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Az olvasóhoz.

Krisztus tanai a papság kezében csakhamar,

elfajultak. A vallás egyházzá, az egyház hie-
"

rarchiává lett, s a keresztyénség erkölcsi jelén-

tsége a hátalom pompájában, a ragyogó külssé-

gekben elenyészett. A hierarchia feje ,
a pápaság

uralkodott valláson és tudományon ,
mindkettt

kiskorúságra kárhoztatva. Az épület ers volt és'

szilárd
,
de a szellem mindinkább kiveszett belle,

s igy nem dacolhatott maradandóan az idk

viharaival. De az emberiség végre felébredt évezre-

des kábultságából ,
s amint a renaissance felsza-

badítá a munkálkodó embert, ügy a reformátió

felszabadította a gondolkozó és imádkozó embert,

a pápaság nyomasztó gyámsága alól.



A pápaság kétségbeesett" erfeszítéssel igye-

kezett a kor új szellemének ellenállani, s e ho^z-

szú küzdelemben, mely még ma sincs befejezve,

leghatékonyabb fegyvereinek egyike a Jézus-

társaság volt. A jézuitismus az lij kor szel-

leme elleni reaktió megtestesülése. A legnagy-

'szerübb
,; legátgondoltabb ,

s kétségkívül, leggyü-

mölcsözbb rendszer a theokratiai eszmék meg-

valósítására, melyet a világ valaba látott. E cél,.^

eléréséré eszközül használt mindent : a templo-

mot és szószéket, oltárt és gyóntatószéket, isko-

lát és piacot, zárdát és szinMzat, fejedelmek

korniánybotját s a katona szablyáját, á test

bneit és a lélek tévelygéseit ,
az emberek buta-

ságát s gazságát, és abol mindez nem hasz-

nált: a méregkever kelyhét s az orgyilkos gyi-

lokját.

És a harc még. ma is folyik. Nem oly

hatalmas többé a jezsuita szerzet, mint volt

eltöröltetése eltt, de sokkal hatalmasabb ma,
-mint volt félszázad eltt. Mncs világi vagy egy-

házi intézmény, meíyiiek sorsa az utolsó három

század alatt változandóbb
, fénynyel és viszon-

'

'

tagsággal, diadallal és vereséggel teljesebb lett

volna, mely önmagának több hasznot, az embé-,'

riségnek több kárt okozott volná, mint a jezsui-



ták szerzete. Üldözve
,

szánizYe
,

a legkatlioli-_
-

kusabl) államoktól fekélyes tagként ellökvei^ /s-
v

ami még szerzettel nem történt: Ijokros vétke-

zései l)üntetéseül a pápaság által eltörölve, majd
ismét feltámadva s újra befogadva, anélkül, ;;

hogy természetét, a Mnt megtagadná, anélkül:, |í

hogy célját, az uralkodást feladná
,

— törtéi ;|

nelme a világtörténet legérdekesehh epizódjainak. rí

egyike.
•

' -

Es nincs része a világtörténetnek, mely

Magyarországon keveshhé volna ismeretes. A nagy .

tömeg' alig tud róla egyehet, mint azt, hogy i;

neve a legsértöbh gúnynevek egyike; az olvasó.-;

közönség túlnyomó része alig hir róla más fogai-; ^^

makkal, mint melyeket a napisajtó közleményei-

höl merít , s csak igen kevesen vannak ,
kik a ;

rend szellemét, természetét, s melyhöl ~az kitet- >.;

szik, történetét ismernék.
';

Ezt pedig ismernünk kell. Á jeznitismúg- ;

örök
,

természetes ellensége íninden szabadság- >

nak s haladásnak, s ha ez ellenségen, mely;:

már hazánk testén is annyi vérz sebet ütött, k

diadalt akarunk ülni
,
mindenekeltt meg kell >

azt ismernünk. «

Ez ösztönzött reá, hogy a legjobb ,
h és

.^

részrehajlatlan történétirók munkáinak fellö^^ná- ;

S-ír=



lásáyal, a magyar olvasó közönségnek kezébe

adjuk e könyvet, melynek segélyével a jezsuita

r^nd történetébl megismerkedhetik annak elvei--

vél ,
tetteivel és szellemével.

Ajánljuk azt az igazság minden barátjának

figyelmébe.

Budapest, 1873. Márciusban.

Bocskay Brutus.



BEVEZETÉS.

A római egyházban már régen, a reformátió Mtö- .

rése eltt, felébredt volt az opposítió szelleme. Teljesen

vakká s rabbá tenni az emberiséget Kómának sohsem

sikerült. Az egyház csakhamar levetkezve keresztyén

jellegét, avüági hatalom, fényzés és élwágy üitézete

lett, melyben a vallás durva materialismussá, az Isten

tisztelete ízetlen bálványimádássá lett.

• A visszaélés és bn e rendszere ellen, mely a

pápasággal együtt növekedett fel, egymásután felszó-

laltak egyes felekezetek
, zsinatok , uralkodók. Nem

használt. A nép buta, a papság romlott maradt; st
romlottabb lett napról-napra. Pétör utódai, Eisztus

helytartói diadalmas versenytársai lettek a gyalázat-^

ban egy Nérónak. Caligulának, Heliogabalnák. Eóma
volt tzhelye, forrása a kor erkölcsi elaljasodásának,

ianen áradt szét áz egyházi áldás és az erkölcsi demo-

ralisatió az egész világra. Az emberiség egy-egy^|^
lyen fellázadt a bnnek világuralma ellen, de/^^e-



lességeikrl megfeledkezett uralkodók s az inquisitió

mindannyiszor elfojtották a mozgalmat.

,: A reformátió volt az els szabadság-inozgalom

az egyházban, mely maradandó jótéteményeket hozott

az emberiségre. A reformátió a2 emberiség jobb részé-

nek megbotránkozásából , s azon általánosan érzett*-.

'öntudatból keletkezett, hogy a dolgok régi rendje

tobMíí^ tartható. A reformátió Európa népé-

nét jelenteken}' részét elszakítá a pápaságtól, ketté*, ".

' osztá az egyház testét se lefejtett tagokban vissza-

állitá a. gondolat sokáig elnyomott szabadságát. A
reformátió lemondott az egyháznak az áll^m felett

követelt bitpr fennhatóságáról s az egyházat a vallási ;

térre korlátozta. A pápaság bneitl visszavezette az
'

embereket az evangéliom erényeihez, A reformátió a

szabadság és erkölcsiség diadala volt.

E szabadság kiirtása életcélja a jezuitismüsnak.

,E szerzet a reformátiót igyekszik kiirtani ma is, mint

háromszáz év eltt , minden következményeivel ,
min-

den vívmányaival együtt, melyekkel az az emberisé-

get vallásban és tudományban , politikában és társa-

dalomban megajándékozta. A ,jezuitismus nem lépett

új eszmével a világ elé
, nem . mutathat fel positiv ^{

vívmányokat. Célja : inegölni az emberi szellem sza-

badságát, hogy rajta az általa sugalmazott pápaság .

segélyével korlátlanul uralkodhassék. A gondolkozást

a vakhittel, a szellem önállóságát az egyház tekinté- ,.

lyével, az ész fegyvereit az anyagi er fegyvereivel, a'

haladást a maradás szellemével törekszik elnyomni és'-

helyettesíteni. Szabadon gondolkozó emberek közönsé- •
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gét a római pápa despotismiisa alá akarja vetni. Ez

célja ma, és ez volt mindig, 1773-ban, ez 1814-ben,

ez 1830-ban és 1848-ban. A jezsuitarend reakiáója a

reformátió ellen nem múlékony jelenség; nem embe-

rekhez vagy nemzedékekhez kötött mozgalom valaha

?»• világosság elleni irtóháború volt az, mely ma nem-

csak a protestantísmus, hanem az összes emberiség

jobb része ellen irányul. Közös és örök ellensége

j^minden felvilágosodásnak ,
minden haladásnák. És ez

állítás nem subjectiv felfogás eredménye, ez a tények

ékesszólása , ez a történet tanúsága.

Ismerjük meg tehát a jezsuiták történetét és

okuljunk belle.

i^.'



^''^<'--x'^^^^^^^^^

I. Fejezet.

(Loyola Ignác.
—

Kalandjai,, csudái 'shóboröai. — Els társai.

— A jezBiiitarend megalakulása.) ': .;

inigo Lopez de Eecalde, „Loyola és Ónoz

ura" Spanyolország Gnipuzeoa nev tartományá-

ban egy büszke, de szegény s tizenegy gyermekkel

megáldott spanyol Mdalgónak volt gyermeke. Inigo ,

magyarul Ignác, már kora i^úságában apród gyanánt

jutott a sötét katholikus Ferdinánd udvarába, M azon

politikát inaugurálta , melyiiek sikerült Spanyolorszá- .

got nagy hatalma s példátlan segélyforrásai dacára ,

tönkre tennie. Ez udvarnál, mely Isten nevében hadat;

viselt a mórok és zsidók ellen,' tölte Ignác els i^ú-

ságát. buzgalommal részt véve az udvar minden pro-

cessiójábán s szerelmi kalandjában. Csakhamar bele is

szeretett Castilia egy . szépségtl ragyogó leányába, de

a szép hölgy büszke volt, s nem érté be a hétszilva-

fás hidalgó szerelmével. « ,

Ily körülmények közt Ignác kezdte az udvari
'

életet kiállhatatlannak találni. Az áUam szolgálatában
'

nem volt kilátása. Hogy valamire vigye, mert ii^'íto- "í



rában mitsem tanult ; elhatárzá tehát
, hogy katonává

lesz ; úgy okoskodván , hogy e pályán ész nélkül is

sokra lehet vinni. Felcsapott tehát, s miután protecfció

útján egy alárendelt katonai állásba jutott , víg éle-

tet élt; nyáron hitetleneket ölve, télen hivk leányait

s feleségeit csábítva, — de csudát nem jutott eszébe

elkövetni. Ezeket csak utóbb fogták rá jóakaró életirói,

hacsak azt nem tekintjük csudának
, hogy P.ampeluná

ostroma alkalmával (1521. Máj. 20.) sebét kapott,

mely ágyba fektette. Míg eddigi élete az üQúnak csak

teljes tudatlanságát s tanulatlanságát bizonyítá ,
e

betegsége* most elméjének egy más hiányát bozta nap-

világra. Seblázában ugyanis Ignácnak egyszerre meg-

jelent Péter apostol és pillanat alatt meggyógyítá se-

bét , mely ügyetlen orvosok kezében már életveszélyes

kezdett lenni. Némelyek ugyan azt állítják, hogy ezt

a csudát is csak utóbb fogták rá, és pedig elször

Eibadeneira jezsuita, de a világtörténetre nézve

nem nagy fontosságú , váljon Ignác maga képzelte-e

magának sz. Péterrel vitt diskursusát , vágy pedig egy

tanítványa fundálta ki a csodálatos történetet. Aunyi
áll

, hogy ha csakugyan Péter gyógyította meg Ignácot,

ezt kissé ügyetlenül cselekedte , mert Ignác úr egyik
lába rövidebb maradt a másiknál', s azonfelül térde

alatt még e^ darab csont állt ki belle
,

nii nagy szot

morúságára vált a hiú lovagnak.

L' ö y 1 a I g n á c jezsuita életirói alig gyzik azt

a sok csudát elmondani, aini'vele s általa történt. így

Nierenberg Öséb jezsuita szerint, szülei épen azon

vitáztak, mily névre keresztelti3ssék újon, született gyér-



meköket, midn egj^szerre a félnapos^ fiú belekiáltott:

,,Ignác a nevem!" — E' szerint Ignác ür már születése,

eltt 'megtanult latinul , niert ÍTierenberg szerint az

Ignác név innen származik: ignem jacio
— tüzet

dobok! -7 ami csakugyan ffoglalkozását is képezte az

általa alapított szerzetnek.

-

; A Péter-íéle csudát csakhamar követte egy máso-

dik. Ugyanis épen akkor, inidn arról gondolkozott,'

hogy életét régi lovagok módjára egy kiválasztott hölgy

szolgálatának szentelje , megjelent neki szz Mária és

rábírta
, hogy álljon az egyház szolgálatába ,

— termé-

szetesen azon értelemben, amint . egy 16. századbeli

tanulatlan spanyol ez egyház szolgálatát értette. Ignác

hosszú betegségében szentek legendáinak olvasásával

töltötte idejét, s midn a láz által amúgy is felizgatott-

élméje ez épületes olvasmány által kellleg megzavaro-

dott', elhatárzá, hogy a pápa szolgálatának fogja szen-
'

telni életét. Es ez idben a pápaság rá is szorult- a

védelemre. Egy csomó haszontalan s alávaló pápa ural-

kodása s a refomátió gyors terjedése alaposan fenye-

gette Eómk hatalmát. Amire tulajdonkép szükséglett

volna : az egyház gyökeres reformjára fben és tágok-

ban, a római hieraíchia nagy Augiás-istállójának kitisz-,

titására, a papi reverendáhak á pápa bíborától kezdve

az utolsó barát csuhájáig való lelkiismeretes kiporolá-

sárá, arra senki sem gondolt. E heiyeíitaz egyház nagy-

jai szörny buzgalommal vitáztak? oly nagy fontosságú

kérdések felett, mint például , v^íií^^íiE^érénc- kerek

vagy hegyies csuklyát viselt-e , ^j0$Éé^^Émníák a világ .

figyelmét a vaUas lényeges érdekeitli^ tételei



yillámként gyújtottak Németországban s a pápának és

bíbörnokainak szerne
, Dielyet oly sokáig erszakkal:

bezárva tartottak
, elkáprázott a gyors világosságtól-. Az

új tan nemcsak a világiak közt bódított, hanem behatott

a zárdák' sötétébe is, és barátok s apácák siettek az

eddig viselt jármot lerázni nyakukról. ',

;Természetes volt , hogy oly korlátolt esz ,
tanú-

'

•

'

latlan ember, mint Loyola Ignác, ki a spanyol inqui-

. sitid és udvar emljén növekedett fel, a reformátióban

nem látott mást , mint vakmer lázadást Isten eUón.

Határzatávj magát szz Mária szolgálatának széntelni ,

mind szilárdabb lett , s amint, felgyógyult ,
azon törte a

fejét,miként hajthatná azt áUegalkalmasabban
•

végre^

Feltette magában, hogy iU elkészületül e szeüt életrev

égy jeruzsálemi zarándoklással fog addigi korhely életé-

ért megvezekleni. Testvére Don -M a r t i n G a r z i a s;

azon tapasztalatra vélt jutni , hogy kedves öcscse beteg- :;j

ség közben in óptima forma megbolondult, s igyekezett

öt tevékeny , munkás életre birni. A derék báfya még
öcscsének nagyravágyását is segélyül hívtay hogy észre

terítse, nem vévén észre, hogy épen hiúsága és nagy^;

ravágyása voltak a fokok, melyek a harcképtelenné

lett katonát és megsántult kéjencet *az"egyház karjaiba

csábíták. Hogy rokonai rábeszéléseitl
'

megszabadul-r

jon, Ignác ürügyül adta, hogy Najera herceget

megy meglátogatni , mi által sikerült hazulról meg-' :

szöknie. Az els -.tett tehát
, melyet a nagyratör

íQú az „egyház "szolgálatában" véghezvitt,
— közön-

séges csalá^s Yiki.
'

Najera herceg vára Jaelyett Ignác a monfer-



ratai bencés apátságnak vette litját, hogy Máriá-

nak ott lev csudatev képét naegimádja. Vallási

dühe- már ez els úton kitört.' Találkozott ugyanis,

egy mórral, s miután egy útjok volt, megpróbálta

t megtéríteni ,
s nagy ügyetlenül, azon kezdte a

dolgot, hogy Mária szüzességérl akarta áldozatát

kapacitálni. A járnbor muzulmánnak azonban sehogy
sem fért a dolog fejébe s okokkal állt el kéte-

lyeinek támogatására ^ mire Ignác oly dühös lett, .

hogy meg akarta gyilkolni ,
s a mórt ijsak egy vélet-

len menté meg a haláltól. Ignác második tette a

szent pályán e szerint egy gyilko s sági kise r-

1 ét vala. /

Mieltt még az apátságba ért volna, vett magának

egy kabátot durva vitorlavászonból, kötelet, kötött

derekára, egy zarándok-butykost akasztott nyakába ,

aztán felkeresett egy jámborságáról ismert papot ,

meggyónt nála, s egy éjét átimádkozván Mária

képe eló'tt, hajnalban észrevétlenül megosont a zár- -^

dából. Meghálálni az élvezett vendégszeretetet nem .

jutott eszébe.

A Barcellonáha vezet úton meghallotta, hogy

ott a pest's uralkodik, mire emberbaráti szíve nem

engedte , hogy a nyomor szinhelyére menjen. M an-

resáb.an maradt, s itt Isten dicsségére szakál-

lát, haját és körmeit úgy megnövesztette, hogy

béülött volna valóságos vadembernek. Harmadik

tette szz Mária lovagjának tehát tiszta kin é dl- -'

ázás volt.

E közben esze napról-napra jobban megzava-
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ródott. Elbujt egy sziklabarlangba a városon kivül,

1: naponként* bét órát imádkozott s báromször elv;örte :

: 8nmagá,t .napokig nem evett semmit
, vagy csak .

gyökereket és penészes kenyeret. Egyszer már majd
ében balt

,
midn megtalálták s kórbázba vitték.

Itt éjjelenként ismét voltak
'

mennyei jelenései s;

^álmaiban felváltva szentekkel és ördögökkel találkó-

•

zott. Eelgyógyulva megírta „e g y b á z i g y a k o r-

"

i a to k" cimü munkáját, melyet sokan a. tudatlan

s míveletlen rajongótól megtagadnak, mely ellenve-

tésre azonban a jezsuiták azzal felelnek
, bogy a

munkát szz Mária mondta tollába, amint ezt

még: földi életében kigondolta.

Midn a pestis elmúlt, elkoldulta magát Bar-

cellonáig, onnan áthajózott G-aetába, s innen

gyalog Eómába ment, bol sikerült a pápa lábát ,

megcsókolhatnia. Rómában nebány spanyol útikölt- r:

séget adott neki
, melylyel elment Velencébe. Itt

^^ hajóra szállt, s rögtön elkezdett a hajós népnek

prédikálni. De a matrózok sem vették tréfára a

dóigpt, s a tolakodó apostolt útközben M akarták

tenni egy lakatlan szigetre, miben azonban kedve-

ztlen szelek által meggátoltattak, s ennek köszön-

: hétté Ignác , hogy 1523. Októberben Jeruzsá-
lembe/ érkezhetett. Itt a mohamedánokat akarta

jágy kutyafuttában megtéríteni, s az ottani feren-

-cieit priorjánál jelentkezett, hogy ö eljött a moha-

tmedánismust kiirtani. A prior azonban megismer-
. kedvén vele, belátta, hogy nem való térít prédi-

kátornak , mert fogalma sincs a keresztyénség elvei-

r } SezsaMkiíQtt. I. 2
"'

\



rl s kitiltotta Jeruzsálembl. Ekként
, megtagadva az

egyháztól, visszatért; Olaszországba.: - V .
•

:'

- A pogányok elleni tervéjrel "felsülvén
, eUbtátárzáí.

hogy a keresztyéneket fogja boldogítani; de ahoz tudni!

is kellett valamit, s evégbl Ignác iír elkezdett gram-
matikát tanulni. Harmincíiárom éves korában égy fi.

iskola padjain birkózott a latin nyelvvel, de alig. ra-^
•

gadt rá belle valami. Éjszakákon át imádkozni szo-

kott, s utóbbi jezsuiták rájöttek , hogy szállásadója.

6gy öjjel szobáját mennyei világosságtól ragyogni' s

Ignácot három, lábnyira- ágj^a felett a levegben Jóggya
imádkozni látta.

-

..;:.;,;;,::;-
De e némileg rendes életmód

'

sehogysem volt.
;

ínyére, s egy szép napon felkerekedve újra. elkezdte a

kóborló életet. Ez alkalommal egy barci&llönai apácár

zárdán kezdte a térítést. A jámbor apácák vig életet

éltek a klastromban , rendesen fogadtak férfilátogató-

kat s oly mulatságokat csaptak velk, melyek semmi-

féle „lelki gyakorlathoz" -nem hasonlítottak. Jezsuiták

biztosítanak, hogy Ignácnak sikerült a derék hölgye-

ket az erény útjára térítenie. Annyi álly hogy egypár

apáca, a térít kedveért, nem eresztette többé magához

régi- kedvesét, s a. dolog vége az l'tt,hogy néhány

nyeregbl kivetett amöroso egy este jól elpáholta Igná-

cot, ki ekként megmutatta tanítv.á.nyainak , miként

kell mások, ell a legjobb falatokat elhalászni.

Két évi apácatérítés után, elég, jártasnak tartá

magát a tudományos nyelvekbpn aiTa nézve, hogy

ÁlcaIában filozófiát tanulhasson, amit; íneg is tett,

anélkül azonban, hogy kóborló , kolduló 'életmódjával ,



prédikálásával s egyéb szent garázdálkodásaival fel-

hagyna, minek következtében még a hatóságokkal is

meggyült a baja. A t o 1 e d o i inquisitio törvényszéke

meg. is tiltá neki azon feltn costume viselését,

melylyel a világ figyelmét magára fordítani igyeke- ;

. zett. De • csakhamar komolyabb bajba keverte mag^t:^ :

Két elkel • hölgy ugyanis ,.;
kiknek fantáziáját,Iióyólá"^

fanatikus beszédei felhevítek, titkon elhagyta Alcalát

s koldus-ruhába öltözve , nyakába vette az országot,

egy búcsú-helyrl a másikra kóborolva. 'A rokonok

Loyolát bevádolták^ liogy a két asszonyt elbolondí-;^

totta, s Ignác úr börtönre vettetett, melybl csak a

két buzgó hölgy hazatérése után bocsáttatott szaba-

- don. Az inquisitio Ítélete megtütá neki, hogy egy->j

szín ruhában járjon , s hogy térítsen, mieltt lega-
'

lább négy évig theologiái eladásokat hallgatott volnáj

mert e szent -tudományhoz Ignác úr nem is konyított:;

Loyola erre a toledoi érsekhez fordult ,
ki t saját",,

költségén
• Salamancába küldte , hogy ott tamü-^ K

mányáit folytathassa. -.

itt is feltnt -úton-útfélen tartott prédikációi:,

által, s- csakhamar egy csomó ni párthívet gyjtött

maga köré
,

kik rábízták lelki üdvöket s feltétlenül.;

követték
,
tanácsait. A salamaneai dominikánusok,'

sértve ezen üzletháborítás által, ki akartak fogni

rajta. Ebédre hittak, s ételközben a subprior néhány-

fogás theologiái kérdést tett neki, s miután ezekre

nem tudott megfelelni , lefogta s feljelentette a püs-

pöknek, ki aztán t néhány párthívéveí együtt bör-

tönre; 'vettette. A fogságból rövid id múlva kibo-.



csáttattak, de megtiltatott nekik nyilvános helyeken

prédikálni. A spanyolok hálátlansága felett elkese-

redve Loyola, azt gondolta magában, hogy ubi bene

ibi patria s Parisba ment. De még mindig oly tudat-

lan volt, hogy itt újra a grammatikán kellett kez-

denie. A tanítás azonban nem fogott a szent férfiún,

ki idejének javát itt is prédikálással s hívek tobor-

zásával töltötte. A mdd, melyen ilyeneket magához .'

csábított, azt eredményezte, hogy itt is bevádolták

az: inquisitió eltt, de Ignác úr most már ügyeseb-^

ben tudta dolgait elrendezni, s a törvényszék által v

felmentetett.
' A párisi egyetemen csakhamar több párthívet

szerzett magának, kik tanulmányaikat elhagyva kol-'

dulásból éltek, s vasár- és ünnepnaponként bnös tes-

tok korMcsolásával" mulatták magokat. A rektor és a

tanárok többször intették Ignácot, hagyjon fel üzel-

meivel
,
s ez nem használván , nyilvános korbács-bün-

tetésre Ítélték. De Loyola, félvén egyrészt a más

által kezelt korbácstól, másrészt attól, hogy e nyil-

vános megaláztatás folytán elveszti befolyását társaira,

inkább titokban alázta meg magát s kikönyö-

.rögte a rektortól a büntetés elengedését. Okulva ez

eseten Loyola, mérsékelni kezdte magát ,
s 1532-beii

baccalaureátüst , 1534:-ben magisteri rangot nyert á

filozófiában. Üres idejét eközben a titkos lutheránü- (

sok kikémlésével töltötte , s feladta ket az inquisi-;
'

tiónak, mely aztán teljes véres szigorával lépett fel
;

az eretnekek eUen.

Lassanként átlátta Loyola , hogy ha valamire ^



akar menni, magánál mveltebb és eszesebb embere-

ket keli megnyernie ,
s ilyenek keresésére adta magát.

Csakhamar talált is ilyeneket, a többi közt Paber
; Pétert egy savoyai pásztor fiát s Jasso Eerencet

Pampelunából, kinek józan eszét iiagyravágyásán^k
V

felizgatása által igyekezett céljaira alkalmassá tenni.

Ezekhez járult nemsokára Salmeron AÜonz ,
B o-

b a d i 1 1 a Miklós
, Eodriguez Simon és az = utóbb

'Mressé vált Lay ne z Jakab.
, _

E jeles bét férfiú egy szép napon a montmartjrei

:

'

ápácazárda templomában megáldozván , ünnepélyesen :v

•" összeesküdött a vüág rendje ellen. Megfogadták egy-

másnak, hogy tanulmányaik végeztével Jeruzsálembe

mennek, a pogányokat megtéríteni; ha pedig e vállá,

, lat nem sikerülne, elmennek Éómába, s felajánlják

a pápának feltétlen hódolattal szolgálataikat. Ez ösz-

;
szeesküvés sikerülte feletti örömében Loyola másod-

szor ,is rültségi rohamokba esett, melyekbl kigyó-

gyulva, Spanyolországba utazott , az 1537. év elejére

Velencébe adva találkozót társainak.

Ez alatt Loyola hóbortos üzelmeinek híre ment'

a hiv világban, otthon a papok fel is használták

már nevét ; s midn apai várába érkezett ,
már nagy

cscselék ment elébe üdvözölni a szent férfiút. Val-

lásossága azonban nem engedte apja házában laknia, s

Azpetiában egy kórházba szállt, hol jezsuita irók

. szerint ismét csudákat produkált. Ördög-elüzés,- halott

tak feltámasztása már gyermekjáték volt-rá nézve. A
többi közt volt a helységben egy szegény asszony,

- ' kinek egyik karja gutaütés következtében rég el volt



22^
' '

^

halva, de rögtön visszanyerte teljes erejét s- ruganyos-

ságát ,
midn egyszer Loy'ola szennyes ingét kimosta.'

-

Hazáját ily jótéteményekben részesítve
,

Velen-

cébe ment s itt is prédikált és térített. Itt sikerült
'

megnyernie két navarrai nemest, Eguia Istvánt s ;

Jakabot, valamint a theologus' Hos ez Jakabot is

.Malagából ,
ki mint dühös eretnek-üldöz tüntette^ ki

naagát. Á velencei papok azonban gyannsítani kezdték,

hogy az ördöggel áll összeköttetésben, a pokol foga-
•

sait használja a tömeg megnyerésére, s hogy eretnek

tanokat hirdet, s feladták, mint, egy Spanyol- és

S'ranciaországból megszökött, eretneket , ki eljött Olaszr-

országot megmételyezni. "Loyola- megszeppent, s hogy
vádlóit megelzze, egyenesen Caraffa Péter theatei

érsekhez fordult, ki 1555-ben IV. Pál név a.latt lépett,

a pápai székre.
.
E dühös öreg ember, kinek feje

Mm-atori szerint egy kis vulkán volt , annyira meg-
szerette a hasonlóan dühös Loyolát, hogy protektió--

jába .vette a pápai nuncinsnál, minek folytán a vád-

lott felmentetett, '-..f

De a barátság nem sokáig tartott. Garaffa ugyan-

is 1524-ben .egy- új szerzetes rendet, a theatinu-
s k at alapította , s megismerkedvén Loyola fanatis-

ráusával, t rá igyekezett birni, hogy lépjen be szer-

zetébe. De Loyolának épen az volt anibitiója, hogy

,jnaga alapítson egy szerzetet-, nem hajtott Garaffa

kéréseire , és megrizte önállását. Ezalatt Parisban
^

maradt társai hároai új lelket- nyertek még számára

te Jay Claudiust, Codure Jánost és Brou.et Pás-

quíert. E díszes kompánia, rongyokba öltözve, hátú-
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' kon egy-egy csomó könyrvel, nyakukba kerített óriási

olyasóldíal 1536 végén megindult Parisból. s útközben .

Mária tiszteletére folytonos énekléssel rontva a leve-

gt, a kitzött idre megérkezett Velencébe. Itt a
.

jámbor férfiak állítólag, betegek ápolásával töltötték
:

idejöket, s utóbbi jezsuiták . nagy részletesen elmond-

ják,- hogy megitták a vizet ^melylyel a betegek sebeit

.kimosták, s bogy fekélyes daganatokból szájokkai ki-

szopták a genyt^ ami, ha- csakugyan megtették|f.

csupán, ^tökéletes tébolyodottságukat bizonyítja.
•

, :

. Tavaszszal együtt Eómába mentek, s átt Ortitz .

"

Péter pártfogása segélyével audienciát kaptak á pápá- -:

náim. Pálnál," ki áldásán Mvül.még 30 arany úti-

költséget adott nekik. A Eómábán lev spanyol keres- ,

kedket is sikerült megkoppasztaniok s csakhamar 200 .

aranynyal
— ami azon idben nevezetes összeg volt —

tértek vissza Velencébe, magokkal vive a pápa enge-

délyét , melynél
'

fogva bárniely püspök által papokká :
'

• szenteltethetik . magokat : amit csakhamar meg is tet-

tek. A pápai nuiicius . kezébe letették az örök szzes- .

ségi fogadalmat s az arkái püspök által felszenteltet-

ték, magokat..
•

-
,

^ Loyolának eközben elinent a kedve a jeruzsálemi

úttól ,
és társait V i c e n z á b a n összegyjtvén ,

tud- .

.tokra: adta, hogy Isten a velencei respublikát a török •.

. szultánnal csupán azért keverte épen most háborúba,

hogy ket a jeruzsálemi útban meggátolja ,
mert na-

gyobb munkára kívánja ket megtartani. E m.^.^
munka pedig abban áll, hogy menjenek el a; pápáS

??:



_24^

roskadozó trónját támogatni ,
és ajánlják fel neki szol-

^

gálataikat. \' V .

A cimborák ily módon értesülvén Isten szándé-

káról, nem mertek ellenmondani, s elhatározták,

hogy Loyola, Paber és Lainez rögtön ndenjenek

Eómába s feküdjenek le a pápa lábaihoz, mialatt a

többiek az olasz egyetemeket végigjárva, hívéket fog-

nak toborzani. Jasso és Bobadilla ennek folytán Bolog- ,

nába
,
Salmeron és Bronet Sienába

,
le Jay és Eod-

riguez Ferrarába, Codure és Hosez Páduába mentek.

Ezúttal a kis társaság a következ szabályokat alkotta

magának : 1) a tagok mindenütt kórházakban 'lakja-

nak s alamizsnából éljenek , 2) akik valamely helyeü

együtt vannak
, egynek maigok közül engedelmesked- ,

jenek, 3) ahová csak jutnak, nyilvánosan prédikál-

janak , 4) gyermekeket a katekizmusra^ oktassanak és 5)

fáradságaikért pénzt el ne fogadjanak. És így már

ez alapszabályokban megvolt a társaság célja : a hódi- :

tás ; és szelleme : a hazugság ,
mert szabályaik értele

méhen alamizsnából kellett élniök s pénzt még sem

volt szabad elfogadniok.

Loyola két társával Rómának vette útját. Ezek

azonban unni kezdték a mulatságot, amit Loyola

észrevevén, elszomorodott, s közel Rómához egy ros-

kadozó kápolnába betért imádkozni; honnan csakha-

mar azon biztos hírt hozta társainak , hogy bármi -

történjék velk, Jézus Krisztus protektiójára okvet-

lenül számíthatnak. A kápolnában ugyanis megjelent

neki az Atya Isten, s bemutatta t Jézusnak, ki

V^egy nehéz keresztet hordott vállán, és meleg sza-.
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vakkal pártfogásába ajánlta , . mire Jézus kegyesen

fogadta t, s nyájasan monda neM: -„E<5Diában köze- .

ledben leszek." Hy módon biztosítva levén Isten pro-'

tektiója iránt
,^^

Lainez és Faber is visszakapták jó-

kedvöket, és a három vándor szerencsésen beéri;

Rómába.

Caraffa bíbornok közbenjárására Loyola enge- ,

. délyt kapott Eómában prédikálhatni. Magához hítta

tehát társait, kik közül Le Jay Ferrarában már Este .

herceghez befurakodott gyóntatóul ,
s rákezdtek az .-

erény hirdetését. Yolt azonban Bgy hatalmas vetély-;:

társuk, egy tndós augustinus barát, ki nagy hévvel ;>^

szónokolt az egyházi fegyelem romlottsága ellen, s-
bátran kimondván az igazságot, nagy befolyással birfc

a tömegre. Hogy zletök e veszélyes concurrentiától

megszabaduljon, Loyola rávette társait, hogy az
'

augustinus tanait mint eretnekségeket támadják meg.
'

'Ez azonban nem tetszett a népnek, három spanyol

bizonyította Loyóláról , hogy már több ízben; az;

inquisitió eltt állt, s Loyola pórul járt volna, ha

protektorai már be nem látták volna,. mily hatásos esz-

közt nyertek benne hatalmuk terjesztésére. Áz auguls-

tinus kénytelen volt menekülni Eómából, s végre
—

az els ember
,

ki a jezsuiták boszúját magára idézte í

—
máglyán halt meg.

'

.

' B diadal által Loyola aktiái emelkedvén, most

már behatóbban kezdett tervével foglalkozni. Társair

val tanácskozásokat tartott, s ezekben megállapodtak,

hogy a szegénysjBgi és szíízességi fogadalmon kivül

. még egy harmadikat is felvegyenek az alakítandó
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szerzet szabályaiba: a szerzetfnök iránti feltétlen,

vak engedelmesség fogadalmát ; mélyet a' társaság

tagjai 1539.
'

aprir 15-kén íe is. tettek. Loyolának-,

ki elre tudta
, hogy lesz e szerijetfnök ,; most

íögondja arra irányult , bogy IH. Pálnál a szerzet

helybenhagyását megnyerje: Hogy a pápát erre haj-

landövá tegye, rendkívüli áldozatot kellett hoznia.

•Észébe jutott tehát
,
ami még egy szerzet-alapiítóil

sem esett meg, hogy a három fogadalmon Mvül még
egy negyediket vegyen fel az . alapszabályokba , mely
a • szerzetét , kötelezi

"

a pá pá n a k fel t é ti én ül,

e n g edelmeskedni s magát általa ingyen bár-

mily szolgálatra felhasználtatni'; -s a társaság 1539.

Május 4-kén e fogadalmat is letette. A szerzet bels

szervezete felett is megegyezvén, már csak. nevet

kellett adni a társaságnak ,
s ilyenül, tekintettel

Jézus Krisztus nyájaskodásaira ,
ki ^a Manre_^sa

melletti barlangban maga közölte a szerzet egész tér-;

. Vét Loyolával , a „J'ézus-társaság*' név fogadtatott el.

•: Eredetileg a jezsuiták állítólag csupa alázátos-

ságbdl vették fel e nevet, de csakhamar nagy gggel
hirdették, hpgy az els jezsuiták; Isten és Krisztus

voltak, kik a rendet személyesen alajpították. Egy

jezsuita iró világosan mondja: ,,a társaság nemembe--

rek
, hanem Isten müve" s ezt • többé nem lehetett

kiverni e barátok fejébl..
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11. F^ézet.

(A Jézus- társaság elsö programinja. r-- Megersíttetése 1540.

Letelepedésé Portugálban.).

• Contarini bíbomok, .megragadva egy kedvez -

pillanat alkalmát
,
a következ emlékiratot . nyújtotta .

át a piápának: .
.

'

.„Aki társaságunkban, melyet Jézus nevérl

kívánunk elnevezni, Isten keresztes zászlója alatt küz-:

deniv s egyedül Istent s földi helytartóját, a római

pápát akarja szolgálni, a letett ünnepélyes szüzes-

ségi-fogadalom után' mindig emlékezzék meg ari'ól,

hogy azon társaságnak tagja, mely csupán azon cél-

ból, alapíttatott , hogy a , lelkeket- keresztyen tanok é^

életmód által tökéletesítse,, .s az isteni szó nyut

hirdetése, az egyházi gyakorlatok, a szeretet ^^-eöele-

kedetei, és mindenek felett az iJQúság s a keresz-

tyéhségbeu tudatlanok tanítása , a hivk gyóntatása

és lelki vigasztalása által a hitet" terjessze. Mindig
szeme eltt tartsa Istent s utána az intézet végcél-

ját, mely az Istenhez vezet, s minden erejével igye-

kezzék 'ezen Istentl kitzött célt elérni. De miird-



egyik elégedjék meg a kegyelem azon mértékével ,

mely a szentlélektl osztályrészéül jutott ,
s hivatásá-

nak- fokával, melyet elért, nehogy oktalanul buzgól-

kodjék. Hogy a szükséges rend, mely egy jól beren-

dezett társaságban nélkülözhetetlen
, fenntartassák :

csupán és kizárólag az általunk választott elöljárónak

^legyen joga eldönteni, melyikünk mire használható ,

s e szerint a hivatalokat elosztani." .

„Ezen elöljáró, a társaság beleegyezésével, ha-

talmaztassék fel: constitutiókat készíteni e kitzött

végcél elérésére, de a tanácskozásokban mindig; a

többség szava legyen dönt. Fontos esetekben a. tár-

sulat legnagyobb része, melyet az elljáró e célra

összehívhat, vegyen részt a zsinatok ezen tanácskor

zásaiban ; kevésbé fontos és ideiglenes ügyekben az .

elöljáró csak azok tanácsát köteles meghallgatni, kik

tartózkodási helyén jelen vannak. A parancsoló hata-

lom azonban kizárólag az elöljárót illeti. A társulat

minden tagja tudja, s nemcsak profess-házai kapuja

eltt ,
hanem egész életén át és mindennap gondolja

meg, hogy a társaság és mindazok, kik bele lépni

fognak, szent urunk a római pápa és minden utódjai

iránti h engedelmességben harcolnak az Isten ügyé-

ért. És ámbár az evangéliom tanítása szerint mindr

nyájan igaz hitünkkel hisszük és valljuk, hogy min-

den keresztyén alá van vetve a pápának, mint Jézus

Krisztus fejénekés helytartójának: mégis társaságunk:

nagyobb lealázására, minden egyesnek teljes
elle sere és saját akaratunk megtaga-^
d á s ár a célirányosnak tartjuk , hogy ezen általános
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kötelességen kivül még külön fogadalom letétele által '

; is kötelezzük magunkat, oly módon, hogy a mostani

vagy a jövendbeli római pápák bármit parancsolja- ^

nak a lelkek üdvösségére s a bit terjesztésére, és

bármily küldetésekre akarjanak minket felhasználni,

rküldjenek bár a - törökökhöz
, vagy a hitetlenekhez, :

Indiába , vagy az eretnekek és szakadárok közé, vagy/

a hivkhöz : kötelesek legyünk minden kifogás és

mentség nélkül engedelmeskedni; miért is mindazok,
'

kik közénk lépni akarnak , mieltt e terhet vállaikra

vennék, soká és komolyan gondollak meg, birnak-e 2r

;. szükséges szellemi eszközökkel, hogy e magaslatot az

IJr tanácsa szerint megmászhassak, va^is, váljon a

szentlélek, mely ket hozzánk zi, igért-e nekik,

annyi kegyelmet, hogy reményök lehessen az ö segé- .

lyével hivatásunk ezen terhét elviselni ? és ez okból

azon perctl fogva, midn Isten sugallatára Jézus

Krisztus hadi szolgálatának szentelték magokat, éjjel

nappal övezzék át derekukat, s bármely órában legye-
~

nek készen e nagy tartozás törlesztésére."

„Hogy a missiókban és tartományi ügyekben
minden nagyravágyásnak és vonakodásnak eleje vétes-

sék, mindnyájan kötelezzék le magokat, hogy ez \

ügyekbén soha, sem közvetve, sem közvetlenül a ró-

mai pápával ne tanácskozzanak , hanem mindezek •

gondját Istenre, helytartójára a pápára, és a társa-

ság elöljárójára bizzák. Valamint, hogy viszont ezen

elljáró is kötelezi magát, hogy missió-ügyekben a

társaság beleegyezése nélkül soha alkudozásba nem

lép."



. „Mindnyájan együtt és egyenként fogadják meg,

hogy mindenben, ami a szerzeti szabályok teljesítésé- ?
;

hez tartozik, a társaság elöljárójának engedelmeskedni ,

fognak. Ez azonban csak oly parancsokat adjon ki,

melyeket az Isten és a társaság elé kitzött -végcél

elérésére célszereknek tartani fog.

"

Hivatáloskodása ':'

alatt nlindig szeme eltt tartsa Krisztus, Péter .és

Pál szelidségének , jóságának és
.
szeretetének .- példáj át,

s úgy Q mint minden tanácsosai, mindig ezen szabály ;'

szerint cselekédjenek. Különösen ielkökön- viseljék a ..

"^ermekek és tudatlanoknak . a keresztyén hitre, a tíz

parancsolatra, és más hasonló elemi dolgokra tanítá-

sát
, a személyek viszonyaihoz,, a hely és id körüi-

inényeihéz képest. Az elljáró és tanácsosai erre már-

azért is komolyan ügyeljenek, mert a hit. alapja nél-

kül felebará,tunk lelki épülésén nem dolgozhatiink,s

ezenkívül még tartamink kell attól , nehogy társula- .

tünk egy vagy más tagja elvonja magát valamely tar-

tomány szolgálatából ,,melyet belátásának mértéke és.

terjedelméhez képest Mpsinynek tart; pedig felebará-

taink épülésére s önmagunknak a szeretet, és alázat

mveiben való gyakorlására végre is misena szolgál .

annyira , mint ezen tanítás. Evégbl az alárendel-

tek, a szerzet végtelen hasznára s az alázatosságnak

soha eléggé nem élénk- gyakorlására az elöljárónak

minden szerzett szabályban mindig engedelmeskedje-

nek
j

s t mint a me'g testesült Krisztust, ;

tiszteljék." . .

'

.

-

,

„Miután azonban a tapasztalás tanítja, ho^;
nincs kellemesebb, tisztább és felebarátainkra, nézvén
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épületesebb élet, mint az, mely a fösvénység ragá-

lyától legtávolabb s az evangeliomi szegénységhez;

legközelebb áll; miután továbbá tudjuk, hogy urunk:

Jézus Bjrisztus a maga szolgáit, kik csupán Isten

ors?ágá.t keresik y öltözetben s táplálékban csak igen .,

.: szegényesen akarja részesíttetni , mindnyájan összesen

"és egyenként örök ; szegénységet fogadjanak és e mel-. .'

-lett jelentsék ki, hogy sem egyenként, sem- közösen

•fekvö javak tulajdonjogú birtokára vagy jövedelmeik
élvezésére törekedni nem fognak, hanem ráégelégsze-

. nek azzal, amit szegényes ellátásukra ajándékul

kapnak."; .
%

•„Ellenben legyen nekik megengedve, hogy egye- :;i:

;tem'eken egy vagy több coUégiummal bírjanak, me-

lyeknek a tanulók hasznára és szerény használatára/
_

bizonyos jövedelmek, kamatok és javak adományoz-;
tatnak. Az ezen kollégiumok "és a bennök taniilk

^y

. feletti .

felügyélet , mindaz. ,
ami a tanítók

, elöljárók
"

és tanulók- elfogadását , elbocsátását , visszahívását s :

kizárását j.valamint mindaz, ami bizonyos statútumok

-.behozatalát, a tanulók tanítását, oktatását, épülését,- '.

, megfenyítését, táplálátát s ruházatát, igazgatását s ,

"ellátását ilíéti, a fnöknek és az összes társaságnak

tartátik fenn ; úgy azonban, hogy sem a tanulóké
,

javakkal vissza ne élhessenek, sem a társaság azokat ^

saját használatára ne fordíthassa, hanem hogy kizá- .

-
rólag. az

'

elbbiek eltartására. szolgáljanak, kik ha ki-

világlik" rólok, hogy szellemben és tudományban. :

.í növekedtek , kielégít vizsgálat után társaságunkba fel-",

r vehetk- lesznek.*' ".r^:
-

/
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„ A rend minden áldozár tagjai, habár egyházi

jaTadalommal nem birnak is, sem bármiféle jövedel-

met nem húznak
, kötelesek legyenek magánosan ,

inindegyikök külön , nem pedig közösen", az officinmot

"egyházi szokás szerint elimádkozni."

„Ez az
,
amit szent atyánk Pál és az apostoli

szék helyeslésével szerzetünk szándékairól egy terve-

zetben röviden eladhattunk. E sommás kivonat szol-

gáljon egyszersmind azoknak, Mk életmódunkat kutat-

ják ,
tudomásul ,

az utódoknak pedig ,
kik , ha Isten

is úgy akarja, életünk példáját követni akarják, tanú-

ságul. Miután saját tapasztalásból is meggyzdtünk
róla

, mily különféle és nagy nehézségekkel jár ezen

életmód , jónak tartottuk egyszersmind elrendelni
,

hogy senki hosszas és szorgalmas vizsgálat nélkül e

.szerzetbe fel ne vétessék. Csak ha Kiisztusban eszé-

lyesnek s a keresztyén tanban és életmódban tisztá-

nak és szepltlennek találtatott , bocsáttassék Jézus

Krisztus hadi szolgálatához, ki árassza kegyelmét a mi

csekély kezdeményezésünkre, az Atya Isten dicssé-

gére, kié minden hatalom és dicsség mindörökké

Ámen."
'

Loyola, mint láttuk izgatott képzelet rajongó

volt, nem tudott világosan gondolkozni ,
s egyetlen

célja volt szerzetet alapítani ,, hogy híressé tegye nia-

gát, anélkül, hogy tervének jelentségérl s hordere-

jérl tudomással birt volna. Joggal feltehetjük tehát',

hogy az idézett terv nem tle , hanem valószínleg^

két társától, Laíneztl és Eabertl ered., kik t észr

ben és itél tehetségben messze meghaladták.



Miként fejldtek ki e tervbl a késbbi institu-

tiók, e vaslogikával keresztülvitt szabályok, melyek

alapján a szerzet rövid id alatt hatalommá lett,

látni fogjuk e munka folyamában ;^de alapeszméi a

szerzet késbbi alkotmányának, bár némileg elfedve,

már e tervben feltalálhatók.

Contarini bibornoknak nem nagy fáradságába-

került m. Pált Loyola tervei számára megnyerni,
mert a régi kolduló-bárátok buzgón menydörögtek és

káromkodtak ugyan a felvilágosodás és a kor hala-

dása ellen, de mint többnyire a nép söpredékének

fiai', durvák és tudatlanok levén, másra nem voltak

képesek ,
mint parasztos módon szidni és piszkolni ,

amit megérteni nem birták, s emellett pénzzsaro-

lásaik, erkölcstelen életmódjuk, s cynikus Mcsapon-

gásaik által a világot folytonosan botránkoztatták. A
fpapság is lehetleg bepiszkolni igyekezett a tiara

fényét; eladta és elkereskedte a tle függ egyházi

hivatalokat
,

s_meg volt elégedve , ha dósgazdag jöver

delmeit bántatlanul húzhatta, ha. henye dzsöl élet-

módját háboríthatlanul folytathatta. A bibornokok rendr

sjzerint vad vágygyal eltelve a pápaiszók elnyerése

után, rendesen olyanra igyekeztek fordítani a válasz-

tást, kirl feltehették, hogy hamar búcsút fog venni

.a világtól. Hy körülmények közt örömmel kellett vennie •

Pálnak, midn e^ nagyobb részt tudományosan mívelt

féöfiakból álló társulat — mert Loyola társai ilyenek

^valának ,
— melynek néhány tágja már hires ember is^

,volt, magát neki feltétlen engedelmességre feíajánlta,

""
JezBuiták trt.M. 3
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s inoadják, hogy Pál, midn a közlött tervezetet

elolvasta, felkiáltott: „iine az Isten szelleme !"

Egyszersmind —jezsuiták állítása szerint kije-

lenté,— hogy lelkében elre látja, hogy Ignáe és

társai . egykor még különösen nagy hasznára fognak :

válni az egyháznak. Loyola ugyan nagyon megörült a.,

pápa szóbeli helyesl nyilatkozatának , de mint az _

egyház h fia
,
tudván , mennyü'e lehet bizni a pápák'

szavában , nem elégedett meg vele , s Írásban akarta -

kikapni szerzetének forma szerinti megersítését. Ezt
'

azonban nem kapta meg oly könnyen, mert Pál a,
tervet három bíbornoknak adta ki beható megvizsgá-
lás és véleményezés végett. Ezek közt a. légnevezétet-,

'

sebb öuidiccioni Bertalan, ki elvbl íellenezte

minden új szerzet keletkezését, st a fennállóXlegha-.

gyobb részét is l)e szerette volna szüntetni, maga is

irt volt kevéssel elbb egy munkát „a szerzetes ren-

dek"' káros voltáról, melyet be is mutatott a pápá-

iiak. Ellenezte tehát a jezsuita-szerzet megalakítását

is, és sehogy sem akart jóváhagyásába beleegyezni: A.

másik két bíbornok hajlandó volt a tervre, d^ Guidic-

cioni tekintélye és ékesszólása megingatta ket s'a

dolog sokáig elhúzódott.

Ignác úr az ügy haladása miatt aggódni kezdett,

s megígérte istennek, hogy három ezer misét mon-

dat neki, ha rábírja a pápát^, hogy tervét helyben-

hagyja. Kissé furcsa és "szatócsszertí. fogalmai lehet-

tek Ignác úrnak istenrl, hogy t ily kedvéafeÖé-

sekkel lefzhetni vélte
,

de annyi iga^, hogy "'^*te-

kintetben csak az egyedül üdvözít egyház feÉogá-



sát osztotta. Az egyház miadig hitte vagy legalább

hirdette.- s hirdeti ina is
, hogy va,lainely szentnek;

pártfogását megnyerhetjük, ha tiszteletére misét mön- !

datiink. Es a papok mondanak misét a tisztító tz- ;

bi való megszabadulásért ,
valakinek egészségeért,

st ha akad, aki megrendeli, még a lutriban liyé-,'

rend ternóért is ; st „kényszer-niiséket" is gon-
doltak ki, melyek segélyével kényszerítem lehet az-

ördögöt , hogy elrejtett kincseit fedezze fel és adja

el, vagy a tolvajt, hogy a. lopott tárgyat viszsza-^.

'hozza. Schweicz . katholikus kantonaiban
, melyeken a

'

romai szerzetes szellem bélyege még tisztán fellel-

-het
,
vá "papok még most is fizettetnek a . parasz-

tokkal oly misékért, melyeknek célja a szárvasmar-'

hát jó egészségben megtartani , a tehénnek s' kan-

cának könny ellést biztosítani , vagy az újszülött

barmot üdvözölni. És a papság tle telhet bnzga- ;

lommal, terjeszti és táplálja e babonát; mert pénzt

hoz konyhájára.

Az istennek igért háromezer misénél nagyobb

hatása volt azonban annak, hogy Loyola és társai,

körülvéve a pápát', telebeszélték a fejét azzal," hó^
mily fontos szolgálatokat volnának k képesek neM s

az egyháznak tenni, s minden lépten-nyomon biztosi--

tották, hogy engedelmes szolgái lesznek. A pápa már

több.izben fel is használta s elkldözte ket Olaszor-

szág egyes városaiba, kapacitálni ^^a papságot, hogy

.lilább ne zze nyilvánosan kicsapongásait ,
s' á loyo-

liSk: mindig tudtak valami, legalább láts^lagos ered-

ményt' felmutatni..

'/' '
.
'

'. \ .

'•'

"
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Ekkor véletlenül egy nagyszer ajánlat érkezett ,

Portugálból, ül/ János király és udvara egyszerre

azon istenes gondolatra jutottak , hogy India újön--

szerzett tartományait a keresztyénség magjával beves-

sék. Hat darab térítt kívántak Ignác úr kompániájá-

blv.kik az indusokat a pogányság bilincséibl kisza-

ifádítsákh, s ket a megváltó tanaival boldogítsák.

Ignác-'iizt felelte
, hogy társasága még csak alakuló

félben van, s így annyi tagját el nem eresztheti

Európából ,
de kettt , Rodriguez Simont és Jasso

Ferencet „Portugálba küldte , hogy a .király ren- _
delkezzék velk. Ez esetet aztán kizsákmányolta a

pápá behálózására és Guidiccioninak addig járt a nya-

kára kéréseivel , ínig végre ez is engedett , hogy" a

tolakodótól megszabaduljon. Kibadaneira szerint^ isten-

a vbíbornok eszét egyszerre annyira felvilágosította ,

hogy az most ép úgy buzgólkodott a szerzet mellett ,

mint azéltt ellené.

Nagyot nyomott a latban azon feltétlen engedel-

messég, melyet a társulat á pápának fogadott, úgy,
amint >zt semmi más szerzet nem fogadta; ámbár ez

enjgedelmesség az elljáró teljhatalma által könnyen .

korlátozható volt, s mint a következés megmutatta , ,

nem volt egyéb puszta frázisnál. A csalhatatlan Hl.

Pál azonban nem látott keresztül Loyola s Lainez

tervén , és 1540. September 27-kén:a „Jézus társasá-

gát'
*

egy bullával megersítette , de kikötötte , Kogy'

hatvannál több tágja soha ne légyén.
~

-'^

Amire^Loyola Ignác oly bizton számított ,

- most ,-
-

megtörtént: ö választatott egyhangúlag-
- a szerzet

-



C^ /gen^rális^^ JÉ tisztesség ugyan ill alázatossági ^\kor

'níüiédia nélkül meg nem rajta, so tézzeH|t>-

-bal igyekezett e méltóságot magától távol tartanig ide

-Tégre „gyóntatója parancsára" 'mégis kegyes volt elfo-

gadni. Hogy pedig e tekintetben jó példával szolgál-

jon társainak, lényegtelen dolgokban még ezentúl is

játszotta az alázatost. Egy ideig kuktaszolgálatot vég--

zett a zárdában, s egykorúak bizonysága szerintié

nemében az isten szolgálatának határozott talentumot

mutatott. De csakhamar. áttért oly dolgokra, melyek-,
hez nem értett semmit s kezdett gyermekeket oktatni

a vallás alapigazságaira. -

F gondját azonban Eóma prostituált hölgyeire

fordítá, kiktl a pápaság székhelye csak úgy hem-

zsegett. V. Sixtus egyházfi gondjai alatt keletkeztet

ugyan Eómában rendes bordélyházak, de azért e faj-?

tája a nknek biztalanná tette a sok papi lakossal

biró város utcáit. Különben adót fizettek az egyház-,
nak s a pápai pénztár „tejbér" néven taksát szedett

tlük, mely évi 20,000 aranyat jövedelmezett az egy-
háznak. Számnk évrl évre növekedett ,. mert pártfor

góikat volt" eszök a legmagasabb körökben keresni , s

az egyház szolgái gondoskodtak róla, nehogy a kérés-,

let csökkenése elzze ket. m. G-yula alatt a várd^.

nyilvános hölgyei megszámláltattak , s 40,000 -taksát

fizet volt köztök , ide nem értve azokat , kik 'mester-:

-
ségúket be nem vallották, s igy ingyen terjesztették

az egyházi erényeket..

Loyola azon lelki rokonszenvnél fogva , mely t
a társadalom ezen osztályához vonta , külön tápinté-^
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zetet állított Eómában e hölgyek számára, s úton-

útfélen láthatd volt ily hölgyektl környezve ,
kiknek —

természetesen — erényt s mérsékletességet prédikált.*

De Loyola mindenben hóbortos volt , és semmiben sem

tudott
.
mértéket tartani. Igen praktikus észjárásra

-

-mutat ugyan az, íiogy alapított egy másik intézetet

is„ínég el nem csábított" leányok számára, hogy
-

ide menekülvén, a világ csábjaitól megóvassanak, ad

majorem ~ dei glóriám ; de másrészt Loyóla oly

hóbortos túlzásra vetemedett
, "hogy tisztességes nket ,

kikre kedve kerekedett, mint állítólag gyanúsokat, az-

utcán elfogatott és tápintézetébe, hiircoltatott. Midn

egyszer egy féijes nt, ki,
í mint. beszélték, .férjével

nem élt egészen feddhetlen életet ,
. megcsípetett ,

a

nép megbotránkozott és azzal vádolta a jezsuitákat ,

hogy azon bnt, melyet állítólag, kiirtani igyekeznek,

magok még természetellenesebb módon követik el. E

vélemény mind hangosabban -nyilvánult, s Loyola végre

úgy vélt kibújhatni a vád alól, ha vádlói ellen "panaszt

.emel. "Kapott is aztán' egy pápai dekrétumot , mely-

lyel erkölcsös életmódját bizonyíthatta mindazok eltt,

kik hittek pápai dekrétumoknak. ;
-

Ezen apró élvezetek és
. viszontagságok köze-

pette Loyola csökkenthetlen buzgalommái. dolgozott

szerzete terjesztésén , mialatt Eodriguez - és Jasso

elmentek Portugálba. Ez országot a 14—16. század-

ban nem nagy számú, de bátor, lovagias, kaland-

keres nép lakta, mely azonban régényes tulajdonaival

kereskedi -számító ügyességet párosított , s
•

kevéssel

elbb soha nem sejtett hírre, dicsségre s gazdag-
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ságA kapott , mert a pápa „isten szolgáinak szol-
'

gája"V\nagylelken egy féivilágrészt ajándékozott; a

portugáloknak. E félvilágrészt „ugyan még meg kel-

lett Mdítalai ,
de legalább a papiron -már megTolt.

; Portugál hatalma tetpontján állt, midn meg-

jelent benne a. két jezsuita. Ezek mindenféle fogások
-

segélyével a királyt és királynét csakhamar ainnyira

tatalmukba kerítették
, hogy ezek megkérték a jám-" ,

bor atyákat, mondjanak le Indiába utazásuk tervérl^

maradjanak Portugálban, és térítsék a népefazon ké-

resztyénségre , melyet k tanítottak. Eodriguez elf-
;

gadta az ajánlatot,. Jasso azonban, fensbb parancs

következtében, megmaradt szándékánál s Löyola sietett ,'

a portugál királyt még néhány, jezsuita oda küldésé-

vel boldogítani. Térítési dühökben azonban oly fajia-:.V

tikus erszakoskodásokat követtek el, hogy a. nemes- \

ség s a nép nagy része csakhamar meggylölte ket ^ '<;

de már alaposan markukban tartották a király üstö-
;

két
, ki átadta 'nekik a pompás lissaboni sz. Antál-

templomot, s Coimb rá ban nagyszer kollégiumot

épített számukra. Miként keveredtek vitatja az egye-

temmel, miként lépett fel ellenök maga az inquisi-
'

tió, hogy aztán egyszerre melléje álljon ,
miként gá- .

:

tolták minden :irányban Portugál szabad kifejldését ,
-

mittdezt utóbb meg fogjuk látni; elbb azonban át.

kell tekintenünk Angolországba.



m. F^ezet.

(A jezsuiták els megjelenése s megszökéae Angliából.
— Chiná-

ban — Ifjcaziliában
— Japánban. -^ Térítés-módjuk.

— Jasso.) ,

, ,

"

-
."-""- ,

. . »

Két pápa nagyravágyó ggje s egy király bnei

Angliát megnyitották a reformátió eltt. Amit VHI.

Henrik kortársai ellen vétkezett, azt politikailag

busásan- jóvátette birodalmának ,
midn nyiltan elsza-

kadt a pápaságtól, m. Pál ily körülmények közt leg-

alább azt akarta megmenteni, ami még meg volt

mBíithet
,

— miután Anglia már elveszett ,
s a sza-

l)ád'ság szelleme már Skóciábav hol az ingatag V.

Jakab igen gyarló támasza volt a római egyháznak ,

st még Irlandba is behatolt, — s két nunciust kül-

:
dött a birodalomba ; ezek mellé pedig használható esz-,

közökül elküldte Salmeront és Broii-et-et, két

fanatikus jezsuitát, kik szerztök szabályai értelmé-

ben neki feltétlen engedelmességet fogadtak. A két,

jezsuita feladata volt mindenekeltt Skóciában s Irland-

ban megszilárdítani a katholikus pártot, aztán onnan

gyakorolni befolyást Angolországra. Loyola leikökre

kötötte
, hogy legyenek óvatosak ,

tettessenek szelíd-



;/^ségöt s ssserénységet y és j^ el ravaszul ,mtMrtfí

különben nein mehetiiek semmire. -'

De e mindenek felett jezsuita tulajdonban a^ két

barát még nem yoít elég ers ; vad , fanatikus 'zeíp--

ták voltak s nyers erszakkal léptek fel, a legna- :

gyobb viszszaélést zték Eómábl kapott privilegiumá^f^^v

ikkal, s oly kevéssé tudták magokat egy népbe, mely'

épen szellemi átalakulása korát élte, beletaíáíni^:

hogy Salmeron és Brouet csakhamar egy tekintélyes';

párttal álltak szemben, s az ellentétekét eljárásiik;;

által mindinkább elmérgesítették.
-

ír

A nép eltt még új dolog volt, hogy a pápai

helyett a királyt tekintse az egyház fejének , s miután^

sokan botránkozással nézték VJLLL. Henrik vétkes éíe-i":

tét, mig a pájpáét, M távol tlök vétkezett, nenr is-:;

merték, a jezsuita prédikátoroknak nem lett voliia;

nehéz a római udvar páriát a tömegben teijeszteni,;^
- A nép nehezen mond le azon tanokról , melyekre égy-í^

szer már jászqkqtt ; s jóakaró szelidség sokat használ-]:

hatott>olna a katholicisinus ügyének. De. éhez .értett
;

a két jezsuita legkevésbbé. Féktelen káromkodásokkal.

,
és támadásokkal menydörögtek a szószékrl, s bár

.
- ismételve figyelmeztettek és intettek, nem tudták

dühöket mérsékelni. Lázító beszédeikkel végre önma--

guk ellen lázították a népet , s' midn a kapca már
~

szorulni kezdett, és fél volt, hogy ha tovább m^d^
. nak, még fogukat is ott hagyhatják a hálátlan földwiV

. Krisztus vitéz harcosai egy szép napon odább álltak

s titokban viszszaszöktek Rómába , mely ggös r^mé;r

nyekkel külílte ki ket Anglia meghódítására. '^^



Loyola másik társa
,
J a s s o Ferenc már több

szerencsével járt az indusok közt. Iir. Pál három bre-

vét adott át a buzgó érítnek
, mélyeknek elseje t

India apostoli minciusává nevezte, a másik kett pe-

dig több rendbeli indus fejedelmek pártfogásába
'

ajánlta. A keresztyénség Indiában már . nem volt egé-

szen, új dolog,, mert eltte már több ferenci barát

járt ott téríteni. Jasso tehát midn a parsok és moha-

medánok-lakta országba indult, átért már némileg

elkészítve találta. Útközben a hajó legénységének a

katekizmust magyarázta, s a nagy- árboc alatt vásár-

naponként ékes prédikációkkal tartotta a matrózokat.

így érkezett. 1541. Májusban St. G o áb a
, mely

-Portugál birtokát képezte Lídia nyugoti partján. A
-'

püspök megengedte neki
, hogy térítsen a pogányok

közt , de most látta csak át
, hogy a benszülöttek

nyelvét^nem értik, s így hiába prédikál nekik. Tanul-

ni kezdett tehát s végre vitte annyira, hogy meg
tudta magát értetni. Jasso úr dicséretes szorgalmá-

nak köszönhette
, hogy az idegen nyelvet megtanulta ,

de késbbi jezsuiták T h u r s él in u s és B b u c h o u r s

nem mulaszthatták el az alkalmat
,
t szerzetek di-

csségére csodatételekker rágalmazni. Elmondják róla,

hogy egy pillanat alatt beállt eszébe egy-egy isme-

retlen nyelv tudománya ,- st bizonyítják , hogy nem

egyszer különféle nyelv emberek eltt prédikált, kik

közül mindenki megértette a maga nyelve szerint,

. mert hát több nyelven tudott beszélni egyszerre.

liiagá-jelentést tett Eómába, mélybl kitnik, mily

gyárilag zte a térítést, s niíly .
nehezen^ törte -bele



. magát az isméretleii nyelvekbe. Elmondja ugyanis,;
hogy elször a ránézve idegen nyelven bemagolta a

miatyánkat, aztán a hiszekegyet' és a tizpayancsola-
'

tot, s ez volt. egész vallási apparátusa; mert ezeket ",

pontonként elmondta hallgatóinak, kik közt gyerme-
kek s felnttek voltak vegyest, ezeknek minden pont : v

után rá. kellett mondauiok „hiszünk benne" s ha ezen :

szerencsésen túlestek , Jasso ket rövid úton, minden ^l-

további teketória nélkül megkeresztelte , s így szapo-
'

rította az egyházat, anélkül, hogy a iárábpr meg- :

tértek tudomással bii-tak volna róla , mily rettenetes .

üdvösségben részesültek általa. így nem volt csuda,

hogy egész törzsek; mától holnapra megfeíedkéztek

róla, hogy k keresztyének s elkezdték újra gyakO'-

rolni régi vallásukat, s Jassonak- sok fáradságába ke- .\

rült ket meggyzni arról, hogy már lemondtak a v

régi pogánySágról. Az a haszna azonban a Jézus-tár-^-' :~:^

saságnak megvolt , hogy szép kollégiumot építhetett

magának Goában, mely csakhamar megtelt Kiisztusi ,

.

poroszlóival.
"

- :
""

Jasso természetesen, kirándulásokat is tett a

szomszéd tartományokba , s a goai kollégium rek-

tora , Groinez Antal kíséretében elment a gyöngyös ;-

partokra, a hollandok e gazdag birtokára is, hova a

keresztyén tanok még" soha el- nem "hatottak. Nerii

értette azonban e nép nyelvét ,
s hiába prédikált ne-^

kik a fák tetejérl, a nép nem igen tördött vele. .

De ez Jassot térítési buzgalmának phlegmájában- nem j

háborgatta, s keresztyéni mértékletességgel megelé- ;

gedett vek, ha csak a vallás kulformáit teijesztheti:



_44_
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Elkezdte tehát az embereket erszakkal lefogatni és

megkereszteltetni, templomaikat romboltatta, bálvá-

nyaikat összezúzatta
; helyökbe kápolnákat építtetett s

.szentek szobrait rakatott, s igy csákbamar látszólag

egész tartományok a keresztyén világba léptek, míg
a nép lelkében s gondolkozásmödjábán csorbítatla-

nul élt a régi pogányság; s a különbség .csak az

volt, hogy a nép. régi bályánya-i helyett az új bál-

ványokat imádta s tlök várta a csudatételt.

Hasonló módon járt el G o c h i n ban , Ceylon-
ban, N-agapatánban, Meliapurban és Malac--
cában. Ezalatt a goai kollégium tanítványainak szá-

ma hatvanra szaporodott. Igaz ugyan, hogy ezek mind

erszakkal kereszteltettek meg, de Jasso 1545-ben'

új munkatársakat kapott" EurópábóU kik közül Cr-i-r

m i n a r Antal késbb nevezetes szerepet játszott , s

ezek segélyével legyzhetni vélte e csekély akadályo-

kat. Mialatt az új állatszelidítk a coUégiumi^ ifíúsá--

got dressirozták , Jasso T e n a t e szigetére^ rándult

'ki, s ott drága fszerekkel ellátva magát, ,
átment a

szerecsenek szigetére. Itt egy nap 25,000^ • embert

térített és keresztelt meg , s azt már elhiszszük élet-

iróinak, hogy estefelé már nem bírta karját emelni

és nyelvét mozgatni, hogy új báránykáit naegáldja s

felettök a keresztelési formulát elmondja. Hogy e

gzervel zött térítés nem volt térítés ,s hogy az ily

módon az egyház keblébe hajtott nyájaknak fogalamk
sem volt azon vallásról,; melyet a buzgó jezsuita fejökre

frecscsentett ,
bárki átláthatja. Ezt Jasso úr is felérte

eszével , s nehogy a gyor^sin megnyert nép ismét el-



veszszen;— váljon' tán elkezdte ket behatóan taní-

tani Krisztus tanaira ? nem , hanem — á portugál

királyhoz folyamodott, kérve t, terjesztené ki ^a;
szent inquisitio áldását e tartományra , nehogy az

újdonsült keresztyének viszszatérjenek a pogánysá^af

Vasszigor , pallos és máglya kösse ket azon vallás-;

hoz, melyet még nem is ismernek; s melynek hatá,- •

sát csak a portugál piapokon , ínatrézokon és katoná-

kon volt alkalmuk tanulmányozni , kik válogatott

bnökbe beayatóttan minden módon zsarolták és- el-

nyomták a szegény benszülötteket!

Innen Jasso viszszatért Amboinába, hol a kol-;

dúló barát házat épített önmagának, mely csakhamar

6gy ^j Jezsuita rezidenciává ntte M magát. Eközben

történt , hogy S um a^^r a királya a rabló pórtugallö-^

kat saját féázkökben táinadfa ; meg. A portugál hely-
-

tartó nem mert a túlnyöinó számmal nyilt csatában

megmérkzni; Ekkor elállt . Jassó j
felszerelt egy

csomó ladikot, megrakta matrózokkal s munkásokkal^
s -

megigéirté nekik
, hogy mtága fogja ket vezetni. A

baráf hazafias önfeláldozása száznyolGvan embert gyj-
tött öszsze. Jasso mindnyáját mieggyóntatta , mögái^ ^

doztatta^ és minden bnétl : feloldozta ,
de midn u'

kis sereg ínár indulni akart, Mjelehté nekik , bógy
esze ágában semi volt k^t t e s 1 1 1 e g ,

de igen, le 1-

kileg vezetni; k csak menjenek. verekedni
, inájd ;

a' parton imádkozni fog értök , ami többet fog nekik:;

használni V mintha velk 'mienne; Imádsága ázoinbaö

nem használt^ s ha Eürpábör segély iaém érkezik ^

MalaccáT óivé^tt volna^a pörtuga;n<^^ ^^ ^



Jasso ,
ki vad fanatismiisa mellett tudott ravasz,

lenni, s a szemfényvesztés mvészetében példányké-

í;:; pl szolgálhatott társainak, -csakhamar lassúnak ta-

:'. i láítá a térítés eddigi- módját s még rövidebb és tömer

.gesebb diadalok után sóvárgott. Csakhamar rá is jött,

hogy miután az állam a királyban van megtestesülve,
; a király megnyerése által eo ipsö meg leihet nyerni

'egész birodalmát is a vallás számára. Ezt; sikerült

elhitetnie' Candi fejedelmével, s megígértette vele,

hogy népét kényszeríteni fogja a megtérésre. Ez" csak-
'

/'hamar keservesen tapasztalta, hogy mi sem veszé-

lyeztetheti uralkodó trónját annyira, 4nint ha elég

r;, oktalan arra vetemedni, hogy alattvalói lelkiismeretén

zsarnokoskodjék. Jasso tánácslá a királynak, használ-

' jon erszakot
, segélyt igért neki Európából ,

s a por-

ír ttigaíl király nevében 'örök barátságot esküdött neki;

; egyúttal irt Loyolának , hogy küldjön utána több

missionáriust
,

s János királynak, hog}''- küldjön kato-

^:;' nákat." \ ; -

Hy módon a jezsuiták néhány év alatt Ázsiá-

.. .
Mn derekasan terjeszkedtek , egymásután építették a

kollégiumokat , s falaik közt új eszközöket
; gyártot-

tak magoknak. Ez id tájt tették lábukat Amerika

Joldjére is; mert .midn János 1549-ben hajóhadat

\ küldött Braziliába, hat. darab jezsuita .

ment a se-

^:; reggel. : .
.

_
-

-: - Nagyszer tér nyilt itt egy missionárius -ie'vé-

kenységének. A terniészettl pazarul megáldott Bra-

; zilia ; erteljes és harcias
,

de gyermekded kedély'

népét nem lett volna nehéz Krisztus tanainak meg-



nyerni, ha a keresztyénséget megértetik velk. A
megYáltó magasztosán egyszer jelszavait: „szeressé--'

tet egymást" és ,,jobb kezed ne tudja amit a bal tesx",

r^ a jóindiilatú nép, mély szolgálatkész .yendégsze- :

letettél fogadta az idegen jövevényeket ,
kiknek

:fegy--í:/;;

véreit s .eszközeit meglepetve bámulta, könnyea meg- '

értette s' magáévá tette volna. De Krisztus tanainak-; i

'

egyszer hirdetése helyett a jezsuiták azokat alapo-yr
'san elhallgatták. Nem a szeretet istenérl beszéltek, ."í

haneni a harag, boszúállás és kegyetlenség istenérl :-;

Hienydörgtek a népnek, s e borzasztó istent az ame^- •

rikaiak semmivel sem találták ajánlatosabbnak régi; -^

fistenöknél
,

kit már megszoktak, Mt féltek s -kij;-

ket ellenségeik ellen védelmezte. A jezsuiták beszél- í

tek a népnek az eredend bnrl,- elmondták, hogy .'

Krisztus isten fia, azt magára vette, hogy az , ördö- P^

göt ; a pokolban megtámadta , és hó^. szepltelen-, í^

szztl
"

született ; érthetetlen dolgokra tanították
^
a^'

népet, s vak hitet követeltek tle oly istenek és szeátek^ ^
iránt, kiknél különbekkel vélt birni' saját bálványaiban v'

g.igy nem csuda,' hogy nem akart megválni apái vaUá- t

'sától. : --;••• ..' r '/v;:/; '^K

Az új és érthetetlen vallás, melyet a jövevér':;

: nyék ármánynyal
• és erszakkal rákényszérítettek a

benszúlöttekre , még léleknemesitleg sem hathatott /:

reájok, mert a vallás hívei, a portug^-l jezsuiták v

matrózok, katonák és kalandorok, kik magok sem
bírtak fogalommal a valódi keresztyénségrl ,

minden >

bnben és gyalázatban nagyot míveltek s csakhamar,

undor és borzalom tárgyaivá tették magokat.



Midn a jezsuiták Braziliába érkeztek
, meg kel-

lett tanulniok a nép nyelvét. Els dolguk volt teMt

házakat éjííteni s elhódított földeket míveliii a magok
számára, s 6 mellett a nép nyelvét tanulni. De mire

e nyelven Í3 tudták fejezni magokat, eljárásukkal

már gondoskodtak róla, hogy szavaik viszhangra ne

találjanak az elkeseredett kedélyekben,' s minden dia-

daluk abban áUott, hogy a foglyokat , mieltt a,
mészárszékre vitettek volna, megkeresztelhették. Az

emberséges vadak azonban egyszerre azon gondolatra

jöttek, hogy a keresztség veszélyes babona; s a

kereszteltek húsát ízetlenebbnek ; találták ,
mint ^a

nemkefészteltekét , és nem engedték meg többé a

jezsuitáknak a keresztelést. Ezek most gy segítet-

tek magoíori, hogy a halottak testét nedves kend-

vel megérintették, s amellett gondolatban elmond-^

ták a kéresztelési formulát, és ínég voltak róla gy-
zdve, hogy az ily módón megtérített hullák lelkei

egyenesen, a paradicsomba vándorolnak.

A térítésnek és keresztelésnek ez istenkáromló,

nevetséges paródiáját látva, méltán kérdhetjük, sza-

- bad volt-e az ilyeneket megtérteknek ,
kereszteltek-

nek tekinteni, azon isten híveinek, kinek még nevét

sem ismerték? — A jezsuiták Európába küldött jelen-

téseiben azonban mindezek valódi keresztyénekként sze-

repelték, s a jezsuiták nagy hódításai a vallás javára

mind efféle szemfényvesztésekbl állottaké

Jasso társai Indiáhan elszéledve , ily módon térí-

tettek és kereszteltek. Cap Gomörin Griminal Antál-^

nak jutott, s e vad . fanatikus azt hitte , hogy leg-.



- <-" A
'

g}foi:sabban s legtökéletesebben úgy érheti el célját,

ha ; 'a tzhöz és vashoz . folyamodik. Ily eszközökkel
'

természetesen nem sokra ment, s az oíszág benszü-: .

ltt papja,!, a braininok, könnyen meghiúsíthatták töfekr

véseit. A bensziUöttek az idegenek által mind ersébe :

ben nyomattak, zsaroltattak, s az uj hit nem levén -

képes elvesztett szabadságukat kárpótolni, midn á" \-

braminok a népet fegyverre szólították régi templomai

védelmére, ez tömegesen felkelt, szövetkezett a bada-

gokkal s megtámadta a portugallokat. -A harc elkese- .

fedett volt, mert a népnek mindene, régi jogai, val- h

lásas hazájának szabadsága Mt a kockán. Criminal,

M. több hajlandósággal birt a kard, mint a kereszt" .

iránt,, és személyesen vezette hadát, teljesen megye-''
retett s csapatainak túlnyomó részével mia,ga is meg-
öletett. A jezsuiták e vereked barátot, ki megérjde-

melt halállal múlt ki égy nép fegyverei alatt, melyet

elnyomni akart
, megtették szerzetök els vértanú-

jának.
: E vereség azonban Jassot sem ki nem józauitá,

sem vissza nem ijeszté; st arra ösztönözte, hogy
annál nagyobb buzgalommal zze hódítási terveit.- .

.Ez idtájt ismerkedett meg a chinai Angerrel , Jd

gyilkosság, miatt megszökött hazájából s kalandorként

bolyongta be Ázsiát. Jasso rokon lélekre vélt találni .'

2í gyilkosban, s azon kedvez szín
, melyben Anger

hazáját a jezsuita eltt lefestette, Jassoban vá^at
keltett megismerkedni a birodalommal és bele vinni

a keresztyénség zászlaját. China magas fokú mivelt-

seggel , birt , ^ mely nagy mértékben nieglépte az el-
Jezsniták tört. I. 4 -



íször odajött éiir<^áiakái;. Alitonio ÍM^ Js Praiieescó ;

Zeimoto portugallot 1543. októberben Siamból Öhínába ~

utazásuk alkalmával , vihar által jápáú" partjaira vet-

tettek, s ott a földmivelést úgy, mint az ipart nagy

virágzásban találták. Á nagy terjedelm birodalom

felett egy fejedelem m'alkodott, számos helytartó és

és alkirály segélyével, kik szigorúan szolgáltatták az

igazságot, és vallási tekintetben á teljes türelem elvét

vallották s minden felekezetnek teljesen szabad vallás-^

gyakorlatot engedtek. A japániak hitték a lélek hal-

hatatlanságát, a halál utáni, jutalmat vagy büntetést,

de ez utóbbit nem tartották örökkévalónak, mert a

büntetés végtelenségét ellentétben állónak . találták a

legfbb lény isteni jóságával. Legfbb papjuk, a Daii'o

egyenrangú a császárral, de nem bír végrehajtó hata-

lommal. Papjaik közt, kik bonc-oknak neveztettek,

voltak baráto'k , apácák , remeték ; . vallásukban volt

kép- és'ereklyeimádás, csudák, proc3Ssiók, búcsújárá-

sok ,' ép úgy mint a katholikus e^házban és vallás-

ban ; ismerték az olvasót , böjtöltek és sanyargatták
testöket s annyi babonás szokással bh'tak, hogy akái'

pápistáknak is beillettek volna. Van köztök egy fele--

kezet, mely isten létezését s a halál utáni létet
'

tagadja, de nagy lelkiismeretességgel gyakorol min-

den polgári erényt, mint pl. a vendégszeretetet és-

felebaráti szeretetet, s a kereskedelemben, valamint

minden érintkezésben igen becsületes és megbízható.
Szóval : a keresztyénség Japánban sok érintkezési pon-
tot talált az ország régi vallásában és szokásaiban,

s- könnyen lett volna teijeszthet.



Jasso megkeresztelte Angert s 1549. augustu-
sában Congoxu mában, Saxuma Mrályság fváro-

sában partra szállt. Eogtön' hozzá fogott az országi

nyelvének taaulásálioZjS az ott általánosan uralkodott

vallási türelem^ folytán, minden nehézség nélkül enge-

délyt kapott a keresztyénség hirdetésére. A nép meg-
hallgatta t , de értelmetlen s érthetetlen rajongónak^

tekintette, amihez még járult, hogy egész lényé vissza*

taszitólag hatott a benszülöttekre. Miután í'ezek iiág^oh

hozzá voltak szokva régi' papjaikhoz, Jasso felöltözött;,

boncnak s utánozni kezdte ezek életmódját; de midn
különféle cselekkel híveket kezdett .magának szerezni,^
az igazi, boncok felléptek ellene. Elmentek a. Mrály-^,

hoz s kifejtették eltte , mily helytelen dolog meg-

engedni egy idegen boncnak, hogy az ország régi
-

védisteneit legyalázza s helyettök egy ifiás ismeretlen ,

haragvó és féltékeny istent hozzon be, ki maga mel-

lett más istent nem akar megtrni. A király ingadp-x

zfitt', mert nem akarta a türelem elismert elvét meg-y
sérteni. Ekkor a boncok erélyesebben léptek fel és

azzal fenyegették a királyt, hogy Japán többi kirá-

lyaihoz fognak segélyért fordülni ellene, ha a betólár.

kodott idegent el nem kergeti. A fenyegetés használt

s egy törvény adatott ki
, mely halált szabott minden

'

benszülöttre, ki keresztyénné lesz s Jassot társaival,^

Cosimus Turriánussal és Pernandez Jánossal együtt,

kiutasítptta a
'

biradalomból.

.-
, Jasso eltávozott s ha jezsuita élet-óinak vhihé-

"
'

tünk
, á, szomszéd Firando királyságban sokakat meg-

térített; de innen is csakhamar odább ment, hogy
4* -

-
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Meacoban, az egésze Japán fvárosában tágabb mkö-
dési tért keressen. tközben azonban vállalata Nanga-

teban, a birodalom leggazdagabb városában teljesén

hajötörést szenvedett. A nép kinevette prédikációit, s ,.

a király, ki t maga elé idézte, s. kinek a jezsuita

elmondta volt, hogy Navarrából való és a'japánia-

kat az örök üdv birodalmába akarja bevezetni, mint

hóbortos rajongót bocsátotta el magától. ^,

Jasso úr mindeddig > egyszer, szegényes barát-

ruhát viselt. Ez nem használván, elhatárzá, hogy ezen-

túl fényben és pompával fog fellépni, hogy a töme-

get elkápráztassa. Yett tehát magának egy bárkát, mely

poínpás japáni sznyegekkel és lobogókkal volt feléke-

sítve; maga belebútt egy b fekete alsóruhába, fölébe

felvett egy zöld felsruhát, mely egészen be volt lepve

aranyhimzéssel s drágakövekkel, s oly pompát fejtett

ki, minvel csak a legmagasabb rangú boncok szok-

tak élni. Kíséretét is kellleg felcicomázta, s hogy a}

császárt és udvarát megnyerje, nem jött puszta. kéz-;

zel, hanem vitt magával egy két aranyórát, jól hangzó
-

zöneszefeket s mindenféle csillogó apróságokat, melyek:

Japánban még sohasem látott kincsek valának;sigy/
felszerelten, kicsapongó reményekkel ért Meaeoba.

A császárnak megtetszettek az ajándékok, egy

•elhagyott boncházat adott lakásul a jövevényeknek s

megengedte nekik vallásuk tanait hirdetni, mit^Jasso,

jezsuiták állítása szerint, oly nagy sikerrel cseleke-"

dett,'hogy egj év alatt vagy 3000 ember tért át.>
keresztyénségre. De a benszülött papok "itt is félléptek

ellene. „Miféle istenrl prédikál nekünk ez az idegen



bonc? mondák a belföldiek, egy kegyetlen istenrl,

ki egy borzasztó börtönt épített, a poklot, melyben:
az emberekét örök büntetésekkel sújtja ; egy vérszopó ^

istenrl, kit megszelídíteni, megengesztelni nem leheti/

ki még a szerencsétlen iránt sem tud könyörületes X:

lenni! Min igazságtalan isten az, ki oly törvényt ró

az emberekre
, mely erejöket felülhaladja, s ket, ha azt-

beteljesíteni^
nem birjá,k, örök büntetésekkel bünteti!

