is, aki december elejéig egyedül látta el ezt a feladatot.15 Az 
iskolába ekkor 32 diák jelentkezett, valószínûleg egy (egybevont) parvista és 
principista osztály indult.16 

A jezsuiták számára átalakított épületeket november 12-én adták át, a 
rendtagok másnap be is költöztek új otthonukba. A felújítás azonban nem volt 

                                                           
10 A kanonok lemondása fejében megkapta a pápoci prépostságot. Vö. Bedy Vince: A pápóci prépostság és 

perjelség története. Győr, 1939, 42., Schwartz: Die Geschichte, 15. 
11 Nyéki Vörös Mátyás és Chémy János ünnepélyesen átengedik a Krisztus Teste Confraternitas javait a jezsuiták 

részére (1636. szept. 29.), SVL Lad. III. et C. fasc. II. 64. (másolat), közli Póda: A soproni kath. „parochia”, 92–

93., Horváth: A Soproni, 17–18. Vö. Szabady: Draskovich, 66. és MOL E 152, Coll. Soproniense Reg. fasc. 3., 

num. 29., num. 33., illetve Schwartz: Die Geschichte, 14. A társulat átadandó javai és tartozékai: a Sandtgrube 

utcai ház, mellette egy szőlővel, a medgyesi szőlőhegyen két szőlő, Katzendorffban egy szőlő, Saubrunban, 

Klausznerben, Stannerben, Ranischban egy-egy szőlő, Glaszerben kettő, Kircherben egy, Hochmuthban egy. A 
szőlők azonosításához l. Atlasz: adattári rész, 23.1 (mezőgazdaság). (Nem minden szőlő azonosítható.) 
12 Leopoldus Gaglmayr (1609–1649), egy frissen pappá szentelt cseh jezsuita volt, aki csak a tanévkezdésre 

küldött magisterek megérkezéséig maradt Sopronban. Vö. HCS, 65., Lukács: Catalogi II., 444., 596. 
13 Lkv., 107., HCS, 66. 
14 HCS, 66., Draskovich levele Dobronokihoz (1636. okt. 10., Sopron) Lkv. 189–192. Ágytakarókat és fehér 

kazulának, illetve felsőruhának való anyagokat vettek, vö. Lkv., 107. 
15 Balthasar Mladovecz (1612–1637), szepesi származású jezsuita, 1636. okt. 16-án érkezett Sopronba 

Leobenből, de később megbetegedett, Bécsbe küldték, és 1637. jún. 27-én meghalt. Lukács: Catalogi II., 680., 

HCS, 71., 75. 
16 Lkv., 107., HCS, 66–67. 
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teljes körû, a páterek panaszkodtak a rossz ablakok és tetõ miatt. Birtokba vették 
a szõlõket is, és mivel csak ketten voltak, a ház régi lakói közül felfogadtak egy 
egyedülálló szõlõmûvest, Balázst, András nevû kisfiával, aki a jezsuitáknak 
átadott szõlõket elég jól ismerte, értett mûvelésükhöz és a fõzéshez is. Rajta kívül 
Fejér Mihályt alkalmazták a házimunkákban való segítésre, aki ministrálni is 
tudott.17 

Holovics feljegyzései és a historia domus szerint Draskovich nem látta el 
rendszeresen pénzzel a rezidenciát, ami a superiornak kezdettõl fogva nehézséget 
okozott.18 A püspök szemében ugyanis ekkor válhatott egyre kilátástalanabbá, 
hogy Dobronokit mégis visszaszerezze alapítványa számára, Vitelleschi generális 
újabb levele ugyanis, miután megköszönte a társaság Sopronba való bevezetését, 
nem kecsegtette a páter visszaküldésével: Pázmány szolgálatába elõbb 
bocsátották, ezért nem helyezhetik a bíboros sérelmével Sopronba.19 

A patthelyzetet 1637 elején két haláleset oldotta fel: februárban II. Ferdinánd, 
márciusban pedig Pázmány távozott az élõk sorából. Draskovich ugyan 
sikertelenül pályázott a megürült érseki méltóságra,20 azonban nem lett 
kegyvesztett, fontos diplomáciai küldetést kapott: 1637 augusztusában az új 
uralkodó, III. Ferdinánd Varsóba küldte Cecilia Regina fõhercegnõvel, akit IV. 
Ulászló feleségének szántak.21 Augusztus 12-én írt Holovicsnak: váratlanul 
Lengyelországba kell utaznia, ha visszajöveteléig pénzre volna szüksége, kérjen 
kölcsön.22 

A fõpap távolléte nem kedvezett az amúgy is kiegyensúlyozatlanul ellátott, 
gyakran anyagi nehézségekkel küzdõ soproni rendháznak. Holovicsnak 
valószínûleg nehezére esett a megkezdett építkezéseket pénz és kellõ támogatás 
nélkül folytatni.23 A kedvét vesztett házfõnöknek és Draskovichnak is örömére 
szolgálhatott, hogy Sumerecker október 15-én újra Dobronokit jelölte ki soproni 
superiornak.24 Holovics október 18-án hagyta el a várost.25 

 

                                                           
17 HCS, 68. 
18 Lkv., 107., HCS, 68. „Nullam ad hos et nostros sustentandos pensionem certam habebat superior, sed quod 

quantum et quando placebat episcopo subsidium dare pecuniarium, illud accipiebat et cum multis quidem 
molestiis ac difficultatibus, quas res nummariae secum ferunt.” 
19 Vitelleschi levele Draskovichhoz (1636. nov. 29., Róma) Lkv. 195. Vö. HCS, 46. 
20 Draskovich komoly terveket szőtt az esztergomi érsekség megszerzésére. Számított Esterházy nádor, 

Trautmannsdorff kancellár és Anton Wolfradt bécsi püspök támogatására. Vetélytársai (ismét) Lósy Imre egri és 

Lippay György veszprémi püspök, magyar kancellár voltak. Draskovich 14 pontos tervet készített, felsorolva 

azokat a dolgokat, amelyeket kinevezése esetén megvalósítana. Vö. Draskovich levele és 14 pontja (1637. ápr. 
23., Győr) Lkv. 209–212., Szabady: Draskovich, 69–70. Törekvése ellenére az uralkodó Lósyt tette meg 

Pázmány utódjául, amit Draskovich III. Ferdinánd udvari hitszónokának és gyóntatójának, Johannes Gans 

jezsuitának a számlájára írt. Dobronoki később ezzel a sikertelenséggel magyarázta, hogy Draskovich elfordult a 
jezsuita rendtől, és a soproni rezidenciát sem támogatta kellő mértékben. HCS, 84., Szabady: Draskovich, 70. 
21 Szabady: Draskovich, 72. 
22 Draskovich levele Holovicshoz (1637. aug. 12., Bécs) Lkv. 213–214. 
23 Vö. Draskovich levele Holovicshoz (1637. szept. 16., Varsó) Lkv. 215–218. 
24 Döntését rövidesen a rendfőnök is jóváhagyta, vö. Muzio Vitelleschi levele Michael Sumereckerhez (1637. 

okt. 24., Róma), ARSI Austr. 5. I., 311. 
25 HCS, 77. 
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Dobronoki György soproni superiorsága és az alapítás befejezése 

Dobronoki 1637 novembere és 1638 februárja között nagyrészt nem új székhelyén, 
hanem a pozsonyi országgyûlésen idõzött.26 Itt nem csak országos ügyekkel 
foglalkozott: III. Ferdinánddal megerõsíttette a jezsuiták és a soproniak 
szerzõdését.27 A városi tanács ugyanis a privilégiumlevél kiállításához kötötte a 
rendház építési munkálataihoz való hozzájárulását, ennek hiányában téglát, fát és 
más építõanyagokat eladni sem volt hajlandó a pátereknek.28 A helyzetet 
kihasználva Dobronoki beleíratta az oklevélbe – a nádor elõtt kötött szerzõdéstõl 
eltérve – hogy ha a jezsuita rendház a jövõben birtokai egykori tartozékait is 
megszerezné, a kollégium azokat uralkodói engedéllyel birtokba veheti.29 A 
magisztrátus – miután az oklevelet kézhez kapta30 – felismerte a klauzulába 
illesztett kitételt, és azt a város érdekeivel ellenkezõnek ítélvén késõbb (1639-ben) 
tiltakozott a vasvári káptalan elõtt.31 Dobronoki változtatása és a város 
ellenkezése elõrevetítette ugyan, de nemigen befolyásolhatta az erõviszonyok 
késõbbi alakulásának megfelelõ, a jezsuitáknak kedvezõ változásokat, amelynek 
köszönhetõen a kollégium javai a városon belül is számottevõen gyarapodtak a 
17. század második felében. 

Dobronoki idején azonban még komoly nehézségeket élt át a rezidencia. Az épít-
kezések lassan haladtak. A jezsuitáknak nem csak a város, hanem a püspök 
támogatását is gyakran nélkülözniük kellett. A kollégium egyik anyagi alapjául szánt 
keresztes javadalom megszerzése a Nádasdy család kegyúri igénye miatt még évekig 
húzódott, Draskovich azonban a javak átadásáig nem akarta bõvíteni az 
iskolaépületet.32 Mindezek ismeretében érthetõ, hogy a soproni alapítás jogi 

                                                           
26 Dobronoki az országgyűlésre vonatkozó feljegyzéseit is gondosan beleköttette a Leveleskönyvbe, minthogy 
azok soproni superiorságának idején keletkeztek: Lkv. 235–236., 237–243., vö. HCS, 92–93.; valamint 

Sumerecker levele Dobronokihoz (1638. jan. 20., Bécs) Lkv. 233–234. Az országgyűlésen Forró György és 

Petrus Beletius mellett ő képviselte a rendi érdekeket; működésének egyik legfontosabb eredménye volt, hogy a 
turóci prépostság javait visszaszerezte a rend számára, amely Forgách és Pázmány idejében csak az éves 

jövedelmeket kapta meg. Vö. HCS, 78. Dobronokit pozsonyi távolléte alatt Sopronban Ambrosius Heigl 

helyettesítette. Vö. HCS, 79. Dobronoki pozsonyi országgyűlési jelenlétére l. továbbá Schwartz: Die Geschichte, 
21. 
27 III. Ferdinánd oklevele, (1636. szept. 11.) SVL, Lad. III. et C., fasc. III., 69. 
28 Vö. Schwartz: Die Geschichte, 21. 
29 „Immo praebemus benevolum pariter et assensum ac insuper in universis et quibuslibet pertinentiis ad 

praenotatas aedes ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus ab eisdem qualitercunque abalienatis 

praedictis patribus eorundemque posteris et successoribus universis liberam acquirendi facultatem concedimus 

salvis iuribus alienis.” SVL, Lad. III. et C., fasc. III., 69. 
30 Az oklevelet eredetiben a város kapta meg, de Dobronoki gondoskodott róla, hogy a rendháznál is legyen egy 

hiteles másolata a pozsonyi káptalan pecsétjével. HCS, 95–96. 
31 Sopron város tiltakozása a vasvári káptalan előtt a jezsuitákkal kötött szerződés tárgyában (1639. ápr. 14.), 

SVL, Lad. III. et C., fasc. I., 19., vö. Schwartz: Die Geschichte, 21. 
32 Akadozott a keresztes jövedelmek jezsuiták részére való – Draskovich által ígért – éves átadása is, a páterek 
ezért törekedtek saját kezelésükbe venni a javakat. A Nádasdy család kegyúri igénye miatt azonban ez sokáig 

húzódott, amin végül Nádasdy Ferenc 1643-as katolizálása változtatott. Ezután már nem ellenezte a 

javadalomnak a társaság használatába való átengedését: ez 1644. október 5-én meg is történt. Vö. Szabady: 
Draskovich, 95. Három év múlva Nádasdy már a jezsuiták védelmében utasította rendre – igaz, sikertelenül – a 

soproni tanácsot, amely a jezsuitáknak nem engedte, hogy a Keresztelő Szent János-kápolnához sekrestyét 

építsenek. Nádasdy arra hivatkozott, hogy a keresztes javadalom kegyúri jogát ő birtokolja, és ő „jóakaratából” 
engedte azt át. Vö. Nádasdy Ferenc levele [Sopron városhoz] (1646. szept. 8., Keresztúr), SVL, Lad. III. et C, 
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rendezése, a fundátor és a jezsuita rend szerzõdésé-nek megalkotása és a rendfõnök 
részérõl való jóváhagyása miért húzódott el 1650-ig. 

A kollégiumalapítás a rend szabályzata szerint a generális hatáskörébe 
tartozott: miután a szándékot az alapító a rendtartomány vezetõinek jelezte, azt a 
provinciális továbbította Rómába. Sopron esetében a tárgyalások alapját 
Draskovich 1636. május 2-i levele jelentette.33 A püspököt erre hivatkozva 
figyelmeztette Rumer János34 provinciális 1638 augusztusában, hogy az ígért 
támogatást ne tagadja meg a rendháztól.35 Dobronoki feljegyzése szerint ugyanis 
Draskovich augusztustól november végéig semmiféle pénzbeli vagy egyéb 
támogatást nem adott.36 A püspök kissé sértõdötten válaszolt Rumernek, és a 
társaságot okolta a keresztes javadalom megszerzésével kapcsolatos nehézségek 
miatt: ha Dobronoki nem lett volna távol, nem állhatott volna elõ ez a helyzet.37 A 
püspök elégnek, sõt bõségesnek tartotta a leendõ kollégiumnak szánt javadalmak 
értékét: a pornói apátságot 50000, a keresztes javadalmat 20000 forint értékûre 
becsülte, a rezidencia házait (a Kirchhaust és a Krisztus Teste Confraternitas 
épületét) a hozzájuk tartozó szõlõkkel pedig 10000 forintra taksálta.38 

A kollégium anyagi és jogi helyzetének tisztázására és a szabályos alapítás 
érdekében 1638. november 7–december 3. között Bécsben tárgyalások folytak 
Lamormaini és a püspök között, amelyek jó részén Draskovich kérésére 
Dobronoki is jelen volt.39 Az említett püspöki levél tartalmára építõ 
megbeszélések tárgyát a kollégium számára elégséges javak és jövedelmek 
biztosítása képezte.40 Draskovich elõször a keresztes javadalom egészét és a 
pornói apátság jövedelmeit ajánlotta fel a rezidenciának, Pornó azonban királyi 
kegyuraság alatt lévén uralkodói hozzájárulás nélkül nem volt átruházható, ezért 
Lamormaini azt javasolta, hogy a püspök inkább saját javaiból alapítson. 

Az éppen megkezdõdõ egyeztetésre nem volt jó hatással, hogy Draskovich 
november 8-án megkapta Dobronoki panaszlevelét. Ebben a superior magyar 

                                                                                                                                                 
fasc. III. 74. (Nagy részét idézi: Póda: A soproni kath. „parochia”, 96–97., Horváth: A Soproni, 21.) A keresztes 

javadalom átadását végül Draskovichnak a jezsuita renddel kötött 1650. augusztusi szerződése rögzítette, amely 

után már nem volt kétséges, hogy a javadalmat a társaság élvezi. Vö. Draskovich oklevele a soproni kollégium 
alapításáról (másolat) (1650. aug. 23., Bécs), MOL E 152 Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 3. sz. 13r. 
33 Lkv., 33–36. 
34 Rumer János (1587–1643), magyar jezsuita, 1638–1643 osztrák tartományfőnök. Lukács: Catalogi II., 731. 
35 Vö. Draskovich levele Rumer Jánoshoz (1638. aug. 18., Prága) Lkv. 247–250. A soproni rendházat a 

provinciális szeptemberben három napra meglátogatta, így volt alkalma személyesen is felmérni a helyzetet. 

HCS, 104. 
36 Dobronoki levele Draskovichhoz (1638. okt. 30., Sopron) Lkv. 253–256. Közli: Mészáros: Dobronoki, 41–43., 

vö. HCS, 106. A támogatás hiányát részben Draskovich ekkori prágai helyettes kancellársága magarázhatta, 

amire Lippay György kancellár, egri püspök egyházlátogatása idejére nevezték ki. Vö. HCS, 102., Szabady: 
Draskovich, 72. 
37 A forrásokból nem egyértelmű, hogy Draskovich Dobronoki első távolmaradására céloz-e vagy 1638 nyári 

távollétére, amikor – saját feljegyzése szerint – majdnem négy hónapig volt Felső-Magyarországon a 
provinciálissal vizitálni. Vö. Dobronoki feljegyzése Draskovich levelén Lkv. 246. 
38 Lkv., 247–250. 
39 Draskovich válaszlevele Dobronokihoz (1638. nov. 8., Bécs) Lkv., 259–260., vö. Draskovich levele 
Lamormainihez (1638. nov. 11., Bécs) Lkv. 313–316. 
40 A tárgyalás kezdetére l. Lamormaini levele Draskovichhoz (1638. okt. 9., Bécs), Lkv. 295–296., Draskovich 

levele Lamormainihez (1638. nov. 6., Bécs) Lkv. 305–306.; Draskovich levele Lamormainihez (1638. nov. 7., 
Bécs) Lkv. 309–312., Lamormaini rájegyzéseivel. 