Oly isten, ki elrendelte, hogy senM máskép ne üdvö-"^

zülhessen, mint egyetlen fiának törvénye által, s M;

egy, istenhez a legnagyobb mértékben illetlen részre-

-hajlással ezerötszáz évet el engedett múlni anélkül,,

hogy e törvényt Japánnal, a világ legnemesebb részé- •

vei; megismertesse!"

Váljon mit felelhetett Jasso e vádakra,, miyel

cáfolhatta meg e szemrehányásokat? A jezsuita rend:

történetírói nem jegyezték. fel cáfoló argumentumait,
de ily . esetekben szokásos általánossággal elmondják,

hogy a. boncok minden ellenvetését diadalmasan tönkre^,

silányította.. A benszülött papokat azonban sehpgysem
tudta tanai helyességérl meggyzni, s ezek figyel-"

meztették a kormányt , hogy vigyázzon a keresztyé,-

nekre, mert az új vallás még veszedelmessé yálhatik

az országra.

Japánban idzése alatt azt hallottá Jasso
, hogy

a nép egész miveltségét, vallását s minden vallási

szokásait Chinától kapta; úgy okoskodott tehát; hogy,
-

ha sikerülne a chinaiakat megtérítenie , egész Japánt

egy csapással Krisztus aklába terelheti. Egy alkalom-

mal meghallván, hogy Bungoban egy portugál hajó
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kötött ki, msly Chinába szándékozik vitorlázni, rög-

tön oda ment. A kapitány, ki neki i^úkori -barálga

Jyijlt, nagy ünnepélyességgel s ág}TÍ lövésekkel fogadta a

, jezstiitát. A király e nagy lárma okát tudakolta, s midn

jüegtudta, hogy egy szent ember tiszteletére történik,

t látni kívánta. Jasso, új szokásához híven, s hogy
: a, keresztyén papoknak jó hírnevet szerezzen, fényesen

fél<5ltözködve ment az udvarhoz, mely nagy bámulva

; nézte. Európa- fboncának nagy pompáját. Á király

nyugodtan kihallgatta s a szokásos türelemnél^fogva
- száhad gazdálkodást engedett néki.. A boncok ugyan
itt sem nézték jó szemmel a dolgot, de a királynak

: érdekében állván a portugállokat Mmélni, nem hajtott

;fiapjai kifogásaira. :

: : A boncok a királylyal nem boldogulván , egy

igen egyenes és becsületes eszközhöz nyúltak a jezsui-

ta ellene s felhívták öt, jelenjen meg egy vallási

vitára , melyben az részöki-l egy tudós japáni bonc'

fog részt venni. E vallási párbaj az udvar jelenlété-
'

ben ment végbe ,
s jezsuiták szerint Jasso maradt a

írgyztes. De a boncok nem érezték magokat legyzve,
s egymásután három ezren jelentek meg a jövevényt

^megcáfolni.
'-

Ferdinánd Mendez Pinto ,
ki a portugál kiséret-

ben részt vévén,, e zsinaton jelen volt, útleírásában

részletesen szól e tanácskozásról , s azt mondja , hogy
a japániak igen találó argttmentumokkal és éles észre

mutató kérdésekkel álltak él , melyek áltáljában isten

tulajdonságaira, az els. ember bnesetére, a meg-
: váltásra: és sok egyébre vonatkoztak, amit a'keresz-



ty^áek magok sem értenek, de amit vakon keU Mn-^^^^V^

íiiokv lia — a papok szerint— nem akarnak megsznni /.S

keresztyének lenni. -A keresztyénség alaptanai, a fele- ;-

"baráti . szeretet ,
az áldozatkészség stb. eUen nem tet-. :j

tek semmi kifogást ,
de a jezsuita missionáriuaok < r

ezekre kevés súlyt fektettek. ,
'

Ha igaz is, hogy Jasso gyzött e vitában, prak- /

tíkus eredménye annak mégsem volt, mert a király j

megmáradt régi vallásánál s a nép M maradt megr-v ;

szokott boncaihoz. Hiába töltvén itt. negyvenhét napot^ •_

Jasso hajón megindult Sancian chinai szigetre, hol.-?

azonban értésére adták," hogy a követen kivül idegen-: ?

nek nem szabad lábát a „közép birodalmának" földére? ;'

tennie. Jassot azonban ez el nem ijeszté.'Viszszamént , i

Goába, azon szándékkal, hogy az' alkirályt és érseket, v

rá fogjar beszélni egy chinai követségre , melynek kísé-

retében majd belophatja magát a birodalomba; ha- ?

pedig egyszer benn lesz az országban, majd fog magá-
ról gondoskodni tudni. .

Egy gazdag portugál keresked nagy pénzáldp-

zattal kieszközölte ," hogy követül küldessék s magához ?

véve "Jassot , megindult Malaccába. Ez elutazása eltt

letette a goai kollégium rektorát Gomez Antalt hiva- .

tálából s helyébe a neki vakon engedelmesked Bar-

zea' Gáspárt nevezte.. Gomeznek ugyanis nem igen
"

í

volt Ínyére a szolgai fegyelem, saját nézeteit követte ;

s javításokat hozott be a kollégiumba, mit -Jasso
'^

mint valódi jezsuita, meg nem trhetett.
:.

Kellemetlensége volt Portugál goái helytartójá-

val is, ki nem akarta az illet, kereskedt követségbe :"
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bocsátani. Jasso elmutatta Eómában ayert rendkívüli

felhatalmazásait
,

s midn ez sem, használt , átkot

mondott a helytartóra. Ez azonban ezzel sem tördött,

s lefoglaltatta a követség hajóit. Látván , hogy min-

den fáradsága hasztalan , Jasso barátjával egy bár-
;

kára ült s megszökött Sanzianba. Barátok úgy miíit.

ellenségek, kikkel itt találkozott, lebeszélték chinai

útitervérl ,
de fel nem adta szándékát , melyét

azonban már végre nem hajthatott.

Alkudozásba bocsátkozott ugyanis , egy chinai

kereskedvel s. nagy öszszeg pénzt igért néki, ha

magával viszi Kantonba ,
s a keresked végre bele-

egyezett. Az utazásra már mindeji elkészület meg
vala téve , midn Jasso Xavér egyszerre forrólázba

esett, és 1552. dec; 2-kán a tengerparton ,
Alvarez

György házában , mely utóbb jezsuita kollégiummá,

lett, meghalt.

Holtteste egy nagy koporsóba tétetett, mely'

oltatlan mészszel volt megtöltve. Két évveí utóbb a

koporsó Goába vitetett
,
a sz. Pál kollégium templo-

mában elhelyeztetett s kötelességéhez képest számos •

csudát mivelt. VHE. Orbán pápa 1623-ban szentté

avatta s nemsokára. India véd^zentjévé avancirOzott.;

Szobra a Gomorin hegyfokon állíttatott fel éá számos

búcsújárás kétes szerencséjében részesült. Az életében

mivelt csodák közt, más apróságokon kivül, négy halott

feltámasztási mtétet találunk. Ezenkivül egy gyer-

mekágyas aszszony, kit három napig a légirtóztatóbb kí-

nok gyötörtek s kirl már mindenki lemondottj rögtön és

minden fájdalom nélkül megszülte gyermekét, midn



.J9.SS0 eltte a keresztyénség alaptanait kifejtette. Jasso

Xavér Ferenc komoly és buzgd férfiú volt ,
dé nem

mint lelkiismeretes keresztyén , hanem mint élelmes

vállalkozó kezelte a térítés munkáját; ezreket térített

meg ,. anélkül , hogy tudtak volna róla valamit. A
jezsuiták neki köszönhették^ hogy keleti Lídiában

utóbb oly nagy hatalomra vergdhettek, melyet* nem
a keresztyénség, terjesztésére, hanem kereskedelmi

célok elérésére használtak -fel.
'
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IV. Fejezet.

(A jezsuiták a spanyol félszigeten.
— Corpus institntoríim Socie-

tatis Jesu, — A rend tagjainak osztályozása.
— Titkos jezsuiták).

* Mialatt Jasso Xavér Indiában foglalt tért a je-

zsuita uralom számára, társai Európában fögondjukat

-arra fordították, hogy szerzeteknek sok és befolyásos

tagokat nyerjenek, se tekintetben nagy hasznot von-

tak azon pártfogásból , melyben a portugál király és

királyné által részesíttettek. Ennek köszönhették, hogy
az egy coinabrai kollégiumnak már 1544-ben hatvan

tagja volt ,
~ míg m. Pál megersitö bullájában a

szerzet összes tagjainak számát határozta hatvanra.

R dri gu e z tüntette ki magát ez irányban leg-

inkább, nöm sajnálva fáradságot, nem röstelve csa-

lárdságot, hogy tehetséges, vagyonos és befolyásos

igákat nyerhessen meg a szerzetnek. Hiába zúgolódott

emiatt a lissaboni nép, hiába fordultak a fnemesség

legkitnbb tagjai a királyhoz , s figyelmeztették , hogy

ily módon a nemzet vagyonának nagy része a jezsui-

ták kezeibe fog jutni ; csak azt érték el vele
, hogy

fogságba vettettek, vagy az országból, YíLgy legalább



az udvartól számzettek. A király ,
ki a jezsuitákat! -:

pártolta v,nenf trte az igazmondást.

: Szint ily gyorsan terjedtek a jezsuiták Spanyol- -

országban i hol nagy elnyükre vált a nép rendkívüli

hajlama a rajongásra, az általánosan elteijedt babona,
"

a népnevelés gyalázatosan elhanyagolt állapota, amit -r

céljaikra nagy mértékben ki tudtak zsákmányolni. Vad

fanatismussal dühöngeni s isten dicsségét folyvást az

ajkon hordani elegend volt arra, hogy a babonás Jiép»

által szentnek tartassék valaki ; s Faber és Aráoz igen

alkalmasak valának a tömeg ilynem bolondítására.

'Akadtak ugyan itt is jámbor és józan emberek, -rl,

kik az egész gazdálkodást visszásnak s a keresztyén-

ség elveivel ellenkeznek találták-, de ezek csakhamar v/^

eretnekeknek kiáltattak ki s az inquisitio borzasztó

börtönébe vettettek,, vagy pedig máglyán multak ki. -

E hangok nemsokára elhallgattak, mert a ,jezsuiták

ellen szólni annyi volt, mint önmagát elveszteni; s a

jezsuiták tzzel vassal dühöngtek a keresztyénség jobb j-

része ellen. Jövedelmezbb dolognak találták a gyl- .;

let, boszú s irigység istenét hirdetni, kinek kiengesz- ,

teleséért mindig jól megfizettették magokat.

Spanyolország nevezetesebb városaiban egymás
^

után keletkeztek jezsuita kollégiumok, s B orgia
Ferenc, Gandia hercege , székvárosában maga is^

pompás palotát emelt a szerzetnek. E gyors siker soka- ,

kat elcsábított a szerzetbe lépésre s Loyola mindenkit

felvett, akL küls állása folytán bármikép ajánlatos-

nak látszott. Ezek közt volt a rajongó Portel Víl-

mos is. Elég hóbortos volt a jámbor, de szerencsét-
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lenségére vallásosabb, mint igazi jezsuita lehet ;_ miért

. is nem maradt más hátra, mint feloldani t a szer-

zetesi fogadalom all s a rendbr kitaszítani. Ettl

kezdve Loyola jobban megválogatta embereit.

m. Pál nem szüüt meg a szerzetet minden

mddon protegálni, és 1545. jun. 3-kán egy új bre-

vét adott ki, imelyben azt ismételten megersítette;,

s minden tagját feljogosította minden templonaban:;

minden helyen ,- minden nyilvános utcán és téren tám-r

tani
, prédikálni, gyóntatni , s minden bün és vétek-

alél még azon esetekben is ábsolválni; melyeket a

pápai szék magának tartott .fenn. Engedélyt adott,

nekik még arra, hogy néhány fogadalmukat más jó

cselekedetekre átváltoztathassák , hogy inisét napfel-

kelte eltt, st délután is mondhassanak ,s az *utolsó

vacsorát és más szentségeket a megyés püspökök >és

lelkészek engedelme nélkül is kiszolgáltathassák. Aki.

piedig e pápai szabadalmak, gyakorlatában ket-, bármi-

kép akadályozná, mint lázzadó
,

minden, fellebbezés

nélkül, egyházi büntetésekkel kényszeríttessék enger

deimességre. E breve megolyasható a „Corpus insti-
:

tutönmi Societatis Jesu'- cím munkában. ;.

E könyv két kötetben, 1400 negyedrétü lapon

1635-ben Antwerpenben nyomatott, s a következ

tizenhét részre oszlik: 1) 59 darab pápai buUaü és

privilégium, melyek más jogok bitorló megsértésével

protegálják a szerzetet; 2) a constitutiók,. melyeket

Loyola Krisztus és szz Mária személyes segítségével ,

dolgozott ki, melyek azonban valóságban inkábfe 'a; ;

ravasz és eszes Lainez tollából eredtek ; 3) a társulat;"



egyes tágjainak magaviseletét tárgyazó szabályok.

Ezfek szerint a tagok minden szeDeöii s anyagi sza-

badsága feltétlenül alávettetik a rend fnöke, akaratá-

nak. A jezsuita akarat dolgában valóságos hulla legyen,
-^ deinde ac cadaver. E vak engedelmesség könnyí-

tésére Loyolá . megköveteli , hogy az engedelmesked a

parancsolót ne gyárié embernek, hanem magának
: Jézus. Krisztusnak tekintse, ki maga az örök

jóság és bölcseség; 4) a rend els négy közgylésé-
nek dekrétumai, kivéve a magán ügyekre vonatkozó-

.kat; 5) e gylések kánonai , vagyis a dekrétumok

kivonatai; 6) -azon formülárék és szabályok, melyeket
_ a •

generális vikáriusnak , az assistenseknek ,
ar géné--

rális: monitornak, a fend titkárának és helyetteseiknek

szem eltt kell tartaniok; 7) a jezsuiták összes iskolai

rendszerök; 8) rendeletek arról, miként keir az elöl-

járóknak- magokat bizonyos esetekben viselniök; 9)-

mindazon privilégiumok, melyeket a pápák bullákban,

levelekben, vagy csak szóval a szerzetnek adtak; 10)

különös utasítások a provinciálisok és superiorok

számára; 11) az ötödik szerzet-generális, Aquayiva

Glaudius utasítása a superiorokhoz a lelki betegségek

gyógyításáról; 12) az elöljáróknak szóló különöis Jiat

fejezet, melyekben Aquaviva a szerzetesi kötelességek

elhanyagolását panaszolja, s a superioroknak leikökre

köti a fegyelem szigorú kezelését; 13) Loyola Ignác
lelki gyakorlatai; 14) negyven fejezetben utasítás

árrá, mikép viBSse magát az ember alája a lelki gya-

korlatoknak; 15) 29 leyél, telve panaszokkal a szer-^

zetben uralkodó bílnök felett. Az e fejezetben tettetett
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alázatossságot azonban kell Tilágításba helyessik azon
'

elbizakodott öndfcsérések , melyekkel a jezsuiták önma-

gokat traktálják, például az „Imago primi Sáeculí"

cim munkában. Borgia Ferenc ,
a harmadik generá-

lis, óvja a szerzetet a ggtl és kicsapongástól,;káp'r

; zsiságtól és világi hiúságtól, s leikökre köti á 'sze-

génység fogadalmát. Vitelleschi (1615-^1645) azon-

ban igy szól: ,,vádolnak, hogy ggösek vagyunk y

hogy minden dolgok kormányzására törekszünk, min-

dent magunktól akarunk íüggvé tenni; hogy túl-
-

ságosan el vagyunk telve saját bölcseségünkkel , ínás

embereket megvetünk és kicsinylünk, hogy szeretünk:

kéjelegni és bségben élni, hogy pénzvágyók vagyunk
s a mására törekszünk, s hogy inkább eszélyes.és

politikus emberek
, mintsem papok vagyunk." A. töí-

ténet eléggé igazolja mindezen vádakat. -

Az. idézett (Imago) munka Hl. könyvében ellen-

ben olvassuk: „Izraelnek azon tüzes szekere, melynek
elrablását Elizeus egykor siratta, mely isten különös.

.kegyelmébl, ezen az egyházra nézve oly viszontag-

v^ágos idben, mindenek, örömére ismét megjelenik, s

melyben katonák helyett egy csapat angyal ül" — ez

nem más , mint a jezsuiták szerzete. Továbbá pedig :

,,Á jezsuiták az eretuekek elleni harcukban sz. Mihály-

hoz, a hitetlenek téritésében sz. Gábrielhez s ^feleba-

rátaik iránti jócselekedeteikben sz. Eafaelhez hasonlí-

tanak. A szegények és gyermekek gyónását ép oly buz-

galommal hallgatják ,
aminvel a nagyok és fejedel-

mek lelkiismeretét vezérlik." Az 5. könyv 8. fejezeté-

ben olvassuk: „Hy szent férfiak el nem kárhozhatnak.
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;^l^ányszor egy je^ meghal, találós ágyához jo"
Krisztus, hogy a haldokló leltét magával vigye." Áz-

i.:i köiiyv 10. fejezetében pedig : „A társaság ment!'-

az id mindazon gyarlóságaitól, melyeknek, még az ;

egyház is alá van vetve. Sohsem vénülhet, sohsein

rómolhatik meg." Ezt irták a jezsuiták önmagoki-ól-

-ugyanazon idben, midn Vitelleschi a fent idézett

képet tartá elibök. : -

Az institutiók 16) része a tái'sulat minden köny-
veinek lajstromát, a 17) rész pedig a- ta,rii()mányok,

háza,k
, collegiumok ^

residentiák , seminai-iumok ,
inis-

'

siók jegyzékét foglalja magában, melybl kitnik, hogy ;

1679-ben volt a jezsuitáknak 35 provinciájok, 2 alprór- 4^

vinciájok, 23 profess-házuk ,
578 coUegiumjok, .7|||

probátió-házuk ,:
88 seminariumjok ,

160 residentiájöíc;'

-s 106 missiójok. Ta,gjainak száma pedig 17,655 volt,

köztök 7,870 áldozár.

Késbb, 1757-ben a munka új kiadást ért Prá-

gában, melybl azonban, könnyen felfogható okokból,-

a generálisok említett levelei kihagyattak.. Ezek helyett ;

bele igtattattak „szabályok a szerzettagok számára"

^ ötfejezetben ; ezek közt Aquaviva Claudiijs generális- -

hak 1614, Aug. 1-én kelt rendelete, melylyel meg-

tü^a a jezsuitáknak a királygyilkosság megengedett
voltát szóval vagy Írásban védelmezni. Már maga azo|ii

körülmény , hogy ezt különösen meg kellett tiltani,

keUö világításba helyezi a jezsuiták e részben köve-

tett eljárását. Éhez járul még a rendeletnek, látszóla-

gos határozottság mellett, tagadhatlan kétértelmsége,

mely a probabilismus tana által támogatva, in optima
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forma kimenti a királygyilkolást, de csak akkor, ha

az a jezsuitarend érdekében kö^ettetik el.

E szerzetben nemcsak áldozárok és laikus test-

vérek vaunak , mint más szerzetekben. Különféle mó-

don lehet valaki jezsuita. P a s q u i e r szerint a jezsu-

iták két részre oszlanak, a nagy és kis observancia

,
szerint élkre. Az elst a tulajdouképeni professusok

követik, kik négy fogadalmat tették le^; A másodikat

követk csak egy fogadalmat tesznek le, a feltétlen

engedelmességét. Miután ezeknél, a szüzesség és sze-

génység fogadalma elesik, könnyen felfogható, < hogy
a,: második osztály segélyével a szerzet rendkiviíli mó-

don terjeszkedhetett ,
miután bármily állású eiaiberek ,

papok s világiak, házasok s ntlenek lehettek jezsui-

tákká.

Á konstitutiók azonban négy osztályát említik a

szerzettagoknak: .^

1. A társaság legtágabb értelemben magába fog-

lalja mindazokat , kik a generális iránti engedelmes-

ségben élnek^' a noviciusokat és mindazokat, kik azon

szándékkal , hogy a társaságban fognak élni és halni ,

a próbaidben élnek, hogy utóbb egy vagy más foko-

zatba felvétessenek.

2, Szorosabb értelemben a társaság professusok-
'

bi , coadjutorokból és felvett tanítványokból áll. B
három osztály képezi az öszszes szerzet-testet.

3; Harmadik ós tulajdouképeni értelemben a tár-

sulat csupán a professusokból és igazi coadjutorokból,

4. legszorosabb értelemben pedig csak a profes-

susokból áll, nem mintha a társiilatna,k más tagjai
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nem volnának, hanem mert ezek a legelkelbbek, s

választók és választhatók a generális választásánál.

(Cönstitutiones Societatis Jesu P. V. cap. 1.)

Az utolsó és legmagosabb osztályba csak keve-

sen jutnak, úgy hogy a szerzet, aránylag rendkívüli

íiíerjedéséhez, csak kevesek által igazgattatik, s hogy
a rend valódi alapelveibe csak e kevesek beavatvák; -

'

Eszerint elég volt az engedelmesség fogadalmát

letenni
, hogy valaki a szerzet tagjává lehessen ; még

a rend ruháját sem kellett felvennie. Aki a társu-

latba be akart lépni , különféle vizsgálatoknak vettetett

alája; s bár a constitutiók csak két ilyet emUtenek, .

ezeket még egy harniadik elzte meg , mely a körül-

ményekhez képest hol hosszabb hol rövidebb voíti

mert irányadó elv volt, hogy a fnököknek alaposan

kell ismerniök mindenkit, M a társulatba felvétetik.

A belépk kezdetben vendégeknek teMntettek, s

a szerzet belszervezetébl csak annyit láttak
, ameny-"

nyi szükséges volt arra
, hogy a felvétel utáni vágyu-

kat növelje. Ha erre végkép elhatározták magokat,

egy külön vizsgálóházba küldetnek, ha különben fel-

vételöknek semmi akadály nem áll útjában. Ilyenek;

eretnekség és excommunikátió, emberölés, ns álla-

pot, elmegyöngeségs azon körülmény, ha az illet

elbb már más szerzethez tartozott. A generálisnak

azonban joga van bárkit dispensálni ez akadályok

alól, ha -felvételét rendMvür kívánatosnak találja.

; Tizenkét-húsz nap múlva, melyet a vizsgálóház-

ban töltöttek
,

a felveendknek képességei kerülnek

vizsgálat alá. Kötelesek a generális vagy meghatal-
; Jezsuititftprt. I. _ O

\''~'.^K'--



mazottja eltt felfedni. legtitkosabb gondolataikat, mégv

gyónni gyermekkorát óta elkövetett minden bneiket;';

s ha a jelölt ismételten kijelentette, bogy mintjezsu-^

ita akar élni és meghalni, akkor, megkérdezik, ba

et van-e határozva , azon vélemények teküitetében ,

melyek az egyház és tanitói által nincsenek egyhau-

gúlag elfogadva, csupán a jezsuiták magyarázatát
követni

, magát
'

minden kétely és lelkiismeréti dolog

esetében kizárólag a társaság Ítéletének alávetni' s

annak nyilatkozatával megelégedni. ÍBÍa ezekre kelt,-
j

kép igennel válaszolt , vak engedelmességet fógad-

elljárójának ,
s megigéri , hogy minden önkénynek ,

aláveti magát. Ez megtörténvén, a felveend a világ-^ ,

ban hátrahagyott javairól rendelkezik, ami azonban j'

fontos okoknál fogva, az els vizsgálati év végéig, is

halasztható. A nála lév pénzt a szegényeknek, vágy

rendszerint elöljárójának adja. Minden e tárgyak felett

folytatott alkudozás leíratik, s a felveend aláírásával

kötelezi magát. Ezt úrvacsora követi
, s a jelölt csak

ezután bocsáttatik a második vizsgálatra, a tulajdon-

képóni noviciátusra, mely két vagy még több évig

tart. Ez id arra szolgál , hogy az újonc jelleme alaposan

kikémlelhet legyen, s a vak engedelmesség mintegy

második természetévé tétessék.

Á vizsgálati id letelte után, mely a körülmé-

-nyékhez képest
'

megrövidíthet ,
az újoncok leteszik

-fogadalmukat, melyet két nagy ünnepen isméteMök

keli a szentség ,
több jezsuita atya s a jelenlev np^

színe eltt. Ez ünnepélyesség dacára fogadalmuk még
sem ünnepélyes, mert a constituti(& világosan mond-



]ák (5 rész/ 4. fej.): „Bár sokaíí^ti tétetnék Je^iíí;

mégis, csak egyszer fogadalmak , mert a letevnek^
és

'

~az elfogadónak szándéka — intentió — a
. pápaTíí

széktl nyert engedély alapján arra irányoztatik , iógy v^

azt ünnepélyesnek ne tekintsék." -
. 'v

Az újonc igy szól : „Mindenható örök Isten ! Én:^

N. K. árobár isteni tekintetedre igen méltatlan,^ dön~

bizya végtelen jóságodban és . könyörületességedben sí"^

ösztönözve a vágytól, neked szolgálni, a legszentebb

szz Mária és isteni felséged teljes mennyei ndvara'i

eltt, szegénységet , szüzességet és örök engedelnies- ^

séget fogadok a Jézus társaságában, s Ígérem, liogy:t^

bele lépvén, abban mindvégig a társulat constitutii'í

szerint fogok élni; végtelen jóságodra és kegyessé- í

gedi'e s Jézus Krisztus vérére kérlek tehát , fogadd;;

el kegyesen ezen áldozatot, s azon gazdag kegyelme-;

dét, melyet rám árasztottál, hogy azt megtehessem ,-

add meg annak végs beteíjesitésére is." v

E fogadalomról mondják a constitutiót; „6" sza-;

vak: a társulat cónstitutiói szerint élni, azt jélentikv>

hogy aki 'a fogadalmat leteszi, ezt azon hallgatólagos-

feltétéi alatt teszi, ha t. i. a társulat t meg akarja-

tartani. a constitutiók örök megtartására kötelezi;;

magát, míg a társaságnak jogában áll t kizárni,

mely- esetben azonban nem köteles többé fogadalma-:

hoz ragaszkodni." Sajátságos ruganyossága a legszi-.
'

goriíbb fogadalmaknak ! Az^ember szegénységet fogad,

de megtarthatja világi javai haszonélvezetét, mig á^

generális vagy helytartója el nem határozza , hogy
- 5* :" ''--;'



professussá legyen. Az újonc megtartotta az örökö- .

södési jogot, de örökös a szerbet volt.

s: A vizsgálati id letelte után az újonc appro-

báít tanítványnyá lesz & másokat oktat tudományos
tekintetben vagy még maga is oktatásban részesül;

vak eszköz a generális kezében, Mnek önkényétl

függ öt egy vüági coadjutor alárendelt helyzetében

meghagyni, vagy három vágy négy fogadalmú pror

fessussá tenni, mert határozott szabályokhoz kötve

nincs. A világiak azonban sohsem tudják meg, mely
fokot foglalja el valamely jezsuita.

A legközelebbi osztály a coadjutoroké. E ranr

got, úgymiat a professusét elérheti valaki anélkül,

iogy a tanítványok osztályában lett volna ; szintígy

lehet valaki professussá anélkül, hogy coadjutor

lett volna,.— mindez az illet- képességeitl, a -ked-

vez alkalomtól s attól függ, mily haszna van a

.szerzetnek valakinek elmozdításából. Ez osztály pa-

pira és világira osztatik', s az elsbe tartozóknak

jól kitanult áldozároknak kell lenniök, hogy a gyón-
ttató-tan- és ázószékben mködhessenek. A^ világiák

csak la.ikus testvérek s niás irányban keU képzett^-r

Aséggel birniok. Ez osztály fogadalmai nem egyene-
sen istenhez, hanem a szerzet generálisához vagy
ennék helytartójához intéztetnek, nyilvánosak, de

nem ünnepélyesek, kötelezk a letevre, de nem a

társaságra nézve. Mieltt valaki a fogadalmat le-

tenné, vagyonáról rendelkezik, és pedig majdnem
mindig a társulat javára; de még ékkor nincs joga
azt tetszése szerint valamely c'oUégiumnak adoma-
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nyozni, hanem átadja a generálisnak, ki kénye'

kedve szerint rendelkezik vele.

A három fogadálmú professusok nem fogadnák í

különös engedelmességet a - pápának ; fogadalmuk ^

melyet különben az elbbiekével egyenl formában;
tesznek le, azonban a hallgatólagos szándék erejénél

^

fogva ünnepélyes. Egy fokon állnak a coadjutoroldíal ,

de nem keU papoknak lenniök s a generális válászrí

tásánál nem bírnak szavazattal. Sajátságos közép hely-

zetökröl szólva, Snarez jezsuita ket ''bgy rangba;

-helyezi a coadjutorokkal ,
kiktl nem azért tagadtatik

ineg az ünnepélyes fogadalom, mintha nem volnának-

-megpróbált becsületességek , vagy mintha a társu-

latnak igen fontos szolgálatokat nem tehetnének-,

hanemmert saját tökéletességökre nézve elegend r
• ha csupán egyszer kötelékkel füzetnek a szerzethez. A
három fogadálmú professusoknak nem keUett papok-
nak- lenniök. Ebben van a dolog kulcsa.

Monclar Eipert, francia generális-prokurá-
'

tor, („Cqmpte rend des constitutións des Jésuites"):;

yilágosságot derít e- kérdésre, s azon következtetésre

jut, hogy a három fogadálmú professusok közt vilá-.

giak is vannak, valamint hogy már Loyola felvette

Borgia Ferenc gandiai herceget.

A tudós Monclar szavai szerint: „Jézus-társasága

. egy hadsereg , melynek eredeti célja isten dicsségét;
s a., hitetlenek, eretnekek, st katholikusok lelki;

üdvösségét is, elmozdítani. E feladatát másként íbel

nem töltheti, mint ha mindenhová befurakodni törek-

szik. — A felveend a vizsgálati id alatt sohsem;
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vesztette el azoa rangot , melyet a polgári társadalom-

ban elfoglalt. Mi hasznuk is lett volna a jezsuiták-

nak belle, ha egy bibornokot vagy ministert élet-

- -közösségre megnyernek?— Sokkal többet használhat-

nak az ilyenek a társulatnak, ha a világban állásukat

megtartják, s abban a generális által vezettetik magö-
- kat. Á constitutiók minden ponton a hatalmasok meg-,-

nyerésére törekszenek, mert ezáltal lehet a legtöbb

lelket istenhez vezérelni. De van-e biztosabb út nagy
urak megnyerésére ,

mint ket jezsuitákká tenni?.

Ekkor nem kell nekik többé udvarolni és szeszélyeik-

tl" félni, mert engedelmességet fogadtak a szerzet;

, iránt, s a szerzet kétségkívül több hasznot von vala-.

mely tagjából, ha az minister, mint ha gyóntató ! Ha

valamely hivatalos személyiség hivatva érzi magát a

-_ szerzetbe lépni, a generálisnak vaknak kellene lennie,-

-
. ha Öt egyszerre jezsuita ruhába akarná bujtatni;

—
hasznosabb a szerzetre nézve, ha megmarad hivatalá-

ban,, s onnan mozdítja el a szerzet érdekeit. — A
.-társulat terjeszkedésére leghatalmasabb eszközökkel e

titkos serégben bir, mely t szolgálja, anélkül, hogy
a világ tudna róla valamit. Ha valamely város becsulga

kapuit a jezsuiták eltt, e világi tagok segélyével

nyitják meg azt magoknak. — Törvényszékben-,- tanács-

ban a világi jezsuiták hatalmasan dolgoznak a rend'

érdekében."

,;Kezdetben csak Rómában lehetett a fogadalmat^

letenni, most bárhol; azeltt csak négy , fogadalma:

professusok voltak, inost vannak három fogadalmúak,:

s ezek nem kénytelenek papok lenni. A világi ruhát
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megtarthatják ,
amint hogy a jezsuiták öltözet dolgá-

ban nem is biinak kényszerít rendszabályokkal- Ghí-

nában mandarinok
,
Indiában braminok; nem alkalmaz-

kodnak más szerzetek szabályaihoz s a tridenti zsi-

nathoz, mely a barátruhát kötelezvé teszi. Még az

együttlakást is elengedheti a fnök alattasainak. Még
a szerzetházakban lakó újoncok is gyakran elhagyják

azi, a hat nagy vizsgálat közül négy a házon kivül

történik, st még a lelki gyakorlatokat is végezheti

az ember saját szállásán. — Minden más szerzetben

a professusok a szerzetházban creáltatnak
,

csak a

jezsuitáknál nem ,"— ami mind csak arra való, hogy
a társulat titkos,, a világ által ilyeneknek nem ismert

tagokkal bírhasson. Elképzelhet, mily hatalommá

válhattak ily módon a jezsuiták ,
midn a társadalom

minden osztályában birtak titkos tagokkal.

Erre mutat a professusok esküje is, mely a con-

stitutiók végén olvasható: .
'

„Én N. a Jézus-társaság professusa, Ígérem a

mindenható istennek , szz anyja és egész mennyétc

udvarai a ftisztelend páter generális elöljáró vagy ;;

helytartója eltt, hogy soha semmit nem fogok tenni

a társulat constitutióiban rendelt szegénység ellen jV

seím annak megváltoztatásába egyezni nem fogok, ki-

véve azon esetet, ha fontos okok kívánják annak kor^-

látózását. ígérem, továbbá, hogy soha, még közvetve:

sem fogok elmozdításra törekedni a társaság vala-_

mely méltóságára. ígérem azt is
, hogy soha praelatii-

rát vagy méltóságot a társaságon kivül keresni nem

fogok T s a netán rám esend választást nem fogadom
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el, kivéve, ha az iránti engedelmességbl, ki halá-

los bn terhe alatt nekem parancsol, kellene azt el-

fogadnom. Ha valakit tudnék , ki e praelaturára vagy

méltóságra igényt tart, t minden, ez ügyre vonat-

kozó, körülménynyel együtt, a társulatnak vagy generá-
lisának feljelentendem. Végre Ígérem, hogy azon

esetben, ha ez úton bármikor püspöki méltóságra

jutnék az egyházban, azon gondnál fogva, melyet

saját lelki üdvömre s a rám bizott hivatal helyes be--

töltésére fordítanom keU, a társaság generálisát min-

dig tisztelni fogom, hogy sohsem fogok vonakodni,

meghallgatni azon tanácsokat, melyeket ö kegyes lesz^

nekeni személyesen vagy egy ezzel megbízott társu-

lati tag által adni. E tanácsokat , pedig Ígérem , hogy

követni fogom azon mértékben, melyben ket jobbak^

nak találandom a magaméinál. Különben müidez a

constitutiók és deMarátiók értelmében magyaráztas-

sék."

'

'_[;::

Ha tehát valamely jezsuita püspök vagy bibor-

nok lesz is
,
azért jezsuita marad s vak engedelmes-

: seggel . követni fogja a szerzetgenerális akaratát, s

nem egy püspök és bibornok volt is ily titkos jezsu^ ;

ita. N b i 1 i u s Róbert és R o c h e f o u c a u 1 1 bibor-

nokokról, s a nant esi püspökrl (1736) bebizonyít-

tatott, hogy ily titkos jezsuiták voltak; ilyen volt

Pázmány Péter is Magyarországon.

Következnek a négy fogadalmú professusok, a

társaság tulajdonképeni lelke , oszlopai. Választók és

választhatók minden gylésben, kizárólag jogosítvák

a legfelsbb méltóságokra a szerzetben; csak k van-



~73

nak a rend mindeu titkaiba beavatva. Ezektl a con-

stitutiók a tulajdon akarat teljes elfojtását ,, tökéletes
^

önmegtagadást , eszök, ismereteik, személyök teljes

alárendelését követelik még papi minségökben is.

Magas születés vagy ráng azonban helyettesíthetik a ,.

képzettséget ,
amit elhatározni a generálistól függ,

'

Mnek egyetlen ii'ányadója a társaság érdeke. Négy'í

fogadalom letételére a tagoknak igen csekély részé
'

bocsáttatik
, melyet a generális maga választ M a -

tömegbl. Esküjök egy a három fogadalmúakéval ,

'

•

csakhogy 'külön esküvel kötelezik magokat missiók

dolgában a pápának engedelmeskedni.

Tudjuk, mily sokáig vonakodott a pápai udvar

az új rendet megersíteni, s csak miután Loyola
különös engedelmességet igért a pápának, adta ki El. V:

Pál bulláját; s az utóbbi pápák mindig e feftétleií:

engedelmességre hivatkoztak, de mint látni fogjuk,,

kevés sikeTrel.

Á "feltétlen engedelmesség ezen fogadalma kizá-

rólag a missiókra vonatkozik , mert a constitutiók

nyütan mondják: „ily értelemben kell venni az. apos-

toli leveleknek azon engedelmességre vonatkozó, sza-;

váit, melylyel a pápának tartozunk," — tehát feltétlen

engedelmesség, mely azonban az intentió segélyével

annyira korlátozható, hogy csupán egy dologra terjed-

jen ki, vagyis az egy helyrl másra való utazásra!

Ily -módon játszta ki és játsza ki a szerzet magát a

római pápát.

Ézenkivül maga a generális is feloldozhat bár-

kit, még a missíók dolgában is, a pápá iránti enge-
-



delmesség alól. A negyedik fogadalom tartalma sze-

rint, a pápa csak oly prpfessnsokat küldüet missi-

ókba, kik e fogadalmat letették, ilyenek pedig miü-

dig igen kevesen vannak; s ezeket is joga van a

generálisnak bármikor, bárhonnan visszahívni , anél-

kül
, hogy tettérl számot kellene adnia a pápának.

'

A generális ellenben a társulat bármely tagját, még
a professiót le nem tetteket is

, bárhová elküldheti.

Miután azonban a négy fogadalmat letett professusok

oly ^ magos állást foglalnak el a többiek felett, a

negyedik fogadalom pedig inkább külszin , mint való-

ság ,
e kis számú - választottaknak szükségkép más

hivatással kell birniok
,
mint - azzal : eszkimókat vagy

indiánokat téríteni.



V. T^ezet.
(A rend belszervezete

,
— kormányzása. — A generális, j— A je-,

zsniták a tridenti zsinaton. — Viszályaik a világi papsággal. —^

Portugálban.)

A jezsuiták az egyetlen szerzet, melynér szo-

Msljan van fogadalmat letett tagok kirekesztése. Min-

dén jezsuita örökre leköti magát a szerzetnek, de éz

öt bármikor elcsaphatja. Ha valaki titkon hagyja el

a rendet, ez t üldözi s ha teheti elfogja, nühen.

hajdan Jcezére járt a világi hatalom; ha használható

tagja volt a. szerzetnek , vagy ha veszélye«!sé válhat-

nék ránézve, a rend minden áron igyekszik t hatal-

mába keríteni,- kémeket küld utána, elfogathatja s

iígy bánhatik vele, mint kiátkozottal, amit V. Pius

1565i jan.. 15-ki bullájában nyiltan megengedett. A.

visszahozott szökevényt a generális, példaadásul, kénye
kedve szerint büntetheti.

A generális engedelme nélkül jezsuita ki nem

léphet a rendbl; ha pedig ez engedélyt megkapja,
csak a karthauziak szerzetébe léphet, hol nyelve örök

hallgatásra van - kárhoztatva. A generális ellenben

bárkit elbocsáthat, viszont a társulat is elcsapha^a
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a generálist, de csak akkor, ha bne oly küls cse-

lekedettel van össze"kötve, mely, kifelé botrányt vagy
kárt okoz a szerzetnek^ Ily bnök : kicsapongás , a

kollégiumok jövedelmeinek önjavára vagy kifelé való

ajándékokra felhasználása
, ingatlan javak eltulajdoní-

tása és tévtanok terjesztése.
-

A tagok titkos okoknál fogva is elcsaphatok., s

az elbocsátottnak nem keli még azt sem megmpnr'
dani, miért zetik el. A constitutiók ugyan u azt

mondják, hogy a kicsapott tágnak vele hozott vagyona

visszaadandó, de hozzá teszik, ho^ csak ha . termé-

szetben még megvan , s igy e tekintetben is telje-

sen a generális önkényére van bizva.
.

.
^

Nagy. része volt ez elbocsátásokban a politiká-

nak is. Ezért mondja G o d e fr o i generáKs advócá-

tus 1733-ban a francia királyhoz intézett emlékira-

tában: „ez elbocsátások a társaság áthathatlan tit^

kainak egyikét képezik. A rend az ellípcsátottakat ép

oly, könnyen visszafogadja ismét, amint eleresztette.

Miért gondoskodik annyira elbocsátott tagjairól ? 'Ha

ezek csakugyan feloldvák minden kötelezettség alól,

miért érdeMdik irántok annyira ? Vagy talán ez

elbocsátásokkal ugyanazon hallgatag feltételek kötvék

össze, melyekkel a fogadalom jár? Kétségkívül. A
társaság csak, egy bizonyos idre bocsátja el tagjait

s a fogadalom kötelez ereje a visszalépés után. újra

kezddik. — A társulat még egy más eszközzel is él,

befolyását az emberekre kiterjeszthetni. Titkos jezsu-

iták által igyekszik hatni, Mk. egy.idre szándékosán

bocsáttatnak el. Akirl tiz-tizenkét évig mindenki
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tudta, hogy jezsuita, egyszerre ruhát változtat, a;

püágha lép, annak módja szerint él. Mindenki azt

tiiszi , hogy nem jezsuita többé , de ha pontosan ismer-

iiök elbocsáttatása feltételeit , mily titkos- terveknek
'

aém jutnánk nyomába!"
Az ily világgá bocsátott tagokból a társaság

mindig nagy hasznot vont. így páter Gr re bért
Plandriábói , tizenhárom évig -volt jezsuita. Ekkor

myja meghalván, kilépett a szerzetbl, hogy
—

mint els szülött fiú örökölvén, azon vagyont'í mely
különben öcscsére nézett volna, új belépése által szin-

tén a szerzet kezébe juttassa. Zani gi"óf Bolognában
tett .így 1627-ben. Mint másodszülött fiú, a szer-

setbé lépett s ünnepélyesen lemondott rnindén a maga

ragy szerzete javára leend örökösödésrl. Tizenegy
3v múlva meghalt atyja, s rögtön rá bátyja. A
jezsuita rögtön kilépett a rendbl, hogy beleüljön az

)rökségbe , de elbb esküvel kötelezte magát, hogy bí-

ionyos id múlva vagyonával együtt visszatér a szerzetbe.

E csekély kitérés után lássuk a társaság kor-

mányzását.

Á jezsuita szerzet három osztályból áll. Az el-

st a
, kollégiumok , újonc-, vizsgálóházak és rezi- .

iehciák; a másodikat a missiók, a harmadikat a pro-

fessházak teszik , ide nem értve azon személyeket,
ük fogadalom által kötvék a szerzethez, de nem él-

aek zárdai közösségben.

A társaság élén a generális áll; utána jönnek
i provinciálisok _ mint a tartományok fnökei, s a

rektorok és praefektúsok, a házak, kollégiumok, mis-



: siók és nÓTÍciátusok élén.' Ezekhez alárendelt láncs'zé-

^ mek csatlakoznak. Ezenkívül van nyolc assistens
,

Mk közül négyet a generális választás, utáni congre-

gátió, négyet a generális nevez ki; a generális pro-
"

kurátorok, kik közül az egyik a pápa, a többiek a

kath. uralkodók udvaraiban képviselik a szerzet ügyeit.

; Minden tartománynak van Qgj vizitátora, ^.egy gene-

ralis titkáqa, Id állandóan Eómában székel, s egy
^. monitorja , ki a generális mellett van. A közgylés,

melynek tagjai a tartományok küldöttei, majd min-

. dig Eómában tartatik, de csak rendkívül sürgs ese-

tekben gylhet össze. A. generális választására meg-
: jelennek a generális vikárius, négy assistens, s min-

den tartományból három négy-fogadalmú professus ,

beleszámítva a provinciálist. Ezek bezárkóznak, mint

a bibornokok pápaválasztás alkalmával, de aválasz-

^ : tás befejezéséig csak kenyeret és vizet kapnak.
. A generális élethossziglanra választatik, s ha

aggsága képtelenné teszi a kormányzásra, generális

L vikáriust nevez magának. korlátlanul uralkodik,

számadásra vonhat mindenkit-, de maga senkinek sem

tartozik vele; tetszése szerint osztogathat hivatalokat

és letehet bárkit, de felette még assistehseinek sincs

hatalmuk; ezeket fontos esetekben tanácsadásra szó-

Ktja fel, demindig csak " határoz és akarata tör-

vényervel bir. Az assistensek, kiket a congregátió

választott ,
ruha és táplálatbéli szükségeirl gondos-

kodnak, támogatják hivatalos dolgaiban , indítványokat

tesznek neki, s hibáit bejelentik a társaságnak, ami-

azonban neki nem válik rövidségére, mert elbocsát-



hatja assisteirseit s másokat nevezhet helyöibe. Ép ily
'

korlátlaniil uralkodik' a missionáriusok felett
,
kik sáfár-

kodásiíkról csak neki tartoznak számadással.

TJgyanily korlátlan hatalommal igazgatja a rend

jövedelmeit és vagyonát, melyhi azonban sem el nem

idógeníthet ,
sem el nem ajándékozhat semmit. A con-

stitutiók,azonban megengedik, hogy ajándékok által is

mozdítsa el a rend érdekeit , s a vagyoni állapotba .

csak neki van bepillantása, mert a provinciálisok r

hozzá küldik számadásaikat, és bármely szerzdés

érvénytelen, -ha nem, bir róla tudomással. Szabadon

rendelkezik azon hagyatékokról , melyek kollégiumok- r i

nak adatnak. Másra fordíthatja ezeket, -mintmire az -
;

örökhagyó rendelte ; de a constitutiók óvatosságra intik, :^

nehogy a fizetk megbotránkozzanak.
- A jezsuita Mariána igy ír hires könyvéberi a

5 -^

szerzetrl:„a jezsuiták monarchiája zsarnoki ,
szám- v^

talán esetben nem törvény szerint történik az eljárási
"

mert vagy nincs törvény, vagy van alóla dispensátió ; a/ v ;

generális senki tanácsával nem él, legfeljebb két-három í^
embernek hisz minden - provinciában ,

kiknek rabszolgai i

szellemét ismeri; a többieket , legyenek bár jobbak.,
és tudósabbak, megveti. A generálisnak nincs más-

gondja, mint egyeduralmát fentartani, s mindig -tart :

a többiektl, nehogy hatalmát megrövidítsék. Kor- :

mányzásában nem igyekszik jó uralkodókhoz hasonlí- ;

tani, inkább a zsarnokok példáját követi. Gylöli a

generális congregátiókat s mindenkép meggátolni

igyekszik gylések tartását,- nehogy eljárásáról kér-_;
dre vonassék. Kormányzata független és korlátlan ;. s



tévedjen bár, mellette van mindig a társaság túlnyomó

része, mely tetszésével adózik neki. Némelyek mindent,

helyeselnek tudatlanságból, mások kedvkeresésböl s'a

legtöbben nem mernek ily hatalmas elöljárónak ellent-

mondani, hogy bántatlanul élhessenek, hivatalhoz jus-

sanak, vagy abban megmaradhassanak."
'.'-' Minden jezsuita teljesen a generális kezében:

vaii, ki felebbezés nélkül rendelkezik vele. Hogy
örökre le maradjon láncolva, csak jezsuitának gyón-

hatik, és pedig annak, kit elöljárója neki kijelöl;

Önálló véleménynyel még az egyházban -vitás kérdé-

sekben sem szabad birnia. Minden héten gyónnia;

keH, különben koplaltatják. A generálisnak a consti-

tutiók két eszközt nyújtanak minden jezsuita Misme-;

résére: 1) A legalsó foktól a legfelsig, miiidenM folyr

tonos szigorú felügyelete alatt áll társainak-, kik.

minden rajta észlelt hibát az elöljárónak feljelentenek.

2) Minden jezsuita köteles félévenként, minden coad-

jutor és professus évenként egyszer a generális vagy

megbízottja eltt minden gondolatait tartaléktalanul

feltárni; s ez általános gyónások után alkot maga--
nak a generális véleményt a szerzet mindén egyes

tagjának képességeirl és jellemérl.

Az említett könyvben olvassuk: „Bámulatra
méltó segédeszköznek találtuk a társaság jó kormány-

zására, ha az elöljáróknak mód nyujtatik alattvalói-

kat alaposan kiismerni. Igen fontos minden alárendel-

tünknek hajlamait s kedélyállapotát ismernünk ,
s

tudnunk", mily ballépéseknek és vétkeknek voltak vagy

vannak -'leginkább alávetve ; ezáltal megítélhetjük ,'



mely nehézségek és feladatok múlják felül erejöket, s

találóbban megbatározliatjuk ,
. mily rendszabályokhoz

kell egyáltaljában nyulnim^, hogy az összes társaság ;

érdekét elmozdíthassuk. Egyáltaljában, az alattvalók

függése elöljáróiktól a legbiztosabb eszköz ket szere- -^í

tétben, engedelmességben és. egységben megtartani."^ >:

A valóságban ez eszközök ,, mint a tapasztalat _.

bizonyítja, terrorizmusra, csalfaságra s szolgaiságra i;

vezettek; de ezekkel ért el a társaság oly sikereket, /;

melyek a párisi egyetemnek a királyhoz intézett em- 7
lékirata szerint „a, rend keletkezése eltt lehetlennek ;

látszottak, s melyeket az utókor, ha e szerzet nem Jé- :
;

tezik többé, meséknek fog tartani." Minden jezsuita

testileg, lelkileg szolgája a generálisnak, M keleti

despotismussal uralkodik a rend felett.

Ez volt. szervezete azon társaságnak , mely meg- /^

alakulása .után rögtön, megkezdte a harcot a lélek ~:

szabadsága ellen. Fabér, Le Jayés Bob ad illa a

német udvarokba mentek a hatalmasokat elcsábítani :

B Le Jay Kegensburgban oly vad dühvel lépett fel a -

reformátió^ ellen, hogy a nép kis hijja, hogy a Du- . :

nába nem dobta ; amiérfc azonban a bigott herceg .

mieghítta Ingolstadtba a theologia tanárának. Faber

Hondt Pétert nyerte meg Kölnben, ki utóbb Cani- ^

sius néven lett ismeretessé.
_

.Midn a tridenti zsinat 1595. dec. 13-kán meg-

nyílt, m. Pál, ki nagy aggodalommal nézett e gy- .

lekezet elibe, minden reményét a jezsuitákba helyezte,

mert a többi tudatlan s nyers barátoktól nem sokat-

várhatott. Loyola L a i n e z t és S a 1 m e r nt küldta

Jexguiták tört. I. \ 6
'



Trientbe , óvatosságot és szerénységet tanácsolva ne-

kik, amit azonban ezek meg nem tartottak. Lainez

nagy elbizakodottan lépett fel a zsinaton s tort pálcát

Mária szepltlen fogantatása mellett, mely kérdés el-

döntésé azonban a 19. század jezsuitáinak maradt

fenntartva. ?
Azon apró esetekben és erszakoskodásokban,

melyekkel a. pápa a zsinatot elször ártalmatlanná

tette, utóbb eszközzé silányitotta saját céljaira, leg-

használhatóbb eszközöknek a jezsuiták bizonyították

magokat. Lainez különösen kitüntette magát minden

római visszaélés, és fkép a pápa korlátlan hatalma

védelmében, úgy, hogy az egyház jobb püspökei

megbotránkozva hallgatták beszédeit. Á zsinat tulaj
-

donképeni célját : a protestánsokkal való kibékülést s

az egyház reformját, legalább a legkiáltóbb vissza-

élések beszüntetését, a pápának és jezsuitáinak tel-

jesen sikerült meggátolníok.

Ezalatt a szerzet mindinkább teijeszkedett Né-

metországban, Már V. Károly császár alatt Le Jay ,

Bobadüla és Paber feltntek a wormsi és regensburgi

országgylésen. Ftörekvésök volt a császár kibékülé-

sét a protestánsokkal megakadályozni "s a viszályt

köztök elmérgesíteni. Annyira be tudták fonni a ha-

talmasokat, hogy a .császár öccse Ferdinánd, Le

Jayt már triesti püspökké akarta tenni , amit azon-

ban Loyola meg nem engedett, még akkor sem, mi-

dn_ a pápa nyiltan kivánta. A jezsuitáfcaak bele

kellett szokniok a feltétlen rabszolgaságba.
Az augsburgi birodalmi gylésen a kibékülés
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legszónvedélyesebl} ellensége BobádiUa volt, ki itt oly

szemtelen módon viselte magát, hogy a császár kény-
telén volt t birodalmából számzni. A fanatikus

barát gggel eltelve vértelen vértanúsága felett ,

Kómába ment, hol Loyola s a pápa dicséretekkel

halmozták el ; Loyola persze csak négyszemközt , ne- -

hogy a -császár a szerzetre megharagudjék.
Jobban jártak a jezsuiták Kölnben , melynek

derék érseke Hermann, Melanchtont és I^lstorir
ust magához hítta, hogy velk az egyházi fegyelem

javítását elkészítse. Ez ellen Faber és Canisius szen-

vedélyesén félléptek, s fellázították a papság azon

részét
, mely igen kényelmesnek találta a laza és

sülyedt egyházi fegyelmet. Hermann , errl értesülve,

megtiltá a tanácsnak új szerzeteket befogadni _^a vá-

rosba, s a titokban belopódzott jezsuitákat kiparan--

csólta. A tanács azonban e gyökeres rendszabály

végrehajtása helyett a rendelétet csak megmutatta a

jezsuitáknak, és felszólította ket, hogy ne. éljenek

közösségbeíi , vagy ha^"ák el a várost. A jezsuiták

erre a karthauzi zárdába s magánosokhoz vonultak

vissza^ kik ket pártfogásukba vették. Canisius pedig

összeköttetésbe lépett a lüttichi papsággal, mely t
követül küldte a császárhoz, hogy az érseket bevá-

dolja, s a dolog vége az lett, hogy Hermann letéte-

tett és excömmunikáltatott, a jezsuiták pedig kollégiu-

mot építettek, és kezdték az i^úság nevelését- ke-

izökbé ragadni.

/Bajorországban s Austriában Vilmos herceg

és Ferdinánd, a reformátió iránti hajlamok elfj
-

6*
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tására a jezsuitákhoz fordultak. Vilmos pompás koUé-^

giumot épített uekik Ingolstadtban, -fia Albreclít

hasonlót Münchenheu, nem hajtva a nép ellenzésére

Csakhamar annyira jutottak itt a dolgok, hogy senki

hivatalba nem juthatott, ha esküt neín tett.rá, hogy
a katholikus egyházat védelmezni fogja ,

s aki ezt

nem akarta ^ börtön vagy számzetés lett sorsa. líeni

neveztetett senki plébánossá , mieltt a jezsuitáknál

vizsgálatot nem tett. Albert herceg annyira vak volt,

hogy maga elment a kollégiumba s vigasztalta ked-

ves jezsuitáit a nép. gylölete felett. Gazdag ajándé-

kokkal halmozta el ket s Bajorország /csakhamar

tele voít zsúfolva jezsuitákkal.
-

:

I. Ferdinánd, ki bátyját a császárságban

követte, szintén nagy pártfogója volt a jezsuitáknak v

Austriában valamint Magyarországban, hova ez id-

tájt. szintén behatoltak. Egy rendelettel Canisius ka-

tekizmusát behozta az iskolákba s a vad eretnek üldör-

zöt a bécsi püspökség administrátorává tette.

Leyen János trieri érsek, megyéjét, mély-

nek nagy része a reformátióhoz hajlott, a jezsuiták

segélyével kényszerítétte
- vissza a római akolba. Pél-

dáját követte a mainzi érsek s csakhamar Trierben,

Mainzban és Aschaffenburgban jezsuita kollégiumok

és iskolák keletkeztek.

Kezdetben a világ a jezsuitákat hóbortos rajon-

góknak tartotta. De midn lassanként észrevette szi-

lárd szervezetökat
,

törekvésöket mindenütt befura-

kodni, az ifjúságot kezeibe keríteni, s a vallási béke

helyett vallási gylölséget s üldözést szítani
, élesebben



látó ; feífiak csakhamar átlátták a azerzet veszélyes toI- :^

tát áílámr% s egyházra nézve egyii'ánt. / -

Ezek közé tartozott a híres domonkosrendü pré-•

dikáto^ Cano Menyhért, kinek a jezsuiták sala-

mancai kollégiumján alkalma nyilt a szerzetet tanút."

mányozni^ Beszélt ellenök a szószékrl s tekintélyé- .

vei .oda vitte a dolgot , hogy a . salámancai tanács és
"

egyetem már a jezsuiták eltávolítása felett kezdett-

tanácskozni. Azonban Loyola egj brevét íratott a pápá- ':

val a salamancai püspökhöz, s utóbb Me'szközölte.,

hogy a veszélyes Cano a városból eltétetett. „Ha .a;

jezsuiták úgy folytatják , ahogy elkezdték^ irta Cano

V. Károly gyóntatójához,
-^ el fog jönni az id, melyben

a királyok szeretnének nekik ellentálláni
,
de nem lesz-

nek többé rá képesek."
"

Alcalában is, mely a toledoi megyéhez tartozott, /

csakhamar gylöltté tették magokat ajezsuiták. Mar-

tinez Siliceo érsek csakhamar interdikturamal fenyegette v;

ket, s mindazokat egyházi átokkal, Mk hozzájbk

ménnek gyónni , s lelkészeinek megtiltotta, hogy tem-

plomaikban a jezsuitákat misézni engedjék. Loyola

egyelre farkbehtízásía inté hiveit, de csakhamar ki-'

eszközölt egy pápai bullát, mely ket a püspökök min- =

den censurája alól kivette s az apostoli szék különös

védnöksége alá helyezte. Siliceo kénytelen volt a pápa
eltt meghunyászkodni s a jezsuiták diadalmaskodtak.

Saragossában az érsek, papság és a nép ez-
iránt nem szenvedhette ket. Visszavonultan s meg-
vétve éltek tehát mindaddig, mig a ravasz Str ad a

Ferencnek nem sikérült az alkü'ályt behálóznia, Ü
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nagy összeg pénzt adott nekik, melyen kényelmes
Mzat építettek magolmak. Most már templomra "fájt

a foguk; Éhez lígy jutottak , hogy nagy szemtelenül áz

ágostai barátok telkére építettek egy templomot, s

midn ezek privilégiumaikra hivatkozva^, e rablás ellen

felszólaltak, a jezsuiták. elálltak a maguk privilégiu-

maival, melyek értelmében feí voltak jogosítva tetszé-,

sök szerint bárhol templomokat s kollégiumokat épí-

teni s ezeket saját papjaik által felszenteltetni.

Az építést 1555-ben befejezték, s az alkirályt

egész udvarával és a város elkelivel együtt meg-
hítták a felszentelésre, mely nagy ünnepélyességgel

volt végbemenend. A nagyvikárius ^
-^ felismerve áz

augustinusok panaszának igazságos voltát
,

betütÖtta

a felszentelést, de a jezsuiták nem hajtottak sza,yárá.

Másnap a papság minden szószékrl és templomajtón
kihirdette , hogy aki a jezsuiták istentiszteletén naeg-

jelénik , egyházi átok alá esik. Miiitán erre sem enged-

tek, az érsek általános harangzúgás' és a szokásos

ceremóniák kíséretében kimondta az átkot a saragossai

jezsuitákra és követikre, s az interdiktumot a városra

mindaddig, míg azt el nem hagyják. Ez akkor még
hatott. A nép megijedt, beverte a jezsuita kollégiuni

ablakait s tetfvjét, és a páterek éjjel megszöktek a

városbóL ;
.

E gyalázatos kizetéssel azonban be nem érték,

nagy buzgalommal ármánykódtakáz udvarnál, a^ pápáid

nímciussal elhitették, hogy bennök Péter széke gya;-:

láztatott meg, s oly zajt sikerült ütniök, hogy az érsek

tanácsosnak látta a kimondott átkot visszavonni sá-



jezsmíák nagy pompával visszakisértettek a városba.. A
szegáay ágostaiak pedig nemcsak hogy elvesztették

telkökeV, de á jezsuiták által terjesztett rósz Mrek foly-

tán kénVtelenek voltak a városból elköltözni s zárdájo-

kat ellenségeiknek átengedni. / -

r Portugálban Rodriguez az udvar és király

kegyét teljesen megnyerte a szerzet számára. vezette .

a trónörökös János nevelését, T orr ez Mihály jezsuita ;

Katalin királyné , és Gr o n s a 1 v a d a C am e r a L áj o sl-

jezsuita a király gyóntatója lett. így beféizkelvón.

magokat'a trón kegyeibe, Mában való volt minden

ellenök emelt panasz ,
s nem csudálhatjuk ,

ha Télies

jezsuita krónikájában ezeket Írhatta: „midn nemcsak

a Jézus-társaság, de maga Kodriguez Simon atya

ellen
,
ki a királynál nagy kegyben állt

,
különféle üldö- ":

zések törtek ki, felsége semmi eszközt nem hagyott

megkisértetlenl ,
ama rágalmazó iratok szerzinek-

felfedezésére, melyek becsületünket megtámadták. Á
legszigorúbb vizsgálatot s^inquisitiót rendelte el. A-bnö-
sök rendkívüli szigorral büntettettek s életfogytiglam-a

számfizettek a birodalomból, mintha csak felsége azo-

kat
j kiket ellenségeinknek tartott, nem akarta volna

többé alattvalóinak tekinteni. A király tisztelete tár-

saságunk és hajlama Eodriguez iránt, napról-napra

ntt, és midöu Eodriguez Almerinben betegen feküdt,

a király, a sereg és több fpap kíséretében, maga
hozzá ment, t meglátogatni." stb. Ugyanezen Télies

szerint, Aveiro herceg oly mértéktelen tisztelettel visel-

tetett Rodriguez iránt
, hogy ha találkozott vele ,



mindig letérdelt eltte. így cselekedtek Castan^ira

gróf s más udvaroíicok is.

Eodriguez ftörekvése kezdet óta oda volií irá-

nyozva, hogy elkel és tehetséges inakat csábíthas-

son a szerzetbe, ha kell, erszakkal is. Thi^otirit,
a braganzai herceg testvérét, a jezsuiták formaszeriíit

megszöktették. Nagybátyja panaszra ment a/kírályhözv.

de Eodriguez kijelenté, hogy az iQút ki nem adja, s

azzal fenyegette a királyt, hogy ha. elvészik tíök-, .

az egész szerzet kiköltözik az országból. A király

már annyira be volt hálózva, hogy. neki adott

igazat.
'

r-i

A nagy befolyás és tekintély, s a gyorsan szer-

zett gazdagság a portugalli jezsuiták nagy részét

lusta, kicsapongó- életmódra csábította, minek folytaiig

a coimbrai kollégium sülyedésnek indult. Loyola ezt

megtudván, s Eodriguez túlságos engedékenységének:

tulajdonítván , ezt visszahítta a provinciáiisi hivatal-'

ból. Ez látszólag engedelmeskedett, de a feltétlen

engedelmességet még nem vette oly szigorúan, ;s lega-

lább a királynál eláztatta fnökét. Elmondta íneki,

hogy Loyola annyira nagyravágyó, hogy húgát Borgia

Jánossal akarja elvétetni, s hogy t azért hivja víszr

sza Portugálból, mert mindig ellenezte, hogy az

országból oly nagy összegek vitessenek- ki és folyjanak

a generális zsebébe. E dolog oly izgatottságot szült

az udvarnál, hogy egy ideig szó volt a jezsuiták ki-
zetésérl , de ezeknek sikerült a vihart elhárítaniok

fejkrl. Loyola is belátta, hogy jó lesz az udvarnál

befolyással biró emberekkel birnia
,

s nem kívánta
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tovább, hogy tanítványai az udvaroktól távol tartsák

magokat ,
inint azeltt. St midn M ir o Jakabot a

kirólygyóntatjává nevezte ^ s ez szabódott a, nagy./

tisztesség elvállalásától , Loyola megparancsolta neki-

a hivatal elfogadását , kifejtvén ,. hogy az ndvari leveg

mégsem! oly veszedelmes
,
mint némelyek gondolják*,

ott is lehet jót cselekedni, st a királyok több lelM

táplálékot szükségeinek, mert nehezebben érik er az

üdvösséget , mint a szegény emberek. Nem is ^kadt

többé jezsuita, ki. fel nem használt volna, minden

alkalmat, befolyást szerezhetni.
"

Ezalatt Coimbrában a jezsuiták elleni ellenszenv

veszedelmes mérvben növekedett s új táplálékot merí-

tett azon köztudomásra jött vádakból
, melyeket Go-

mez emelt Loyola ellen. A nép gylölete csakhaiííajr;

veszélybe is sodorta
'

ket, melybl csak rektoruk \

G;odin Manó ravasz komédiája segélyével menekül-^

hettek: Ez - ugyanis a kollégium minden tagjait össze-,

gyjtötte a kápolnában s könyezve kérte ket, imád-^

kozzának az egész társaságért s fkép egy enaberért,.

kinek nagy sziüksége van szószólásukra; s hogy maradr

Vjanak együtt imádkozva mindaddig , mig vissza nem
tér. Godin erre szobájába ment , levetkzött , mezte-;

Jenül elment a városba, s ahol ^emberekkel találko-

zott, elkezdte magát korbácsolni, az összefutott népet
; pedig kérte : „Krisztus kedveért feledjétek el a bot-

rányt , melyét társaságunk neiktek okozott. JSTekem :

van benne legnagyobb részem, bnöm méltó isten

haragjára,, s kérlek tikeket., szelídítsétek meg öt

imáitok által."



Ezután visszatért a kápolnába, elmondta tár-

sainak sticklijét s ket rábeszélte, hogy ugyanezt

tegyék. A jezsuiták most félmeztelenül, ell keresz-

tet cipelve, vezekl zsoltárokat énekelve s magókat
korbácsolva bejárták a várost. A közönség szaporo-

dott, s midn már elegen valának, Godin oly meg-
ható beszédet tartotta népnek, ho^ a buta tömeg
elkezdte kérni a jezsuitákat , legyenek könyörülettel

•--

önmagok iránt; s igy a jezsuiták e csel által nem-

csak lehetvé tették -helyben maradásukat
, de st

tekintélyben is nyertek a buta tömeg eltt, melyet

tettetett bünbánatukkal lefztek. :
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VI. Fejezet.

(Franciaországban ,
Németalföldön

,
Velencében

, Sveiczban, Pie-

montbán. -^ A párisi és löweni egyetem a jezsniták ellen. —
Lainez kijátsza a pápát.)

Bármily gyorsan terjedtek a jezsuiták minden-

fele , ^Franciaországba sokáig nem tudták ma- •

gokat befészkelni. Hiába küldött Loyola fiatal jezsui-

tákat a párisi egyetemre. Végre Laineznek és Salme-

ronnak sikerült a tridenti zsinaton du Prat Vilmos

clermonti püspököt behálózniok, ki nekik saját párisi

házát átadta. A párisiaknak azonban az újfajta bará-

tok sebpgysem tetszettek, a nép egészséges ösztöné-

vel gonosz szándékokat tulajdonított nekik s a Sor-

bonne egy tudora tanácsolta , hogy mint gyanús egyé-

niségek és kolduló kóborlók , útasíttasanak ki áz ország-

ból. De lóthringeni Károly bibornokot Eómában tar-

tózkodása alatt- Loyola, hiúságának való hizelgése

által annyira meg tudta volt nyerni, hogy ez haza- j
térve , pártfogásába vette a szerzetet , s annyira vitte a

;^

'

dolgot, hogy n. Henrik király 1550-ben e^ pátens-

bBn megengedte a jezsuitáknak, hogy összekoldult és
'

zsarolt pénzökbl Parisban vagy a királyság valamely
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más városában házat s kollégiumot építhessenek, és

abban a maguk módja szerint élhessenek.

, E pátenst, hogy teljés éryénynyel birjon, a par-

lamentnek be kellett volna registrálnia. Ez azonba,n

•yonakodott és nyomatékos elöteijesztést tett a király-

nak. Brnsl art generál prokurátor, s Mari 11 a c

és Segn.ier, a parlament tanácsosai, három föindo-

kot hoztak fel a jezsuiták befogadása ellen. Elször

felesleges új szerzetet alkotni, amit különben több

zsinat is niegtiltott már, mint pl. a láteráni is.~ Másod- .

szór, a jezsuitáknak a pápa által engedett felmentése

a tized alól megkárosítaná a lelkészeket, kik legin-

kább ebbl élnek; és. harmadszor, miután az

ország püspökeinek felügyelete alól ki volnának véve,

a francia papság szabadságával ellentétbe jönnének.

Hozzá tették még , hogy miután a folyamodók , saját

szavaik szerint, úgyis a mórok megtérítését tzték ;

fcéljokká, menjenek a mórok országába, hol francia

pátensre nem lesz szükségök.. T
Á jezsuiták még nem mertek nyíltan fellépni

apiarlament ellen; ehelyett a lotharingiai bibornokúa^

úgy adták el a dolgot, mintha becsületökben :megr<

sértettek volna. Ez minden eszközt mozgásba tett

érdekökben, s egy év múlva egy új királyi pátens

ismét megersíté a szerzetet, s a király rövid útón-

megparancsolta a parlamentnek , hogy pátensét ellen-

mondás nélkül lajstromozza be. Ez. önkényes eljárás"^

mely a törvénynyel s a parlariaent jogaival éles ellentétre-

ben állott, csak növelte a betolakodottak elleni eikese-^

redést , és a parlament elhatárzá , hogy nem enged.



^
í.-j>;;*,'í?jv<<- i." •,^' -:

í

93

Hogy azonban a királynak ideje legyen tette jog^lan-

ságát átlátni ^ egyelre az illet okmány bejegyzését

csak elhalasztotta. Midn erre a jezsuiták, bízva az V

üdvar pártfogásában, nagy hévvel követelték a pátens

belajstromozását ,
a parlament "a jezsuitákra vonatkoz(5 .

pápái bullákat és a király pátensét a párisi püspök és
;

theologiai kar elé terjesztette véleményezés végett,:

kijelentve , hogy csak ez után teheti meg a bejegyzést.
-

: Du Bellay Eustach, Paris tudós püspöke és a'

Sorbonne, erre alaposan tanulmányozás tárgyává tet-
;

ték a.szerzetet, s két év múlva 1554-ben kiadták véle-

ményöket. A jezsuiták csak két bullát terjesztettek á

Mrály s parlament elé, Ül. Pál 1543-iki és III. Gryiúa.

Iö50-iki bulláját, a többit elhallgatták. Ezekbl most

du BeUay számos ellenmondást mutatott ki
, mely

Erisztus egyházában nem trhet ; . bebizonyítá , hogy
a pápai privilégiumok sértik a püspökök, egyetemek s^

a vUági hatalom méltóságát, s azt tanácsolta, építse-

nek a folyamodók számára házakat a török határon,

hol hitetleneket téríthetnek, de ne fogadják be keresz-

tyén országba. .

'

.

'
-

- A Sorbonne véleménye , melyet 1554. dec. l-jén

a; theologiai kar minden doktora aláü-t, igy hangzott:-

Vi0 társulat-, mely minden szokás ellenére Jézus nevé-

. yel ruházza fel magát s válogatás nélkül felvesz min-

den büntetésre méltó embert , mely semmi olyas által

meg _ nem különbözteti magát másoktól , miáltal a

barátok: magokat szokás ,:viselet és életmód dolgábatn

aviiági papságtól megkülönböztetni szokták,'
— e tár-

sulat, mely szentségek osztogatásában, a prédikáló és
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taniljó Mvatalban oly privilégiumokat kapott a pápai

széktl, melyek a püspökök és ordináriusok jogaival,

.s a hierarcliiai renddel eUenkeznek s a többi szerzeteket,

valamint a világi nrakat és fejedelmeket megrövidítik

:és az egyetemek szabadságát csorbítják,
— etársnlat

elékteleníti a szerzetességet, megertleníti a szerzetest

erények fáradságos , jámbor és {szükséges gyakorlatát ,

s más rendek tagjait fogadalmaik megszentségteléníté- :

sere' csábítja. Elvonja a íiivket jogos lelkipásztoraik

iránti engedelmességöktl , egyházi és világi elöljáró-

ságok jogait megrabolja, mindkét osztálybán nyugta-

lanságokat szít, a népben viszálkodást és mindenféle

rendetlenséget okoz. Ha mindent egy szóba akarunk

összefoglalni , úgy e társulat a Mt veszedelmére ,
az

egyházi béke zavarására, a szerzetesi fegyelem- aláásá-

sára s áltáljában inkább„rombolásra ,
mintsem építésre

látszik alkotva lenni."

A f ok a jezsuiták ellen a pápa hatalmi igényei--

hez. való túlságos ragaszkodásuk volt^ melyek ellen

Franciaország, mely a zsinatokat a pápa fölé helyezte,

minden áron megvédeni igyekezett magát. Bellay és av

Sorbonne véleménye általánosan helyeseltetvén ,
a pá-

risi püspök a jezsuitáknak megtiltott megyéjében min- ,

den papi functiót s példáját több francia püspöfc

követte. A nép Örült, hogy most a jezsuiták ki fognak^

zetni; de csalódott. A jezsuiták visszavonultak a St.-

Germain des Pres-i apátságba, s ennek exemptua.

volta által védve , pártfogójukat a clermonti du Prat-t

rávették, hogy saját püspöki rezidenciájában építsen

nekik házat. Ezt azonban a clermonti tanács nem-



eiigédfe még s a jezsuitáknak egyelre be kellett érniök^€

azzal, hogy alsó Auvergneben B illan városkában í^

építhessenek magoknak kollégiumot.
" ^ -:

: A Sorbonne Ítélete nagy megrkönyödéstjszültía
'-

római jezsuiták közt. Némelyek cáfolni, mások a pápá: ;:

által elátkoztatni akartát, de Loyola, ki ábrándozóbóí;
''

mindinkább ravasz csalóvá lett, kerülni Mvánt.minden ü

lépést , mely feltnést okozhatna. Az eszély* e percben '•

hallgatást piarancsolt. A jezsuiták elhatárzák| bevárni^;;

az alkalmas idt, midn tenni lehet. Hogy ázonban^i::

érre elkészülve legyenek, Loyola minden jezsuitának

meghagyta, adasson magának a befolyása alatt álló A

papoktól ,, püspököktl ,
uraktól és királytól erkölcsi v

bizonyítványt, melylyel a Sorbonne állitásait megcáfolüi y
lehessen: Csak a spanyol jezsuiták nem tudtak várni sc-)

az inquisitió által elátkoztatták a Sorbonne Ítéletéi,--:;

és mindazokat , Mk azt elteszik vagy terjesztik. i

-E küzdelmek közben halt meg Loyola Eómábaíi :c

1556. július 31-kén. A jezsuiták igyekeznek t hoí

szentnek , hol lángésznek festeni , de valójában kicsa-

pongó korhely, majd rajongó bolond, korlátolt esz, ,

míveletlen ember, s végre amennyire esze megen-

gedte, raffinirt csaló volt ; mely ékes e^házi erénye- J

kért. XV. Gergely által 1622. március 12-kén szentté

avattatott. ,

^ M Franciaország háborút izent V. Károly--;

nak, a jezsuiták eltávolíttattak az országból s Löwénbe.

meiitek. Itt mindenkép terjeszkedni s híveket gyj-
teni iparkodtak. Az általok alapított egyházi testve- .;

rületek, mint pl. a szz-Mária-congi*egátió által:;



Sí.

sokak féltékenységét vonták magokra, másrészt azon-

ban nyilvánosan zött vezekléseik által elcsábították

a közönséget, melyet a papság már hozzá szoktatölit

volt, a vallást küls komédiákban keresni. A jezsui-

ták a tudatlan nép babonája segélyével gyorsan ter-

jedtek, s hogy mennyire meg tudták a kellemest a

\ -hasznossal, a világi élvezeteket a lelki üdvösség esz-

közeivel egyeztetni, bizonyítja nstény testvérMéteik

példája, melyekbe eljártak a tartomány fiatal asszor-

nyai, magokat jezsuita gyóntatéik
"

által — vesszz-

.
tetni. « - -

A löweni egyetem a papsággal együtt hangosan

"felszólalt e kicsapongások, s fleg" a nk meztelen
- vezekeltetése ellen, de sokáig hiába. Mária királyné ,

Károly : császár testvére kormányozta ekkor Németal-

földet, mint helytartó. Neki a jezsuiták; nem igen

voltak Ínyére s- véleménye szélesebb körbén terjedni

kezdett. Midn Károly, fia, II. Fülöp spanyol király

javára Németalföldrl lemondott, a még életben lev

Loyola levelet irt ennek, melyben a jezsuiták párto-

: lására felkérte ,
de Fülöp ,. bármily vad fanatikusnak

volt nevelve, kezdetben nem nagy hajlandóságot mu-
tatott reá. Németalföld jobbjai alaposan gylölték a

szerzetet, melyrl Spanyolországból is gyanús hírek

érkeztek; s a közönség nem tudta megáUni, hogy ne

botránkozzék meg benne, midn látta, hogy a jámbor
nk napjában háromszor is eljártak áldozni a jezsui-

tákhoz , s. az
éj- leple alatt a kollégiumokba lopództak,

kétségkívül csak azért, hogy gyóntatóikkal
— lelki

V gyakorlatokat tartsanak.
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A spanyol udvar azonban már elbb -meg volt

nyerve a_ jezsuitáknak, a vad despota n. Elöp maga
is; belátta, hogy még Jhasznát veheti a szerzetnek ^<i
nemsokára adott nekik pátenseket, melyek megenged- :

ték nekik a letelepedést Németalföldön, de azon félté- v;

tel alatt ,. hogy a püspökök és lelkészek engedélyé nél-#
kuhne lelkészkedjenék , kollégiumok s ingatlan vagyjWL ^ H^

szerzése tekintetében pedig a rendek beleegyezésétl -V.

függjenek. E pátensek tizenöt brabanti törvényszékhez^]
^

valánat intézve ,
de Flandria tanácsa megtagadta azok;:

bejegyzését. A jezsuiták erre óvatosan meghúzták ma- -
;

gokat. Löwenben egy házat béréltek s csendben foly^>
-

tatták áskálódásaikat. Csakhamar annyira megnyerték;
a brabanti tanács egy tagját, Schoran Illést, hogy';;

saját házai egyikét Löwenben nekik ajándékozta. AJ";
tanács helybenhagyása iránt kevés volt a remény, de a ;

dolgok csakhamar a jezsuiták javára fordultak. ;
-

Parmai Margit, Németalföld, helytartója any- -

nyira beleszeretett a. jezsuitákba, hogy a Löwenben -

összegylt tanács kénytelen volt a jezsuiták befogádáT;;
sába beleegyezni, amit azonban csak igen megszorító ;

feltételek alatt cselekedett. A jezsuiták szentül igér-;

ték e feltételek megtartását, de természetesen egy
bett sem tartottak inegbellök.

Loyola élte. vége felé Natalis Jeromost viká-; !

riusnak küldte Spanyolországba, s mindenki t tar-

totta generális Vikáriusnak. Lainez Jakab azonban há-:-

rom nappal Loyöla halála után
,
a Eómában lev pro-

fessusok által önhatalmúlag megválasztatta magát e
'

méltóságra ; mint ilyen tudósította a külföldi provincia-.;

JejMiták tört. I.

'

7 :;



lisokat Loyola haláláról
,
s hítta meg új generális meg-

választááára.

':^y.^ Hogy célját biztosan elérhesse , egy csomó fel-

ítétienül hozzá ragaszkodó embert gyorsan professussá

nevezett, mert csak ezek szavazhattak. Most új nehéz-

ségek támadtak. Midn Lainez 3arceIlonában akarta

a közgylést megtartani, IV. Pál minden jezsuitának

megtiltotta a Kómából való távozáíst , majd Bobadilla

csinált magában a szerzetben ellenpártot neki , kit

ggje s önkényes eljárása miatt sokan gylöltek, st
sokan a pápához is panaszra mentek eUene. Lainez-

nek azonbaii sikerült a pápát tettetett alázatosságával

lefzni ,.s igy Bobadillát eltávolíthatta Eómából.

; A közgylés 1558- májusban naegtartatott. IV".

Pál nem bizott a jezsuitákban , s nagyon ellene volt a

generális korlátlan hatalmának. Pacecho bibornokot

tehát biztosul
'

küldte a gylésbe s azt izente nekik,

hogy a jezsuiták tartsák magokat más barátok példá-

jái-á;a kanonikus órákhoz , s ne életfogytiglanra , hanem

csak három évre válaszszanak generálist. E terv kiját-

szására Lainez egy szabályt fpgMtatott el a gyléssel,

mely megtiltá, hogj egy generális halála s egy újnak'

megválasztatása közti idben a rend alapszabályai

'^megváltoztattassanak. így á választás megtörtént s

Lainez elérte célját. A castiliai alníancarivi szárma-

zású" Lainez 46 éves, a legggösebb, legurálkodnivá-

gyóbí) s legravaszabb és leglelkiismerfitlenebb embe-

rek egyike volt még a jezsuiták- közt is ; és maguk a

szerzt irói is ilyennek festik. -

Lainez a gylés elé terjeszté a rend constitútióit.



Ézet elfogadtattak egy sereg magyarázat Mséretóbeit/ i;

niiet^ Loyola eredeti tétéleit sokban megváltoztatták^^

A pápa Üvánatárl azonban nem volt szó. TV. Pfe
efelett megboszankodván , a gylés három napig tár^^

gyálta rendeletét
,
aztán kérte t ,

hadd maradjon minf
den a régiben. A pápa megharagudott, összeszidta

jezsuitáit s haragjával fenyegette ket. TJnokaöcscséiV

Garaffa bibornok kijelenté a gylésnek, hogy a gehé-;^

ralis hivatala csak hárpm évig tarthat, ho^ a szm^
zethek-, hasonlóan másokhoz , kötelessége lesz a hörá:

canonikákat elénekelni , s hogy e két intézkedést fel

.keli v^nni a dekrétumok közé. IV. Pállal nem vlt^

ta,nácsos tréfálni;, a jezsuiták tehát szinre alávetették

magokat,' azon haligatag reservátával , hogy csak a

8^ évös aggastyán haláláig ígérnek engedelmességeit.

Elrendelte egyszersmind á gylés, hogy a közös isteh-

tisztelet csak a professus-rházakban tartassék, miáltal a^

pápá parancsa szinte kijátszatott, mert ilyen háza?^

ínég csak kett volt a szerzetnek, Eómában és Lisr i

sabonban. . ^5^
?

; A- szerzet ügyét Németalföldön elmozdítandó;,^

;Lainez személyesen ment Hollandiába, s midön^ a

'na^ tanács végzése ismét kedveztlenül ütött kiv~ azi?

: árimány által önmagában megosztani igyekezett. Ez aiir

^udvar segélyével sikerülvén , megengedtetett a jezsui-

táknak, hogy Löwenben kollégiumot építsenek, mely
nemsokára a legnagyobbak egyikévé lett. Nagy küz;-

dölmk : után Antwerpenben is sikerit egynek alapi-;

tása^ Néhány spanyol keresked költségén ugyanis a;

jezsuiták itt egy nagy házat építettek, anélkül, ho^"
•' 7* -J
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bárkinek szóltak volna róla, s midn a ház elkészült,

tizennégy jezsuita beleköltözött. A püspök azonban e

csalfa betolakodás felett megharagudva, interdiktu-

mot mondott kápolnájokra ,
s a becsempészett barátok

kénytelenek voltak odább állani. Erre több spanyol

keresked egy pompás palotát vett a városban ,
s

elbb titokban megnyerve a tanács egy részét, kiesz-

közölte, hogy a jezsuiták benne lakhassanak. Nemso-

kára professus-házat és kollégiumot is építettek hozzá,-

melyben Európa legelkelbb ifjait demoralizálták.

Hasonló ármányos makacssággal tolakodtak Ve-

lencébe. A senátus itt is ellenök volt , de végr.e le-

kenyerezték a dogé Yenerieri Ferenc maitressét, s ez

kieszközölte nekik a letelepedési engedélyt. Olaszor-

szágban különben könyebben fm-akodhattak mindenüvé

mint másutt, mert ez a babona, tudatlanság és pápa-,

ság hazája volt, s mert itt a püspökök már akkor

oly szolgai helyzetben valának, hogy nem volt joguk,

mely a jezsuiták betolakodása által csorbítható lett

volna.