TANULMÁNYOK  70 

 

nyelven írta meg elkeseredettségét a fundátornak, amiért több hónapja nem adott 
pénzt a rezidencia fenntartására, és kérte, döntse el, mi a szándéka – õ már a 
tartományfõnöknek megírta, hogy jövõre helyezze máshová a soproni rendház 
tagjait, mert nem tudja õket ellátni semmibõl, ugyanis a kollégium javai 
Draskovich kezelésében vannak.41 A püspök válaszul Dobronokit, illetve a páter 
Soprontól való hosszabb távolmaradását is felelõssé tette a támogatás 
elmaradásáért, egyúttal Bécsbe hívta a tárgyalásokon való részvételre.42 A 
panaszlevelet Draskovich révén Lamormaini is megismerte, aki megfeddte 
Dobronokit, és kérte, legyen tekintettel a püspök õseire, akik a jezsuiták tá-
mogatásában nagy érdemeket szereztek.43 

Dobronoki november 16-ra már Bécsbe ért, ezután tevékeny részt vállalt a 
szerzõdés kialakításában. Írt egy kérvényt az uralkodóhoz a pornói apátság 
átadásáról,44 amirõl feltehetõen Lamormainival külön is beszélt.45 Kilenc pontban 
foglalta össze a soproni kollégiumalapítás általa elfogadható feltételeit a 
provinciális és consultorai, Iacobus Rampelius46 és Lamormaini számára (többek 
között a pornói apátság és a keresztes javadalom azonnali átadását kérve), és egy 
részletes feljegyzést készített a püspöknek, hogy milyennek kell lennie egy 
Sopronhoz illõ, közepes kollégiumnak.47 

Feltételezhetõen a bécsi megbeszélések alkalmával vetette fel Draskovich, 
hogy a soproni kollégiumot áthelyezve a Confraternitas házába klarissza 
apácákat telepítene le, ezért Lamormaini révén a társaságtól az épületek 
visszaadását kérte. Lamormaini Dobronokival is tárgyalt errõl, aki Draskovich 
törekvésérõl azt állította, hogy a püspök „saját hasznát a vallási kegyesség álarca alá 
rejti”,48 ugyanis a soproni tizedekbõl kapott püspöki tizennegyedet, mintegy 6000 
hordó bort – megfelelõ pincéje híján – nem tudja tárolni, erre pedig az átadott 
házakhoz tartozó nagy pincék alkalmasak volnának. Ezért Dobronoki és 
Lamormaini a püspök újabb tervét elvetették, és 1636. május 2-i levelére 
hivatkozva elutasították az épületek visszaadását.49 

                                                           
41 Dobronoki levele Draskovichhoz (1638. okt. 30., Sopron) Lkv. 253–256. Közli: Mészáros: Dobronoki, 41–43. 
42 Lkv. 259–260. 
43 Hogy Dobronoki mennyire pontosan tisztában volt a Draskovich család érdemeivel és a társaság iránti 
jótéteményeivel, azt talán legjobban a historia domus 1636. évének bevezetésében a családot bemutató több 

oldalas elbeszélése mutatja. HCS, 17–32. 
44 A kérvényt végül nem nyújtotta be, mert Draskovich megígérte, hogy ezt ő megteszi. A kérvény további sorsát 

nem ismerem. Lkv., 291–292. 
45 Vö. Draskovich levele Lamormainihez (1638. nov. 17., Bécs) Lkv. 317–320. 
46 Jacobus Rampelius (1587–1644) isztriai származású jezsuita, 1634–1640 Bécsben szolgált, 1642–1644 
soproni superior. Lukács: Catalogi II., 720. 
47 Considerationes circa fundationem collegii Soproniensis... (1638. nov. 18.) Lkv. 263–274., vö. Schwartz: Die 

Geschichte, 23. A feljegyzést l. Dobronoki levele Draskovichhoz (1638. nov. 22., Bécs) Lkv. 275–280. 
48 „...propriis commodis titulum religiosae pietatis praetendi.” HCS, 108. 
49 Dobronoki hangsúlyozta, hogy a házak átadása a hozzájuk tartozó szőlők átadását is jelentené, az apácák 

számára pedig a belső városfalon kívül eső házak amúgy is alkalmatlanok lennének, és az átruházáshoz a város 
sem adná beleegyezését. Az esetet az 1639. évi historia domusban írta le Dobronoki, visszautalva az előző évnél 

általa is összefoglalt bécsi tárgyalásokra: HCS, 108–109. A célja feltehetően az utódok figyelmeztetése volt: 

legyenek óvatosak az épületekkel, ha visszakövetelné azokat valaki. Az esetre vonatkozó levelet, más feljegyzést 
nem ismerek, és tudtommal a Draskovich-életrajz szempontjából is érdekes adatot a szakirodalom sem említi. 
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A hosszas tárgyalások után a fundátor végül november 22-én két módot ajánlott 
az alapításra, majd az érsek és a nádor Draskovichnál tett látogatása miatt elhúzódó 
tárgyalásokat december 2-án zárták le egy szerzõdéssel, amely a két lehetõség közötti 
választást a jezsuita elöljárókra bízta.50 A szerzõdés megkötésérõl Draskovich a 
provinciálisnak, Lamormaini pedig Dobronokinak írt, és meghagyta neki, hogy 
másnap vegye át a püspöktõl egy nyugta ellenében a felajánlott összeg elsõ részletét, 
1000 forintot.51 

A megkötött szerzõdés pontjai a következõk voltak. 
1. A két házon és a szõlõkön kívül Draskovich a kollégiumnak adja a pornói 

apátságot és a soproni keresztes javadalmat, amelyet örökjogon bír. Saját 
költségén építi fel az iskolát és a kollégiumot, valamint a Keresztelõ Szent 
János-templom új hajóját. Könyvtárról, világi és egyházi felszerelésekrõl 
gondoskodik. 

2. Ha a társaságnak a pornói apátság nem tetszene, akkor más módot ajánl: 
odaadja a Confraternitast és egy kúriát Fertõrákoson, minden tartozékával 
együtt, 3000 forintra egészítve ki az évi bevételt. A rákosi kúriát a püspöknek 
fizetendõ cenzus (tized, hegyadó) terheli évi 6 forint értében. A faizást engedi, 
de csak a kúria számára szükséges mértékben, nem a kollégiumnak. 

3. Templomot, kollégiumot, iskolát létesít rögvest, segít az építkezésben. Kér egy 
jezsuita pátert az építkezés, beköltözés lebonyolítására, akinek a pénzt fizeti és 
aki elszámol neki. 

4. 1639 novemberére syntaxista, 1640-re poétika, 1641-re retorika osztály 
létesüljön. 

5. Az atyák, tanárok, segítõk eltartását vállalja. Segítségén kívül ad évi 2000 
forintot, mindig két részletben: az elsõt november 1-ig, a másodikat május 1-ig. 

6. 1639 húsvétja után személyesen, szakértõkkel látogat Sopronba, hogy 
megnézze a rezidencia állapotát.52 

                                                           
50 A nov. 22-i ajánlatot l. Draskovich levele Lamormainihez (1638. nov. 20., Bécs), Lamormaini későbbi 

jegyzetével Lkv. 321–324. A tárgyalások elhúzódására l. Draskovich levelei Lamormainihez (1638. nov. 27., 

30., dec. 1., Bécs) Lkv. 325–328., 329–332., 337–340. Draskovichnak a szerződéssel kapcsolatban voltak 
aggályai, de ezek a szerződést lényegesen nem módosították, vö. Draskovich levele Lamormainihez (1638. dec. 