Sveicban már nem ment a dolog oly könnyen.

Egy vén bolondot rávettek, hogy örökösei kitagadásá-

val nekik hagyja vagyonát , de a respublika úgy Chur

mint Graubünden kantonból kitiltotta ket. Vissza-

vonultak tehát Gomoba, s innen igyekezték magokat
a Veltlin völgybe becsempészni. WallisT)a sem bocsát-

tattak be .hol a község gylésében Alett Bertalan

férfiasan felszólalt ellenök. Alett egy évvel utóbb a

jezsuiták által megmérgeztetett.
Ez idtájt Emánuel . Eilibert , Piemont és



Savoya hercege, római kath. felebaráti szeretetbl el-

batárzá újra megkísérteni a waldensiek felekeze-

tének kiirtását
, mely századok óta ezer és ezer vér-

tanú árán tengette életét. Ezt meghallván Lainez
,

sietett jó szolgálatait a hercegnek felajánlani. Pos-
sevinus AntaV jezsuita ,

ki Magyarországon is sze-

repet játszott s ki isten érdekében semmi kegyetlen-

ségtl nem irtózott , a herceg udvarába ment s ki is

eszközölt magának két kollégiumot. Possevinus minden-

féle álöltözetben bebarangolta az országot ,
az

'

eret-

nekeket kikémlelend, kiket aztán a herceg katonái-

nak feladott. A waldeusiek istentiszteletök alkalmával,

iiielyet, üldöztetvén, kénytelenek voltak éjjel tartani,

támadtattak meg e gyilkos-csapatok által s válogatott

kegyetlenségekkel ölettek le. Az asszonyokkal niiág-

lyákat mkattak
,

s a papokat azokon égették meg.
Possevinus néhány ezer katona élén járfca be az

országot, mindenütt gyilkolva, pusztítva; mig végre

az üldözött nép fegyvert fogott, hóhérait leverte s a

fejedelmeit kényszeríté ,. hogy szerzdésilég biztosítsa

neki a szabad vallás-gyakorlatot , mit Emánuel a

jezsuiták nagy fájdalmára meg is cselekedett.



VII. Fejezet.

(Jezsuiták kicsapongásai. — Befogatatásuk Franciaországba.—
Sz. Bertalan-éj ,

'.- 1572. — Gyilkossági kisériet IV. Henrik ellen.

— A párisi parlament eltt.)

Piemontban, mint láttuk, a jezsuiták felsültek

erszakos térítésökkel. Gsúfabban jártak Toskána egy
városában

,
M o n te p u 1 c i a n o ban^ NeMny jezsuita'^

szónoki ékesszólása s méginkább bebizelg , ravasz

bánásmódja, a személyes érintkezésben, gyorsan hatal-

mas pártot szereztek a szerzetnek a, város asszonyai s

leányai között, kik seregesen tódultak a jezsuitákkoz

bneiktl megszabadulni , vagy újakat elkövetni. Méx
.ekkor szokás volt a jezsuitáknál, bogy a gyóntató

siékbón megjelent nket oly körülményességgel ker-r

dezték .ki nemcsak elkövetett bneik , hanem egész v

családi életmódjuk felett , mely legjobb bevezetésül ,

st utasításul szolgálhatott újabb vétkezésre. Ennek

híre ment a városban, s apák és féljek kezdték nem -

szeretni, hogy nejeik és leányaik trágár disciirsuspk-'

kai traktáltassanak. Egy , fiatal asszony csak végérrí

megfeszítéssel tudta magát egy jezsuita karjaiból M-^

szabadítani. Egy más jezsuita a mezn erszakot tett
J
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egy leányon, egy haarmadik bejárs volt egy bordély-

'

házba. A rektor, Gombár nem elégedett meg többé .,

az egyes számmal s több növel , köztük két testvérrel

állt; cöelíbátusi viszonyban. Ezek egyike a másik elleniig:

féltékenységbl felfedezte a dolgot bátyjának, ki:Jerre^K^

níindkettnek megtiltá a jezsuita zárda és templomCI

látogatását. A dolog a kis városban csakhamar köz^:^-

tudomásra jutott , apák és férjek leányaiknál s nejé- 'íí

iknél; jeizsuiták szerelmea leveleire s egyéb bnjelekre ?1

bukkahtakys bepanaszolták, a rektort a^ jiuspökriéll ^c^

A; rektor erre megszökött s lainez
"

által a szeírzetbíffí-^

kitaszíttatott, mert a rend csak a titkos botrányt -j

trte ínég kebelében. Ez azonban a montepülcianqi .
~

jezsuitákon nem segített. A nép megsznt nékik ^

adózni s így kénytelenek voltak a város nagy örömére /^

kiköltözni. -:^>^rí

: Alig létezett a. szerzet ,
már általánosak voltak >

á panaszok kicsapongó életmódja felett. A kor legkor-i' :

mqlyabb férfiai vádolják erkölcstelen életmódjok miatt
í^"

a jezsuitákat. így Var gas Alfonz a keresztyén;; :

. királyqkhoz a jezsuitákról intézett jelentésében ,igyí^

J:a^rTÍge; P4^er ^négy f^ jezsuita, Mazóit-^t
bán végre megtért s protestánsa lett

, ;,a. jezsuiták^ a í;;

yérpadon, fben járó bneik miatt" cim munkája-;.

baÉ.;:i4ze munkában foglalt vádakat a jezsuitákf^;

uióbb ;való^ papi módon cáfolták meg. Különféle;^

j|n«iányólM^;f^^ Jarriget, hogy vonja vissza :^^

iiauii^áts lépjen ismé# a szerzetbe, és midn ezt -^

ini6gtettó:f az antwerpeni kollégiumban -r- elevenen ber-
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Ezalatt Franciaországban Medici Katalin

jutott uralomra. E romlott asszony uralkodása új re-

ményt öntött a jezsuitákba Erancziaországra nézve.

Az összes egyetem ugyan 1559-ben Összeült s niagár

évá tette a Sorbonne theologiai kar Ítéletét , dó a

jezsuiták annyira meg tudták már nyerni a ki-^

csapongó királyné udvarát, hogy új pátensöket káp-^

tak, s a parlamentnek megparancsoltatott, nem tördve/

az egyetem Ítéletével, a jezsuiták bulláit és szabadság.;

leveleit belajstromozni. A parlament ismét a párisi

érseknek adta át az ii'ományókat megvizsgálás végett.

A jezsuiták tudván , hogy a francia papság úly félté-

-kényen rzi egyháza szabadságát , hogy gyanúját elal-

tassák, egy" folyamodásban lemondtak minden éljog-
ról és kiváltságos helyzetrl , mélyet pápai -bullákban

nyertek. Az érsek rászedette magát ^ beleegyezett a szer- ^

zet befogadásába , de csak igen korlátozó feltételek alatt.

E feltételek a jezsuitákat annyira alárendelték a" püspö-'
köknek és világi papságnak, hogy naás szerzet azokat ,

el nem fogadta volna; ajezsuiták azonban elfogadták,
-

el levén határozva, hogy nem fogják megtartani. .tJjr;

parancs küldetett a parlamenthez , s tagjai biztosíttát-r
'

tak, hogy a jezsuiták csak oly módon szándékoltatnak

befogadtatni , mely a gallikán egyház jogaival és sza-

badságával nem ellenkezik, mert az állam fenntartja

magának a jogot ket ismét eltávolítani. Végre az önké-

nyesen kiadott pátensek belajstromöztattak, de a par-

lament mitsém határozott a szerzet javára.
^

;

Ekkor halt meg n.Ferencz. Medici. Katalinnak,

ki liiost fiának IX. Károlynak kiskorúsága alatt a kor-



mányt vitte, els dolga volt a jezsuiták felvételét* meg-

sürgetni, nehogy azt a csapást mérjék az országra,

ho^ önkényt eltávoznak. A parlament azonban hatá-

rozott lépés helyett csak azt rendelte, hogy a legközér

lebbi zsinat döntse el az új szerzet felvételének kérdé-^;.

sét. A poissyi zsinat, melyi'e Lainez is megjelent át

szerzet ügyét támogatni , s melyen Toürnon és LotK- -

ringen bibornokok terrorizálták a papságot, végre 1561.

.sept.l5-kén befogadta a; szerzetet, de oly korlátozó

feltételek alatt, melyek az irántok uralkodó jjellenszen-'

;vet:^bizonyították. E feltétek szerint nem- volt sza-,

bad magokat Jézus-társaságnak és jezsuitáknak-. nevez-:

riiök
j
nem tekintettek szerzetnek, csak társulatnak f.

a megyés püspökök teljes hatósága alá adattak , kiköfe:

tetett, hogy a pápától nyert szabadalmaikról lemond^

janák, stb. s végre, hogy a letelepedési engedély rög-

tön niegszünjék , a mint a feltételek bármelyikét meg-

iJzégik.-E zsinati végzést a parlament is belajstromöztáK.

A sz. Jakab utcában rögtön elkezdtek erre a jezsií--

iták egy nagy házat
. építeni ,

s mindjárt meg is szeg-

V ték az elfogadott feltételeket, mert az épület homlok-

-zatára felírták ,',a Jéziis-táráaság kollégiuma." Iskolá-

jukat megnyitván, azon követeléssel álltak el , ho^
a;z az egyetembe bekebleztessék

, mii'e minden fakultás'

kijelenté, hogy ajezsuitáknak egyetemi jogot adni nem

: lehet. Erre könyörgésre fordították a dolgot ,lempndtálc:

különféle akadémiai méltóságokról, megígérték, hogy

mindig ill. tisztelettel fognak az egyetem iránt

viseltetni és statútumait követni fogják, de szerzetesi

fegyelmök megsértésé nélkül. Ismét elutasíttatván a
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A

parl^epöiez folyamodtak, mely a két félt. ügyének

töifényszék elé vitelére utasítá.
-

'üz alkalommal hangosan nyilatkozott az általá-

nos gylölet a csalás és nralomyágye szerzete ellen,

iríélyet Tournon bibornok a papság ten-orizálásával

csempészett az országba. Pa s q ni er István képviselte

é pörbein az egyetemet; kipautatta, hogy a jezsuiták

megcsalják a világot , hogy ismert fogadalmaikat any-

iL^iféleképen magyarázzák, amint érdekök .magával

fe^ajj felenalíti, mint fosztanak M ármányosan egyes

páiádokat vagyonukból, mint rontják meg az iJ^úsá-

§otíJa vallás álarca alatt
,

s mint szórják el mindenütt

az árulás és erkölcstelenség magvát.„Ti akik a jezsui-

tákat megtritek, monda a parlamenthez, be fogja-

lak látni, bár késn, eljárástok szomorú következéseit,

s;?^ények által meg fogtok róla gyzdni, hogy a

jezsuiták
•

ármány , csalás, babona, tettetés és gonosz

fogások által nemcsak a királyságban, hanem az

egész emberiségben a közbékét meg fogják zavarni."

Méltóan támogatta t du Mesnil. „Ily intézetek

általa úgymond , a királyság erkölcsei és törvényei

megrontatnak s megzavartatnák." Kifejté , mily kivé-

teles állást foglalnak el az egyházban, miként csal-

tá,kM Franciaországba bebócsáftatásukat oly feltételek

elfpgájdása által , melyeket nem is szabad megtar-
taniok.

"^

^. / Ezek ellenében Verzovis oly vastag dicsité-

sekkel védelmezte a
, jezsuitákat , melyek hallgatóit

t^bb ' ízben megnevettették. Pargum^entuma a szer-

zet mellett annak gyors elterjedése s a pápai bullák.
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tehát épen az valának, ami leginkább szólt elleíiök.

Becsületes úton igy nem jutván sikerre, a jezsuitái

az udvarhoz fordultak. Possevinus Bayonneba ment

az udvarhoz, s a koronától oly ajánló leveleket és

rendeleteket kapott , melyektl teljes sikert remélt.

Ezalatt Lainez a pápától kért protekciót a párisi egye-

tem eUen. Mindenféle ármányok által végre oda vit-

ték a jezsuiták a dolgot, hogy a per eldöntetlen

maradt. —^

Alig voltak a jezsuiták egy évtized óta -francia-

országban elismerve, inködésök már megtérmé gyü-

mölcsét, mely legsetétebb, legundokabb lapját képezi

az ország történetének. Nem bírván a hugenottákkal,
IX. Károly, a jezsuita Mrály, összeesküvés által,

határzá el ket kiirtani. XTTT. Grergely pápa elre

értesíttetett a történendkrl , „biztosítsa ön szent-

ségét , monda Károly a pápai követnek , hogy mindeiL?

a legjobb szándékbán s csak a kath. vallás dicssé-!-'

gére fog történni,"
— s a pápa elre áldását adta a

szent mészárlásra. Augustus 24-kére (1572) a refor-

mátus párt fejei különféle ürügyi^ífett
Parisba csa--

lattak. A király fanatizált katonái, többnyire vakhitüj

sveiciak, egy csapat cscselék társaságában e nap es-

tején lestek a harangszót a Gerinain 1' Auxerrois

zárda' tornyából , mely jeladásul volt szolgálandó;

Feladatuk volt, minden házat, melyben hugenotta

lakik, megostromolni, minden, eretneket leölni, -r

busás jutalom fejében. Eltte való nap papok és bará-

tok a szószékrör hirdették , hogy Istennek tetsz dolog,

az eretnekeket . meg^ükolni , aM ezt teszi , érdeme-
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ket szerez magának a király, isten s az egyház körül.;

A- gyilkos had az utcákon s tereken katonailag- elréiíí'

deztetett, karján fehér karkött, kalapján fehér ke-

; resztet viselt. Cruise, Tavannes és más efféle hsök
vezették a csordát

,
-— a merénylet értelmi szerzi , a

jezsuiták (óvatosan a háttérben maradtak.

Megkondulván a jeladó harang, Guise elször is

Coíigny házába vezette csapatát. Ö maga az udvaron

maradt, mig Vesme fegyvereivel az admirál hálószo-

•

bájába rontott , ki feje volt. a hugenották pártjának.
'

CoHgny térden állva kapta a halálos vágást; teste az

.

í ablakon kidobatott, a gyalázatos had által megcson-

kíttatott, s végre a montfaüconi akasztófára akaszta-

tott. A jámbor és hazájának oly nagy- szolgálatokát

tett férfiú fejét a király Lothringen bibornoknak küldte

Kómába kedveskedésül.

^
,,

'

A fanatisínuson kivül a rablási vágynak is része

:' volt e borza^sztOettben. A leölend á-ldozatok vagyona
- elre pontosan összeii'atott s a fbntársak biztosíttat-

tak
, hogy részök lesz a zsákmányban. IX. Károly és

anyja a
Louvré'liffl^kából nagy gyönyörködve nézték

áz- éjjeli mészárlást 'az utcán^ st a király sajátkez-

leg ltt menekül hugenottáln'a. fes- és harmadnap
az udvar á vértl bzhödt, s még hullákkal belepett

utcákon demonstratív sétát tett. Midn a" díszes com-

pánia az akasztófához jutott, melyen Coíigny teste füg-

gött, s az udvaroncok a rothadás szagátóL visszatá,n-

torodtak, Károly mosolyogva monda nekik: „halott

ellenségnek mindig jó szaga van."

Parisban két nap: és két éjjel tartott a gyilkq-
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•
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gazdag katholilmsok is leölettek
, s megraboltattak. Pa-

risból a gyilkolás pusztító ragályként hatott ki a tar-

tományolcra. A katholikusok a legnagyobb borzalma-

kat Lyonban, Eouenben, Bordeauxban, Castresben,

Tónlbuseban , Meauxban
, Orleansban, Angersben és

^

Bótirgesben vitték végbe, hol mindenütt patakokban-

folyt' a vér. Az egy Lyonban 1800 ember öletett le.;

Vicoínte d' Orthez , Bayonne parancsnoka , a riiészár-

lástí^ azt írta a királynak, hogy :

„leyeíét a katonák és polgárok eltt felolvastatta , s

talált köztök jó polgárokat és jó katonákat , de hóhé-

rokat' nem," s jezsuita szokásként néhány hó múlva

megmérgeztetett. Provenceban, hol a protestánsok

nagy számmal voltak , Tünde gróf ineggátolta a mészár- .

lást, amiért aztán Avignonban maga orvul meggyil-
koítatoti

'-

- - -,

; :/ XTTT: Gergely nagy elragadtatással vette hirét

e, szent, cselekedetnek, és sietett üni^élyt rendezni az y

öröníteljes alkalomra. . Az ángyaí^vár ágyúi _hangosan : ;

hirdették a pápa' megelégedését az eretnekek halála

felett, fényes tzijáték oszlatta el az éi setétét s azon"

bibornok
,
ki els hozta e hstett hii-ét

,
200 arany jutal-L

mat kapott. A pápa képen úgy mint érem által meg-
örökíttette e szent napot. Az érem egyik felén egy gyil-

koló .angyal látható karddal és kereszttel -kezében ,

körülötte holttestek és menekülök, aláirva a pápa neve, .

A másik oldalon „UgonotorumStrages 1572." felirat

olvasható.
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Százezer ember gyilkoltatott meg e napokbanj

Franciaországban. A kar, mely e borzalmakat végre-,|

hajtotta ,
a világi hatalom karja yolt ; de az ^szt , mely

e borzalmat kigondolta s a kart felfegyverezte ,
a papok

s mindenek felett a jezsuiták sugalmazták. JDe a gyil-

kolás nem vezetett eredményre. 'A kálvinisták össze-

szedték minden erejöket s a koronát békére kényszerí-

tétték , mely Larochelleben köttetett meg.

j^ A sz. B e r t al an éj a jezsuiták szerzetét meg-
ersítette Franciaországban. Ahol ily dolgok történ-

hettet, ott Loyola fiainak otthon kellett érezniök mago-
kat. Befolyások, hatalmuk ntt is napról-napra, s

nagy részök volt a liga összeesküvésében is in. Hen-

rik ellen ; melynek vége Henriknek C lement Jakab
domonkos barát általi meggyilkoltatása lett. E zava-

roknak, melyek évtizeden át feldúlták Franciaország

vbékéjét, lelke a jezsuiták voltak. Spanyolorsizág jezsu-

ita ágensei a sz. Jakab utcái kollégiumból vezették az

összeesküvést, melynek célja volt Franciaországot bel-

zavarok által gyöngíteni , nehogy spanyol szomszédjára

nézve veszedelmessé váljék.

V. S i X tUS hirét véve Hl. Henrik meggyilkol-

tatásának , nyilt consistoriumban dics-beszédét tartott

. a ^ilkos felett. Ma r i á n a jezsuita hirdette
, hogy

Clement a király meggyilkolása által halhatatlan dics-

séget szerzett magának. A bordeauxi jezsuiták, kiket

a kormány az összeesküvésben való részvétel miatt a

városból kiutasított, nagy örömmel hirdették, hogy

ime, amely nap k Bordeaúxból kiíízettek, ugyanaz

nap kellett Henriknek elesnie !



De ni. Henrik halála nem vetett véget a jezsu-

ita párt üzelmeinek. Utóda a jeles IV. Henrik lett,

kora legkitnbb , legnemesebb fejedelme. A refor-

mátióhive levén, V. Siitas rögtön Hl. Henrik halála

után Cajetán bibornokót Bellarmin és Tyrius jezsuiták -j:

kiséretében Franciaországba küldte
, hogy Henrik trón-

'

ralépését meggátolják. Henrik, minden híveivel égyüti;

átok, az ország interdiktum alá vettetett. Henrik ;

végre, hogy hazájának a belnyugalmat visszaadja :s
"

jólétének elmozdítására fordíthassa minden erejét,

katholikussá lett. A pápa feloldozta az átok alól s egész

Fraáciaórszág királyának ismerte, csak a liga folytatta^-
'

még lázzadó harcait
,
s e ligának lelke most isa jezsin-

-

ták valának. E liga, megtagadva hazáját, meg kirá-

lyát, valódi jezsuita módon a spanyol királyhoz fordult -

segélyérti s felajánlta neM Franciaország koronáját,

azon feltétel alatt, hogy irtsa ki a protestánsokat.

r rV". Henrik bátor , lovagias, nagy esz s jó szivü

uralkodó volt, kinek egyetlen célját népe boldogsága

képezte. Mondása: „azt akarom, hogy minden paürasz^

tyúkot ehessek vasárnaponként," teljesen megfelelt

tetteinek s a nép bálványozó szeretettél viseltetett

Idiálya 1^^ barátja, s ministere, Európa e kor-^^

béli legnagyobb áUamférfia, Sully herceg által támo-

: gatva, országa boldogításának szentelte minden erejét .

rV. Henrik minden királyi erényt egyesített magá-
ban, csak egynek volt hijával, melyet e kor közéjök
számított: nem osztotta kora fanatismusát. Józan,
türelmes volt, fontosabbnak tartotta a nép jólétét á

papzsák
'

megtöltésénél s
-

afelett senki sem lehetett.
'
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í:étségbeii, hogy vallási üldözést a raig él, pem fog

trni birodalmában. ,

' A jezsuiták ezért eslradt ellenségei . lettek á

királynak. Eómai és. spanyol eraissáriusok árasztották

e! az országot, nyilfán. és titokban hirdetve a király,

elleni gylöletet. A szószék a lázításnaí: háládatos esz-

közévé lett. „Egy Aodra van szükségünk, prédikálta

C;o m m 1 e t jezsuita a templonaban , legyen bár

katona vagy pásztor, az mindegy ,
— Aodra van szük-r^^

ségünk. És nem sok id múlva meg fogtok érni egy ^

isteni csudát, viagy inkább higjjétet, hogy a csuda, í

már megtörtént."

Az óhajtott Aod csakugyan rrieg is jelent- ; . st ;

tán már megvolt, mert Commolet szavaiból, mélyek -

hitelességét számos tanú esküvel bizonyítá, világos

volt , hogy a jezsuita prédikátor már be volt avatva

azon merényletbe, mely Franciaország minden becsü-

letes emberét megrémítette. Egy katona, B a r-ri ere

Péter ugyanis Melunbé utazott, hogy a idrályt meg-,

gyükoiy'a, de keze reszketvén, csak könny sebet tudott

rajta ejteni , s elfogatván átadatott a törvényszéknek.

Barriére önkényt,
— mert a szentegyház vallató esz--

köze, a kínpad, nem használtatott ellene ,
— bevallá,

hogy Borade jezsuita beszélte rá a merényletre, mig

egy másik jezsuita, mint maga hallotta, nyilvános^

prédjkátióban megdicsérte a gyilkos szándékot. Bárri-^ ,

ere kivégeztetett, s utolsó szava átok volt azokra, kik

é ga,ztettre buzdították. Figyelmet érdemel vallomása ,;

melyben elmondta, hogy a jezsuiták azzal biztatták,

hogy azon esetre
,
ha merénylete alkalmával megöletnék,



az V atngyalök rögtön a menyországba fogják vimii s istéií:

Diaga mellé ültetve fogja t az örök üdvösségben része-

síteni. Ellenben a pokol örök gyötrelmeivel fenyegették

azon esetre ha felfedezi azokat
,
kiknek tanácsára cse-

lekszik. ,

-
.

E tett a közvéleményt fellázította a jezsuiták

ellen ,
kikben mindenki a közbéke és rend vészedéi-/

mes elleQségeit látta. Eközben a liga felségáruló ter-

vei a maguk meztelenségében napvilágra jöttek. TV.

Henrik azonban boszú és büntetés helyett kegyelmet
adott mindazoknak,, kik meghódolnak, s hségesküt ,

kivánt a rendektl és az egyes szerzetektl. Minden

szerzet sietett letenni e hódolati esküt, csak a jezsuiták

nem, s midn Lyonban nyüt ellenszegülésre vetemedtek,

a nép , mely még jól emlékezett rá , hogy néhány évvel

elbb a jezsuiták a király leghívebb szolgáinak hir-

dették magokat, fellázadt s megostromolta kollégi-
-

umjokat.

A katholikusok és protestánsok közt még min-

dig nem volt teljes a béke. Minduntalan fedeztettek

fel összeesküvések, s a. vizsgálat mindig egyházi szó-

székekre, és zárdákba vezetett, mint a bn forrásai-'

hoz, "A- jezsuiták ziméinek ,
kik mindig tzzel és

'

vassal' akarták a más véleményeket kapacitálni, Mk
folyton , lázították a- népet ,- hogy a zavarosban halász^

hassanak, s nem akartak senkinek engedelmeskedni
a messze külföldön lakó pápán kivül, kinek saját

generálisulf' sugallta akaratát, a jezsuiták zelmöi-

nek veszélyes voltát az ország mindinkább belátta. :
;

Az egyetem most újra megkezdte harminc évi .

Jezsuiták tört; I. 8
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fegyverszünet . után
, hiafcát a betolakodott szerzet

ellen. A jezsuiták teljes kizetését követelte á: biroda-

lomból, s 1594. . aprir 18-kán egy erre vonatkozó dek-;

rétumot szerkesztett, Az összes papság támogatta az

egyetemet, s. mindkét testület- . rendkívüli buzgalom-
mai mködött e. fekély eltávolításáii , mialatt a jezsu-

iták mindent elkövettek, hogy ez ügynek a parlament

elé kerülését meggátolják. Pártfogóik, Bourbon bibor-

nok, a clermonti püspök, Eócbefoucauld s ÍTeversv

herceg szintén ersen dolgoztak mellettök
,
de

.
min-:

den igyekezetök csak á nép elkeseredését növelte a

társaság eUen.

A parlament . végre mindkét, felét törvényszék

elébe idézte. Az egyetemet Ar n a u 1 d Antal képvi-

selte, s nagy ékesszólással beszélt a jezsuiták ellen. Bébi- :

. zonyította, és íninden állítását tényekkel támogatta,

hogy e szerzet mindenütt, ahová csak eljutott,, kizá-

rólag arra törekedett, hogy veszedelmes hatalmat

nyerjen á nagyok s általok a nép-^ sorsa felett. Minde-

nütt, jelesen Franciaországban, szüntelen forrongást

okoztak és cseleket szttek
, hogy a spanyol kormányt ,

mely már kezökben volt, világuralmi, terveiben el-

mozdítsák. Árnauld tudománynyal és lelkiismeretes

tanulmánynyal készített beszéde majd minden európiai

nyelvre lefordíttatott
, .

s mindenütt rokonszenvvel s

megelégedéssel fogadtatott. Szerzje annyira magára
vonta a szerzet gylöletét, hogy nemcsak maga egész

haláláig szenvedett a jezsuiták . üldözésétl ,
de még

gyermekei is ki valának annak téve.

-. A papság nevében Dolle Lajos beszélt /rövir



den .vázolta a jezsuiták részvételét a liga lázzadásai—

ban , és annak bizonyítására fektetett legnagyobb

súlyt , hogy e szerzet ellentétben áll az egyházi hie--

rarchia alapelveivel, s ezt pápai indultumok és bre- •
•

vék segélyével bizonyította be. Aztán fejtegetni kezdé. -

a szerzet szelleniét,s kimutatta, hogy a szegénység

fitogtatott /palástja alatt kapzsiság és zsarolás által

oly gazdagságra vergdött, minvöl hatalmas ural-
-•

koáók sem." bírnak ; és hogy a jezsuiták szegénységi
'

fogadalmukat oly ármányos módon tudják 'magya-

rázni, hogy annak megsértése nélkül halomra, gyüjt-

hetik kincseiket. Beszédét azon állítással fejezte be.,

hogy e -szerzet minden fogadalma csak szemfényvesz-
tés

,
s hogy -felve : semmi elvhez nem kötni magát.

Ha tehát nem akaiják a jezsuitákat teljesen eltávolítani

az országból ,
miint ezt az egyetem kívánja , legalább

tiltsák el ket minden papi mködéstl, s els sorban

a leikészkedéstl.

^ A jezsuitákat D u r e t Claudius ügyvéd vedel-
'

mezte, általános frázisokkal, amint gonosz ügyet vedel-..

mezni lehet. Mennyire nem bízott különben ügyesen
alkalmazott ellenokai sikerében ,

elárulta maga ,
midn

m^g az ítélet kihirdetése eltt odahagyta a tárgyalást.

Miután lY. Henrik egy a parlamenthez intézett levél-

ben az ügy végeldöntését sürgette, Barny, a -cler-

mónti kollégium rektora, egy emlékiratot készített a

szerzet védelmére, melyben nevetséges dicsítésekkel

halmozta el saját szerzetét, s nyilvános tényeket mél-

tánylandó szemtelenségggel eltagadott vagy elferdített.

Merészen tagadta pl. azt, hogy a jezsuiták állami .
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ügyekbe avatkozaak, hogy részök van a kitört nyug-
: Manságokban , miután, — és ebbea áll egész bizony-:

'-
sága ,

— a szerzet szabályai mindezt ineg nem enge-

dik. Mindazt, ami a társaság ellen felhozatott, egy-

.'szeren hazugságnak nyilvánítá. Emlékirata a rabu-

listika és szemtelenség ékes szülöttje volt ,s. a jezsui-

ták nem is ettl ,
hanem saját ravaszságoktól reméltek

menekülést. A parlament tagjai közt sokan voltak,

kiknek a jezsuiták a liga barcai alatt, persze egyszers-

mind saját érdekükben
, nagy szolgálatokat, tettek

,
s

ezeket igyekeztek most ügyöknek megnyerni. Soknál

ez sikerült ,
a fontos ügy elhalasztatott , s a parlament

a' szünnapokra szétoszlott
, anélkül, hogy azt elintézte

volna. Elnöke de Thou Kristóf, a hires' hassonnevü

történetíró atyja, e szavakkal fejezte be az ülést:

„ilynem port elintézetlenül hagyni annyi , mint a

király életét kikerülhetlen veszélynek- kitenni.; Meg-
várhattuk a parlamenttl, hogy e szent életet itélöte

által biztosságba fogja helyezni. Én már sokkar id-

sebb vagyok , semhogy e'vita végét megérjem ,
de hogy

halálom eltt még kimondjam véleményemet ,
szintén

kimondom, hogy üdvös volna minden jezsuitát kiker-

getni Franciaországból."

A király élete veszélyben van! Inté de Thou
'

Eránciaországot ,
de tán maga sem hitte, mennyire volt

igaza. ./ /
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VIIL F^ezet.

(új gyilkolási kísérlet IV. Henrik ellen. — A jezauitókfád . alá

helyeztetnek s kifizetnek Franciaországból.
— Visszatolakodnak.

' — IV. Henrik meggyilkoltatása.)

A francia jezsuitáknak volt egy rajongó ,
kicsa-

vart esz tanítványuk , C a s t e 1 János. A hóbortost a

jezsuita nevelés csakhamar gonosztevvé qualifikálta.

Egy papírra tett általános gyónásában, melyet iratai

közt találtak
, bevallotta

, hogy a természet elleni bn-
ben részes, st hogy testvérhugán vérfertztetést igye-

kezett elkövetni. Az ily szép erényekkel ékesked íQú ,

kit gyóntatója s lelki tanácsadója, Gueret jezsuita két

évig oktatott filozófiára
,
a szerzetben közkedveltségben

állt; pártfogói . gyakran meghitták titkos értekezleteki'e

s koUégiumjokban részt engedtek neki venni lelkigya-

korlataikban. Az úgy nevezett „elmélked szoba" a kol-

légiumban , Gastel vallomása szerint borzasztó kiné^

zésü ördögrálarcokkal volt feldíszítve
, s ezek között

tartott egy-egy páter a bnsnek üdvös prédikációkat,

melyeknek célja volt a hallgatót alaposan megbolon-
dítani. .



Páter Grueret és társainak ilyuem hókusz-poku-
szái Castelt azon meggyzdésre hozták, hogy tegttel 'J

lélekkel örök kárhozatra van Ítélve, s csak ha valamely:
az egyháznak rendkivül hasznos tettet visz végbe,
menekülhet meg a pakol gyötrelmeitl. Eosz szelleme

ily rendkivül hasznos tettként a király meggyilkolását

súgta neki. A jezsuiták kollégiumában gyakran hallotta

azon állitást, hogy megengedett ,
st istennek tetsz .

dolog a királyt, mint zsarnokot megölni, kit a pápa

trónján még meg sem ersített. Teljesen átlátván ily
•

módon szándékának istenes voltát-, midn a király 1594.

dec. 27-kén Parisba jött , megleste t, hogy meggyil-

kolja. Trével torkon akarta szúrni
,
de Henrik véletle-

util félrehajlott egj udvari úr felé
,

s igy csak ajkán

kapott sebet. - - .

Castel elfogatott, s nyíltan bévalíá tettét, indo-

kaival együtt. Leírhatatlan elkeseredés vett ert
'

Pári-

souj s a nép igazságos haragjában az egész párisi

jezsuita truppot agyonverte volna ,
ha a kormány fegy-:

veres ervel meg nem védi s el nem fogatja a bnös

barátokait. Páter Grueret s-a rektor Gú i g n a r d

János fogságra vettettek, s ez' utóbbinak papírjai közt

iratokat találtak
, melyekben példátlan szemtelenséggel

gyalázta a királyt. Ez iratban dicsérve említi aMrály--

gyilkos ölementet ,. ki egy Nerot ölt meg í- midn lU.

Henriket meggyilkolta, s' ki csak egy isten lelkétl

vezérlett cselekedetet követett el trével. Franciaország

koronáját le kell venni a Bom-bonok fejérl ,
s ha TV".

Henriket nyílt harcban nem lehet lefzni , bármily

úton vagy módon el kell tenni láb alól.
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A parlament Castel elitéltetése után e bizonyí-

tékok álapján a jezsuitákat vád alá helyezte. F 1 e u_ry

István, a parlament aís tanácsosa félkiáltott: „mily

bizonyítékókra várunk még ily veszedelmes felekezet

ellenében ? Nem volt-e igazuk vádlóiknak
,
midn állí-

tották, hogy a király és birodalom üdve . össze van

kötve az egyetení érdekével? Váljon azáltal, hogy á

végleges itéletmondás ármány által elhalasztatott
,
mit

tettünk egyebet , mint hogy a jezsuitákat intettük ,

hogy a király élete eUen már rég megindított bíínös

szándékuk végrehajtásával siessenek? Mily szerencsét-

lenek az uralkodók ! Sokan csak akkor hiszik , hogy
éltök> veszélyben forog, midn már az orgyilkos tre

alatt elvérzettek !"

A parlament tisztes elnöke, de Thou szintéi

.
felkelt

,
ismételte amit már egyszer a jezsuiták

'

ellen

mondott és- hálát adott istennek e gyalázatos merény-

let meghiúsításáért. Szemben az ország legtekintélye-

sebb férfiaival, szemben az új gaztett, s a napvilágra

került bizonyítékokkal, a jezsuiták hajdani pártolói

eliiéinultak
,

és senki sem merte a köz erkölcsiséget

m$igsérteni azáltal, hogy mellettök szót emeljen. Álta-

lános volt ellenök az undor
,
a gylölet ,

s mindenki

rémülten gondolta zavarra, melybe az ország dönte-

tett volna
,
ha a gaz merénylet meg nem hiúsul.

A parlament Castel Jánost, mint király-gyilkost

közönséges módon végrehajtandó halálbüntetésre Ítélte.

A jezsuiták , mint az i^úság elcsábítói
,
mint a közbéke

magzavárói, mint a király és ország ellenségei arra

í^^ttek , hogy három nap alatt házokat s kollégium-
'fiW^^-^-

' -
'

--

/~^ééSkí:i''':
'

'
-

' -

'^'--

'

^sm?0--'s.^- .

' - :-'
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jókat, két hét alatt pedig az egész királyságot elhagy-; :

ják , ellenkez esetben mint felségsértk büntettetvén ;

vagyonuk pedig jámbor alapítványokra fordíttassék.

Ezenkivül minden francia alattvalónak , felségárulás

büntetése alatt megtiltatott , gyermekét külföldi jezsu-

ita intézetbe küldeni nevelés végett. ,

-

. Castel János 1594. dec. 29-kén végeztetett ki. -A

jöv év január 7-kén G-uignard János páter nyerte

el megérdemlett büntetését a vérpadon ,
a nép atkáitól

kísérve, mely bene látta a bntett értelmi szerzjét.

Castel születési háza leromboltatott , s helyére egy

piramis alakú emlék emeltetett, melynek mind-

egyik oldalára a király-gyilkolásra, a jezsuiták tanaira

s a parlament Ítéletére vonatkozó felírások alkalmaztató

tak. A jezsuiták Guignardból természetesen vértanút

csináltak, s nem nyugodtak, míg 1605-ben nem sike-

rültlerontatniok bneik ezen ékes szólóemlékét:

A parlament most márkomolyan vette a dolgot ^

és 1595. márc. 21-kén egy jezsuita tanítványt ör^e

számzött, amiért egy fiatal tanulót arra igyekezett

csábítani, hogy aljon be egy jezsuita tanintézetbe.

TTgyan e sors érte, és pedig igen szelíden Hay-jezsui-

tát, M nyilvánosan hirdette, mennyire szeretné -a

Mrálynak nyakát kitekerni. Henrik úgy ,
mint á par-

lament
,
most nagy buzgalommal mködtek a jezsui-

ták, eltávolításán. .

;

Január 8-kán a birodalom minden parlamentjé-

hez egy ediktum küldetett , mely megrendelte nekik ,

hogy a szerzet ellen kiadott rendszabályokat haladék-
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vtalanul foganatosítsák. A roueni , dijoni s rennesi par--

lamentek nagy örömmel lajstromozták be a rendeletet
-

és elkergették területökröl a jezsuitákat.
"'

S mit tettek most Jézus katonái ? v

A maguk módja szerint fogták meg a dolgot.

:Miütán institutióik megengedik, hogy ideiglenesen ki-

léphetnek a szerzetbl
,
a jezsuiták levetették a csuhát ,-

polgári álruhában az országban maradtak, s miután

-senki sem tudta rólok, kivel van dolga, észi:evétlenül

becsempészték magokat különféle hivatalokba és raéltö-

^^sáigokba. Ez ármányos világcsalás új parlamenti hatá-

rozatott tett szükségessé, mely akilépett jezsuitáknalí ,

felségsértés büntetése alatt megtiltá magán vagy nyil-.;

vános iskolák nyitását. Mily szívóssággal tapadták a

jezsuiták.áz egyszer elnyert prédához, bizonyítja
.egy

•pör, mely e határozat folytán keletkezett. Loyónban a^

szerzetnek sikerült számos pártfogóra szert tennie, s- a.

polgárok folyamodtak a parlamenthez, hogy . egy Por--;

sánnevíí egyénre, M már 1594-ben kilépett volt a

jezsuita szerzetbl, ráruházhassák az iskolai-kollégium

fölötti ffelügyeletet. A parlament azonban nem hagyta

magát rászedetni s agarázdálkodó exjezsuitát|hüsre tétette.

Ez alkalommal Marion közügyvéd bebizonyítá,

hogy a jezsuiták egyik fcélja az uralkodók és alatta

valók közti kapcsot meglazítani s felbontani. A* parla-

menteknek áltáljában temérdek nehézséggel kellett

raegküzdehiök , hogy a rendeleteket végrehajthassák.

Hisz a jezsuiták megkapták azt, amit semmi más szer-

ezet nem kapott , de- még kérni sem mert , azon eng^
délyt t. i. a pápától , hogy szerzeti szabályaikat a

s^^fc-;.
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jéghez képest változtathassák
,
s az id és hely körül-

ményeihez alkalmazhassák.

A jezsuiták leginkább" Guiennebe és Languedoebá,
vonultak

,
hol a becsületesebb és értelmesebb hivatal-

líokok által ugjan meg nem tíirettek, másoknál azon-

ban lakhelyre s védelemre találtak, kik mint a liga

hiver az ország törvényeinek végrehajtását mindenkép

meggátolni törekedtek. Midn egyszer miattok majd-
nem lázadásra került a dolog, a Beziersbén ülésez

languedoci : parlament erélyesen lépett fel ellenök. Bei-

lay közügyvéd találólag festé a szerzet képmutatását,

mely mindig a vallást használja ürügyül , hogy gylö-
letet s' viszálkodást szíthasson. A Sorbonne jóslataira

hivatkozott és monda: „a jezsuiták a szószéken , gyón-r

tátószékbeh
, s gyalázatos ,

lázító iratokban igazolták a

a király gyilkolást; a társadalom kötelékei bomlásnak

indultak, hazánkban azon pártoskodások, szövetkézé-'

sek és árníányok által
, melyek tölök erednek. Amióta e

jövevények ifjainkat tévedéssel elkápráztatják ,
minderir-

felé rendetlenségét, zavart és törvénytelenséget látunk.

Kapzsiságuk és. fösvénységük mindenre elragad."

E . parlament is számzte ket , mint bnösöket

Franciaországból; de k nemcsak hogy nem engedel-

meskedtek, hanem egy még nálok is ritka szemtelen-

ségre vetemedtek. Toulouse ugyanis ez idben meg-
hódolt a királynak s IV. Henrik a liga tagjainak álta-

lános bnbocsánatot adott. A jezsuiták ,^
mintha e bn-

bocsánat rajok is kiterjedne ,
miután Tournon városká-

nak hasonnev urát magoknak megnyerték ,
összeszed-

tek egy csomó fiatal embert és nagy merészen kollégiií-:



ymöt nyitottat a városIJan. A párisi parlament Tournoá

iírnak megparancsolta, hogy a jezsuitákat két" hónap ;

alatt távolítsa el városából, s midn ez, általok feliz-

gatva, az engedelmességet megtagadta, t mint fel-
'

ségárulót, vagyonának s rajta hirt hatóságának elvesz- .

tésére Ítélte. Egyszersmind ismételtetett a rendelet,

mely megtiítá a jezsuita iskolák látogatását, s Mje-

:ienté, hogy aki jezsuita intézetben tanult, seramiféle;

akadémiai grádust el nem nyerhet.
-

: A szerzet institutióinak végtelen rugahyossága ,

- azon körülmény , hogy sok, a szerzetbl látszólag kilé-

pett jezsuita elkel méltóságokba és hivatalokba tola-

kodott, s temérdek a parlament ellen intézett röpirat,

melylyet az országot elárasztották, lehetetlenné tetté

Franciaországot tölök teljesen megtisztítani. Institutióik-

.. mindenrl gondoskodnak, még kríízetésök esetérl is.

vHa valamely országból elzetnek, egyszeren el nem
mennek

, levetik a csuhát s látszólag megsznnek szer-

zetesek lenni , a valóságban, azonban azok maradnak.
'

így tettek Franciaországban is, azon felül sike--

rült különféle elkél hivatalokba tolakodniok ,
s a leg- ;

magosabban álló, fkép udvari szeniélyekré észrevét-

len, de annál hatalmasabb befolyást gyakorolniok. A
jezsuiták elmentek, de a jezuitismus bennmai-adt az

országban. -
-

E befolyást természetesen arra használták fel,

hogy a szerzet visszafogadását kieszközöljék. Elször

a pápai kúria igyekezett a királyt a jezsuiták számára

Tnegnyérni. IV. Henrik azonban kezdetben mitsem

akart rólok tudni, s római követének Sillerynek udvarias,



de határozott választ írt e tárgybanV inelyben a; tölíbi

tozt mondja ,y liogy „szívesen teljesítené szeníséger;

tíyánatát s pártfogásába venné a jezsuitákat ,
ha jöv-

ben kötelességöMiöz híven viselnék; magokat iránta s

.alattvalói iránt, ha a vallás köpenye alatt nem zavar-

ják- meg többé az ország békéjét s kevesebbet avatkoz-

nak a világi ügyekbe. E körülmények azonban, páro-

sulva, telhetetlen gazdagodási Vágyukkal s á király

élete ellen intézeti; merényleteikkel oly gylöltekké
tették ket

, hogy k ,
ha (IV. Henrik) a nép kivan-'

rságáts a parlament végzéseit támogatta volna, sokkal

szigorúbban büntettettek volna, mint az tényleg tör-

tént. A király csakis a sz. szék iránti tekintetbl bánt

öly kíméletesen a jezsuitákkal, ánabár épen nincs oka

velk elégedettnek lennie
,
miután számzetésök óta

meg nem sznnek nyilvánosan úgy, mint alattomos

rútakon alattvalóit meghasonlítani."
. Vm. Kelement kivánatának ezen els megtagad-

tatása nem ijesztette el attól
, hogy ,

azt koronként ne

ismételje. Még sajátkez leveleket is irt e tárgyban a

^királynak, de ez
,
derék tanácsosa SuUy által támogatva

egy ideig nem engedett. :

' A jezsuiták erre egyik gyönge oldalán igyekeztek

hozzá férni a királyhoz. IV. Henrik szerette a szép asz-

szonyokat s bennök a változatosságot. Az álruhás jezsu-"

iták és pártfogóik e gyöngéjét törekedtek kizsákmá-

nyolni, s azon kezdték, hogy nejét, Valois Margitot

megutáltassák vele, kit különben sem szeretett soha.

,:B^ házasság, melynek a katholikusok és hugenották

l&zti békét kellett megpecsételnie, -iem sokáig volt



^ízerencsés. Henrik csak rövid ideig élt nejével JPátt^;^

várában ; nemsokára viszály keletkezett köztök az isten^-

.tisztelet felett s Margit visszatért Parisba, és ott -

;;

kicsapongó életet élt. Henrik naár trónraléptekorr

ajánlá nejének kíüönben is gyermektelen j házasságuk
felbontását

, de ez nem egyezett belé. A jezsuiták most,.:

e szándékot igyekeztek megújítani, hogy Margit he- c^

lyébe , ki a királyra terrnészetesen semmi befolyással'
nem lehetett, oly nt ültessenek, kinek segélyével k ;:

uralkodhassanak rajta.

A jezsuiták e célból a zsoldjukban álló De la
'

Yarenne Eouquét - Vilmos segélyével, ki bizalmas 7-

, embere volt a királynak aljasabb nem szolgálatokra ,
!

ennek figyelmét ,
II. Ferenc toskánai herceg leányára ,:::

a ragyogó' szépség Medici Máriára irányozták, egy 26 V,

éves bigott és uralomvágyó
• nre

,
ki bámulatosan béií- ;";

lett egj jezsuiták által vezérelt királynénak. Henrik
''

ennek folytáu VHI. Kelemenhez fordult, kérve öt,. {

bontaná fel Margittal való házasságát. Kelemen meg- .

tette azt, de viszont-szivességül kikérte a jezsuiták
"

visszafogadását. . :'

Páter Mágius Lrincz, egy udvari ármányokban;: _

kitanult jezsuita, küldetett Rómából Parisba s maga-
-

val hozta, a pápa válaszát. A jó hir hozóját nem lehetett

sem udvariatlanul fogadni, sem visszaküldeni. Mágius ;>

Parisban maradt s módját ejtette , hogy gyakran érijit-

kezhessék a királylyal. így a jezsuita párt lassaiikánt :.

"fölibe kerekedett az udvarnál a Sully által vezérelt i

jezsuita-eUenes pártnak. - ."

Már 155.9-ben nyilt kísérletet merészeltek tenni :.;



a királynál; Mida Medici Máriával Lyonban- eskúvr

jét tartotta , Páter Magius többed magával lábaihoz

vetette magát a királynak. Henrik a- szokásos formalitá-

sokkái felelt nekik s inkább udvariasságból ,
semrnint

szándékosan azt is mondta nekik, hogy még visszaveszi

ket országába. Magius eperétl fogva nem tágított

a királytól s . t minduntalan Ígérete teljesítésére buz-

dította. Hemik vonogatódzásai ellenében a jezsuiták

hatalmas szószólóra találtak az új királynéban. -Egy
fantastikus karmelita apáca, Mária-Magdolna által

Medici Máriának már Fiórencben telebeszéltették a

fejét a jezsuitarend Aagyszerüségével. A hóbortos, és

ennek alapján szentség hirében álló apáca még egy.scé-

nát is csinált Máriának JFlórencbl való elutazásakor.

TÍtját állta ugyanis és karjait az ég felé nyújtva Málta:

„iniádkozzál ,. imádkozzál,.- imádkozzál!" -- „Helyes
viszonzá Mária, imádkozni fogok szüntelen, de te, kit

isten különös kegyelmével tüntetett ki, te mondj

nekem három dolgot, melyért különösen imádkoz-

zam."

„Elször azért imádkozzál,, felelt az apáca his-

terikus páthoszszal., hogy isten felséges férjedet, a

királyt világosítsa fel, hogy a jezsuita atyák szent

ézerzetét Franciaországba ismét befogadja; —'másod-

szor imádkozzál, azért, hogy isten azon kegyelmét szál-

lítsa reád, hogy bájaid által a királyt a jezsuiták visz-

szahivására rábírhasd ;
— harmadszor végre imádkoz--

zál azért, hogy a francia nép, mely felett mint ki-,

rályné uralkodni fogsz , mielbb részesülhessen a Jézus-

. társaság áldásos mködésének szerencséjében."



-E jelenet mély benyomást tett Mária lelkére
,
M

azt hitte, hogy közvetlenül isten szólt hozzá s ennek
'

folytán féljét egy szép n minden csábeszközeivel rá

igyekezett birni a szerzet visszafogadására. ;

Henrik azonban halasztotta .
a dolgot s a lyoni

esküv után már négy év telt el minden eredmény nél-

kül. A jezsuiták most új próbát tettek. Az 1603. év

szent hetében Armand Ignác provinciális, Chatelier,'

Brossart és De la Tour Metzbe mentek a királyi udvar-

hoz. Fónquet kihallgatást eszközölt számukra, a király-

tól, oly pillanatban i
midn Sully nem volt jelen s

Henrik csupa titkos jezsuitától volt körülvéve. Armand
. térden állva hosszú beszédet tartott

,
s merész képmu-v

tatással bebizonyítani igyekezett, hogy a jezsuiták

sohsem szntek meg hségöket a királyi ház iránt

minden úton módon bebizonyítani. Hemik udvarias

bevezetés után azt felelte nekik , hogy a parlament csak

hosszas.és beható megfontolás után hozta ellenök irány--

zott végzéseit, hogy azonban kész az ügyet ismét

megvizsgálni.

Henrik, mint maga bevallotta
,
félt a jezsuitáktól

s e félelem okozta, hogy végre engedett neje és környe-

zete sürgetéseinek. Sully minden ékesszólását felhasz-

nálta, hogy a királyt szerencsétlen szándékáról lebe-

szélje, de hiába. Henrik nyiltan bevallotta
, hogy

leginkább a saját élete- irááiti tekintetbl kész ket;

visszavenni , st jótéteményekkel elhalmozni, mert k
kétségkívül á legvégs , legerszakosabb eszközökhöz

folyamodnának, ha végkép megfosztatnának a remény^

-ti, Eranciaországba- visszajuthatni. NeM folyton fél--



tenie kell életét
, mig a jezsuiták ellene varinak ;^ s ez

/állapotnak véget akar vetni. Ezenkivül azt rémélté.

Henrik , s a jezsuita ágensek egyelre megersítek hité-

ben, hogy sikerülni fog korszer reformokat hoznia

he a szerzetbe, visszafogadásának feltételéül. A jezsui-

ták még azt is elhitették vele, hogy .ö lesz majd a

szerzet reformátora s ezáltal a kereszténység jótevje. V
E félelem és a remény rábirták a királyt, hogy

a jezsuitákat visszabocsássa az országba, s még 1603-r

ban Eouenban pátenseket adott ki, melyekkel nekik-

megengedte, hogy Toulouse , Ayen, Rhodes, Borde--

aux
, Perigneux, Limones

,
Tournon , Le-Puy , Auber-

gaz, Beziers, Lyon, Dijon és La Flédie városokban;

letelepedjenek és kollégiumokat alapítsanak. Engédé- ;

-lyét azonban azon két feltételhez kötötte, hogy

1) nyilt királyi engedély nélkül sehol az ország-

ban ezeken kivül kollégiumokat ne nyissanak; ;
- ,

2) hogy mindazon jezsuiták ,
kik Franciaország-;

baí akarnak tartózkodni, született franciák legyenek ;

a király nyilt engedélye nélkül külföldi a szerzetbe '

fel nó vétessék
,
sem kollégiumaikban meg ne türes-

sék. A Franciaországban jelenleg tartózkodó idegen _

jezsuiták az országot három hónap alatt hagyják. el;

az udvarnál pedig ezentúl mindig tartózkodjék ^ egy.

francia születés jezsuita és szolgáljon. kezesül a többiek ;

magaviseletéért.
"

,

-

• V /3) Mindazok, kik jelenleg a "Jézus-társaságban

élnek, vagy abba belépni fognak, minden hely eíl-

iárósága eltt kivétel és -mentalis reservátió néíküi,

esküvel kötelezzék magokat , hogy mitsem fognak



teimi/ a király , vagy a királyság köznyugalma ellen.

Minden elöljáróság az ezen eskürl szöld iratokat

küldje' be a királyi kancelláriának, s azokat, Mk az

esküt letenni nem akarják, minden tekintet nélkül

zze ki az országból. ;

: 4) A király engedélye nélkül jezsuita sem vétel,

sem ajándék,- sem bármily más módon ingatlan bir-

tokot ne szerezhessen ; a. jezsuiták sem közvetve sem

közvetlenül^ öröködési joggal, ne bírjanak, s a szer-

zetbe lépk ingatlan jávai ne -a szerzetre^ hanem

törvényes örököseikre szálljanak-
~

'

: 5) Minden jezsuita, kivétel nélkül, és minden

esetben,- alá legyen vetve az ország törvényeinek.

.6) A jezsuiták a püspökök , alapítványok , plé-

_^ bániák, egyetemek s a többi- szerzetek privilégiumaiba

sein egyházi sem világi tekintetben ne avatkozzanak ,

'

s ennélfogva az illet püspök nyilt engedélye nélkül

sehol papi functiókat ne végezzenek.

;
E feltételek bizonyítják, mennyire nem bizott,

Henrik a jezsuitákban.

Franciaország alkotmánya szerint a pátensek-

nek a parlament által be kellett lajstromoztatniok,

hogy érvényesek legyenek. A parlament határozottan

ellenezte a jezsuiták visszafogadását s kezdetbén halo-

gatás által igyekezett azt meggátolni. Ez nem hasz-

nálván i
a parlament els elnöke

,
De Harlay Achille

számos tag kíséretében megjelent á király eltt s t
a parlament nevében szándékáról lebeszélni törekedett;

de* hiába. Henriken ert vett volt a félelem y több

parancsoló rendeletet küldött a parlamentre, mely
Jezsuiták tört. I. 9



130

-végre 1604. január 12-kéii a pátenseket kényszerítve-

, belajstromozta.

A feltételek, melyek alatt Henrik ket vissza-,

fogadta, egyenes ellentétben álltak a szerzet egész irányá-

Tal s institutiival , s k csakis azon feltett szándék-

kal fogadták azok teljesítését, bogy azt nem fogják

tenni. Ezer fogás és csel állt rendelkezésökre , mely-

lyel.az Írott szét elferdíthették.

Mindenek eltt a király személyét igyekeztek
"

megnyerni. Páter Cotton, a legravaszabb s udvari

^ármányokban legjártasabb jezsuiták egyike lett aMrály

gyóntatója, s oly ügyesen tudta annak gyöngéit, f-

kép asszonyok iránti hajlamát kizsákmányolni, hogy
a királyt lassanként teljesen sikerült behálóznia

,
ki

már elkezdte a dolgokat jezsuitája szemvegén át

nézni.
;^

• A visszafogadás feltételeit megszegve, még az

els évben Amiensben és Poitiersben is nyitottak

kollégiumokat, dacára a püspök és lakosok ellenállár

sának, csel és erszak segélyével. Csak ily gyorsaü;

sikerült Yienuebe , Eouenba, Caenba, Eeimsba és

Béarnba betolakodniok. Legtöbb helyen a legzsirosabb

Javadalmákat kiragadták a papság kezébl, s a leggaz-

dagabb alapítványok és priorságok jövedelmeit kolle-;

giumaikkal egyesítették. Az ország ftörvényszékei
-

hiába igyekeztek erszakos kapzsiságoknak gátot vetni.. .

A, különben belátásos IV. Henrikét egész udvarával :

együtt Cotton rövid id alatt annyira VHákká tette,- hggyr
.a király gyakran mellzte a törvény rendes útját, s ha-,

talmi szavát latba vetve, mindent megadott a jezsuiták-
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nak, amit csat szemök szájok megkívánt. A derék Sully

szomorúaii nézte a jezsuiták napról napra növeked be^

folyását, :'

Tudták k jól, hogy a nagy minister határozott

ellenségök, s Sully több izben magára vonta á szerzet:

gylöletét. A jezsuiták el szerették volná pusztitani azon

piramist, mely Guignard jezsuita Mvégeztetésének em-

lékére emeltetett s a népet folyton a szerzet gaztet-

teire emlékeztette. Sully ellenezte legerélyesebben ki-

vánatukat, de a király végre beleegyezett annak teljesí-

tésébe. Az államtanács éjjel és csendben - kivánta á

piramist eltávolíttatni, ajezsuiták azonban nappal és nagy
komédiával akai'ták ezt végrehajtatni. „Hemik nem a

sötétség, hanem a világosság fejedelme" -Málltott fel P.

Cotton, s e hízelgés hatott. A király eli-endelte, hogy' a

piramis nappal és nagy ünnepélyességgel bontassák le.

E perctl fogva a jezsuiták elhatározták Süllyt

megbuktatni, se célra szövetkeztek az udvar könnyebb

fajtájú ni személyzetével, mely a szigorú erkölcs mi-

nisztert szintén nem szenvedhette. Páter Cotton magára

vette, hogy a királyt bizalmatlanná teendi Sully ü-ánt. E
célból rágalmazni kezdte a ministert a királynál, de

vádjai csakhamar hamisaknak bizonyulván be, terve

hajótörést szenvedett.

' A jezsuitáknak rövid id alatt sikerit Francia-

ország minden tartományába s jelentékeny vái'osaiba

befurakodniok-, csak Parisba nem bocsáttattak naég be.

Már több ízben kísérletet tettek a királynál, hogy enga-

délyét erre kinyerjék, de a király ismerve a párisi nép

hangulatát, nem teljesíté keresket. Végre, nehogy éle- >

: .

'

9*"
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tével fizesse meg vonakodását, 1606-baii megengedte ;

neldk egy pátens által, hogy a clermonti kollégiumot'

elfoglalhassák, de megtiltotta nekik, hogy iskolát nyis-

sanak s tanítsanak ;
— természetesen hiába, mert a jezsui-

: ták lassanként ezt a feltételt épen ngy ki tudták játszani,

mintha töhbit.Nem alapithatván Parisban iskolát,házukban

. elször tápintézetet nyitottak nemes i§ak számára, s mi- :

után magoknak nem volt szabad benne tanitaniok, világi
-

tanárokat fogadtak belé, st az intézet igazgatásával 'is
'

világit biztak meg,
— természetesen titkos jezsuitákat,

Mk az intézetet csakhamar telivér jezsuita iskolává ~ tet-

ték. Ez intézetbe aztán ügynökök segélyével becsalták a^.

legelkelbb párisi családok fiait. Mig itt ezeket titkon

dressirozták céljaikra, Cotton a királyt annyira-behá-

lézta, hogy 1609-ben megengedte nekik theologiai

;
'eladások tartását aclermonti kollégiumban.

Itt azonban váratlanul ellenállásra találtak. A pá- ;

^

risi egyetem, a tekintélyes régi Sorbonne, már régóta

:gyariús szemmel nézte a jezsuiták gazdálkodását. Meg ,

akarta rizni- a tudomány szabadságát s tisztaságát a

jezsuita tanok mételyétl, s az egyetem fakultásai egje-~:

rsültek az oppositióra. A theologiai kar elnöke, a hires

Eicher nagy beszédet tartott ellenök, melyben á többi

közt monda : „A jezsuiták mindenkit s mindent hatal-

muk alá akarnak hajtani; hogy ezt elérjék, az egyetlen

tanítók akarnak lenni a világon. Kezdet óta álutakon és

ármáayok segélyével furakodtak be mindenhová s a vák-

"^mer gonoszság egyetlen törvényök. Ha a theólogia ta-

": nitása nekik megengedtetik, csakhamar magukhoz íog-;

ják rántani a tanítást minden más tudományban és



niíivészetbeii is." A karok erre egyértelmúleg elhatároz-

ták, hogy a jezsuiták szándékát minden erejökkel ólle-^

nézni, pátenseiknek a parlament általi belajstromozását

meggátolni fogják s a királynak elterjesztést tesznek. :

A jezsuiták erre, szokásuk ellenére, behúzták a

, farkukat. Belátták, hogy é dolognak egy királyi rende-

.
lettel nem lehet véget vetni, hogy e "harc az egyetem.-;

: mel sokáig fog tartani s nagy mérveket fog ölteni,
'

: és — miután Henrik, minden gyöngesége dacára %-
. rátja volt a tudomány szabadságának, attól tartottak,'

hogy e harcban könnyen k lehetnek a vesztes fél. El-

határozták tehát más végét fogni a dolognak.

Mintláttuk, Henrik csupán félelembl szánta eL

magát a szerzet visszafogadására, s korával együtt fé-

lelme a jezsuitáktól napról napra növekedett. Különféle

titkos intések s névtelen levelek, melyek t egy összees-

küvés lételére figyelmeztették, oly izgalomban tartották,:

hogy egész éjeket álmatlanul töltött, folytonos balsejtel- ;

mektöl gyötretve. Egész életének célja volt országát nagy-

gyá, népét boldoggá tenni, s a gondolat, hogy a népnekj

melynek egész életét áldozta, kebelébl kelhet ki gyil- ;

kosaV egészen mélabússá tette. És csakugyan, alig vojt":

Prancziaórszágnak királya, ki jobban megérdemelte
volna népe. szeretetét s tiszteletét, mint ^IV. Henrik.:

Bölcs külpolitika által jó ideig sikerült magát távol

tartania az európai zavaroktól, ho^ minden erejét ki--

zárólag a belháboruk által sokat zaklatott ország

jólétének emelésére fordíthassa. számos visszaélést

kiirtott a kormányzatból, alatta a paraszt biztos vé-

delemre talált a földesúr és tartományi helyt&ók zsair-



noksága ellen, a kereskedés és forgalom elmozdítá-

sára utak és csatornák készíttettek, ipar- és foldmivelés

-erélyes támogatásban részesültek a kormány által.

Henrik fötámasza, e jótékony mködésében, els mi-

nisztere SuUy volt.;

- Mintán Franciaországot ekként belsejében meger-
sítette, Henrik ismét a külpolitikára fordítá figyelmét, A
babsburgi báz •

fenyeget túlsúlya ellenébe , mieily Au-

/strián s Magyarországon, Néniét és Spanyolországon .
s

Amerikán uralkodott, egy általános európai államszö-

vetséget igyekezett létrebozni ; melynek célja, legyen :

minden háborúnak elejét venni, -az egyes államok

"közti viszályokat egy minden állam válásztottaiból

álló békeseátus által eldöntetni. E szövetséges álía-

mok, — Henrik terve szerint — bels jólétöket köl-

csönös támogatás által segítsék el ; a népeknek' ne

kelljen többé uralkodóik dynasztikus viszályai miatt

"bábomba menniök, banem élhessenek békében és jó-

létben. Az oroszok,— kik még nem tekintettek e

korban európai nemzetnek, — és törökök ellen, kik

az európai ,
civilizátiót fenyegetik , állíttassék fel : Qg'^

-k&zös védelmi sereg, mely Európát minden kívülrl

jöv béketörés ellen biztosítsa. E terv kétségkívül -csak

ábránd volt ; de ily ábrándok csak egy nemes lélekben

születhetnek meg. .

;
. B szövetség éle az osztrák-spanyol hatalom ellen

lett volna irányozva, mely általa kényszeríttetett volna

magát a szövetkezett hatalmaknak alávetni s hegemó-

niáját feladni. Hogy a bécsi és madridi udvarok e

terv irányában közönyösek nem maradhattak, az ma-
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gátol értetdik: Még közelebbrl érintette e terv, mely
az emberiség boldogítását célozta

,
a jezsuitákat. Az

osztrák-spanyol dynastia ugyanis, "vagyis azon hatalom,

niely ftámogatöja volt a szerzetnek, általa megaláz-

tatott, vagy legalább hatalmi teijeszkedésében korlá-.

toztatott volna. De a J7. Henrik által megkezdeni,

szándékolt politika, eltekintve ettl is
,
már magában

véve sokkal inkább ellenkezett a jezsuiták szándékai-

val és céljaival, sernhogy minden eszközt alkalmazásba

ne vettek volíia meghiúsítására. A szerzet célja ugyaiiis',

melyre minden törekvései irányozva valának, egy ál-'

talános keresztyén universális monarchia alapítása volt,

melyben a pápa, s általa a jezsuiták uralkodjanak né-

pek és királyok felett, kik a római pápa egyszer
hbéreseivé váljanak. Éhez járult, hogy a szerzet e

korban még élénken kifejezett spanyol nemzeti jelleg-

gel birfc. Spanyolok által alapíttatott, s bár más nem-
zetbeliek is léptek belé feles számmal, a magosabb és

befolyásosabb hivatalok benne mégis spanyolokkal va-;

Iának betöltve. Spanyol kezekben^ futottak össze niind--

azon láthatatlan szálak, melyek segélyével az egész tár-

saság egységesén és biztosan vezettetett, s melyek által

a szerzet egyes tagjai tüdtokon kivül oly tettek el-

követésére és tervek elmozdítására használtattak, me-

lyekrl sejtelemmel sera bírtak.

E spanyolok gylölettel nézték Franciaország ha-

talmának félvii'ágzását ; elhatározták tehát Henriket

bármily módon ártalmatlanná tenni. Hasznát a franczia

királynak már úgysem vehették. IV. Henrik, mióta a

trónra került, a jezsuiták gyilkos merényleteitl valÖ
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félelembl mind engedékenyebb lett irántuk. A mit

megadhatott a jezsuitáknak, azt már megkapták ; amire

azonban még ezenfelül törekedtek, azt jól tudták, hogy
tle többé meg nem nyerhetik, de igenis megnyerhették

. .volna gyönge és bigott feleségétl. Medici Máriától, ha

mint özvegy királyné kormányzóságra jut. El tehát a ki-

rálylyál. láb alól!

rV". Henrik több oldalról kapott intéseket és figyel-

meztetéseket, óvakodjék az élete ellen készülben lev

összeesküvésektl, midn Kur- Brandenburg és Pfalz-

Neuburgnak akart haddal segítségére menni. Parisból

valÓtávoUéte idejére

"

nejét Máriát szándékozott a kor-

mányzósággal megbizni, miért is azt
"

1610. máj. 13-án
'

ünnepélyesen megkoronáztatta. Másnap délután, mieltt

a hadsereghez. utaznék, a király kocsin elment beteg mi-

histerét Silyt meglátogatni, hogy tle búcsút vegyen.

A* király nyitott hintóban ült. Kíséretében volt

Eperngn herceg s még, hat más udvaronc. A teströk,

kik a királyi fogatot rendszerint kisérni szokták, ezúttal:

elmaradtak, mert Henrik kerülni akart minden feltnést.

Délutáni 4 óra tájban ért a- kocsi a szk . kovácsutcába

• — rue de la ferronerie — hol néhány lassan döcög',

terhes szekér • elzárván a közlekedést, a király fogata

kénytelen volt néhány pillanatra megállani. , , ; ;.

A király épen kihajolt a kíséretében lev Lavardin

goiarsallhoz, hogy kocsija megállásának okát megkérdje,

ri-ía kocsit egy bámész csoport vette ugyanis körül, nielT

nagy városban oly gyorsan összekerül,
—^ midn a tö-

megbl egyszerre elre tör egy férfi s nagy Mváncsian

bámulva a királyt, észrevétlenül a kocsi közelébe .fura-

«<.%'?>?:'? >



kodik. A körülállók épen figyelmeztetni akai'ták viselete

mödjának illetlenségére, midn egyszerre villámgyorsa-

sággal felslzökik a hátulsó kerékre, egy éles kést ránt M
övébl s azzal kétszer a király mellének szúr. Az els

szúyápnál a kés egy. bordán megcsúszott, a második

azonban épen szivén találta a. királyt s Franciaország

legnemesebb fejedelme pár pillanat múlva kiadta lelkét.

„A- törszúrást, mely t megölte,
— mond Eotteck —

. egész Franciaország érezte, s az egész nemzet feljajdult

halálán."

A gyilkos menekülni igyekezett, de a feldühödt

nép rávetette magát s megfogta, mieltt még ideje lett

volna a véres kést elvetni magától. Egyelre a város

börtönébe .vitetett, honnan harmadnapra a parlament tör-

vényszéke elébe állíttatott. A gyilkos Bavaillac Fe-
•

renc 1578-ban Augouléme-ben született; eleinte irnók,

majd iskolamester volt községében, s végre adósságok

*miatt börtönbe került. Itt vallásos rajongásba esett s

midn kiszabadult, Parisba utazása közben a fe u i 11 á n-

sok szerzetébe lépett, mely a cistercieknek egy alfaját

képezte. Majd kilépett ismét a zárdából s visszatért 'szü-

. lvárosába. A pör ellene oly hanyagul, st részrehajlóan

vitetett, az ügy oly kevéssé vizsgáltatott meg, hogyha
történetírás csak csekély adatokkal rendelkezik e nagyr

fontosságú gaztett históriájának megírására ; s majdnem

úgy látszik, mintha attól tartottak volna, hogy, a? ügy
•tüzetesb vizsgálata oly személyek bnrészességét . hoz-

Káíná napvilágra, kiket a törvényszék nem mert meg-
támadni.

- Ravaillac ugyan állhatatosan tagadta bn-
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társait, de hogy ilyenekkel birt, az kétségtelen a követ-

kezkbl. Be van bizonyítva, hogy Madridban és Mila-

nóban a király meggyilkoltatásának hire már el volt

terjedve, mieltt a gaztett még végrehajtatott _volna.

Nyolc nappal a gyilkosság eltt egy futár ment -Lüt-

tichen keresztül, s ott elbeszélte, hogy a német m'alko-'

dóknak megy hírül vinni Henrik meggyilkoltatását.

Montargisban a templom oltárán egy bilét találtatott, /

melyre az volt írva, hogy egy vakmer ember nemsokára

véget fog vetni a király életének, A poitiérsi városbiró-

nak, mely város két napi járásnyira fekszik Paristól^ el-,

járt a szája ,
s ugyanazon órában , melyben Hemik

megöletett, monda egyjátszótársaságban : „A-király vagy

meg van már halva, vagy épen most hal meg." A város- -

bírónak két fia volt a jezsuiták szerzetében, s midn

elfogatott, a börtönben nadrágszíjával megfojtotta magát, :

ínielött még vallatás alá vették volna. Két héttel
.
a ki-

ráiy halála eltt egy Target nev párisi lakos, néyteleif

levelet kapott Seelandból, melyben irták neki, hogy azon .

tartományban óránkint várják egy nagy fontosságú ese-

mény hírét, mely Franciaországban menne végbe, s'

hogy minden osztrák uralom
'

alatti tartományokban

nappal és éjjel imák tartatnak egy. fontos terv szeren- ;

esés sikerüléseért. Május 12-kén a királyné komornyikja ,

egy levelet kapott, melynek Írója a király halála felett

sajnálkozott, mely pedig csak 14-én következett be.

:Kölnben a spanyolok már május elején beszéltékegymás

közt, hogy Henrik tr által fog eltétetni láb alól, *s .

Mastrichban hozzá tették, hogy ez', ha még meg nem tör-

tént, rövid id alatt meg fog történni. Az embruni érsek, ,



a király els oiTOsának testvére, azon idben, midn
a 'király meggyilkoltatott, néhány más fpappal volt

együtt s monda nekik: „Lehetetlen, hogy amint most

állnak a dolgok, a királyt valami nagy szerencsétlenség
-

ne érje ;
s meglehet, hogy ez épen e pillanatban tör-

ténik, melyben róla beszélünk." Douvayban egy pap a

gyilkosság órájában felkiáltott : „E percben gyilkolják

meg a világ legnagyobb királyát!" A dieppei kor-

'.mányzó nvére, ki Picardiában a sz. Pál zárdában

apáca .volt, apátnjéhez fordult e szavakkal : „Asszó-

nyom, imádkoztasson a királyért, mert megölik." S^
nemsokára hozzátette; „Ah, vége van!"

E körülmények világosan bizonyították, iogy-
Ravaillacnak voltak bntársai, még pedig az úgyneve- /

zettjó katholikusok körében, mert köztök, s mindenek -^

felett azon városokban, hol jezsuita házak valának, volt

a király meggyilkoltatásának hire már elre elterjedve.

Hogy TV. Henrik egy nagy, talán a királyi palotába

is beható katholikus összeesküvésnek esett áhlozatul, ,

aimak Dujárdin Péter testrkapitány prében is -

világos nyomaira akadunk. E tiszt utazás közben hosz-

szabb ideig tartózkodott Nápolyban. Ide menekült ^a;;

kath. liga néhány legnyugtalanabb s legveszedelme-

sebb tagja Franciaországból, s itt titkos összejövete- ,

lekben sztték gonosz terveiket, E tanácskozásokban
;

. egy spanyol jezsuita, Lerma herceg nagybátyja. Páter

A 1 ágon elnökölt. A francia szökevények már régóta :

eszközt kerestek setét terveik végrehajtására, .s azt\,

hitték, hogy a kapitányban, ki a nélkül, hogy' szándé-^v
~

kaikat ismerné , került társaságukba, emberökre ta-^



láltak. Páter Alagön magára vállalta , hogy e te-

kintetben a kapitánynál tapogatódzni fog. Meglá-

togatta t. Némely közönyös tárgyak után a tár-

salgás Biron marsallra tért. át. A jezsuita ,
Bi-

ronrdl, ki a spanyol és savoyai követtel összeesküdött

volt avégre, hogy Henrik dynastiáját láb alól eltéve

Franciaországot a spanyol korona hatalma alá juttassák,

s ki, árulása felfedeztetvén, 1600-ban a vérpadon nyerté

. el megérdemlett büntetését, elragadtatással beszélt,

mint a század legnagyobb hsérl ; egyszersmind^- szidta

IV. Henriket, mint kinek fszándéka a katholikusokat

tönkre tenni.

Dujardin sejtette, hogy a jezsuita szavai mögött
valami titkos cél rejlik, tettette tehát magát, mintha

teljesen egy véleményen volna vele, hogy a király ellen-

ségeinek nézeteit s terveit közelebbrl kiismerhesse.

Aiagon, megcsalva a tiszt látszólagos beleegyezése által, :

mind világosabban nyilatkozott. Elmondta Dujardinnek,

hogy isten t szemelte ki a Végre, hogy egy nagy szol-

gálatot tegyen a keresztyénségnek, s bizfcositá t, hogy
csak tle függ, ha tekintélyes évdíjon felül még a.spa-:.

nyol monarchiában nagy méltóságokat akar elérni. „Ad-
tam már önnek egy intést, végzé a jezsuita, . midn azon

elnyomatásról beszéltem, .melynek a katholikusok Hen-

rik uralkodása alatt ki vannak téve. Ha ön elszánja

magát t .megölni, én önt a madridi udvar leggazdagabb \

s legtekintélyesebb nemesévé teszem."
'

A kapitánynak nagy fáradságába került eltakkrni

azon borzalmat, melyet e gyalázatos terv felett érzette

Sikerült azonban magánert vennie s azon Ígérettel;,.
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vált el a jezsuitától, hogy meg fogja a dolgot fontolni s

néhány nap múlva majd bvebben megbeszélik a dolgot.

Dnjardin nem tartotta tanácsosnak rögtön a beszélgetés

után feladni minden összeköttetést az összeküvkkel,

mert több kém járt szüntelen nyomában, kik minden

léptére vigyáztak; s bizonyosan el lett volna veszve,

ha csak legkevésbé is jelét adja, hogy az összeesküvést

nem helyesli.

Dujardin tehát több napon át megjelent a ligisták

gyülekezetében, kik mindenképen igyekeztek t 'á* király-

gyilkolás Végrehajtására felbuzdítani. Egy napon ebédre

hitta öt a kivégzett Biron marsall titkárja, Herbert,

láüél számos francia menekülttel találkozott. Itt hallotta,

hogy találkozott egy fanatikus rajongó, ki el van kese-

= rédve W. Henrik ellen. Még beszéltek róla, midn egy

borzas hajú, torzonborz szakállú, elvadult kinézés férfi

lépett a szobába,
— 'Eavaillac Ferenc. A társaság

barátságosan fogadta öt. Epernon berezeg,
—

ugyanaz,

'ki-Henriket meggyilkoltatásakor kisérte; s ki gyanúban

áü, hogy Yerneuil marquisnéval, a király volt kedvesével

együtt, a nápolyi összeesküvést vezette,
--- Epernon her-

ceg küldte volt öt levelekkel a nápolyi alkirályhoz.

Eaváillac belépte után a beszélgetés csakhamar

az elbbi modorban ismét folytattatott. A társalgás

Hémikröl „a zsarnokról" szólt, s mindnyájan megegyez-
tek benne, hogy istennek tetsz dolog volna a-kéresz-

*

tyénséget ezen üldözjétl megszabadítani. KavaiUac

esetét tekintetében vad fanatismus lángja csapott fel.

"il'elugrott és felkiáltott : „Meg fog halni, amint Erancia-

. országba visszatérek, esküszöm reá, kerüljön bár saját

€



életembe!" — s az istenfél társaság nem gyzött .a

gazembernek eléggé gratulálni líatározatálioz. -
?

Dujardin borzadva látta, mily gonosztevk- közé

került. Igyekezett tehát lehet gyorsan megszökni, de -

minden oldalról körül levén véve ligista kémekkel, csa'k

hosszabb id múlva s több meghiúsult kísérlet után si-

került Nápolyból menekülnie.

Midn Franciaország földére tette lábát, a véres -

tett a rué de la Ferronerie-ben már el volt követve. Du-

jardin e'hir hallátára sietteté útját Paris felé, de útköz-,

ben bérlett banditák által megtámadtatott s több -kés-

szúrást kapott mellébe. Nehéz sebekkel terheltén ^

börtöme vetteteU,
— senki sem tudta miért,, s ott sebei- ^

ben csakhamar meghalt. Sorsa azonban nem az egyetlen

példa arra, mily»kevéssé sietett afrancia igazságszolgál-

tatás Ravaillac.büutársait felfedezni, st miként igyekó- ;

zett minden.veszedelmessé válható tanút ártalmatlanná,

tenni. A történelem, e megvesztegethetlen és igazságos

birája az embereknek, egy még eclatan'íabb esetet jegy-

zett fei>, mely azonkivül még világosan bizonyítja, hogy
a jezsuitáknak részök volt e gaztettben, vagy legalább

annak elkészítésében.

V e r n e u i 1 marq^uisné egyik komornájáiiak, Co-

man asszonynak, mint monda, bizonyítékok"^voltak a

kezében arra nézve, hogy a marquisné, boszúból a felett,_

hogy Henrik által elhagyatott, Epernon herceggel, kit a

király utáii kedvesévé fogadott, elhatározta, hogy Henrik-

nek meg kell halnia. Ravaillac állítólag maga mondta vad

l^natismusában Comaunénak, hogy fontos megbízatásai

fániiak a hercegtl s hogy a királyt meg fogja ölni. Co-
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kiterjedés titkos összeesküvés müve yolt, melyben a

legkülönfélébb elemek a jezsuiták vezetése és moráljók
fedezete "alatt nynjtottak kezet egymásnak.

. Kavaillac állhatatosan amellett maradt, hogy nin-

csenek bntársai, és meglehet, hogy hitte is, vagyis

nem tudtai hogy csak egy láthatatlan hatalomnak esz-^

köze. A vallatás bebizonyítá, hogy meglepen jártás

azon jezsuita könyvekben, melyek a királygyilkolás jo-

gosságát védik, a mi annál feltnbb, mert semmi .más

^theologiai és erkölcstani könyvet nem ismert. Egy' vi-

szontagságos élet balságai által felizgatott s kicsapon-

gásra hajlandóvá lett fantáziája ekként a kárhozatos

könyvek olvasása által annyira feltüzeltetett, hogy végre

csak egy gondolat élt lelkében ; Henrik meggyilkolása-,

nak ádáz gondolata.

De, kérdjük, ki itt a bnös ? A beszámítás alá nem

eshet, tévútra vezetett fantasta
, vagy azok, kik az r-

. jöngnek a kést markába adták, midn elhitették .vele,

hogy istennek tetsz dolog az oly bn, melyet az embe-

riség örök utálatával megbélyegez ?
' •

Említettük, hogy a vizsgálat Ravaillac ellen felü-

letesen vezettetett. Úgy" látszott, hogy féltek, miszerint

felfedezésekre találna vezetni, s a törvényszék els

elnöke bizalmas baráti körben több ízben kijelentette,

'

hogy az ügy jelen helyzetében és „fensöbb utasítás foly-

tán" lehetetlen mélyebben a dologba hatolnia.

A jezsuiták különben gondoskodtak róla, nehogy/
Eavaillac valahogy kijózanodjék mámorából s elmél-

kedni kezdjen tettének indokai és szándékának genesise

felett
, s ennek folytán rajok nézve kellemetlen vallomá-



sokat begyen. M király gyöntatója ,' Cotton naponként

meglátogatta börtönében és telebeszélte a fejét. Még
jnásofc jelenlétében is több ízben lelkére kötötte : „Ked-

« ves barátom, óvakodjál nagyon, nebogy ártatlan és be-

csületes embereket, vagy épen j ó k a t h o 1 i k u s o k a t

vádolj."

Még sajátságosabb szerepet játszott '.ez ügyben

A'Ubigny jezsuita páter. Neki Eavaillac, mint ^^maga _

bevallá, gyónásközben elmondta véres szándékát. -Au-

bigny e vaUomás nyomán kérdre vonatott , hogy miért

nem intette a királyt, amit pedig még a gyónás pecsétjé-

nek megsértése nélkül is megtehetett volna. S váljon

mit mondott a'tiszteletreméltó jezsnita ? Kezdetben nem
is akarta ismerni a szerencsétlen Ravaillacot,. de midn
ez valloniását határozottan ismételte s a páternek arcába

vágta hazugságát,. Aubigny biztosítá a törvényszéket :

^„istea azon különös kegyelemben részesített engemy

hogy: a mint a gyöntatószékböl kilépek , rögtön elfelej-

tem mindazt, amit benne hallottam." És e jámbor szem-

forgatással b'sérj;,.ép oly gaz mint nevetséges mentség

elég volt arra, hogy Aubigny szabadon bocsáttassék, á

helyett, hogy mint bnrészes elvegye érdemlett bün-

tetését.

A. jezsuita írók igen természetesen kereken iríeg-

tagadnak minden részvételt Henrik meggyilkolásábaja.

És szemtelenségök nem lep meg többé senkit, annyiszor

látta már a világ, mily mesterileg tudják a történetet

meghamisítani.

Eavaillac haláli-a Ítéltetett. Óriási néptömeg gylt
a veszthelyre, s hogy mennyire sajnálta a nép' elvesz-

Jexraiták tört. I.
,

10 .



tett királyát, ékesszólóan hirdette a düh és elkeseredés

^zon kitörése, melylyel a gyükost fogadta, Az rök alig

bírták visszatartóztatni a népet, mely a gonosztevt szétv

akarta tépni. Midn a kíséretében lev papság hangos
*

imát kezdett mondani lelkéért, a nép kiáltása elnyomta

szavát. A nép nem akarta trni,: hogy annak lelkeért ^

imádkozzanak, ki t szeretett királyától megfosztá. W,
látvány végre magához térítette a gyilkost rjöngésébl-,

mely még a brtönben; sem hagyta el, s végperceít)eil'

gyóntatójához fordulva monda :
-

„Ha valaha gondoltam volna reá, hogy azt fogom

látni, amit most látok, ha tudtam volna, hogy á nép _

annyira szereti a királyt, sohsem követtem volna el azon

tettet, mely most ide hozott, s melyet lelkem.mélyébl

megbánok. De nekem min d i g a z t in o n d t á k,

és mindig hittem, hogy a király megölése által ropípant

örömet fogok okozni a népnek s hogy ez hálás lesz

érette."
- '•

.

'

-'•-:•

Emlékezetre méltó vallomás egy gonosztev ajká-

ról a halál eltti pillanatban, mely vakító világot vet

azok bnrészességére, kik elhitették vele,'hogy- a király

meggyilkolása istennek kedves és a népre nézve örven-

detes cselekedet leend !

' '
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IX. Fejezet.
(A jezsuiták Olaszországban. — Németalföldön. — Orániai Vilmos

meggyilkoltatása. — Gyilkossági kísérlet fia ellen. — Kiüzetésök.) .

Olaszországban kevesebb nehézséggel kellett' a'

jezsuitáknak küzdeniök mint egyebütt, mert a pápai

szék ers támaszt látott bennök a maga számára s min-

denkép protegálta a szerzetet, mely nagy elkeseredéssel,

iuditotta meg' az irtó háborút a reformátió ellen. B szel-

lemi forradalom leküzdésére els sorban erkölési
,
szel-

lemi fegyvereki'e volt szükség. Olaszország tudatlan. s

közönyös papsága, mely csak a nyers "erszakhoz s az

inquisiti\5 fegyvereihez volt szoktatva, ilyenekkel nem

rendelkezett, s_ a práelatusok szivesen befogadták, me-

gyéikbe a jezsuitákat, hogy k magok nyugton élhesse-

nek, nem tördve vele, ha a szerzet a világi papság ro-

vására gazdagodik is fel.

A társaság jól tudta, hogy akié az ifjúság, azé a

jovö, s Olaszországban is els sorban az iskolákra ve-

. tette magát, nem" mulasztván el azonban az úgyneve-
zett eretnekek; ellen prédikálni és irataikat elégetni. De

épen ezen ága tévékénységöknek költötte, fel ellenök az

els gyanút. IV.Pius egy seminariumot készült alakítani-

fiatal klerikusok kiképzésére, s a jezsuiták, ajoiint aszán-
'

10*
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déknak neszét vették, eltérbe tolakodtak, s minden

áron kezökbe igyekeztek keríteni az intézet vezetését,

jól tudván, hogy a papság egy része ellenséges szemmel

nézi ket. Ez ki is világlott csakiiamar
,

s volt rá, ok.

Számos pap panaszlevelet intézett a pápához, melyben

elmondták, hogy már senki sem szenteltetik pappá s

nem juthat egyházi hivatalba, mieltt a jezsuiták által

meg nem vizsgáltatik ; s figyelineztették a pápát,

hogy nem illi st a római papságra nézve sért dolog

hogy a fiatal papok kiképzése idegeneki-e /bizatik, s

hogy. tartani íehet tle, miszerint e szerzet az egyház

hátrányára, a legtehetségesebb tanítványokat önniagá-

nak fog igyekezni megnyerni.
Ez irat elveszett, s tudtunkkal csak .Sacchin

idéz belle egyes részeket, természetesen hozzátéve,

hogy az tele van irigységgel és féltékenységgel. Kétség-

Myül nyomatékos dolgoknak kellett benne felhozva

lenniök, különben Pius , ki oly h pártfogója volt
,
a

jezsuitáknak, nem ingattatta volna meg magát általa

szándékában. Magát a pápa gyóntátóját, Ribera je-

zsuitát a természetelleni hünnel vádolták s a milanói

érseb'l, B o r r om e o K á r o 1 y bibornokról kiki tudta,

miszerint annyira behálóztatta magát a jezsuiták által,

hogy kevés híján maga is azzá lett. Szörnyen pártfogolta

és gazdagította a szerzetet, amiért a többi papok

annyira meggyülölték , hogy egy Farina nev kispap

a humiliátusoknak szerzetétl egyszer ráltt
,

mialatt

Károly az oltár eltt imádkozott.

A pápát az említett,irat annyira felbszítette,

hogy Laineznek és Riberának minden közlekedést a bi-



-^(ymokÉsLÍ megtiítotti A panaszot mindenfell^ oiníoP^^

tek Edmába sLainez annyira -mégijedt, hogy már

egyszer'megpróbált fegyyeréliez, az önmegalázás szin-

leléséhez folyamodott. Mindenfelé vezekl napokat ren-'

delt el a szerzetért, maga nyilvánosan énekelt és

imádkozott a collégiumokban , böjtölt és korbácsolta

magát. Nem volt csudálható, hogy a tudatlan tömege :

komédia által megcsalatta magát, de a keresztyénség.-

csalhatatatlan fejének már több esze lehetett volnaV

Piusnak azonban nem volt, s ismét kibékült a jezsui-

tákkal, ket egy csomó fpap és bibornok kiséretébeh;

professházukban személyesen meglátogatta, -hol a je-

zsuiták tizenhat nyelven írt üdvözl versekkel fogadták
-

s hiú lelkét áradozó dicsítésekbe fulasztották.

E léha lármával szemben egy címzetes püspöt;
^ lépett fel ellenök a római papság nevében. Két iratban -

a Jézus-társaságát elnevezte pokoli és elátkozott sekr

tának, mely nemcsak mások fiait
, leányait , feleségét

s vagyonát kezébe keríteni iparkodik, hanem az összes

papságnak romlására törekszik
,
amit kész tanúkkal

_

bebizonyítani. E két iratot a jezsuitáknak sikerült

megsemmisíteniök, úgy, hogy ma már egy példány
sincs közlöt a. világban ,

s létezésökrl csak Sacchin-

könyvébl értesíílünk
,
ki azt természetesen hazugsá-f

gokkal teljes pamphlétnek nevezi./

Lainez generálisnak e küzdelem élete végs nap-

jait keseríté el. A tridenti zsinatról visszatérte óta

folyton betegeskedett , mig végre 1565. jan. 19-én

, meghalt. A pápa sajnálta, mint hatalmának fanatikus

terjesztjét. Lainez rafBnirozott, ügyes csaló volt, més-.



ter az ármányban és tettetésben. A jezsuita írók' szentet

csinálnak belle^ pedig csak szentesked . volt. Loyola
halála után tanúsított niagaviselete , ggös fellépésé,

ügyes maneuvrirozása a választás vezetésében
, utóbb

pedig kormányzatának tényleges eredményei bizonyíták,

Hogy nem közönséges tehetség s teljesen alkalmas

ember volt oly társulat vezetésére, melynek célja : az

egész világra kiterjeszkedve, a hatalmat mindenütt aj

maga kezébe ragadni. Mindenesetre raeszsize fölötte áli-

töhetség dolgában Loyolának , s t kell a jezsuitarénd

szellemi megalapítójának tekintenünk.

Halála után egy korlátolt tehetség emberre esett

a választás. Borgia Ferenc, spanyol grand, G-andia

hercege, Katalonia alkirálya, egy születés, társadalmi

állás, gazdagság és tudatlanság által kitn férfiú lett

utóda. . Borgiát, ámbár felesége s több gyermeke volfc,

Loyola 1547-ben felvette a szerzetbe,, de nem kötötte le

külsleg, úgy hogy Borgia még több éven át mint vi-

lági ember és államférfi szerepelt és csalta a világot,

ámbár a" szerzetnek már tagja volt. V. Károly császár,

ki nem volt oly nagy pártfogója a szerzetnek, mint néme-

lyek gondolják, roszalta ó lépést. Élte végnapjaiban ugyan

maga is baráttá lett, st végrendelete végrehajtását Bor-

giára bízta, de a Jézus-társaságnak,, mely gazdag ado-

mányt várt tle
, nagy boszankodására egy garast; sem

hagyott.

A Jézus-társaság vezérletében kezdetben az esze-:

ls bolondok raffinírt gonosztevkkel váltották fel egy-

mást. Loyola . után Lainez következett, ez után. pedig.

Borgia, ki ép oly tébolyodott askéta volt
,

mint Loyola,



Mtl csupán az imdorodásig men félig igaz, félig tette-

tett hunyászkodási" képessége által különbözik; Szék-

foglaló beszédében a többi közt ezeket monda : „Azon ke-

gyelmet kérem! tletek legtiszteletreméltóbb atyák, hogy

úgy bánjatok velem, amint a parasztok és szamár-baj-

csárok teherhordó állataikkal
'

bánnak. Ezek ugyanis

nemcsak hogy megterhelik állataikat, hanem vezetik is,

és ha megbotlanak, felkelni segítik. Ha lusták, megverik- s

ha elesnek, felemelik. ;Én a ti teherhordó állatotok va-i
-

gyök, ti raktátok "meg hátamat. Bánjatok velem tehát-

épenúgy, a hogyan ezen állattál bánni szoktak , hogy

majdan felkiálthassak : Lássátok, én vagyok a ti táröa--

ságtokban a teherhordó szamár, de legalább megvan az-

a vigasztalásom, hogy örökké köztetek lehetek."

Hogy a jezsuiták ily korlátölt esz embert állítot-

tak oly szerzet élére, mely oly nagyralátó terveken mü-;

ködött, oka csak az vala, hogy Borgia társadalmi hely^

zetéböl nagy. hasznot véltek húzhatni. Különben a tár-

sulat egész gépezete már kellleg be volt rendezve, a^

-
i'iigók és kerekek mozgásban voltak , a gép már javában

,mködött, s hogy meg ne akadjon, arról volt néhány te-

hetséges embere a társaságnak ,
a ki gondoskodjék. Á

^ Jiinden tartományban elhelyezett assistensek és provin-

ciálisok képesek voltak az egész szervezet menetét egy"

képtelen generális kormánya alatt fentartani.

Borgia Ferenc alapját vetette a szerzet úgyneve-
7.ett újoncügyének, javította a missio ügyet s a tanítást

s a francia, spanyol és portugál királyokat felszólította,

támadják meg teljes erejökkel a törököt. De a keresztyén

, uralkodóknak nem volt érkézésök a félhold ellen hada-



V,

kzni
, annyira el valának íoglalya ,. saját országaikban,

hol résén kellett lenni
, hogy rögtön nyakát

- lehessen

szegni minden szabadabb gondolatnak, s elnyomni -min-

den törekvést az igazság után. E mindenekfelett „ke-

resztyén" fejedelmek élén ü. Fülöp állt, ki niidön egy

hajótörésbl
• szerencsésen megmenekült ,

nem tudott

istennek méltóbb hálaáldozatot hozni, mint azt,"hogy az

inquisitio minden börtöneit megnyitotta, s a bennök tes-

ped eretnekeket egyszerre
—^^

égette meg.

Fülöp yiláguralomra törekedett, s mint a jezsui-

táknak, úgy neki is beim volt a keze minden összeeskü-

vésben, mely e korban koronás fk ellen, intéztetett. Á
francia liga polgárháborúit, melyek Fülöp érdekében

vérreí áztatták Franciaországot, már láttuk fentebb. Még
cifrábban mentek a dolgok e katholikus szörnyeteg saját

birodalmában. ;

E lapok keretén túlterjed, részletesen elmondani

ÍTémetalföld történetét e korban. Ismeri mindenki azon

gyalázatos, vérszopó rendszert , melylyel" Fülöp s hely-

tartója Álba herceg Németalföld népét végre arra kény-

szerítették , hogy fegyveres felkelésben küzdje ki sza-

badságát egy gaz király zsarnoki kormányától. A
jezsuitákiiak jelentékeny részök volt azon gazdálkodás-

ban, mely ü. Fülöp nevét örök undor tárgyává teszi a

históriában. k. Spanyolországban , hol hatalniuk f-

széke vala, úgj mint Németalföldön, hol általános gyülÖ*

let tárgya valának, minden eszközzel a spányor zsarnok-

ság terjesztésén dolgoztak. A még akkor%eyés kivétellel

katholikus nép kebelében elharcosai, kémjei voltak az

idegen absolutisinusnak. Kollégiumjáik pincéi tele" vol-



tat fegyverrel s puskaporral; melyet a^^^^h élteaségei^ a -

spanyolok számára gyüjtöttek/Midii a rendet, Hogy a

-nép hsége s kitartása iránt az országot biztosítsák, e'<

célra, egy esküformulát készítettek, azt minden világi;"

és minden pap letette a ferenciek és jezsuiták kivételé-

:^eL Az elsknek.még elnézték a dolgot , de a jezsuitáké

békezavaró természetét a világ már eléggé ismerte.
""

A.n tw e r p e n b e n a nép agyon akartatokét verni
s'WjL--

tanács nem tehetett -egyebet, mint hogy az
^,

életökben -

.fenyegetett jezsuitákat hajóra rakatta és Antwerpenbl -

rökre kitiltotta. Melunbe mentek, de midn a közönség

itt megtudta, miért zettek el Antwerpenbl ,
nem

eresztette be ket a városba. így jártak Doornikban, >

3rüggeben s egyebütt is; TJtrechtben azon hazaáruló
'"

terven dolgoztak, hogy a várost kezére játszák az" el-

léiiségnek, minek folytán rektoruk B o d d e n> János,--:

prökurátoijuk Posmann, Gerard és koádjutorjuk .

"íí b t i n Fülöp a törvényszék Ítélete alapján -.lefejez-.

etettek. ,
.

,:';:

-, ;_ Nem fanatizált cscselék, hanem tudományos,'

jészrehajlatlan birák dekretálták kiúzetésöket. És sor-,

siikat megérdemelték ,
mert magok mondják : „Az

eretnekek természetesen azt állítják, hogy csak hasonít?'

hasonlóval, üldözést üldözéssel viszonoznak. És nem

:íagadjuk, makacsul küzdöttünk ellenök a kath. hit

fenntartása érdekében
,

és meg keU vallanunk
, hogy

eretneknek tlünk nyugta nem lehet. Amíg van

bennünk lehéHet, nem fogunk megsznni a kathoKkus

-iiyáj védelmében e farkasok ellen ugatni ; ^de iogy
tatholikusok is bántalmaztak bennünket ,

az annál-
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intábl) bánt
,
mert ezáltal az eretnekek gylölete is

líyer fontosságában."

Még gylöltebbé .lettek Németaljföldön a nép

azon alapos meggyzdése folytán , naely ,
szerint 'tevé-

keny részt vettek az ország bálványának, a szeretett

orániai hercegnek élete ellen- intézett összeesküvések-;

ben. Már 1582-ben Jaurigni János, egy fiatal spa-

W|^ol, ráltt a hercegre, de csak könny sebet ejtett

rajta, melybl felgyógyult, A tettest egy r a hely-

színén leszúrta
,

s nem találtak zsebében (3gyebet egy

jezsuita kalendáriomnál , és egy rajongó imákkal s

mondásokkal teleírt irótáblánál. . Felderíttetett , hogy
e tettre egy tönkrement spanyol keresked s á

gy<5ntatószékben egy barát buzdították fol. Jaurigni teste
'

közszemlére kitétetett. Egy napon eltnt s a nép azzal

vádolta a jezsuitákat, hogy a hullát ellopták és ereklye-

ként rzik kollégiumjokban,.ami ha nem volt is igaz,

.-mutatja mily véleménynyel -volt a közönség a jezsui-

tákról.

Orániai Vilmos azonban végre is a jezsuitáknak-
; esett áldozatul. Gerard Boldizsár által 1586-ban

pisztolylövés által meggyilkoltatott. Á gyilkos még--

vallotta a törvényszék eltt
, hogy már két év óta baj-

lódott a gyilkolás!, tervvel, hogy Trierben egy jezsuita,

eltt felfedezte szándékát, ki t megdicsérte érte , st
azon esetre, ha ez alkalommal elveszne , vértanúi koro-

nát Ígért neki a más világon. Késbb még három je-

zsuitával s egy mezítlábos baráttal tanácskozott a-

dologról, Mk mindannyian biztatták, áldást adtak rá



s , megígérték, togy -ha szándékát^ végrehajtja, imájok-

ban mindig különösen meg fognak róla emlékezni. .--

A gyilkosok, a spanyolok és jezsuiták célja az

volt, hogy az orániai családot az ország kormányából

kitúrják, ami azonban nem sikerült, mert 'a rendek Vil-,

mos halála után fiát
,
Móric nassaui grófot választot-

ták fejkké. A nemes ellenfél tehát folytatta orgyil-

kolási kísérleteit. ÍBgy szegény leideni kádár ,
P a n n e

Péter épen. azon percben fogatott el, midn, Móricot

meggyilkolni akarta, s azt vallotta, hogy Duvayban;
volt a jezsuiták provinciálisánál, ki örök mennyei üd-

vösségen kivül még e földi életben tekintélyes íiyug-:

díjat és zsíros hivatalt ígért iiekí azon esetre, ha-öikérül

Móric ~

grófot megölnie, ami szerfelett szent és érdenr-

dús cselekedet volna
,
miután ez ember az eretnekek

pártolása által annyi ezer és ezer embert csábít örök :

kárhozatba. Ez istenfél .tanácscsal ellátván t a je-

zsuita, még megáldoztatta, aztán útnak eresztette Lei-
'

denben két álruhába öltözött jezsuita felkereste t s

óvatosságra intette. Tlök kapta azon négyél trt is,

melyet elfogatásakor magától eldobni taegkísértett..

A köztársaság egyesült rendéi ez évben falraga-

szok által a jezsuitákat egyj úgy a fejedelmek életére,

mint az államok nyugalmára nézve veszélyes feleke-

zetnek nyilvánították. Az ország minden tartományá-

ból eMzettek . s mindenkinek szigorúan megtiltatott

bármely ürügy alatt külföldi jezsuita iskolát látogatni.

A kiutasítottak minduntalan megkísértették magokát
ismét becsempészni, s a kitiltó rendeletet ennek folytán

többször kellett ismételni. Harlíngenben 1616-ban egy



áMtözetbeybújt jezsuitát^fo^ s papírjai közt bi-

zonyítékokat találtak arra nézve , libgy több
'

jezsuita

miiit kém és titkos emissárius küldetett Németalföldre,

azon utasítással, hogy minden lehet módon igyekez- ^

zenék Eóma hatalmát terjeszteni. Utasításul Yoít ne-

kik, adva, hogy mindenekfelett hatalmas és tekintélyes

embereket, fkép kormánytagokat igyekezzenek: meg-

nyerni. E papírokból kitnt, hogy a jezsuiták Német-

alföldet kerületekre osztották, melyek mindenikében egy -

álruhába bújt jezsuita lappangott. Volt egy iözös,

-szintén álruhában járó fnökük, kihez tbrhes körülmé-

nyek közt tanácsért fordulniok kellett , s ki felváltva

Leidenben és Utréchtben tartózkodott. Ez idben, mi-

dn e felfedezés történt^. Páter T em p e 1 i u s volt a tit-

kos banda fnöke. Ez ügynökök azonfelül pénzt is

gyjtöttek terveik elmozdítására. Mindez világosan

bizonyítá, mily nehéz oly társulat ellen küzdeni, mely
- a vallás érdekének, palástja alatt . privilégiumot kapott

minden becstelenségre
— ad majorem Dei glóriám!
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Abbé*** „A falu lelkésze." Eegény franciából.

3 kötet, -3 kiadás. Ára 2frt 80 kr. Mily nagy érde-

;
ket keltett ez^ szellemdús regény, kitnik abból,

bogy a francia eredeti kiadás rövid id alatt bárom •

ízben került ki a sajtó alól és sok más nyelvre lö
;

lett fordítva. '^; :-

Llorente és Gallois : ,,A spanyol inquisitiö ,

története." 2, kötet. Franciából. 1 frt. 20kr. ;
Ezen munka a legérdekesebb mindazok közt, a .

melyek a spanyol inquisitióról megjelentek. A mun- .

'

kának nem túlságos terjedelme s olcsó ára különö- ,

sott ajánlándóvá teszik.

Sue Jen : „A boly g ó z s i dó." Eegény. Fordítót- .-

ták Pleskott Henrik és többen. 16 kötet. Ára 12 .

frt 80 kr. (E világbir regény ajesúitismuskár- .

bozatos tanait test és vérré változtatva, azoknak,

úgy egyesek, mint az egész társadaloiíira nézve
"

üdvtelen batását kézzelfogbatólag elötiínteti. Igen
behatóan foglalkozik a munkás-kérdéssel is.)

- Dr. Schnlte Frigyes János: Az egyházi és német ;

jog tanára a prágai egyetemen. „Emlékirat az ;

államnak 1-870. jul. 18-ki pápai consti- i

t u ti ó b a t á r z a t a i b z v a 1 ó vi s z o íiy a i-;^-

r-ól." Fordította az esztergámig érseki fmegye-;*
egyik áldozára. Ára- 80 ki-. (Ez a munka a pájiai:

csalhatlanság dogmája ellen van ii'ányozva s annál

nagyobb borderejü, mert szakavatott férfitól ered,

a ki igen illetékesen hozzászólhat az ilyes kérdé-

sekhez.)-
-



Wébér öynia : -a ; ,,í)eíaotritös'' szerzje ii^öiháii^ j a>^f5

legujabb korig -Mdplgozva ,,A; p á p a s árg v t5i;-í ?

. ténete-y II. kötet: Ára Sírt SOkr. Najíjáiiife
'

ban, midoíi a pápaság annyi beszéd tárgyává teszi

magát, nagy érdekkel bir -ez a könyv minden mí-
velt emberre nézve. Hogy ez a ni szabadelv,.

-

felvilágosító ínodörban van ii-va, azért kezeskedik
'

a szerznek, „Democi'itos" Írójának neve.- Ezentúl
"

azt jegyezzük meg, hogy ez aJEniíi kezdettl a leg-

újabb korig közölvén 'a pápák történetét, soha sem
avnl el s" veszti el érdekét, tebát egy könyvtárból -

sem kellene hiányóznia.-

Az irányt|i vagy : Kereszténység az atheismns-
. ban. Ára 1 frt 20 kr. (E-m egyfelül a Krisztusi

kereszténység, másfelül a büchneri anyagelvies-

irány szempontjából vizsgálja a vallási s jogi in-

: tézményeket, békés fejlesztést ajánl mind a_vallás

mind a jog terén, amennyiben a legszabádeivbb
reformokat a jneglev alap

- szétrombolása nélkül
-

kivánja létesíteni. Az államok emelkedése, virág- —
: zása s hanjí'atlása okait a vagyoni intézményekben -

keresi. E végbl élesen megtámadja- a pénzkeres-

kedést, mint a társadalmi bajoknak szerinte igaz-

ságszerü okát, annak közvagyonná tételét sürgeti,

melynek alapjául a papi javak szolgálnának. Szerz

egyetemes, világpolgári szempontra emelkedik, a ,

-

üélkiil, hogy megszünne'hazafi lenni, st a valódi k '^

világpolgárságot a valódi hazafiságban keresi. E- •

mrl a házai sajtó több oldalról- elismerte, hogy
- mély gondolkozássál s „színdús" irálylyátvan- írva,

mindamellett egyszer, érthet, kellemes és tanul-
-

ságos olvasmányt nyút.)

Toídy István : „Á z e g y h á z r e f o r m r ól." 3. ki-

\ adás. Ára 1 frt 20 kr. (E jeles míí már harmadik
kiadást ért, részletesen foglalkozik az egyházi kér-

déssel s papi javak yilágiasításával.) *\ __
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X. Fejezet.

(A jezsuiták tönkreteszik Portugált. — A szerzet „titkos ntasitá- 1<

sai." — Jezsuita börtönök. — Kísérlet a rend reformálására.)

Portugál HE. János alatt ért virágzása tetpont-^
jára, ki 1521-ben lépett a trónra. Az új világ felfedezé^^
a gazdagság új forrásait nyitá meg az ország számára, ;

de egyszersmind hozzájárult romlásához. Nem álmodott
'

kincsek özönlöttek át a tengeren ,
s ez kalandossá, pa-

zarlóvá tette s végre elpuhította a népet. De azért az or- r

-
szag még sokáig fentarthatta volna magát a hatalomé ,

egyszer elért fokán, ha szerencsétlen királya nem veszi aj -

jezsuitákat hallatlan módon pártfogásába. Ezek vad tü- >

relmetlenségök s a babona terjesztése által oly végle-

tekre szították a vaUási fanatismnst, hogy az inquisitíó
-

még a spanyolnál is borzasztóbb- módon terrorizájhatta;^';

Portugált,

in. János 1557-ben meghalván, unokája Sebe s-

tyén követte a trónon, ki csak három éves levén, hey: J

lyette nagyanyja Katalin vitte a kormányt. Midn ez

1562-ben a politikától visszavonult, a kiskorú uralkodó -:

nevelje nagybátyja lett
, Henrik bibornok , Braga,

^

Evora és Lissabon érseke, és nagyinqnisitor, ki a pap- :



ság érdekét minden másnak fölébe helyezte, és minden

percben kész volt a nép és ország javát a papságénak
feláldozni. Oldala mellett álltak s nézeteit mindenben-

'

oszták jGronsalva da Camera és Henriquez León jezsuiták,

lehetséges emberek valának, de egyetlen gondjuk volt a

királyi gyermeket egészen a papság s fkép saját szerze-
~ -

tök érdekéhez képest nevelni. Ez okból mindenekeltt

képzeletére igyekeztek hatni
,

s rávették azon kalandos

tervre, hogy igyekezzék Ejrisztus és Portugál zászlóját az -

aequatoron feltzni. Azon tudat azonban, hogy a jöv.
uralkodó egészen kezökben van s hogy belle eszközt és

játékszert faraghatnak magoknak, oly ggösökké- s elbir

zakodottakká tette a jámbor atyákat, hogy magukvisele-

tével -úgy a népet ,
mint a nemességet magok ellen

ingerelték. Katalin kii ályné, ki már kezdetben is elle-^ .

nézte, bár hiába, hogy a fiatal herceg jezsuita nevelk
,

kezébe adassék s ki törekvéseiken keresztül látott, végre

fellépett eílenök. A jámbor atyák egyszerre azzal

kezdtek izgatni mindenfelé, hogy szégyenletes dolog

asszony által kormányoztatni, midn annyi jeles férfi él

az országban; á^ztán körülvették Henrik bíbornokot,

fejtegették eltte, ríiily alapos igényekkel bir a trónra s

mennyire illenék kezébe a királyi pálca. Henrik rá is

ment a lépre s a kormánybot után nyúlt, nem gondolván

meg, hogy csak vak eszközként szerepel néhány nagyra- .

vágyó jezsuita kezében. Katalin királyné végre megunta,

hogy szüntelen aljas ármányok ellen legyen kénytelen

küzdeni s' 1562-ben kijelentette az ország rendéinek,
'

hogy a gyámságot Don Henrik bíbornok infans kezébe-

leteszi.



c-i Sebestyén 14 éves korában mentetett fel a gyám-

ság alól. Koronázása napján az ország tiszteletreméltó

l^ífyministere Ma n e z e s Elek komoly szavakat .intézett

p^iiQZzá, óvta az emberek bizonyos iájától, mely saját ön-.-

gpzésé/és tatalma érdekeit helyezi mindenek Mé.„Ez em- i

íJÉerek, monda, a, :^edelmek minden. szenvedélyének v

^íliízelégnek, bogy azon belátásra hozzák ket, miszerint

iS;azon id, melyben becsületes férfiak felügyelete és ve-T-

ígiZérlete alatt álltak, egy elviselhetlen kényszer -és Jiieg-;;v

|:< szégyenít lealáztatás ideje volt. Hogy egy ily módon ;

ií :;félrévözetett fejedelem kegyét megnyerhessék , minden

fc[^s?eszelyét dicsitéseikkel fogják elhalmozni. E veszélyes

li^hizelgk mitsem fognak elmulasztani, ami magán érdé- ,:

pvkeiket^ elsegítheti. A fejedelem figyelinét birodalma.;

f;í^íügyeirl észrevétlenül elvonva, mindinkább saját társad

l^jlságtik ügyeire fogják fordítani és sikerülni fog nekik az

||?:Mam jólétét és hatalmát azon mértékben gyöngíteni^
-

IS:; amelyben önmaguk gazdagságban és erben fölibe eniel-'

gj;^ke(ihek." Ez igaz és' bátor szavakért a tisztelétreméltó f

||ÍíLggástyán utóbb megbnhdött.
"

:

ijí^u A jezsuiták a királyt nagyanyjától mindinkább el-

^í|;;Ídegenitették,úgyhogyez lábbal taposta azon tiszteleteivé^

jíl^ímelyTyel neki tartozott, s minél jobban beleszeretett a"

fe jezsuitákba, annál sértbb lett viselete nagyanyja; iránt.

^íMidn a barátok ggje Mállhatatlanná kezdett lenni. Ka-

iíijillilintírályné megírta B^^^ generálisnak, hogy

^M^SÚÁrn. néhányjezsuita fondorkodása folytán naprólnapfa'

ilifiagyobb zavarokba sülyed; emlékeztette t azon jótéte-
^

^ipiienyéíare, melyekben a társaságot részesítette , s meg- -

Ipi^éúrte, hogy kész azokat megkétszerezni,,ha a jezsuiták ";

iva^y. V



magokba térnek s meggy&dnek róla., mily veszélybe

döntik az államot st saját rendjöket is. Minden elleáe.

irányzott bántalom okának Gonsalva da Camerát mondja^ ;

ki mint tanító és gyóntató a királyt elcsábítja. Kérdiv-
-

1|

baí váljon isten szolgálata és dicssége megMváigák-e,/:íÉ|

liogy néhány jezsuita a királyt rabszolgájának teMntse^>-í|5

s az államon, mint magán birtokon uralkodjék. Végiii v;k|

kéri Borgiát, hívja vissza a jezsuitákat az országból, deí<;;r|

el ne árulja, hogy e kérelmet ö intézte hozzá.
'

í íH

Borgia Ferenc generális azonban , kinek fiát Já- Qö
nst használta a királyné közvetítül, a szerzetre nézve:

i/;|

elnyösebbnek találta Portugál és Katiilin bajain nem ^-^í;

segíteni. Teljesen meg volt elégedve övéi gazdálkodása--:;^^

val s Gronsalva da Camerát minden jezsuita történetiró J: ^

elhalmozza liazug dicséreteivel. í^ríí

A jezsuiták folytatták Portugálban megkezdett :;o|

nmnkájokat. Azon ministereket, kik szellemök vagy^sere^ 't^
lyök folytán veszélyeseknek látszottak rajok nézve, egy- víi
másután kitúrták hivatalaikból s helyöket saját teremt-. -X.:

menyeikkel töltötték meg, nagy hasznára a szerzetnek, ;':-jK

nagy romlására az országnak. Hogy még jobban megT-;ij^

feszkelhessék magókat, a- coimbrai egyetem tanárait •;•!

eretnekséggel vádolták, s többen ezek közöl az inquisitiö '?^
kezeibe vándoroltak, mint a jeles Bu eh an an Györ^ s J

is, ki úgy hazájának, mint a coimbrai egyetemnek, :;:

melybe III. JEános hítta meg, fodíszére vált: Alig sikerült" tS

ajezsuitáknafc eltávolítani az élesebb látású és becsüle-:- >|
tes embereket, munkába Tették a nép rendszeres bútítár ijj^^'l)

sát, tudomány helyett babonát terjesztettek, s annyira í§

vitték, hogy midn 1569-ben a pestis pusztított Lissá- v^v^á



''''"""'
"V-y--.^^ :'^r:--r-W:-Z V^"s'#.'^'-"'^'" :;/,'- .1^..'^;;

^^'^f í'

bonbanr a nép azzal igyekezett 'ert venni a. ragályon^
~

hogy ajándékokkal halmozta fii a jezsuitákat, kik meg-

igérték, hogy a pestist agyon fogják imádkozni » amit

meg is tettek, mert, mint tudjiik, a lissaboni dögvész

csakugyan meg is sznt. .
:

E gazdálkodás sok embert tett elégedetlenné, és

volfcak akik szerettek volna is felszólalni, de szavuk nem

"bocsáttatott a királyhoz, kit a jezsuiták folytonos mu-

latságokkal vettek körül s utazni vittek a tartományokba

nehogy a fvárosban uralkodó forrongást észrevegye. A'

nagyok egy része s Katalin királyné Sebestyént Yalois,

Margittal, IX. Károly nvérével akarták összeházasítani:-

De Margit sokkal eszesebb n volt, senihogy a jezsuiták

rá biztosan- számíthattak volna, s azonfelül Gonsálva

mély ellenszenvet csepegtetett a fiatal királyba az összes

nnem iránt. Kikeltek tehát Margit ellen s egy osztrók

hercegnt ajánltak a királynak, jól tudván, hogy aBLabs-V

burgháztól kosarat fog kapni. Különben ezúttal oly eset-'

lenül sztték ármányaikat, hogy Maggio Lrinc osztrák

jezsuita provinciáiig Borgiának írta: „Itt" kiki tudja,

hogy a király sok bolondot követ el, hogy a jezsuitákat

azzal; vádolják , hogy i is jezsuitává akarják tenni s

hogy ez okból gátolják meg házasságát a francia király

testvéréveL"

Hogy a zavart még inkább növeljék, a jezsuiták a

fiatal király fantastikus kalandvágyát minden- módon

táplálták, s mindig azt fejtegették elttei, mily nagy

igazságtalanságot követett el nagyapja. Jánosnak ugyanis :

éiég esze volt belátni, hogy kis országa az uj világban

"nyert tartományait képtelen lesz állandóan megtartani,: s-



e tiódítások nagyobb részérl lemondott.
'

Gyóntatója

Eodriguez, kinek a dolog sehogy sem volt ínyére,- isten

haragjáyaí s belytartójának átkával fenyegette t s a ba-

bonás öreg csakugyan nagy aggodalmak közt adta ki

lelkét. Most a jezsuiták azt bazudták unokájának, bogy
amórokkal kötött egyesség isten becsületét sérti, s ki-

fejtették eltte, mily nagy érdemeket szerezne magának
a níennyország körül, ba a mórokat a fold szinéröl kiír-

"

tana s. tartományaikban a római vallást meghono-
sítaná. :

A. hóbortos királynak megtetszett a gondolat, bár

minden józan ember igyekezett róla lebeszélni, még nagy-
'

bátyja n. Fülöp spanyol király .is>
—

jól tudván, hogy
makacs öcsbse annál kevésbé fog lemondani az eszmérl,

melyre országának ereje elegend nem lehetett ; st midn
a lebeszélés nem használt, ötven gályával és ötezer ember-

rel segítette, csakhogy minél mélyebben belebonyolód-

jék a háborúba, mely Spanyolország szomszédját majd a

bukás szélére fogja sodorni.

:

,' Az ország gyászt öltött e hír hallatára, de a király

nem tördött annak jólétével, zsarolt a népen temérdek

pénzt s katonát és 1578. június 24-kén nem egészen

20,000 emberrel hajóra kelt. A portugall nemesség leg-

nagyobb részét, számos püspököt és családja minden

hercegét, egy nyolc éves fiút sem hagyva ki
, magával

~ vitte. Az örült vállalat természetesen egy csapással

semmivé lett. A hadjáratot józan fvel els sorban La-

roche ellen kellett volna megindítani ; ehelyett azonban a

portugallok az alkassarqniviri homoksivatagon mentek át

s Al Eantránál vagy Alkassarnál egyszerre 40,000 ma-



rokkival álltak szemben. A királynak 14,000 gyalog s

2000 lovas katonája volt. Az ütközet annyira tönkretette,

a portugall hadat, hogy alig maradt hírmondó belle. Le

Blanc, ki 60- marseilleivel vett részt az ütközetben,,

beszéli , hogy e napon 12,000 keresztyén öíetétt^^

meg, 800-nál több n és 200 gyermek rabszolgául

esett. TJgyan Sebestyén holttestét egy szekrényben-

Játta, melyet utóbb elküldtek a spanyol királynak, ny-

modon a király a nemesség virágjával együtt elesett, a:

trón megürült, és most rá lépett Don Henrik infáns

és bibornok.

'A jezsuiták .egj ideig ellenségei voltak Henrik-

nek, de ez gyönge és idegen befolyás iránt fogékony
ember levén, csakhamar sikerült ismét kegyét még-;

nyerniök. A jezsuita érzelm államtanácsot rávették^

hogy a portugall jezsuita provinciálist, páter S e r a o n^

' Gr y ö r g y ö t" bízza meg a bibornokot trónra emelésérl

értesíteni. Ez alkalmat a jezsuiták felhasználták- arra,,

hogy a Sebestyén elleni aljas szándékok gyanúját ma- ,

gokról Alcasova Péter és da Sylva Lajos államtanácso-
'

sok nyakába hárítsák. Ezek, -valamint Lajos infans fiai:

Antal és János braganzai herceg, rögtön el is tiltat-

tak az udvart<51.

A jezsuiták szörny alázatosan viselték magukat
Henrik iránt, de a nép közt titokban azon , hírt ter-

jesztették, hogy Sebestyén király még éi s egykor

bizonyosan vissza fog térni, hogy így a népet folytonos iz-

galomban, s ezáltal befolyásuk alatt tarthassák. Egy
ily árnyék jó szolgálatot tehetett nekik azonkívül -az

él Uralkodó körül is, kire vele rá lehetett ijeszteni.



Henrik király jó öreg volt már, de mégis meg
akart nsülni, azon reményben, hogy koronáját egyenes -

: utódjára fogja hagyhatni. Nem kapván azonban Eómá--
: ból dispensátiót, még életében vita támadt a trón ber;

V . töltése felett. Henrik a braganzai hercegnhöz. hajLott^ ^

.
a követelök közül leginkább s öt e'gyelöre trónörökösnek

nyilvánítá. A jezsuiták azonban nagy patronusokat , a-

világtörténet legvadabb zsarnokát H. Fülöpöt szer

; rették volna Portugál trónján látni , s Henriquez -

: León jezsuita, a bibornok -
király . gyóntatója ennek

/mindig arról beszélt, mily, nagy érdemeket szerezne /

magának isten körül, ha a portugall koronát a spanyol

királynak tenné fejére. Henrik, ámbár bibornok létére"

jobban értesülve kellett volna lennie isten akaratáról; .

mint egy egyszer barátnak , hígvelejüségében csak-

ugyan- ingadozni kezdett s megfeledkezett róla , hogy
.a trónt a braganzai herczegnnek már odaígérte. A:/

portugallok- nem akartak idegen királyt. Hogy akül- W

szín megóvassék, a király úgynevezett részrehajlatlan/

bírákat megbízott , vizsgálják meg az egyes
'

trónköve-
'

telök igényeinek jogosságát. E '

birák mind jezsuita .

'

cfeaturák levén, elre lehetett itéletök eredményét

tudni, s_n. Füíöp már. fegyverkezett , hogy itéletöknek

karddal adjon nyomatékot, midn még az ügy eldlte

'eltt Henrik 1580-ban egyszerre meghalt, az , országot >

a legnagyobb zavarban hagyva maga után.

Fülöp Álba herceget hatalmas sereggel küldte,

. .az országba. Á nép Antal herceget kiáltá ki királynak-

s a nemzet hsiesen küzdött szabadságáért, de a tul-^

nyomó ér alatt végre leroskadt. Portugál tíiegsznt
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öuálló ország lenni. Fülöp hallatlan zsarnoksággal ural-

kodott a tartományon ; ezrenként gyilkoltatta lé mind-

azokat, Mk az. ország önáHása ügyének még valaha

szolgálatot tehettek volna. Az értelmiség, a szolgalél-

küek hitvány csap2tát kivéve, le levén öletve, a jezsui--

ták jobhan . érezhették magokat az országban: -Jióst

már zavartalanul, ellenörzetlenl bolondithatták s butít-:

hatták a tömeget. És megtették. Míg a provinciálisok

s a társulat néhány kiváló tagja az udvarnál lakott és-

ármánykodott, az alárendeltek a nép közt elszórva, én-;

nek lelkét hálózták be:

Hogy a népnél minél kedveltebbekké tegyék ma--

gokat, a jezsuiták minden, a trónváltozás 'alkalmával

elkövetett kegyetlenségért a felelsséget kizárólag a

királyra háritották. Fülöp ezt- megtudván megboszankOr

dott, de ismerve embereit
,

s elveiken felnevelkedve,

nem lépett fel nyiltaii ellenök , hanem V. Sixtustól a

szerzetesrendek gyökeres reformját követelte azon . re-

ményben, hogy e kifejezés alá foghatja majd a je-

zsuitákat is.

ügyanekkoj több jezsuita" is panaszszal fordult

a pápához. Akadtak ugyanis egyes jámborok, kik

tisztességes szándékkal léptek e szerzetbe, s midn
szellemével és szervezetével megismerkedtek, megbotrán-^

koztak rajta. „Néhány embernek (a négy fogádalmú

professusoknak) gazsága annyira megy , és vakmersé-

gök, melylyel a sz. Ignác constitutióinak szellemét

meghamisítják , annyira sikerült
,
— úgy mondanak

panaszlevelökben,
— hogy általános ellenszenv tárgyát

képezik. E constitutiókat szappanbukoréknak nézik,



mely oly .gyorsan támadt, amint elenyészik: É fpm-
: lásnak oka abban rejlik, hogy elöjáróink va professür-

íJ sok, minden jog és méltányosság ellenére teljesen Ön-

^kényesen bánnak velünk. A tettek és szokások vissza s-

7;sága inár oly mély gyökereket völ-t, s ez elöljárók

; annyi, sz. Ignác szabályaival ellenkez rendkívüli sza-

bályokat és szokásokat léptettek életbe , bogy a leg-

; jobbak, legöregebbek és Ipgbölcsebbek közölünk gyak-
ran kételkednek benne, ha váljon az emberek ezen

összezavart tömege csakugyan egy a szentszék által

szentesített szerzet-e, vagy pedig oly emberek zsina-

gógája, kik törvény nélkül, önkény szerint élnék ? Nem
meíjük nevünket aláirni, s ezt még szeiítséged parancsára

:sem tehetnk, anélkül, hogy igazságtalan-bántalmazásnak

hé tögyk ki magunkat. Ha azon professusok, kik e

tartomány élén állnak, valaha megtudnák , hogy mi

vagyunk ez irat szerzi, mint gyalázatos terveik el-

lenségeit üldözbe vennének. Ok már rég törvénynyé

tették, ho^ az, ki csak egy szóval is merte Mvánni

.öz. Ignác konstitutióinak e professusok visszaéléseire

való alkalmazását, a legkeményebb büntetésnek legyen

; kitéve."

Azon ,,rendkivüli szabályok," ínelyek e helyt em-

líttetnek, csak az úgynevezett „titkos in struk-
. ti ók a t" jelenthetik, melyek a 17. század elején a

paderborni- jezsuita kollégium rektoránál találtattak,

naelyek akkor roppant feltnést okoztak és latinból

több ízben lefordíttatták. E titkos utasítások (instruc-

tiö secreta, máskép a u re a m o n i t a) 16 fejezetben

a következk iránt adn;ik útmutatást:



^ 1. :'A:: jezsuitának ^ liogy ; k e drve.lt t é t e g i^o;.
•

magát, mindig szení eltt . kell tartania, liogy ú^ fe -í

-

lebarátai, niint saját : érdekében mködjék. Ez okból -

kórházakat s börtönöket látogasson , gyóntasson ,
ala-

mizsnát gyjtsön ,
s azt n y i 1 V á n s a n ossza kjv;.

hogy mások épüljenek rajta s annál bkezbbek le-

gyenek irántunk. Mutasson legalább külsleg mindig;

alázatot ^és megelégedést. Fekv javakat „a mieink"
^

ne vásároljanak mindjárt, hacsak azt hü barátok köl-^

'

csönzött neve alatt nem tehetik. A bérlktl a szük-

ség álarca alatt igyekezzenek lehet magas bért zsa-V

rolni, s ügyeljenek reá, nehogy a kormányok valóságos
-

jövedelnieinket kitudják.
^

2. Hogy a nagy oknálj kedveltté tegye^

magát a jezsuita, óvakodjék azok gylöletes és bot-

ránkoztató tetteit kárhoztatni
,
st igyekezzék azokat

kimenteni, alkalmazkodjék mindenben hozzájok ^
hízel-

kedjék nekik, nyújtson nekik például házasságkötések-
-

nél, nagyravágyó terveikben, háborúban, s e^yebekben^

segédkezet, de mindig úgy intézze dolgát, hogy á sze-

rencsétlen eredményt nekünk ne tulajdoníthassák. Hy
természet szemrehányások ellenében hivatkozzék mó-.-

részen általános szabályainkra, melyek szi-

gorúan megtiltják államügyek"be avatkoznunk. Vállai--;

'- jon el készségesen minden megbizást, üzletet, követ-

séget stb. s nyerje meg ajándékok által a kegyenceket;

igyekezzék házasságokat hozni létre oly családok. közt,

melyek minket pártolnak. Tartson össze az udvari

hölgyekkel s legyen elnéz a lelkiismeret vezeté-

-
seben, hogy más gyóntatókat ,

mint ellenségeinket a



többi barátokat, kitúrhasson. A nagyokat hívja meg
iskoláinkba s halmozza el minden tisztelettel. Ellen-

ségeskedést és yiszálkodást lehet köztök elidézni és

feimtartani, hogy aztán békítül léphessen fel, miáltal

titkaikba jobban behatolhat s legalább az egyik fele.t

s magának lekötelezheti.

. 3. A világiak pá"rtfogása hasznos ránk

nézve, ellenségeink ellen peres ügyekben , jószágok s

házak vásárlásában, és a nép ellen: anélkül, hogy

szükségkép közvetlenül a dolgokba avatkozni látszas-

snük. A püspökök és fpapok pártfogása
pedig hasznos ránk nézve a világi papok javadalmai s

á szentszék iránti tekiutetböl. Legkönnyebben elér-

hetjük mindkettt, ha az illetket lelki vezérletünk

alá vehetjük.
•

• 4. A g y (5 n t a t ó k n ak lékdetben úgy kell ten-
'

niök, mintha a nagyoknak csjipáu lelkiismeretét akar-

ónak vezetni s csak aztán , észrevétlenül kell állami

ügyekre áttérniök. Mindenki rajta legyen, hogy rögtön

tudomására jussoii, ha egy gyóntatói állomás -valahol

megürül. A gyóntató a nagyokkal a legnagyobb el-

nézéssel és szelídséggel bánjék s predikátióiban és

titkos beszélgetéseiben kerülje mindazt, ami kellemet-

len lehetne rajok nézve, elégedjék meg a legcsekélyebb

fizetéssel, válaszsza ki magának a kastélyban a leg-

jelentéktelenebb szobát s mindent ne közvetlenül, ha-

nem biztos közvetítk segélyével intézzen. Még a

csemegébl és liqueurökbl (confectiones et aquas de-

stillatas) is csak keveset , vegyen.



5. A barátokat a jezsuita nagylelken trje

-meg, de hitesse el a néppel, hogy a mi szerzetünk! a

többi szerzetek minden tökéletességét magába foglalja

-s hogy a barátok hivatalokra és üzletekre képtelenek...

Kutassa hibáikat s hozza azokat ravaszul és mélabús
'

szánalommal napvilágra. Eülönösen szigorúan kell

bánni azokkal, kik mellettünk az iskolákba tolakodnak."

6. Gazdag özvegy ek megnyerésére oly

atyákat kell kikeresni,, kik már túl vannak a fia-

talságon, de megnyer modorral s még frissel szép é&-:

erteljes kinézessél bírnák. Ezeknek; igyekezniök kéli;

hogy a gazdag özvegyek lelki tanácsadóivá lehessenek,
~ ket az özvegyi állapot érdemes voltában megersit-
, sék, a házasság nehézségei, veszélyei s viszontagságai

,
tekintetében felvilágosítsák, s ügyéljenek reá," nehogy

"^háztartásuk a cselédség áttal elhanyagoltassék. Ajánl- V

hatnak nekik oly vlegényeket, Mk látszólag tetszet^-v^

sek
,
de úgy fessék le nekik azokat , hogy elmenjen a-

kedvök a házasságtól. Sokkal jobb az özvegyeket a-

szerzetesi fogadalmak számára nyerni meg. Sokba ke-

rül vendégeket s fiatal embereket távol keU tíök:
- tarfani

,
a házi cselédséget pedig a mi teremtmé-

nyeinkké tenni. Ha pedig Jézus szegénységére utasí-

tanának bennünket, ki kell nekik jelenteni, hogy
isten egyháza monarchi ává alakulván át,

csak tekintély és hatalom által tarthatja fenn magát.

7. Ha az özvegy már ennyire jutott , a szerzet

érdemeiben való részvételre lesz bocsátható. A gyón-
tató evégbl látogassa meg t gyakrabban, mulattassa

' t kellemesen
, legyen elnéz a gyóntatószékben. Ha

-
-
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leányaik féqhez mennek , csináljon- verset ez alká-
-

lomra... Beszéljen nekik a szentek tökéletességérl,'^
kik legközelebbi* rokonaikat mellzve,-^
minden vagyonukat a szegényeknek ad-

ták... Ha hségének és bkezségének kézzelfogható

jeleit adta, mindént meg lehet neki engedni, amit
"

érzékisége követel, de minden nyilvános botrány kike-

rülésével.
~

8. Oda kell, törekedni , hogy az .atyák fiaikat

szerzetünkl)e adják, és pedig jÖ módjával vagy eröszak-

,,kal. Oly országokban , mejynek nrai társulatunkhoz-

tartoznak, á rokonoknak nem lesz bátorságuk ez ellen

felszólalni, s ha teszik, hiába fogják tenni. A fejedel-

mek nevelinek azonban mindig a mieink közöl kell,

választatniok.

/ 9. A gyóntatok mindig rajta legyenek, hogy

kollégiumaik jövedelmeit szaporítsák ; ha ezt nem te-- _

szik, eltávolítandók. G-azdagoknál oda keU - törekedni,
~

hogy javaikat ránk irják s magok érjék be évdíjakkal,

hogy istent annál nyugodtabban szolgálhassák. Egyet-
len fiúknál mindent meg kell kisérteni, hogy szerze- -

ttokbe vonhassuk ket. Merészen fellépve el kell

ket szüleiktl idegeníteni s bebizonyí--

tani nekik,- hogy isten eltt, a legkedvesebb áldozat az,

ha k, bár szüleik tudta nélkül s akarata eUenéfe is,

a világot elhagyják. A hol fiúk. és leányok vannak,~ el-

ször a leányokat keU apácákká, devotusokká tenni, azután

a fiúkat. A gazdagoktól pénzt kell kölcsön venni, aztán

a szegénység rügye alatt a visszafizetést mindaddig

elhalasztani, mig valami betegség nem következik be,



/ mely alkalommal igyekezni kell a beteget az adósság :

elengedésére bírni. így lehet, az örökösök haragját M- "=

kerülve, a szerzetnek legjobban használni. H és ra-

gaszkodó orvosokát is- igen tanácsos szerezm*.

10. A szerzetben külsleg szigorú rendnek s fe-.;]

gyéleninék .
kell uralkodnia. Beteges vagy hanyag ta->

"

gok eltávolítandók, vagy bármily módon'mortifikálandk'c

(sic !) hogy mégszabaduljunk tölök. '-'

• 11. Nehogy azonban a kizárttak n]ekünk árthas-' :

sanak, igyekezni kell nekik minden módon ártani ^
a

másodosztályú devotusok, cselédek s mások által, ket
*

hamis bizonyítványok által hitelöktl megfosztani s":

csak sajnálattál és részvéttel beszélni rólok.

12. Fiatal emberek választásánál mindenekfelett
'

arra kell nézni, hogy jó családból származó, gazdag,

tehetségesés szép külsej iQak legyenek. Az ilyenek-

nek tehát lehetleg kódvökben kell járni, igyekezni,

kell ket T3allépésekre csábitani
, hogy aztán a bünte-

tés ellen megóvhassuk s ezáltal a szerzetbe lépésre ,

bírhassuk. ._ ^

13. G-yóntatóinknak óvakodniok kell az apácákkal-
-

való barátságot megrontani, kik legelkelbb jóte-.

vöink lehetnek. Sok van köztök, ki menyasszonyi

kincsének felét nekünk adta, s azonfelül rokonait- a mi

érdekünkben megdolgozta.

14.. G-azdag özvegyek gyóntatóit a társaságnak

els sorban kell megtartania és kedvezményekben ré-;

szesítenie', ha azonban megvénülnek , fiatalabbakkal;;^

kell ket pótolni, kik még teljes erben vannak. Ezek:-:

;.-
- '

-. ' 2* :. Al:
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után leginkább kell a kémeket ^ pedellusokat ,
s több"

efféléket pártfogolni.
' Kedvezményeket kell nyujtaüi

azonfelül gazdag és tekintélyes inaknak is, kiket els'

sorban^keU Eómába küldeni, valamint azokat, kik vár

gyonuknak legalább felét a szerzetnek adták. Termé-

szetes, bógy azokat is még kell becsülnünk, kik -

ily:

ilQakat vezetnek hozzánk,

15. Külsleg megvetést kell mutatni a pénz és

gazdagság iránt ; középszer, hétköznapi alamizsnát^

valamint közönséges emberek -eltemetését a szerzet

templomaiba, vissza kell utasítani. Csekély javakat a

körülményekhez képest vissza is lehet adni, de a rajok

fordított költségeket elbb jól felszámítva, le kell be-:

llök vonni. Végül intetnek az elöljárók, hogy e tit-

kos tanácsokát , gondosan megrizzék ,
s csak kevés,

'jól megválasztott atyákkal közöljék, kik azoknak a.

társaság javára hasznát vegyék. Ha e tanácsok , mitl

.isten óvjon, idegenek kezébe esnének, kereken ta-

gadni kell azokat, s ezt a mieink által, Mk ez

utasításoka/t nem ismerik, esküvel is ersíttetni, s el-

lenökbe felhozni nyomtatott szabályainkat, melyek
ezeknek épen ellenkezjét tartalmazzák. Ersen keU

rá vigyázni, nem vesztette-e el azokat valaki, s aki

azok' biztos megrzésében hanyagságot vagy bnt kö-

vetne el, könyörtelenül kicsapandó. E. tanácsok létezé-

sét különben minden körülmények közt kereken, el kell

tagadni.

E parancshoz híven a jezsuiták nem mulasztot-

ták el e titkos utasításokat mindig bátor szen:ybelén-
•



seggel eltagadni, pedig nem, foglalnak magókban egye- -

bet, mint azon vezérelveket, melyeket a jezsuiták tet-

teikben mindig szem eliStt tartanak. Egész történetök

e titkos szabályok kerékvágásában mozog. Még alig

beszéltük el a szerzet történetének fél, és pedig ^elsö

félszázadát, midn még a keletkezés küzdelmeivel yólt

elfoglalva, és e történet csak példatárul szolgál", e sza-

bályokhoz. Nem rettentek vissza lázzadástól
,

háború-

tól, orgyilkolástól, visszaéltek az.iskolávail,' a szószék-

kel és gyóntatószékkel, hogy a társaság, anyagi érde-

keit elmozdíthassák. Összeköttetéseik áltál
"

kezök

mindenhová elért, az emberek féltek tlök, és volt rá

okuk, . Már Montesquieu írta - rólok : „Félek a -

jezsuitáktól, iert ha egy nagy urat megsértek, meg-
feledkezik rólam, vagy én róla, vagy elköltözöm más '^

országba, de ha a jezsuitákat bántom meg, mindenütt

utolérnek." "'^

A jezsuiták titokban, de borzasztóan szokták

magokat megbszülni. A jezsuiták kollégiumaiban oly

börtönök : -vannak , mint a kapucinusokéiban-, inelyek

már gyakran lefestettek. Rómában külön nevk van a

missiói állomásot szerint, u. m. China, Japán, Pa-

raguay; s ha valaki egy eltnt páter után kérdezs-

ködött, azt mondták neki , hogy Chinában , Japánban

vagy Paraguayban van , s a becsületes yiiágiak .azt

hitték, hogy az illet más világrészben vau missió-

ban, míg Róma földalatti börtöneiben szenvedett. Mi-

dn :
Münchenben az igazság rátette kezét a kollé-

giumra, annak börtönében tizenegy jezsuita ruhába

öltözött rothadásnak indult hullát találtak bilincsbe



verve, kik éhen haltak a. tömlöcben. A páterek azt

mondták, hogy rültek voltak. De hogy mitl rültek
^^

meg ,
s hogy , ha megrültek miért verettek láncra,;s

miért haltak meg, és hagyattak holtan a bilincsek-

ben? e kérdésekre nem tudtak, feleletet adni.

S u a r e z , a jezsuiták . leghíresebb kasuistáinak

egyike ,
azon majdnem hihetetlen kérdést veti fel :

„Szabad-e ^^ testvért, a táplálék megvonása által, las-

sanként éhen halatni?" — s ezt feleli rá: „gy lát-

szik, szabad; mert az ilyen ember nem arra Ítéltetik,

hogy megölessék, hanem csak arra, hogy mintegy

magátél, bensleg elhaljon." (Videtur posse, quia talis

non damnatur ut occidetur, séd tantuni, ut quasi áb

intrihseco moriátur.) E munka folyamában fogunk

még a jezsuiták kasuistikájával s „Compendium theo-

logiae möralis"-ukkal, mely fiatal gyóntatóiknak uta-

sításul szolgál, foglalkozni.

De térjünk vissza azon jezsuitákhoz', kik panaí
szukkal V. S i x tushoz fordultak. E pápa 1590. aug.

23-kán meghalt, mieltt még a szerzetes rendek re-

formjához láthatott volna, utódja Vn. Orbán -csak

12 nappal élte túl megválasztatását s m^g csak meg,
sem koronáztatott, XIV. Gergely vak imádója^ volt

a jezsuitáknak s mindenkit elátkozott, a ki csak szelni a

is mer ellenök. E pápai buUa támogatásával Aqua-
viva generális beérhette volna, de úgy okoskodott,

hogy a több jobb az elégnél s 1593-ban, a szerzet

ötödik közgylésén, egy- igen szigorú decr«tumot ada-

tott ki mindazon jezsuiták ellen, kik azon üi'ü^ alatti
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hhogy szent buzgalom készti ket az eredeti szerzet-

•

^szabályok fentartására , folyamodásaikkal a pápához
-

^^mernek fordulni. .

rK "E decrétumban olvassuk?: „Az effélék elfajult

fiai szerzetünknek, mert oly dolgokat kivannak, nie-

í:lyek intézményünk alapjait nyilván látbatólag megin-

|íagainak s a constitutiók által megszabott kormányfor-

5 liiát megváltoztatnák , hogy újonnan megállapítötT

?_;íormák szerint a társaság egész épületét aláássák -és

Halá^aibl felforgassák. Az ilyenek tehát
,
a kongregá-

;ti<í Ítélete szerint , mint üy nagy zavarok okozói, mint-

ííMá^ok elcsábítói s bntársai, mindazon censurák és

^büntetések alá esnek, melyek a pápai bullákban fog-,

vialtatnak. Azonkívül, hogy mindnyájan, mint a visz-
'

: szavonás okozói a társaságban , belle bélpoklosok gya-

i?:nánt .kitaszítandók ,
a generális különösen fenntartja,

r^jnagánafc a jogot, ket még kicsapatásuk eltt belá- •

írásához képest megbüntetni. Ha azonban bizonyos

akadályok nem engedik meg a szerzetbl való Mzára-

:*ítlsükát , veszítsenek el niinden hivatalt
,

fokot és

; niéítóságot , valamint minden szavazási szabadságot.'*

;^ L Ez volt sikere néhány spanyol és portugall jezsui-

j^tának^ kik a pápai székhez fordultak, hogy szerztök

: reformáltassék s eredeti alakjára visszavezettessék. A
vj ravasz, ármányos és erszakos Aquavivának nem volt

?|nyugta mindaddig , míg V. Pált rá nem vette nemcsak

fáira , hogy ezen
,

az egyház történelmében páratlan

idécrétumot egész kiterjedésében megersítse, .hanem

íí^árra is
, hogy a szerzet generálisának korlátlan teljha-



talmat adjon a legönkényesebh szigorral járhatni
• el an-

nak áthágói ellen.

De hagyjuk ket tovább gazdálkodni isten dicssé-

gére Portugálban , mely az ségélyökkel Vesztette el

önáílását ,
és lássuk

,
mikét miveltek más orszá-

gokban.
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XI. F^ezet.
^ (Á jezsniták Lengyel- Svéd- és Oroszországban.) ^ ;

A jezsuiták már 1570 körül megkezdték hódító'

hadjárataikat Európa éjszaki részében, de csak ritkáa

mutatták magokat azoknak,, amik valóságban voltak.

L e n g y e 1 r s z.á g b a n, hol józan türelem volt irány-

adó minden vallásra nézve, de a katholikus bírt legtöbb

követpél , a társaság tagjai szerzetesek gyanánt lépteE;

fel, mig Svéd-, í)án- és Oroszországban álöltözetben je-

lentek meg és ürügyül . adták, hogy világi dolgokban
utaznak. Lengyelországban kezdetben teljes közöny ural-

kodott irántok, melynek fedezete alatt provinciálisuk

M a g i u s alatt
^
kinek sikerült a vünai püspök párt-

fogását megnyernie , titokban és csendben készítették-

el magoknak a tért. Néhány évvel utóbb az. Erdély'-

"trónjáról Lengyelország királyi székére meghitt Báthory
István, a hagy birodalom minden részében megengedte
hekik kollégiumok és házak építését;, ugyanazon okbóL

melybl ket Erdélybe befogadta volt , hogy t. i. az ií-

jüság nevelésének ersebb lendületet adjon. •% y

István, korának legfelvilágosodottabb fejedelme volt,

és nyíltan hirdette , hogy á királynak nem szabad alatt-'



valöi lelkii&meretén uralkodni akarni. Hogy a jezsuitákat

mégis befogadta, csakis annak tulajdonítható, hogy nem :

ismerte ket. Midn Erdélyben a rendek erélyes fellér

pése a jezsuiták által nevelt Báthory Zsigmondtól kier-

szakolta a jezsuiták eltávolítását az országból, Lengyel-

országot már két jezsuita provinciára' osztották ,
s húsz

városban bírtak házzal és kollégiummal, de gyors. térje- .

désök dacára, katholikusoknál úgy mint protestánsoknál,^^

általános gylölet tárgyát képezték. Mindenfell jött ,eL-

lenök a panasz, hogy befurakodnak a. családokba, örök-

ségeket zsarolnak ,
a különböz vallású szomszédok közt

viszálkodást szítanak, s a rendek csakhamar itt ig éles

oppositióban állottak miattok a király ellenében.

Ez idtájt Prosnoviczban a nemességnek egy e'm- í

lékirat nyújtatott át, melynek szerzje, fájdalom, ismér;

rétien, s mely világosan bebizonyította, hogy a Lengyél-

országban^.uralkodó belviszály fokai a jezsuiták, l

Ez emlékirat felsorolja gazságaikat ,
aztán kifejti,;

hogy minderre természetesen a vallás érdekében keresir-c

nek ürügyet ; de az kétségtelen ; hogy a jezsuiták er^
szakos és kegyetlen vallásldözésök által többet ártottak

mint használtak a
'

katholicismus ügyének. A máskép

gondolkozókat nem kapacitálás utján, nem okokkal még-
-

téríteni, hanem üldözni és gyíílöltekké temii törekszenek.

Bármennyire dicsérik némelyek nevelési rendszeröket, a

tapasztalás megmutatta, hogy az i^ak tudatlanul hagyják
el intézeteiket, hogy egyetlen tudományuk abban áll, hogy;

tehetséges embereket oktalan pedanteria segélyévél el-

tudnak tompítani; tudjuk, hogy sok jezsuita kollégiumok-
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ban nevelt nemes ifjat csak akkor váltak képesekké a

közügyet valamely .mödon szolgálni, ha utazás és önálló l

^tanulmányozás segélyével sikerült az iskolában beszítt
'

jezsuita szellemet levetkezniök ;
s még ekkor-sem voltak

oly használhatók, mint azok, kik középszer protestána

intézetekben nyerték nevelésöket. Tudjuk azt is , hogy
a jezsuiták iskoláik tanszékeit rövid esz, de a szerzet

elveiben jól dressirozott emberekkel töltik be
,

élesesz

'és tehetséges tagjaikat pedig az udvarok és kormányok
körében tartják , hogy itt a szerzet érdekében árraány-

kodjanak."

„Lengyelországban titkos, de hatalmas befolyást

gyakoroltak a királyválasztásoknál, hogy a királyi te-

kintély védelme alatt hasznosabban mozdíthassák el

céljaikat. Liflandban, Bajában, Volhiniában, Litvániában

zavargásokat idéztek el
, Krakóban elkergették a pa-

pokat, hogy templomaikat elfoglalhassák. Ok gyúj-
'

tották fel a krakói lutheránusok templomát , mi

az egész várost kitette az elégés veszedelmének.

; Fehér-Oroszországban erszakkal foglaltak birtokokat,.

s megrabolták a vagyonosabb polgárokat. Lengyelországi
-

kollégiumaik valódi paloták és megersített várak, telve

a néptl kicsalt és kizsarolt kincsekkel. Nem csudálhat-

juk, ha az elhalt birodalmi kancellár és tábornok Zá-^

'moyski- János azt mondta, óvakodjanak ez embereknek •

részvételt engedni az állam ügyeiben ; nem csodálhatjuk,

ha,a krakói püspök oly embereknek tartotta a jezsuitá-

kat, kiknek egyenes hivatásuk a kathoUkus vallást

aláásni ,• lázzadásokat szítani ,
á becsületes hazafiakat

'

elnyomni s a nép erkölcseit megrontani." Yégl az irat
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szerzje á Mres. Dr,Pirfe hivatkozik, ki azt mondta,

hogy Lengyelországnak nagy szerencsétlensége, hogy a

jezsuitákat ki nem kergette, s tényeket hoz fel, melyek,

"éget szükséggé teszik eltávolításukat. .

'

Ez irat, bármily jól volt írva és indokolva, csekély

hatást tett, mert a nagy hátalomra jutott jezsuiták-már

biztosságban voltak aziránt, hogy a szerencsétlen or-

szágban, minden magángyülekezetben úgy mint ország-

gylésen, ki tudják magoknak a szótöbbséget csinálni.

Az ország jobbjai csak azt tudták kivinni, hogy a jezsui-

táknak megparancsoltatott, hogy kollégiumaikbán csupán

a nevelésnek és tanításnak éljenek, s elrehdeltelett, hogy
azudvarnálcsak egy jezsuitának, a kii'ály gyóntatójának

legyen szabad laknia. Misem történt az állam nyugalma

biztosítására, a polgárság kivánatainak teljesítésére, a

világi papság és azegyetem jogainak biztosítására, me-

lyek a jezsuiták által naponként megsértettek. Megha-

gya,tott szánáukra. ezentúl is , a vétkezés korlátlan sza-

badsága, melyet teljes mértékben ki is zsákmányoltak.

Nehezebben tudtak S v é d o r s z ág bá befura-

kodni. Az összes nép protestáns volt
, mig végre lH.

János királyt neje, a Jagelló házból származott Katalin

rávette , hogy a jezsuitákat az országba bebocsássa. El

is jöttek, de világi álöltözetben, nehogy magokra vonják a

nép figyelmét s bizalmatlanságot gerjeszszenek. ALö-
wenben-nevelt Nicolai Lrinc különös buzgalmat fejtett

ki a szerzet meghonosításában. A király a theologia ta-

nárává nevezte t s megbízta egy új lithurgia készítésé-

vel. A többi jezsuiták csak álruhában lopództak az or-'

szagba, de Nicolai még meszszebb ment. Protestánsnak



'

adta M magát szemben" a közönséggel, és Luther iratai-,

b(^l igyekezett a jezsuita tanak helyességét bizonyítani!:

. Miután azonban belátták, hogy a nagy reformátort in-'

káM nevetségessé tenni, niintsem megcáfolni igyekszik,C
*

jiagy ln a megbotránkozás ; a nép lármázott, s a íendefc.

bepanaszolták a csalót, ki jezsuita létére protestánsnak"

adja ki magát. A becsületes emberek undorral és meg:
-

vetéssel fordultak el tle
, a király zavarba jött, s a je-

zsuiták azt tanácsolták a protestáns uralkodónak, hogy-

-kérjen a pápá,tól segélyt, hogy dicsséges szándékát népe

ellenére megvalósíthassa. .

. János -király csakugyan, követet küldött Eómába, ;

de egyszersmind véle nényt kért az új lithurgia fell, az,

összes papságtól, melyet ez kivétel nélkül, mint „kathO'^

likus jnérget^' élvetett. A papok azonban nem értették
'

meg a király szándékát, ki, bár formaszerint szabad vé-

leménynyilvánítást kivánt
, mégis csak saját akara-.;

tának helyeslését várta tölök. A király felháborodva, a.

papság legbuzgóbb szószólóit, mint önfej és lázzadó :

embereket börtönre vettette.
"

•

Pápai legátusnak P o^s s e v i n Antal jött Kómából

Stockholmba, de ez is álarcba bújt s a királylyal egyet-

értöl'eg a császár követének adta ki magát, hogy a népet
tévútra vezethesse. XIV. Gergely utasításul adta néki,

-'hogy a kafcholicismust nyilvánosan léptesse életbe Svéd- .

országban. Possevin, kit Savoya völgyeiben mint a kard

és máglya emberét tanultunk ismerni, nem helyeselte
társainak titokba burkolódzó, csúszó-mászó eljárását,

Jianem mindenképen leplezetlen erszakkal kivánt fel-

lépni. De Svédországnak volt alkotmánya, voltak rendéi,



kik azt híven riísték, s a király belátta, hogy koronája- .

val játszik, ha erszakos vallási rendszabályokkal nyúlj
az alkotmányba, miután pedig a trónhoz jobban ragasz||;j

kodott, semhogy azt kockáztatni akarta volna, elhatárzá^

hogyez alkalommal is álutakon, csendben de kitartó^uiiv

fogja megkisérteni , nem lehetne-e népének Kóma; ía|;|

nait nyakába erszakolni ? .

' ^

r-'-:\'''-F-^-}:'^i^^^M

. .
E dicséretes szándék végrehajtásának kézdetéfifé

Stockholm fotemplomábap egy új szószékét áUítta1»tÍ^

melyén ÍTicolai bebizonyítani igyekezett, hogy a szentek.íí^

segítségül hívása evangélikus tan. Alig szotott ja népgi

egy kissé e tanhoz ,
a király s a jezsuiták egy jelentési

kenyebb lépést tettek, s behozták a halottak csontjainak S

iinádását. Élt — bár már félig elmosódott vonásokban^f
- a nép emlékezetében lErich király, ki 1155-ben yá^í|

lasztatott Svédország királyává, ki a keresztyénség -bé^^s

hozatalát elmozdította , Norvégiát ismét békés útóní-

egyesitette Svédországgal, Finnország déli részét; mé^|
térítette s a törvényt némely pogány maradványökf|tf

niegtisztította. Magnús dán herceg által Upsalábanmég-|íi

tániadtatván, lefejeztetett, utpbb pedig szentté avattatott-;:

és Svédország védszentjekéut tiszteltetett. János királyn

e férfi csontjait kiásatta, aranyba íbglaltatta s romár ce-í^

rimqniákkal átvitette a templomba, hogy ott megimád^;!

ják. Á kíváncsiság sok embert vont oda, s megkezddött^Ji
az ereklye imádás veszedelmes divatja. Nyomon követfe-;

azt egy egyetem alapítása, melynél csak jezsmták\ne|;/^

veztettek tanárokká, mialatt svéd ifjak külföldi jéz;suita^^

kollégiumokba küldettek nevelésre
,
mert a jezsuitáiul

mindig szem eltt tartották azon elvet, hogy ákiéf^zíll
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i^uságr azé a jöv. Miután a Mrály titokban áttért a

. katholikus vallásra , palotájában egy kápolnát építtetett

magának,, bol római szokás szerint naponként núsét-í

olyastatött, gyónt és áldozott; Mindenkép elmozdították; ;

ultramontán katholikusok becsempészését az carszágba^y

Az npsalai érsek ugyan nyiltan fellépett e csalárd gaz^ -<

dálkodás ellen, nagy hatással írt a jezsuiták ellen, sM-'í

mutatta a katbolizáló törekvések hazafiatlan voltát, de' a/í

- megtámadottak nem zavartatták magokat általa, baneml.í^

to\ ább írtak és prédikáltak Eóma érdekében.
'

;í; 2:j

A bigott és babonás királyné egészen szerelmelírv

volt a jezsuitákba, s fiát Zsigmondot, kire István királjr^";

halála után a lengyel korona szállt, e szerzet kézébeiv

adta s általa neveltette. Hogy a lengyel választó kirájy^ ;:

. Ságban trónjelöltül fellépbessen, L ele s z i János jó- -

zsuita által teljesen római elvekben neveltették, .nen^r'

gondolva meg, hogy épen ezáltal vesztheti el jogát a

-svéd kóronára.
'

::':;rí

Bármily ersnek látszott Katalin hite, végórájábaic^.

-mégis alapjában megingattatott. Haldokló ágyán ugyan ,

Zsigmonjdot, ki 1588 óta a lengyel koronát viselte^;,

megeskette, hogy hú marad a katholikns hithez s azt ;

hitte
, hogy ezáltal istennek kedves dolgot cseleksziki ;

de azért ellenállhatlan félelemmel volt eltelve a, purga-'
tórium iránt, melyet a jezsuiták kell borzasztó^ színek-.

" kel festettek le eltte. Iszonyú lelki szenvedések közt

fetrengett ágyában, csupa borzalomból nem bírva meg-:
halni

, mig végre Yersevec Sztaniszló, gyóntatója,.

. azon biztositással igyekezett t megnyugtatni , hogy a.

purgatórium nem létezik s a róla szóló tan csak'

^
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mese, a nép elrémítésére. Katalin naegbotránkozva

^Vhai<; nieg.
'

;\

János király szerelme a jezsuiták iránt is múlni

kezdett, midn magát Possjevin Antal által megcsalatva

>; látta. Ez ugyanis azt igérte volt neki, hogy a jezsuiták

X: befolyása által Liefland birtokába fogjuthatni ; de midn
^^ia svéd- és lengyelországi béke épen Eossevin közbenjá-

rásával köttetett meg, benne Lengyelország igényei még
tieflandnak azon részére is elismertettek és megersít-

? .tettek, mely már tényleg Svédország kez.ében volt. A;

: királynak e miatti boszankodását második neje, Bielka

^
; (junila, ki sem a jezsuitákát, sem Eórna ármányait nem .

szenvedhette , felhasználta arra, hogy a jámbor atyák
- elször az udvartól, aztán a birodalomból eltávolíttassár

nak; Tanszékeik csakhamar ellenfeleikkel rakattak meg
s mindazok, kik ezentúl a katholikus vallásra áttérnének,

: számzetéssel fenyegettettek. így használtak Svédor-

szágban a kathoKcismusnak.

János halála után a birodalmi gylés az egész or-

"-'- szag számára megállapította az ágostai hitvallást, az
'

istentiszteietet megtisztította minden római cerimoniá-

tól., se határozatokat Zsigmond lengyel királynak '-is

.megküldte, hogy esküdjék meg rajok s hagyja helybejQ,

mieltt még svéd királylyá koronáztatnék. De Zsigmon-
dot fiatal kora óta a jezsuiták sokkal jobban félrevezet-

ték, semhogy a józan ész szavára hallgatott volna; s;

midn Svédországban megjelent, nemcsak egy pápai

legátust, hanem, egy csomó, a svédek által gylölt jezsui-

tát is hozott magával. Nem volt tehát csuda, hogy a 1

rendek Upsalában kelt határozatát megsemmisítette, a

*



katholikus vallás nyilvános behozatalát kívánta, s a je-

zsuitáknak megengedte, hogy terjedelmes, mindenféle

idegen jogokat sért privilégiumaikat teljes mértekben

gyakorolják. Az ország megbotránkozott ez eljáráson,

minden szószéken megszólalt a panasz a vallásszabad-

^ ság csorbítása felett
,
mert a jezsuiták, tudván hogy a

király védelmére számíthatnak, erszakosan jártak el-

térítésökben , nem riadva vissza a legdurvább kény-

szertl sem
,

s Róma tekintélyes összegeket küldött

. jezsuitáinak , hogy Svédországot az egyedül üdvözít(5

egyház kebelébe visszacsalják, bizton remélve, hogy
azt 'Péterfillér alakjában majd kamatostul visszakapja.

De a közönség nyugtalankodni kezdett. A nép

úgy okoskodott, hogy a király még nincs megkoro-

názva, tehát nem kell neki engedelmeskedni , és sokan

Mvánták, hogy Károly, Ostgothland hercege koronáz-

tassék királylyá. E végs eszközTiöz folyamodni azon-:

- ban még sem Károly, sem a rendek nem akartak a

végszükség órája eltt, s újra megkísértették lelkére

beszélni Zsigmondnak , még pedig oly sürgetleg, hogy
ez megijedt, és mindent , amit tle kívántak, megígért,,

természetesen azon jezuitikus reservátával,hogy lehet-

leg keveset, s hacsak lehet
, mítsem fog belle meg^

tartani. Maga a legátus engedékenységet tanácsolt

neki, megmagyarázván, hogy katholikus fölfogás sze-

rint nem köteles oly ígéreteket teljesíteni, melyeket
' meggyzdése ellenére s a kényszer nyomása alatt tett.

Ezzel kapcsolatban kísérlet történt Károlynak orvul

meggyilkolására, ki azonban jókor megintetvén ,
a ve-

szélyt szerencsésen elhárítá magáról.
JezSTták tört. II, 3



Miután a nemzet kivánatánat minden pontja -a
-

papíron teljesíttetett, Zsigmond megkoronáztatott.Amint

a koronát fején érezte
,
Wven azon katholikus elvhez,

mely szerint eretneknek adott szót nem kell megtat^:4

%ani
, nyiltán életbe léptette a katholikus valMst,vv?

-katholikus tanácsosokat választott magának s a protés^í ,

tánsokat minden tekintetben háttérbe szorította, szóvalk
a jezsuita növendék csakhamar egész meztelenségében m

állt a világ eltt. Alig ment ismét Lengyelörsz'ágb^;,--

a rendek szabadságaik megsértése felett panaszkodtak^ i

s nyíltan kijelentették a királynak, hogy kénytelenek^^

lesznek t a koronától megfosztani, s azt annak adni, "^^

ki kész az országot saját törvényei szerint kormár-}

nyozni. Zsigmond ,
kit minden igazságérzet hiányában

csak vad fanatismusa vezérlett^ Lengyelországbafl igyor-:~s

san sereget gyíijtött, megszállta Stockholmot é& IKat-^^f

mart
,

s egy ütközetet is nyert ,
de Linköping móUett':;,

két nappal utóbb megveretvén ,
ismét Mszoríttatótt az-í-

országból, s a trónt Károly herceg foglalta el^ .IX.-^

Károly név alatt. így Zsigmond kevés évek alatt a

második király volt
,
ki trónját a jezsuiták barátsága -;

által vesztette el.
::^j^ •;

Possevin Oroszországbais benyomtüt, má-: ;

gával vivén egy sereg jezsmtát különféle álöltözétefe:-;

ben. De az oroszok
,
bár mélyen a babonába valánakl-'

sülyedve, az apáiktól öröklött görög babonát többre

becsülték az idegen rómainál s nem akartak errl haÚ,-^

lani sem. Midn azonban Possevin elvette
'

c^bítárf^

sának rendes eszközeit, a fényes ígéreteket, Wászii-4v^

jevics Iván cár ingadozni -kezdett s reményt adott'; a|;



páternek a görög és latin egyház egyesülésére. Az

angol követ azonban csakhamar semmivé tette e re--^

ményt, a^pápa teljhatalmát és Eóma uralomvágyái-

oly találó színekben festvén le a cár eltt, hogy ezr

saját hatalmát kezdte" félteni, s nem akart az egye-^^
' siüésröl többé hallani

'

sem. A: ióbortos H. .Fedor cár

alatt azonban ide is sikerült betolakodniok. JPedor
, ki-;

~a birodalom törvényéi ellenére katholikus nt vett fe-'

leségül, Kreml-ben adott lakást a jezsuitáknak, mindene-
módon pártfogolta iket s megengedte nekik, hogy nyil-

"

^ vános istentiszteletet tarthassanak.- Ezek azonban., "s7

fkép Knermkovszky Miklós jezsuita, a maguk ^^

módja szerint visszaéltek a szószékkel. A cái*- és pártV^
_ fogolt jezsuitáinak gazdálkodása végre oda vitte a dol-

^'

got, hogy egy szép éjjelen a Kreml egy csoport lázzadó

által megtámadtatott és Fedor agyonlövetett,-
~ a/

harmadik uralkodó, ki a jezsuitáknak köszönhette bu-:

kását.. Halála által Oroszország ezektl is hosszú idre ^:

megszabadult.
"

T

3í



ZII. Fejezet.
. •• --

-

, (Angliában. — ,0t jezsnita-összeesküvés. — Kiüzetésk.)

"{' Angolorszagban Vili. Henrik s még inkább a
- nagy Erzsébet alatt mély gyökereket vert a reformá-

tió. A pápaság átkoz<5dó buUái nem levén képesek a

;. prptestantismust a britt szigeten kiirtani, V. Pius más
eszközökkel kisérté meg nyomatékot adni átkozdásai-

nak. Az úgynevezett Colleginm Eo'manumban sok angol

i§ú nevelkedett, kik mindannyian setét szerzetesi szel-

lemben neveltették, s most a pápa a spanyol királyt

és Lothringen bíbornokot rábírta, hogy állítsanak Dou-

vayban és Eheimsban hasonló jezsuita tenyészdéket.

Ezekben az angol ifjúságot Piusnak azon 1570-iki

bullája szellemében tanították, ^peiyben Erzsébet

királynét a "keresztyénség testérl lerothádt tagnak

nevezi, mindenféle más válogatott szitkokkal illeti,

trónvesztettnek nyilvánítja^ s alattvalóit hségi köte-

lességüktí feloldja. A tanárok az i§ak lelkébe gy-
löletet és megvetést csepegtettek eretnek Mrálynéjok

ellen
,
kit csak. zsarnoknak, az igazhivk üldözjének, -
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a 'lelkek elmérgesítjéiiek;iieTézték. E tanok rendsze-

res isndíMése mellett felizgatták képzel tehetségökeí

s azon gondolathoz szoktatták ket, hogy hazájokbaa

r a vértanúság koronája vár reájok.. Minden eszköz,.mely.

a célhoz vezethetett, j volt rajok nézve, nem riadtat

.vissza a lázzadástól s az orgyilkosság már nem volt'

•többé rendkívüli dolog rajok nézve.
.

'

;
E koUéginmokban a jezsuiták ágenseket nevelr-^

tek a pápaság számára, kik terveit Angliában elmoá-'

;
dítsák. Ez ügynökök élén a someíseti származású Per^.
son Eóbert állt, egyike a legvakmerbb embereknek,

kit a jezsuita szerzet legnagyobb s legérdemesebb-

tagjai közé számít. Különböz álnevek alatt egy sereg

röpiratot írt és terjesztett Erzsébet ellen, melyben íJt;

a legaljasabb; szitkokkal illette ; az országot, hol ka-'

tonának, hol szatócsnak, hol más valaminek öltözve

bebarangolta, mindenfelé elszórva a lázzadás mag\rait."

Person irataihoz képest még Luther s ellenfeleinek: po-:

lemiája is finom és udvarias volt. Nyiltan hirdette,,

hogy mindazon királyok s királynék, Mk az utóbbi

idben az angol trónon ültek, fattyak vagy eretneket

voltak^ hogy sem Erzsébetnek, sem az uralkodóház'

hercegeinek nincs joguk á tornára , mely egyenesen

Spanyolország legkatholikusabb királyát illeti; hogy-

senki sem köteles h és engedelmes lenni a királyné

iránt, mert a pápá, Mnek joga van királyokat meg-^
teimi és letenni, t elátkozta stb. E lázító pamphlet-

. tekét, melyek a becstelenség és hazugság bélyegét
'

félreismerhetleuül magokon viselték, a jezsuiták az

irodalom legnemesebb ágának tekintették. Eibadaneira
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l','

azokat a leghasznosabb müvecskéknek —
opuscula

1" atiEssima — nevezi,

Erzsébet azt tapasztalta , hogy
"

mindazok ,
kik

^*
.mint haza és felségárulók jónak látták Angliából meg- %:

-v-ngi-ani, vendégszeret fogadtatásra találnak e jezsuita ^;

^; kollégiumokban és figyelmessé lett veszélyes voltukra. -c

^ Hogy magát e tekintetben bvebbeii tájékozhassa;^ ar:^

Vt 3 rheimsi és római koUégiumba megbízható embereket -';

'"küldött, kiknek elzött katholikusokként kellett fel^f

iépniök, hogy az azokban uralkodó szeUemet mégis- >

elmerhessék. E kiküldöttek csa,khamar jelenthették
'

--- Angliába, hogy három jezsuita, 'C ám pi a n Eduardv -

;;
Severin Éudolf és Briant Sándor álöltözetbeii,r ;

3l' különböz helyeken pártra szálltak Angliában, hogy a -;

^
- képet a királyné ellen fellázítsák, és hogy ötven

'

em- -

^^'bert fogadtak fel, kiknek segélyével a királynét, Léi- /

center grófot és Walsingham államtitkárt még akarják ;¥

gyilkoltatni. Mindazok, kik e titkot felfedezték, Eliöt i,;

^éryörgy, Cradok, Sled, Mundi és Hill, esküvel ersí---;

etették jelentéseket, mire a három jezsuita elfogatott

és felakasztatott. v ; -•;

A jezsuiták dicsérettel halmozzák el . e Káropa

,'gonosztevt, fkép páter Campiant; ki-könyveikben >:

mint hs és szent, mint a katholicismus dics vértá-^í

. núja szerepel. És váljon halhatott-e meg három ily ;

válogatott gazember az akasztófán anélkül, hogy isten

hófehér ártatlanságuk bizonyítására valami - csudát nee^

míveljen? A jezsuiták ez alkalmat,sem mulasziják el,--;

iogy^-szerzetöket különféle csudás jelenségek hü leírá-

sával ne dicsitsék. így Bambin, M "Campian lóle-
-

1 "^:">i-



tét írta le, elmondja, hogy Alef bírónat vér íolyt ki: .