2., Bécs, a szerződéskötés előtt) Lkv. 333–336. 
51 Draskovich levele [Rumer Jánoshoz] (1638., dec. 2., Bécs), MOL E 152 Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 1. sz. 6r.; 
Lamormaini levele Dobronokihoz (1638., dec. 2., Bécs) Lkv. 341–342. A szerződés értelmében Draskovich 

1639. máj. 1-ig a második részletet is kifizette, vö. Draskovich levele Dobronokihoz (1639. ápr. 27., Győr) Lkv. 

ktl. 6. sz. 
52 A szerződés tartalma Dobronoki feljegyzéseként a Leveleskönyv része: Lkv., 343–344. Egy Draskovich által 

aláírt tisztázatát (Győri Egyházmegyei Levéltár, Káptalani Magánlevéltár, Theca XXVII. 3811.) Győrben 
találtam meg. Nemes Gábor levéltáros ebben nyújtott önzetlen segítségét ezúton is köszönöm. A szerződés egy 

másolatát l. MOL E 152 Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 1. sz. 6r–7r. A szerződéskötésre l. még Szabady: 

Draskovich, 80–81. A szerződést részletesen ismertette és magyarázta Dobronoki is: HCS, 102–103. Fontossága 
miatt kiemelte az 5. pontot, amely saját superiori nézőpontjából különösen jelentős volt, mert azonnali anyagi 

segítséget jelentett. Szerinte ehhez kötődött a 4. pont is, ezzel ugyanis – úgymond – kiküszöbölhető lenne a 

korábbi években jellemző gond, hogy a náluk tanuló diákok teljes gimnázium hiányában más iskolákban 
kényszerülnek továbbtanulni. Ő is leírta a kétféle alapítás lehetőségét, amihez hozzáfűzte, hogy a püspök ezeket 

a fundátori cím elnyeréséért cserébe kívánta átadni. Említést tett a szükséges építkezések és felszerelések 

tekintetében tett vállalásairól is. A szerződéskötés történetének lezárásaként megjegyezte, hogy a generális sem 
döntött a kérdésben, és azt visszküldte a provinciálisnak és tanácsosainak további megvitatásra. 
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A szerzõdés tartalmából látszik, hogy a pornói apátság, illetve a fertõrákosi 
kúria átadásának kérdését nyitva hagyták. Rumernek december végén 
Vitelleschihez küldött levelébõl kiderül, hogy a lehetõségek közül õ sem választott. 
A rendfõnöknek tudtára adta, hogy Lamormaini az utóbbi változatot részesítené 
elõnyben (a fertõrákosi kúria átadását, lévén az püspöki birtok, ami kevesebb jogi 
nehézséget jelentett volna), de Dobronoki és Rampelius az elsõ megoldást 
támogatta (a nagyobb jövedelemmel bíró pornói apátság átadását). Maga Rumer és 
társa, Pelliceroli helyismeret híján nem döntöttek a kérdésben. A tartományfõnök 
ellenben nem is tartotta fontosnak a sietséget, és azt ajánlotta, maga Vitelleschi is 
csak egy kiváró és köszönõ választ adjon Draskovichnak, mert csak tavaszra fog 
kiderülni, hogy Draskovich mindezt inkább az alapítói címért vagy valóban a 
társaság iránti jóindulatból ajánlotta-e fel.53 

Az alapítás elfogadása valóban nyitva maradt, ezt tükrözik Vitelleschinek 
Dobronokihoz és Rumerhez írott levelei.54 A helyzet megoldása azonban tovább 
húzódott, mert 1639 februárjában Dobronoki újabb elhelyezésének hírére 
Draskovich megint elkomorult.55 Miközben Draskovich a keresztes javadalom, 
azaz Nádasdy Ferenc beleegyezésének megszerzésével volt elfoglalva, a 
rendtartományi vezetés részérõl döntés született Dobronoki homonnai rektorrá 
tételérõl, felsõ-magyarországi viceprovinciálisi feladatkörrel.56 Az évek óta 
Homonnára szánt páter visszatartására persze Draskovich ezúttal is mindent 
megtett, mégsem járt sikerrel.57 A döntést júniusban a generális is jóváhagyta, és 
Dobronokit feltehetõen nyár végén valóban Homonnára küldték.58 

Bár a kollégium jogi alapításának befejezése és az adományozott javadalmak 
birtokba vétele nem Dobronoki superiorságához kötõdnek, ezek mégis a 
részvételével megkezdett tárgyalások szerves folytatását képezik. A püspökkel 
kötött újabb szerzõdés 1640. március 28-án, Paczot Ferenc rektorsága idején 
született. Ez az alapítást a pornói apátság átadásához kötötte, amelynek idõpontja 
az uralkodótól függött, akinek a kezébe Draskovich azzal a feltétellel mondott le 
az említett javadalomról, hogy azt a soproni rendháznak adományozza.59 III. 

                                                           
53 Rumer János levele Vitelleschihez (1638. dec. 29., Laibach), MOL E 152 Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 1. sz. 

5r–5v. 
54 Vitelleschi levele Draskovichhoz (1639. jan. 22., Róma) Lkv. ktl. 17. sz., Vitelleschi levele Rumerhez (1639. 
jan. 22., Róma), ARSI Austr. vol. 5. II., 425–427. 
55 Draskovich Dobronokihoz (1639. febr. 15., Győr) Lkv. ktl. 2. sz. 
56 Vitelleschi levele Rumerhez (1639. ápr. 2., Róma), ARSI Austr. vol. 5. I., 465. 
57 1639 júliusára osztrák rendtartományi kongregációra készültek, ezért Draskovich írt a rendtartományi 

vezetésnek abban a reményben, hogy a tartománygyűlés jóváhagyja kérését. „Hálából” az egész kongregáció 

megvendégelését tervezte. Draskovich levele Dobronokihoz (1639. máj. 31., Győr) Lkv. ktl. 10. sz. 
58 Vitelleschi levele Draskovichhoz (1639. jún. 18., Róma) Lkv. ktl. 22. sz.; Vitelleshi levele Rumerhez (1639. 

jún. 18., Róma), ARSI Austr. vol. 5. I., 489. 
59 Fundatio collegii Soproniensis (1640. márc. 28.) Fogalmazványát l. Lkv., ktl. 28. sz.; tisztázata Draskovich 
aláírásával: MOL E 152 Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 2. sz. 9r–9v. és 10r–10v. Részleteit idézi: Horváth 1930, 

50–51., 134. j. Az oklevél tartalma: 1.) A társaság a pornói apátságot és a soproni keresztes javadalmat a 

kollégium dotálására elfogadja, Draskovich ezért mindkettőről lemond és a jezsuitáknak adja. Ehhez kéri a 
rendfőnök korábbi nyilatkozatának megerősítését, hogy az alapítói címet viselhesse, a rezidenciát nevezzék 

kollégiumnak, a superiort pedig rektornak. Promulgatio addig nem lesz, amíg az apátságot és a keresztes 

javadalmat a jezsuiták kézhez nem veszik. 2.) A lemondás és kihirdetés után a püspök építőanyaggal segíti a 
kollégium újjáépítését és kibővítését. A keresztesek telkén új osztálytermeket építenek a retorikáig bezárólag. A 
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Ferdinánd 1643. január 16-án kelt oklevelében a pornói apátságot valóban a 
kollégiumnak adományozta, egyúttal elismerte Draskovich alapítói címét és 
elrendelte, hogy a társaságot mihamarább vezessék be a birtokba.60 Ezt az 
adományozást valószínûleg a jezsuiták sürgették, akik nevében végül 1643. 
februárjában Jacobus Rampelius superior vette át a pornói apátságot.61 
Draskovich az apátság javainak rossz állapotára való tekintettel az átadáskor 1000 
forintot is fizetett.62 

Az alapítást teljessé tevõ rendfõnöki jóváhagyás végül mégis csupán a püspök 
halála elõtt néhány héttel született meg. 1650 augusztusában Draskovich – súlyos 
betegen – Bécsbe ment, hogy a soproni kollégium sorsát tisztázza az akkori 
tartomány-fõnökkel, Joannes Bucellinivel. Újra rögzítették, hogy az alapító 
milyen javakat adott át a kollégiumnak (Krisztus Teste Confraternitas, keresztes 
javadalom, pornói apátság javai), amirõl az uralkodó megerõsítését is 
megszerezte. Ezen felül 40000 forintos alapítványt tett hat százalékos kamatra a 
kollégium javára, és kérte, hogy a jezsuita rend Institutuma szerint az alapítói 
címet élvezhesse. Kérte továbbá, hogy az intézményt nevezzék kollégiumnak, a 
superiort pedig rektornak.63 Bucellini az ügyben támogató levelet küldött 
Rómába, és kérte Francesco Piccolomini rend-fõnököt, hogy egyezzen bele az 
alapításba, mert jóváhagyásának értelmében fogja a súlyos beteg püspök a 40000 
forintot is átadni.64 A kifizetést végül Draskovich csak végrendelete révén 
teljesíthette, de talán még tudott a generális jóváhagyásáról, amelyet szeptember 
17-i levelében küldött el.65 Az október 28-án elhunyt püspököt mint a jezsuita 
kollégium alapítóját, a soproni Keresztelõ Szent János-templomba temettek el.66 

 
A soproni rezidencia és gimnázium mûködése Dobronoki György idején 

Bár a soproni kollégium jogi és intézményi önállóságára 1650-ig várni kellett, a 
rendház és az iskola már Dobronoki idején is egy megkezdett kollégium képét 