-keztyüjébl, midn az ítéletet kimondotta , s mégis _

midn kezét megvizsgáWák, legcsekélyebb sérülés nyof};^

mai nem voltát rajta; találiiatók ; st mialatt -^Caiü^íy

pián lelkét az akasztófán kiadta, a Tliem:se egész:vi^€ri|íí

megállott medrében s csak a szent halála után kéz^í^
dett ismét folyni.

'

^í^csí'

De mindé csudák' mitsem bizonyítanak. Ha Gám^:;|
-

pián tagadta is bnét állhatatosan, be volt róla^bifíg

zonyítva, hogy , á pap, majd katonának, majd Tilágina^í|
öltözve belopódzott katholikus családokba,- hogy az- e^e^^l^

~
állás és engedetlenség^ szellemét vi^e beljök, egyBtl|pg|

törekvésé volt a királyné és alattvalói közt a hsiég jés^H

engedelmesség kötelékeit megszaggatni. Úgy mint Pgr^^ríf

son, is terjesztett lázító röpiratokat, melyekkel a^ :tté^i ?t

pet felkelésre izgatta, s niindezek azon idben .vérpadíá^
~

vezettek, melyet Campian még akkor is megérdemeltig

volna, ha nem vett volna részt jegy külön.ösen á királyíÉeíSí

_ élete ellen intézett összeesküvésben. l^-^^

\ A vizsgálati iratokban felhozatik
, hogy jmMd^M

-jezsuiták a britt szigeten megjelentek, sohseraííiultííi

el négy év anélkül, hogy az állam ellen valami, ártilásií 3I

. ne követtek volna el. Ez állításnak csatányos bizóny^ííf
-

sagául jelent meg r584-bén Parry Vilmos, míutáSt'^:
'

Campian 1581-ben felakasztatott. Tönkrement ügyvéd^'-

volt, kicsapongás és pazarlás által elvesztette egész^/ea-;'

gyonát s most bármi áron ismét úrrá akart lenni. Ezen; íj

töltve fejét azon gondolatra jött, hogy isten nagyobb di-J:j<

csöségére Anglia királynéját meggyilkolja. E tárgyról";

-^.,



Velencében Palinio Benede,tto jezsuitával érteke-
'

,

,' zett, ki ily veszedelmes eretnek királyné . meggyilkolá-

;Sát szerfelett hasznosnak látta isten dicsségének növe-

li' lésére, s hogy Parryt szándékában megersítse, lán-

>.göló színekben festé le eltte a; katholikusok borzasztó
'

^l' sorsát Angliában, s fejtegette neki, mily rengeteg ér-

^- demet szerezpe magának isten körül az, ki e szereü-

esetlen állapotnak bármily módon végét vetné. Az
; orgyilkos útnak indult. Parisban egy földijével, Alán

- , Tilmossal találkozott, ki egy felségsért iratot írt volt

Erzsébet ellen, de aki még okoskodásaiban nem' ju-

:' tott él az orgyilkolásig. Parry Parisban is felkereste a

'•jezsui s páter Codret Hannibál nem gyzte
-

.; jeléggé dicsérni istenes szándékát. Parry erre.aje-
*

i zsuita kollégiumban magához vette az úr testét s a

/pillanat ünnepélyességének növelésére még Joyeuse és

,
Vendosme bibornokok is jelenvoltak a derék férfiú ál-

^dozásánál.

Londonba érve, Pariy azon ürügy alatt, hogy
-

j: fontos felfedezéseket kivan tenni k:észülben leV ösz-,

.~szeesküvésekrl , kihaUgattatást kért a királynétól,

íTnielyet ez meg is adott neki s t nyájasan fo-

gadta, st több ízben maga elébe bocsátá . Parry

V többször beszélt tanút nélkül a királynéval ,
de va-

lahányszor szemben állt vele , inába/ szállt a bá-

torsága, s neioa mervén térvét maga végrehajtani, kö- ^

zölte azt egy rokonával ,
K u e i 1-lel, azon remény-

f benj liogy kész társra fog benne találni. Ez azonban

cimboraság helyett feladta Parryt, s ez Palinionon és

•Codretén kívül még Chreikton Vilmos jezsuitát



vallotta be büntársakúl. Ez elbb a lyoni kollégium

rektora volt^ aztán Skóciába ment, s ott 11: Fülöp ^^^

spanyol királynak Anglia elleni terveit igyekezett él- jj^

-mozdítani, végre pedig álruhában magába Anglíábá^H

becsempészte magát. Chreikton elfogatván azt írta 2;

"Walsingíiam államtitkárnak, hogy Lyonban egyszer. ?

beszélt ugyan Parryval, de lebeszélte gyilkos szándékáról. J.

Chreikton, elég megfoghatatlanul, e vallomás alapján;;'

szabadon bocsáttatott. Már midn V. Sixtus JakaS:~;

skót királyt egy spanyol hercegnvel akarta összéhá-fii

zasítani, hogy a , római egyháznak visszaszerezze s^
Metelan kancellár e tervet ellenezte, Chreikton tervét -:::

csinált ennek meggyilkoltatására, mely csak azon szén- S

védett hajótörést, hogy nem volt elég pénze <)ly ein^?|

bért felbérelni, ki a tettél együtt annak veszélyét is %j

kizárólag magára yállalja. Életéhek bármely éve ele-í;:-;

.gend anyagot szolgáltatott volna eHtélésére, de azért' S

szabadon bocsáttatott , mig Parry Vilmos elnyerte ;:í

megérdemlett büntetését.
,

^ --t;

Hogy az ország nyugalma végre Tjiztosittas'sék,-

szigorú törvények hozattak az orgyilkolás , árulás-K^^

és lázzadá s ellen ,
a jezsuitáknak pedig ,

e diszés; j

erények apostolainak meghagyatott, hogy két hét alatt iií

hagyják e! Angliát ; aki pedig ez id eltelte
;
után áa|;

ország határain bell találtatnék , vagy abba vissza- -í;

térne, valamint az, aki neki lakhelyet ád, a felségáíu-

lás bnébe esik; a külföldi jezsuita intézetekben tanuló

angol i^ak azonnal térjenek haza , különben iszinte -^

felsógárulóknak tekintetnek. Úgy történt tehát itt iS' -

'mint Frandaországban, - de azért a jezsuiták különböz .



álcák alatt Angliában is -megmaradtak, s most már "-

útitokban mködve^ annál veszedelmesebbek lettek. -

r^,-
-

Nem sok id múlt öl s a jezsúitók ;egy nj qs2í:-^;/?§

szeesküvést szerveztek; melylyel a többi közt Stuárts^l

Mária vesztét is elmozdították, Mnek
katbolicism|i-';. |

^
sától sokat reméltek ; anélkül azonban, hogy magokat;

"

a veszélynek kitegyék. Az összeesküvés világi tagjai í>^

Stuart Máriával egjrütt a vérpadra hurcoltattak, á^piz^sí-;

terv szellemi szerzinek, a- jezsuitáknak azonban ha^ukíiSjc

szála sem görbült meg. ;: -SZi

Stuart Mária halála nagy csapás volt á pápáfats^Jíí

a jezsuitákra nézve
, kik, míg élt ,

t egykor tarótoa&g'

juttatni s általa az országot magoknak meghódíthatni ;^|J

remélték. Az idegen papurálom ftámásza: ; áz ország^ -J;;

kebelében elbukván,, az egyház Anglia legveszélyeseltíib?í||

külellenségével szövetkezett ellene. Sixtus MátkoztajEr^^rg
- zsébetet s n. Fülöp spanyol királyt rávette, incpson hódíil|l

.

-
hadjáratot Anglia eUen.-S mialatt a spanyol kényííraf^S

„nagy armadát" szervezte, mely isten segélyével AnglrátfS;

elfbglalandja, jezsuita emissárhisok járták be az Örszágo$f|^

mindenfelé lázítva és a viszály magvaitszórya. &arhe|Sit
"

Henrik,, ki mindenféle álruhákbán kóborolta: be a J>iro-:^í;|

dalmát, a- legbuzgóbb lázítók egyike vala, kiket a, szerzötjíi; :

Fülöpnek rendelkezésér0 bocsátott, Mndez azonbaiá hem|j|
használt. Erzsébet eszélyesebb király, katholikus aliítt-L;^

valóinak nagy többsége jobb ha.zafi: volt, senahpgypií-'tít^

szagukat örvénybe döntötték yplna.
- .

. ^í^Vv :í^|

E -kísérletek hajótörést szenvedvén, a jézsuitá|iis-r^P

mét szokásos fegyveröJdiöz ,
a gyüokhoz folyamoidtafc^^í^
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Holté jezsuita Tullen Patrikot bírta rá, kísértse

meg a királyné meggyilkolását, a mi isten eltt igen

kellemes cselekedet volna, t)t bünbocsánattal és azúr tes-

téyetelre éllátval Cresweljezsuita ki ez idben Spanyolor-f -:

szágbiOr'tartzkodott, Filopater András név alatt, ugyan-
-

ekkor egy átkozódó röpiratot adott ki Erzsébet eUen, :

*

jnély:btó t méltatlan szitkokkal ha-lmozta el s a népet

fnyiítan lázadásra szólította- fel. Midn T ulle n terve

nLÍsglílsult,: nemsokára W i 1 1 i am s és T o r k ^i jélen-

tekmégi Mket hasonlókép páter Holté világosított fel a: :

királygyilkblás istenes volta felett s látott el bubbcsá-
.;

líaMál és minden szükséges szentséggel, s hogy mi ie v;

idányozzék, ez alkalommal Person jezsuita írt dicsbeszé- .-

:^et {az orgyilkosokra.- .
'

;^

;v^;;:2i,
Ezen eszközök is felfedeztetvén s kivégeztetvén, :'

e^vévnaulvá, 1597-ben Squir re Eduárd lépett^., /

íi;i5cfii|(íaMioiikus orgyilkosok sorába. Squixre mint erftt=- ':

n(|k£az; :inqiiisitio kiezébe jutott , melynek börtönében
~

^ía:Íípio4;e EichaM-jezsmta semi^

|mélt,^íi)tváz'egyedl^üdvözítí} egyház kebelébe
rvissza<^a-v;n^

ienijíes:: siKeríel. Aníint Squirre megtépte
-

WalíK)dé^t%i
íáltöszélte, gyilkolja:meg Erzsét^t királynét skégyeiicét-^

,^^h|;^lmas Essex grófot, ki á rómaílpártnak tiarmészeter ^

: >seJ|5szint^ volt.; A tr és lázzadás eddig ;

íiAigliábaa heni vezetvén célhoz, ezúttal méreggel ^pró-^

jbpfeáj^szereiícsét. A derék jezsuita Walpode, mint igen ;

4^ismereteS:!eraber, nem bízván meg másokban, maga- ;

|^S2íített mérget s azt Squirrenek; azon utaisítással adta

||t||líog3riÍrenje be véle Erzsébet és Essex lovának nyér^

Igétíifflidtt^ k^ méreg azonban nem te-



vén meg a kivánt hatást, s a jámbor páter azt hivén,^ hogy

tanítványa megcsalta, oly dühbe jött , hogy t feladta.

Sqirre elfogatott , s a kínpadon bevallotta
,

ki bíz-
j

tattá fel e bnre , mialatt a bn szerzje nyu- :

godtan élt ad majorem Dei glóriám Spanyolország-'

ban anélkül
, hogy gaztettéért valaha kérdre vonták'

volna.

Nagyobb szabású árulást gondolt ki G-arnet .<

Hemik, Catesby Eobert és Trés ham Ferenci

segítségével. Az elsnek ,
ki provinciálisa volt a szer-

zetnek, megbízásaival Winter Tamás és Termond

Eobert Spanyolországba mentek páter Greswelhez. Cél-

jok volt Fülöp királyt új nagyszer vállalatra bírni

Anglia ellen, s öt biztosítani, hogy Anglia minden-

katholikus lakosa kész hozzá csatlakozni és zászlaja

alá állani. Ezenkívül rá kellett venníök • a királyt,

hogj: több
,

hozzá híven ragaszkodé katholikusnak

évdíjat adjon, mert Angliában sok, Erzsébet korma- .

nyával elégedetlen, de szegény nemes van, kiket jé

pénzen meg lehetne nyerni. Különösen meg kell

Ígérni a .királynak , hogy ha Anglia partjam kiköt,

kitnen felszerelt s begyakorolt lovasokat fog kapni. ^

Fülöp megigérte , hogy sereget fog küldeni Angliába

s egyelre három milliót osztatott ki az elégedetlenek

közt, hogy ket céljainak megnyerje.

A római udvar is sietett hozzájárulni e hazafias

terv elmozdításához. Vili. Kelemen pápa két bullát

küldött Grarnetnek, egyet az angol katholikus papok,

másikat a világiak számára , inelyben ezeket a királyné-

ellen lázítja,
. . .\.

^ ^í "
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-E vétkes üzelmek azonban felfedeztettek s a

királyné 1602-^ben egy ediktumot adott ki, melyben min-

dene ,(élete .jBllen intézett összeesküvések szerzi gyá-

náíat a jezsuitákat jelöli meg, kik a népet fellázítani

igyekezték, monopóliumokat állítottak, hogy a M-

,;2;adást- pénzzel támogathassák, megpróbálták az állam

ügyekbe avatkozni s szóval és írásban koronájáról ren-

delkezni merészeltek. Erzsébet kénytelen volt szigorú

rendszabályokkal lépni fel Kóma ágensei ellen, mi

természetesen az angol katholikusok sorsát sem javít-

hatta; s a katholikus papok jobb része íelirást inté-

zett- ;OT melyben bebizonyitá, hogy a;

jeizsuiták okai naindazon viszontagságoknak , melyeket
a! katholíkusoknak Angliában trniök" kell. A jezsui-

ták -:Öinden katholikust gyanússá tesznek, mert k
fóíédve, hogy papok, oly m-alomvágyó politikát kö-

vetíaek, ínely a legképtelenebb Mcsapongásokra vezet..

Eirályságokkal és koronákkal kereskedtek, gyalázatos

rágalmazó iratokat terjesztettek a legfbb hatalom el-

len, összeesküdtek az ország külellenségeivel s több

bnt|köv6ttek el
, melyre Anglia törvényei halálos

blintetést szabnak. A katholikusok Angliában mindig
részesültek türelemben, és soha nem volt sorsuk oly

térítés y minnek más országokban a máskép gondol-

kozók kitéve voltak, amint ezt az inquisitio borzal-

maivá salzburgiak kényszerített kivándorlása a múlt

században, s a katholikus türelmetlenség számtalan

más -tényei bizonyítják. A katholikusok elleni szigo-

;i^b:: rendszabályok egyetlen oka Angliában az volt,

ihíig^T^ma és Spanyolország Anglia koronáját a tör-

—'

.^-- '. -
., , --.--..,:, ..-.•..• -> -HJ-



véséiM)eíf mindig káthcikü^okat használtafeí eszfeö^l: f|

,Mk jezsuiták ;által betanítva s bnbocsáriáttar^liát^ íí

Semmi eszköztl nem riadtak vissza , mély térvMk' ;

végrehajtására alkalmasnak mutatkozott/ A jezsmt|k;-^

-és követik , kiket az"Jgazság kezfe elértf'uemivéFÍa- \

núk voltak, hanení gonosztevk. .

"

.r-r.^, . u
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-^ XIII. Fejezet.

(Jezsuita összeesküvések Anglia ellen. —A löporösszeésküvés. 1-^
-

BeHannin. könyve „a pápai hatalomról." — Két gjalkösságikisérletli v

I. Jakab elleni.) - '

Erzsébet löOS-ban jmeghalt, népe szeretetétl S;iy

a világ tiszteletétl Msérve sírjába. Csak a jezstd-^í

ták folytatták elbbi iriimkájbkat, nem kímélve a höíf.;

tat, mint elbb nem kimélték az élÖt; G^yuMetö--;:

ket a halál sem tudta megengesztelni. P e r s o n Kó- ^
-

bórt Qgj „kathölikus martyrologiumot" írt,mely Spa- ^;

nyolországban jelent meg, s melyben minden ez idtájt {j

Angliában kivégzett orgyilkos és liazaárul(5,;;mint a val-^

lás vértanúja dicsíttetett meg, butétéseík; termesze-'^;;

tesen túlzással elferdíttetvén, hogy á meghalt Mrályí^sé^

emléke még gylöletesebbé legyen:
'

'r"-^'::^'"i

Nagybritannia és Iiiand ti-ónjára Stuart Máriának f,

második férjével, Darnley Richárddal nemzett fia ,,
JI."^

Jakab skót király ült I. Jakab név alatt, liarmínchéfe^

éves korában. A spanyoi-jezsuitá párt riieg^Iöíietett yólhá^
'

elégedve a Stuart sarjadék ti-ónrajutásával^ kinek els:"

tette volt a katholikusok vallásszabadságát törvénybe.



igtattatüi ,
ha céljok a vallás érdeke lett volna. A' kö-

vetkezmények azonban csakhamar hebizonyíták , hbgy
e párt vezérészméje nem a vallás, hanem a hatalom-

vágy volt..

Gr a r n e t Henrik jezsuita provinciális, Catesby
Róbert ezredes és Tresham rögtön Erzsébet halála után

W r í gh t Kristófot Spanyolországba küldték, hogy azt -

a királynak hírül vi^ék s Garnet levelet írt Creswelnek,
hatna oda minden lehet médon, hogy a király pártfo-

gásába vegye az angol katholikuspkat. Ugyané buzgal-
mat mutatták Flandria jezsuitái is; Bandwin, Stanley
Vilmos és Owen „Hugó ugyanis Guy Fawkest hasonló

megbízással küldték Spanyolországba, szintén Creswel-

hez, ki mint angol a madridi iidvarnál az Anglia .elleni

~

összeesküvések képviselje vala. Pkívánatuk természe-

tesen háború volt Anglia ellen. Angliában ezalatt azon

hírt terjesztették, hogy a kormány kegyetlen üldözése-

ket készít el a katholikusok eUen. De az új spanyol

királym. Fülöp az ország pénzügyeit bomlásnak indul-

va s á népet az örökös harcba belefáradva látván, azt

felelte ehazafias^küldötteknek, hogy nem szándékozik/

fegyverrel támogatni az angol katholikusokat, annál

kevésbbé ,
miután Jakab Mrálylyal békealkudozásokat

folytat. r '-

A jezsuiták elesve a külsegély reményétl, ily mó-

don magukra maradtak. Els tervök volt I. Jakab koro-

náztatásának napján Londont több helyen egyszerre

felgyújtani. Az öt skót azonban, kik a terv vé^ehajtására

felbérelve valának, tetten kapatott s á gazságnak eleje

vétetett. Az elégedetlenek erre egy újabb tervre vete-
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medtek, mely kalandosságára nézve ritkítja pártját a

történelemben s a löporösszeesküvés neve alatt isme-;

íetes. :

-
'

;

-
Angliának volt egy régi törvénye, mely mindazo-

kat
,
kik nem az anglikán egyházhoz tartoztak, bírság-

gal sújtotta. I. Jakab, pénzre levén szüksége, e törvényt

elkereste s a többi közt Catesby Eobertré Northampton-
,fe(51 is alkalmazta. E derék férfiú erre összehítta elvtár- ^

; sait P e r c y Tamást , W r i g li t Jánost
, G u y F a w-

:k e s t és T r e s h am o t s így szólt hozzájok : „A
királyt százféle mödon el lehetne tenni láb alól. De mit

nyertünk vele ,
ha a walesi herceget s a yorki herceget

életben hagyjuk ? Ha azonban a királyt és fiait már

•megöltük, még hátra van a parlament, mely szigorúan

s figyelmesen fogja lépteinket vizsgálni. Még a biroda^

lom több-nagyjától, hatalmas lordoktól s mindazon eret-

nekektl kell tartanunk
,
kiknek nem bírunk ellenállni.

Mindez akadályokat tehát egy csapással el kell iáríta-

-hunk utunkból s minden ernket egyesítenünk kell,,

hogy e hagy vállalatot végrehajthassuk." E bevezetés

után elmondta , hogy talált eszközt , melylyel a katho-

likús vallás elkelbb ellenségeit egy csapással még
lehet semmisíteni. S ez abban áll, hogy alá kell aknázni

lporral a parlament épületét s a királyt a hercegekkel

és az egész parlamenttel együtt levegbe röpíteni. A
gondolat , százakat ,

köztük sok ártatlant egy csapássál

legyilkolni , még hároínpróbás pápista lelkeket is meg-
borzaszthatott volna, s Catesby, tartván tle, hogy
lesziaek ,

Mk ily nagy gaztettl 'visszariadnak , sietett

-^tá,rsainak lelkiismeretét az által elaltatni, hogy Grar-

Jesanitálc tört., n. 4
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net Henrikhez fordult , kit mindnyájan orákuluui-

ként tiszteltek, és kérdezte t , ha meg van-e engedve a

vallás szükséges védelmére az eretnekekkel együtt ár-,;

tatlánokat is megölni , feltéve hogy az elesend bnö-
sök száma nagyobb, mint a bnleleneké ?

..
-

Grarnet azt felelte , hogy ha a katholikusok hasz^

not vonnak belle s az ártatlanok száma sokkal kisebb i

a bnösökénél , akkor mindenesetre szabad válamennvifc

egyszerre meggyilkolni, s nem mnlasztá el véleményét -

épületes példák elmondása által támogatni. Az összees-

küdtek, lelkiismeretöket ekként a szent férfiú szavai

által megnyugtatván, tervök teljesítéséhez láttak ; elbb ;,

azonban egy ünnepélyes istentisztelettel égybekötött

tény általj egymást hségökrl biztosították. Gerard
jezsuitánál ugyanis meggyóntak, s az úrvacsorához

járulván, a következ esküt tették le: „Esküszöm a,

szentháromság s azon szentség nevében, melyhez járü-

landö vagyok, hogy abból,, ami rám bízatott
, sem köz-'--

.
vetett sem közvetlen módon, sem szavak által sem^
másként senkinek semmit fel nem fogok fedezni, sem a

többiek beleegyezése nélkül e terv kivitelévél nem fogót

felhagyni." ^

Percy bérbevett egy házat, tszomszédjában a régi
•

Westminster-palotának, melyben a parlament ülésterme

volt s megkezdte a palota kilenc láb vastag alapfalait

aláásni. Miután a parlament megnyitása még az 1604.-;:

év folyamában volt szándékolva, utóbb azonban 1605.

febr, 7-kére
, majd ismét ez évi októberre halasztatottj

az összeesküvknek" elég idejök volt s«tét tervök yégre-

hajtásáral Egyúttal Catesby és társai beutazták a vidé- j
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iet
, hogy a katholikus lakosságot felkelésre buzdítsák s

újabb összeköttetéseket keressenek. Ily módon csatla-

koztak hozzájok Keyes Róbert, Ro ok wood Am-
brus, G-raunt János, WrightKJistóf és Win^ter
-Eobert. Catesby még szolgáját,, a vakmer JBates
Tamást avatta a titokba, kit T e rm o n d jezsuita külön

e célra betanított és szándékában megersített. Nem'
bírván azonban a palota alapfalait átfúrni , egy pincét

béreltek magában a palotában, állítólag kszéii' raktárul.

E bolthajtásos hézagba, mely épen a parlament ülés-

terme alatt volt , éjnek idején kszén és más ég anya-

gokon kivül, harminchat lporos hordót helyeztek el.

Végre 1605. november 5-ére tüzetett ki a parla-
ment megnyitása, mely nap Anglia egész törvényhozása

meggyükoltatandó vala. Lord Mounteagle azonban tiz
,

nappal elbb névteleh levelet kapott, melyben intették,
^

ne menjen el az ülésbe, mert borzasztó csapás váija a

házat. E levelet, melyet állítólag Tresham Ferenc írt
, a

lord megmutatta az államtitkároknak s ezek a királynak. -

A parlament megnyitása eltti napon.tehát lord Moun-

teagle s az els kamarás a westminsteri palotába men-

tek az elkészületeket megtekinteni, s beléptek az össze-

esküvk pincéjébe is, melynek* ajtaja minden gyanú
elhárítása végett nyitva állt. A pincében az elttök is-

meretlen Güy Eawkest találták. Kérdésökre ez Percy

szolgájának adta M magát. Beesteledvén, Fáwkes ismét

leszáUt a pincébe ,
s mindent elrendezett , hogy más-

nap reggel a parlamentet ,
talán önmagával együtt a

levegbe röpítse. Éjjel azonban megjelent Enewett
Tamás katonakiséretben a pincében , s Pawkest elfogta.

4* . -
'



Zsebeiben három kanócot, az ajtó megett egy lámpást,

.s midn a> kszenet félreta,karíto*tták, 36. hordó lport
rtaláltak;

; Fawkes rögtön vallatás alá vétatett, s midn a

király kérdezte tle, mirevaló-a pincében lev sok lpor?
szemtelenül felelte : „Hogy a skót koldusokat visszaug-

rassuk a hegyek közé, ahonnan eljöttek."
"
Csak azt^

sajnálta , hogy nem volt ideje ,- különben KJaewettet ka--

tönáival s magával együtt légbe röpítette volna.

S . Az összeesküvk, tervök felfedeztetését meg1;udva,

Hölbeach várába menekültek, Stráffbrd grófságban,

s ott' Littleton Istvántól kértek menedéket. Walsh:
Eichard , Worcester vicomte azonban fegjrveresekkel ül-

dözbe vette ket. Catesby , Percy s akét Wright a csa-

-tázásban elestek, Grraunt, Digby, Rookwood, Bates,

Tresham, Littleton s a viaskodásban megsebesült. Win-

tér azonban elfogatván Londonba vitettek. Mindannyian

kényszerítés nélkül bevallották tervöket. Tresham a je-

zsuita provinciálist Garnetet is felemlíté, ki utóbb any-

nyit maga is bevallott
, hogy az utolsó hat hónap alatt

sokat érintkezett TreshammeL
.

-

A jezsuiták ez összeesküvésben óvakodtak becses

szómélyeiket nyíltan veszéljrnek kitenni, de a per tár-

gyalása és elfogott levelezések biztos gyanút árasztot-

tak Grerard János, Garnet Henrik, Oldekorn,
Tesmond Oswald és G-reenwel jezsuitákra. Nem
lvén feltalálhatók, a törvényszék díjt tzött ki felfede-

zésökre
,
mert á közérdek Mvánta , hogy a szándékolt

gaztett minden, még távolabb áUó részesei is napvilágra

kerüljenek. Grárnet és. Oldekorn a merény meghiúsulta-



nák; Mrérevegy inas fciséretébeii, egy Albington nev;

loyág várába menekültek s ott egy kéménybe bújtak elj .

mig végre kézrekerülve Londonba vitettek. Inasuk út-

közben megölte magát .

I. Jakab tudta
, hogy Garnet bizalmas viszonybán -

áilt Catesbyvel ,
s meg volt róla gyzdve , hogy részes

"

volt a tervben, de azért megparancsolta, hogy jól bánja->:

nak vele. Garnet a börtönben kiméietes bánásmódban .-

részesült. Megkisérték ravaszsággal venni M belle val-
'

íomását. Társat adtak ugyanis melléje a börtönbe, égy;

^ megbízható embert
, azon utasítással , hogy adja klv >

magát JÓ katholikusnak s a kormány ellenségének. Ez oly :

cifrán tudott káromkodni és oly keservesen szidta az

eretnek korníányt , hogy a ravasz Garnet nem kétel- ^

kedétt igazhivségében s levelet bízott rá egy nszá-:^

mára, ki szintén a börtönben volt
,

s kivel e jezsuita az-_ =

•eltt bizalmas lábon állt. E levélben röviden megírta. :

neki aínit vallott, meg hogy mirl nem kérdezték, suta-

sítást adott neki, mikép, feleljen egy dologra s mikép hall-

gasson el mást. Egy másik levelet a szintén elfogott pap ,

Eookwöod számára adott át e kémnek, melynek tartalmaJ^

egészen jelentéktelennek látszott. Midn azonban a pa-

pírt véletlenül egy gyertya lángja elé tartották , rögtön,

más sorok tntek el a közönséges tintával irt sorok,

közt
, melyekben a jezsuita azt írta bntársának , hogy ;

ez utóbbi ügyre nézve egészen nyugodt, mert tudja,

hogy a kormánynak nincsenek ellene szóló dönt bizo-

nyítékok kezében.

Mindkét levél a törvényszéknek átadatott , mely.

azonban még ezzel sem érte be s új kedvezményekben.



;;
Tészésíté Garnetet. Ez egyszer Ölde&nnalld^áíi^^

^szelni, ami megengedtetett neki, de a tét derét férfiú -

oly helyen bocsáttatott össze, holtét tanú ket titot- . ;

ban kihallgathatta. A törvényszék e társalgásból felvilá-:

gosítást nyert néhány addig homályos pontra nézve s

másnap külön hallgatta ti a tét foglyot. Garnet azt

hitté, hogy a törvényszét csat gyanúra támasztodit s

matacsul tagadott mindent , mindig papi méltóságára
Tiivattozva. Oldetornra azonban bnössége rábizonyít-

tátván
,
a provinciális is ténytelén volt vallomást tenni,

'

de Garnet ezúttal is tétértelmségettel igyetezett jma-

gán segíteni és saját szavait mindenfelé magyarázta. _
Csat annyit vallott be , hogy vagy öt hónap eltt Green--

weil Péter beszélt neM egy összeestüvésrl s hogy Ca-

tesby általános tifejezésétkel említette eltte
, hogy a

'

.

tatholitusot egy vállalatra tészülnet vallásut védel-

mében.

;! Kellleg Mhallgattatván Garnet, a legfbb törvény-

{szét elé állíttatott , hogy a vád fpontjai ii-ánt ismé-^

4elve térdre vonassét. Itt is azt mondta, hogy csat

elejtett megjegyzésetet hallott az összeestüvésrl, majd :

ismét azzal állt el
, hogy Greenwel csatugyan tözölt

vele egyes részletétet, de a gyónás altalmával, s ehnet

tittát nem szabad elárulnia. Nottingham lord tórdezte

tle , váljon azt is elhallgatná-e , ha valati más gyónná ;

neti
, hogy a tirályt holnap meg atarja gyiltolni , mire ;;

a jezsuita azt felelte, hogy tötelessége volna azt titotban

tartani; egyébiránt ö Greenwelnet leltére beszélt, áUr

jon el szándétától. Szóval Garnet apró nielléttörülmé-

hyetet bevallott , de a lényeges pontotat matacsul ta-



gadta , mig végre saját kezeirásával bebizonyították

neki, 'hogy GreeBwel nem gyónásban beszélt- nebV' az

összeesküvésrl ; nem is bn gyanánt vallotta be neki,

hanem tanácskozott vele ,
mint valamely eltte már is-

meretes dologról , melyben csak tanácsot és utasitást

kér tle ; hogy ez és Catesby csak azért fordultak hozzá,

hogy helyeslése által bátorságot öntsön társaikba; hogy a

páter egy alkalommal Essex grófságban hosszasan be-

szélgetett e tárgyról Garnettel, s hogy Greenwel kérdé-

sére , ki legyen a terv sikerülte után az védnökük s az

ország kormányzója ? Garnet azt félelte, hogy errl csak

akkor lehet beszélni
,
ha egyszer tudják, mennyire si-

került a vállalat. Garnetre bnössége ekként rábizonyít-

tatván
, 1606. május 3-án Oldekornnal együtt kivégez-

tetett, 'míg Greenwelnek és Gerardnak sikerült szökés

által megirienekülniök. Garnet a veszt helyen, meg-

ijedve a haláltól még beszédet tartott a néphez,

büntötését igazságosnak ismerte el, s elátkozta áz ösz-

szeesküvést..

' E rendkívüli dolog természetesen roppant feltnést

okozott s a jezsuitáknak nagyon érdekökben állt övéiket

ily borzasztó bnös tervekben való részesség vádja alól

lehetleg tisztára mosni. Annyi áll , hogy gyilkoló esz-

közökkél közökben nem álltak ki nyíltan a síkra , st-

becses személyöket szokás szerint igyekeztek a veszély

korlátain kivl tartani, de lázító iratok és hírek terjesz-"

tése, a szószék s mindenekfelett a gyóntatószék gonpsz
felhasználása , a bntettek eltitkolása s elmozdítása,
ianács és bnbocsánat osztogatása által k voltak lelke,

ntéz szelleme a gaz vállalatnak. Bellarmin
, a híres



jezsuita bibornok, Aquaviva generális és Juveritius,

Grarnetet becsületes , tökéletes szerzetesnek festik, elleir-

ségeinek nem kell Mnni
,
mert azok protestánsok vagy

az egyház más ellenségei. A szent gonosztév védi '

nem átallták azt sem hazudni, hogy Grarnet sóhsém

vallotta be bnét s még a veszthelyen is megesküdött .

ártatlanságára, s hogy a többiek közöl is egy sem val-

lott jezsuitára. E hazugságokkal és ferdítéssel teljes vé-

delmeken kivül a jezsuiták természetesen nem lehettek;

el anélkül
, hogy Grarnet kivégeztetésénél elfordult

csudákat ne hirdessenek. Híven elmondják, hogy, midn
a provinciális felnégyeltetett, vérébl egy csepp egy
búzakalászra esett , s a kalászon rögtön megjelenet Grar-

net arcképé oly híven visszaadva, amint az, szakért

festészek nyilatkozata szerint, csak isten keze által tör-

ténhetett stb.

A parlament megnyitása alkalmával I. Jakab a

trónról kijelenté , hogy jól tudja, miszerint a katholikií-

sok nagyobb része h és becsületes alattvalókból áií,

kik a keresztyén és polgár kötelességeirl . emelkedett

nézetekkel bírnak s nem 'volnának képesek azokat meg-
szegni, hogy azonban hségök iránt annál inkább bizto-

sítva legyen, szükségesnek látja tlök egy eskü letételét:

kívánni. Ez eskü, inely utóbb más vallásúak által is le-

tétetett, igy hangzott :

„Ezennel szintén s lelkiismeretem meggyzdésé-T
vel.isten és emberek eltt vallom és elismerem, hogy
uralkodónk Jakab törvényes ura e királyságnak, s min-

den más birtokában lev országoknak és tartományok-
nak ; hogy a pápának sem önhatalmából ,

sem a ró-



mai egyház vagy az apostoli szék tekintélyénél

fogya
semmi móíion . nincs joga a királyt letenni^

birodalmától s uradalmaitól megfosztani ,
külföldi ural-

kodót
"

felhatalmazni arra, hogy az említett ki-

rályt megtámadják ,
öt vagy országát zaklassák, hogyr

nincs joga alattvalóit a hség és engedelmesség köteles-'

sége . alól feloldani vagy bárkinek megengedni^ hogy. 1

ellene fegyvert emeljen ,
lázzadást szítson, neki kárt

okozzon, vágy hogy személye , birodalma, kormánya

vagy egyes alattvalói ellen erszakoskodása kövessen el.

Ennélfogva, dacára minden kiközösít Ítéletnek , melyet

a pápa vagy utódai, bármily okokból, vagy hatalmi el-

jogok alapján a király ellen kiadtak vagy kiadni fogná- ^

nak, s dacára ahííség é& engedelmesség kötelessége

alól történt feloldásnak,
— szinte híiséget és hódolatot

fogadok felségé, utódai és maradékainak, s esküszöm,

ho^ öt és utódait minden összeesküvés vagy merénylet

ellen, mely életök, koronájpk vagy méltóságuk ellen, ily

kiközösít ítélet ürügye alatt, vagy más módon intéztét^-

nek, tlem' telhetleg védelmezi fogom. Igyekezni fogok
-

; minden, á király elleni árulást és összeesküvést, ha tud-

tomra esnék, felfedezni és felségének bejelenteni. Eskü-

szöm, hogy teljes lelkembl istentelennek és eretneknek^

tartom s magamtól elutasítom azon tant, mely szerint a

pápa általexcommunikált vagy birodalmuktól megfoszr-

tott fejedelmeket alattvalóiknak szabad bármikép letenni,

és meggyükplniok. Hiszem és lelkemben meg vagyok
róla gyzdve, hogy sem a pápának, sem bárki másnak

nem áll hatalmában engem ezen eskü alól egészben vagy
részben feloldani. Elismerem és vallom, hogy törvényes
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hatóságom kötelez jelen eskü letételére s fogadom, högj -

ezen eskü pontjait, a szavak természetös jelentése szö- /
rint, minden kétértelmség és titkos tartalék nélkül ma- 1,

gyarázom. Végre kijelentem, hogy mindezt jó indulattal,

Önkényt s a keresztyén hit igazsága szerint cselekszem.

Isten engem úgy segéljen."

Ez esküben, mint látjuk, a király csak azt kivánta,

mi ii-ánt minden királynak biztosítva keli lennie alatt-,

valói részérl, hacsak magát s koronáját szüntelen ve-

szélynek kitenm nem akaija; szomorú benyomást csak ,

azon záradék tesz az olvasóra, mely a titkos tartalékot

zárja tó, s mely a jezsuiták erkölcstelen, esküszeg eljá-.

rása által vált elkerülhetlenné, s bizonyítja, mennyire
el volt terjedve e korban a hazugság e gyalázatos tana.

A katholikusok kevés kivétellel belátták, hogy ez eskü

csak a legméltányosabb és alattomban értetd köteles-

ségekre terjed ki és siettek azt letenni. Ajezsuiták azon- ;

ban T. Pál pápa parancsának engedelmeskedtek, ki Örök

kárhozattál fenyegetett mindenkit, ki ez esküt léteszi, és

megtagadták annak letételét. A pápa két breveben adta-

ki fenyegetéseit s ágensei házról házra jártak az angol •

katholikusoknál, s ket a pokol kínjaival való fenyegetés

által fellázítani igyekeztek. Ekkor lépett fel Bellarnaín

„A p á p a h a t a l m á r ó 1" szóló munkájával, s Jakab

király esküjét személyesen védelmezte egy elleniratban.

Gerson, Gretzer, Bekan, Suarez és más jezsuiták röpira-

tokkar árasztották el a közönséget, melyekben a pápa

szemtelen igényeit védelmezték s t minden királyok ki-

rályának kikiáltották. Bellarminnak erkölcstelen elvekre

s históriai tények elferdítésére alapított munkája, mely /
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Spanyol- s Olaszországban és Németország egy részé-

ben elisnierésre talált, Francia és Angolországban álta-

lánosan elvettetett. .

Bellarmin könyvébl a jezsuiták új bátorságot s-

szemtelenséget merítettek, és Angliában nemcsák hogy
a kívánt eskü letételét megtagadták, hanem azt még
nyíltan istentelennek és eretneknek hirdették. Éhez já-

rult, hogy a madridi angol követ jelenté, miszerint a-

Spanyolországban tartózkodó angol katholikusok nyiltan

beszélik, hogy nemsokára még fognak királyuktól szaba-

dulni ; és ez idötájt csakugyan kísérlet is történt Jaka-

bot vadászat alkalmával agyonlni, ami nem sikerülvén,

mérget próbáltak neki adni. • Grarnet Tamás jezsuita be-r

utazta az országot s engedetlenségre ingerié a népet a

király rendeletei ellen, mig végre elfogatott és 1608-ban

kivégeztetett. -Ennyi gazság s a parlament sürgetései

végre rábírták a királyt, hogy beleegyezzék a jezsuiták

kiutasításába. A jezsuiták azonban most sem engedel-

meskedtek s mint elbb, bennmaradtak áz országban.

A jezsuiták különféle álruhákba bújva 'biztosítot-

ták becses személyöket, s gaz garázdálkodásukat csak

az" apgol katholicismus bánta meg. Erzsébetnek a katho-

likusok ellen intézett törvényei megújíttattak, kimonda-

tott, hogy a katholikusok többé nem jelenhetnek meg az

udvarnál, hogy csak tiz mértföldnyi távolságban London-

tól lakhatnak, hogy egy békebíró által kiállított útlevél,

nélkül lakhelyöktl öt mértföldnél messzebb es helyre

nem mehetnek stb. E rendelkezések kétségkívül igazság-

talanok és szigorúak valának, de a katholikusok azokat

tisztán a jezsuiták haza- és felségáruló üzelmeinek kö-



szönhették. Ajezsuiták minden lépése, melyet Anglia
földén tettek, egyegy bn. volt az ország és nemzet ellen,

s ha yan valami rendkivüli azon rendszabályokbán, .me-

lyekkel Anglia niagát az isten nevében vétkez gonosz-

tevk ellen biztositáni igyekezett, úgy annak csak azon

szelídséget és mérsékletet találjiatjuk, mely ez intézke-

désekben nyilatkozik, azon korban, midn a szárazföldön

a gyztes katholicismus rááglyával, kínpaddal és hóhér-

bárddal üldözte a protestantismust, midn az atlanti

óceántól az erdélyi határokig nem volt egy talpalatnyi"

föld, melyet ártatlan vér ne fertztetett volna be isten

dicsségére!
'



XIV. Fejezet.

(ár jezsuiták kizetése yélencéböl. -^ Ármányaik a köztársa-

:. .

'

ság ellen.)
®

- Ez idtájt Velence heves viszályba keveredett Eó-

máíal, és Mtartása által végre gyztesen kelt ki belle.

A respublika már megsokallta volt népének a pápa

javára való kizsebelését. Velence városában kétszáznál

több templom és zárda volt, melyek a város földterüle-

tének felét elfoglalták. A papok adófizetés ellen pápai;

privilégiumokkal levén biztosítva, ezáltal az adóteher

mindinkább a szegény nép vállaira nehezedett. A köztár-

saság tehát betiltotta új templomok s zárdák alapítását,

új, szerzetek behozatalát s jószágadományozásokat a

papság javára, miáltal a pápa haragját már magára
vonta.

^. Éhez járult még három papi gonosztev esete.

E^ ágostai barát egy tizenkét éves leányon ersza-

kot követett el, aztán, hogy az t el ne árulhassa,

meggyilkolta,- de felfedeztetvén, halálra ítéltetett, Egy
más ,pap ,

Sarrabeno Scipio mindenkép igyekezett egy
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patricius feleségét elcsábítani s ez nem használvánv

megtísérté erszakot tenni rajta. Ez sem sikerlvéiif

dühében annyira megfeledkezett magáról, hogy rüliá-:

jára nyilvános helyen egy gyalázatos képet akasztott.:

Ezenkivl azzal vádoltatott , hogy á vicenzai püspöki

szék üresedése idejében, a püspöki irodára alkalma^zptt

törvényszéki pecsétet megsértette. E két jó madárnak:

inéltó cimborája akadt Valdemarino Brandolino apátban,

ki ntonállással s rablással vádoltatott, azonkívül saját

nvérén vérfertztetést követett el s ráadásul apját,

bátyját és egy szerzetes társát egy bandita által meg-

gyilkoltatta. Mindketten börtönbe vettettek. —^

A keresztény vallásnak e lábbal tapodását a pápá
el nem nézhette. Velence, midn három reverendában

járó gonosztevt az igazság kezébe szolgáltatott, meg-^
sértette az egyház vétkezési szabadságát s ezért lakolj

nia kellett. V. Pál kijelenté^ hogy hasonló dolgot meg;
nem tür s kész életét áldozni az egyház függetlensé-i

gének fenntartásáért. Velence követe igyekezett a pápát-

észre térítem, s bebizonyította , hogy hazája sohsení

adta feí jogát a papi gonosztevket a világiakhoz , ha-:;;

sonlóan megfenyíteni; de hiába. Pállal nem . lehetett

okosan beszélni. Két brevét küldött nunciusának Grrí-?

mani dogé számára. Az egyikben az említett gonosz-

tevk szabadonbocsátását, a másikban azon kornaány-.

rendeletek visszavonását követelte, melyek a papi:

javakat tized alá vetették.
~

:--

'

G-rimani vita közben meghalt , s hBlyébe á páJtá"

fellépése ellenére , ki az excommunikált köztársaságot



á/dpgerválásztástl eltiltotta, Donato Lénárd válasz-.

tatott. A köztársaság , hogy ügyének nyomatékot adjon,

a ^tás kérdéseket egyetemek és tudós theolognsok elé

terjesztette ,
kik mindnyájan helyeselték eljárását. "\^e-

lencé erre határozottan kijelentette a pápának, hogy-

eljárásától el nem áU, s mint eddig, úgy fog ezentúl is

cselekedni. Pál szeretett volna engedni a férfiasan fel^

lép köztársaságnak, de a jezsuiták, élkön a hirhedt

Bellarminnal, nem engedték észre térni. A velencei

kormánynak általános kitételekkel él decretuinaiban

ugyan a jezsuiták nem voltak megnevezve, de azért

azokat magokra magyarázták, jól tudván, mennyi oka

van Velencének ket távol tartani magától. Nem egy-
szer történt már, hogy a köztársasággal ellenséges

lábon álló hatalmak annak váraiba barátokat
, fkép

jei'zsuitá'kat küldöztek, Mk vallási üi'ügyek alatt be-

csempészve magokat, állami titkokat kémleltek ki s

azokat rendszerint a spanyol udvarnak feljelentették^

Továbbá épen a jezsuiták zsaroltak össze legtöbb va-

gyont ,> tekintélyes jószágokat szereztek magoknak, s

házaik és kollégiumaik hercegi palotákhoz hasonlítot-

tak. Nekik állt leginkább érdekökben a pápát makacs-

ságra buzdítani s meg is tették. Eá is vették 1606-

ban, hogy egy dühös átokbullát adjon ki a köztársa-

ság ellen, mely egész Olaszországban kihirdettetett.

Velence, az interdiktum kimondása után visszahítta

követét Eómából, a senátus a világi és szerzetes pap-

ság fnökeit maga elé idézte és szigorúan megtiltotta

nekik a pápai kormány bármely rendeletét ielfogadni ,

"felbontani és kihirdetni
,

s meghagyta , hogy ami kül-



r i «>_í í^vjr Í5 C j-
^
^, y^í-

^ ^
sr-í-v.;?^: "V-r-^ ^>í;-

deményt Eómából kapnak, felbontatlanul adják át. a

kormánynak.
A köztársaság teljesen hadi lábra állt Kómával,

s a papság, erélyt és határozottságot .látva a kor-

mányban, sietett engedelmeskedni. Az interdiktnm

dacára az istentisztelet celebráltatott , mint- azeltt.

Csak a jezsuiták nam tudták magokát .becsületesen

viselni. Félig megfordították ugyan a köpönyeget , s

hogy a pápával is, a köztársasággal is fenntartsák a .

jó barátságot , megígérték áz istentisztelet folytatását,

az interdiktum dacára, de igéretöket meg nem tar-

tották , s azzal álltak el , hogy készek ugyan igérer

töket teljesíteni, de a misét nagy fontossága miatt

nem lehet az istentisztelet általános kifejezése; alá fog-

lalni, s lelkiismeretök és a pápa iránti köteles enge- .;

delmességök nem engedi meg, hogy tilalma dacára,

nyüvánosan misét mondjanak.
• •

E kétkulacsosság méltó büntetéséül a senátus

meghagyta nekik, hogy az egész országból takarodja- ,

hak el s a várost még az nap hagyják oda, s min-^

denkinek gályarabság terhe alatt megtiltotta velk

közlekedni. A pátriárka vikáriusa elfoglalta a' jezsui-

ták templomát s ket a kikötben rajok- váró hajóig

kisérte. Útközben még megkísértették a népet lázza^

dásra bírni a senátus ellen , de a nép ahelyett, hbgy
. elbolondittassa magát ,

szítkokkal és khajigálássar
felelt nekik, úgy hogy a jámbor pátereket fegyveres/

rizet alatt kellett a hajóra szállítani. 7

A jezsuiták , szerztökben a kémkedési tudomány

nagy tökélyre fejldvén, már hírét vették a senátus.



rendeletének ^ mieltt még az kezökhöz jött volna.

Felhasználták tehát a háti-aler idt arra, hogy a

kapucinusokat hasonló ellenállásra^ ingereljék ,
elhitet-

vén velk, hogy az egész világ szeme rajtok függ, mi-:

nélfogva jó példával keU elre menniök. A tudatlan

barátok bementek az ügyetlenül kivetett trbe, kije-,:

lentették, hogy szintén nem fogják az istentisztelétét

folytatni, sgvardiányok elég együgy volt nyiltan kimon-

dani
, hogy azt a jezsuiták tanácsára teszik ; jainek

következménye az volt, hogy utánok küldettek a je-

zsuitáknak. Egyszersmind elrendeltetett, hogy a je-

zsuitákat számz senátusi végzés csak egyhangú ha--

'tározattal legyen visszavonható.
^

A jezsuiták még arra is felhasználták az idt,

hogy gazdagabb protektoraiktól útipénzt csaljanak kiV'

aztán becses egyházi edényeiket , öltönyeiket és drá^

gaságaikát az útból eltakarítván, a spanyol követnél s.

más titkos barátaiknál deponálták , sok ezüstöt s ara-

nyat beolvasztottak, hogy könnyebben magokkal lop-

hassák s egy csomó iratot elégettek. - /'
A szabadság és felvilágosodás ez esküdt elleá-

ségei ki valának zve az országból,^ de azért nem nyu-

godtak. Titkos híveiket minduntalan áz ország hatá-

rára hívták
, hogy kémkedéseikrl számot adjanak s

lázító iratokat csempészszenek be , st némely meré-

szebbek álruhában vissza is lopództak. A senátus csak-

hamar megtudta , hogy Bariban
,
Parmában

,
Eerra-

rában, Bolognában, Mantuában és Palermoban szen-

vedélyesprédikációkat tartottak a köztársaság ellen s a;

népet is fcen haragjával és örök kárhozattál fenyeget-
Jezsuiták tört. H, 5
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ték
,
ha : Velencéért hábórúbiá megy. Kisült^ továbbáj ;

bogy midn Velence IV. Henriket Eranciaország tör:^;

vényes királyának elismerte, a senátorokat körülvet-

ték, s hízelgések, fenyegetések és a bnbocsánat

megtagadása által rábírták, hogy vonják vissza elisr

merésöket. Visszaéltek a gyóntatószékkel , az asszö-,

nyokat betanítván, hogy kiközösített férjeiket ne en-;

gedjék magokhoz közelíteni, s a gyermekeket, hogy
kiközösített apjoknak nem tartoznak engedelmeskedni.- ;

Kézre került egy jezsuitának a pápához írt levele s

abból kiderült, hogy Velencében 300-nál több nemes

ifjú, elcsábítva a jezsuiták által, pártján áll s kész
'

hazája ellen minden parancsát teljesíteni. -Midn Berr'

gamoból és Paduából váratlanul kizettek, a házaik-

ban talált iratokból kisült,- hogy hathetenkint Eómábaf:

a generálisnak feljelentették mindazon á,llami és cöa- .

ládi titkokat, melyeknek a gyóntatószékben tudomá- .

sara jutottak. ./

A kézrekerült iratok alapján törvényszéki vizs-

gálat intéztetett a szerzet ellen. A f vádpontok eller ;

nök abban álltak, hogy a gyóntatószékben megtudott
•

titkokkal visszaéltek, az ifjúságot iskoláikban tévútra

vezették, hogy hízelgés és fenyegetés úgy mint ínég-;

vesztegetés segélyével az állam ügyeibe avatkoztak. E .

vádak alapján 1606. július 14-kén a köztársaságból;

örökre számzettek. •.
:^:.;'.

Pál most egy furfangos eszközhöz folyamodott

a köztársaság ellen. Általános jubileumot hirdetett,

mely teljes bnbocsánattál járt ,
de minden excommu-
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nikátió és interdiktum alá vetett embert és országot

eltiltott a mennyei kegyelem e bséges forrásától. .

Az olasz nép szörny bolondja volt az efféle jubileü- ;

moknak s a pápa remélte, bogy a jezsuiták által} ví

titokban megdolgozott velencei köznép fel fog lázzadni .

a senátus ellen,melynek eljárása öt e rettenetes jó-y

téfeménytöl megfosztotta. A jezsuiták utasításokat'

küldtek a köztársaság területén él titkos híveikhez,

jelentvén nekik, hogy szerzetöket a pápa felhatalr

mázta , hogy mindazoknak búcsút adhatnak , kik nem
kerülik a misét és a köztársaság eljárását nyíltan

rosszalják. Ugyanakkor és kapcsolatban ez úgygyel /^

azonban egy más
, igen veszélyes játékot is ztek ;

névtelen iratokban t. i. a pápát Antikrisztusnak ne-

vezték el s a köztársaságot felszólították , váljon el a,
kúriátóL A velenceiek jelszava volt ugyan „elbb va-

=

gyjmk velenceiek, aztán keresztyének," de azért a

jezsuiták tudták, hogy a köztársaság keményhit-:
katholikusokból áll s esze ágában sincs Eómátór el--

szakadni. E névtelen iratok célja tehát az volt , hogy
azok a senátusnak tulajdoníttatván ,

a köznépet fer;
^

leh~3ssen ellene lázítani. A senátus azonban vissza-

,utasította a bennök kimondott elveket ,
s jutalmat t-

zött ki szerzik felfedezésére. Midn ennek folytán ;

kisült, hogy e röpiratok a jezsuitáktól erednek, a
'

'

senátus 1606. augustusban mindenkinek, kor és nem-

különibség nélkül, szigorúan megtiltotta velk leve-

lezni, s meghagyta, hogy a külföldi jezsuita intéze-

tekben tanuló velenceiek rögtön visszatérjenek.

A pápa e viszályban mindenekfelett Spanyolor-- v
. 5* •

' "



szagra támaszkodott , mely setét fanatísmusa és ^ vi-

lágaralmi törekvései folytán egész Európa gjrüiöMét

magára voBta volt, miért is a hatalmak a pápát éii-

gectékenységre. intették Velence.irányában. Midn végre

Eraneiá- és Angolország tijelentették, kogy segítsé-

gére fognak menni Velencének, a pápa megijedt s

örömtmel fogadta el az alkudozások vitelére a Henrik

által küldött Joyeuse bíbornokot.

Páter. Cötton, Henrik gyóntatója azonban titok-

ban lelkére kötötte a bíbórnoknak , hogy a jezsuiták;

visszafogadtatását foglalja bele a Velencével kötend

egyességbe. A pápa természetesen szintén pártíogásába:

.vette a szerzetet; de a senátus egy hajszálnyit sem

engedött végzésébl s kimondta, hogy a jezsuiták

teljesen külön és oly fontos okokból számzettek

örökre az országból, melyek az interdiktummal semmi

összefüggésben nem állnak; miután nem mint papok,
^

hanem mint lázítók és
, alkotmánysértk, büntettettek

meg. A pápa jó ideig ingadozott , de végre tanácsos-

nak látta jezsuitái rovására -
engedni. A köztársaság

nem vonta vissza a számzési Ítéletet s igy a jezsui-

ták számára nem maradt hátra egyéb, mint idrl,

idre álruhában lopódzni az országba, s titokban ás-*

kálódni isten dicsségére.

A Velence és Bóma közti vita Franciaország

közbenjárására kiegyenlíttetett. Joyeuse bibornok meg-

jelent a senátus eltt, és kijelentette a pápa nevé-

ben az interdiktum beszüntetését. A velenceiek nem

engedték magokat ünnepélyesen absolváltatni ,
s- Ró-



ma úgy segített magán, hogy Joyeuse bíbornok,

midn á senátus eltt megjelent, titokban köpönyege

alatt keresztet csinált, — mi által Edma a sená-

tust minden bntl feloldottnak tekintette, és így

irói mai napig azt állítják , hogy Velence ünnepélyes

absolutiót kapott.
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XV. F^ezet.

(Jezsuita összeesküvések Japánban. — Ricci Chinában. — A je-

zsaiták mint mandarinok. — A chinai jezsuiták fellázadása a pápa

ellen.)

^
Mieltt az európai jezsuiták történetét folytatnók,

.
"vessünk egy piUantí1,st ázsiai gazdálkodásukra. Japán-
ban Jasso Ferenc halálakor hagytuk el ket , hol az al-

, királyok és helytartók egymás iránti féltékenységét ügye-
sen ki tudták zsákmányolni. A portugallok, tudván,

hogy királyuk az udvarral otthon egészen jezsuita kézben

van, meghunyászkodtak e barátok eltt, mit látván a
^

japánok, kik maradandó kereskedelini viszonyt akartak

kötni Portugállal ,
szintén hízelegni kezdtek nekik.

Több helytartó megkereszteltette magát s egy egy csomó
•

alattvaló követte példájokat ,
ami a türelem e hazájá-

ban minden baj nélkül megtörténhetett. Három ilyen

alkirály által — Bungoból, Aranából és Omurábó! a

jezsuiták 1585-ben követséget küldettek" a pápához,

XIH. Gergelyhez, mivel ketts célt akartak elérni.

Egyrészt bámulatba ejteni Európát a jezsuiták ázsiai _

: hódításai és eredményei felett
,
másrészt a japániaknak



1L

túlhajott fogalmakat nyújtani a pápaság' nagyságáról és-.:
^^

hatalmáról; és egyelre mindkét célt el is érték.
'

'.- -f-

Be a japániak csakhamar rájötfék , hogy a portu-^

gallok viszálkodást igyekeznek szítani a birodalom nagy- :

jai közt, hogy aztán áz egészet annál könyebben kezökbe

keríthessék. A bonczok észrevéve, hogy a nép közt e
'

:

felfogás terjedni kezd, siettek azt a maguk javára fel- j

használni s a jezsuitákat szenteskedéssel és vétke.s,.vpolÍ7 "<á,

tikai- üzelmekkel vádolták. Végre azokkal egyat|4v-k|k^t^

régi vallásuktól elcsábítottak, kiutasíttattak a biróöáÉ^^

lomhói, de mint Európában, úgy itt is meg tudtak ma-'

rádhiaz országban. Azt azonban nem tudták meggátolni, ;

hogy megtérített híveik, kik a keresztyénségböl ne^ j;

hány szembeszök külsségen kivul egyebet nem ismer^ r

tek, vissza ne térjenek apáik vallására. -

~

•

.;

Ha csakugyan a vallás terjesztése lett volna a je-,

zsüiták célja, megtrtek volna, magok mellett más

szerzeteket is, melyek ugyanazon cél elmozdításán .;:

mködtek. Miután azonban a hatalom és befolyás mpl^^
nppoliuma képezte törekvéseik tárgyát , féltékenyen néz-ftfl

tek mindenkit
,
kiben concurrenst láthattak; s midn :

V. Pál S 1 e 1 ferenci-barátot nevezte Japán püspö- -

kévé, ezt addig rágalmazták , mig végre börtönbe vet- y

tetett s ott meghalt. ^

Nem a vallás terjesztésében , hanem politikai és'^

financiális törekvéseikben veszélyes concurrenseket nyer-:
"

tek a jezsuiták a hollandusokban, kik szintén megtar s
lálták a Japánba vezet utat s most úgymint a por-

.tügallok, az egész kereskedést az országgal magokhoz
*

ragadni "igyekeztek, mialatt a jámbor atyák japáni
-
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Myeiknek vallási kotelösségökké tették, csupán a'porr :

tugallokkal kereskedni. Á jezsuiták írói vádolták ^a

hollandokat, hogy meghiúsítottak minden fáradságot,

melyet k a kerosztyénség elterjesztésében ott kifejtet;^
•

~tek s hogy a „vértanúk" minden vére ömiattok Mában

folyt. Pedig ennek els sorban a jezsuiták voltak okai. -

Els dolguk itt is világi javak szerzése volt. Elkéío , ;

családok fiait házaikba csalogatták , tudván ,- hogy bón-

szülött missionáriusok által jobban szaporíthatják azok"'*

számát, kiket isten nevében megadóztathatnak. Az;

evangéliummal nem tördtek ,. s oly gyárilag zték a;

térítést, hogy Crasset szerint 1587-ben már 200,000^ ;

olyan ember volt Japánban, kiket a jezsuiták keresz-

tyéneknek neveztek. Három évvel utóbb é számból

20,000-en kivégeztettek, de nem vallásuk, hanem ve-

szedelmes politikai irányuk miatt. .

A jezsuiták nem egy örök istent hirdettek ,
ki az

égben lakik; ezt a japáni hatalmasok szívesen megtr- •

ték volna, de mindenekfelett annak a földön lakó min-r

denható helytartóját ,
ki inár egyszer egy világrészt

elajándékozott, kihez követségeket küldtek s ki iránt
_

tiszteletet és feltétlen hódolatot követeltek. E minden-^
'

liató földi viceistennek eszébe juthatott volna bármikor

japánt is elajándékozni valakinek, s csak természetes-^

nek kell találnunk , ha Japán császáija attól tartott, hogy

még veszedelmes összeütközésbejöhet ezen eltte' addig í.

ismeretlen Mdi istennel, és saját . álláspontjáról kiin-

dulva úgy okoskodott, hogy jobb lesz a bajnak, nebány

ezer keresztyén megöletése által elejét venni. MagábaU;

az udvarban is voltak egyesek ,
kik azon gyanúban állr.



tak , hogy titkon a jezsuiták által alakított felekezethez

tóxtóznak , .
s kik titokban tartották keresztyén voltuka%-

hogy annál nyomatékosabban^,mozdíthassák el az ide-;

genbonczok érdekeit. Elbb utóbb be keUett következnie ;;

a katastrófoak.. -"
' A jezsuiták egy hollandi iroda tulajdonosát, Ca—
ront azzal vádolják , hogy egy levelet juttatott az udvax /

kezébe , mélyet egy hollandi kapitány adott neki ,
ki azt í

egy Japánból St. Croa-ba vitorlázó portugál hajótól vette

el. E levélben a keresztyéneknek, Mk addig már 400. ií

ezer fre felszaporodtak, általános felkelésérl s a császi^l

raíeggyilkoltatásáról volt szó. . 'yS'-^.

- E válságos idkben a jezsuiták oly kapzsisé|f9í|?
. mutattak, mely veszedelmessé vált rajok nézve. Egy Ibe-;:^

; folyásos ndvari ember négy fiával együtt keresztyéüné ;

lett, s midn legiQabb fia snlyosan megbetegedett, aztC

egy falusi jószágára küldte jezsuiták kíséretében. AfcpjökS

meghalván ,
idsebb két fia az apai örökség ezen részét>:

is el akarta foglalni , de a páterek nem akarták azt Ilí-t;

adni s a két fiatalabb fin, fa'ket jezsuita nevelik eszkö-r

zökké dressiroztak, a barátok pártjára álltak. Az id-::

sebb -testvérek panaszt tettek a császárnál, mondyáíí%

nöM : „Sem a családok vagyona , sem a birodalom nyu-

galma, sem az uralkodók élete nincs biztosságban, laigr

minden pörtugall, azon benszülött japániakkal e^rtt,

;kik,e tanok által már megmérgeztettek, ki nem írtatrk,"

Egyúttal átadták a királynak a Cáron által felfedezett?

levelet. .

í^

Erre minden tartomány helytartójához rendelet;

; küldetett , Bogy az idegen és benszülött keresztyéneket;



;
ii'tsák Iá. Az udvarnál tartott kémjeik által e páraíics->

iíöl értesíttetvén, a jezsuiták által elcsábított két ijQú

gyorsan összeszedett 37,000 keresztyént s azok élére

•

áUt, de a sereg a császár túlnyomó hadseregei által szét-

::vofetett s csak keveseknek sikerült a hegyekbe mene-

•külve életöket megmenteniök. A jezsuiták természetesen

koholmánynak mondják a Cáron által felfedezett levelet.

De váljon honnan vett volna két ismeretlen fiatal ember

V egyszeribe egy 37,000 föböl álló sereget, ha nem lett

A^4%ifl3' 3- felkelés elkészítve ? Mi lehetett ez egyéb egy

l^^^készített vállalatnál , "mely csak azért szenvedett oly
-

f^^^SBJi hajótörést ,
mert ideje korán felfedeztetett ? A

"japáni kivégzettek nem a vallás vértanúi, haaem politikai

;, összeesküvés áldozatai valának A jezsuiták egész Európát
"

^betöltötték jelentéseikkel a japáni keresztyének számának -

"

'mesés szaporodásáról ,
ami lehetetlen lett volna, ha a

kormány gátakat gördít tevékenységk elé, vagy épen

üldözi a keresztyéneket. Az egyszerre kitör üldözésnek

tehát más, a vallás ügyétl idegen okának kellett leiinie.

Ez a jezsuiták önzésében rejlett, törekvésökben : az. ural- ;

mat magokhoz ragadni ,
s elnyomni, kifosztani azokat,

kiknél vendégszeret fogadtatásban részesültek. A je- f

í zsuiták voltak kizárólagos ^okai mindazon viszontagsá-

goknak, melyetet a keresztyéneknek ez országban s

egyebütt Ázsiában eltrniök kellett. Ok tették a keresz-

tyén névét Japánban oly gylöltté, hogy az idegennek,

midn a birodalom partjára lép, a felfeszített Krisztus

képét meg kell tapodnia s ráköpnie , bizonyságául an-

nak, hogy nem tartozik azon felekezethez, mely azy

állam ellenségének bizonyítá magát.
—

Váljon tették-e



ezt azon jezsuitát la, kik különféle ürügyek és álarc alatt

iitóbb az országba lopództak? talán ezt is megtették a

,;lelki reserváta" segélyével.

Japánon Mvül nem vesztették a jezsuiták szem ell

Jassonak
j
G h i n á r a táplált terveit sem, és 1581-ben '

sikerült is néhány jezsuitának Guang-tang tartomány
G bao-Gliing nev városában letelepedni. Elkel sze- ~

f^

repet játszott köztök E i c c i Máté, ki a .öbinaiak nyel-

vével s szokásaival inár elbb megismerkedett g tanult :

matbematikus és mechanikus volt, minek utóbb jó j;V

hasznát vette. Eicci Eómában lépett a szerzetbe. Az- ;

újoncok mestere páter Valignano csakhamar jelentér- ; r

kény tehetséget fedezett fel benne- a mennyiségtan ésv i

mechanika iránt
, s tanácsolta neki, igyekezzék magát <-

e tudományokban lehetleg kiképezni, mert a chemia

és csillagászat után ezek birnak Ghinában és Japánban .

legnagyobb tekintélylyel. Eicci mindkettben kiképez-'
'

vén. magát, St. Goa-ba ment a chínai nyelyet megtanulni,

mélyre négy évet áldozott ,
aztán egy láma, vagyis

"

Fo-isten papjának ruhájában Ghao-Ghingba ment. Achi-
'

naiaknál két vallás volt uralkodó. Az egyik Fo-é volt,

sok istennel, csudákkal és babonákkal s apáca és barát-r
"

feiastromokkal , melyek .sokban hasonlítottak a római

intézményekhez. A másik, Kong-fu-tse vallása, bálvány^ .

imádástól, csudáktól és babonától ment, oly erkölcstan- _

nal bir, mely sókban hasonlít Krisztus eredeti tanaihoz.

Az elshöz a miveletlen nép nagy tömege ragaszkodott,

á másodikhoz a mívelt osztályok tartoztak, kik vállá- :

.suk alapítóját, Goiífuciust, bár csak embernek tartották,

niajdnem isteni tiszteletben részesítették.



. Eicci kezdetben csak számtanbaii és me^ehJajii]^

baTi.ta,nította az i^uságot , aztán katekizmust írt chinai

nyelvben, melyet lehetleg Confueius tanaihoz alkal*

mázott^ A szentháromságról, Ej-isztus születése smeny-
bemeneteléröl s a megváltás navérl szd sem volt benne.

Ezután egy gazdag tudóséhoz hasonló öltözetben Nan-

kingba ment, lerakva magáról mindent; ami elirópai

származását elárulhatná. -Miután gyógyítással is foglal-

kozott, itt egy elkel mandarin hivatta , kinek beteg'

fiáról a chinai orvosok már lemondtak, és Riccinek sike-^

= rúit a kuruzslással megrontott i0ú egészségét helyreál-

lítania. Aniandarin hálával eltelten felszólítá t, menjen
r véle Pekingbe , a birodalom fvárosába, an már régóta

-

fvágya volt a jezsuitának. Oda is ment 1595-ben s az

elkel világ nagy álmélkodással nézte azon csudálatos

^dolgokat , melyeket neki produkált. Legnagyobb feltü-

: nést okozott egy hajang , mely az idt mutálja s ma-

gától üt,
—

vagyis egy közönséges kakukkos óra, mint

; még á mennyei birodalom nem látott.
*

Van-lié császárhoz is eljutott a csudálatos m-
-n^k híre, és Riccit meghítta az udvarhoz

,
ki sietett a

csudás órát néhány phisikai csecsebecsével együtt az ég

fiának ajándékozni. Alig távozott el a jezsuita, a császár

neki feküdt a szép ajándéknak. Elre-hátra tolta mutató-

ját, üttette, összehítta feleségeit, kik szintén megbámul-
ták a csudát s annyit piszkálták j hogy egyszerre meg-
állt. A császár elszomorodva a bvészért küldött s

midn az megjelent ,
az órára mutatva monda neki :

„Meghalt !" — A jezsuita feltalálta magát. „Ha az ég fia ;

•parancsolja, ismét élni fog" monda s néhány óra 'múlva



visszahozta a császárnak a megigazított örát. Az egész

udvar belebolondult az új mestermübe. Kicci ezt észre-^

yéyén, rögtön megrendelt Európában egy csomó kaknkkos

órát s néhány jezsuitát. .
az udvarnál f óíafelügyelvé:

neveztetett, s feladata lett az <5rákat felhúzni és az el-

romlottakat kijavítani. Lassanként elöáHt vegyészeti ~s

számtani ismereteivel is , kalendáriumot készített, foM^^

abroszt csinált Chináról, az elst, melyet a világ -Iá*

töfttj
mirö a császár udvari mandarinná nevezte, egy,

nagy házat ajándékozott neki , hogy benne kollégiumot

nyisson , melyben csillagászok, mathematikusok, vegyé-

szek, optikusok s más mvészek képeztessenek.

A páter hajtott hasznot a chinaiaknak, de a ke-^

resztyénséget nem terjesztette az országban. Itt a-je-

zstiiták sohsem léptek fel' a pogány szokások éö erköl-

c^^ ellera. Tanítványaik ezek szerint éltek, imádták:

házi isteneiket, résztvettek hazai vallásuk ünnepeiben s

ha megbetegedtek ,
Fo papjaitól adattak magoknak utal-

ványt az üdvösségre. Az idsebbek több feleségét tar't*

hattak, st nvéreikkel is összaadhatták magokat.^ A
jezsuiták beérték vele, ha eltrték, hogy a keresztvíz,

fejökre öntessék ; ezenkívül egy jezsuitát keHett lelki

tanácsadóvá fogadniok, egyebekben élhettek kedvök és

kényök szerint. Ezért a jezsuiták megígérték nekik, hogy
a túlvilágon örök üdvösségben fognak élni

,
a földön pe-

:dig Európa minden mvészetét megtanulván, foldieik

felett ki fognak tüniii s a császár kénytelen lesz k^t
alkalmazni a legfbb hivatalokra. Ennél kényelmesebbé
az új vallást még sehol sem tették a jezsuiták.

Ricci nagy tekintélyre vergdött s nemsokára enge-
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délyt kapott több más városban is alapíthatni kollégiu-

mokat. A boncok azonban kezdtek bizalmatlanul tekintem

a betolakodott jövevényekre.
• A jezsuitáknak azonban'

sikerült a magok, részére bódítaniok egy heréltet, M
nagy tiszteletben állt a császár nejénél s ezek által igye-

keztek egy határozó csapást mérni ellenfeleikre. A dolog'

jól is indult
, midn egyszerre ügyök gyorsan meg-

fordult.

Egyszerre egy iratot kezdtek terjeszteni, mely

igen nyers kitételekkel támadta meg a császárt. Ez
kutattatni kezdte szerzjét s a jezsuiták egy boncra

'

fogták a dolgot, kirl tudva volt , hogy leghevesebb

ellensége a szerzetnek. A jámbor bonc, kinek semmi

része nem volt a bnös iratban
,
halálra botoztatott.

. De nemcsak a boncokkal keveredtek a jezsuiták

viszálkodásba , hanem keresztyénekkel is. A makaói

püspöki vikariátus uralomvágygyal vádolta a jezsuitá-

kat, miáltal a különben is bizalmatlan chinaíak' gya-

nakodni kezdtek, s a jezsuiták gyakori és titkos uta-

zásaik e gyanút még növelték. A kormányzó tehát

Martinez Ferenc jezsuitát egy ily titkos utazása alkal-

mával elfogatta és agyonbotoztatta. Páter Longobardi
-

csak nehezen tudta ugyanezen sorsot elkerülni. Riccinek

sikerült ármány által - kivinnie , hogy a kormányzó
tette hivatalosan elhamarkodásnak nyilváníttatott, mi

által a szerzet becsületének
'

a kúlszínre nézve megada-
tott a kell elégtétel. Ricci azonban nem sokáig él- -

vezte diadalát ,
mert 1610-ben meghalt ,

s a császár

pompás sírkövet állított neki a császári órák felhúzása

körül szerzett érdemeiért.
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Kevéssel utóbb a császár is meghalt s-utódja
-

Tieng-M nem sokat tördött a jezsuitákkal. Kiang-

han helytartója , ki Nankiugban székelt ,
1615-ben

egy emlékiratban bevádolta a jezsuitákat az udvarnál

s mindjárt hozzálátott kiüzésökhöz , kollégiumaikat be- -

csukatta, templomaikat leromboltatta ,
s egy csomó

jezsuitát a bambusznáddal megismertetett s hajón Ma.-

' caoba szállíttatott. Hasonló sorsban részesítette ket

Cruang-Tang helytartója. Az említett emlékiratnak igen

fontos dolgokat kellett tartalmaznia
,
mert annak folytán

a császár kiadta a kiutasítási rendeletet, dacára annak,

hog[7 az udvari jezsuiták uagy tekintélyben álltak mint

csiUagászöki zenészek s több effélék.. A császár nem-

sokára meghalt és sokan azt hiszik, hogy a jezsuiták

keze által. .

Ez idtáj t a tatárok a birodalomba törtek s

chánjok megverve a rosszul hadakozó császári sereget"

Peking közeléig nyomult elre. Ekkor Sea mandarin,

ki Garididenak keresztelt leánya révén teljesen a je--

zsuiták kezében vala, azt tanácsolta a császárnak,

hogy kérjen segélyt a portugalloktól , mert iiiinden,

nemzetek közt ezek értenek legtöbbet a tüzérséghez;
s a segély fejében engedjen a keresztyéneknek szabad

vallásgyakorlatot, a jezsuitáknak pedig akadálytalan

.letelepedést a birodalomban.

>í~ ; ; Tum-Lié, Van-Lié császár unokája Chan-Sy tar-

;,tományban császárrá kiáltatta ki magát s a jezsuita

.páter ;C;0 fi er rögtön hozzá sietett, magával vive a

jezsuita doktor Luccát s több mszaki, tisztet s. néhány
barátot ,

kik egyszersmind tisztek voltak, s kiket a ma-
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caoi helytartó küldött neki. A keresztyének segélyével,
-

kik már ers pártot képeztek, a jezsniták a ,praetendens- ,

nek eda ifférték az ejfésg birodalmat , ha magát felesé-

geivel s gyermekeivel együtt megkeresztelteti; amit

azonban ez, nehogy a chinaiakat maga ellen ingerelje,

Etíegtagadott. Midn serege megveretett, beleegyezett,

hogy két felesége s gyermekei megkereszteltessenek,

inihek fejében Lucca egy keresztyén sereget igért gyj-
teni A császárnék Heléna és Anna nevet kaptak s az

'elsvel Cofler levelet is Íratott TH. Sándor pápának,-

- melyben t egész Ghina alázatos hédoíatáról biztosítá. A ,

trónörökös Tam-Tim Constantinnak kereszteltetett^ és

Cofler, szószerint ezt jövendölte neki : „A gyermek ^ ki

hasonlóan isten fiához,_ éjfélkorszületett, mindenben sze-

rencsés lesz s naphoz hasonlít, mely ragyogását egész

Chiiíára ki fogja terjeszteni."

^^^^^.^: M hinné, hogy- a

jezsuiták teljes lélekkel Tum-Lié pártjához csatlakoztak. ,

De a jezsuitáknak több eszök volt, semhogy a^másik párt-

tal elrontsák a dolgot, midn még nem lehetett tudni^

•melyik fog gyzni. Alig foglalta el Litse-tsing Pekinget,

midn Bsan-Qnei ,
á legutóbbi császár testvére a Mand- .

zsurságban nagy sereget szedett össze , Pekinget ostrom

álár fogta és lii-tche-tsinget lemondásra kényszerí-

tette. A gyz azonban gyorsan meghalt s fia Sun-tsin

megindult China többi tartományait meghódítani, de

babonásságábaa Schall Ádám jezsuitának, ki Peking-,
ben a csillagászat tanára voLt, megparancsolta, hogy

-

kérdezze meg a csülagokat, aki is a legfényesebb gy-
zelmeket jósolta meg neki. Sun-tsin csakugyan

"

egy-



ymású^nmegliddította a tartományokat, vé^e' Tum-Liét

is elfpgtá s iegaládóstul együtt megölette, ki nem véve

Constantint sem,,kinek egész, Chiaát be kellett volna ra-

^Qgnia. A jezsijiták, Mk a legyö?5ttnek udvarában áUtak

Bzolgilatban, minden eerímónia nélkül átmentek a gy-
zljLöz,és pedig ScbaUparancaára, töa generálistól titokban

a cMnai missi(5 generális vü^ii^ává neveztetett.Ha Tum-
Liégyzött volna, természetesen ebbez pártolták volnaát.

A jezsuiták most batalmúk tetpontján), áUtak.

SchallÁdám legfbbrangú mandarinná neveztetett, egy-
szersnaind az európai boncok elnökávé, a birodalmi

mathematikusok törvényszékének fnökévé lett, s enge-

délyt ^apptt b^mily dologban közvetlenül Sun-tsinliez

.fQrdjili%i;ni;, aiDoltaz udvar legfbb méltóságai csak irott

foly9.jfnodásokkal tebettek. ScbaU ezentúl nyilvánosan,

csak pompás drágakövekkel megterhelve, ragyogó palan-

Mnban vitetve jelent meg, eltte teströk jártak, Mk a

népet bajnbiis?botofckal kergették s^ét útjából, ha nem
sietett tiszteletteljesen, helyet, csináM. Páter Verbies!

hajEionló^ép magas hivatalt ka<pQtt..

Az ugx)rkafára ekként felkapott jezsuiták coUégiu-^

m^ikbaii-mathematikai eszközöket,,órákat, zongorákatké-r

sz0(9ttek,, építészeket,, zenészeket, nxechanífcusokat, orvft-r

sokat st diplomatákat is neveltek* kiket Kong-hi, sk csár^

s?ár fta^ é§ í^hall tanítványa szívesen használt szolgálatra.

Verbies ágyakat öntött, melyekjobbakvalának a chinaiak'

nál, s. ajezsiúták azokkal saját coUégiumaikat ersítették

in§g.. N^ol^van évvel Bicci megérkezése után már har-

mincnyolc: koUégiummal s százötveü templommal bírtak^

d,e a kísresztyénség terjesztésére nem tettek semmit.

JManitát tört.il. 6
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A hollandok ez idötájt kísérletet tettek Chinávál

kereskedelmi összeköttetésre lépni, de a jezsuiták, tartva

a concurrentiátdl, oly alaposan ekágalmazták ket, hogy
a császár elfogadta u§^yan a követeket ajándékaikkal

együtt, de ket siker nélkül ismét haza küldte. A pá-

terek mindenkép igyekeztek a befolyás monopóliumát

megtartani , de azért 1633-ban Morales János domini-

kánus és Antal kapucinus mégis eljöttek Chinába áke-

resztyénséget hirdetni, s megborzadva látták itt a je-

zsuiták gazdálkodását. E papoknak nem fért fejkbe
miként lehet az állítólag keresztyénségi'e térteknek meg- :

engedni, hogy pogány szokásaik szerint éljenek, hogy
Confuciusnak s halottaiknák chinai módra áldozzanak s á

chinai és római istent együtt vagy felváltva . imádják.

Midn Morales emiatt szemrehányásokat tett á rektor-

nak, csak gúnyt és csúfolódást kapott válaszul. Eómába

visszatéiTe X. Ince eltt lefestette a jezsuiták keresz-^

tyéntelen üzelmeit Chinábán s t kérte, Ítélne a dolog-

ban. A pápa a dominikánus részére döntötte el a- kér-

dést, s ez nagy örömmel ment ismét „a közép biro-

dalmába" azon reményben, hogy a jezsuiták engedel-

meskedni fognak. Ezek azonban páter Martint Rómába

küldték
,

s miután idközben a jezsuitabarát VII. Sán-

dor jutott a pápai trónra, ezzel pedig könny volt

elhitetni, hogy a jezsuitákat galádul rágalniazták, a

csalhatatlan pápa eldjével ellenkez értélemben ítélt.

Egy csomó polemikus irat jelent meg, éveken át el-

keseredetten folyt a harc a két fél közt, míg végre

Xn. Ince a jezsuitákat kárhoztatta s e végzését Ró-

mában kihirdettette. Maigrot Károly pápai vikárius



1693-ban Chinában kihirdettette, hogy Xn. Ince a

chihai keresztyéneket azon pogány szokásoktól, melye-

ket nekik Vn. Sándor megengedett, szigorúan eltiltja

s e rendelet minden áthágójára ünnepélyesen átkot

mondott. És mit tettek erre a jezsuiták? k ugyan
feltétlen engedelmességet fogadtak a pápának s t
akárhányszor az ég, föld és pokol urának nevezték,

most azonban változatosság kedveért üldözbe vették

a pápai vikáriust, s az elny részökön volt, mert nagy

befolyással bírtak az udvarnál. A "keresztyének Euró-

pában úgy, mint Chinában megbotránkoztak e vita

felett, s XI. Kelemen Tournon Maillard Tamás, an-

^ tiociiiai címzetes püspököt küldte Chinába , hogy a

vitás kérdést megvizsgálja s tett tapasztalásaihoz képest

intézkedjék. Maillard buzgó pap volt s teljes életében

a jezsuitákhoz ragaszkodott, kiknek ennélfogva rémé-
"

nyök volt
, hogy az javukra fog Ítélni, Körül is-vet-

ték hízelgéseikkel , de midn Tournon üzelmeiket

istenteleneknek , pogány szokásaikat kárhozatosaknak

nyilváuítá , addig rágalmazták t a császárnál, míg ez

a püspököt börtönre vettette, hol a jezsuiták mérgezett
csokoládé segélyével a másvilágra expediálták.

; Kómában elbámultak a szerzet engedetlensége

felett, mely különös engedelmességet fogadott a pá-

pának, st Tamburini generális 1711-ben assistensei-

vel és prokurátoraival együtt a pápa lábai elé. vetette

magát, t a szerzet legmélyebb hódolatáról biztosítá

s megígérte neki, hogy minden meg fog történni, amit

tetszenie fog megparancsolni, fkép a chinai pogány
szokások tekintetében. A generális egyszersmind M-

- 6*
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jeleBL^tte , l^ögy így Ijeszél és így gondolkozik yele

együtt az egész szerzet, s.ezt írásban is 3,dta, melyet

ipindnyájan' a,láírtak.

így történt Olaszországban. Cliinában azonban,

folytajttál^ amint elkezdték, mert jdl tudtájk, hogy.íia

híveikbl valódi keresztyénei^et akarnának csinálni,

egész gazdálkodásuknak rögtön yége volna , amii nagy

aáyagi veszteséggel járna a szerzetre nézve. A pápa

I^e^zabarba Károlyt 1719-b!Bn apostoli követi felha-

talmazással Chinába küldte, hogy határozottan lépjen

fel és végleg hozza, rendbe aa ügyeket. E felhatalma-

zást arra használták feji. a jiazsuitájt, hogy; Koiig-hi

császárral elhitették, miszerint á pápa fennhatóságot

követel magának China felett. íilialatt Tamburini ge-

nerális Rómában a pápa, lábai elé borult, s t e szer-

zet mély hódolatáról biztosítá, Chinábah a jezsuiták

a pápa követjét még keservesebb sorssal fenyegették,

mint amin Tournqnt érte^ A chinai j^^^W^^r -^^Ifl^

Lajos pla,n^ elég szeigitelen volt Mezzabarbának nyilr

tan szemébe mondani: „A pápa, úgy látszik ural- '

kodni akar mindenek felett. S váljon.mi az a pápa?

Egy bolond, ki még a hollandoka*t és angolokat sfím

képes engedelmességre sz;oríta,ni, s akar Chjnában

úr lenni? Majd teszünk mi errl. A hollandoknak és

angoloknak volt eszök , midn a római szék iránti en-

delmességet felmondták:''

-. Fan Lajos bennszülött chinai volt, éS saját

álláspontjáról s a jezsuitáktól nyert oktatása értelmé-:

ben igaza, is volt. Simonetti jezsuita még tovább

ment és nyiltan fenyegetödzött : „Ha a pápa Jézus



társaságát záMatni merészelné
^
éz kényteléníieí: látná

magát bebizonyítani az egész világ eltt, hogy íöiré

kéí>eíS." Társa Mouraó pödig hozzátette : „Nem értérny

mikép tehet a pápa jó lélekkel ily intézkedéseket. Két-

séget nem szenved
, hogy terhes halálos bnt követett

el, midn e bnÚát kiadta,, mért ha ennek tartalnia sze-

rint élnénk, missióiík rögtön semmivé lenne."

Mezzabarba ötször volt Kong-hi császárnál au-

dientián s ez igen okosan feleié neki: „Miként is lehet-

séges , hogy a pápa chinai szokások felett Ítélni akar,

melyeket sohsem látott* s melyekföl semmi személyes

ismeretekkél nena bir ? Mit mondana a világ róláüi,ha eu-

rópai ügyekben Ítélni akarnék ?" A pápa csalhatatlansága

s a szentlélek sngalmazása tekintetében oly célzásokat

tett
, melyek a követet zavarba hozták ,

mert be kellett

látnia , hogy a csalhatatlan VII. Sándor megengedett és

helyeselt oly dolgokat, melyeket az ép oly csalhatatlan

XI. Kelemen kárhoztat és istentelennek nevez, s a pápát

végdl vak vadásznak nevezte
,

aki jó szerencsére lövöldöz

a levegbe. A körülötte álló jezsuiták hangosan nevettek

a császár ezen ötlete felett
,
a követ pedig térden állva

irult-pirult a chinai felség eltt.

A'jezsuiták a fembereket oly bizalinatlahókká

•tették Mezzabarba iránt, hogy ez a palotában folytonos

felügyelet" alatt tartatott, és séiiki seiíi bocsáttatott hozzá

a jezsuitákon kívül , kik keser szöniréhányásokkal hal-

mozták el. Végre visszautazott Eómába , diádalmi jelül

nein vivé ínagáfál egyebét, mint a riiegmérgezett TöUr-

noö csontjait;



A pápa tehát semmire sem ment feltétlenül en-

gedelmesked jezsmtáival; De ezeknek is lejártak araáy-^^

napjaik CMnában. Kong-hi császár meghalt, s utdda

Yong-thing nem nagy barátja volt a jezsuitáknak, mért

Yölt alkalma tapasztalni, hogy eldje azon mértékben

vesztette el népe szeretetét, melyben a jezsuitákat s fe-

lekezétöket pártolta. S e tekintetben Kong-hi sokra is

ment, még a dynastia hercegei s az ölsö furak semjár-
hattak hozzá oly szabadon, mint e jámbor missioná-

riusok. . -

Most tehát nyíltabban fel. lehetett lépni a betola- .

kódok ellen, s China els hatósága „az erkölcsök tör- .

vényszéke," melynek beleegyezése hélkl a császár

törvényt sem nem hozhat, sem el nem törölhet, újólag

megvizsgálta a szerzet ellen támasztott fvádákat". Ake-

resztyénségnek általában szemére vetették, hogy alá-

ássa az állam alapjait ,
a jezsuitáknak pedig különösen,

hogy a békét szüntelenül zavarják, s a népet zsarolják,

E törvényszék ítélete elegend világot vet a jezsuiták

chinai gazdálkodására. Kimondta, hogy csak azon mis-

sionáriusok tressenek meg továbbra is, kik az udvarnál

élnek s mint naptárkészítk és mathematíkusok az ál-

lamnak hasznot hajtanak, mindazok azonban , kik a tár» .

tományokban tartózkodnak, templomokat építenek s a

mindkét nem tudatlan tömeget elcsábítják, mint vésze-,^

delmes emberek kiutasíttassanak. Ennek folytán a je^ ;

izsuiták kiexpediáltattak az országból , csak az, udvari

jezsuiták maradtak benn, folytatták a kalendáiium-csi-

nálást és tömték zseböket, mert mindhárom pekingi há-

zuk . egyenként 50,000 tallér én jövedelmet hozott.



Ezeken kívüímaradtat még az országban néhányan, kik

titokban foglalkoztak a keresztyénség terjesztésével, de

általános utálat tárgyává lettek kicsapongd életmódjuk

miatt. A nanMngi püspök XIY. Benedeknek keservesen pa-

naszkodott ejezsuiták mély erkölcsi sülyedtsége felett, kik

a gyóntatszékben s azon kívül csak leányok csábításával

foglalkoznak. Az udvari jezsuiták azonban, abba hagyva
a.vallás terjesztését, tovább élték világukat, s még 1780-
ban páter HaUenstein mandarin volt és a pekingi mathe-

matikai törvényszék elnöke.
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XVI. Fejezet.

(Keletindiában. — A jezsuiták mint bratnánok. — Viszályuk a pá-

pával. — Az indiai míssio botrányai.
— A szerzet gazdagsága. —

A jezsuiták mint kereskedk és uzsorások.)

Kelet-India els téríti igen komolyan fogták fel a

keresztyénséget. Aki áttért Krisztus vallására , annak

nem volt szabad többé semmiféle pogány szokást követ-

nie s az els térítk ily módon kevés hívet szereztek az

új vallásnak , de aki általok keresztyénné lett, valóban

az is volt. Midn azonban a jezsuiták laza moráljukkal
az országba jöttek , melylyel megfért az, hogy valaki

keresztyén legyen s a régi bálványoknak áldozzon , mi-

dn hatalmukat sikerült megszilárdítaniok s rettenetes

eretnek-törvényszéket állítottak fel
, mely még az euró-

pai inquisitinál is gyalázatosabb módon dühöngött

mindazok ellen
,
kik nem akartak megtérni, vagy apáik

hitéhez visszatértek,
— a jezsuiták úgy nevezett keresz-

ty^nsége nagy lendületet nyert, fkép midn térítési

buzgalmukat még ágyúval , máglyával s a legborzász-^
'

tóbb börtönökkel támogathatták. St. Goanak gazdagság ;

áltál elpuhított lakosai nem bírtak ellenállni a minden



tekintetben felettök álló portugalloknak, és csapatszátíara

hajtatták magokat a keresztvíz alá. A dolog könnyen

ment, a jezsuiták nem Mvántak egyebet mint alamizsnát

éis meg nem értett imádságok elhadarását, azonkívül Mki

tehette és hihette a mit akart.
-

A jezsuiták mint tudjuk nem trik a concurrení-

tiát. A kapuGinusokat, kiknek különben is kevés hívok

volt, kitúrták
, elvették tölök Hadurában templomukat s

Pondicheryig hatoltak elre
,
hol páter N o b i li Eobert

bramánnak öltözve s mindenben az ország szokásait kö^

vétve élt, hogy a bennszülötteknek az idegenek elleni

gylöletét megnyugtassa. Sikerült is a jezsuitáknak. hí-

veköt szerezniök, mert ahol nem pénzrl volt szó, szr-

telen türelmet tanúsítanak.

Az indusok hitték a lélekvándorlást, szerintök az

üdvözültek lelke legszívesebben egy tehénben lakott s

Coromandelbén és Malabárban
,
a ki a halottas ágyra

került, csak akkor érzé magát boldognak ,
ha végpercei-

ben egy tehén farkát tarthatta kezében. A tehenek ex-

crementumait hamuvá égették se hamut jámbor vezek-

lk a fejökre hintették , mikor istenhez akartak közg-

líteni. Ha a leány anyányi lett, érettségének bizonyít-

ványait zenekíséret mellett körülhordták a városban, s

mutogatták a közönségnek. A menyasszony a szemér-

metlenség és nemzés képét nyilvánosan nyakába akasztva

viselte. A lelki tisztaságot fürdben találták meg, ug-
rálás és imádkozás segélyével. E szokások a jezsuiták

keresztyénségével megfértek. Az új keresztyén arák ép

úgy nyakukban hordták a díszes képet, a Krisztus íiivei

^p úgy fejökre szórták az égetett tehénganajat, mint a



.többiek ,
s hogy a hasonlatosság minél tökéletesebb^

legyen, a szeretet és egyenlség vallásának terjeszti .

a páriákat ép" úgy megvetették, mint a telivér braraánok.

"A páriákat még ha áttértek is, kizárták az egyházi kö-

zösségbl, megtagadták tlök az úrvacsorát, és a jezsuita

soha el nem ment egy pária lakására, hogy t a halot-

tas szentségekkel ellássa'. A haldokló páriát kihozták az

utcára s Jézus papja ott nem ujjával ,
de egy ecsettel

olajozta be , nehogy a jámbor páter az elkel és gazdag

osztályok szemében az érintkezés által saját tekintélyé-

nek ártson. A páriák gyermekeit más rituálé szerint

keresztelték és csak pogány neveket adtak nekik, a ke-

resztyéneket az aristokratia számára tartva fenn. Ily

módon sikerült veszélytelenné teüíiiök magokra nézve az

indus elítéleteket, sikerült a kapucinusokat kitúrniok a

gazdagabb körökbl, és sikerült Krisztus tanaitól;

épen oly távol maradniok, mint magok a bramánok.

XV. Gergelyhez temérdek panasz érkezett az EUr

rópától távol mköd jezsuiták gazdálkodása ellen, minek

folytán utasításokat küldött Indiába azon meghagyással,

\9SJ ^''' ottani téritk azok szerint éljenek s meghagyta

nekik, hogy kerüljenek el minden pogány szokást és.

cerimoniát. A feltétlenül engedelmesked jezsuiták

azonban a rendeletet szépen ad acta tették s nemcsak

nem követték, de 1680-ig még létezését is eltitkolták.

A jámbor indusok sehogysem jöhettek tisztába az

iránt, hogy melyik tulajdonkép az igazi keresztyénség ?

A kapucinusok egy istent hirdettek, ki mellett egy sereg

szenteiugyan megtrtek , de a régi szokásokat, mint;

pogááyölat s ördögieket betiltották, mig a jezsuitá%



ezeket megengedték és mégis keresztiének akartak lenni.

Kpnkurrenseiknek boszantására a jezsiüták Mária meny-
bemenetelének ünnepén 17(X)-ban nagy processiót ren-

deztek, segy Mária-képet pogány pompával körülhordoz-

tak, mi felett a Mtetlenek hagy gúnyolódásra fakadtak.

Hogy a feltnés még nagyobb legyen, a. legközelebbi,

évben színjátékot rendeztek, amint az. kollégiumaikban

s templomaikban szokásos volt. Ez alkalommal sz. György

történetét bozták szinpadíra. A monda szerint Diocletián

császár Györgyöt felszólította, áldozzon a római istenek-

nek. „Nos tehát mutasd meg isteneidet" monda György,

mire Apolló templomába vitetett. Itt keresztet vetett -a

szobrokra s azok rögtön összeomolva porrá lettek.

^
Ez ékes históriát kellleg adandók, a jezsuiták

templomukban állványokat állítottak fel, de azokból

nem római
,
hanem indus templomot csináltak, s abba

Malabár minden bálványát másolatban felállították.

Ezáltal a komédia természetesen érthetbbé vált a

pogányokra nézve, de könnyen veszedelmet idézhetett

rendezi fejére. Az állhatatos Györgyöt egy malabári

ember adta, s midn a jól ismert s a nézk nagyobb
része által nagy tiszteletben tartott bálványokkal szem-

ben állott, nagy buzgósággal kezdte rajok vetni a ke^

resztet, de hiába. A szobrok épen maradtak, míg
néhány más komédiás el nem állt s kézzel le nem
ütötte és meg nem taposta.

A bramánok s nem keresztyén malabáriak e ko-

médiában vakmer és szemtelen kigúnyolását látták

saját isteneiknek, dühbe jöttek és kis híja volt, hogy

boszújok mindjárt a hely színén M nem tört. Az ide-



gének aiionban a^árosban és az egész tengerparton

sokkal hatalmasabbak Toltak, s igy Póndichéry' lako-

sai kénytelenek valának böszankodásukat egyelre elr

fojtani, anélkül azonban, hogy lemondanának a visz-

szafizetésrl.

A bramánok a szomszéd Tanjaour királyához

fordiütak, elmondták neki a jezsniták sért fellépését

s hogy tisztán láthasson mindent, szemei eltt ntá-

nozták a szent komédiát. A király rögtön szigorú ren-

deletet adott ki a keres?tyének ellen s mindenkit ha-

lállal fenyegetetett ,
ki az új és ennyire türelmetlen

vallással fel üem hagy. A jezsuiták ngyan itt is'ször-

ny nagyra voltak térítésükkel, de azért vértanúkat

fogniok nem sikerült s JErisztus hívei siettek vissza

régi bálványaikhoz , melyek iránt leikökben sohsem

voltak htlenek.

A kapucinnsoknak igazuk volt, midn azt állí-

tották, hogy a jezsuiták maguk okai
,
ha a benszülöt-

t^ ily gyorsan elpártolnak ismét a keresztyénségtl ;.

mert hiányos vallási oktatásuk s a keresztyén és po-

gány szokások és cerimoniák összevegyítése valódi ke-

resztyéneket sohsem teremhet, minek folytán a frissen

sült hívek az els veszély ell mindjárt miegfutainod-

nak. Az oly látványos komédiák által, mint melyet'

fentebb említettünk, csak a vallást szentségtelenitik

meg s teszik a pogányok szemében nevetségessé,. A
jezsuiták ezek ellenében természetesen nem mulasz-

tották el ellenfeleiket hamisítással és eretnekséggel

vádolni.
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Minden oldalról hevesen ostromolva mindazok

. áZtal, iik átlátták, mily ve^zLélyes e gazdálkodás a

vallásra nézve
,

a Pápa Tournon bíbornokot terjedt

felhatalmazással Indiába Iraldte
, hogy személyesen

gyzdjék meg az iigyek állásáról. A. bíbprnok már

Európában kellkép meggyzdött arról, hogy egyenes

úton ez emberekkel mire sem lehet menni
, elhatárzá:

teliáft a jezsuiták ellen saját fegyveröket, a tettetést

h^iSználni , mi pap létére nem is esett nehezére. Mi-

dn Pondidieryben 1703-ban partra szállt, a jezsiiiták

bárátjának'^'adta ki magát, dicsérte yallási buzgalmu-
kat , sokat érintkezett velk s "teljesen megnyerte bi-

zalmukat. Banchet és Bartho 1 d o jezsuiták rá is

menttel a lépre s elbeszélték neki egész eljárásukat.

Enökük ,
a tökéletesebb jezsuita Tochard emiatt szemr

rehányásokat tett s meghagyta nekik, vonják vissza

mindazt, amit a bibornoknak mondottak, vagy igye-

kezzenek más értelmet adni szavaiknak. A két jezsuita

igyekezett is legközelebbi alkalommal" a paraiicsnak

eleget tenni, de a bíbornok már tudta
, amit -tudni

akart s nem engedte magát rászedetni.

Tournon 1704. jun. 23-kán egy dekrétumot szer-

kesztett
, mely azon makacsság által lett nevezetessé,

melylyel a szerzet ellene szegült. A rendelet fponígai
azon ppgáíiy szokásokra^[vonatkoztak, melyeket a je-

zsuiták az újpii-megkeresztelteknek megengedtek , st

egyházi müködésökben maguk is követtek. Megtilta-

tott netók só, nyál és rálehelés nélkül keresztelni s a

keresztelteknek pogány neveket adni; az említett képet

többé keresztyén menyasszony ne viselje, s a felntt-
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ség bizonyítváayaival tartott processiók a keresztyé-

neknél sznjenek be. .Megtiltatott a nket , bizonyos

jelek idejében az oltári szentségbl kizárni, meg az,

hogy a keresztelt malabáriak fürdt és tehénganajat

használjanak leikök megtisztítására. Szigorúan megha,-

gyatott nekik
, hogy még a legalacsonyabb páriát is el

kell látni a szentségekkel s t az aristokratiával egyj&tt

a közös istentisztelethez bocsátani, s hogy különbség
nélkül részesítsenek mindenkit a vallásos oktatásban.

Yégül a nagyobb átok mondatik ki mind||okra, kik

^ decrétum ellen vétenek, az áldozárok -ezenfelül még
a paj^i mködéstl is felfüggesztetnek.-

' A jezsuiták úgy tettek, mintha megadnák ma-

gokat, engedelmességet Ígértek s megalázták magokat a,

bíbornok eltt, ki Krisztus nevében engedelmességre in-

tette ket; de alig hagyta oda Kelet-Indiát, kigúnyolták

t dekrétumával együtt s mindent mozgásba tettek,

hogy a pápai szék rendeletei alól kivonhassák mago-"
kat ; elhíresztelték

,
ami egyszeren hazugság volt,

hogy Tournon felhatalmazás nélkül jött s igy dekré-

tuma nem kötelez. Pondichery helytartóját s Meliapur

püspökeit megvesztegetés által részökre hódították. Hé-

bert kormányzót ,
ki nem hajolt meg elttök, ármány-

kodás által kitúrták hivatalából s annyira eláztatták a

francia udvarnál, hogy végre egészen tölök függött. Á^

király gyóntatója T e 1 1 i e r elég szemtelen volt . nyíl-;

tan mondani Hebertnek: „Emlékszik ön rá, mit tett

pátereinknek Indiában? Itt önnek íogják ugyanazt

tenni; amint ön elárult minket, úgy fog elárultatni."

Azáltal, hogy vak engedelmesség s feltétlen összetar-



tás Tiraltodott a szerzetben^ iogy egy akarat yezette

azt,, mely.^semini eszköztl vissza nem riadt, a ^ér-
zet már akkor oly hatalmassá lett, hogy sem Benedek

sem utódai nem bírtak már vele. XIV. Benedek végre

be
'
akarta fejezni a dolgot s Norbert kápucinnst

megbízta , írja meg a keletindiai missio történetét.

Norbert maga hosszabb ideig missionárius volt, szerze-

tétl megkapott minden szükséges okmányt s egy de-

rék két kötetes munkát írt e tárgyról francia nyfelven.

Á pápa teljes helyeslését adta a munkára. A jezsui-

ták azonban mozgásba tették a fél világot,' hogy a pápát

rábírják, elátkozni a munkát, mely az ö kívánatára

íratott és szigorú censura alatt nyomatott. A könyvnek
nem tudtak ártani

,
mert ez az igazságot hirdette, de

szerzjét haláláig üldözték. Hazáját Lotharingiát el

kellett hagynia ,
de a jezsuiták keze mindenütt elérte

s még Svaic protestánsai közt is el tudta keseríteni

életét.
-

.

De hát mit csináltak a jezsuiták Indiában, ha

sem a pogány babonák ellen, sem a keresztyén tanok,

mellett nem' küzdöttek? fogja kérdezni az olvasó. Ke^,

reskedést ztek és halomra gyjtötték a kincset. Sze-.

génységi fogadalmuk nem állt ennek útjában, mert

ruganyosabb dolog a szerzet constitutióinál még néha

volt a világon. Tekintélyes és gazdag családok fiai

léptek a szerzetbe s magokkal vitték vagyonukat. Volt

u^aü szó róla, hogy tisztán alamizsnából kell élhiök,

de ez csak a profess-házakra szólt, ilyen pedig a szer-

zet virágzásának tetpontján • csak 24 volt az egész

vüágon, 612 kollégium s 399 rezidentia és probatió-



ház mellett, melyek mind gazdag yagyonnal bírtak -

s feleslegökkel a 24 szegényebb házat bven ellátták.

Kollégmmaikk«al temérdek apátság egyesíttétett. A
francia, spanyol, portugál és német uralkodók azon-

kívül B^^esés összegeket ajándéfepztak gyóntatóiknak.

Hy körülmények közt a szerzet evangéliumi sze-

génysége csakhamar hazug phrázissá lett. A párisi

egyetem már 1626-ban mondta a jezsuita kollégiumok
bevételeirl: „k a legjobb s leggazdagabb javadal-

makat
, temérdek fekv jószágot s alapítványt össze-

szedtek; jövedelmök oly nagy, hogy már eltitkolni

se'm bíiják. Kollégiumaik jövedelem úgy mint pompa
tekintetében királyi palotákhoz hasonlítanak," És nem-

csak a nagyok és gazdagok pénztára állt nyitva elt-

tök^ a szenteskedés és babona segélyével a szegény

nép ládáját is meg tudták nyitni.

A jezsuiták ünnepelt történet-irója Juventius írja,

hogy a társaság évenként 70,000 misét mond, s leg-

alább 100,000 olvasót imádkozik jóltevöiért. Yala-

hányszor valaki házaiknak valamit juttat, a jezsuiták

rögtön elállnak s a jótétemény, mennyiségéhez és fon^r

tosságáhpz mérten sietnek ezt több ezer mise és ima,-

moiidás ál^ial meghálálni. így például egy egész koX-

l^^um v^gy ház alapítójáért, amig él 30,000. misát

mppdanak, s 20,000 olvadót imádkoznak, halála u,<iá5L

ugyanannyit, és pedig oly Daódon, hogy lia az illet

több kpllégiumpíi alapít, ez a4ag is megtöbbsz^rözteitik.

Egyáltaljában ajiezsuiták által évenkint mpndptt 480,0Qpi

misének legnagyobb rés,ze azoknak válik haszijlra,
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dk jótékonyságuk által a társaságot különösea lekö-

elezték magoknak.. jQy alávaló módon csaptak vásárt

i szentségbl.

De nemcsak az imát és noásét tudták a jámbo-
ok ekként értékesíteni , még egyebekkel is keresked-

k,, söt még az uzsoráskodást sem vetették meg.
Lzon rügy alatt, hogy ily távolfekv helyeken fenn

lém tarthatják magokat , ha pereskedést nem znek,
POCE. Grergelytl egy bullában kicsalták magoknak az

ngedélyt a kereskedésre. Késbb ugyan ez engedély

isszavonatott , de erre már nem hajtottak. Pénzvá-

^yut volt oka annak is , hogy más missionáriusokat

ueg nem trtek magok mellett. Heliopolis püspöki)

pjfca rólok: „A. jezsuitók sehol senkit meg nem tr-

íek magok felett vagy níellett. Mindazt, amit más

ilágrészekben tettek, Európa eltt eltitkolni igyekez-

k, fkép kereskedésöket , melyet pápai tilalmak da-

ára nagy ügyességgel znek stb."

Nagy hasznát vette a szerzet ^azon afiiliáltaknak,

ik csak vak engedelmességet fogadtak a szerzetnek,

ie világi öltözetben jíirtak s világi áUásbau éltek, s

^y megtehették mindazt, amit szerzetesi ruhában iuem

ehettek volna. Ezek kereske^dtek s ruzsoráskodt^ s a

:ámzsában járó kollégák zsebre dugták a nyereséget,

-mint ezt minden ^kormányisó jelentése .bizonyíijja.

Martin, az indiai francia birtokok kormányzója

tja rólok jelentésében : „A -hollandusok után a jezsui-

ák zik lidiában a legterjedtebb,, leggazdagabb ke-

eskedést, különbet mint a brittek, dánok s más né-,

lek. líehány jezsuita foglalkozik térítéssel ,
de ezek. a

Jeaiuiták tört. II. - 7



szerzet titkait nem ismerik. A kereskedást világi je-

zsuiták segélyével zik, kik nem járnak szerzetes ru-

hában s Goában, Surateban és Agrában kereskedknek

tartatnak. Be van bizonyítva, hogy még. örmények és

törökök is állnak a társaság szolgálatában. Ez átöltö-

zött jezsuiták mindenbe beavatkoznak s igen jól -tud-

ják, mely kereskednél, vagy bankárnál kapható vala-

mely árú legjobban. Titkos levélezésök segélyével

mindig mindenrl értesülve vannak. E titkos jezsuiták

rengeteg nyereséget hoznak szerzeteknek s csak néki

számolnak. Rájuk nézve különös utasítások léteznek,

melyeket igen híven követnek, mert vak engedelmes-

ségre, hallgatásra s a szerzetnek minden erejökkel

való szolgálatára kötelezték magukat. Ezen az egész;^;

világon elszórt jezsuiták bizonyos titkos jelekrl ismeí

rik meg egymást."

„Azon árúkkal, melyeket Indiából missióik ha-

mis ürügye alatt Európába küldenek, nagy üzleteket

csinálnak. Az átöltözött jezsuitáknak küldik azokat,

kik els kézbl kapván az árúkat sokat nyernek raj-

tok. E tekintélyes kereskedést oly ügyesen el tudják;

titkolni, hogy Európában még senM sem mert ellene

felszólalni, mert nem tudta volna állítását bebizo-

nyítani."

Martin több. ízben körülményes jelentéseket tett

ez ügyben Franciaországba, de ahelyett, hogy e visz-

szaélést beszüntetné, a keletindiai kereskedelmi társa-

ság nyíltan megparancsolta, hogy tegyen meg a je-

zsuitáknak mindent, amit tle kormányzói minségébé.n

kivannak, st kölcsönözzön nekik pénzt is, amennyit;



akarnak. Ez azt bizonyítja, hogy még a kereskedelmi

társaság is titkos jezsuita vezetése alatt állt.

Martin folytatja: „A jezsuiták ezáltal úgy el-,

bízták magokat, hogy maga az egy páter Tochard.

150,000 piasterrel (= 390,000 frt) adóssá a társaság-

nak minden írás nélkül. Du Quesne úr hajóhadán a"

keletindiai jezsuitáknak 58 árúkötegjök volt, s ezek

közt a legkisebb is nagyobb, mint
.
a társaságéi ; "lés

pedig nem egyházi dolgokkal, hanem árúcikkekkel

megtöltve. Nem :megy francia hajó Indiába , mely ily;

küldeményeket ne szállítana. Sok jezsuita bramánnak •

öltözik, ezek nyelvét beszéli, velk eszik s iszik s

Tólök megy gyöngyöt és gyémántot keresni, miáltal a

^keletindiai társaságot megkárosítják s a vallást pelen.-

g'érró állítják. A térítés ürügye alatt kereskedést znek
a hramánokkal. Nem is térítettek még meg ezek közül

senkit. Egy banián, ki három nagy utazást tett velk,

biztosított , hogy az egész id alatt soha egy szót nem

beszéltek vele vallási dolgokról."

„Néhány hét eltt két jezsuita Pondicherybe jött

;s azon árúkból, melyek hajóinkon Franciaországból ide

érkeztek , harminc árú-köteget vettek át, melyeket to-

vább küldtek Mádrasba. Bizonyítja ez, hogy vétkes

egyetértésben állnak Franciaország ellenségeivel." -(Ek-

kor ugyanis háború folyt Francia- s Angolország közt.)

Az Antillákon páter de la Valette ötven per-

centet nyert árúin, melyeket Franciaországba küldött

s a szigetek egész kereskedése az kezén ment ke-

resztül. Saldanha bibornok is felszólalt ez üzérkedés

ellen s bebizonyítá, hogy a jezsuitáknak folytonosan
-

.

'
'
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két hajó áll szolgálatukban s minden Eeletindíába

utazó bániulattal emlegeti á társaság virágzó kereske-

dését. A leggazdagabb európai városokban, mint Mar-

seille, Paris, Genua, Róma, a társaság külön banká-

rokkal bírt , kik mind titkos jezsuiták voltak. Miután

XIV. Gergely megengedte nekik az orvoslást, minden

házukban fszerkereskedést nyitottak.; s némely or-

vosszert Franciaország minden gyógyszertára a jezsui-

ták párisi raktárából kapott. Somában minden ;tilalam

dacára,: majdneni az egész kenyér- bor- és Mszerke-

reskedés az kezöfcben volt. De nemcsak közönség:es

kereskedést ztek, a legalábbvaió uzsora is kedvenc

foglalatosságuk vala. Tournon bíbornok szerint a je-

zsuiták Indiában 25 -100 percentre kölcsönöztek pénzt.

Ily módon temérdek pénzt harácsoltak össze, s bátran

szembeszállhattak a pápa rendeleteivel^ mert ahofl ár-.

mány nem használt, vesztegetéssel segíthettek ma-

gokon.
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XVII. F^ezet.

(A j€zsnita állam Paragaayban. — Cardennas püspök és Palafox

érsek üldöztetése a jezsuiták által. — Mexikóban, -rr- Abyssi-
'

. Diában.) .

. A. jezsuiták nem elégelték meg, liogy koronákkal

s koronás fk életével játszottak , nagyravágyásnk még
azon a,ddig hallatlan kísérletre is rávitte ket: önáEó

államot alakítani, s így lett meg Paraguay, a.z

esetlen állam a világon., melynek egy szerzetes-rend

volt királya. A terület, melyen az egyház szolgái politir

kj^i mvészetüket ,megkísértették, a mai Paraguay
nev államon kívül, mely 4175 mértföldet tesz, magá-
ban foglalta -a mai egész La-Platát és á Banda-orientalt,.

Szelíden lejts síkot képezve, kevés, alig ezer lábnyi

magas^- hegyekkel, pompás folyamok által nedvesítve, a

félig tropikus" éghajlat alatt egyike a vüág legtermé-

kenyebb országainak ,, melyben a pálmafa néha 180

lábnyi; magasra n.
.E pompás területet a. spanyol Jüan Diaz de So-

;lis fedezte fel, ki 15Í6-ban a Rio de la Plata-ba be-

hajózott, de az indusok által, amint a partra lépett.



i21

megöletett, s a hajón lev legénysége szeme Játt4ra

feluzsonnáltatott. Három évvel" utóbl) az elfoglalási

kiséílet megújíttatott , és nagyobb ervel kezdetvén

meg, sikerrel. Á spanyolok városokat s erdöket épí-

tettek, s bogy az indusokat munkára használhassák, té-

rít barátokat küldtek a nyakukra. A térítés azonban

sehogysem ment mindaddig, mig nem Vittoriá Ee-

reíic , Tukuman püspöke 1586-ban a szomszéd Brazi-

liából s Peruból jezsuitákat nem kért kölcsön. Anchieta

és Atiensa provinciálisok siettek neki nyolc darabot

küldeni. A jezsuiták e célra jól kiválogatták emberei-

ket, s a küldöttek csupa áldozárok voltak, kik az indus

nyelvet és szokásokat már eltulajdonították volt, amit

azeltt egy más pap sem tett. Ily módon csakhamar

meg' tudtak egyezni a benszülöttekkel. A compánia tag-

jai, Arminio Pál fnöksége alatt, Angelo Ferenc, Bár-

sana AÍfoíiz, Villogás Jüan, Ortega Manó, Gran István,

. Salonio Jüan és Fields Tamás voltak. Bejárták az or-

szág városait, fkép Corduát s Assumptiont, aztán a

nagy Guayra tartományt, melynek nyelvét különösén

Ortega és Pields jól ismerték. Minden igyekezetük

dacára három évig tartott, mig egy kis lákházra s ká-

polnára szert tudtak tenni ViUarica városkában. Itt meg-

telepedvén, több társat küldettek magoknak s Assump-
tionban csakhamar kollégiumot alapítottak, melyet a

templommal együtt már gazdagon fel tudtak szerelni.

Hat évvel utóbb missio házat építettek Corduában, egy

mást Sántáiéban s épen új letelepedési helyek után lát-,

tak,midn 1602-ben a dolgok az országban egyszerre

más fordulatot vettek.



A jezsuiták eleinte mint missionárinsot beutazták

az országot, prédikáltak és kereszteltek, de az új hivk,

amint; térítik odébb álltak, siettek yisszatémi régi val-v;;;

lásukhoz. E vándor életbl azonban azon hasznuk lett,

hogy alaposan megismerkedtek az országgal, melynek

bensejérl a spanyoloknak fogalmuk sem volt. Midn,
ezt Áqaaviva generálisnak megírták, ez egy ravaszul;

kigondolt tervet küldött nekik. P a e z István jezsuitát

elküldte Paraguayba a szerzet házait megvizsgálni, s:

midn ez a körülményekkel kellkép megismerkedett,'

;kijelenté hiveinek , hogy e földon egy külön keresztény-

államot kell alakítaniok., melyen a generális Eómából

korlátlan hatalommal uralkodjék.

A jezsuiták rögtön hozzáfogtak tervökhöz. Hir-

detni kezdték, hogy a spanyolok kegyetlenül liánnak a

benszlöttekkel
, ami különben igaz volt, s hogy ily

gazdálkodás mellett az ország folyton veszti népessé-

gét. A spanyolok a veszedelmes barátokat Corduából

St. Jagoba kergették, de akkor már az indiánok közt

sikerült nagy pártot szerezniök magoknak. A guara,-.

nik szelíd, jóindulatú törzsét tömegesen kezdték ke-

resztelni s a spanyolok ellen, kiket még alig ismertek,

gylöletre gerjeszteni. Ezután a spanyolok eltt isme-

retlen vidékeken összegyjtötték a szétszórt lakosságot ;

nagyobb községekbe. Ezeket Bourgadoknak vagy Eednc-^ V

tióknak nevezték s egyegy jezsuita lelkész s elljáró-

alá rendelték. Az' indiánoknak megmagyarázták, hogy

-eddigi szétforgácsolt állapotukban a spanyolok ellen

semmire sem mehetnek, de próbálhatnának valamit, .

ha 8—10,000 fbl álló Bourgadokat képeznének. A
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papi pásztorok ellen a vadak nem tettek kifogást, mert
kacikáilí & fnökeik Álkádok neve alatt méghagyajttat;
csak az köttetett ki, hogy ezek minden fontosabb és

minden büntetési esetben a két jezsuita elöljáró en-

gedélyét kérjék ki. Emellett nagy protektoruknak Hl.
'

Fülöpnek azt írták, hogy a kereszténység ügye nem
halad, mert. a Paraguaybari lev spanyolok igen g-
gösek, kapzsik, istentelen s mindenekfelett korhely

emberek, kik a keresztyénséget a néppel csak meg:

utáltatják. Szeretnének tehát, egy keresztyén köztár-

saságot alapítani, melyet ne világi helytartó, hanem

egy jezsuita kormányozzon. A spanyol király Parav

guayban is királynak ismertetnék el s minden ben-

szölött után évenként egy tallér, adót kapna. Fülöp,
ki mindig pénzzavarban volt, 1609-ben elfogadta- az

ajánlatot, melyet IV. Fülöp 1663-ban njra megersí-
tett. Néhány évtized alatt a jezsuitá,k harminc, 8— '

lÖiOOO fbl álló Bonrgadot alapítottak, ezeknek lel-

készei s vikáriusai egy superior alatt álltak, kinek, há-

.tósága öt Bourgadra terjedt ki. E községekben min-

denkinek dolgoznia kellett^ a felntteknek s férfiaknak

a mezn, az asszonyoknak és gyermekeknek kendert s

gyapotot kellett fonniok. Ezen kivül hajlam és képes- ,

ség szerint különféle iparzésre tanították a benszü-

ltteket.

Megtanították a benszülött indusokat minden

mesterségre, do' ennek fejében mély babonában tartot-

ták. A jezsuiták isten megbizottainak adták ki ma-

gokat; parancsaikat térden állva kellett fogadni^ s ;

nagy szerencse volt , ha valakinek megengedtetett ka?--
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bátjnk szegélyét megcsókolni, A templomok tele voltak

szobrokkal ; melyek egyes tagjaikat mozgatni tudták,

szemöket forgatták s mindenféle torzképet tudtak yág-

ni, hogy a népbe félelmet és borzalmat öntsenek. Á
benszülöttek rabszolgákká lettek, tulajdonjoggal nem^

bírtak; minden, ami az országban volt, a jezsuitáké vala.

E rabszolgaság fejben ékes vallási komédiákkal

igyekeztek a népet kárpótolni. Charleroix jezsuita

szerint a jezsuiták Paragnayban a templomokban tánc-

cal és komédiával mulattatták az indusokat- „E célra

én ^ Charleroix — huszonnégy ügyesebb gyerekeibe-^,

tanítottam. Ezek egyszer tánczoltak, másszor lovagjl-

jtékokat produkáltak, hol gyalog, hol lóháton. Egyszer.

6 rf magas rudakon táncoltak, másszor kötélen, majd
karikát hánytak stb., másszor kis vígjátékokat adatr

tam el velk." Egy más Bourgad lelkésze pe-

dig jelenté :
, ,ünnepnapokon vecsernye után • néhány

gyereket szépen felöltöztetünk, kik aztán a templom-

ban, hol az egész község jelen van, szép táncokat

adnak el. Ezeket a nyilvános körmenetekben is al-

kalmazzuk, hol a szentség eltt miiidig táncolnak,

néhányan, mint egykor Dávid idejében a frigyláda

eltt."

Ahol a jezsuiták tanyáztak, onnan a ^anyolok

kizárattak, st az indusoknak meghagyatott, hogy er-

szakkal is utasítsák el ket. A jezsuiták gyorsan ter-
•

jesztették tartományukat, mely csakhamar Paraguay-
tól Braziliáig terjedt. A spanyol király a papíron

királya maradt az országnak s kapott belle annyi,

adót, amennyi 30—40,000 alattvalónak megfelelt^, ta-*



hát vagy tizedrészét 'annak
,
amit kapnia kellett volna,

mert a tartománynak már ekkor legalább tiz annyi

lakosa volt.

A jezsuiták országukban mhelyeket s gyárakat

készítettek, ágyút öntöttek, fegyvert kovácsoltak, ter-

jedt kereskedést ztek növényekkel, els sorban a

paraguayi fvel, s évenként 60—80,000 rf gyapot-,

kelmét szállítottak ki, azonkívül cukrot ,. doMnyt,
bröket s más terményeket. Minden Bourgadban vol-

tak raktáraik telve árúcikkekkel, ezüsttel, aranynyal, .

gyémánttal. F kereskedelmi helyeik Santaíé, Buenos-

Ayres és Tucuman voltak. E kereskedésbl évenkint

tíz miUió tallérnál több tiszta hasznuk volt, ami mind

Rómába folyt be. A keresztyénség terjesztése ekként :

gazdagon jövedelmez üzletté - vált közökben. A ke-
"

reskedés terén kivitt fényes sikert természetesen le-
'

hetleg -titkolták a világ eltt
,

s annál nagyobb lár-

mát ütöttek térítésök eredményével. Midn pedig a

portugali udvarnál beszélni kezdtek kereskedésökröl,
'

szokás szerint rágalom és gyanúsítás miatt panasz- j -

kodtak. H
De a panasznál ritkán álltak meg, s a „keresz-

*

tyén köztársaság" szintén mutat fel eseteket, miként

gyakorolták a felebaráti szeretet erényét. Carden-
ri a s Bernát paraguayi püspöknek egyszer eszébe ju-

tott megyéjét meglátogatni. A jezsuiták féltek a
"

,'

püspöki visitátiótól, s miután hízelgés és rábeszélés ".-
által nem sikerült t szándékáról lebeszélniök, elkezd-

ték a templomban prédikálni ellene, kijelentették, hogy, „

a néj nem tartozik neki engedelmeskedni s végre a



spanyol korm^nyzdt 30,000 tallérral megvesztegették,'

ki a püspököt elfogta, egy ladikba ültette, és evez

nélkül egy nagy íolyó hullámaira bizta. A viz nyolcvan

mértföldnyire vitte a püspököt folytonos életveszedelem

közt Los élorientosig , hol sikerült kiszáUnia. Itt Car-

áennas jónak látta magát meghúzni, mialatt székhe-

lyén a jezsuiták s a kormányzó halálbüntetést szab-

tak arra, ki más mint jezsuita templomba jár misére
'

vagy prédikációra. A la-platai királyi törvényszék azt

Ítélte a dologban, hogy Cardennas helyeztessék vissza

püspöki székébe., de csak akkor juthatott visssza, mi-

dn a kormányzó onnan eltávozott. A jezsuiták azon-

ban még ekkor sem nyugodtak. Fellázították ellene a

kananokokat, a püspökséget megürültnek nyílváníták s

élte végéig üldözték;

Az új kormányzó véget akart vetni ez aljas üzel-

meknek , de a jezsuiták oly befolyással bírtak az ud-:

varnál , hogy ha hivatalát meg akarta tartani, kénytelen

volt velk egy követ fújni. Hogy a jezsuiták kegyét

megnyeije, Cai'dennast saját templomában két hétig

ostromzár alatt tartotta s a püspök ^éhen halt volna,

há híveinek nem sikerül titkon ennivalót csempészni be

hozzá. A jezsuiták a [püspök halálát vagy végeltávolí-

:
tását kivánták.

;v; Ekkor a dolgok egyszerre új^ fordulatot vettek. A
kormányzó váratlanul meghalt s Assumption lakosai

fellázadva a jezsuiták embertelensége ellen, Cardennasfc

kiszabadították és kormányzóvá tették. A nép annyira

gylölte a jezsuitákat , hogy ezek nem mertek nyilváno-

, san mutatkozni. Cardennas a tanács sürgetésére a je-
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jezsuitákat ,1649-beii kénytelen volt a városból kiuta-

sítani. ;
:-

A jezsuiták erre 4000 indust saját gyártmányú

fegyvereikkel felfegyvereztek, kormányzóvá Le o n Se^-

bestyént választották, megtámadták Assunl^tiont s be^

nyomultak a városba. Egy barát itt a püspököt excom-

niunikálta, León két hétig egy föld alatti börtönben

fogva tartotta, aztán néhány katonával ladikra ül-

tette
,

s ezeknek azon utasítást adta
, hogy csak a 200

mértföldnyire fekv Santa féban engedjék kiszállni. Ne-

hogy ez eljárás lázzadást okozzon, a jezsuiták kegyetlen

büntetéseket szabtak némelyekre, másokat pedig exGonÍL-

munikáltak, amitl a babonában nevelt nép szörnyen

megrénilt.
Cardennasnak nem maradt más hátra

,
mint Euró-

pába menni s ügyét a spanyol vagy római udvar eltt

személyesen védelmezni. A spanyol király visszahelyezte

t elbbi méltóságába s a pápa. elitélte a jezsuiták öhké-

nyeskedését. Cardennas igazságot kapott a papíron, de"

mieltt a valóságban megkaphatta volna,
--- hirtekn

meghalt.

Különben nem volt az egyetlen, kit a jezsuiták

itt kötelessége vértanujává tettek. így járt Palafpx
VTános mexikói érsek s Angolopolis és Osma püspöke is.

'Hinden hatalma dacára nem birta magát a szerzet ellen
_

megvédeni. Ezzel pénzügyek felett vesztek össze. A spa-

nyol királyok ,
midn Mexikót kezökbe kapták,, a tizedet

a püspöki székesegyháznak ajándékozták. A jezsuiták

jövedelemre áhítoztak.Mennyire felgazdagodott volt
már é

szerzet Mexikóban, arról fogalmunk lehet Palafox érseknek
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X. Incéliez írt levelébl ; „Közép-Amerika májdnera min-

den gazdagságát a jezsuiták kezében találtam, Eét kol-

légimnjoknak magának 300,000 birkája van. Míg a

székesegyházaknak s a többi szerzeteknek összesen

három cukorfzdejök van, a jezsuiták az egy Mexikó

tartományban magok bírják a hat legnagyobbat, me-

lyeknek mindenike 500,000—1.000,000 tallért ér s éven-

ként- 100,000 tallért jövedelmez. Azonkívül nagy bérle-

téket tartMak, s mértfoldekre nyúló területeken igazdál-

kodnak. A leggazdagabb ezüstbányák kezökben vannak:

Hatalmukat s gazdagságukat oly magasra vitték, hogy
a papság nemsokára kénytelen lesz tlök koldulni ke-

nyerét."

A püspöki székesegyházat a jezsuiták, midn ü-
zedét elvonni igyekeztek, nagyon megkárosították. Pa-

lafox békés úton igyekezett a jezsuitákat eljárásuk

jogtalanságáról meggyzni ,
de ez nem használván, a

királyi kormánynál tett panaszt. Az Ítélet kedvez volt

ránézve, de a jezsuiták meg nem nyugodtak. Megkísér-
ték magokat hatósága alól elvonni s engedélye nélkül

kezdtek .papi functiókat végezni, amit a tridenti zsinat

egyenesen betiltott. Erre hivatkozva a püspöki vikárius

1747-ben felszólítá a jezsuitákat, mutassák el felhatal-

mazásukat, de mig ezt nem teszik, tartózkodjanak a

gyóntatástól és prédikálástól. A jezsuiták elször azt ál-

lították, hogy van rá privilegiumj ok, de nem kötelesek

azt elmutatni , mert egy második privilégium íelmeirti

ket e kötelesség alól. Emellett szemtelenül folytatták

múködésöket, nem tördve az érsek tilalmával. Palafox

erre a legnagyobb átok terhe alatt eltiltotta a jezsuitákat



a papi mködéstl s megyéje hivéiíielc megtiltotta, hogy

gyónásra vagy prédikációra hozzájok járjanak.

A jezsuiták nem mervén port kezdeni ,
az alkirály-

nál bepanaszolták Palafoxot és vikáriusát, hogy a Jézus-

i;ársaságot megtámadták. Az alkirály jó pénzért elrén-;

delte, hogy az érsek vegye vissza interdikturaát s ne :

zavarja többé a jezsuitákat a gyóntatásban és prédiká-

lásban. Az érsek az alkirályhoz fordult, s ez nem mert

nyíltan fellépni ellene. A jezsuiták látván ingadozását,

egy erszakos csapással kisérték meg a dolgot a maguk
részére eldönteni. Nagy szemtelenséggel kimondták? az

érsekre és vikáriusára az egyházi átkot, s azt dob és

trombita szó mellett Mexikó minden utcasarkán kihir-

dették. „Mindazok, kik az érseknek engedelmeskednek

vagy hozzá ragaszkodnak, bármily rahgból_valók legye-

nek , ha van vagyonuk, 2000 arany bírsággal, ha niucs
'

négy évi vármunkával, alrend emberek 200- vesszcsár

pással s 4 évi vármunkával büntettessenek, minden ]

meghallgatás és fellebbezés nélkül." S a jezsuiták már
;

oly hatalmasok voltak, hogy bitorlásuknak katonai er- >

vei tudtak nyomatékot adni.

A közszeretetben álló Palafox nem akart zavart-

okozui, s elhagyta székhelyét, bujdoklásában a római és

spanyol udvarokhoz írt s ügyét elibök terjeszté. Egy X.

Incéhez írt levelében mondja : „A hegyek közé menekül-

tem, és kigyók meg skorpiók társaságában biztos-?

ságot keressem és békét, amit a jezsuiták kien-

gesztelhetlen társaságában nem találhattam. Húsz

napot töltvén folytonos életveszedelemben, alig táp-

lálkozva, nem találva italt könnyeimen kivül
, végre



egy Ms kunyhóra akadtam, melyben négy hónapig rej-

tztem."

Alig volt Palafox eltávolítva, a jezsuiták úgy kezd-\

tek gazdálko^i, mint egy meghódított ellenséges tarto^

mányban. Önkényes kegyetlenséggel jártak el, és sén-
"

kinek sem volt szabad még részvétét tífejeznie sem az

üldözött érsek iránt. Fogság, számzés napirenden vol-

tak, akivég'eztetések egymást érték, s az érsek ismer-

tebb híveinek nem maradt hátra más
,
mint elíenségei

közé állniok, hogy életöket megmenthessék. E rémrend-

szer által végre annyira vitték, hogy a püspöki székmeg-
ürültnek nyilváníttatott, dacára annak, hogy Palafox

három vikáriust nevezett ki
,
kik hivatalát távolléte alatt

ellássák, A jezsuiták e vikáriusokat börtönre vetették s

Pálafoxnak minden a jezsuiták ellen kiadott rendeletét;

érvénytelennek nyilvánították. S hogy boszujok teljes

legyen, tanítványaik az érsek püspöki botját egy ló far.-

kára kötötték, p^spöksüvegét a kengyelbe akasztották s^

a lovat gúnydalok éneklése közben körülvezették a vá-

rosban. A püspököt eretneknek nyilvánították, s a püspöki ^

áldást szócsövön át ordították a népre ; s a jámbor atyák

nemcsak trték, de helyeselték e szentségtelén tré-

fákat. .

De ez rült garázdálkodásnak csakhamar vége lett.

Megjelent egy spanyol hajóhad s egy kii'ályi rendeletet

hozott, magával,, mely a kormányzót letette, utódává Ju-

katan püspökét nevezte s Palafoxot hivatalába visszahe-

lyezte. A királyi irat azonkívül a jezsuiták elleni egész

eljárásá-t nyiltan helyeselte. Nemsokára Kómából is meg-
jött a hitterjeszt congregátió dekrétuma, s a pápának



ül
egy brevéje, elitélve mindent, 'mit a Jézustársaság az

érsek ellen cselekedett. Dé a jezsuiták, bár külön foga-

dalmat tettek a pápa iránti feltétlen engedelmességre,
nem látták szükségesnek parancsára hajtani, s bár ez

ügy már 200,000 tallérjokba került, jiem szntek meg a

madridi és római udvaroknál ármánykodni , felhasználva

rágalmát, vesztégetést, nem riadva vissza a legaljasabb

eszközöktl, hogy Palafoxnak árthassanak. Ez egyszer,

azonban nem mentek 'semmire, nem maradt tehát szá-

mukra egyéb ,
mint magokat irataikban hazugságok-

kal védelmezniök.

Mialatt Ázsiában és Amerikában a jezsuiták arány-

lag rövid id alatt mindenfélé elterjedtek, Afrikában

Abyssiniafensíkjára szorultak. Itt már a 4. századbanM-
sértk meg -Prumentius és Aedesius a keresztyénységet -

meghonosítani, és számos hívet szereztek is neki. Midn
a hatodik században a náohamedanismus keletkezett

.
s

fegyverrel kezdett hódítani
, Egyptomot is meghódítptta

a nubiai határokigj s Abyssinia keresztyén oázként ma-

radt mohamedán államoktól környezve. Európa százado-

kon át mitsem tudott e keresztyén gyarmatról. A por-

tugallok lá84-ben Afrika keleti partjain megtudták,

hogy Bpnin megett egy hatalmas keresztyén király ural-

kodik, kit Za-Oganának hívnak. Eét évvel utóbb iCaviUia

íero vezetése alatt egj expeditió ment oda, csakugyan

megtalálta -.a keresztyén országot s engedélyt kapott a

a
Mrál^tóli a.kereskedésre. E kereskedés az európaiakat

mindinkább megismertette az abyssiniaiakkal s Eómá-
ban csákháinar kisütötték, ^hogy ez ország lakosai ke-

resztyének ug^an, de rósz keresztyének, mert nem hitték,
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hogy Xri«=iztusbaii az emberi és isteni természet vegyü-

lésnátváltozás és elválás nélkül, egy személyben egye-

sítve van. Ezenkívül a keresztelést nálok a környülme-

télés Blzte m;eg, s a böjt naplementig tartott, mig
Eómában már délben véget ért. Legnagyobb bíínök azon-

ban az volt, hogy az alexandriai pátriárkát ismerték el

ögybázi fejknek, nem pedig a római pápát, kirl ép úgj
nem tudtak semmit, mint nem rólok. Midn nem si-

került ket barátságosan rábeszélni , bogy cseréljék fel

régi ismert fnöküket egy^új ismeretlennel, Eóma nyár

kukra küldte a jezsuitákat, hogy bódítsák meg ket a

pápaság számára.

A jezsuiták portugall hajókon érkeztek meg, kol-

légiumokban telepedtek le s elkezdték a népet Mzelgés-

sel,' Ígéretekkel s vesztegetéssel téríteni. A 16. század

végén páter Paeznak sikerit Sozinios trónörököst meg-

nyerni s ez megiérte, hogy annak idején mindent el fog

követni „a'z egyház egysége" érdekében. Szavát meg is

tartotta
,
s midn 1603-ban trónra jutott, felhagyott ed-

digi ,,eretnekségével" s megesküdött, hogy ezentúl csu-

pán :a pápát fogja az ország papi furának elismerni. Az

.uralkodó példáját az udvaroncok és helytartók túlnyomó
része követte, a jezsuiták diadala bizonyosnak látszott s

XV. Gergely 1622-ben Mendez Alfonz jezsuitát Abys-
sinia pátriárkájává nevezte s vallási dolgokban teljhata-

lomncial ruházta fel. Az együgy Sozinios király meg-
igéi-te, hogy az idegen papi uralkodó ügyét teljes hatal-

mával támogatni fogja.

A jezsuiták most elérkezettnek vélték az idt,

midn erszakkal láthatnak a térítéshez. De váratlanul

Jeganiták twt. n. 8 :

^



makacs és jól szervezett oppositiora találtak. Tanítás és!

jó példaadás helyett vad kegyetlenséggel üldöztek min-

denkit, ki nem sietett a jezsuiták táborába átpártolni,

Gylöletet és viszálkodást támasztottak az eddig békés

és boldog országban. Legnagyobb akadályuk a nagy-;
számú papság volt, mely kafisokból (plébánusok) debte-

rátokból (esperesek) komosatokból (fpapok) álltak, él- ;

kön az abunával, vagy metropolita püspökkel. Ezekhez |

járult egy sereg barát és apáca, s mindezek makacsul i

ragaszkodtak vallásukhoz, és semmi kedvök sem volt jö-

vedelmeiket az idegenek javára feláldozni. E papság nagy f

befolyással birt a népre. A jezsuiták most azt kívánták 1

tölök, mondjanak le befolyásukról s vessék magokat egy i

idegen s ismeretlen úr hatalma alá. A papság mitséni

akart tudni Kómáról, a pápáról s a jezsuiták újításairól, j

Ennek dacára lassú és békés mködéssel a jezsuiták talán

célt értek volna; ehelyett azonban nem okulva a japáni

s chinai tapasztalásokon, egy csapással akarták az orszá-

got meghódítani. -:.

Eávették a királyt, parancsolja meg a helytartók-

nak, hogy a legnagyobb szigorral járjanak el az ellénál-

lók, fkép a papság irányában. Egymást érték a Mvé-

geztetések. De ezek csak a régi vallás reaktióját idézték
'

el ;
a nép papjainak vezérlete alatt tömegesen kijelenté, j

hogy nem fog meghajolni s kész inkább meghalni régi

vallásáért. A jezsuiták azonban nem vonultak vissza,

hanem Zela helytartót rábeszélték
, akasztasson fel né-

hány papot elrettent például. Erre kitört a lázzadás az

országban, s Sozinios fia Pacilidos javára lemondott a '

trónról
,
reá bízva a zavarók kiegyenlítését.
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Az új Mrály helyreállította a bels békét, a por-

tugallokat, a latin pátriárkát s a jezsuitákat kiutasP

totta az országból , s midn ezek egy lázzadást kisértet- :

tek meg a maguk javára támasztani, többet közülök

nyilvánosan kivégeztetett s egy rendeletet hirdettetett

ki, mely nekik halálos büntetés terhe alatt megtütá az

ország határait átlépniök.

A jezsuiták rövid, de véres szerepet játszottak Af-^

rikában s nem is Msértették meg többé katholiqsmuso--

kat terjeszteni oly országban , hol a kereskedés nem volt

. eléggé jövedelmez. A portugál telepítvényeken, Aifrika}

nyugati partjain ugyan jelentek meg késbb a Jézus-

táisaság ügynökei , de nem a vaUást terjeszteni, hanem

négereket vásárolni, kiket aztán az amerikai gyarmatok-
ban drága pénzen ismét eladtak — ad majorom Vei

gíoriam.

8



JLVUÍ. Tejezet.

(Austriílban.
— Eiüzetésök Csehországból.

— Vallásüldözés ^—

Viszályuk a prágai érsekkel. — A jezsuiták más szerzeteket fpsz-.

togatnak.
— A 30 éves háború.)

Austria fvárosába , Bécsbe, 1551-ben jöttek az

els jezsuiták. Els dolguk volt az iskolákba befurakodni.

I. F e r d i n á n d nagy eredményeket várt tölök az okta-

tás mezején, s elég vigyázatlan volt egy fanatikus je-

zsuitát, Canisius Pétert maga mellé venni. Bécs

püspökévé is ki akarta nevezni, amit Loyola makacsul

ellenzett, nebogy nagyravágyást vethessenek a szerzet

szemére, de végre beleegyezett, hogy a püspökséget kor-

mányozza.
A jezsuiták, szokásukhoz híven kezdetben aláza-

tosan s szerényen léptek fel, s .nemcsak a bécsiek lelki,

de testi üdvösségérl is siettek gondoskodni, és pompás
üzletet csináltak az ú. n. jezsuitaporral, mely chinarind-

bl készült. Kezdetben magántanítással foglalkoztak s a

dominikánusok zárdájában laktak. De csakhamar jobbra-

fordult sorsuk, midn rektoruk, Bobad^lla, a császár

gyóntatója lett s annak kegyét kihízelegte rnagának.Fer-'



dinánd 1554-ben átadta neMk a karmelitáfc elhagyott zár-

dájátjhogy kollégiumot csináljanak belle s a linzi vámjö-

yedelriíekböl évdíjt rendelt számukra. Két hónappal utóbb

a császár támogatása által még egy polgári convictust is

kaptak, 1558-ban pedig egy semináriumot szegény tanu-

lók s theologusok számára, két év múlva pedig már ne^^

ines iJQak számára állíthattak nevelintézetet. A császárt

kegyence Canisius rávette, hogy Prágába is vigye be a ,

jezsuitákat, hol a Kelemenzárdát adta nekik íjévdíjjal

együtt. Canisius nyitotta meg Magyarországot is a je-.

zsuiták számára. Insbruekba néhány Canisius által fel-

ftött pietista hercegn prptectiója vitte, be ket. Alig

telepedtek le a jezsuiták, á protestánsok észrevettókj

•hogy kémekkel vétetnek körül, gyanusíttatnak és minden

alkalommal megkárosíttatnak általok, s Canisius csak--

hanaar méltó gúny -nevet kapott': canis austriacús

(osatrák kutya.) ,

A császár által protegálva a jezsuiták lö56^ban^

kollégiumokat építettek Ingolstadtbau és Kölnben s in-:

nen a Rajnavidékét, a sváb földet, Austriát, Tirolt é&

Bajorországot elárasztották:

Midn a magyarok gyzelmes szabadságharca 1606r

ban vallásszabadságot biztosított a magyar protestánsok- "^

nák, az osztrák rendek Mátyás fhercegtl, ki Magyar-

országgal a békét megkötötte, mindaddig megtagádtá,k

a hségi esküt, inig a felekezetek egyenjogúsága nékük

. is meg nem igértetett. Három évvel utóbb hasonló pri-

vilégiumot eszközöltek magoknak' a csehek. De ezalatt

fkép n. Rudolf protekti^ja segélyével a jezsuiták máx:

számos zárdát és jószágot szereztek magoknak. SÚéziá-'
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banaimyira elhatalmasodtak, hogya rendekmár 1596-ban-

panaszt emeltek a császárnál túlságos elterjedésök miatt,-

Nem használt. Ármány és vesztegetés segélyével egy-
másután befurakodtak az egyes városokba; mely törek-

vésben legtöbb hasznát vették a gazdag és kicsapongó

asszonyoknak. .
.

Felderült a jezsuiták napja, midn ü. Ferdi-
nánd lépett a trónra. Fiát Ferdinánd az ingolstadti

jezsuitákhoz adta nevelésbe ; maga pedig Lorettoba ván-

dorolt s miután sz. Mária és a pápa áldását
'

megkapta,
hazament a protestantismust Németországban, Austriá-

ban és Magyarországban kiirtani. A jezsuiták elhitették

vele , hogy a protestantismussal együtt a szabadság esz-

méje is ki lesz irtva a népbl, s II. Fülöpöt állították

élébe követend például.

Alig tért vissza Ferdinánd Lorettóból, megindította

Austriában a protestánsok .üldözését, "erszakkal, fegy-

verrel s akasztófával terjesztve a jezsuiták vallását,

Austria történetének minden lapja e korban vért izzad,

mely Stiriában, Karantánban, Krajnában s Görzben on-

tatott. S Ferdinánd, gyóntatói, Lamormain Vilmos

és W e i n g a r t n e r János jezsuiták társaságában gyö-

nyörködött a véres mulatságban.

A jezsuitáknak egyik legjelentékenyebb ellenzje

Austrlában-e korban Nasus János brixeni püspök volt, s

küzdelme e szerzettel sokkaljellemzbb,:semhogyehelytt

hallgatással mellzhetnk. Buzgó katholikus és a római

vallás sikeres terjesztje volt, s mint. ilyen, Ferdinánd

által Udvari prédikátorrá neveztetett az insbrücki ud--
'

vari templomhoz. De a jezsuiták irigyelték tle hiva-



tálát s elkezdték a háta megett rágalmazni. Nasus<

ázoüban megfelelt e vádakra, 1573-baii egy befolyásos

paphoz írt levélben, melyben a többi közt írja : „Ha
valaki a gyóntatásból árulást csinál, benne egy embert

vallat és kikérdez, mit tesz egy más, harmadik, negye-

dik vagy hatodik ember
,
ha így egész családok titkát

kitudni igyekszik, az n'em istent szolgálja, hanem gazsá- .

got és árulást követ el. — — Ha a gyóntató a szolgálótól

kérdezi a gyóntatószékben, mit tesz asszonya, miféle^
em--

berekkel érintkezik ura, mit esznek s min vendégeket

fogadnak a háznál, mit beszélnek errl vagy . amarról,^

kivel Tétkézett asszonya vagy ura személyesen,
— ha ár-,

tatlah szüzektl testi dolgokat kérdez, mikre még sohsem;
• '

gondoltak , s ezáltal azt okozza, hogy ezentúl testökre 'v

goiidolnak és vele játszanak,
— ez vétek." stb.

És Nasus nem volt eretnek vagy rósz katholikus,
^

_

legalább nem tartotta annak XHI. Gergely, ki t 1578-

ban a franciskánus zárdák biztosává nevezte, s nem azon ;í

papok, kik 1580-ban brixeni püspökké választották. Ér-

demeit az egyház körül már V. Pius is elismerte. Nasus r

vad, fanatikus pap volt ,
— de egyenes lelk, buzgó em-

ber. De épeíi ezt gylölték benne a jezsuiták s tlk
telhetleg üldözték és bántalmazták haláláig. v"

Mik;s a kormánya alatt az osztrák katholikusok ;

és protestánsok talán egyesültek volna, ha Kóma és a

jezsuiták úlját nem .szegik minden kiegyezkedésnek. Y.

Pius már készült a császárt átok alá vetni s a birodalom

fejedelmeinek új császár választását ajánlani, mert Miksa

nem akarta a protestánsokat üldözni. Tanácsolták neki,

zze ki a birodalomból a jezsuitákat, kik így ármány- _:



kodnak ellene, de ö rosszul magyarázott türelembl

nemcsak ki nem zte ket , de akadálytalanul terjeszr

kedni engedte.

A türelmes császár kormánya alatt a jezsuiták

minden eszközzel harcoltak a protestánsok ellen. Eómába
írt leveleikben magok dicsekszenek vétkes tevékenysé-

gökkel és Crusius Márton nyiltan kimondja, hogy céljok

a protestánsokat oda vinni, hogy vagy katholikusokká

lenni, vagy a birodalmait elhagyni kényteleníttessqnófe

Khlesl Menyhért bibornok és lutheránusból lett jezsuita:

pártfogása alatt a szerzet annyira elterjedt, hogy 16ÍÖ- :

ben már 460 tagja volt Austriában. Stiria, Karantán és.

Kjrajna rendéi, ismételten panaszolták, hogy a jezsuiták:

„veszélyes; és az országra nézve szerfelett káros prafcfct-v

kaik által közvetlenül a legkegyetlenebb vallási üldozé-í

seket idézték el." Szerintök a jezsuiták „idegen, béke-;

bontó, ártalmas, .veszedelmes és nyugtalan emberek, kilt

a vallás palástja alatt az ország rovására meggazdagodni

törekszenek, erszakos eszközökkel élnek" stb.

Egy e korban készült emlékiratban olyassiikrt'

„Tekintet nélkül a Mátyás császái* által a csehékuek

adott felséglevélre, a jezsuiták ez id óta még szenvedé-

lyesebben dühöngtek a protestánsok ellen. Annyira meUi:,

tek gyülöletökben, hogy nemcsak világi s politikai dolí:

gokban ártottak nekik amennyire csak bírtak, hanem a

magán életben is meghasonlásba hozták embertársaik-

kal. Mindenki tudja, hogy a gyóntatószékben és prédi-

kációikban híveiknek megtiltják az evangélikusokkal

polgári közlekedésben élni. Annyira naent a dolog, hogy

^katholikus nem mert többé evangélikus nt venni, né-
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^ hogy a jezsuiták által üldöztessék, mert András páter^,

nyilt szöszéken prédikálta, 'hogj jobb az ördöggel, mint-^ ;

.sem lutheránus nvel összeházasodni, mert az ördögöt;.::

.szentelt víz és exorcismus segélyével ki lehet znij í:

- lutheránus asszonyoknál azonban a kereszt, szent olaj és j: ;

keresztvíz kárba vész. Kéussban a jezsuiták azt prédir- 1

; kálták, hogy aki az evangélikusoknál vészi az úryacsoíátfr

magát az ördög testét eszi meg. Oberglockauban any-.i^

nyira vitték, hogy az evangélikusok a héhér által nyil---

-vánosau esküszegknek és hitetleneknek nyilváníttattak..'

Grlatzban, Sédlitzben a lutheránusokat nyiltan gazoknak, -v;

gonosztevknek s árulóknak nevezték. Lutherrl prédi-/i

; kálták,' hogy tolvaj , rabló, megszökött hithagyó, sí-?^

hogy az ördög cimborája volt, kivel együtt megevett egy ?

íThórdó sót stb." Igj gazdálkodtak a jezsuiták neli^tny3
- évvel Mátyás trónralépte után. •

:
;j;V^

"[: A csehek koronázás eltt kikötötték maguknakprif-:;:

vilégiumaik helybenhagyását s
'

azt, hogy Ferdinánd á;.:

császár halála eltt ne. léjjen trónjukra. A Mátyás Jápj:-?

- séretében Csehországba jött jezsuiták azonban rögtoíi;,;

• elkezdtek áskálódni s a népet csendben céljaikra elke-|í^

; szíteni, s mindenfelé hirdették, hogy a császár türelmi ,

törvénye érvénytelen, hogy nem kell követni, mert kény-v
•

.szerítve volt kiadására. Ez értelemben írt röpiratokkal:;

^ árasztották el az országot, a katholikus vallásnak egész j 3

. Németországban leend restauratióját hirdették , hogy a í^

reformáltakat lázzadásra ingereljék, s ezáltal alkalmát:,

nyeirjeriet üldözésökre.
. %

.
A jezsuiták által nyíltan és titokban szított üldÖHí

zés végre a protestánsokát csakugyan önvédelemre kény- :



szerítette. A cseh protestánsok segélyért folyamodtak a

píiagyaroMioz s 1618-baii a jezsuiták kizetését dekre-

iálták. Tizennégy napot engadtek nekik az eltávozásra s

i háza ellenségének nyilvánítottak mindenkit, Iá jezsui-

bának lakhelyet ád. Minden visszalopódzó jezsuita halál-

betétessel fenyegettetett. Ez ediktumban olvassuk :

„Mndenki tudja, mily nagy veszélyeknek ln kitéve e

királyság, amióta a jezsuiták szentesked felekezete

benne megtelepedett, s mennyi bajt és. viszontagságot

kellett ez id alatt elszenvednie. Ezt mi rendek, vala-

iíint alattvalóink s a királyság többi lakosai is keserve-'

sen éreztük, smiattok sokszor kellett életünket és va-

|yonünkat kockáztatnunk. Miután tehát kitudtuk, hogy
mindezen rendetlenségeknek f oka az említett mérges

jezsüitarend, melynek egyetlen célja a római széket meg-

szilárdítani, s a fold minden királyságait s tartományait

annak hatalma és igája alá vetni, mely minden eszközt

felhasznál, hogy a protestánsokat egymás ellen bujtogat-

hassa , mely azon országok rendéi közt, hol különféle

vallások léteznek, zavargást és ellenségeskedést szít,

melj minden gazembernek megengedi a királynak s az ,

úr felkentjének élete után törekedni s jutalmul ezért

még örök életet igér neki; — miután tehát e veszedel-

mes és lázzadó jezsuitaszerzetnek azon borzasztó válla-

latok miatt, melyeket a világ s egész birodalmak fejei

ellen megindított, katholikus országokból is ki kellett

zetnie, — ennélfogva határozzuk -" stb.

, A császár hajlandó lett volna engedni a cse-

heknek, de a fanatikus Ferdinánd fherceg más irányba

terelte s Csehország csakhamar felkelésre kényszerítte-
^



tett. A harminc éves háború kitört s II. Ferdinánd lépett

a Habsburgok trónjára. A jezsuiták most uralomra ker

rültek s még türelmetlenebbül zték izgatásaikat. Tan-
ner Ádám bebizonyítá , hogy a vaUási béke nem köti a

császárt, mert téves vallásnak nem szabad szabadsá-

got adni.

K üm e r passaui jezsuita rektor írta az idtájt

Lamormainnek : „Hallom, hogy a császár ismét nagj^.

toborzást visz végbe a csehek ellen. Ha katonákkal jár élV

akkor sok jót remélek a magunk számára. Ha azonban a

dolog barátságosan kiegyenlíttetnék,tartok tle, hogy ne-

künk nem jut többé hely Csehországban, mert azáll,iogy

a rendek minket csakúgy fogadnak vissza ,
ha karddal

kényszeríttetnek reá. Adjon_ isten katholikus uralkodónk-

nak jó és fris kedvet hozzá .^ Az alkalom sohsem volt üy:

kedvez a cseheket minden eljogaiktól és szabadságuk-

tólmegfosztani. Éhez azonban ers, elhatározott szív-

kell, mert a csehek is nagyban fegyverkeznek." stb. .

"

- . A háború, melyet a jezsuiták óhajtottak, elkészí-

tettek és a befolyásuk alatt álló Ferdinánddal megindítV:

tattak, kitört, s a császári sereg túlnyomó száma meg-
verte a cseheket a fehérhegyi ütközetben

, mélyben-

számos, a cseh szabadság védelmére jött magyar is vérét

ontá. A fehérhegyi ütközet Ferdinándot korlátlan úrrá

tette Csehországban s füstölg falvak és vérrel áztatott

mezk hirdették a' katholicismus és absolutismus dia-

dalát.
' ^

- A szövetkezett -politikai s egyházi reakció sietett,

kizsákmányolni a diadalt. Ferdinándnak tanácsosai fé-

nyes mészárlásokat ajánlottak. A császár mély romlott-



sága dacára kételkedett a.gyilkolás jogosságában sgyón-

tatójától, Lamormaint 1 kért tanácsot, váljon kö-

vetheti-e lelki üdvének veszélyeztetése nélkül Álba her-

ceg példáját. A jezsnita igennel felelt, s megindult a

kegyetlen üldözés. A távollev protestánsok in contuma-

íeiam elitéltettek, nevök az akasztófára függesztetett,
^

vagyonuk elkoboztatott. Oly bnökért bntettettek so-

kan, minket soha el nem követtek, vagy elkövetni nem is

lehet,— mert gazdagok és protestánsok voltak. Seregesen

végeztettek ki Csehország legnemesebb fiai válogatott ke-

gyetlenségek közepette. Az ország szabadsága, önállása,

nemzetisége a jezsuiták által vezérelt s az egyházi ty-

ranismussal szövetkezett fejedemi absolutismus által

elfjtátott ; mely elöl szárqos cseh protestáns Magyaror-

szágba menekült,

A cseh nemesség és értelmiség legnagyobb része

kiirtva, koldusbotra juttatva vagy elzve lévén hazájá-

ból, a katholikus reaktio sietett magának a jövt térítés

által biztosítani. Nem akarjuk bven leírni a módot, me- \,

lyen a szeretet vallása Csehországban terjesztetett, de

néhány vonást fel kell jegyeznünk a jezsuita befolyás

által vezetett térítés jellemzésére. A térítés anyagát a

protestánsok és még létez hnssíták képezték. A papok s

katholikus urak korbácscsal és kutyákkal hajtották a

népet a templomokba, vagy kardcsapásokkal kergették

processiókra. Aki úrvacsoránál nem akart . megelégedni
'

magával az ostyával, hanem azt két szin alatt akarta

macához venni, a templomban agyba fbe verték, az úr

testét töltött pisztoly vagy puska csövének végére szúrva

dugták szájába. Egy nemes lóháton beugratott a ker-



cini templomba, lekapta az oltárról a szentelt borral telt

líeljhet.s azzal lovát megitatta , aztánjobbra balra kard-

:,csapásökát osztogatva kinyargalt. A szülket úgy kény-
szerítették megtérésre, bogy gyermekeiket szemök iátf

tára kínozták és megcsonkították. Két katona felkapott

két lábánál fogva egy gyermeket ,
azt karddal kétfelé :

vágta s a véres tagokat apja ölébe dobta e szavakkal:

,.Nesze valami két szín alatt." Hasonló, st még na-

gyobb kegyetlenséggel bántak el a papokkal. Bistritzben :

égy 70 é^es öreg papot ágyában öltek meg, MpUer Pál

: prédikátort a szószéken ltték le, társát Lapitát mel-

;: lette leszúrták, aztán beleit kiszaggatták. Másoknak -

protestáns könyvekbl raktak máglyát s annak tüzében'

megsütöttek. Mareseh lelkészt, mintán szeme láttira

. mindkét lányát meggyalázták, aztán lándzsákkal agyon-

szúrták, megfojtották, másokat megcsoükítottak . vagy .

felnégyeltek. Bessler Jánost egy fáboz kötötték s célba

lttek belé, mig lelkét ki nem adta stb.
^

^

- A jezsuiták, kik íenn az udvarnál azon rendé-
"

léteket sugalmazták, melyek alapján ez embertelen,

kegyetlenségek elkövettettek
,
a templomok szószékein:

dicsbeszédekkel kisérték e mészárlásokat. „Mindézen

rendszabályok meg ne lepjenek s ne szomorítsanak el

beimeteket, — prédikálták a megrettent népnek — mert

hiszen csak a ti javatokon mködünk. Az eretnekek

ólyaíiok mint a gyermekek, vagy a lázbau rjöng, be-

tegek, kiktl mindent el kell venni , nehogy megseít-
sék niagokat. Ki kell csavarni kezökböl a kést és a .

kardot; meg kell ket Ígéretekkel nyugtatni és félre-
;

vezetni, melyek meg nem tartatnak. Tartsátok maga-



tokát szerencséseknek, hogy van aki szorongatott lelke-

teknek segítségére siet, mutassátok a császárnak M-"
Iátokat s támogassátok t minden ertökkel és vagyon-,

tokkal. Ha a katholikus tan bármikép tévedhetné, mi

készek volnánk minden felelsséget magunkra vállalni,

s szavainkért lelknk szolgálhat kezességül."

Akik azon sajnos tévedésben élnek, mintha a.

iezsuiták gylöletbl üldözték volna a protestánsokat,

azok felvilágosítására szolgálhatnak a jezsuita Lamor-

mainnek a császár jelenlétében mondott szavai: ,,AZ'

akatholikusok nagyon tévednek, ha azt hiszik, hogy

ellenségök vagyok, mert tévelyeiket betiltom. Nemcsak

nem gylölöm, st szeretem ket; mert ha 4em sze-

retném, nem tördném velk s meghagynám ket téve-

désükben. De, isten a tanúm, annyira szeretem ket,
'

hogy kész vagyok lelki dvösségöket éltem ^veszedel-

mével elmozdítani. Ha tudnáni, hogy halálom képes

volna ket az igazi hitre visszatéríteni, még ez órában

szívesen nyújtanám fejemet a hóhérbárd alá." Mily

megható, és —
gyalázatos szenteskedés attól, kitl a

császári kormány legvérengzbb rendszabályai eredtek!

Ekkor kapták kezökbe a jezsuiták a prágai egye-

temet. Áz egyetem ugyan a prágai érseknek volt alá-

rendelve
, de a jezsuiták a pápa által annyi minden-

jféle privilégiummal voltak felszerelve , hogy csakha-

mar -kitúrták belle az érseket. Egy rendeletet fogal-

maztak tehát, s Ferdinánd, ki önmagát a Jézus társaság

.'fiának nevezte, mint engedelmes fiú, aláirta. „Császári

és királyi hatalmunknál fogva,
—

így szól a rendelet

-- a karolini egyetemet jogszeren és örökre egyesít-



jük a Prága yárosában a -Jézus-társaság számára ala-^-

pítotfc Ferdinánd-coUégiummal ; hogy pedig az egyesí-

tést semmiféle az említett egyetemre vonatkozó pri^-hc

légium ne gátolja, jelen rendeletünkkel megsemmisítfiBL^?;
minden prÍYilégiumot , mely az általunk elrendelt-

egyesítéssel ellenkeznék. Ennélfogva akarjuk, hogy ^S
jezsuiták császári kollégiumának a Jézus-társaság sta-ti^:

tutumai szerinti mindenkori rektora egyszersmind az; |

egész egyetem rektora legyen, s ezáltal megsemmisí- 1
tünk és eltörlünk minden igényt, melyet bárki ez ál-; ;

lásra táplálhatna. Hasonlóképen, a nevezett fektornákí;^^

alárendeljük az alsóbb iskola és Prága város naindeii í

más iskolájának tanítóit; s ezek legyenek kötelezve^

híven követni _a rektornak , vagy annak parancsait, kit

az iskolák vizsgálásával vagy' szabályok alkotásával S

meg fog bízni. A rektor Írásbeli engedélye nélküt;

, senkinek né legyen joga bármily szakban líj iskoláiig

nyitni. Egyszersmind az említett rektorra ruházzuk a s

felügyeletet az egész cseh királyságban létez, vagy.:

ezentúl feláUítandó minden kollégiumok és iskolák fej-

lett. Végre az emiitett rektort az eretnekek inquisitö--:

rává és korrektorává nevezzük
,

és szabad , császáriéi
•

hatalmunkból reáruházzuk a censurát minden nyonate,- ;:

tandó s eladásra szánt könyv felett." / v >|

Prága érseke . ez idben H a r r a c h Ern . vdít, - •

orthodoi katholikus, ki azonkívül fontos szolgálatokat
-

tett volt a dynasztiának. A rendesen setétben ólálkodó :,

jezsuiták oly jól eltitkolták eltte szándékukat,, stör^í^,-

rekvéseiket, hogy Harrach elámult, midn az említett:'

rendeletet neki megmutatták , mely az egyeteminél:



bírt minden jogától s befolyásától egyszerre megfosztá.

Mégbotránlíozva ezen a. pápához és jFerdinándboz fö-^

lyáínodott. Harrach a császár eltt kifejté , hogy é

rendelet az érseki szék s cseh papság jogait érzéke-

nyen megcsorbítja, s figyelmeztette t, hogy a jezsui-

ták hatalmának ilynem terjesztése veszedelmes kö-

vetkezmónyeket vonhat maga után. De hiába. Áz érsek

kénytelen volt megadni vagy kitenni magát a szerzet

gylöletének. „Amint a jezsuiták észrevették,
— írta

;

utóbb Vili. Orbán pápának,
— hogy ellent készülök |

nekik állni, elkezdték érseki tör^ényhatóságonaat ti-
'

tokban és nyíltan megtámadni. Aki az én törvényszé-'

kem ítéletével nincs megelégedve, védelmet és támo-

gatást talál a jezsuitáknál. Nem adhatok ki rendeletet,

melyre k ellenrendeletter ne lépnének fel. Ezenkívül*;

egyetlen törekvésök világi hatalmukat gyarapítani. Hogy
'

céljökat e téren minél biztosabban elérhessék ,
nincs-

-

tan^ melyet tévesnek YB^gj veszélyesnek tartanának,'

ha csak arra használható, hogy érseki tekintélyemet

a világ szemében csorbítsa. Nyilt rágalmazások, s ami

még gyalázatosabb, káromló iratok által szolgáimát az-

udvarnár s a nagyoknál meggyiilöltették, s ezáltaloda ,^

juttattak, hogy alig találok valakit, aki nekem szol-

gálni, vagy érseki tekintélyemnek védelmére valániit

tenni merne. Még a hatóságomnak alávetett papságot
-

is annyira fellázították ellenem
, hogy sokan vakme-

ren megtagadják tlem az engedelmességet. Annyira

jutattunk , hogy az érseki hatalom e királyságban nem

az enyim többé, hanem a jezsuitáké."



V ;S: SA ínindeii az egyetemen eszkpr ;

;

zö1|bÍ[ü^^^ aktust, a promótiókat pedig í:

különösen érvényteleneknek nyilvánitá ,
de a jezsuiták r

nem tördtek vele. A császár ugyan átlátta , hogy a' -

jog az érsek részén van, de egészen a jezsuiták ke- _:

zébén levén , nem mert ellenökre tenni valamit ; azzal
,

igy'ékézett tehát Harrachot kiengesztelni, hogy javára;:.;,;

lemondott minden cseh királyi városban létez egy- l;);

háizi hivatalok és javadalmak betöltésének jogáról. Á';;

';^ápa híbórnókká tette az érseket , hogy engedi§keny- y^

ségré birja ,
de Hárraoh nem engedett, s a római hit-

;-

. propaganda elismerte az akadémiai cselekvényeket be-
'

tiitö rendeletét. A jezsuiták azonban erre sem hajtt- ;

^

iak:V s ^nyilt bizonyságát adták, hogy Róníával s a ^ r^

pápával sem tördnek, ha~ nem azt teszi, amit
k>^^,:

: akarnak
, dacára annak, hogy neki feltétlen engedel-: j

.^ mességet fogadtak s áUitólag az érdekében a földét: t^

vérrel áztatták. A pápa felháborodott a vakmer szer-,.v

zét %llen , de a hatalmas Ferdinánd iránti tekintetbl^
nem lépett fel ellene. Midn azonban a császár 1638-

bau meghált, kiadatott a pápai- itélet, mely szerint a

jezsuita, szerzet köteleztetett az erszakoa utón, jogta-
"

lánül elfoglalt prágai egyetemet minden javaival együtt >7

a jcságzámak visszaadni.

^^^^
• M nem voltak a jezsuiták eszközeikben .,

válogatósak, mutatja a zárdaviszály is, mely közvetr

.lenül a restituáló ediktum kiadatása után — 1029 — %
^Mtött. Ez ediktum elrendelte, hogy mindazon javak,

^

gárdák és javadalmak, melyek az 1552-ben kötött:^

pálsáui szerzdés óta protestáns kézre kerültek, a;

;>-:." Jezsuiták trt. II.. 9



hajdani kathollkus tulajdonosoknak visszaadassanak. Á
hajdani és ,jogos" tulajdonosok természetesen, csak az

eredetileg birtokló szerzetes^ rendek lehettek. De az

alkaíom, könnyen gazdag zárdákhoz és jószágokhoz

juthatni^ a jezsuitákra nézve sokkal kedvezbbnek lát-

szott, semhogy azt elszalaszthatták volna; / .'