                                                                                                                                                 
templomnak a püspök új hajót építtet, és gondoskodik a liturgikus és házi felszerelésről, illetve egy használható 

könyvtárról. 3.) Az új kollégium bevételeiből fennmaradó összeget a rektorok fordítsák vagy az építkezés, vagy 

a felszerelés és a könyvtár támogatására. 4.) Az 1640. év termése és szürete a püspöké legyen, de a jezsuitáknak 
már ebben az évben fizessen 2000 forintot – ez később, a javak átvétele után megszűnik. 5.) A társaság erősítse 

meg a püspököt és utódait, hogy a lelki vagy világi jogaikból semmit sem vesz el azokban a javakban, amelyeket 

birtokol. Az egyházi joghatóságot, a hegyjogot, a tizedeket és hasonlókat nem bitorolja el sem a maga, sem más 

számára. 6.) Draskovich a társaság részére Sopronban megszerzett javakat a jezsuitákra hagyja, és megengedi 

nekik a keresztes templomban való misézést. A pornói apátságról az uralkodó kezeibe fog lemondani, akire az 

alapítás gondviselését bízza az alapítói cím birtokáért. 
60 III. Ferdinánd oklevele Draskovichnak (1643. jan. 16.), GyEL, M. Th. XXVII. 3813. 
61 Schwartz: Die Geschichte, 27. 
62 Rampelius elismervénye Draskovich 1000 forintjáról (1643. márc. 15., Sopron), GyEL, M. Th. XXVII. 3814. 
63 Draskovich levele (Bucellini aláírásával) [Francesco Piccolomini rendfőnökhöz] (1650. aug. 23., Bécs), MOL 

E 152 Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 3. sz. 13r. 
64 Bucellini levele Piccolominihez (1650. aug. 27., Bécs), MOL E 152 Coll. Soproniense Irreg. 1. t. 3. sz. 13v–
14r. 
65 Piccolomini levele Bucellinihez (1650. szept. 17., Róma), ARSI Austr. 6. f., 68r. Draskovich végrendeletét 

közli: Horváth: A Soproni, 22–23. 
66 Szabady: Draskovich, 108–109. 
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mutatta.67 A tanítás az 1636/1637. évben kezdõdött három osztállyal, így a 
nehézségek ellenére hamarosan kibontakozhatott a jezsuiták oktatási és 
lelkipásztori tevékenysége.68 

A rezidencia elsõ két évében nehézséget okozott, hogy a rendtagok sûrûn 
váltogatták egymást – ez sem az iskolának, sem az építkezéseknek nem 
kedvezett. A historia domus alapján a Sopronban tartózkodó jezsuiták érkezési és 
távozási idõpontjai is viszonylag pontosan meghatározhatóak. Számukból és 
beosztásukból a rezidencia és a gimnázium nagyságára és fejlõdésére is 
következtetni lehet. A rendház tagjait az elsõ négy tanévre vonatkozóan az alábbi 
táblázat foglalja össze.69  

 
név státus 1636 1637 1638 1639 

Georgius Dobronoki 
P, elsõ kinevezett 
superior 

szept. 8–14. okt. 15– * [–szept.] 

Marcus Noelius P, Dobronoki sociusa szept. 8–14.       

Adamus Holovitius 
P, elsõ tényleges 
superior 

okt. 3–  –okt. 18.     

Leopoldus Gaglmayr P, Holovics sociusa okt. 3–24.       

Christophorus Wilpenhoffer P, német szónok dec. 8– –máj. 3.     

Balthasar Mladovecz 
M, principista és 
parvista 

okt. 16– –febr. 17.     

Richardus Pucheim M, grammatista dec. 8– –jan. 16.     

Vincentius Krandl C, segítõ dec. 29– * * * 

Ambrosius Heigl 

P, német szónok (1637, 
1638), szónok, 
iskolamester, 
gyóntató, spirituális 
(1639) 

  ápr. 29– * * 

Paulus Nagovicz 
P, iskolamester, 
magyar és német 
operarius 

  dec. 24–  –szept.   

Paulus Aschanger M, principista és  jan. 25–  –okt. 20.   

                                                           
67 A „megkezdett kollégium” szakkifejezést Lukács László használja azokra a kollégiumokra, amelyek nyilvános 

iskolaként működtek, de kevés jövedelmük miatt még nem voltak befejezett alapításoknak tekinthetőek. Vö. 

Lukács, Ladislaus: De origine collegiorum externorum deque controversiis circa eorum paupertatem obortis 

(1539–1608). Archivum Historicum Societatis Jesu. 29 (1960) 244. 
68 A parva, principia és grammatica osztályoknak az elindítását tervezte 1636 augusztusában maga Draskovich 

is, vö. Lkv. 77. A jezsuiták fogadtatásáról, működéséről és a soproniakkal való együttélésük lehetőségeiről 
elsősorban a historia domus és a jezsuita éves jelentések, valamint a városi iratanyag utalásai alapján alkothatunk 

képet. A historia domus a jezsuita éves jelentéseknél részletesebb beszámolót nyújt, ezért az alábbi 

összefoglalást is ez alapján készítettem. A vonatkozó litterae annuae-t l. Österreichische Nationalbibliothek 
(Bécs), Handschriftensammlung, Cod. 12218., 170r–171v (1636), 223r–224r (1637), 271r–273v (1638). Az 

1639. évi jelentésben Sopront nem találtam meg. 
69 A táblázat készítésekor felhasznált források: a historia domus vonatkozó évei, különösen: HCS, 72., 86–87., 
106., 110., továbbá Lukács: Catalogi II. 460., 477., 495, 529–530. A feltüntetett névalakok a historia domus 

latinos névalakjait követik. A táblázatban használt rövidítések és jelölések: P = pater (pap), M = magister 

(tanító), C = coadiutor temporalis (segítő testvér), * = a rendtag a tanév során végig Sopronban szolgált. A dőlt 
betűs tartózkodásokat Lukács – feltehetően túl rövid időtartamuk miatt – nem tünteti fel. 
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grammatista 

Ladislaus Velcznovszki M, parvista   márc. 14–júl. 6.     

Nicolaus Dombai M, parvista   júl. 6–  [–szept.]   

Johannes Vicarius 

P, iskolamester, 
gyóntató, német 
templomi katekista 
(1638), ünnepi szónok, 
a templom praefectusa 
(1639) 

    * * 

Josephus Neuman M, grammatista     *   

Michael Pestvarmegyei 
M, parvista és 
principista (1638), 
grammatista (1639) 

    * * 

Franciscus Paczott P, superior       * 

Christophorus Weis M, syntaxista       * 

Franciscus Kopeczky 
M, principista és 
parvista 

      * 

A Sopronban tartózkodó rendtagok státusa és száma tükrözi az osztályok 
felállításának ütemét, amibõl arra is következtetni lehet, hogy valóban volt-e 
igény és kellõ számú diák a gimnázium beindításához. A grammatica osztálya 
Richardus Pucheim70 érkezése után indult el, és 1636 végére a tanulók száma 
elérte a százat. Bár a lutheránus magisztrátus tiltotta az evangélikus ifjaknak, 
hogy a páterek iskoláját látogassák, néhányan közülük is érkeztek – a historia 
domus már 1636-ban két protestáns városi tanuló áttérését említi. A 
diáklétszámot leginkább azonban a környékbeli (katolikus és protestáns) nemesek 
fiai növelték, akik közül igen sokan iratkoztak be.71 

Az alapító mégsem sürgette újabb osztályok beindítását. Annak ellenére, hogy 
az elsõ tanév végére a tanulók száma százötvenre nõtt,72 és hogy Esterházy nádor 
a saját fiát is oda kívánta küldeni,73 Draskovich 1638 szeptemberében nem akart 
újabb osztálytermet biztosítani a felállítandó syntaxista osztály számára.74 A 
létszám ezért 1638/1639-ben nem gyarapodhatott, mert a syntaxistákat más 
gimnáziumokba küldték tovább, viszont egyre több lutheránus is feltûnt a diákok 
soraiban.75 A felsõbb osztályokat végül csak 1639-tõl, Draskovich és Lamormaini 
bécsi megállapodása után kezdték el évente beindítani. 1640/1641-ben már négy 
osztály mûködött, a következõ évben már öt (de csak négy tanítóval), 1642/1643-

                                                           
70 Richardus (Joannes) Pucheim (Puchaimb) (1609–1637), osztrák jezsuita, 1636 végétől 1637 január közepéig 

Sopronban tanított, a historia domus szerint ezután Sopront megunva Holovics engedélyével Bécsbe távozott, 
ahol nem sokkal később súlyos depresszióba esett [?], majd május 9-én meghalt. Lukács: Catalogi II., 716., HCS, 

75. 
71 HCS, 71. 
72 Vö. Lkv. 225. 
73 Sumerecker levele Dobronokihoz (1637. okt. 27., Passau) Lkv. 219–220. Esterházy nádor említett fia a 

fiatalabb, László (1626–1652) lehetett. Tényleges soproni tanulmányaira vonatkozó más adatot nem ismerek. 
74 Draskovich levele Dobronokihoz (1638. szept. 1., Prága) Lkv. 245–246. 1639 márciusában ezzel szemben már 

maga kérte Dobronokit, hogy készítsen helyet a felállítandó syntaxista osztály számára. Vö. Draskovich levele 

Dobronokihoz (1639. márc. 31., Bécs) Lkv. ktl. 5. sz. 
75 HCS, 87–88. 
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ra pedig már öt tanítóval mûködött a gimnázium öt osztálya.76 A legalsó osztály 
kezdettõl fogva két tanulócsoportra, egy kezdõre, parvára és egy – a jezsuita 
ötosztályos gimnáziumokban elsõ osztályként megszokott – principiára bomlott. 
Emellett feltehetõen az elsõ évben is voltak syntaxistának felvett tanulók, ezek 
azonban tanító híján a grammatistákkal együtt tanultak.77 Ez az osztályszerkezet 
elõrevetítette a késõbbi hatosztályos nagygimnázium rendszerét, ami a 18. 
században is jellemezte az intézményt.78 A soproni iskola osztályai és tanítói az 
elsõ négy tanévben a következõképpen alakultak. 