Ez ügyben is díszes szerepet játszott Lamornaáin.E
ravasz barát alkudozást kezdett két az udvarnál lev ben-^

, cés apáttal, hogy sürgessék az ediktum kiadását s igyekez-

-zének a császárt rábírni, hogy minden ápáca-zárdá s ne-v

hány: kisebb apátság a jezsuitáknak adómányoztassék. j^

két, szerzetestársai által felhatalmazással ellátott' pap-

magától mitsem tehetett, de a császár gyóntatóját biz--;

tosította barátságáról. Elutazásuk után Lamorrriaih

.-azonban a császárhoz mient s elhitette vele, ho^ ezen-

apátok zárdáikról önkényt lemondtak a jezsuiták ja-

vára, s Ferdinánd, nem merve gyóntatójának igaz-

mondásában kételkedni, meghagyta Wallensteinnak

• és Tillynek, hogy több zárdát adjanak át a jezsui-r

táknak. Az apátok elbámulták az ediktum ilynem

végrehajtásán, s midn a jezsuiták nyilvánosan eláll-;

tak a Lamormain által hazudott ,',önkénytes lemondás- ;

sal" azt egyszeren valótlannak nyilvánították. Meg-
hátrálni már nem lehetett ; arra fordították tehát a

, dolgot, hogy megtámadták magát az ediktumot s azt-

kezdték bizonyítani, hogy a császár a pápa tudta nél-

kül páp'ai javak és zárdákról nem rendelkezhetik, Ró-

mában pedig egy iratot terjesztettek, nielyben a császár;

kincstári tanácsosait eretnekek gyanánt festették le,



kiknek célja a pápai szék tekintélyét és eljogait Né-

metországban elnyomni,:

L aymann jezsuita egy munkájában nagy meg- r.;

vetéssel írt a szerzetes rendekrl , s kisütötte , bogy ,

» isten egyházán valamennyi barát nem tud segíteni ,
s ;;

azért rendelte isten a jezsuitákat az egyház közvetlen

, szolgálatára. A kérdéses apátságokat megszntéknek:;;

állította, minélifogva a császárnak joga van azokat [<

tetszése szerint eladományozni, másrészt pedig ajezsui-V;
ták az egyetlen rend, mely megsznt szerzetek javait

>'

jogosan birtokba veheti , annálinkább, miután, a többi ;

barátok- minden jogaival és privilégiumaival fel vaja

ruházva. :^

Páter Hay bencés visszáutasítá e bitor igénye--
-

nyéket, s a németeknek a pápával kötött concordátu-

maira hivatkozott , mely a pápákat kötelezi, hogy
minden papot védjenek meg a számára alapított }Br^-:y

vadalom birtokában. A jezsuiták ez ellenében azt M- y^

lították, hogy minden pápának joga van rendkívüli -

esetekben a konkordátumokat megszüntetni , ha az az j

egyháznak hasznára válnék; ez pedig történik akkor, ^

ha a jezsuiták kapják meg az elévült jószágokat, mert

a kathólikus vallás terjesztésérl úgy lehet legjobban

gondoskodni , ha apátságok jövedelmei és jószágai je-
'

zsuita koUógiumok alapítására, s kis katekizmusok éS:

.olvasók vásárlására fordíttatnak. A bencések erre azt

felelték, hogy mindez ostobaság és hazugság, hogy á

jezsuiták szegénységökre nem hivatkozhatnak, mert a

velenceieknek 500,000 tallért ajánlottak azon esetre,

9*
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ha a köztársaságba ismét bebocsáttatnak. Szóval a két

díszes rend in optima forma hajba kapott és szidta"

egymást a hiv világ nagy lelM épülésére.

-A vita mind elkeseredettebbé lett, s végre, á-

bencések azzal álltak el, hogy az egész veszekedés a
^

császár gyóntatójának - szemtelen vakmerségébl eredj

ki elég arcátlan volt a császárt hazugságokkal tévútra

vezetni; amire a jezsuiták azt felelték, hogy Lamor-

main teljesen a rend alapszabályai értelmében járt el,

hogy csakis úgy s nem másképf cselekedhetett, és fe-

nyítést érdemelt volna ,
ha mint császári gyóntató

meg nem kisért nainden eszközt , melylyel szerzete

érdekét, isten dicsségére elmozdíthatja.

Álljon itt még néhány díszes példája annak, mi-

ként jártak el a jezsuiták más srerzetók ellen, midn

pénzrl volt szó.

Bernardinus apácák 1631-ben a restituáló edik- -

tum. folytán a birtokukban volt voítigeródei ni apát-

ságot elfoglalták. A jezsuitáknak azonban kedvök jött ez

apátságot magoknak me^kaparítani. A császárral elhi-

tették, hogy a zárda még lakatlan s igen
'

alkalmas

volna egy jezsuita noviciátus számára , kérték tehát,

adományozná nekik. Meg is kapták az engedelmet^

hogy a zárdát birtokukba vehetik s most a feladat

volt: a benne lakó apácákat kicsalni belle. Édeskés

részvéttel beszélték nekik, mennyire sajnálják, hogy

ily szemérmes, apácák lakhelye annyira ki van téve a

katonák portyázásainak s rábeszélték ket , hogy sze-

mélyök s erényök biztossága érdekében költözzenek-



'ejgy idre Goslarba. AligJhagyták el az apácák a záí-IJ

dát, a jezsuiták siettek azt elfoglalni. Midn anaazofc;^

e gyalázatos cselt hírül vették, visszasiettek ,
de most' JÍf

Diár a jezsuiták voltak birtokban, s a védtelen asszo-: í

nyokat katonák segélyével elkergették. Áz iratokban v!^

melyek ez ügyben az osnabrücki püspöki vikariátus- ^;

. hoz küldettek, adatokra találunk, melyek a jezsuitákéig

vérlázító durvaságát mutatják. Több apácát ,*
M- aí5|

templom karában énekelt, kiragadtak a jezsuiták a^;-

karból, a kolostor kapuja elé hurcoltak s ott fekve í

hagytak.
-

': v|

Hasonlóképen elrabolták a clarenthali és marién- ;;

kroni ni apátságokat. Prága mellett a cistercitákat ^

túrták M egy apátságból ; s csak a vestfáli béke ve- ;:;

tett véget erszakoskodásaiknak. Ez okból számos bi-;;

rodalmi herceg már ekkor követelte a jezsuiták szám- "i

üzetését Németországból , mert a felekezet minden^ í^^-

szerzdés kötelez erejét aláássa, midn irataiban nyitii

tan hirdeti, hogy nem keU oly fejedelmekkel iötöttoí]

szerzdéseket teljesíteni, kik a pápa fennhatóságát eL"!

nem ismerik. _ f^f:

Austriában ezalatt virágzott a vallásüldözés. Min-

deQ protestáns özvegynek ,
és katholikushoz féghez^v ;

ment protestáns nnek ki kellett az országból takaród-v^
~
nia. Kiskorú gyermekeik, örökségök elvesztésének terhe ^

alatt az országban maradni kényszeríttettek. Gyeimé- :>

'

kek, még felntt szüzek is, erszakosan kirag:adtattak í

szüleik -karjaiból s a jezsuitákhoz adattak nevelésbe,,:

kik az üy tanítványokat vagyonilag is jól megfejték.

~
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Az. elzött evaagelikus lelkészek plébániáit^ a jezsuiták

osztották fel magok közt
, úgy, hogy egynek ^akran

7— 8 község is jutott. Egy jezsuita Cseh-Bródban el-

hitette a lakosokkal, hogy vallásosságuknak legékesszór-;

tóbb bizonyítványát azáltal adhatják , ha iránta bke-/^

zu^k ,
mert 6 képviseli a faluban az istent. Midn

zsebét kellleg megszedte, a helybeli pék szép fejle-

ségével megszökött ,
a községet isten más képviseljére :

hagyva örökül. Efféle botrányoktól csak úgy hemzseg
e kor története. •

A vallásüldözés annyira pusztított Ausztriában,

hogy az egész monarchiában már csak 30 régi nemes

család létezett, melyek tudniillik vagy sohsem tértek :

át a reformátiéra , vagy még jókor visszatértek. A mo-

narchia többi nemessége vagy kiirtatott, vagy elmene-

kült , s Európa minden állama megtelt osztrák mene-

kültekkel. Ferdinánd sietett a csorbát új, igazhit né-

messég creálása által heiyreütni, s 30 herceget, 70

grófot és 100-nal több bárót gyártott,
— törzsét a

'

mai osztrák aristokratíának , mely keletkezése óta alá- -

zatos szolgája volt a jezsuitáknak.

Tizenegy vérrel és horzalommal teljes év Austriát,

niely már majd egészen protestáns volt, ismét katho-

likussá .tette. De Ferdinánd, jezsuitái által uszítva

ezzel be nem érte, s egész Em'ópát meg szerette volna

hódítani a jezuitismus számára; és milliók vesztére

vétkes szándéka kivitelére talált egy nagy tehetség

de vad, vérszopó, barb^ és romlott eszközt, a je-

zsuiták által nevelt Wallensteint; kit tanítói foly-



tönos\ tegyetlenségékre ingereitek , ^s midn veszélyessé

kezdett lenni rajok s a Habsburgofaa nézve. — meg-

gyilfcoliakv A harminc évig folyt vaUásMborút végre

, az osnaltíröcki békekötés befejezte , mely Austriát el-

gyöngíté V s Németországot feldarabolta. Harminc évig

tartó -Bertalanéj volt ez Németországban, Százezrek

vesztek el hóhérbárd alatt vallásuk miatt, Németor-

szág lakosságának két harmadrészét elveszte , annyira,

hogy a frank tartománygyülés Nürnbergben 165Q-ben

a bambergi és wurzbm-gi érsekek helybenhagyásával

elrendelte: 1) hogy tíz éven át hatvan évvel i^abb

emberek zárdába nem léphetnek , 2) hogy a világi

papok kötelesek rögtön megházasodni, 3) hogy min-

den világinak szabad két -feleséget venni. Az ország"

annyira elnéptelenedett , hogy egyes vidékek üy esz-

közökhöz folyamodtak a tartomány benépesítésére.

MiUiók vére ontatott, a protestantismus híveinek nagy
részét elveszte, — de a kath. vallás mitsem nyert a,,

hosszú vérengzés által. A protestánsok vallásszabad-

ságot kaptak ,
s a vallási irány a vestfáli békekötés

jöta mindinkább háttérbe szorult Európa politikájában.

"Nem nyert e harcban más, mint egyik oldalon a fel-

világosodás ügye, másikon a — jezsuiták, Mk e-há-.

borús idk zavarait lehetleg kizsákmányolták szerz-

tök feígazdagitására.

Azon szoros kapcsolatnál fogva, melyben Ma-

gyai-ország sorsa a Habsburgok monarchiájával már e

korban állott, itt lesz helyén a jezsuitáknak Magyar-



országon viselt dolgait elbeszélni. Ezt pedig alig *6-

hetjúk hívebben s kimerítbben, mint ha kéé feje-

zetet átveszünk Toídy Istvánnak „A jezsüifáb Ma-

gyarországon
" cim dolgozatából, mely a mnlt év-

ben a Pesti Naplóban ínegjelent s onnan számos

magyar és német lap által átvétetett.
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XIX. F^ézet.

(Magyarországban. — Kiüzetésök Erdélybl 1688. — A jezsuiták, .

mint az absolntisoms elharcosai. — Két jezsuita uralkodó. — Aa,:

els szabadságharc. — Kitiltásuk Magyarországból. 1608.) .

A mohácsi vész után nehéz idk borultak Ma-

gyarországra. Az ország két részre szakadt két király?

-iözt , kiknek egyike sem volt ily nehéz idkben a trónra;

teremve. Ferdinánd, kit a nemzet azon reményben vá-

lasztott királylyá, hogy az osztrák ház nagy külha-

talma segélyével az országot a félhold ellen biztosítani

fogja ,
nem volt tépes azt kelet felé a török .becsapásoké

ellen megvédeni. János , kit azért támogatott az ország

fele
, hogy uralkodása által Magyarországot egy idegen

hatalom fokozatos elnyomásától megóvja , az ország ön-

állóságát sem Ferdinánd, sem a porta ellen megvédeni
nem birta. A két király közül egyik sem tudta általáno--

san elismertté teimi hatalmát, uralkodásuk folytonos,,

számos alkudozás által megszakadt, de be nem fejezett

polgárháború vala
, mely a töröknek mindinkább elké-

szítette az utat Magyarország kebelébe.
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Mindaz
,
a mi a nemzetre nézve becses volt, folj-

tonos veszedelemben forgott. Az ország integritása:

naponkéiit megcsorbíttatott, önállása Ferdinánd trónra--

léptétl kezdve folytonos, hol nyilt, hol alattomos tá-

madásoknak volt kitéve; az élet ós tulajdon biztossága a

szakadatlan harcban
, mely egyrészt a két ellenkirály,

másrészt magyar és török'közt vívatott
,
kérdésessé lett ;

s a mit az egyéni és politikai szabadságból a háború

megkimélt, azt a trón hatalmi törekvései fenyegették.

Midn így az élet s tulajdon biztossága elveszett, midn-
a nemzet politikai szabadságát a dynastia s a félhold

egyiránt fenyegette ,
a nemzet kétszeresen fogékonynyár

lett a reformátió iránt
, mely legalább az egyházi térén

.kizárta á zsarnokságot. VaUási dolgokban a magyar

mindig türelmes volt, és sem a protestáns hitvallásért^

sem. a katholikus dogmákért lelkesülni nem tudott. Be;

élénk, viszontagságok által megedzett politikai érzéké-

vel csakhamar átlátta, hogy az egyházújításban szövet-

ségest nyerend politikai szabadsága számára, s a refor-
'

mátió oly gyorsán terjedt áz országban, hogy néhány
évtized múlva a katholikus papok már a római egyház

végromlásáról panaszkodhattak Magyarországon. ,1523-^

ban a törvény még fej és jószágvesztést mondott ki a

lutheránusokra. 1548-ban , midn I. Ferdinánd az or-
-

szággyülés. által rendszabályokat akart megszavaztatni a

a protestantismus ellen
,
a rendek erélyesen visszaútasí- ^

tották propositióit. A reformátió 25 év alatt annyira

elterjedt aí országban, annyi ós oly elkel szószólóit

nyert a törvényhozásban , hogy az országgylés többé

nem volt ellene felhasználható, A törvényes áUamiha^i:/



• taiom!. elutasította magától a dicstelen feladatot: a leí-

-kiismeret szabadságát korlátozni.
'

De sem a katholikus papság,, sem a trón nem mon-

dott-le ellenséges szándékairól a hitújítás ellen: I. Fer-

dinánd udvarába a jezsuitáknak már sikerült befurakod-

. niok. Borgia Ferenc és Eoderich Kristóf jezsuiták na^
befolyással birtak az udvarnál s a királyt a dynastia höl-^

gyei- révén folyton izgatták areformátió ellen. Buzgalmok,

erteljes viszbangra talált az ország kebelében a-fanati-

kus Oláh Miklós esztergami érsekben, s.udvar és fpap-

ság csakhamar megegyeztek a felett: mily eszközhöz

nyúljanak a reformátió ellen.
•

.

-

Behítták a jezsuitákat az országba.

.
: í Még alig létezett e szerzet kát évtized óta, és már

a leghatásosabb eszköznek bizonyítá magát a papi hata-

lom terjesztésére s a protestantismus üldözésére. Oláh

Miklós tehát Yictoria Péter osztrák tartományi fnököt

1559-ben tanácskozásra hitta még a szerzet behozatala-'

na;k módozatai felett.

Eét év múlva már benn voltak az országban. 1561-

b'en Ferdinánd a széplaki apátságot , s a bényi prépost-

ságát a világi papok kezébl kivéve a jezsuitáknak adta,

s ugyanez évben kezökbe adatott a nagyszombati fis-

kola , mely csakhamar ffészke lett a vallási fanatismus-

nak. Oláh után Draskovich György szerzett magának leg-

több érdemet a jezsuiták állandósítása körül; alatta

1586-ban kapták a tui-óczi prépostságot, s más javá-

kat. Alig tették lábukat Magyarország földére , meg-
indult az irtó harc a protestantismus ellen , melyet a

katholikus tört-énetirás euphemistice eUeii-reformátió-'



nak nevez. Seidel János és Flander Antal jezsuitát

csakhamar elkel szerepet játszták e küzdelemben^ s

bár, aránylag más szerzetekhez, számuk csekély volt,

•kath. egyháztörténetirk már a 16. században dicse-

kedve .constatálják , hogy a jezsuitáknak sikerült a nép
vezéreivé tenniök magokat. 1541-ben a törökök elfog-

lalták Budát, 1561-ben a jezsuiták elfoglalták Nagy-
szombatot ; két fontos és szomorú következmény ese-

mény Magyarország történetében!

Erdélybe a jezsuiták Báthory István roszul al-

kalmazott türelmességének aegise alatt hatoltak be.

Báthory István, korának legfelvilágosodottabb feje-

delme, a távol Erdélyben nem lévén alkalma a je-

zsuiták üzelmeivel megismerkedni , készpénznek, vette,

a ,mit a részrehajié hir felölök beszélt
,

s az üQ^ság

nevelésének vélt behozataluk által szolgálatot tenni.

Behozta tehát ket 1579-ben, s neMk adta 1581-ben

a kolosmonostori apátságot. Két év alatt már három

házuk volt Erdélyben : Kolozsvártt , Monostoron s Pe-

hérvártt, s mindhárom helyen kezökbe ragadták az

oktatás ügyét. De néhány hónap elég volt a közönség

figyelmét gazdálkodásuk veszedelmes voltára fordítani.

Jobb ügyre méltó buzgalommal vetették magokat fekv

birtokok szerzésére s Horváth Mihály szerint ,,tiszte-

ket túüépve, vallásukat erszakkal terjesztették, utcán,

templomokban, processiók által oly helyeken is, hol

az nekik meg volt tiltva. Yáradon elfoglalták a refor-

máltak templomát s a keresztnek fegyveres kézzel

való körülhordása által majdnem nyilvános moz-

galomra adtak okot. Kozmáson a papra rárohan-.



tak, lakából kikergették, könyveit széttépték. A szé-

kelyföldet, Vásárhely és Karansebes környékét beba-

rangolták f nem nevelés
,
hanem vallásuk terjesztése

végett stb." Ilys hasonló üzelmek az erdélyi nép sze-

mét csakhamar felnyitották, a váradiak e^ jezsuita

szónokot kidobtak a városból s a fejedelemtl a szer-

zet eltávolítását kivánták; az ország rendéi pedig

1581-ben kikötötték, hogy több jezsuita be ne ho-

zássék az országba. Nem használt semmit. A
jepuiták

szaporodtak s gazdagodtak, st Báthory Zsigmond

trónralépte óta már a kormány rudjára^ is rátették

kezöket. A fiatal, fejedelem, ki nevelését Lelesz^i

Jánostól , lelk& vigasztalását Carigli Alfonztól kapta,

teljesen e" két jezsuita kezében vala , kik udvarát sa-

ját teremtményeikkel töltötték meg, s a "fejedelmet

teljesen kis ujjokon forgatták. ,,Saját szemeinkkiel

láttuk, írták a rendek egy felterjesztésökben a feje-

delemhez, hogy a jezsuiták nemcsak hivatalból, hanem,

minden idben nagyságod körül vannak; ha ellenök-

szólunk, ezt ugy állítják el, mintha felségsértés volna;

nagyságod személyét tlünk elfordítják, s mi miattuk

nem vagyunk biztosságban." Végre azon zavarok, me-

lyeket a fejedelem önkényes eljárása okozott, alkalmat

nyújtottak a nemzet kivánatának teljesülésére , s 1588

a medgyesi országgylésen a rendek keresztül vittek

egy törvényt , mely a jezsuitákat az országból kitiltotta.

•

Erdélyben az* ország kicsinysége s Báthory Zsig-

mond személyisége hamarább megérlelte a jezsuiták

elleni közérzületet, mint Magyarországon, de az ér-

telmiségmindkettben egyiránt ellensége volt e szer-
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zetnek. Ez ellenszenv okait akkor, midn e szerzet

még az id rövidsége iniatt nem vétkezhetett annyit,

mint mai napig , s midn veszélyessége s erkölcste-

lensége még nem volt oly általánosari ismeretes, egy-

részt azon támadó magatartás szolgáltatta-,
•

melylyel e

szerzet a protestantismus ellen fellépett, másrészt azon

körülmény , hogy a jezsuiták Magyarországon úgy,
mint Erdélyben , nemcsak egyházi ,

hanem világi té-

ren is az absoliitismusnak , még pedig leggyülöltebb

nemének, az idegen absolutisinusnak voltak elharcosai.

Eélreismerh%>tlenül bizonyítja ezt azon szerep,

melyet az önáUó Erdély kérdésében játszottak. A mi-

óta. 1540 körül meghiúsult a remény az egyesült Ma-,

gyarország ereje által a török invásit elháríthatni,

azóta Magyarországnak' legforitos abb érdeke Erdély

külön állásának fentartása volt. A külön Erdély megsz-
nése a 16. században e tartományt s vele Magyarország
azon részét, mely vele járt, vagy a szultán, vagy a császár

kezébe adta volna. Ha a szultán lett volna ura Er-

délynek, s a hozzákapcsolt magyar megyéknek: e

tartomány ép ugy elpusztult,, elnéptelenedett s el-

magyartalanodott volna
,
mint Magyarország azon ré-

szei, melyeken a félhold uralkodott. Ha a császár

vette volna hatalmába: az udvar absolutismusa csak-

hamar oly diadalt vitt volna Magyarország politikai s

vallási szabadságán ,
mint utóbb Csehországon nyert.

E ketts veszélyt hárította el Erdély Magyarországról.

Egy külön, nagy mértékben önálló magyar országot

képezett, mely hol a török, hol a császár ellen 'hái-

czolva mindegyiknek lehetlenné tette e gé s z Magyar-



. ország elfoglalását, mely egyrészt felhasznált minden

alkalmat a nemzetet a török járomtól megszabadítani,
másrészt folyton éber re vojt az összes nemzet; por
litikai s vallási szabadságának ,

s pénzt ,
hadat és ve-

-zéfjket adott Magyarországnak, valahányszor ez sza-

badságát a hierarchiar és udvar ellenében megvédeni

fegyverre kelt. Erdély nélkül az absolutismus ép úgy
semmivé tette volna Magyarország alkotmányát, mint

semmivé tette a többi osztrák tartományokét, s az

ellenreformátió ép gj Míi-totta volna Magyarországon-
a protestantismust ,

amint kiirtotta Anstriában,; Spa-

nyolországban, Olaszországban. Erdély míg egyrészt;

állandó bástyája volt az összes nemzet politikai sza-

badságának, másrészt az osztrák ház, s a porta- ha-

talmát egymás ellen, másfél századon át ellensúlyozta

ugy , hogy egyiknek sem sikerült Magyarországot tel-r

jesen elnyomnia. Mialatt Magyarország a szultán és a

császár zsarnoksága alatt szenvedett, Erdély az .ország

keleti részében- fenntartotta a szabadság szellemét. A
törvény itt már 1566-ban kimondta, hogy „az or-

szágban isten igéje szabadon hirdettessék, s kiki azt ;

a vallást követhesse, melyet akar." Szabad alkotmány

birtokában, megáldva oly kitn fejedelmekkel, mint::

Bocskay , Bethlen , Eákóczy , anyagilag ,
s szellemilég

virágzó ország volt, a keleti despotismus torkában

ékesszóló képviselje s fentartója a nyugat civilisá-

tiójánakjS a szabadság eszméinek, mindaddig, mig
'az osztrák ház kezébe kerülve állami önállásával sza-

badsága , anyagi jólétével szellemi virágzása is el nem
hervadt a bécsi absolutismus sivár kebelén.



^ jAz osztrák ház I. Ferdinánd óta fojb^vástrjlr^^
:birtokára' törekedett. Teljhatalina mindaddig^ ,biztp|,V'

nem lehetett, míg Magyarország harmadrésze külön,,

államot képezett, készen minden pillanatban védelmére

kelni a másik résznek. S e törekvésben a jezsuiták- .

kezdet éta életrevaló eszközei voltak a dynastiának.

János király .halála ntán Martinnzzi György tartotta

fenn Erdélyt, s vele Magyarország politikai lételét ,
ö

óvta meg á török s a császár ^Üen, s a jezsuita ta-

nács után járó I. Ferdinánd más eszközök hiányában

orgyilok által tétette el láb alól, Magyarországnak e

korban legnagyobb , legbecsületesebb emberét. A szán-

dék azonban meghiúsult, s a jeles Báthory István

alatt végkép elveszni látszott a remény Erdély elfog-

lalására. Megváltoztak ismét a viszonyok ,
midn az

aránylag türelmes Miksát a n. Fülöp udvarában ne-

velt, setét és zelotikus Eudolf, Báthory Istvánt pedig

á jezsuiták által demoralizált BáthoryZsigmond
követte a trónon.

Báthory Zsigmond díszpéldánya volt egy jezsuita

uralkodónak. Természettl fogva, eszes
,
bátor de kön-

nyelm ,
más viszonyokban felnevelkedve dicsvé , jó-

'

tékonynyá tehette volna uralkodását. Szerencsétlensé-

gére jezsuita kézbe került. Leleszi János volt nevelje,

és gyóntatója Garigíi Alfonz
,

ki jezsuita gyóntatok
-

szokásaként csakhamar minisztere , taüácbosa, mindene

lett s Mt nem egyszer használt politikai küldetésekrl

Ily kezekben a fiatal fejedelem könyelmsége kegyet-^

lenséggé , bátorsága oktalansággá, esze hitszegéssé

lett. Meggondolatlan ,
vakmer felkelése a török ellen
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többet ártott, mint használt az országnak, bár e had-

járata képezrögyetlen fénypontját uralkodásának. Tör-
"

ténetének többi lapjait kicsinyes csalfaság , gyilkolások

s hitszegések hosszú sora tölti be. Hidegvérrel meg-
ölette hü emberét Gyiilayt, és Gálffyt, kinek trónját

köszönte , s egy diszmészárlás után
, melyben á vele,

'^rokon erdélyi ai'istokratia fejeit legyilkoltatta ,
a leöltek

hullái mellett térdre ereszkedve felsóhajtott: „Teremt
s megváltó istenem

, miben vétettem ellened [annyira,

hogy atyámfiai vérével kényteleníttessem bemocskolni

kezemet? Hol az atyafiúi szeretet? De többre becsülend

az isten minden rokonságnál." Valódi, jezsuita lélek,

mely tud egyszerre gyilkolni s imádkozni.

1588-ban Mtiltattafc a jezsuiták Erdélybl. De

Báthory már teljesen hatalmukban volt , s a törvény ál-

tal kitiltott rend a fejedelem udvarában talált titkos ,

majd nyilt menhelyre. Carigli élte végéig oldalán volt és

.rósz szelleme vala Zsigmondnak. Tanácsára 1595-ben a

a jezsuiták ismét behozattak ,
s mind nagyobb befor

lyásra és hatalomi-a vergdtek. Hálából a szent atyák

erélyesen mködtek Báthory udvarában országának a

Habsburg-ház kezébe való játszásán. Azt inár megmu-
tatta a tapasztalás , hogy Erdély ,

a míg saját akarata

szab benne törvényt ,
a szerzetet meg nem tri kebelé-

ben. Idegen hatalom alá kellett tehát az országot jut-

tatni, hogy a Jéztts^társaság benne szabadon terjesz-

kedhessek. Carigli Alfonz ezt tette élete céljává. Erre

kiváló alkaloní nyilt ,
midn Erdély trónján saját neve-

lésük :. Báthory Zsigmond , Magyarországén pedig azon

szintén jezsuiták által nevelt Rudolf ült
,
Mnek trónra-

Jezsuiták tört. U. ^ . 10



"Vv"^'- T~rí>-

lépte után els dolga volt a jezsuitákat minden támadás

ellen biztosítani. Carigli rávette a fejedelmet, lépjen

szöyetségre Rudolffal, trónjának természetes ellenségével.
'

: Báthory megtette ,
st 159ö-ben elvette Mária Kristierna

#líercegnt. A szövetség célja csakhamar Mtünt, midn
*

á fehérvári országgylés kényszeríttetett a jezsuitákat

"ismét bebocsátani az országba. De ezzel
. inég biztosítva

nem valának. Az állhatatlan
,
hiú és hitszeg fejedelem

uralkodásában, mind e rósz tulajdonai dacára nem lát-

tafcmaradandó garanciát. Havasalföldi hadjárata után

tehát' rávették , zze el magától nejét ,
kinek elvétele a

Budolöal kötött szövetséget megpecsételte , mondjon le

Erdélyrl a császár javára , s legyen pappá. Báthory

inittdjárt csináltatott is magának reverendát s 1597-bén

Erdélyt eladta Eudolfnak. Lemondott a trónról s Carigli

kíséretében 1598. elment Oppelnbe, mely egyik részét ké-

pezte Erdély vételárának, s várta a bíbornoki kalapot,

melylyel a jezsuiták lemondása esetére biztatták. De a

szent atyák nagy befolyása dacára a veres kalap sokáignem

akart megérkezni. A fejédelem egy szép napon megunja
a várakozást ,

s Erdélybe utazik
, hogy a még üresen álló

trónt elfoglalja. A rendek több feltét alatt, melyek egyike

az volt , hogy a jezsuitákat pusztítsa el Gyulafehérvárról,

ismét elismerik fejedelemnek. Zsigmond feláldozta je-

zsuitáit, hogy a trónt megtarthassa. Dé ezek
,
a gyula-

fehérvári eset után, még kevésbbé bizván benne , ismét

körülveszik, a csakhamar annyira viszik a jellemtelen

bábot, hogy az egy év múlva ismét alkudozni kezd Ru-~

dolffal Erdély eladása iránt. De inost már arendek meg--
sokallták a dolgot, s Báthory Endre trómalépése.meggá-^



147_
''

- "<

tolta az ország másodszori elkereskedését.A szerencsétlen,

tanítói sgyóntatdia által demoralizált fejedelem Lengyel-

. 'országba menekült, majd ismét visszajött sfegyrerrel-

akarta a" trónt elfoglalni , míg végre menekülnie kellett-,

saját hazájából. Sorsas uralkodása, melynek minden

lapját bitszegés ,
ártatlan vér ontása s önérdekbl szított

polgárháború fertztetik be
, intpéldájául szolgálhatott

minden népnek s uralkodónak
, hangosan óvá imindkettt

a jezsuiták veszedelmes tanácsadásától. A jezsuiták, kik

az országot -ennyi zavarba döntötték, Báthory Endre

halála után ismét kizettek belle. De az ezt követett

bonyodalmak , polgárháborúk és Básta György véres
'

tyrannismusa alatt újra behatoltak. A bécsi udvar gon-

doskodása: a kathoíicismust Erdélyben bárniily eszkö-

zöktel terjeszteni , valóban megható lá,tvány volt, mely-
~

uél szívemelbbet csak a két jezsuita fejedelem : Éudolf

és Báthory Zsigmond viselt dolgai nyújtanak.
'

'

Mialatt Erdélyben már ily befolyásos szerepetját-

szottak a jezsuiták, mialatt a jezsuita növendék Bá-
'
thory, Erdélyt elárulta

,
a jezsuita tanácáadó Carigli az

ország önállása ellen intrigált, s,a jezsuita Rudolf tá-

, b'ornoka , Básta György tzzel s vassal pusztította a

szerencsétlen tartományt; Magyarország is viszontag-

ságos napokat élt. A vallási üldözés karöltve a politikai

elnyomással, fleg Rudolf trónralépte óta mind nagyobb
mérveket öltött. Saját királya ellenségképen bánt a nem-

zettel, saját papjai egymás ellen izgatták a népet, mely'
ezenfelül a török folytonos becsapásainak volt Mtéve. E
zavarok alatt a jezsuiták is mindinkább megfészkelték

magukat ,
hatalmuk s befolyásuk napról-napra riöveke-

- 10*



dett. Á.rend , a pápa alapító levele értelmében
,
kolduló

szerzet volt, de azért az egyháztörténet már a" 16. .szá-

zadban kénytelen volt azt a
,jószágos . szerzetek" közé

sorolni,

Vagyonban s befolyásban gyarapodva, a jezsuiták

éltet lelke valának azon reactionárius mozgalojanak,

naelyet a katholikus hierarcbia Oláh Miklós óta a protes-

tantismus ellen megindított ,
s melyet az udvar békés és

erszakos eszközökkel támogatott. Az egyházi és világi
"

reaetió Magyarországon csakhamar öntudatára jött érde-

kei közösségének, s egymást segítette azon küzdelemben,

miely az ország politikai szabadsága, s a magyar protes-

tantismús létezésé ellen vívatott. Végre csordultig telt a

pohár ,
s az 1604: 22. törvénycikknek a törvénykönyvbe

való becsempészése jelt adott a szabadságharcra, melyre
a nemzet a dynastia eljárása által kényszeríttetett. Nem
volt ez egy felekezet vallási háborúja, mely fanatismus-

ból fog fegyvert a más vallásúak ellen. Bocskay zászlaja

alatt egy sorban küzdtek katholikusok és protestánsok,

nem Luther vagy Kálvin tanaiért, hanem az ember vele

született jogáért : istent a maga módja szerint imádhatni,

s az ország politikai szabadságáért", mely az udvar által

naponként megsértetett. És az 1604-ki felkelk tudták,

holkeU a vallási szabadság legkienges'ztelhetlenebb el-
,

lenéit keresni. Egyhangúlag Mvánták a jezsuiták eltá-

volítását az országból. A korponai gylésbl 16Ö5-ben

•tizenöt pontba foglalva küldték fel követeléseiket Ru-

dolfhoz, s ezek közt a 8-ik pont a jezsuiták kizését

kivánta
, „mert a közbékét zavarják." A király nem en-

gedett, s a harc tovább folyt. A kassai gylésen a fel-
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kelt rendek erre maguk dekretálták a szerzet kizetését;

sBöcskay még halálos ágyán is leikökre kötötte hiveinek::^

ne mondjanak le a rend eltávolításáról.

Végre, midn Eudolf konoksága már komolyaa -

veszélyeztette a dynastia létezését, Mátyás fherceg, hogy -j'

az uralkodó házat kritikus helyzetébl megmentse, nem^ ;

zet és király'.közé lépett , hogy véget vessen .
a bels-

hábonmak. Mátyás erélye s eszélyessége, mely. végre 7 ;

JRudölf trónlemondására vezetett, a magyar, .szabadság- ;:

harcot is némileg kielégít eredményre vezette. Mátyás,.
-

'már 1606-ban kezdett alkudozni a felkelkkel. Tett ne- ;

kik engedményeket sok tekintetben, csak a jezsuitát;;

rében nem. Ez els szerzdést Eudolf helybenhaigyta^
^

de a, felkelés nem fogadta el. Ujabb csatározások, s al-

kudozások után végre létrejött Mátyás és'a felkelk közt
"

a b é c s i -i) é k e k ö t é s. Az alkudozásokban legtöbb ne-^7 ^

hezséget a végvárak, s a vallás ügyei, ez utóbbiak közt _'

isiöét a jezsuiták okoztak. Az udvar nem ok nélkül, leg-

csokönyösebb volt a katonai kérdésekben- s a jezsuiták

dolgában. E tekintetben a békealkudbzás nem is vezér

tett eredményre, s a békeokmányba e pont iktattatott;

„Nem egyeznek meg a magyarok abban., hogy a jezsui-

ták Magyarországon állandó jogokat és birtokokat bir- :

janak. Azonban felsége jogaihoz ragaszkodik." A
jezsuita-kérdés megoldása ez által a jöv országgylésre

halasztatott , melynek a megkötött békét az ország tör-

vényei közé kellett igtatnia. A jez.suíta szellem Ru-

dolf, kényszerhelyzetében megersíté a békét, de már

azon reservátával , hogy „mindazon cikkelyek, melyek
a vallást , s az egyházi rendet illetik , oly értelemben



vétessenek, jhogy koronázási esküjével semmi módon'
ne ellenkezzenek," — s a protestánsok szabad yallás-

^áíkorlátát kimondó cikkelyhez is odatette záradékul í

„liqgya róm. kath. vallásra ebbl semmi rövidség ne •

Mronipljék." A nemzet átlátta e clausulák jezuitikiis ;

irányát^ s azok Mhagyatását követelte a törvénykön^-^
íbl; s e követeléstl csakis Mátyás közbenjárására ;í

állott el, ki biztosította a rendeket, hogy a záradék i

:„nem rpsz szándékból" Íratott a szövegbe. ;n;

v; Ennyi harc és alkudozás után végre a békeok-: .

mány törvénybe igtáttatott, s e törvénykönyv a je--

7 zsuiták dolgában is megvalósította a nemzet kivána-i:-;

- tait. Az 1608: 8. törvénycikk, kimondta, hogy a jezsui-v
:ták Magyarországon „birtokokat és birtokjogokat líe

birhassanak." A magyar fpapság azonban, melybeh-

;hiában keressük azon férfias függetlenségi érzetet,

: melyet e korban a francia papság tanúsított, neni::.

iudta elviselni áz ellenreformátió vérebeinek, a je- ?

;

- zsüitáknak kitiltását
,

és ünnepélyes óvást tett azon

törvények, s különösen a jezsuitákról szóló cikk el-
.

len
, melyek az országot a belháború csapásaitól meg- ;

mentették. EUenmondásuk-azonban nem vétetett figye-; :

lembe. Mátyás nem hajtva rájuk: már mint magyar

király, megersítette az uj törvényeket ,
és midn a

iiagyrészt katholikusofeból álló országgylés által a

jezsuiták kizettek, s a protestáns ülésházy válasz-

tatott nádorrá, a nemzet np,gy része azon reménynek

;
adta át jnagát, hogy vallási viszályok nem fogják többé

áz ország békéjét megzavarni. _
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XX. F^ezet. u

(Pázmány Péter s Eszterházy Miklós. — A jezsuiták terjeszke- .

dése a törvény ellenére.. — Új szabadságharcok, — A linci béke.)

A bécsi békekötés (1606.) a vállásüldözésnek és

szabadságharcnak nem vetett véget, csak annak uj

korszakát inaugurálta. A kath. fpapság óvást tett a

vallásüldözést korlátozó törvények ellen, Mátyás csak-

nehezen volt rábírható a jezsuiták kitiltását kimondó i

törvény szentesítésére, s Rudolf ,
midn a békét alá- :

irta, már el volt határozva azt megszegni. Az 1608-ki

országgylésen feltnt egy nagy tehetség protestánsá-

ból jeEsuitá7á lett pap. Pázmány. Péter ,
M egy rene-

gát fanatismusával hirdette a támadó háborút a refor-

mátió ellen ^ s maga Mátyás , kinek. V. Pál sajátkez
levelében lelkére kötötte a jezsuiták pártfogolását, már j

az 1609-ki nádorválasztás alkalmával árraánykodni kez-

dett, nehogy ismét protestáns jusson az_ ország els

hivatalába, n. Mátyás türelmetlenség és aibsolutisti-

kus hajlamok dolgában ugyan nem hasonlítható sem

eldéhez, sóm utódához, s Rudolf és n. Ferdinánd

iözött méltánylandó mérsékletet tanúsított mindkét te--



"kintetben, de az absolutismiis s a katholikus hierar'-

chia érdekei már annyira össze valának forrva, any-
'

nyira uralkodtak a kormány politikáján, hogy Mátyás

'személyes tulajdonai csak csekély befolyással lehettek

a dolgok menetére. A vallásüldözés és az ország al-

kotmányos jogainak naponkénti megsértése folytatta-

tott
, mintha a bécsi béke nem is léteznék. Erdélyt'

Mátyás is minden áron hatalmába igyekezett keríteni,

hogy általa Magyarországot szabadsága legersebb
támaszától megfoszsza ,

s céljának elmozdítására igye-

kezett a jezsuitákat az országba visszacsempészni, a

rni Eákóczy Zsigmond gyöngesége mellett sikerült is.

A jezsuiták Erdélyben buzgón mködtek az ország

önállásának aláásásán, s az egyházi és politikai reac-

tió érdeksolidaritását félreérthetlenl hirdették Mátyás

seregei,, melyek Forgács Zsigmond alatt az Erdély
elleni háborúban sz. Mária képét tzték zászlajukra.

A világi absolutismus a katholicismus érdekeivel ken-

dzte arcát, s ez á jó haszon fejében odaadta magát
e szégyenletes szerepre. Rákóczy Zsigmond halála után -

erdélyi jezsuiták besjárták az országot s szították az

elégedetlenséget Báthory Grábor fejedelem ellen , hogy
t megbuktatván ,

az országot osztrák kézre juttassák.

Ily körülmények közt természetes volt,, hogy az erdé-

lyi' közvélemény hangosan követelte a törvény -ellenére

behozott szerzet eltávolítását. Báthory Gábor 1610-

ben lefoglaltatta a jezsuiták gyulafehérvári házát,
'

kik

a fejedelem boszujától félve ,
Havasalföldre futottak

,
s

az elkeseredés hazaáruló üzelmeik felett annyira elra-

gadta volt a. rendeket, hogy a gyulafehérvári ország-^



153

gylésen nemcsak a jezsuitákat ,
hanem egy végzés

által minden katholikus papot kitiltottak. az országból.
-

E rendszabály kétségkívül túlltt a célon , igazságta-

lan volt 'és a vallási tekintetben oly türelmes Erdély^

ben nagy mértékben meglep .
is

,
mert a bár csekély

számú katholikusokat senki sem akarta komolyan pap-
•

jaiktól megfosztani, és csakis azon közelkeseredés és

megbotránkozás által magyarázható meg, melyet a je- .

zsuiták gazdálkodása okozott. ji

Mialatt .Erdélyben a jezsuiták magát a katholi-

kus egyházat ily veszélybe sodorták, Magyarország val^

lási viszonyaiban nagy változás ment végbe e korban.

A tizenhatodik század végén , dacára Oláh Miklós és

a jezsuiták tevékeny izgatásainak, a katholikus egy-

ház igen megfogyva állt szemben a protestantísmussal.

Nem vesztette el politikai eljogait, nem roppant va- .

gyonát, st hatalmas és maradandó védelmezt nyert
-

a- dynastiában.; de ijeszt mérvben vesztette hiveit, s

ezekben azon alapot, mely nélkül minden eljogok és

fensbb támogatás . dacára áUása szilárd nem lehetett.

A nép nagy, a közép- és fnemesség túlnyomó része

a protestáns egyház híve volt. Csak a 17. század els

felében változott meg e viszony a római hierarchia

javára, s a jezsuita Pázmány Péter mködése képezi

a forduló pontot a naagyar egyháztörténetben. Fényes

észtehetségeivel s gylölettel és fanátismussal teljes

lelkével az ellenreformátió élére áÜott Magyarorszá-

gon , s mködése
, támogatva az Eszterházy Miklós-

féle politikusok és n. Ferdináud. fegyverei által , uj

virágzásra
"

emelté a katholicismus sülyed ügyét s
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ujabb csapásokat hozott Magyarország politikai s val- '

lási szabadságára.

-: Pázmány Péter s Eszterházy Miklós
voltak az udvaron kívül e korban a jezsuiták ftámaszai

Magyai'országon. Pázmányban a magyar egyházi reakti

áll személyesítve elttünk. A protestánsból 13 éves ko-

rában katholikiissá, 16 éves korábaai jezsuitává lett ifjú
-

a szerzet kolozsvári
, majd krakói , bécsi s végre rníai

collégiumában nyerte nevelését, melynek befejeztével

megindult Magyarországra a protestantismust kiirtani.

Visszatérve hazájába, csakhamar feltnt iwilának ügyes-

sége , yábeszél tehetsége , s azon rendkívül szenvedé-

-lyes gylölet által , melylyel az egyházújítás ellen vi-

seltetett. 1608-ban lépett fel a jezsuiták mellett írt'

yétoata által. Az országgylés után a térítésre vetette /

magát; s ravaszsága és ékesszólásávál számos- fnemest '

sikerült a protestantismustól eltérítenie , mialatt a népet ^
'

szónoklatok és iratok által izgatta protestáns testvérei -

ellen. Tehetségei s még inkább fanatismusa csakha- „

már nagy befolyásra emelték.- Forgách prímást a nagy-

ravágyó jezsuita már kis ujján forgatta. Az egyházi

reaktió nagy reményeket kötött hozzá , s 1615-ben

nádorrá akarta tenni. Ez ugyan nem sikerült, de ez

alkalommal a pápa látszatra feloldozta szerzeti foga-

dalmai alól
,
ami lehetvé tette a hatalom bármely pol-

cát elfoglalnia. De vágyainak célját a nagyratör barát

csak a vérengz ü. Ferdinánd alatt és által érhette- el.
*

Ferdinánd dühös katholikusokkál töltötte meg a föhiva- .

•

talokat , Mkre az ország einypmásának nag^ munkájá-
ban bizton számolhasson. Az uralkodó, ki Lamormain
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jezsuitától vette lelke vigasztalását, s a katholicismus

érdekében fél Európa földét vérrel áztatá
, Pázmányra

és Eszterházy Miklósra vetette szemeit
^
mint legalkal-

masabb eszközeire céljainak. Eszterházy nádorrá, Páz-

mány esztergami érsekké lett.

- AT magyar történetirás mindeddig több kegyelettel

mint kritikával.Pázmány nevénél meg szokott állani ,

hogy. pár magasztaló phrázissar áldozzon a káthoMkus

egyház helyreállítójának. És ezen exclusiv szen^pontból

joggal. A katholikus egyházat Magyarországon a reac^io:

állította ismét talpra, s a feáctionak 11. Ferdinánd csak:

karja ,
de lelke Pázmány Péter -volt. Igazolt azon dicsé-

ret is , melylyel tehetségei el szoktak halmoztatni. Nagy
lölki er jellemzi benne az embert , rendkívüli ravaszság

s kitartás a politikust., ékesszólás a szónokot és irót. De
akik e tulajdonok eltt meghajolva , több hódolattal a

tekintélyek , mint érzékkel az igazság iránt
, tömjénez-

Iiek neki s eszét és buzgalmát dicsitik, ne feledjék,

hogy Pázmány mind e fényes tulajdonait élte végéig

hazája s a szabadság ellen fordította. Ideje végre szét-

tépni a gondolattalan pietás azon fátylát , mely Páz-

mányt, s egyik csücskével Eszterházyt is fedezi, s ki-

mondani az igazat a maga egyszerségében : Pázmány
és Eszterházy az idegen absolutismus buzgó eszközei

voltak Magyarországon, Ferdinándot, kit a németor-

szági vallásháborúk teljesen elfoglaltak, s ki szerette

volua Magyarországon, bár nagy áron a békét fenntar-

tani, e „nagy hazafiak," de még nagyobb jezsuiták,

Pázmány s Eszterházy izgatták folyton a Bethlen, s

vele Magyarország szabadsága elleni háborúra. Pázmány
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saját vallomása szerint jól tudta , hogy, a nemz#;|s^$
badsága az önálló Erdélylyel áll és bukik , a rm^^Éyf :

is constatál egyháztörténetében, de azért éltiafUHíg
szította az Erdély elleni háborút. A „nagy hazafi"

'

any-r/

nyira lelkén hordta török és német által pusztított és

nyomorgatott hazájának felvirágzását , ho^ ;m'idn ér--

\ sekké lett
, nyíltan hirdette : „immár nem kell tovább,

halasztani az eretnekek kigyomlálását ; mert jobb ha az

országot a farkasok és a rókák lakják, mintsem az eret-

nekek," és amint a harminc éves háború Németország-
ban "kitört, Magyarországon újra megindította a fegyve-

res templomfoglalásokat , melyek uj felkelésre vezettek.

Személyesen beutazta az országot U. Ferdinánd király-

lyá választatása, mellett izgatva,, a kiket megtérített,

azokat nemcsak a, katholicismusra, hanem egyszersmind
az udvar pártjára ,

a nemzet ellenségeinek sorába térí-

tette, s a „nagy hazafi" külön növeldéket alapított, me-

lyeknök célja volt a nemes ifjakat jó katholikusokká é s

aulikusokká nevelni. A pápa feloldozta szerzet-fogadal-

mai .alól, de Pázmány mindaddig, mig halála (1637)'

meg nem szabadította tle az országot, jezsuita ma-

radt. Nem ismert hazát, gylölte á szabadságot, egyet-

len célja a hatalom volt, és sikerült kivívnia rriagának'

azon dicsséget , hogy korának azon embere volt ,
ki

legtöbbet ártott hazájának.H bajtársa, eszköze volt" Pázmánynak Eszter-

házy Miklós nádor ,
ki jeles tehetségeivel s a nemzet-

ben birt nagy befolyásával hasonlókép a világi s egy-

házi reactió íígyét szolgálta. Világi volt, de miután

maga bevallja , hogy „esküvel kötelezte le magát az-
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egyházi rend iránt", (Horváth M. 3. köt. 639. L). való-

szín, hogy a Jézus-társaság azon titkos affiliáltjai

közé tartozott
,
kik világi mezben észrevétlenül, s igy

annál hatékonyabban mködnek a szerzet érdekében. E
két ember vezette Magyarországon a reáktiót. Igaz,

ugyan, hogy egyszer alaposan meghasonlottak egymás-

sal, de az ellenségeskedésnek a papi és világi jezsuita

közt magasabb okai valának. Pázmány Begécz várát

szerette volna magának adományoztatni. Eszterházy nem
volt a kivánat igazságossága felöl meggyzhet ,

mert a

vár saját tulajdonát képezte. Ez ügy hosszas ellensé-

geskedések magvát szórta el a két vezérférfiú közt. Pázr

mány 1633-ban kiátkozással fenyegette Eszterházyt, s

ez nem használván
,
az udvarnál kezdett ái'ulkodni el-

lene. Lázadónak
, s a törökkel cimboráiénak rágalmazta

a királynál Eszterházyt, kinek misem állt annyira távol

lelkétl
,
mint ezen — ama korban oly ^hazafias

— fel-

ségárulás. A Eegécz birtoka feletti vitát még inkább

elkeseríté a két nagyravágyó ember féltékenysége , kik

a befolyás felsbbségéért folyton versengtek egymással.

Hiába panaszolta Eszterházy , hogy feledik, „mit cse-

lekedett a kath. religióért és a szerint a papokért is,"
—

ez egyházi érdemek Pázmányt nem tudták meghatni, s

azon ármánykodott az udvarnál , hogy vegyék el Esz-

törházytól nádori fizetését. Végre a tökéletesebb jezsuita

.gyzött a kevésbé tökéletesen. Eszterházy teljesen visz-

szahzódott
, fkép ,

midn Pázmánynak sikerült t az

udvarral meghasonlásba hoznia. A két „nagy" ember e

kicsinyes huzavonái eltartottak Pázmány haláláig; de

ez ellenségeskedés csak a személyekre terjedt. Az ügy,



i5í

melyet közösen szolgáltak ,
a reactió nemes ügyé nem

ázenvedett általa rövidséget.

A jezsuitákat, e ketts reactió legbuzgóbb elöhar-

cosait az 1608-ki törvény ugyan kitiltotta volt Magyarr

országbél, de a fpapság már meghozatalakor protestált

e törvény ellen
,
s a korona három századon át csak

azért- látszott a magyar országgylés törvényeit szente-

.siteni, hogy legyón mit megszegni. Ez volt sorsa az

1608; 8. törvénycikimek is. Eorgách Ferenc bíbornok

és esztergomi érsek nagy buzgalmat fejtett ki a hasz-

nálható szerzet teijesztésében, s a jezsuiták a törvény

tilalma dacára mindinkább felszaporodtak. Kezdetben a

korona és fpapság , e két pártfogója a jezuitismusnak,
a feltnbb esetekben a törvény ^nyilt megszegése her

lyett azt különféle cselfogásökkal i^ekeztek kijátszani.

Érdekes és ama kor s eniberek politikai erkölcsiségére

nézve jellemz azon naód, mélyen a turóci prépostság a

szerzet számára a törvény ellenére megtartatott..

Az 1608-ki törvény értelmében el kellett azt venni a

jezsuitáktól. Mátyás tehát Fbrgách.bíbornoknak adomá-

nyozta a prépostságot ,
ez pedig irásbaii lekötelezte ma-

gát , hogy a prépostság jövedelmét átadja a jezsuiták-

énak, s a jószágot csak oly tisztekkel kezelteti, kiket a

szerzet elfogad, kik tle függnek s neki számolnak, mi-

által a szerzet tényleg tulajdonosa maradt a vagyonnak.

Porgách halála után a prépostság Pázmányra ruházta-

tott , azon további feltétel alatt, hogy ha a jezsuiták

egyszervisszabocsáttatnak az országba, azt nekik át—'

adja; Ily módon iorona és fpapság összeesküdtek a je--

zsuitákkal a törvény kijátszására;
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jaz e^ esetek- a Mvéteíek közé tartoztp^í-iLzs

udvar és fpapság lelkiismerete nem sokáig s nem mm-<
den esetben volt ily scrupulozus , s a, törvény alattomos;^

kijátszása helyett , fkép a nikolsburgíbéke Jután, csak-

hamar divatbajött annak nyílt lábbal iapodása.

Azon helyeken Mvl ,
hol a jezsuiták már el)))) ,

házakkal s javakkal bírtak, 1598-ban megtelepedtek;

Sellyén, 1604-ben Lcsén, 1613-ban Homonnán,
1615-ben Ungvárit , 1626-ban Gyrött , 3,631-heii/

Kassán, 1633-ban Gryöngyösön s Komáromban, 1635-:;

ben Szegszárdon, 1636-ban Szathmártt, SopronybajL>

és Kszegen , 1640 körül Szepesben s Nagy-Károly-"

ban, 1644-ben Trencsénben sat. tipótvár , Moticskay :

s más városoknak is kijutott a kétes szerenesébölí a

jezsuiták , amerre Ferdinánd hadai jártak , mindehütf

megfészkelték 'magukat, s az uj szabadságharcban-

Bákóczy György kallói proclamátiójában (1644) joggal\

panaszolta, hogy ,jezsuitákkal az ország tele tömetik.""

A bevallott eszközökhöz, melyekkel a jezsuiták-

a protostantismus kiirtására törekedtek , els sorbM'

;
a térítés tartozott. Mialatt Pázmány a furakát gyzte

,meg a római Mt egyedül üdvözít voltáról , alsóbb-

rangú jezsuiták bebarangolva az országot, utón útfé-

len térítették a népet. E térítés azonban nem a rinai

Tallás hirdetésébr állt. A jezsuiták fegyvere "a polémia,

melyre már iskoláikban dressiroztatnak ,
s térítésök

nem a katholikuü tanok fejtegetésében, hanem .a pro-

tostantismus elleni gylölet hirdetésében áUt. Bethlen

panaszolva írta Ferdinándnak
, hogy a protestáns urak-

T?a jezsuiták alattomos vádaskodásai által zakíatyá.
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mintha számkivetésbéii Tojnának ,: folytonos xémegés-
ben töltik éltöket." Mily szellénaben iiirdótték e szent

atyák a szeretet vallását a népnek, mutatja azon, hit--

vallás , melyet Magyarországon mindazok által aláirat-'

tak, kik általok téríttettek vissza a pápa vallására. E
hitvallás 6. fejezete szóról szóra igy hangzik: „Elis-

merjük és vaUjuk, hogy a pápának ^ mindenki kivétel

nélkül mindenben engedelmeskedni tartozik, s hogy a

kik rendeletei ellen cselekszenek , hogy az ily eret-

nekek nocsak tzzel elégettéssenek ,
hanem kell, hogy

testtel és lélekkel a pokolnak át is adassanak." A
20. fejezet: „Valljuk , hogy a római tan a katkolikus,

tiszta
,

isteni , üdvözít, régi és igaz, ellenben az

evéngélikus tan hamis, téves, istenkáromló, átkozott,

eretnek, kárhoztatandó, felségsért, koholt és isten-

telen. . ... Elátkozzuk szüleinket
,

kik ez eretnek

vallásban neveltek, bennünket, elátkozzuk mindazokat,

kik a róm. kath. hitben megingattak , elátkozzuk azon

vezéreinket, kik az átkozott kelyhet nekünk nyújtot-

ták . . ." A 22. fejezet: „ÍEsküszünk egyszersmind, hogy

amig csak egy csepp vér foly ereinkben ,
amaz átko-

zott evangélikus tant minden módon, nyilvánosan és-

titokban, csellel s erszakkal, sióval és tettel, st

fegyverrel is üldözni fogjuk." Ily szellem valláshir-

detés mellett nem azt csodálhatjuk, hogy a vallási

fanatismus utóbb Magyarországon .,
is kitört, hanem

csak azt, hogy nem taszította még véresebb zava-
'

rokba az országot. , ,

A római vallás , vagy helyesebben a papi hatalom

terjesztésének második bevallott eszköze a tanítás volt.
-
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Uk, vagy a: létezkeit: -elfoglalták. Pázmány l635rl)en:^^

egyetemet is alapított Nagyszombatban, s azt jezsuiták-;;;

kezébe adta. Hogy a nemességót, melynek tömegében '-;

rejlett a protestantismus ereje ,
Eóma és az udvar gjé- v

üek meghódítsa, külön nemesi finöveldét alapított Nagy- >

szo'mbatban. A. király megerösíté az intézetet, „aka- 'j

tholikus religió öregbítésére s a jó erkölcsök elömozdí- -

tására," — oly naódon
, hogy ba a jezsuiták Magyaror- í

- szagból kizetnének
, Bécsbe tétessék át. Az intézetet', ?

mely iermészetesen szintén jezsuiták kezébe adatott, a

szerzet gyorsan divatba tudta hozni
,

s- csakhamar 5—-. ^

700 nemes i§ii,Tészben protestáns szülök gyermekei v^
-szítták -itt magukba a jezsuita tanokat. Áz iskolákon ?

kívül Pázmány és ágensei különféle, a jezsuiták ve^ér-;-'

léte alatt áÜó testvérületeket alkottak. A csuháját leve-
'

tett jezsuita izgatásai s ernyedetlen tevékenysége rövid :

id alatt mindenütt utat nyitott a, szerzetnek. A jezsui-
<

ták»,kik Lamormain által Ferdinándon , Pázmány áltáP;'

a magyar egyházon uralkodtak ,
a nagyókat mint házi'

papok és lelki tanácsadók , a népet, mint tanítók, prédir ^ :

kátorok és gyóntatok dolgozták meg céljaikra. ^^-.^'^-'i^':^^

Az egyesült egyházi és világi reactió csakhamajr;./'

-^jsmét fegyverhez kényszeríté nyúlni a nemzetet. Most- is ::

Erdély adta a vezért s a hader túlnyomó részét Magyar-: -í

ország eltiport szabadságának védelmére. A nemes becs- -,

vágygyal bíró, bátor és ravasz, uralkodni tudó és a sza-

badságért lelkesül , buzgó és mégis türelmes protestáns;

-Bethlen Grábor zászlója köré gyltek mindazok, kik á

nemzetjogaa'ért készek valának vért s vagyont kockára^ :

> 'jezsuiták tört.- ÍI.
^

11
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tenni. Bethlen harcai nem voltak vallásháborúk. Bethlen,

bár világi s papi jezsuiták folyton ármánykodtak ellene,

oly türelemmel viseltetett e szerzet iránt, melyet még
saját katholikus párthívei is megsokallták. Midn Nagy-
szombatot elfoglalta, bántatlanul hagyta e szerzetet,

mely legelkeseredettebb ellensége volt, st Erdélyben

elnézte, hogy Gryulafehérvárra és Monostorra .vissza-

menjenek. Ez a törvény ellen volt , de Bethlen objectiv

részrehajlatlanságát bizonyítja. S e tekintetben a vezérh
kifejezése volt pártjának, Katholikusokból és protestán-

sokból állt azon nemzeti párt, mely öt vallotta fejének.

S hogy e vegyes elemek miért helyeztek oly nagy súlyt

a jezsuiták eltávoKtására, megtanuljuk. Rákóczy Györ^
í644-ki proclamatiójából , melyben írja: „A klérus Örö-

kös országává akaija tenni Magyarországot az ausztriai

háznak
,
s a maga vallásán lev világiakon is mind lelki,

mind testiképen uralkodni. — A jezsuita szerzet az or-

szág szabadságának romlására az evangelica religio el-

nyomására minden módon törekszik. A nemzet jobb ré-

sze tehát ellensége volt a fpapságnak s mindenekfelett

a jezsuitáknak , mert ezek az ország vallási s politikai

szabadságának ellenei valának. S papság és jezsuiták

üldözték Bethlent és híveit
,
nemcsak mint protestán-

sokat
^
hanem mint a nemzeti jogok védit is. E felfo-

gás vonul keresztül e kor minden szabadságharcán ,
ezt

tükrözik vissza a felkelés minden okmányai.

Alig lépett Bethlen Gábor Erdély trónjára, Má-
tyás és a jezsüita-párt az ultramontán Homonnayt állítá

vele szembe
,
ki azonban trónját komolyan veszélyez-

tetni nem bírta. Midn áistán a harc a felkelés és az
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udvar közt kitört ^ a pozsonyi országgylés 1619-ben

, Bethlen alatt torvényt hozott
, mely a jezsnitákát az or-

szágból büntetés terhe alatt kitiltja. Egy másik törvény-

ben büntetést szabott a hazájok. ügyét elhagyott f-
nraki-á

, kiknek száma Pázmány mködése folytán mind-

inkább szaporodott. Elismerte ngyan az országgylés a

király kegyelmezési jogát ,
de kikötötte

, hogy Páz-

mánynak s Homonnaynak ne adassék kegyelem. Ugyan-
ez országgylés fegyverszünetet kötött Ferdinánddal, de

ez nem vezetett békére, s a jezsuiták Homonnayja csak-

hamar Lengyelországban toborzott zsoldos kozákhaddal

tört hazájába s pusztította a felföldéiig^ Á következ év-;

ben, 1620-ban a magyar rendek a beszterczebányai

országgylésen új és szorosabb szövetséget kötöttek''

Bethlennel, mely a kath. papságot a világi ügyekbe
avatkozásból kizárta. . IVTaga a nádor, a király híve is

hozzájárult e szerzdéshez, de Ferdinánd jezsuitáktól

utasított biztosai a kibékülést lehetetlenné s a szakadást

teljessé tették. A besztercei gylésen ennek folytán az-

ország mindhárom rendje ismételten kimondta a jezsui-

ták kitiltását. Azonkívül egy törvényben „Pázmány Pé-

tert, ki magát mind iraj^ ,
mind szó

,
mind tett által

rósz hazafinak bizonyította ,
ki a jelen mozgalomnak tu-

lajdonképeni oka , mint a közbéke háborgatóját",
—^

„tanquam quod esset fastui et luxuriae deditus" —
örökre számzte. Ugyanekkor Bethlen s Magyarország
rendéi egyrészt ,

másrészt Frigyes cseh király, Csehor-

szág s a hozzákapcsolt tartományok," valamint Ausztria

rendéi,,örökös" szövetségre léptek egymással Ferdinánd

s a papság. ketts tyrannisinusa ellen, s e szerzdés

11*
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, hogy a jezsuitáliat a szerz(idi|^í ií

egyike sem tri meg határar között. A iarc folyt^'ésí)^

'

hullámzott, míg a fehérhegyi diadal Csehországot újra'

megnyitotta a jezsuiták eltt. Mialatt a szerzeí vissza-

foglalva Prágát,, ott megkezdte borzasztó garázclálko-

dását, Bethlen alkut kisértett meg Ferdináuddal. Ez

hajlandd volt a békére
,
de a jezsuita Pázmány és Esz-

terházy megváltoztatták szándékát s rávették, kisértse,

meg erszakkal leverni Magyarországot, mint már le--

verte Csehországot. Újra kigyuladt a harc, de Pázmány"
csalódott reményeiben, s Ferdinánd sietett a gyztes
Bethlennel alkudcyjni. Létrejött (1621) a.jiikolsburgi

szerzdés, melyben Ferdinánd a bécsi békét s az 1608.

törvényeket
— ezek közt azt is

,

'

mely a jezsuitákat ki-

tiltotta, megersítette. Bethlen a maga részérl eleget

;tett a békének ,
az udvar és papság azonban nem telje-

sítették feltételeit. Csehországban ezalatt nagyban dü-

höngött a vallásüldözés
,
és innen a jezsuiták mindin- .

kább elárasztották Magyarországot is. A nemzet-v^ismét

kénytelen volt fegyverhez nyúlni. A harc ismét alkura,

ez ismét békére vezetett, mely szóval minden sérelmet

megszüntetett, a valóságban egyet sem, A. lcsei szer-

zdésben Ferdinánd kötelezte magát a nikolsburgi béke

teljesítésére, de szavát ismét megszegte, s a jezsuiták

zavartalanul terjeszkedtek Magyarországon. Még rosz-

szabbra fordult a vallásszabadság ügye Bethlen Gábor
''

halála után. Nejét , Katalint a jezsuiták még férje éle-

tében titokban megtérítették, s ez férje halála .után

Erdélyben katholikus pártót alakítva új zavart hozott

azon tartományra , mely legersebb védfala volí; 'Ma-



^ 'gyarország szabadságának, A jezsuita párt üzelmer

'ismét röviddé tették a békét. A nemzet jobb része újra

felkelt ,
- s fegyvereinek eredmém'e^ 1633-ban uj . béke

;

lett, melyben Ferdinánd még egyszer megersítta ; a

nikoisburgi békét. A pozsonyi országgylés 163.7-béU:

-, erélyesen felszólalt a jezsuiták ellenj a korona számta-^

-lanszof kötelezte magát szóval és bittel a szerzetet ki-

~ tiltó törvény elismerésére, és a jezsuiták mégis csalk-

szaporodtak. A jogos elkeseredés uj harcba tört ki, mely^

_ végre 1645-ben Rákóczy György ,
s a szelid

'

'lelk ,. de ;

_ bigott in. Ferdinánd közt a linci békére vezetett , mely

_a magyar szabadságharcok második korszakát befejezte.:

A linci szerzdés a jezsuiták ügyének elintézését,

ugy mint elbb a bécsi béke, a következ országg^-
lésre halasztotta. De ez országgylés már hangosan-
'hirdette azon nagy változást, melyet az ország valláspo-:

litikai viszonyaiban Pázmány s a jezsuitapárt mködése
elidézett. Pázmány felléptei eltt a faristokratía kevés

kivétellel a protestáns egyház híve volt ; most, három

évtizeddel utóbb, száz fnemesi család közül már .csak

nyolc volt protestáns,, a többi visszatért a katholicis-

musra,s hitével együtt elpártolt a szabadság ügyétr
is. A linci békét megelzött szabadságharcban enneki

folytán már s,okkal kisebb volt a felkelk pártja. A harc

után pedig a pozsonyi országgylés , melyen már a fris-

sen megtérített kath. párt ui'alkodott., törvénybe igtatta

ugyan a linci békét, mely a protestánsok vallásszabad-

ságát ismét ékes szavakban biztosította, de a" jezsuiták
^ ügyét elintézetlenül hagyta. Igaz ugyan , hogy az 1608:.

8. törvény: el nem töröltetett, s így érvényben állt, dee



korban nem jog és törvény , hanem mind kizáróbban a

nyers .hatalom ui*alkodott. Ez pedig a jezsuiták részén

Vala. A fpapság 1647-ben nyíltan kijeleiitette , hogy
nem fog a protestánsok vallásszabadságát biztosító tör-

vénynek engedelmeskedni ,
s szavát be is váltotta. A

jezsuiták házai szaporíttáttak , s tippay György érsek'.

Í648-ban a nagyszombati zsinaton a jezsuita szerzetet-

ünnepélyesen a magyar egyházi rend törvényes tagjává

nyilvánította. Mindez a törvény ellenére történt, de hogy

történhetett, az az udvar pártfogásán kívül mindenek-

felett a katholikus hierarchia 1608-bau" kezddött hódító

hadjáratának volt köszönhet ,
e hadjárat diadalát pedig. :

— nem mi, hanem a kath. egyháztörténetirók
- tisz-

tán a jezsuita-rendnek róvják fel érdemül.
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XXI. Fejezet.

(A jezsuiták s a szépnem. — Elméletben és gyakorlatban. — Pá-

ter Ména s más jezsuiták kalandjai.— Girard rektor és Cadiére

Katalin története.).

A jezsuitáknak meg vaa parancsolva , hogy az

utcán szemlesütve járjanak, s fÖkép ha nkkel ta-

lálkoznak, mindig félrenézzenek. „Ha pedig
—

így

szdl tovább az utasítás — netalán n kopogtatna ajta-

jukon ,
azt ki ne nyissák ,

hanem az ajtónáUó igye-

kezzék azt kevés szóval elutasítani. Ha az asszony

gyóntatóatyát kér, a templomba kell küldeni s ott

meggyóntatni. A páter itt is csak a rostélyon keresz-

tül s arcát fékefordítva beszéljen vele, s ezenkiral

nem meszsze tle mindig álljon egy másik testvér, ki

ugyan nem hallhatja ,
de láthatja ket , nehogy vala-

mikép mással foglalkozzanak, mint a. gyónással. Ha
azonban minden elvigyázat dacára megtörténnék, hogy
a bnös Évának egy leánya lépne valamely kollégiumba

vagy professusok házába, hogy egyik vágy másik atyát

meglátogasson, akkor egy laikus testvér rögtön.kézen

fogva vezesse ki s az ajtónállónak kötelessége a port,

melyre lépett, összeseperni, s a házból kidobni, ne-



hogy a szerzet valamely tagja annak érintése által

megtisztátalaníttassék."

Úgy is tették magokat a jezsuiták ,
mintha az

egész nnemnek örök gylöletet és megvetést, esküd-

tek volna; s^ ha kénytelenek voltak mások szemelát-

tára asszonynyal vagy leánynyal szóba állani, ezt az

irtózat minden jelével cselekedték, hogy megmutat-,

hassák, hogy mindenféle asszonynépet istentl elrugasz-

kodott lénynek tekintenek, kik az örök kárhozatot sehogy

el nem kerülhetik. .

Ezen
,
a másik nem iránt tüntetésszerüleg fitog-

tatott ellenszenv
,
valamint azon mértéktelen dicsére-

tek folytán , melyekkel amiatt a jezsuiták önmagukat
elhalmozták , s e pontra vonatkozó csudás történetek .

terjesztése által a jezsuiták csakhamar oly rettenetes

erkölcsi tisztaság hírébe kerültek, mely még szz,

Máriával is érintkezésbe hozta ket. Közölök va,ló volt

ugyanis a jámbor és szemérmes páter Beraldus,
kinek egyszer Eómában Pál templomában fényes nap-

pal egy angyal jelent meg és szz Máriától egy övet •

hozott,, melynek hordása öt minden érzéki gondolat

ellen öröki'e biztosítani fogja. Már e szent öv érintése

is hasonló hatást idézett el. A generális parancsára e

csodatev öv apróra feldaraböltatott s minden jezsuita

kollégiumba elküldetett egj darabja, s ahol egy ily

darab volt, ott senki többé szemérem elleni dolgot

nem cselekedhetett, st nem is gondolhatott ,
amikét-'

ségkivl megkönnyíté a jezsuitáknak az erkölcsös életet;

Másféle vizitet kapott páter G- y u 1 a ,
ki 1585-

ben tanár volt a CoUegium romanumban. Éhez jiem



"'angyal, hanem egy ragyogó szépség szz .jött, kV.

"igen szépen énekelt, amellett bravourral verte a lan-

tot s a szemérmes pátert minden áron elcsábítani

igyekezett. De miután a szz nem elégedett meg egy V

éjszakával, s követelleg lépve fel, minden éjjel meg-

jelent nála, páter Julins elpanaszolta baját*^ rektornak,

s ez azt tanácsolta neki, bogyba a dáma ismét el-

jön, kezdje el magát derekasan korbácsolni.;
^

A páter

ezt még is tette, s midn már minden oldalán kifa-

kadt rajta a vér, az éjszakai látogató monda néki:

„Oh jámbor atya ,
én szz Mária szolgálója vagyok s

küldött engem, hogy tegyem próbára szüzességedet,

te azonban lovagiasan kuzdtél és lovagiasan legyztél.

Azért tehát nézz ide, vedd a szüzességnek e koszo-

rúját, melyet istennek szent anyja küld neked s ma-

radj állhatatos ,
mint voltál eddig , bogy egykor a^-

tisztá és szemérmes szüzek karában az örök élet ber-
"

vadbatlan koronáját megnyerjed." E szavakkal eltnt

.és senki sem látta többé.

A szüzességnek ezen pompás, bervadhatlan vi-

rágokból font koszorúja azonban sokkal szebb volt,

semhogy feldarabolják, tehát egészben tétetett a szer.-

. zet szentségeinek gyjteményébe s ott riztetett a je-

:

zsuiták szerfeletti erkölcsi .tisztaságának bizonyítvá-

nyául, melyrl azonban csak jezsuita, vagy velk ba-

rátságban álló írók tudtak valamit. A nemjezsuiták
csakhamar észre kezdték venni

, hogy a jezsuiták

szemforgatása és szemlesütése , s megvet s kicsinyl
beszédeik a másik nemrl nem egyebek puszta kép-

mutatásnál., melynek célja port szóíni a világ ^ze-
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mébe; mialatt a szent férfiak zárdáik titkos termeibeíi

bven élvezik mindazon örömeket, melyeket. Éva b-
nös leányai nyújtani képesek Ádám ivadékainak, s a

mellett jót nevetnek mindazokon, akik azt hiszik, hogy

hogy istennek öröme telik benne, ha testöket sanyar-

gatják.

Láttuk , mily botrányokra vezetett M o n t e p u 1-

cianoban a jezsuiták erkölcsi tisztasága. Gambár
rektor pedig épen nem tartozott a kivételek közé. Ha
csak úgy találomra belemarkolunk a históriába, elénk

áll páter Majotiuss a szép azenayi molnárhé, kik

számára a szüzesség öve és koszorúja még nem vol-

tak feltalálva, mert oly épületesen viselték magokat,

hogy 1576-ban egj külön satyra jelent meg rólok. A
jezsuiták természetesen úgj festették le a viszonyt,

mint az atyáét leánya iránt
,

és csakugyan keletkezett

is apai viszony a dologból ,
de véletlenül nem a mol-

,
nárné iránt, s a botrány még nagyobb lett. A na-

gyobb rész az effélét. titokban zte, de azért voltak,

jezsuiták, kik még a legközönségesebb discretio sza-

bályait sem tekintették magokra nézve kötelezknek.

Páter Goles s, a bordeauxi jezsuita kollégium rektora

naplót vezetett, melybe sorba beleírta szép gyónóinak

neveit a nappal és órával, együtt, melyben magokat
neki odaadták, miáltal egy sereg nt rútul compro-

mittált. Páter Golozin, metzi profóssor a kormányzó

leányát csábította el. Egyszer azonban azon szeren-

csétlenség érte, hogy egy titkos találkozóban ininden

:gyanút kizáró, mert bnösségét kétségbevonhatatlanul

taníjLsító helyzetben rajtakapatott a leány apja . által,
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M nem vette tréfára e dolgot s a páternek két fülét

levágatta.

iSalamancában a 17. század elején egy fanatikus

élt
, páter M é n a

,
ki bolondul düliöngött minden „testi

dolog" ellen s a templom csak gj "mennydörgött belé,

midn a szószéken bömbölni kezdett. Hosszú, szikár

alakja, mélyen fekv szemei askétának mutatták, de

e szigorú külszín alatt vad érzékiség lángja volt el-

rejtve , mely a többi közt egy igen szép ,
de együgy

leányra volt irányozva, ki hetenként gyónni járt hozzá.

Hogy célját elérhesse
, elhitette a leánynyal , miszerint :

isten neki kinyilatkoztatta, hogy hivatva van szen-

teket nemzeni, s meghagyta neki
, esküdjék meg vele

titokban s éljen vele aztán házastársak módjára. Kez-

detben a leány rögtön meg akart futni a gyóntató-

székbl, midn a páter effélékrl kezdett beszélni ;-

de Ména gyöngéd szavakkal visszatartotta, biz-

tosítá, hogy jó hiré a legkisebb csorbát sem fogja,

szenvedni, mert van neki álnév alatt, egy .remete-

laka, melyben zavartalanul találkozhatnak. Á leány

kijelenté, hogy elbb két más pátertl , kiket személye-
sen ismer, tanácsot akar kérni a dologban s Ména bele-

egyezett; de rögtön elment- két coUégájához s elbeszélte

nekik, hogy egy igen együgy leány jár hozzá gyónni,

ki nem akaija magát az általa rászabott vezeklésnek.

alávetni, tehát ne bocsátkozzanak vele mélye|)b beszél-

getésbe. Ezek vagy szintén elbolondítva társiik erkölcsös

híre által, vagy tiszta kollegialitásból,
— úgy okos-

kodva, hogy ma nekem , holnap neked, — szárazon.azt

motidták a leánynak , hogy csak tegyan meg mindent,
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amit páter Ména kivan tle
,
mert az egyenesen lelke

üdvére történik.

• A legközelebbi gyónás alkalmával a leány nem is

ellenezte többé isten akaratának teljesülését s Ména

elég vakmer volt önmaga és a leány felett a házassági .

áldás formuláját
-

elmond.ani. Ez istenkáromló kötést

nyomon követték a remetelakban- tartott rendez-vousk s

a leány a jezsuita jogszerinti feleségének tartotta magát..

Az isten által kilátásba helyezett „kis szent" is csakha-

mar beköszöntött, kit a páter mint talált gyermeket,

egy gyermektelen házaspárnál elhelyezett. Egy szeren-

csétlen véletlen azonban napvilágra hozta a sajátságos

házasságot s Ména kedvesével együtt a valladolidi inqui-

sitio börtönébe vándorolt. A botrány oly nagy volt, ;

hogy legalább színleg lel kellett lépni ellene. A leány

mindjárt az els vallatásnál el is mondta híven a történ-

teket, s a naiv világ azt hitte., hogy a szerzet a gaz ;

barátot rögtön ki fogja rekeszteni kebeléböL De a je-

zsuiták el nem ismerhették nyiltan, hogy közölök va-
,

laki gazember lehessen. A pátert tehát mindenáron

tisztára kellett mosni. A jezsuiták megvesztegettek egy.

orvost, ki a leányt megvizsgálta s bizonyítványt adott

Tóla,. hogy örült. Hogy pedig „izgatott állapotát" meg-
szüntesse

, csillapító szert adott neki , mely a leányt

annyira lecsillapította, hogy örökre elaludt s páter Ména
bátran tagadhatott mindent

,
nem volt többé, aki meg-

hazudtolja. Egy másik megvásárolt orvos a jezsuitáról

állított ki bizonyítványt, mely t veszélyesen betegnek

nyilvánítá s kijelentette , hogy az inquisitio börtönében

okvetlen el kell vesznie , minélfogva Ménát a szelídsé-



gérl ismeretes inqnisitio kiadta a jezsuitáknab, hogy

felgyógyulásáig Mlégiiimjokban ápoltassák. Az inquisi-

tiónak azonban szintén meg kellett a klszínt riznie.

Az inqnisitio több hivatalnoka naponként megjelent te-

hát a kollégiumban, hogy Ména egészségi állapotáról

tudomást szerezzen s mindannyiszor
—

gazdagon meg-

vendégeltetett. A szegény pátert napról napra rosszabb

színben találták ,
s így épen nem lepte magiket,

" midn

egy napon ebéd' közben megkondult lelkéért a halálha-

raiig. A küldöttek nem látták szükségesnek az evéssel

sietni, hanem elbb tele ették s itták magokat, aztán

vagy két órával utóbb a halottas szobába mentek, hol

a pátert már koporsójában kiterítve találták. Megnézték

pityókos fvel s kiállították róla a halotti bizonyítvánjrt.

Alig távoztak azonban a házból, Ména sietett feltá-

madni
,
lemosta arcáról a halál festékét s álöltözetben

egy öszvérre ült, mely G-enuába vitte. Az' i'es koporsó

nagy pompával eltemettetett, a pörnek vége volt s a je-

zsuiták mindenfelé azt beszélték , hogy a vád egyetlen

alapja egy eszels .leány megzavart képzeletében rejlett,

mert a világ még nem látott tisztább erkölcs em,bert

páter Ménánál, ki csakugyan valódi szentként halt is meg.
Az olvasó szemérme iránti tekintetbl le kell.

mondanunk a szent férfiak erkölcsös életének részletes

festésérl. De egy nagy zajt ütött történetetel nem hall-

gathatunk , melynek hse raffinírt gonoszsága s mesteri

képmutatása által bámulatba ejté a világot.

T u 1 n b a n, a szk és homályos kórházutcában,

melybe csak délben szokott a nap egy órára betekinteni,

egy kis házikó állt
, melyben egy bolton kivül csak he-
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May lakószoba volt. Itt lakott C a d i é r e n é legidsb
fiával

,
ki a boltra viselt gondot, és leányával, kinek

rendkívüli szépségével mély komolyság, mondhatni,

valami baljóslatú szomorúság párosult. Fiatal volt
, jól

termett és teljes ,
de ers mélaság uralkodott kedélyén.

Cadiérenének említett fián Mvl még két fia volt, kiket a

papi pályára szánt. Történetünk kezdetén az egyik do-

monkos barát volt
,
a másik a jezsuitáknál tanult, hogy

késbba szerzetbe lépjen.Cadiéreék már három fiuk levén,

leányt kívántak volt magoknak ,
s a bigott anya meg-

fogadta , hogy ha ilyet kap , szentté fogja nevelni. Mi-

dn Cadiérené épen útban volt célját elérni
,
— 1709-

ben — Franciaországot több rendbéli csapás érte. A.

rendkívül hosszú és szigorú telet éhség és pusztító ra-

gály követte ;. koldusok és haldokló betegek lepték el az

országutakat, melyeken fegyveres bandák fosztogatták ki

áz utazókat. Cadiérené az utolsó hónapokat leánya szüle-

tése eltt csupa panaszban s éhségben tölte, rozske-

nyérrel tengetve életét. A gyermek, ki Katalin
névre kereszteltetett, gyönge s beteges lett. Testi

gyöngeségéhez' csakhamar vallási rajongás járult s a

leány mindig a másvilágon törte az eszét. Toulonban

;ez nem is volt nehéz. A szk helyre szorított 26,000

lakosú városka tele volt spékelve barátokkal, egymás

hátán voltak benne a jezsuiták, kapucinusok, fe-

renciek, orátoriusok, Orsolya-szüzek, Visitandinák,

Bernhardinák s a jó pásztorhoz címzett apácák zár-

dái, E szk helyi-e szorított tömeget ,
midn Katalin

12 éves volt, a pestis borzalma lepte meg, melyneík

hatása e korban borzasztó volt.



A hónapokig tartö ragály kitörölhetetlen hatás-

sal volt- Katalin kedélyére. A borzasztó nyomor, a

naponkint látott hullák éveken át lelke eltt lebeg-

tek, a leány csak a mennyországra gondolt s szíve
^

minden érzelmével egy L aii g i er nev leányhoz von-

zódott ,
ki atyját elvesztette s anyjával nagy szükség-

ben élt. A két leány együtt, lépett be „szent Te-:

réz leányai" közé
,

kik a karinelita apácákkal áll-

tak szerzetesi atyafiságban. Katalin példásan viselte ^

magát, komolyan vette az apácaságot s mindig csak

szent könyveket olvasott. Laugier azonban épen ellen-
;

tété volt, már tizenöt éves korában hiú, nyalánk

buja, de szép, minek folytán a kápolna szolgálatában

adtak neki hivatalt.

E minségében sokat volt alkalma papokkal érint-

keznie s csakhamar oly botrányoki'a "adott okot^ hogy
szent Teréz leányai jónak látták elkergetni a leányt,

ki a legfiatalabb papokat már a sekrestyében lefog-

lalta magának, mieltt még a zárda szent homályába
hatolhatnának. A papok azonban a csínos és tágszívíi

'

leányt már nagyon megszerették s a generális viká-

rius pláne azzal fenyegette az apácákat , hogy be fogja

tiltani a kápolna látogatását, ha a leányt elküldik.

•Mindenesetre épületes egy interdiktum!

Katalin folyvást álmaiban élt , és soha egy per-

cig nem látszott a férfiakra 'gondolni. Késbbi pré-
ben e tekintetben egy tanú azt mondta róla, hogy „húsz

éves korában hét évesnek látszott."

Cadiérené ezalatt özvegygyé lett s leányát ismét

magához vette , ez azonban a nap nagy részét ezentúl
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:
is" a templomban töltötte.' így érte el tizenhetedik évét.