 

 
1636 

1637 1638 1639 
1. félév 2. félév 

parva  
Mladovecz 

Velcznovszki, 
majd Dombai Dombai Pestvarmegyei Kopeczky 

principia 
Aschanger 

grammatica Pucheim Aschanger Neumann Pestvarmegyei 

syntaxis – – – – Weis 

Az iskolában az elsõ évben még nem tartottak színielõadást, de versenyek és 
stílusgyakorlatok már voltak. Az anyakönyvet is elkezdték vezetni – amirõl 
sajnos csak a historia domusból tudunk –, ebben feltüntették a diákok neve 
mellett társadalmi státusukat, korukat, vallásukat. A második évben már 
nyilvánosan is felléptek a diákok. A polgármestert születésnapja alkalmából 1638. 
január 8-án dalokkal és versekkel köszöntötték, farsang idején pedig egy 
vígjátékot adtak elõ.79 A Dobronoki által vezetett háztörténet feljegyzései azt 
tükrözik, hogy az iskola más magyarországi intézményekhez hasonló ütemben 
kezdett fejlõdni. A rendházhoz kötõdõ vallásos társulatok felállítását is már 1639 
elején tervbe vették: egyet a diákok számára Szûz Mária, egyet pedig a hívek 
számára a Krisztus Teste Confraternitas megõrzött neve alatt.80 

A rezidencia beindításához elengedhetetlen volt a rendtagok anyagi 
szükségleteinek biztosítása is. Miután Dobronoki 1636 szeptemberében az új 
rezidencia mûködését elindította, Holovicsnak kellett folytatnia a megkezdett 
munkát – Draskovichcsal mint alapítóval együttmûködve. A püspök ugyan 
mindvégig elégedetlen volt Holovics superiorrá tétele miatt, de általában 
figyelemmel kísérte a rezidencia életét. Bár már az elsõ évben gondot okozott 
pénzadományainak rendszertelensége – ami a superiorral folytonos vitákat 

                                                           
76 Az 1639/1640. tanévnél későbbi adatokat l. Lukács: Catalogi III., 26., 43., 72. 
77 Vö. HCS, 80. 
78 Vö. Dominkovits Péter: Sopron, a 18. század egyik regionális oktatási központja. (Adatok és szempontok a 

nyugat-dunántúli vármegyei tisztikarok, nemesi elit társadalomtörténeti feldolgozásához). In: A város térben és 
időben. Sopron kapcsolatrendszerének változásai. Konferencia Sopron szabad királyi város 725 évéről. Sopron, 

2002. (a továbbiakban: Dominkovits: Sopron) 129., 132. 
79 HCS, 80., 88. Az első előadásról (és a soproni jezsuita színjátszásról) l. továbbá: Márfi Attila: Jezsuita iskolai 
színjátszás Sopronban 1638–1776. Soproni Szemle 58 (2004) 4. sz., 317–332., különösen 324–325. Staud Géza 

gyűjtése 1638-ra vonatkozóan több ismeretlen darab előadásáról számol be. Vö. Staud Géza: A magyarországi 

jezsuita iskolai színjátékok forrásai 1561–1773. II. köt. Budapest, 1984. 17. 
80 Draskovich levele Dobronokihoz (1639. jan. 23., Győr) Lkv. 345–346. 
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eredményezett –, kezdettõl fogva tárgyi ajándékokkal is gyarapította a 
rendházat.81 

Xavéri Szent Ferenc ünnepén (december 3.) Draskovich is jelen volt a jezsuiták 
ünnepi szentmiséjén. Ekkor adta a rezidenciának az 1623-ban, a római Collegium 
Germanicumban ugyanezen a napon bemutatott elsõmiséjére készíttetett, 
arannyal és ezüsttel átszõtt, fehér miseruháját.82 1636-ban emellett a jezsuitáknak 
ajándékozott négy másik, különféle színû, virágokkal díszített kazulát és egy, a 
szószékre szánt török szõnyeget, két ércgyertyatartót és két hasonló formájú és 
mûvû aranyozott kelyhet, egy aranyozott ezüst cibóriumot fedõvel, néhány 
színes szövésû, aranyfonállal kivarrt kehelytakaró leplet, nagyapja, Istvánffy 
Miklós egykori könyvtárából származó könyveket, valamint száz hordó bort.83 

Az alapító további – késõbb szerzõdésben is rögzített – adományai mellett az 
új rezidencia másoktól is kapott kisebb értékû ajándékokat.84 Az elsõ évben 
Megyery Zsigmondtól egy gyapjúszõnyeget, Nyéki Vörös Mátyástól pedig a 
fõoltár számára egy zöld színû selyem, illetve egy durvább szövésû, virágdíszes 
antipendiumot, hat fa gyertyatartót és egy Ádámot és Évát ábrázoló képet kaptak, 
valamint két lila antipendiumot és további fa gyertyatartókat a mellékoltárokra.85 
1638-ban a rendház bizonyos Kohl nevû soproni polgárnak köszönhetõen egy 
faliórával gyarapodott, emellett alamizsnaként jelentõs (az évben összesen több 
mint 60 forintnyi) élelmiszeradományt is kaptak, Lamormainitól pedig egy új 
harangot.86 

Az iskolának is helyet adó épületek eredeti állapota teljes felújítást és 
átalakítást tett szükségessé, amint azt Dobronoki 1636. szeptemberi memoriáléja 
is mutatta. A Krisztus Teste Confraternitas házában alakították ki a gimnáziumot, 
a rendházat szorosan mellette, valószínûleg a Kirchhausban. A legszükségesebb 
építkezések már Holovics alatt megkezdõdtek: a nádortól kapott építõanyagból 
kipótolták a romos falakat, helyrehozták a pincéket.87 Az építkezés Dobronoki 
superiorsága alatt is vontatottan haladt, Draskovich távollétében (1638 nyarán) 
ugyanis hónapokig nem kaptak pénzt az elvileg a rezidencia számára fenntartott 
pornói apátság jövedelmeibõl. A felújítási munkák javát így 1639-ben végezték el. 
Ebben az évben Bécsújhelyrõl 1700 forint értékben hoztak építõanyagot.88 
Feltehetõen még a munkálatok befejezése elõtt helyezték el Dobronokit 
Homonnára, ekkorra azonban már megtette, amit vártak tõle – az építkezések 
nagy része már elkészült. 

                                                           
81 A pénzügyi nehézségekért a püspök többször is Holovicsot okolta, olykor írásban is bántó hangnemben, vö. 

Draskovich levele Holovicshoz (1637. febr. 8., Kesző) Lkv. 221–224. 
82 Lkv., 197., HCS, 70. 
83 Lkv., 197. 
84 Draskovich 1638-ban például száz sózott vizát adományozott a rendháznak. HCS, 106. 
85 HCS, 70. 
86 HCS, 106. 
87 HCS, 79. 
88 Vö. HCS, 102., 109. 
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A Dobronoki idején megkezdett változások már 1640-ben fontos elõrelépést 
hoztak. Az iskola bõvítésének szerzõdésben rögzített kötelezettsége miatt ugyanis 
Draskovich a jezsuiták használatába adta a volt johannita konvent épületét, a 
Kreuzhofot, ami a városi magisztrátus kezdeti felháborodása ellenére a társaságé 
maradt.89 

A rendház kialakítása mellett a páterek törekedtek a rendelkezésükre 
bocsátott Keresztelõ Szent János-templom felújítására és berendezésére is. A 
kápolnában az átvételkor nem volt tabernákulum – ennek elhelyezése volt az 
egyik legkorábbi változás. Már 1637-ben új padokat, gyóntatószéket és karzatot is 
építettek. A fõoltárról a Nyéki Vörös Mátyás által adományozott meztelen 
õsszülõk képét eltávolították, a helyére egy nagy, Szent Ignácot és Xavéri Szent 
Ferencet ábrázoló festményt helyeztek, ami kétszáz forintjukba került.90 1639-ben 
az elõzõ évi szerzõdés értelmében a püspöknek el kellett volna kezdenie a 
templomhajó lebontását és újraépítését, ez azonban nem történt meg.91 

Templom és rendház birtokában a jezsuiták lelkipásztori szolgálatukat is meg-
kezdték. A tanítással szorosan összekapcsolódó, modern pasztorációjuk 
Sopronban is elsõsorban prédikációkra és a szentségek kiszolgáltatására épült, 
ezekkel tömegeket tudtak megmozgatni. 1636 decemberében német szónokuk is 
érkezett Christophorus Wilpenhoffer személyében, akinek küldését Draskovich 
kérte még november végén.92 A gyónók és áldozók számának emelkedését már 
1637-re vonatkozóan feljegyezték, ami együtt járt a jezsuita beszédek és a 
liturgiák hallgatóságának fokozatos növekedésével. A templomba még a 
lutheránus prédikátorok is el-elmentek a jezsuiták beszédeit meghallgatni – 
Dobronoki szerint azért, hogy beleköthessenek a hallottakba, vagy a szónoki 
fogásokat elleshessék. 1638-ra már harminc volt azoknak a híveknek a száma, 
akik vasár- és ünnepnapokon rendszeresen a jezsuiták templomába jártak.93 

Az áttérési esetek leírása – mint a jezsuita beszámolók állandó eleme – a 
soproni historia domusból sem hiányzik: az elsõ évben huszonkét áttérést 
jegyeztek fel. Szintén a rendi jelentések jellemzõ fordulataként olvashatjuk, hogy 
sok hívõnek, akik már évtizedek óta nem gyakorolták vallásukat, kiszolgáltatták a 
szentségeket. A betegek, szegények és foglyok látogatásában és térítésében is 
tevékenyek voltak, egy kivégzésre ítélt lutheránus az egyik jezsuitának 
köszönhetõen az akasztófa alatt tért meg. 1638-ban tizenöt rabot térítettek meg, és 
különösen egy kilencven éves, hetven éve lutheránus anyóka katolizálására 

                                                           
89 Schwartz: Die Geschichte, 25–26. 
90 HCS, 79. 
91 Nem lehet tudni, hogy ennek a püspök elfoglaltsága, a városi tanács ellenkezése, vagy pedig az volt-e az oka, 

hogy a terv magának Dobronokinak sem tetszett. A felépítendő új templomhajó ugyanis – bár nagyobb lett volna 
az előzőnél – néhány lépcsőfokkal magasabb járószinttel rendelkezett volna, mint a régi formájában megőrzött 

szentély, vö. HCS, 109. Az építkezés végül elmaradt, a templom ma is eredeti, gótikus formáját őrzi. 
92 Lkv., 153. 
93 HCS, 79., 81., 88. 
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voltak büszkék. A jezsuiták komoly eredménynek értékelték, hogy ebben az 
évben tizenöt házasulandó párt tartottak vissza a lutheránus szertartástól.94 

A lelkipásztorkodás mellett a rezidencia fennmaradásához nagy szükség volt 
Dobronoki gazdasági érzékére is, amint azt a szõlõbirtokok gondozására és a bor 
eladására vonatkozó adatok is igazolják. A szõlõket 1637-ben vették át, és bár 
törekedtek azokat rendesen megmûveltetni és állapotukat feljavítani, az elsõ évi 
termés még „átlagos” volt (195 csöbör bort eredményezett), és nem hozott annyi 
bevételt sem, hogy abból a rendtagok szükségleteit fedezhették volna.95 Emellett 
nehézséget okozott, hogy a Confraternitas házához tartozó tizennégy szõlõbõl 
három már korábban elveszett, a legértékesebb pedig évek óta elhagyatott volt.96 
Dobronoki törekedett a társulat egykori szõlõbirtokainak visszaszerzésére: a 
Wiser nevû szõlõvel például sokat bajlódott, mert azt a magisztrátus nem akarta 
átadni nekik.97 1638-ban már 210 akó bort adtak el a poznani lengyeleknek a 
rezidencia fölös borkészletébõl, ami a mezõgazdasági munkák idejére vonatkozó 
pénzhiányukat tekintve Dobronoki ügyességét mutatja – augusztustól 
novemberig ugyanis a rezidencia csak 450 forintnyi kölcsönvett pénzbõl élt. Az 
év végére azonban 2035 forintra nõtt Draskovichnak a soproni rendház 
támogatására szánt adománya.98 1639 elején vették használatba a keresztesek 
egyik elhagyatott, városkapu melletti szõlõjét is és a Szent Mihály-kapu melletti, 
szintén a keresztes javadalomhoz tartozó kertet.99 Ebben az évben sikerült 
Dobronokinak egy Medgyesen található, elég nagy szõlõt is visszaszerezni, 
aminek átadásához annak idején Holovics nem ragaszkodott.100 

A jezsuitáknak Sopronban alkalmazkodniuk kellett a város döntõen 
evangélikus közösségéhez is. A városvezetésnek a kollégiumalapítás 
folyamatában játszott szerepe – a fennmaradt rendkívül gazdag forrásanyagnak 
köszönhetõen – jól rekonstruálható. A kényszerû együttélés további mozzanataira 
vonatkozó adatok értékét azonban elszórtságuk és kis számuk jelentõs mértékben 
növeli. 

Amint a diáklétszámok vizsgálatakor már utaltam rá, a város igyekezett 
összefogni a jezsuitákkal és a tanításuk révén kifejtett, a lutheránus közösséget 
bomlasztó hatásukkal szemben, elsõsorban saját iskolájának védelmére 
törekedve.101 A legkorábbi, erre utaló adat a Ratsprotokoll 1636. október 24-i 

                                                           
94 HCS, 82., 89. 
95 HCS, 80. 
96 Vö. HCS, 60–61., Schwartz: Die Geschichte, 16. 
97 HCS, 80. Wiser szőlő azonosításához l. Atlasz: adattári rész, 23.1 (mezőgazdaság). 
98 HCS, 106. 
99 Lkv., 345–346. A később Jezsuita-kertként ismert egykori keresztesbirtokra l. Házi: Sopron, 149., Atlasz, 28. 
és C 11. tábla (a Sopron külső városfalán kívül eső területről, 1750–1800). 
100 Schwartz: Die Geschichte, 24. 
101 Sopron középkori eredetű plébániai iskolája a 16. század elejére fokozatosan városi iskolává alakult, 
fenntartásának terheit nagyrészt a Szent Mihály-templom vállalta, majd a század végére gyakorlatilag a 

lutheránus felekezet városi iskolája lett. A 16. század végén ezen kívül feltehetően egy evangélikus középfokú 

(latin) iskola is létezett, amely 1584-ben politikai okokból megszűnt, vö. Dominkovits: Sopron, 125., Bán: 
Sopron, 115., Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996–1948. (Általánosan 
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egyik bejegyzése, amely szerint a város az evangélikus iskola vezetõit 
felszólította, hogy a „jezsuita részrõl várható veszély”102 miatt igyekezzék az 
ifjúságra még inkább odafigyelni, a diákok pedig szombat délután is maradjanak 
együtt, hogy a Szentírást magyarázzák nekik, és a vesperást is rendben végezzék 
el, – a tanítókat a város szükség szerint segíteni fogja.103 A polgárok félelme nem 
volt alaptalan, a jezsuita gimnázium ugyanis már mûködésének elsõ évében 
komoly versenyhelyzetbe hozta az evangélikus latin iskolát. A belsõ tanács ezért 
1638-ban új javaslatokat tett az iskola ügyében, amelyek a jezsuita minta köve-
tését tükrözik. Elõírták, hogy a tanulók készítsenek értekezéseket és verseket, 
mondjanak szónoki beszédeket, adjanak elõ vallásos tárgyú iskoladrámákat, 
vezessék be a hetenkénti ismétlést és a jutalmakat és javítsák a fegyelmet a 
diákság körében.104 A mindkét részrõl tapasztalható elkötelezettség és 
céltudatosság eredményeképpen, így a jezsuita és az evangélikus iskola hosszú 
távú egymás mellett élése révén vált lehetõvé, hogy Sopron a 18. századra 
regionális oktatási központtá nõtte ki magát.105 

A jezsuitákkal (és elõkelõ támogatóikkal) szemben a lutheránus polgárság 
azonban olykor alulmaradt. Prédikátoraik 1638-ban sikertelenül törekedtek a jezsuita 
börtönlátogatások megakadályozására,106 és bár tiltották a páterek prédikációinak 
hallgatását és a velük való beszélgetést is, Artner Erhard megvédte a rendtagokat a 
kezdetben tapasztalható ellenséges megnyilvánulásoktól.107 A polgármester ugyanis 
– feltehetõen kiegyensúlyozó szerepre törekedve – megtiltotta a lutheránus 
diákoknak, hogy a jezsuiták tanítványait bántalmazzák, a céhek és társulatok vezetõit 
pedig felszólította, hogy tisztelettel viszonyuljanak a társaság tagjaihoz, és ne 
kövessenek el jogtalanságot.108 

A jezsuita rend soproni kollégiumalapítása tehát – bár sok tekintetben más 
hazai mintákat követett – a helyi sajátosságoknak megfelelõen alakult, ami az 
intézmény további mûködését is meghatározta. Miközben a korszak legnagyobb 
hatású tanítórendje sikeresen hozta létre a gyõri egyházmegyében újabb 

                                                                                                                                                 
képző középiskolák). Budapest, 1988., 250., Fabiny Tibor: A soproni evangélikus líceum története (1557–1908). 
In: A soproni evangélikus líceum. Szerk. Győrffy Sándor – Hunyadi Zoltán. Budapest, 1986., 19–20. Az iskola 

1606-tól indult újra kisgimnáziumként, amely mellett egy (nagy)gimnázium is létesült Lackner Kristóf idejében 

(1627–1629), ez lett az alapja a neves soproni evangélikus líceumnak. Vö. uo. 21–25., Dominkovits: Sopron, 

125., Bán: Sopron, 129. A német nyelvű evangélikus iskolák mellett az 1570-es évekből vannak adatok egy 

magyar iskola működéséről is, a jezsuita kollégiumalapítás idején azonban magyar nyelvű iskola legfeljebb 

alapfokú létezett. 
102 „bevorstehunden gefahr des Jesuiter halber” SVL, Ratsprotokoll, 1636. (okt. 24.) 222. 
103 SVL, Ratsprotokoll, 1636. (okt. 24.) 222. 
104 Vö. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. V. köt. 2. A dunántúli törvényhatóságok 
jogszabályai. Összegyűjt., jegyz: Kolosvári Sándor–Óvári Kelemen. Budapest, 1904., 187–188. Sopron városi 

statútum (1638), 2. pont. 
105 Vö. Dominkovits: Sopron. 
106 HCS, 89. 
107 Artner jóindulatára vonatkozó érdekes adat, hogy a jezsuiták templomának padjait a maga pénzén csináltatta 

meg. HCS, 84. 
108 HCS, 83. 
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intézményét, az erõs városi közösség is meg tudta õrizni saját vallását és 
identitását. 

 
Összegzés 

A 17. század elejére Európa-szerte egyre több régióban egyre nagyobb számban 
jelentek meg a jezsuiták. Intézményhálózatuk kiépülésének egyik fontos korszaka 
volt II. Ferdinánd uralkodása és a harmincéves háború, amikor a birodalom 
területén is kirajzolódtak azok az erõvonalak, amelyek a protestáns-katolikus 
érdekszférák késõbbi határaiként megszilárdultak. A Habsburg Monarchia a 
katolikus ellenreformáció és megújulás egyik igen intenzív idõszakát élte, a 
Lamormaini császári gyóntató befolyása alatt álló uralkodó ugyanis a végletekig 
elkötelezõdött a „hitterjesztés” eszméje mellett. A Magyar Királyság azonban – 
mint a Birodalmon kívüli, saját törvényekkel és sajátos társadalmi-felekezeti 
berendezkedéssel bíró terület – a rekatolizáció és katolikus reform tekintetében is 
más hozzáállást kívánt. Így a hazai folyamatok a nyugati minták hatása mellett is 
csak a helyi viszonyok figyelembevételével értelmezhetõek. 

A soproni kollégium elsõ néhány éve ebbõl a szempontból is fontos 
tanulságokkal szolgál. A társaság újabb regionális központjául kiszemelt szabad 
királyi városban az alapító püspöknek – a Gyõrben vagy Pozsonyban 
megtalálható – helyi káptalan helyett „csupán” az erõs evangélikus városi 
közösséggel kellett szembenéznie. Draskovich ennek tudatában is ragaszkodott 
ahhoz, hogy a provincia részérõl Dobronokit küldjék a helyszínre. A püspök és 
Pázmány kibékíthetetlen ellentéte, a nádor szerepvállalása és az elsõ kinevezett 
superior személyisége mellett érdemes még a soproni városvezetés szerepérõl és 
viszonyulásáról is röviden szót ejteni. 

A kollégiumalapítás ügye, a jezsuiták betelepedése azok közé a kérdések közé 
tartozott, amelyek a polgárok egész közösségét érintették.109 Hogy ez a város 
számára mennyire kiemelt fontosságú ügy volt, azt a nádorral, a püspökkel és a 
jezsuitákkal folytatott tárgyalásokon való részvételük módja is tükrözi. Az alapítás 
kulcseseményein a belsõ és a külsõ tanács egyaránt legelõkelõbb tagjaival 
képviseltette magát. Artner Erhard polgármester az eseménysor szinte minden 
mozzanatánál személyesen jelen volt. Zuanna János Mária Menyhért városbíró a 
kismartoni tárgyalásokon vett részt, míg testvére, Zuanna Péter belsõ tanácsos a 
regensburgi követség vezetõje volt, majd szintén a nádorhoz delegáltak sorában 
találjuk. Úgy tûnik, a belsõ tanács legaktívabb magját õk alkották, mert az esküdtek 
közül mellettük csupán Stockinger Gábor és Vogel János szerepeltek, de csak a 
Kirchhaus átadásakor, tehát reprezentatív szerepben. A külsõ tanácstagok közül 
Regensburgba Schuller Jánost, Kismartonba pedig Arthofer Györgyöt, Weinberger 

                                                           
109 Ezt támasztja alá a soproni vezetésnek az – Esterházy és Draskovich által is tiszteletben tartott – eljárása: a 

szerződéskötés előtt többször egyeztettek nem csak a belső tanáccsal, de a város közösségével is. Vö. pl. 

Draskovich levele Lamormainihez (1636. jún. 6. vagy 7., Sopron) Lkv. 43. (66. jegyzetben idézem), valamint 
Dobronoki naplóbejegyzése (1636. szept. 7.) Lkv. 103. 
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Zakariást és Fuchs Ulrikot küldték. A város tehát legbefolyásosabb vezetõinek 
tekintélyét latba vetve igyekezett érdekeit érvényesíteni, amelyhez még a 
„szomszédos” Pozsony példáját is segítségül hívták, amikor a jogi kereteket 
alakították ki a szerzõdés pontjainak megállapításakor. Az eseménysor így akár a 
két város „párhuzamos életrajzához” szolgáló újabb adalékként is értelmezhetõ.110 

A döntõ többségében belvárosi polgárokból álló választópolgárság és a 
tárgyalásokon részt vevõ – szintén kivétel nélkül belvárosi111 – tanácsurak és 
huszonnegyedesek tehát, habár nem akadályozhatták meg a társaságnak a város 
területére való betelepedését, a lakóhelyükül szolgáló belsõ városrésztõl távol 
tartották a jövevényeket. A pátereknek a külvárosba való kényszerû beengedése 
után azonban a városvezetés – élén Artner Erharddal – az együttélés lehetõségeit 
kezdte keresni. A jezsuiták 1674 utáni, a belvárosba való áttelepedése már az 
ellenreformációnak és a város belsõ történetének is új korszakát nyitotta meg.112 

 

                                                           
110 A kifejezést a két város középkori társadalmának, anyagi kultúrájának összevetésére vállalkozó Szende 
Katalintól kölcsönöztem, vö. Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom, anyagi kultúra a középkori 

Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. Budapest, 2004. 44. 
111 A külső tanácsosok belvárosi háztulajdonairól l. Dávid Ferenc – Goda Károly – Thirring Gusztáv: Sopron 
belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939. Sopron, 2008. 106., 126., 236., 280. 
112 Ez az időszak a soproni városigazgatás szempontjából is korszakhatárnak tekinthető, vö. H. Németh István: 

Az állam szolgái vagy a város képviselői? A központosító várospolitika hatásai a soproni politikai elit 
átrendeződésére. Soproni Szemle 61 (2007), 125–141. 

 