::;Eagyogó szépség volt, de hóbortos olvasmányok, s'

; ifjú kora benyomásai folytán Msterikiis rohamokban

szenvedett
, úgj hogy gyakran hosszabb ideig magán

kívül volt, s midn felébredt, mitsem tudott arról,

ami vele ezalatt történt. Játszótársai valóságos szent-

nek tartották, s többen elhitették magokkal, hogy sa-

ját szemeikkel látták, amint Úr színe változása aíkal-

: mával az ostya magától oda repült Katalinhoz s rászállt

nyelvére.
-

. Épen ez idötájt állt páter Girard' jezsuita míí-.

ködése tetpontján , némelyek által nyomorult képmu-

tatónak, mások által valóságos szentnek tartatva. Girard

János negyvenhét éves, erteljes férfiú volt, Grirard

. Boldizsárnak, az orániai herceg gyilkosának ivadéka.

Alig tizenöt éves korában lépett a jezsuita szerzetbe,

mely öt Martiniquebe küldte missióba
,
hol több szere-

csen asszonyt tartott magának, de emellett tiszta erköl-

csének .hírét meg tudta rizni.

A touloni jezsuiták jó hírnevén 'érzékeny csorbát

ejtett volt páter Sabatier, ki több maitresset tartott

magának, s azonkivül férjes nkkel oly nyilvánosan

zte kicsapongásait , hogy a'legbotrányosabb jelenetekre

, adott alkalmat. Az. igaz, hogy a többi szerzetek sem.

voltak jobbak. Az observánsok közöl
,
kik az oUioulesi

Klarissáka't vezették
, majd mindeniknek volt egyegy

apáca szeretje, s az egész világ tudta. a dolgot. Au-
,

'

bany gvárdián erszakot tett egy tizenhárom éves leá-

nyon s a szülk által üldöztetve, kénytelen volt Mar-,

seillebe menekülni. A jezsuiták, hogy szerzetök jó hírét



némileg visszaállítsák ,
Girardot nevezték ki a pápnö-

yelde rektorává. Utoljára Marseilleben mködött, mint

az apácák gyóntatója, s ezeknek annyira telebeszélte fe^;

jöket a mystikiis. halállal, az akaratnélküliséggel s teljes

•tétlenséggel ,

— mik úgj látszik, kedvenc eszméi voltak

az asszonyoknál ,

— hogy több apáca tényleg belebolon-
'

dúlt tanaiba
,
nevezetesen R em u s a t apáca, ki a töb-

binél alaposabban megtébolyodván ,
szentnek deklarál-

• tátott.
"

I
/

• Grirard Toulonban csakhamar elkezdte vétkes gaz--

. áálkodását. Kört alakított magának vak tisztelnök'bl.

Nevezetes jelenség >, hogy az efféle prédikátorok , tartoz-

zanak bármely valláshoz, mindig asszonyokkal ve-

szik körül magokat. A kígyó is Évához fordult elször:

Girard hívei közt leginkább . G u y o 1 n é tnt ki, egy Ms
mesterember felesége , igen tapasztalt, ne^venhét éves,

teljesen megromlott s minden kihágásra és aljasságra-;

képes asszony ; továbbá két aggszz, Gravier és

Neboul kisasszonyolí^s még néhány hasonszr jó

madár. Az alap meg levén vetve
,
csakhamar fiatalabbak «

is vétettek fel a körbe
,
kik közt C a d i é r e

• K a t a 1 i n
tnt ki. Laugier kisasszony, Mt már ismerünk s

B a t a r e 1 1 a k. a. egy halász leánya , szintén kedvelt

vendégek valának. E körben is teijeszté Gii-ard esztelen,

fantastikus tanait,- melyeknek egyik fpontja volt a t est-
nek tö.kéletes elválasztása a lélektl,
melynél fogva a test vétkezhetik amennyit akar, anél-

kül, hogy a léleknek része volna benne
,

— kedvenc,

tana minden képmutató kéjencnek. Így tudják a je-
zsuiták istent és az ördögöt egyszerre szolgálni, per-



sze úgy-, hogy ez kapja mindig a legjobb falatokat. E
tanok hallgatásán kivül a társaság a bolond Kemusat

apácának szeretett gyóntatójához , páter G-irardhoz írt

leveleit szokta olvasni, melyek .a hölgyeket rendesen

extázisba hozták. Valamennyi közt csak Gujolné ma-
radt józan ,

mert neki haszna volt a mulatságból. A
páter segélyezte t s felváltva vagy egyszerre kedvesé-

nek és kerítnöjének használta. Gujolné hirdette ma-

gáról , hogy már neki is voltak mennyei látásai ; st

egyszer , midn pincéjében egy hordó bort megromolva
talált

, letérdelt meUéje imádkozni
,

s a bor rögtön meg-

javult. Máskor érezte, amint- Krisztus töviskoszorúja

. fejébe nyomult s midu fájdalmai már igen nagyok let-

. tek, angyalok jelentek meg eltte, vigasztalták s pom-

pás ebédet servíroztak neki , melyet páter Girarddal

együtt el is költött. Rábeszélte Katalint
, hogy menjen

vele Marseillebe ,
Remusat apácát meglátogatni, ki már

halálos ágyán feküdt , s biztatta a rajongó fiatal leányt,

hogy igyekezzék példáját követni s adja magát egészen
'

papi vezetés alá
, hogy szintoly szentté lehessen.

Egyike azon vezekl gyakorlatoknak, melyeket

különféle barátok ,
és mindenekfelett a jezsuiták szok-

tak a gyónó nkre róni, az úgynevezett spanyol di-

sciplina volt, mely abból állt , hogy a nk meztelen

vállaikra gyöngéd vesszcsapásokat kaptak, ami a „fels

disciplinának" neveztetett , mig az „alsó disciplina" a

meztelen altestnek vesszözésébl állt. A vesszzés azon-

ban oly szelíd és gyöngéd volt , hogy semmi fájdalmat

nem okozott; mert mig a középkor fanatikusai véresre

verték egymást ,
a jezsuiták tana szerint itt is minden
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a lélektl függött ; ennek kellett megaláztatnia , míg a _
'

testnek, mely egyedül vétkezhetik, semmi baja nem letfo ^ ^^

^''ilági hatóságok úgy ,
mint a pápák e vezeklési gyá,-

'

:

brlatofcat gyakran megtiltották ,
de a leányok és asz-

:_

szonyok, kik e mulatságot már megszerették, nem^/h

szívesen hagytak íel vele , s a papok természetesen in-

kább -ezek vágyának ,
mintsem a pápa parancsának tet- .

fcek eleget, ,
.

'

;- ;

B vallásos szín, de igen érzéki mulatság igen ^

népszer volt a nk között. Hollandiában, a jezsuiták -

1552-ben Löwenben egy tíz fbl álló ni társaságot is- .

mertettek meg e szent mulatsággal s négy év múlva

nem volt n a városban M azt ije ismerte és ne gyako-
'

i'oltavoína. Négy congregátióban, melyeknek egyike csak

aemes és befolyásos állású nkbl, a többi három pol- \. -

^ári származásuakból állt
,
a gyóntatok a vezekl nket

iz„alsÖdisciplinával" traktálták. "'

Gabiére Katalin mind tovább ment jámbor vak- ..

buzgalmában , melylyel együtt beteges állapota is növe-

kedett. Visiói lettek és sokan hitték róla, hogy a vesékbe,

lát. így Gujolra egyszer rákiáltott: „Gronosz asszony, ;_

mit tettel?" s ez megijedt ,
mert eltte való napon Lan-

gier kisasszonyt vezette volt Girard karjaiba. Imádás-

szer tisztelettel csüggött Grirardon ,
ki mindig azt ma-

gyarázta neki, hogy egy szentnek minden tette szent, .

legyen az bármily nem. Az els alkalommal ugyan,
midn a páter t levetkztette, hogy a maga módja szerint

megvezekeltesse ,
szemérme megsértett érzetében elájult,

de végre ert vett irtózásán s csakhamar hozzászokott

ragyogó szépség testét a barát szemeinek kitenni.

Jezsuiták tört.m, 2



Egyszer elpanaszolta . G-irardnak, hogy jelenés

volt, melyben egy bujaság és halálos bn miatt kín

lóáó lélek jött hozzá baját elpanaszolni ,
s szüksé

gét érzi annak, hogy e lelket megmentse és' szeretn

magát helyette felajánlani az ördögnek, hogy szállj

meg öt.

A jezsuita megengedte neki, hogy szállássá me^

magát az ördöggel, de csak — egy esztendre. E
id ponttól kezdve Katalin többször esett ájulásba min

azeltt s 1729. decemberben elkezdte az ágyat rizni

Szobája a ház fels emeletén volt, s mialatt anyji

alant volt a boltban, a jámbor 'páter órákat töltt

a betegnél. Eel-feliütette ágyában ,
ölébe vette és c'só

kolta, tíBrmészetesen. atyai jóindulattal, mit a szegén;

leány tisztelettel s feltétlen bizalommal viszonzott

Ideges ingerlékenysége ezalatt annyira növekedett, ^hog;
ha a páter csak a leggyöngédebben hozzá nyúlt, f'

kép, midn keblét érintette meg ,
elveszte eszméletet

Gyakran találták t egészen magán kívül, félig fel-

emelt karokkal
,

meztelenül s öntudatlanul. G-irari

észrevéve a leány természetének hajlamát ei betegei

állapotra, igyekezett azt szándékosan elidézni, é

sikerrel. Midn ilyenkor Katalin magához tért

egészen mezítelenül s oly testállásban találta magát

melyrl bizonyosan emlékezett, hogy nem az volt

melyben eszméletének elvesztése eltt feküdt. Girár<

azonban cirógatta, csókolta s monda neki: ,,Én va

gyök a te urad és istened, s mindent el kell trnöi

az engedelmesség nevében !"
-

.



Karácson táján teljesen szabad folyást engedett

tllatiasságának. Katalin egyszer magálioz térve önkí-

filetébl, felkiáltott: „Istenem mit kellett szenved-

lem !" — „Elhiszem kedves gyermekem" viszonzá a

:épmntatÓ a kielégített szenvedély mosolyával. Ezután

lem igen panaszkodott többé a leány fájdalomról, de

iTÓl
,
amit beteges áloméletében érzett ,

nem tndott

Qagának számot adni.

Girardnak-, letett szüzességi fogadalmai dacára,

agy annak folytán, volt annyi tapasztalása, hogy két

lónap múlva észrevette, hogy gazságának fatális kö-

etkezményei a leánynál jelentkezni kezdenek, s még.

kább zavarba jött, midn Laugieren hasonló simpto-
Qákat kellett észrevennie. A két Jeány a páter sze-

encsétlenségére nem. élt valamely zárda szent falai

;özt,holily gyöngéd ügyeket a felebaráti szeretet

thathatlan fátyolával lehet elfedezni , hanem a város,

világi közönség kell közepében. Ezenkívül Katalin

estvére, a fiatal dominikánus Gadiére, gyanakodni
ezdétt ,

rósz szemmel nézte a jezsuita látogatásait s

lidön ez jött, ervel benn ^kart maradni a szobá-

an. Ezen úgy segített Grirard, hogy a fiatal embert

ell szemtelenséggel kilökte a szobából, s a jámbor

nya még megleste a jezsuitát, midn leányától M--

E)tt
, hogy fia számára — bocsánatot kérjen tle.

A jezsuita most alávaló módon igyekezett me-
eklui. Katalinnak kezén s keble alatt gyermekkorá-
ul fogva görvélyes forradásai voltak. Páter Girard

lost neki állt, s addig szítta ezeket ajkával , -míg a

yönge br megveresedett; aztán több ízben bekente

2*
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valami edz szerrel, melytl a sebhelyek gyöngéu

vérzeni kezdtek. Katalin, felébredvén ,
ezt csakhamar

"

-y észrevette ,
s szentsége dacára féltve szépségét egj

•feiriiizsld asszonytól enyhít flastromot vett. Grirard ezt

meglátván, haragosan letépte testérl, s elhitette vele,

hogy a sebhelyek isteni jelek, a stigmatisatió jelei.

Erre megcsókolta lábát és keblét, és biztosítá a leányt,

hogy neki ugyanily sebe van a mellén, csakhogy

bell.

Kemusat apáca ekkor meghalván, Girard ajánlta

Katalinnak, hogy legyen utódává, s felkölté lelkében

azon veszedelmes vallási nagyravágyást , melynek ha-

tása alatt a leány magái szentnek tartotta; s miután

távolról sem volt fogalma azon állapotról, melyi'e a.

jezsuita juttatta , azon roszulléteket
,

s azon undort,

mely ez állapotot kisérni szokta, a lélek vergdésé-
nek tulajdonítá, mely meg akar minden földi dologtól

tisztulni. A jezsuita oly ügyesen tudta a rajongó leány

kedélyének izgatottságát fokról íokra felsrófolni, ho^
egyszer ebéd közben csakugyan meglátta Krisztust,

és hallotta , amint öt magával hítta a pusztába.

Képzelete szüntelenül gyóntatójával foglalkozott.;
' A böjt huszadik napján a leány a maga nevét Gfirar-

- dévai mennyei glóriában .egyesülni látta. Néha úgy

érezte, mintha több lábnyira a föld felett a leiveg-

ben függene. G-irard erre több kollégáját elvezette a -

leányhoz, a vén, bnös Sabatiert, ki mindent igen
rendén valónak talált

,
s a hiszékeny

'

G- r i g n o t-t, ki

örömében sírva fakadt és térdre hullott, a hóbortos

leány eltt. Egyedül Grirard már nem igen mert a



Cadiére-Mzhoz menni; ehelyett rávette a leányt, hogy

déli órákban^ a templomba jöjjön rendez-vousra. Itt : >

egyedül voltak, s a jezsuita az oltár lépcsin hozta a

leányt szokott hysterikus állapotába. Katalinnak öntu- ;

data elhomályosult s megrázködásokat kezdett érezni'

testében; de azért boldog volt ájulásaiban , mert, ínint"

vállá „végtelen szelíd fájdalmakat éreztem ilyenkor, és -

nem tudom, mily forrását a kegyelemnek, a tökéletes

öszhangzásig."
"

. :

Ha otthon, egyedül, nyugodtan gondolkozott viselt. ,;.

dolgairól, csudálkozni kezdett rajtok s egyszer közié, is

aggodalmait Gujolnéval, de ez azt mondta neki,hogyibp-:,.;^

londság az egész, s a dolog szóra sem
'

érdemes, nílze&'-^'^

ö maga is tapasztal néha ily érzéseket! Gujolné müit /

látjuk, méltó cimborája volt a jezsuitának. :•
~- ''

Ezalatt Katalin folytonosan bels lelki, egyesü-
'

lésrl álmodozott gyóutatójával. A nagyvennapos böjt :

.végén ,
mialatt alig evett valamit, oly gyöngesége;

szállta meg, hogy életét kezdték félteni, és — G-i-:"

rard? ez a kalitkacsináló Bitardnál drótból koronát ké.-ii

szíttetett, melyen bell szegek álltak ki s azt nágyr-:-.
;^'

pénteken áldozatának fejébe nyomta, úgy, hogy az"---

vérzeni kezdett. Aztán fehér kendket tett arcára s
'

erre vérrel ráfotografii'ozta a leányt. j Veronika-; ,

képet készített róla. E kendket Girard magával vitte,
-

hogy eladja vagy hiszékeny híveknek elajándékozza. E.
koronát Cadiére asszony jelenlétében is több ízben fe-

^

jébe nyomta a leánynak ,
de mások elÖtt soha ; ezek

csak vércseppeket és sebhelyeket láttak. Az anya

ugyanis rettenetesen félt Girardtól s a jezsuitáktól^
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mert Gujolné 'mondta neki, liogy lia nem teszi meg
pontosan mindazt, amit ezek neki parancsolnak, akkor

• leányával együtt többé egy napig sem fog élni.

Crirard legjobban szerette volna a leányt halott-

nak látni, még pedig halottnak a szentség dicsfényé-
- ,töl: övezve

,
mert állapota rá nézve már igen kényel-

. metíen kezdett lenni. Többször adott be neki egy
barnásveres port vízben, s anyjának, ki aggódva tur

'

dakozódott leánya baja iránt, azt hazudta, hogy Ka-

, talin betegsége nem földi betegség s földi orvos rajta

nem is segíthet, Egy alkalommal, midn ismét egy
ers adagot adott be neki ama porból ,

a leáiiy rögtön

ers fájdalmakat érzett és sok aludt vér menteitöle,

melyet a páter sietett pontosan megvizsgálni. Katalin

a szolgálóra kiáltott, hogy vigye ki azt, de a páter

"visszaküldte a leányt s ismételten figyelmezteté Ka-

; talint :, „Min meggondolatlanság !'' Ugyanez idtájt

. Laugier kisasszony is megmenekült a maga bajától,

nem ugyan közvetlenül a jezsuita ,
hanem bizalmas

• barátnéi által, kik a páter gyónógyermekei és kedvesei

í^ valának .egyszerre.
~ Ez idtájt Katalin elkezdett mindinkább magá-

^ hoz térni ,
némi önállóságot nyert s kezdett kevésbbé

i engedelmes eszköz lenni Girard kezében; ez azonban,

hogy akaratát megtörje s a leányt még inkább hatal-

mába kerítse, mint ahogy eddig történt, zárdába

igyekezett t vinni, s anya és leány szívesen bele-

egyeztek tervébe. Legalkalmasabbnak találta Sz. Klára

zárdáját Ollioulesban, melynek apátnje, egy har-

mincnyolc éves menyecske, nagy barátja volt neki s
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társáinalc. A Mastromúa]? nem nagy jövedelmei Toltak, .

s azokat tulajdonkép csak két forrásból húzta. Ezek'

egyike néhány gazdag touloni családhoz tartozó apácá-

nak hozományából állt, kik hozománynk árán teljes

szabadságot élveztek s gyóntatóikkal épületes orgiákat,

rendeztek. Ezenkivül fizetéses tanítv^ányokat tartott a

klastrom
,

s e tekintetben nagy hasznát vehette
.
a

jezsuitáknak, kik a leggazdagabb családokba mint

gyóntatok és lelki tanácsadók befurakodtak s nagy

befolyást gyakoroltak , nagyobbat mint az observan-

tinus bárátok, kiknek vezetésére volt a zárda bízva..

Az apátné kezdetben attól tartott
, hogy a már húsz

éves Katalin sok oly dolgot láthatna és hallhatna a

zárdában, ami furcsa világot vetne az apácák szent

életmódjára s nem igen akarta t befogadni; de.a

jezsuita oly tapasztalatlannak s gyermetegen ártat-

lannak festette, le eltte Katalint, hogy. az apátn

végre maga hívta meg t levélben zárdájában

Az, apátné azt remélte, hogy a leány feltnést

fog okozni s a
,
ziárda hasznot fog belle vonhatni..

ííagy tolakodással közelített tehát Katalinhoz, s nem-,

csak hogy legszebb saját szobáit ajánlotta fel neki

lakásul, da még ágyát is meg akarta vele osztani, ami;

sajnos tapasztalatok folytán a klastromokban szigorúan

tiltva volt
,
de az ollioulesi apácák sok mindenfélét

megengedtek magoknak. Az apátné a többi közt azon-

joggal ruházta fel önmagát, hogy gyóntassa meg az

apácákat. Mindent feljegyzett, amit Katalin neki mon-

dott
, míg. végre ez ösztönszerleg visszatetszést érzett

a bizalmasság ellen, s kérte, hogy tartsák öt úgy.



;,^;5n)iíit a többi tanítványolíat s hagyják azok közt' élni.'

. í -Társni csató megszerették, mert a zárda halá-

s r; los nnalmát tudta elbeszélésekkel eloszlatni , elmondta

;-: . nekik ábrándjait és visióit. Egyszer biztosítá ket':

;; ; ,,Éjjel mindenhová elmegyek, még Amerikába is, és

;^-?:Ínindenütt leveleket hagyok hátra az embereknek;

l: mélyekben felszólítom ket, hogy térjenek meg. Ma
éjjel hozzátok fogok menni, még. ha bezárkóztok is,

V
és együtt fogunk elmenni- a szentséges szívbe." Mai

'
nap senki sem kétkednék afelett, hogy aki így beszél,

mégérett a bolondok háza' számára, de akkor akad-

;. , tak akik másnap elhitették magokkal és bizónyítot-

ták, hogy Katalin éjjel csakugyan nálok volt. S aki

/- a klastromok gondolattalan, szüntelen egyformaságát :

ismeri, nem csudálhatja, ha a zárdai életben rakásra

halmozódik a hóbort , az rültség. Katalin mindin-

-
'

kább elhittette magával, hogy neki kell mások vétkeiért_

;, megbnhdnie s egy alkalommal — 1730. jun. 15-én
— az újoncok házában, a többiek jelenlétében háttal

:>. a földhöz vágta, összehúzta magát s tajtékozva ha-

: .donázni kezdett, mire — nehogy gyanús dolgokat ta-

y láljon kifecsegni
—

szobájába vitték.

- Páter Girard eleinte nem tördött a leánynyal,

de aztán kezdett tudakozódni utána s nemsokára meg'-

engedte neki az apátné , hpgy meglátogathassa , és

Girard a gyóntatás ürügye alatt ismét órákat egyedül

töltött a leánynyal ennek szobájában. Négy héttel

utóbb a különben rókaravaszságú férfiú azon megfog-
hatatlan ügyetlenséget követte el

, hogy az újoncok',

mesternjét az apátné
-

jelenlétében megkérdezte, val-
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miitatlíozolit-e már Katalinnál azon jelenség, .mely

nknél rendesen meg "szokott jönni.
*

A két asszony elcsudálkozott e kérdésén és kezdte

sejteni hogy a leány s a páter közt valami furcsa viszony-

nak kell léteznie. Csakhamar feltnt nekik, hogy a gyón-^ .

tatás ntán sokáig egyedül maradt Katalinnal, st

celláját bezárta s még a reteszt is elretolta az ajtón,

hogy biztosságban legyen, ami zárdákban szintén tiltva

van. Az apátné tehát visszavette engedélyét, a leányt

saját szobájában meglátogathatni ,
s ezentúl a társalgó

szobát jelölte ki számukra. De a szerelem nem tr aka-

dályt és Girard a társalgó szobában lev farostély lé-

ceit akkora darabon kivágta ,' hogy azon át csókolgat-

hassa kedvesét. Hetenkint egy fél napot töltött e rostély-
-

nál s még ebédjét is oda vitette magának, de itt is úgy
viselte magát, hogy még a felügyelné is megbotránko-
zott rajta , pedig régóta szolgálván a zárdában , cifra

látványokhoz lehetett szokva. Végre már annyira ment

gondatlanságában , hogy egj apáca rajtakapta , amint

Katalinnal csókolódzott.

Ha Katalin apáca lett voloa, a többiek collegiali-

tásból tán készek lettek -volna fátyolt borítani a dologra,

de egy tanítványnyal szerelmeskedni ott
,

ahol *annyi

világ-edzett és tágszívii apáca van a háznál
,
^- ez |több

volt^ mint amit elnézni lehetett. Az apáca tehát sietett

feljelenteni amit látott ,
de Girárdnak eszébe jutott

a régi klassikus mondás , melyet a jezsuiták egyik els-

rangú jelmondatukká emeltek: si fecisti, nega,
— és

szemtelenül tagadott mindent
,
az apácát hazugnak ne- i

vezte és megbüntetését követelte. Az apácák úgy tettek,.;
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mintha hinnének neki, de csakhamar' átlátta, hog-y.

mégis öt tartjlí a hazugnak ,
mért ettl fogva minden

lépését ellenrizték. Ez természetesen elvette kedvét az

ollioulesi zárdától, melyben az apácák ily irigyek voltak

a tanítványok iránt. Girard tehát kijelenté, hogy a zárda

ugj, mint általában a tonloniak már eléggé épülhettek

Katalin életének szentségén ,
most tehát máshová fogja

t vinni. A karthanzi apácákat szemelte ki magának
Premolaban , Lyon mellett. Ezt azonban az apátné nem
ti'hette el

,
a lyoni püspökhöz fordult, s megírta mind-

azt
,
amit a Girard és Katalin közti viszony felett észlelt

"és tapasztalt.

A püspök ráparancsolt Katalinra
, hogy maradjon

a klarissáknál és keressen magának más gyóntatét ,
Gi-

rardnak pedig megtiltá a kolostor küszöbét átlépnie, A
lyoni "karmelita zárda priorjának, páter Miklósnak pedig

meghagyta , hogy ezentúl ö gyóntassa a leányt. Kata-

lint mindenki szerette a zárdában, mindenki hiti ártat-

lanságában. Még a zárda kapusnöje is
,
ki szintén. látta

a mint a páter szemtelenül ölelgette ,
szent bizalommal

monda i „Nem tesz semmit
,
azért ö mégig szent marad!"

- Girard nagy dühbe jött ezek felett, melyet még
növelt az, hogy G r av i e r kisasszony, negyven évei dacára

hasonló állapotba jutott, mint a két fiatal leány s attól is

kellett tartania, hogy Katalinhoz írt levelei illetéktelen

kezekbe juthatnak ; igyekezett tehát, hogy minden— kö-

rülbelül nyolcvan
— levelét visszakaphassa. A leánytól

magától könny módon visszayehette volna azokat, mert

hihetetlen hatalommal bírt felette. így egyszer sebeit

vérzésre izgatta ,
aztán lemosta rólok a vért

,
ivott s a



leányt is megitatta belle
, hogy mint monda ,

lelkét

lelkével összekösse. A leánynak néha skrupulusai tá-:
"^

madtak, hogy nem cselekszik helyesen ,
dacára annak,

hogy a páter váltig prédikálta neki
,

. miszerint amit a

test cselekszik, az nem tesz semmit
,
csak gondolatainak,

"

tisztaságát és szemérmét rizze meg. G-yakran eszme- .

letét veszté és nagy bnökkel kezdte magát vá-

dolni, min egyszer az apácák annyira megijedtek, hogy
Grirardért küldtek, kinek turpisságait ekkor még nem ^

tudták, és kérték, nyugtassa meg. A gyóntatószékben-

oly hangosan sírt és lármázott, hogy a templom végéig

elhallatszott, s dacára annak
, hogy a képmutató pap,,

kinek az eíFéle jelenetek szintén nem voltak Ínyére, min- ^

dent megpróbált megnyugtatására és százszor is el-

mondta felette az absolutió formuláját, a leány még sem

nyugodott meg. ISFem ment a fejébe , mikép oldozhassa

fel t bneitl ugyanaz ,
ki azok elkövetésére, csábi-,

totta, s még naponként csábítja. Egyszer a heves rázkó- *;

dások Katalint oly beteggé tették, hogy biztosnak tar-

tották halálát és ellátták a halotti szentségekkel. -
,

Grirard, hogy leveleit visszakaphassa, felváltva- ;

Gravier kisasszonyt és G-ujolnét küldte értök Katalinhoz.

A leány jól érezte, hogy e levelekben rejlik egyetlen

mentsége s hogy ,
ha ezeket kiadja ,

t ,
az elcsábított;,

áldozatot vádolhatják egykor azzal
, hogy egy általáno- .^

san szentnek tartott férfit elcsábított , s nem akarta -

azokat kiadni. A jezsuita most leikének nemesebb ré-

széhez fordult. Gujolné elmondta Katalinnak, hogy ha
.^.

a dolog valaha nyilvánosság elé kerülne
, egyikök veszve ;

volna, s rábeszélte a leányt, legyen oly nemes, és
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áldozza . fel magát Girardért. Ez hatott
,

és Katalin

elhatárzá
,

- hogy inkább magát teszi M a veszélynek,^

mert a gazembert még mindig szentnek s isten eszkö-

zének tartotta. Azt írta neki , hogy isten véres áldoza-

tot kíván tle, s kész azt meghozni. És nemcsak

(xirárd leveleit küldte vissza , hanem még saját levelei-

nek fogalmazványait is
, úgy hogy minden fegyvert ki-

adott kezébl. Girardnak most szabad lett a keze s a

hamisításra adta magát. A nyolcvan levélbl tizenhatot,

melyek a törvényszékre való hatásra voltak számítva se
célra kellleg meghamasítva , kinyomatott. Most már

nem volt többé mitl félnie. ^

Ezalatt Katalin vérjegyeinek, szenvedéseinek és vi- :

sióinak mindinkább híre ment s napról napra szaporodott

a kíváncsiak üzáma, kik a szentet látni akarták. Még Tön-

Ion püspöke, Latour du Pin, ki püspökségén kívül

Langnedocban még két apátság jövedelmét húzta, mihez

'saját tekintélyes vagyona járulván ,
ismeretes don

. Jüanja volt a vidéknek, s annyit foglalkozott az asszo-

nyokkal , hogy misemondásra sohsem volt ideje, még ö

sem tudott ellenállni kíváncsiságának. Girard mindent

elkövetett, hogy t a zárda meglátogatásától visszatartsa.

De a püspök oda ment , s véletlenül olyankor , midn
Katalin némileg magához tért betegségébl s jobban

nézett ki. A püspök csinosnak találta t
,
elnevezte kis-

szentjének s elég együgy és könnyelm volt saját jö-

vjérl beszélni vele
,
mintha kártyavetnnél volna.

Katalin két fivére, a keresked s a dominikánus rá

igyekeztek venni a püspököt , hogy ereszsze ki növérö-

ket a zárdából. De mind hiába, míg végre híre ment,
-



hogy Grirard, Grígnot és Sabatier jezsuiták Katalint meg :

akarják szöktetni, hogy más vidékre vigyék s ott a

szerzet javára kizsákmányolják. Ez idtájt írta G-irard

Katalinnak: „H^ irántad való tekintetben hibáztam,

minden esetre emlékezni fogsz , hogy j szándékom volt

rajtad segíteni. Mindig a tied vagyok és maradok Jézus ;

szentséges szivében."
-

:

Á félelem, nehogy a három jezsuita által rásze-

dessék, végre gyzött a püspökön s septémber IT-én--

saját kocsiját küldte a klafissák zárdájába,.s a leányt,

egy P a u q u e nev úrhoz vitette egy nyári lak közelébe,

mely Toulon mellett Gadiére. asszony tulajdonát ke-

pezte. ,..
:

;

- Miklós, a karmeliták priorja többször érintke-
-^

zett Katalinnal s meglepetve látta tisztelt papkollégá-

jának elvetemültségét ,
ki- a gyónó leánynyal a maga'

javára elhitette
, hogy a test vétkezhetik s a lélek mel- :

lette tiszta maradhat. A leány elfogulatlan vallomásai

félreismerhetlenül magokon viselték az igazság bélyegét./

Midn egyszer a leány elmondta, hogy szokta t Girard:

gyónás alkalmával csókjaival elhalmozni, a prior, rári-

vallt : „ez nagy vétek !" mire Katalin hangos zokogásra

fakadva felkiáltott : „Oh Istenem
,
akkor hát csakugyan

el vagyok veszve, mert még egészen más dolgokat is :

cselekedett velem !"

A prior megrémülve Girard gazságán s tán iri- •

gyeivé is ennek gyümölcseit, a püspökhöz ment, ki

személyesen kikocsizott Pauque úr nyaralójába, hogy

magától a leánytól hallja meg a rajta elkövetett aljassá-

gokat. Megesküdött aztán
, hogy Toulönt meg fogja
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szabadítani e gonosztevtl, de Katalin sírva térdig

borult eltte s kérte ne tegye M családját e gyalázatnak ;

elég. neki tudnia, mily súlyosan vétkezett. Bátyja, a

dominikánus , kit a püspök tanúnak vitt magával, szin-

tén kérte öt erre, részint mert attól félt
,

miszerint a

nüspökben nem lesz elég kitartás a hatalmas je-

zsuita szerzettel végig vívni a harcot
,
mert elre volt

látható , hogy a szerzet Grírard ügyét a magáévá fogja

tenni. Titkára C am e r 1 e abbé szintén kérte a püspö-

köt, tartaná a dolgot titokban, mert ha e gazság nap-

világrajönne, azt az összes keresztyénség megbánná. A
püspök csakugyan engedett is e kéréseknek ,

de hogy a

pátert/ártalniatlanná tegye s nehogy mintegy bííntár-

sává legyen ,
ha meghagyja neki az alkalmat gazságai-

nak folytatására, eltiltotta öt úgy a szó-- mint a gyóntató-

széktl s egyátaljában a lelkészkedéstöl ,
s Miklós

priornak és Cadiére dominikánusnak meghagyta, ve-

gyék a Girard által eddig kultivált gyónó hölgyeket lelki

vezetésök alá.

Ezzel a dolog szerencsésen el lett volna titkolva-

és „simítva" jó katholikus szokás szerint, ha a jezsuiták,

ggje és boszúvágya akaratlanul segítségére nem jön az

igazságnak. A jezsuiták nem _ voltak megelégedve azon

kímélettel
, naely kedvökért büntetlenül akarta hagyni

egy gazember minden vétkezését ,
hanem G-irardjokat

mint ártatlan áldozatot akarták a világ szeme elé ál-

lítani.

A püspök oíiciálisát
, vagyis világi ügyekben vi-

káriusát ,s az elöljáróság több befolyásos tagját meg-

nyervén, hallatlan szemtelenséggel léptek, fel s egy
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hosszadalmas emiékii'atot nyújtottak, át e tárgyban a

püspölinek, melyben az iigj megvizsgálását követelték,

nagy empbasissal mondván: „vagy elkövette páter Girard

azon gonoszságot , melylyel vádoltatik, ,s 'akkor meg-
érdemli á legszigorúbb büntetést, vagy nem követte el,

s akkor a nnek, ki öt vádolja ,
kell úgy bnhdnie, a

'

mint ily gonosz rágalmg-zó megérdemli." :
-

Latour ez ü'atra kénytelen volt officiálisát a hiva-

talos eljárás megindítására utasítani. A jezsuiták ez

elvetemedett eszköze most sugalmazóinak lelketlen ta-

nácsai nyomán kezdett eljárnia Kihallgatta Katalint,

testvérét a dominikánust és Miklós priort s vallomásaik

egy részét hamisan
, más részét épen nem vette fel a

jegyzkönyvbe, amint késbb megcáfolatlanul kisült;

szemérmetlen kérdések által a szegény leányfa legkíno-

sabb zavarba hozta
,
szóval nem. mint igazságos vizs-.

gáióbíró ,
hanem mint a vádlott gonosztev cimborája

'

viselte magát. Erre az ügy a touloni fényittörvényszék

elé került , s itt az elkezdett modorban folvtattatott. Ma::.

alig hajlandó az ember elhinni
, mily igazságtalanul és

gyalázatosan jártak el a birák. Nemcsak ^hogy a jezsui-

ták által fogalmaztatták magoknak azon kérd pontokat,

melyekét a tanúk elé terjesztettek, hanem esténként a
.

jezsuita kollégiumban összejöveteleket tartottak Girard, \

Sabatier s más jezsuitákkal , melyekben a pör folyanía

felett velk tanácskoztak s a tanúvallomásokat a vád- -

lottal naponként közölték. Azon nyolcvan levél köíiöl,

mélyet Girard szerencsétlen áldozatának írt, csak két

Katalinnak szóló került el a pörben, ezenkívül három,

mely az ollioulesi zárda apátnjéhez volt intézve s csiipa



apai jóakaratot és felebaráti szeretetet sugárzott. Ami a

páterre terhel lehetett, azon felületesen elcsúsztak, ami

javára látszott szólni, azt hosszadalmasan, Mcifrázva

adták el. Ni cimborái
, Grujolné , G-ravier és Laugier

leányzók vallomásai rettenetesen szent férfiúnak festet-

ték le Grirardot. E kettt persze senki a bírák közöl nem
kérdezte meg , hogy ki által jutattak áldott állapotba.

Mialatt Girard pártjával így bántak el á bírák,

Katalin a touloni Orsolya-szüzek
•

zárdájába vitetett,

mely a Józustársaság felügyelete alatt állt, s melynet
lakói testtel lélekkel a szerzet Mvei valának. E jámbor

apácák nem is mulasztották el a jezsuitáktól tanult fe-

lebaráti szeretetöket a leányon gyakorolni. Volt a klastr

romban egj setét, szk cella, melyben sokáig egy rült

apácát tartottak bezárva
,
ki ott halt is meg. E vissza-

taszító, évek óta nem tisztított , penészszel és excremen-

tumokkal teljes ,
a rothadás szagától ellepett lyukba

dugták a, szegény beteget ; fekhelyül nem adtak neki

egyebet egy köteg szalmánál, táplálékul roszul készített,

emészthetetlen eledeleket ,
néha csupán kenyeret és

vizet. Egyszersmind elhíresztelték, togy Katalin a je-

zsuiták ellenségei által megvesztegettetett avégre, hogy
ajámbor Girard ellen ily alávaló vádakkal lépjen fel, s t
oly bnökkel rágalmazza ,

minket csak ö maga volna

képes elkövetni. Ennélfogva teljes joggal lehet Katalint

varázslással vádolni, mert mindenféle mesterséges és

ördöngös eszközökkel megkísértette ,
a szentek glóriáját

elnyerni , mely célra saját testét sebhelyekkel hal-

mozta el.

Az egész város két pártra szakadt, s a vita mész-
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ze.túlhatott a város határain. Az asszonyok hasonló-

ép két ellenséges táborra oszlottak. Az egyik részen, a

üspökiek pártján a derék Allemand asszony állt leá-

yával, kik Katalinért lelkesültek
, ellenökben, eszköz-

álogatás nélkül küzdtek a jezsuiták gyónó leányai, élö-"

ön Griijolnéval ,
Grirard kedvesévei s kerítönjével. Ezt

legszájasabbakkal együtt a püspök maga elé idézte

ihallgatásra ;
*de mindent tagadtak, még a páterrel

ji'tott ebédeket és mulatságokat is
,
ámbár egj szom-

zédasszony vallotta , hogy egyszer nem bírván aludni

Crujolné házában csapott nagy lármától, "átment

ozzá, s szobájában Girardot egy csomó asszonynyal,

Bszegen, a földön henteregve . találta
,
amint ittak,

nekeltek s fel-felkiáltottak .-„Éljenek a jezsuiták!"

Gujolné annyii-a ment szemtelenségében, hogy azt

loridta, hogy páter Girárdot varázslással vádolják, mert

ket áintólag mind megbabonázta ; de ez alávaló rágalom
kész társaival együtt a püspök eltt meztelenre levet-

ezni
,
ki aztán személyesen meggyzödhetik róla, van-e

ármily boszorkáuyjegy testökön. Latom* elutasította a

zemtelen asszonyokat ,
kik annyira hozzászoktak volt

yóntatóik által magokat a spanyol disciplínával trák-

áltatni, hogy a szemérem legcsekélyebb érzetét is él-

esztették. A szegény üldözött leány mellett mind ke-

esebb hang szólalt fel
,
mert az óvatosabbak a jezsuiták

atalmára
, a nagy kegyre , melyben az udvarnál állot-

ak s épületes szokásukra gondoltak : halálig üldözni

aindenkit
,
ki ellenök valamit tenni mer, mig a másik

észén csak egy szegény keresked özvegye állt, minden

latalqm, támasz és befolyás nélkül. .

Jezsuiták törti ül. 3
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A püspök napról napra fegyni ; látta azok szán:

Mk vele együtt az áldozat pártján voltak; de egy e

fegyvert még fenntartott magának a végszükség eset

tM. Katalin felhatalmazását, szükség esetén gyóná
közhírré tenni. A Jézns-társaság e pörhen, melyl

számos hamis eskü fordult el, megvesztegetésekre

hamis eskükre egy millió franknál többet költött. Mi(

a püspök szándékát , Katalin gyónásával "állni el, m
tudták

,
Girard ,

ki máskor mitl sem szokott m
ijedni, habozni kezdett és visszavonult kollégiuma

Sabatier azonban egyenesen megtámadta a püspöl

és bebizonyította neki , hogy e pör által
, dljön el-

bármely fél részére, el van veszve ; hogy sohsem ]

érsekké s egész életét Toulonban fogja tölteni. Egysá
smind értésére adta

, hogy azon esetre'
,
ha e pör i

jezsuita erkölcstelenségét hozná napvilágra, igen köm

lesz egy püspök életmódjáról is lerántani a lepelt, s

fogják híresztelni, hogy mialatt Gii'ard egy beteg leá

ápoltj egészséges leányok ápolásával foglalkozott.

Ezáltal a dolog még nagyobb és több oldalú l

rányokra vezetett volna. A püspök jól tudván, hogym
sem jobb a deákné vásznánál, belátta

, hogy jó lesz.

húznia a farkát, annálinkább, mert az ollioulesi*apá

dicséretre méltó illemtelenséggel viselték magokat. ]

véssél elbb Katalint még égig dicsérték, minden

szentnek hirdették, kit isten újjá megjegyzett. Most e

szerre haszontalan, elvetemedett személynek állítoti

kinek egyetlen célja volt a jámbor és szent páter Grú

dot elcsábítani. A jezsuita szemtelen kérdezsködé

még szerelmeskedéseit is, melyekben tetten kap'



most egyszerre elfeledték. Az elbbi tanúvallomások,

melyek a jezsuita "ellen szóltak
, egymásután vagy egé-

szen visszavonattak, vagy úgy magyaráztattak, hogy a

jezsuiták által megnyert bírák a magyarázatból épen a .

vallomás ellenkezjét olvashatták ki. TörekvésÖk. az volt, .

a tbeologia tudós doktorát Girárdot úgy állítani a világ .

elé, mint egj leány elcsábított áldozatát, ki magát gyón-

tatója eltt szent és próféta gyanánt akarta feltüntetni.

E díszes compánia élén Larmedieu generális vikárius"

és Esprit Eeybaud püspöki prokurátor álltak, kik

az elkínzott leányt nyilvánosan megeskették, hogy csak

az igazat fogja vallani
,

aztán titokban rákényszerí-

tették
, hogy oly vallomásokat tegyen maga ellen, ,mi-

nki'e semmi törvényszék nem kényszeríthet valakit.

De végre Katalinnak, ki eddig mint vádlott

szerepelt ez ügyben, sikerült annyira vinnie
, hogy

vádlókép léphetett fel. Mar teli Chantard pol- .

gári és fenyít hivatalnok elfogadta vallomását. A
jegyzkönyv, mely ez alkalommal felvétetett, röviden'

és határozottan van fogalmazva s megállapítja a csá-

bítás tényálladékát ,
Katalin belediktálta mindazon

szemrehányásokat , melyeket a jezsuitának szemér-

metlenségeire tett, midn ,,nyomogatta , csiklandozta

s csókolta," mikre a páter kinevette, szopására, mely-

lyel sebhelyeit nyitva tartá s azon „engedélyre, me-

lyet neki adott, hogy magát az ördögtl megszállássá."

Emellett a püspök aktuáriusa vezette a jegyz-

könyvet minden ellenrzés nélkül s esténként a je-

zsuitáknak adta átnézés végett. Katalin már kézre

volt kerítve, most tehát az javára vaEott tanúk,

3*
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mint A 11 e m a n d. és B a r a t e 1 1 a asszonyok is, e

fogattak. A girardineok azonban, mert a jezsuita h

veit így hittak a városban, mindenféle kedvezésbe

részesültek.

Hogy az apácák teljesen ráncba szedhetk 1

rgyenek, páter Aubany, gyöntatójuk, ki egy kis er

szakoskodási bn miatt Marseillebe menekült, vissz

hozatott, hogy bárányainak leikökre beszéljen. Az<

gyermek szüleinek
,
kin a páter eröszakot követett ve

el
, megmagyarázták , hogy a törvényszék mitsem f(

értök tenni
,

s 800 frank kártérítést fizettek neki

Aubany most teljes buzgalommal mködhetett ism<

Rögtön kijelentette az apácáknak , hogy ha nem ^

selik magokat illenden, vagyis ha nem Girard j

vára tanúskodnak, „meg fogják a kinpadot kóstolni

E fenyegetés okmányok által van bebizonyítva. Enm
dacára a tizenöt apáca közt csak három akadt,

Girard mellett tanúskodott , a többiek vallomása mú
ránézve volt terhel. A jezsuiták szemtelensége an;

nyira ment, hogy a törvényszék elcsarnokában g
nö.köket állítottak fel, kik a tanúkat, mieltt a bi

elé léptek, megdolgozták, fenyegetésekkel rémítették

néhányat, ki nem hajtott szavukra, az ajtón líidobta

Ez erszakoskodás oly nyilvánosan zetett, hogy
Cadiére család 1731. januárban vádat emeíhete

tanúcsábítás és jogmegtagadás miatt. Miután azonban

jezsuiták pöröknek Parisba vitelét mindenáron mi

akarták gátiolni, mert ott Aüguesseau kancell

elé került volna, oda mködtek, hogy az a Próvenci

ban döntessék el, s kivitték, hogy királyi páran
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folytán két tanácsos F aucoa világi és Ch. árié-

val egyházi tanácsosok Toulonba küldessenek, b'k

részrehajlásukat annyira nem tartották szükségesnek

maskírozni, hogy a jezsuita kollégiumban szálltak

meg, Katalint a börtönben hagyták, Girardot pedig-

ismét a szószékre és gyóntatószékbe eresztették.

Katalint eddig az igazság emberei csak testi-

leg kínozták, most lelkileg is megkísértették kín-

padi'a vonni. Ápolónénak ugyanis melléje adták Gu-

jolné leányát,, egy szemérmetlen elvetemedett terem-

tést, ki t szenvedélyesen gylölte, gyóntatóul pedig

egy másik dühös ellenségét ,
a jezsuita Sabatiert .^

ki

annyira ment orcátlanságában , hogy az „ostyával"

kisértette meg , vagyis kijelentette neki
, hogy csak

akkor áldoztatja meg ,
ha Írásban elismeri , hogy min-

den \^ádja Grirard ellen puszta rágalom volt. Katalin,

keresztyén alázatosságában már hajlandó kezdett lenni

engedni a gaz pressiónak, s csak azon gondolat adott

neki ismét ellenállási ert, hogy, ha ezt megteszi,

családja és Miklós prior menthetlenúl veszve volnának.

Ez sem használván, a jezsuiták azon hírt ter-

jesztették el a városban, hogy a' fogoly Katalin egj
fiatal' embert rá igyekezett beszélni, szökjék meg vele.

s menjenek együtt kalandozni a világba ; Camerle abbé

pedig elég alávaló volt fnek fának azt hazudni, hogy

olyjelenete volt Katalinnal, mint Józsefnek Putifárnéval ;

de a közönség már annyira ismerte emberét, hogy
csak keveseknél talált hiteké

,
s midn szembeállí-

tották Katalinnal, szemtelensége cserben is hagyta. A
törvényszék, minden igyekezete és mesterfogásai da-
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cára nem tudott Katalinra semmi bnt kisütni ;
(

cára annak
, hogy hatvannyolc tanú közöl

,
kikre

^
vatkozott, esak harmincat hallgattak M. A bí:

nagyon sajnálták és dühösek voltak afelett , hogy n

találnak Toulonban hóhért és" kínpadot , melyl

„majd megoldanák nyelvét". a leánynak, mert m
dénáron azt akarták, hogy valljon valamit magára

Két napon át — 1731. jun. 25. és 26-kán

Katalint kora reggeltl kés estig félbeszakítás nél

vallatták s faggatták, s aztán testileg és lelkileg

félhalálig kimerülten hurcolták vissza undok cellája

Másnap Grujolné leánya egy pohár bort vitt neki r

gelire ,
amin Katalin elcsudálkozott, mert addig l

sohsem adtak volt neki
,

amit különben víz nél

m'ég nem is ivott soha. Nem akarta meginni, de ké:

szerítették reá, s még az alját, is ki kellett inu

melynek ízét sósnak és . utálatosnak találta. Nem f

hetjük ki ehelytt, mi volt az italba keverve. Mag;
bor lerészegítette volna az elgyöngült leányt. De b

ezzel be nem érték
,
k minden vádnak teljes viss

vonását s formaszerinti önvádat akartak a leán]

kicsikarni. És ezt fel is találjuk az 1731, decera

•27-ki jegyzkönyvben ,

— méltó emlékéül ama

gáz igazságszolgáltatásának.

A beadott italtól oly kábultság szállta megi
talint

, hogy több órán át még anyját sem isme

meg, s ez állapotban sikerült bíráinak t „nyilt, köi

menyes" vallomásra bírni. Elmondta, hogy a ner

Grii'ard sohsem nyúlt hozzá, hogy általa soha fájd

mat vagy gyönyörííséget nem érzett; hogy minded
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oly- dolgokkal vádolta öt, melyek soha meg nem tör-

téntek, melyeket csak álmodott ,
és csak fivérei biz-

tatására mondott ki. E napon ily eredménynyel kihall-

gatták, de aztán március 6-káig nem hallgatták ki,

mert a beadott szer annyira eltompítá minden érzé-

keit, hogy nem lehetett senkinek megmutatni. Ez id
alatt is meglátogatta t Grirard és a leány kezében

levén — még egyszer elkövette rajta azt
,
mü'e

~

már-

annyiszor felhasználta. Katalin és testvére csak annyit

mondanak^ errl, hogy ezt fel sem említették vol-

na
,

ha a két üldözött Gadiére fiú azt nem látja,

hogy a jezsuiták éietök ellen törekszenek. Mind-

ketten, bátya és nvér azt vallják, hogy e merény-
let az alatt követtetett el „miöta a pör a tör-

vényszék eltt folyamatban van." November 26-tól

febr. 26-áig Grirard meg volt ijedve ,
s a tanúk elleni

küzdelmében nyomról nyomra megveretve, ezalatt te-

hát nem gondolhatott effélére. Késbb ,
midn Katalin

nem volt többé a zárdában, nem férhetett hozzája, tehát

akkor kellett történnie
,
midn a leány ismét zárdába

vitetett s a beadott szertl elkábítva, nem bírt neki

ellenállni. Ekkor már biztos volt Grirard gyzelmérl
s a diadalában elbizakodott gonosztev mindig vakme-

rbb lesz.

A jezsuita tábor már diadalkiáltásoktól visz-

hangzott. De Katalin ismét magához tért mestersé-

gesen elidézett betegségébl, hazugságnak nyilvání-

totta mindazt
,
amit utolsó kihallgatásakor a jegyz-

könyvbe írtak s megújítá elb vallomásait. Anyja

folyamodást nyújtott be s leányának erszakos elká~



bítására hivatkozva, . a vizsgálat megújítását kéri

Katalint a kínpaddal fenyegették, lefestették elí

azon borzasztó kínokat
, melyeket majd szenvedi)

kellend
, midn az éles kínzó szerszámok testé

bevágnak s csontjait összezúzzák
,
— de most m

a rémítgetés . nem használt, a félig agyongyötrí

leány szilárdan ragaszkodott állításaihoz. A jezsi

ták attól tartva, nehogy a város népe a szerencséti

áldozatot börtönébl kiszabadítsa, elvitték Katali

Toulonból s ismét Ollioníesbe vitték a Klarissák h

lostorába; s annyira féltek a nép méltó haragjáti

hogy a félholt leány, mint. egy veszedelmes rabi

ers katonai fedezet alatt kisértetett uj börtönébe,

szegény beteg, ki alig tudott lábán megállani, ka

dok és szuronyok közt érkezett .a zárdába. Az apáci

nagy része hangos sírásra fakadt
,
midn meglátta. 1

akadt itt végre két férfi, Aubur proku rátör és Cl

Töt jegyz, kik egy okmányt állítottak ki, melybe

Katalin a tle kicsikart vallomásokat visszavonta

bevallotta
, hogy mérgezett bort itattak vele. A k

férfi erre jelentést tett a kancellárnak, felfedezve élt

az. egész eljárás aljasságát.

Aguesseau kancellár ez ügyben megleheti

gyáván viselte magát a jezsuiták ellenében. Ahelyc

ugyanis., hogy a port becsületes birák eltt megújí

tatná, jogérvényesen fenntartotta az eddigi eljárást

mindössze az aixi parlamenthez tétette át a pöj

melynek két tagja épen ez ügyben már a jezsuiti

pártjára állott volt. Katalin tehát Ollioulesbl Aixi

iurcoltatott, ismét rendrkatonák kíséretében. Útkö
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vezetje kijelenté, liogy neki parancsa van, melynek

folytán egy szobában kell hálnia a leánynyal. Úgy
tettek

,
mintha attól tartottak volna , hogy a beteg

leány éjjel az ablakon át megszökhetik ; valójában

azonban a parancsolóknak célja volt a leányt a kato-

nával compromittálni. E cél csak Katalin anyjának

szilárdságán szenvedett hajétörést ,
ki nem engedte

magát leányától eltávolíttatni , s vele együtt felöltözve,:

ágyon kivül töltötte az éjszakát.

Az aixi Orsolya-szüzek siettek bebizonyítani,

mily féltétlen hívei a jezsuitáknak. Midn Cadiérené

leányával a zárdához érkezett, a siiperiorné azon

ürügy alatt, hogy nem kapott még a királytól ren-y

deletet befogadásuk iránt, nem bocsátotta be ket, de

el sem eresztette, hogy másutt keressenek szállást, s a

szegény leánynak órákat kellett a zárda kapuja eltt

töltenie, hova a jezsuiták ágensei összegyjtötték a

nép söpredékét ,
s azzal szidatták és bántalmaztatták.

A jezsuiták Aixban már jól elkészítették a tért s

Cadiérené minden igyekezete dacára nem tudott ügy-
védet kapni, Id elszánta volna magát egy ily „elve-
temedett" leányt védelmezni

, vagy más szóval, állá-

sát a jezsuiták haragjának felidézése által veszélyez-

tetni. E körülmény azonban annyiban szerencséjére'

vált Katalinnak, hogy önkénytes védje nem akadván,

védelme hivatalból C h a u d o n-nak
,

az aixi ügyvédi

kamra syhdikusának lett kötelességévé, egy becsüle-

tes
, igazságos és éleseszü férfinak. E sokat igér

tulajdonokkal azonban, a jezsuiták ügyvéde T h o r á'u-



ne, elismert ékesszólását s nagy tehetségét állítá

szembe. A jezsuiták benne a legfurfangosabb s fogásai

folytán legfélelmesebb ügyvédet választották ki ma-

goknak.

Chaudon nyíltan leleplezte Girardnak a vallás segé-

lyével zött gyalázatosságait ,
de a dolog reszleteibe.be

nem hatolt
,

s a teherbe ejtett girardineket sem említé,

mert ámbár e dolgot Toiilonban az egész világ tudta,

bajos lett volna bizonyítására tanúkat találnia. El igye-

kezett azonban választani Girard ügyét a szerzet ügyétl
s öt varázslónak festette le s a leány ördögtl megszállt

állapotát és a daemon létezését bizonyítgatta, de —
kinevették. Chaudon ezáltal egy kibúvó ajtót akart fenn-

hagyni Grirardnak. A varázslat vádja alól ugyanis köny-

nyebben tisztázhatta, volna ki magát a jezsuita , mert ez

esetben csak exorcismust követett volna el
, hogy az ör-

dögöt Katalin testébl kizze ; s attól, hogy varázslat

miatt máglyára vitessék ,
a jezsuitának nem volt mit

tartania.

Girard önvédelme kellemetlenül lepi meg az em-

bert a rajta elöml könnyelmség folytán , többnyire

- dacos,, ellentmond önmagának s a javára vallott tanúk-

nak. Azon könnyelmséggel ereszkedik a küzdelembe,

mely a diadal biztosságának tudatából ered. S csakugyan
már úgy látszott, mintha nem is volna többé egyébrl
szó

,
mint arról

,
miféle kárpótlást lehetne adni a Jézus-

társaságnak ,
amiért egy gonosz leány elég vakmer

volt egyik tagját ily gálád vádakkal illetni. A Jézus-

- társaság, mely mindig a szelídség és engesztelékeny-

ség példányképének hirdeti magát, példás büntetést ki-
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vánt a vádlottra ,
ki egyszersmind vádló volt ,

mert úgy
találta

, hogy a vallásnak érdekében áll egy int példát

statuálni. Katalinnak eszerint halálra kellett volna Ítél-

tetnie. :

De váljon mit szólt ehéz a törvény? Ha rágalma-
zónak tekintik s eszerint bánnak el vele, akkor még
ki lehetett egy régi törvényt keresni , mely halált szab

arra, ki az uralkodó vagy a birodalom vallása ellen

gyaláz^ iratokat készít. Hogy e törvény erszakosan :-a,

jelen esetre alkalmazható legyen, kijelentették, hogy aki

egy jezsuitát megtámad, megtámadja magát a vallást.

Hogy azonban még egyébbel is lehessen a halálbünte-

tést indokolni , Larmedieu mindjárt eljárása kezdetén

megkérdezte Katalint, bírtre valaha azon képességgel:

többek titkait elre kitalálni ? s a leány igennel feleit

kérdésére. És csakugyan megtörtént volt rajta, hogy

beteges extázisában több gyóntatónak , anélkül
, hogy"

életkrl valamit tudott volna, szemrehányásokat tett b-
nös életmódjuk miatt, mire ezek elpirultak és elfsmerték,

hogy igaza van ; minek egyszer oka az vala , hogy alig

volt gyóntatással foglalkozó pap, ki a gyóntatószéket

aljas visszaélésekre fel ne használta volna. Katalin tehát

csak annyi boszorkányságot mutatott, amennyivel valaki

bír
,
ki embereit ismeri. E vallomás által azonban el-

ismerte magáról hogy
—

boszorkány ,
s így jog és tör-

vény szerint a máglyára volt hurcolható. Most e tulaj-

donsággal hozták összeköttetésbe azon szeretetet is,

melylyel az oUioulesi apácák iránta viseltettek ; majd
azon késbbi gylöletet, melylyel ugyanott elhalmoz-

tatott, aminek oka természetesen csakis boszorkány-



it

ság lehetett. Ez idben még divatban volt varázslókat

és boszorkányokat megégetni. V. Fülöp alatt (1701—
1724) Spanyolországban 1600 embert égettek meg va-

rázslat miatt ; s még 1781-ben Sveicban és 1782-ben

Németországban is égettettek meg boszorkányok, s így

mi sem gátolta többé Cadiére Katalin megégettetését.

Grirard védje Tboraune, a leglényegesebb

pontokon felületesen elcsúszott
,
nem igen foglalko-

zott a fpontokkal, egyáltaljában tagadta annak le-

hetségét, hogy egy gyóntató egj leány combját és

csípit megcsókolhassa ,
s nemcsak nem érte be azzal,

hogy a jezsuitát e tekintetben minden gyanún felülál-

lónak nyilvánította, hanem úgy festette le, mint a

világ legtartózkodóbb , legjámborabb s legtisztább életíí

emberét. Eltte az egész dolog gálád összeesküvés volt á

Jézus-társaság ellen , melynek tekintélyét a gonoszok le

akarják rombolni
, s ezért támadják meg egyes tagjai-

ban, Septembei- 11-kén — 1731 — mindkét részrl

mógtétettek az indítványok.

Thoraune röviden összefoglalva mindazt, ami sze-

rinte a leányt terhelte, azt indítványozta, hogy „Cadiére

Katalin ítéltessék elször arra
, hogy a Sz. Salvador

templom bejáratánál vezekeljen ,
aztán megfojtassák és

felakasztassék."

: Ez indítvány általános izgalmat szült ^Toulonban.
Itt a közönség már hozzá szokott a gondolathoz, hogy
Katalin elcsábíttatott és meggyaláztatott ,

s még meg-

nyugodott volna benne, ha. fájdalomtól vagy rülten

meghalni látja , de hogy halálra Ítéltessék , hogy , egy

bn áldozata., mint bnös az akasztófára hurcoltassék,
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.:^' ez már sok volt s az erkölcsi megbotránkozás hangos-

feljajdulása töltötte be a város utcáit. Minden, osztályú

férfiak tömegesen siettek az Orsolya-szüzek klastroma

elé s Cadiérenét leányával együtt látni kivánták. Midn

megjelentek, a nép mindenfell rajok kiáltott : „Legyen

nyugodt , ne féljen semmit
,

— itt vagyunk nái !" A
legelkelbb hölgyek meglátogatták a szegény nket,

vigasztalták és együtt sírtak velk.

S a jezsuiták? A nép jobb részének tüntetésére

válaszul egy kravallt szerveztek ; a legalávalóbb cscse-

lék, csengetyükkel és botokkal felfegyverezve, végigvo-

nult az utcákon, s Cadiéreék híveit — kik a Cadiéres

nevet vették fel — a zárda ell elkergetni igyekezett.

Ezek és a clochettes-k (=: csengetyüsök, azaz a jezsuita

párt) közt véres verekedés fejldött ki s a hevesebb ve-

ritek már a jezsuiták kollégiumát le akarták rombolni.

Thoraune indítványát azonban a törvényszék, mely
L eb r e t-tel, az elnökkel -együtt. 25 tagból állt, nagy

szótöbbséggel visszautasítá. .

Ezalatt Chaudon is megtette ellenindítványát,

mely oda ment ki
, hogy „Páter Grirard ker. János tel-

jesen bebizonyított papi vérfertztetés és magzatelhajtás,

valamint papi méltóságának, a. közerkölcsiség ellen több

ízben elkövetett vétségek általi lealacsonyítása miatt

halálra Ítéltessék."

Huszonöt biró közöl 12 Chaudon indítványára sza-

vazott, s igy csak egy szavazat hiányzott arra, hogy az

indítvány Ítéletté legyen s a jezsuiták vértanúinak száma,,

egy díszes példánynyal szaporodjék, oda jutván, ahová

való volt, a bitóra.
-
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- A két egymással Homlokegyenest ellenkez indít

vány elvettetvén, egy közvetít indítvány volt benyújt

ható. Azon tizenkét biró
,
ki sem Grirardot, sem' Kata

lint nem akarta a hóhér kezébe adni ,. a következ ítélet

ben egyezett meg, mely nemcsak ma tetszik meglepi

nek, — de akkor is meglepett mindenkit:

„Elször: hogy páter Grírard, tekintettel észreve

het elmebéli gyengeségére , mely öt a nála gyónókná

gúny tárgyává teszi
,
az ellene vádként felhozott bíin

tények és kihágások vádja alól ugyan felmentetik, azon

ban az egyházi törvényszék elé ntasíttatik."

„Másodszor : hogy Cadiére Katalin hasonlókép sza

badon bocsátandó s anyjához visszaeresztend, azon egyel

len büntetéssel , hogy azon költségeket, melyekbe pöre

touloni bntet-helytartónál került ,
de minden kams

és kártérítés nélkül , megfizesse." .

„Harmadszor : hogy a karmeliták priorja Miklóí

valamint a Cadiére fivérek
,
kik a Girard elleni összees

küvéssel és hamis vádaskodással vádoltattak
,

szinté

felmentessenek és a fogságból elbocsáttassanak."

„Végre negyedszer : hogy a felek által benyújtói

iratok, amennyiben az egyház becsületének ártaná

nak, eltépessenek s a törvényszék els szolgája élü

megsemmisíttessenek."
A második és harmadik indítvány mindenikéi

12 szavazat esett s ígj az elnök szavazata által ke]

lett a kérdésnek eldöntetnie. Lebret elnök, a jezsu:

ták engedelmes eszköze, a jezsuiták javára fogalms

zott közvetít indítványra adta szavazatát. E pörbe

tehát, melyben a legsúlyosabb vádak szerepeltek s azc



nagy része világosan bebizonyíttatott ,
—a bnös bün-

tetés nélkül .menekült. Vétkességének tényálladékamin-

den kétséget kizáró világossággal volt megállapítva s a

törvényszék mégis elég gyáva volt a gazembert felmen-

teni. A bírák egyike a jezsuiták iránti lelkesülésében. -

annyira nient, hogy azt kivánta ,. bogy Cadiérere még
is rovassék valami különös büntetés, nehogy szárazon

elvigye azt, hogy egj ily szent férfiút vádolni me- ::

részelt, de indítványa elvettetett, s akadt a .birák -

közt egy becsületes ernber
,

ki nyíltan felkiáltott :

„Mit ? Épen most felmentettünk egy embert, ki talán

a legnagyobb gonosztevk egyike a világon, s most
-

sújtsuk e leányt, habár a legszelídebb büntetéssel?^

Inkább pusztuljon el tz által e palota és temessen

minket romjai alá!"

A törvényszék tehát felmentetta a jezsuitát ,
de

bnösségében seki sem kétkedett s a közönség jobb ré- ,

sze megbotránkozva látta a gonosztev megmenekü-
lését. Lebret elnök ismerte a közönség ezen hangula- -

tát, s ez okból az ítélet kimondásának napján, 1731.
^

okt. 11-kén egy egész ezred katonaságot állíttatott

M a rend fenntartására. Grirard egy zárt kocsiba vo-r
nulva csak nagy fáradsággal s veszélyek közt bírt a

törvényszék termébl kollégiumáig . eljutni ,
kövek re-

pültek utána s csak azáltal tudott megmenekülni, ^

hogy a jezsuiták templomába érve az oltárhoz futott s

rögtön elkezdett misét olvasni. A nép nem akarta .

isten oltárának szentségét befertztetni azáltal, hogy .

üy gonosztev vérével szennyezze be annak lépcsit- s

bántatlanul hagyta. Az aixi érsek maga is meg volt



gyzdve bnösségérl s eifciltá öt a gyóntató- és szó

széktl* s végre kitiltá egész érseki megyéjébl. Gi

rard nem mervén magát. Toulonban mutatni, Lyonb

ment, s itt egy évvel utóbb meghalt. Halálábar

melybe barátja,. a kötelességét megszegett Lebret csak

hamar követte, a nép isten büntet karját vélte lát

hatni
, mely elérte a bnöst

,
kit a világi igazságszol

gáltatás büntetlenül hagyott.

Ez alkalommal tehát a jezsuiták csalódtak szá

mításukban. Egy milliót költöttek a pörre s csak az

érték el általa, hogy szerzetök dísze, Girard, nen

került a hóhér kezébe. De erkölcsileg meg volt sem

misítve, s vele együtt mindazok, kik nem pirulta'

védelmére kelni.

Midn Katalin a törvényszék termébl kilépeti

általános örömkiáltással fogadtatott ,
a nép egy hsn

látott benne,- ki egy sárkányt legyzött. Egykorú ii-ato'

szép barna leánynak festik le, kedves, angyali szelidség"

vonásokkal , közép magasságú s ritka tökéletes termet'

tel. Leginkább feltnt tagjainak meglep arányossága
' üde teltsége által. Setét, ábrándosan szelíd s mégi
tüzes szeme volt , mely fehér brével s ragyogó hajává

egy gyönyör egészet alkotott
,
s mindenkit , aki láttí

megnyert részére.

^
-Kiszabadulása után mindenfelé ünnepélyek ren-

deztettek Katalin tiszteletére, kinek azonban a történet

irás csakhamar nyomát veszti. Aixban tartózkodót

anyjával, de itt a jezsuiták és híveik az élet apró vi

szonyaiban annyi mindenféle módon üldözték ket, hog;

anyja egy napon eladta touloni kis birtokát és a két n(



Itünt azoa földrl , melynek iritézméiiyei annyi' szenve-

lest és gyalázatot hoztak fejökre. A jezsuiták mindenkép

gyekeztek uj tartózkodási helyöket. kitudni ,
st e célból .

;öbben, kikre gyanakodtak, hogy tudják, hová menekül-

lek Cadiéreék , börtöm-e is vettettek ,
de hiába. Néme-

yek azt állítják , hogy idegen név alatt kivándoroltak

Amerikába, mások, hogy megunva üldözött életöket,

gy zárdába vonultak vissza. Sokan azt is hitték, hogy
nindketten a jezsuiták által megmérgeztettek. .

.

^
E pör iratai, mely a múlt században óriási feltü-

lést okozott , nyolc kötetben jelentek meg a következ

ím alatt: „Eecueil général des piéces con^ernant le

>rocés entre la demoiselle Cadiére de la ville Toulon et

e P. Girard, Jésuite, Eecteur du Séminair royal, de la

narine de la ville, Haye. Swart. 1731." E gyjteménynek

!gy német fordítása is jelent meg Kölnben. E munkán
dvül egy csomó komoly, képes és satyrikus ii-at jelent

meg e pör alkalmából,

íme egj szám azon végtelen lajstromából a b-
töknek, melyek a Jézus-társaság történetét képezik !

Jezsuiták tört. III.



50

-%•

XXII. Fejezet.

(Egy jezsuita iró a szerzet bneirl. — Institutiók. — A pari

parlament ifélete. — Jezsuita erkölcstan. — Probabilismus. -

Lelki tartalék. — A szándék ii-ányzása.
— Szabari lopás.)

- Azon társaságnak, mely minden lépten nyomon i]

bnök által tette magát nevezetessé , végre is fel kellel

keltenie a jobb érzésüek ellenszenvét. Csakhamar akác

még Qgj jezsuita is, ki szerzetének gazságát a yilá

szemei eltt feltárta. Ezt tette Jarrige Péter 164'S

ben megjelent ily cimü munkájával : „Les Jésuites m:

sur récbafaud pour plusieurs crimes capitoux per er

commis," — mely számos, a jezsuiták által elkövetei

fbenjáró bnesetet mond el, s azokat okmányilag ig£

zolja. A jezsuiták üldözték is érte kegyetlenül. Jarrig

több ízben kénytelen volt az élete ellen vetett török eb

menekülni; majd a jezsuiták mindenféle hazug ürügye
alatt ismét visszacsalták a szerzetbe, de alig lépé

. vissza, az antwerpeni kollégiumban elevenen befalazta

s nevében egy nyilatkozatot adtak ki, melyben munkájí

visszavonja, s kijelenti, hogy azt rósz lelkiismeret (

búskomorság szülte és gylölet s boszúság hozta naj

világra. Jarrige a többi közt ezt mondja munkájábár
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„Csak isten ismeri és vizsgálja az. emberek bens,

lelkiismereti ügyeitr s balandó ember nem teheti lábát

annak tanácstermébe ; de azért mégis állíthatom, hogy
minden emberek közt

,
kiket valaha ismertem , soha

még szenvedélyesebb, bujább és érzékibb embereket a

jezsuitáknál nem találtam ,"
— s ez állítását a példák

hosszú sorával bizonyítja.

Jarrige példáját követték mások is
,
és óvni igye-

keztek embertársaikat e veszélyes fekélytl , mely a

társadalom testén rágódott. Arnold Antal még
eltte, 1643-bán adta ki munkáját: „Morale pratique

des Jésuites;" 1656-ban megjelentek Pascal híres

„Lettres provinciales ;" és 1669-ben P e r r a u 1 1 M i k-

lós munkája: „Morale des Jésuites extraite des lem's

livresi" Becsületes és tudós férfiak voltak ezek, kik-

nek az igazság iránti szerettök miatt Mnos üldözése-

ket kellett eltürniök ; mert a jezsuiták nem kisértettek

meg a lehetetlen feladatot: e munkákat megcáfolni,

hanem befolyásukkal kivitték, hogy a kormányok e

müveket elnyomták s hóhérkéz által elégettették; mi-

alatt a jezsuiták azok tartalmát egyszeren
— elta-

gadták.

Midn azonban a gyalázatos La Vallette-pör,

melyre alább még rájövünk, 1757-ben az egész vilá-

got megbotránkoztatta ,
s a párisi parlament szigorúan

megparancsolta a jezsuitáknak, adják el„Corpus insti-

tutorum"-jokat, páter Monti gny prokurátor kény-
telen volt azt kiadni. E munka legtökéletesebb kiadása

a prágai jezsuita kollégium nyomdájában jelent meg
1757-ben s magában foglalja a társaság szervezetét s

4*
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kormányzatát, á közgylések határozatait és rende-

leteit s a szerzet-generálisok leveleit V i s c o n t i Ig-

nácéig.

Társai a prokurátort a legkeserbb szemrehá-

nyásokkal halmozták el, amiért e könyvet kiadta s

mindent elkövettek, hogy e két negyedi'ét kötetet is-

mét visszakapják ; de már kés volt
,
a parlament be-

látta e fegyver fontosságát s nem adta azt ki többé

kezei közöl. E munka alapján a pápáknak minden a

Jézus-társaságra . vonatkozó bulláikat
, brevéiket és

leveleiket
,
a szerzet constitutióit s azok magyaráza-

tait
,
a generálisok és közgylések dekrétumait s ren-

deleteit durva visszaéléseknek , s a rend szervezetét

minden ízében botrányosnak nyilvánítá , mely egy
rendezett -államban el nem trhet. Ez itélet nyilvá-

nosság elé hozatott s nagy feltnést okozott egész

Európában.

Indokai a legfontosabbak voltak : a társaság sta-

tútuma ellenkezik az egyház ,
'az egyetemes zsinatok

s a szentszék tekintélyével, minden egyházi és világi

törvényhatósággal ,
minden uralkodó jogaival , mert a

szerzet generálisa a, reá ruházott privilégiumok ere-

jénél fogva oly tetteket követhet el és oly rendelete-

ket adhat ki, melyek minden világi s egyházi tör-

vénynyel ellentétben állnak. Semmiféle hatalom : nem
férhet oly szerzethez , melynek jogában áll megszn-
tetni vagy megváltoztatni saját alkotmányát, anélkül,

hogy bárki által ellenriztetnék.

Továbbá : mert az egész szerzeten egy ember

uralkodik absolut egyeduralkodói hatalommal
,
kinek a



szerzet minden tagja úgy, mint magának Jézus

Krisztusnak , minden kivétel
,
minden vizsgálódás, st

minden bens kétely nélkül is
,

feltétlenül engedel-

meskedni tartozik
, Mnek kezében minden szerzetes

gondolat és akaratnélküli eszköz , mint egj él bulla.

Harmadszor: mert a szerzet oly privilégiumokkal ru-

háztatott fel, ínelyek az uralkodók és hatóságok, püs-

pökök és egyetemek s minden más szerzetek és világi

- papok jogaival ellenkeznek. Negyedszer : miután min-

den társasági szerzdés kell , hogy az egyes tagokat

jogokkal és kötelességekkel raházza fel
, aj ezsuiták-

nak azonban ,csak kötelességeik vannak a generális

iránt, jogaik azonban nincsenek; ennek joga van bár-

mely tagot korlátlan kénye kedve szerint a szerzetbl

kitaszítani
, anélkiil hogy a kitaszított ügyét félebbez-

hetné, anélkül, hogy kizáratásának okát tudakolhatná,

s anélkül hogy igénye volna további ellátásra. Ötöd-

ször: mert minden jezsuita, még a vallás és annak

tételei tekintetében is rabszolgai engedelmességgel
tartozik a generálisnak , még akkor is , ha ennek vagy
a közgylésnek tetszenék oly rendéleteket adni kd,-

melyek az általános keresztyén egyházi tanokkal el-

lentétben állnak
, gj hogy teljesen eretnek tanok a

jezsuiták vallási tételeivé válhatnak.

Nemsokára ezután megjelent egy munka ily cim

alatt: „Kivonata azon legveszedelmesebb és leggya-
lázatosabb állításoknak, melyeket a jezsuiták irataik-

ban, generálisaik helyeslése mellett, folytonosan taní-

tottak." Erre a jezsuiták elkezdték konstitutió-köny-
veiket elégetni, hogy minél kevesebb példány juthas-



s'oü bellök nyilvánosságra. Ellenfeleik iratait szer-

zikkel együtt szerettek volna most is máglyára jut-,

tatni ; de most már nem megvesztegetett miniszte-

rekkel, fejedelmek maitresseivel s a haláltól remeg
bnösökkel volt dolguk, kik a pokoltól való félelmök-

ben jezsuita csuMk mögé bújnak, hanem egj becsü-

letes parlamenttel, meiy a jezsuita morál-theologusok

munkáit részrehajlatlan vizsgálat alá vetette.

A vizsgálat eredménye megsemmisitö volt a

szerzetre nézve, mert egyhangúlag végzésbe- m^nt,

hogy „Sa Manó, Delrio' Márton Antal
,
Person Kóbert,

Bridgewater S., Bellarmin Eóbert,- Molina Lajos, Sal-

meron Alfonz, Valentia Gergely, Bonarscius Clarus,

Azor János, KeUer Jakab, Vasquez Gábor, Loriíi

János, Less Lénárd, Tolet Ferenc, Tanner Ádám,
Becan Márton, Pii'ot Ödön, Escobar Antal, .Tirin

Jakab, Gretzer Jakab és.Busenbaum Ármin — je-

zsuiták erkölcsi iratai a legnagyobb - mértékben er-

kölcsrontó és a keresztyén morállal ellenkez tartal-

muk miatt a parlament palotájában ,-
alul a nagy lépcs

eltt, a hóhér által eltépessenek és megégettessenek."
E névlajstromban megtaláljuk a Jézus-társaság

legkitnbb kasuistáit; kiknek munkái annál veszé-

lyesebbek voltak
,
ráért nem a szerzet egyes tagjainak

nézeteit foglalták magokban, hanem az összes, számos

ezer tagból álló rendét, mely azokat kivétel nélkül val-

lotta és követte. Egyik a másikra hivatkozik, a kor-

látlaii úr, a generális helybenhagyásával, szorosan

állnak egymáshoz, s amit az egyik állit ,_ azt ál-

lítja és hirdeti valamennyi. A szerzet tagjainak szi-



gorúan meg vaa tiltva bármit kinyomatni anélkül,

hogy azt elbb elöljáróikkal ne közölnék
,

s ezek be.-

leegyezését meg ne nyernék, ami minden- jezsuita

munka címlapján nyiltan ki is tétetik. Ha a szerzet

generálisa nem maga látta el e censurát , vagy nem

saját szemei eltt végeztette Eómában ,
akkor egy

szerzetprovinciálisnak kellett azt végeznie, ki azon-

ban a generálisnak felelsséggel tartozott. Azon szi-

gorú fegyelem mellett pedig, mely a szerzetben ural-

kodott, természetes vala, hogy e munkákban semmi

oly vélemény vagy állítás nem foglaltatott, mely az

elöljárók helyeslését ki nem nyerte. Gonzales generális

veszélyben forgott , hogy hivatalától megfosztatik, mert

a probabilitás gyalázatos tanát, melyet a szerzet hir-

det, nem akarta elismerni. Maga a jezsuiták nagy

dicsöitöje az „els század" irója mondja a szer-

zetrl: „A társaság tagjai a föld minden részében

elszórvák, számtalan népek és országok közt fel vannak

oszolva, de csak a lakhely különbsége választja el

ket, nem a meggyzdésé; csak a nyelvé, nem az^

érzésé ; csak az arcvonásoké , nem az erkölcsöké. E

megmérhetetlen családi körben a római úgy gondol-

kozik
,
mint a görög, a portugall úgy mint a brazíliai,

az irlandi úgy mint a sarmata ,
a spanyol úgy mint

a francia, az angol úgy mint a németalföldi s mind
e különféle emberek közt nincs viszály és versengés ,

mely elárulná, hogy többen vannak egynél!"

G-retz or jezsuita íija: ,jA társaság tanítói je-

lentékeny számú theologiai munkákat szerzettek ; mi

mindannyian ugyanazon tant valljuk s azt számtalan
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helyen egyentént és nyilvánosan hirdetjük iskoláink-

ban. "

A szerzet constitutiói nyiltan megkövetelik a tan

egységét se szabálytól nem trnek eltérést. E tekin-

tetben így szólnak: „Miadnyájunknak ugyanazt kell

hinnünk s amennyire lehetséges , ugyanazt beszélnünk..

Különböz tanokat sohsem kell megengedni ,
sem szó-

val társalgásban vagy nyilvános oktatásban , sem Írás-

ban könyvekben, mely utóbbiak nem is juthatnak nyil-

vánosságra a generális engedélye és rendelete nélkül ;

ki ez okból a könyvek vizsgálatára legalább három,

egészséges és tiszta tanokkal, és érett itéltehetséggel

biró embert fog kinevezni. A nézetek egysége s össz-

hangja a legnagyobb gonddal ápolandó, és soha sem-

mit sem szabad megengedni ,
ami azzal ellenkeznék."

A jezsuiták gyalázatos erkölcstanának
"

élén a

a probabilismus , azaz a valószínség áll, melynek

segélyével az ember lelkiismeretét bármely tett iránt

megnyugtathatja ,
ha csak talál egy valószín véle-

.ményt, mely mellette szól; vagyis oly véleményt,

mely csak némi fontosságú okokra ,
st csupán

egy jelentékeny tanító tekintélyjére .
támaszkodik. Sze-

rintök lehet két vélemény egymással homlokegye-
nest ellenkez s mégis egyenlen valószin és érvé-

nyes. Diana jezsuita mondja egj ily eltérés alkal-

mával : „Pöntius és Sanchez egészen eltér vélemény-

ben vannak , de miután mindketten tudós férfiak va-

lának, mindegyiknek nézete probabilis. Ily esetiben a

választás nem lehet nehéz, az ember azon véleményt

követheti, mely leginkább Ínyére van;" S a Manó



még tovább megy, és mondja: „Megtehetjük azt, amit

egy valószín vélemény szerint megengedettnek .
tar-

tunk, habár az ellenkezt biztosabbnak találjuk is."

Pilliucius ugyanazt megersíti : „Meg van engedve

egy kevésbbé valószín vélemény szerint cselekedni,

habár kevésbbé biztos volna is. Ez minden újabb író-

nak véleménye."
A híres E s c o b a r , egyszersmind a legveszé-

lyesebbek egyike, e gyalázatos okoskodásra felteszi a

koronát, írváíi: „Szabad-e kevésbbé valószín nézete-

met követnem , mellzve egy valószínbbet ? Kétség-

kívül ; még a teljesen valószínt is mellzhetem ; st
szabad egy valószínbb és biztosabb véleményt felad-

nom s egj másnak nézetét követnem, ha csak ez is

valószín.'^

A gyóntatószékben a jezsuita saját meggyzdése
ellenére is megadhatja az absolutiót vagy megtagád-

natja azt, csak találjon egy jezsuita írót, kinek vé-

leményére támaszkodhatik. „Mert, úgymond Lay-
mann, egy tanító annak, aki tanácsot kér tle, ad-

hat ilyet, nemcsak saját, hanem egy másnak való-

szín véleménye szerint is ,
ha ez a tanácsot kér

személyre nézve kedvezbb és kellemesebb. így Vas-

quez, Sanchez, Lopez és Escobar is. St úgy hiszem,

nem íog helytelenül cselekedni , ha annak, ki t kér-

dezi, oly tanácsot ad, melyet valamely tudós valószi-'

xunek nyilvánít, habár maga azon biztos meggy-
zdéssel bír is, hogy az hamis és téves."

A gyóntatószékrl e tekintetben írja Escobar:
„Szabad-e a gyóntatónak, saját nézete ellenére, gyónó



gyermekének egy másik, kevésbé valószín nézetet

ajánlania , hogy azt valamely tehertl megmentse ?"

Vasqnez és Belanus erre feltétlen igennel felelnek.

Escobaf folytatja: „Ha a gyónó kéri a gyóntatót, mon-

daná meg neki, mely vélemény a valószínbb
, akkor

az köteles neki azon véleményt mondani , melyet maga
is követ. De midn csupán gyakorlati kötelezettségrl

van szó, akkor a kevésbbé valószín véleményt is ajánl-

hatja neki; st annálinkább ajánlatossá teendi magát
mint tanácsadót, ha igen gyakran azt tanácsolja, amit

könnyebben és csekélyebb hátránynyal lehet
. meg-

tenni."

Ily nézetekkel- könnyen túlteheti magát valaki

minden isteni s emberi törvényen, mert mindig fog ta-

lálni egy eldöt
,
M tana vagy példája által bebizonyítja,

hogy magát azokon túltette
,
minek gyakorlati követ-

kezménye csakhamar napvilágra is jut. B.auny jezsuita

írja : „Ha a gyónó valamely valószín véleményt köve-

tett, a gyóntatónak fel kell t oldoznia
,
habár saját vé-

leménye ellenkezik is a gyónóéval, ily esetben megta-

gadni tié az absolutiót bn, mely már természeténél

fogva halálos. Ezt tanítják Yasquez , Sanchez és Suarez

is." Kétségkívül új neme a halálos bnnek, melyrl sem

az evangélium ,
sem az egyházi atyák nem tudnak sem-

mit. De hiszen a jezsuiták egy új . evangéliumot s új

sorá.t az egyházi atyáknak produkálták, amint Escobar

Moral-theologiájának bevezetésében maga is dicsekedve

állítja.

E tan, melynek veszélyessége s ferdesége oly

nyílván szembeötlik, még a jezsuiták közt is talált ellen-



zökre, s páter Gr on z a 1 e s, bár maga is a probabilismu!

tanában nevelkedett fel
, egy könyvet írt ellene s azt í

szerzet akkori generálisának, 1 i v á n a k be is küldt<

Eómába. Ez azonban elvetette a munkát, ,,mert azon j(

tan, melyet a- loyoliták általánosan követnek, alkalma-

sabb az emberek lelkének vezetésére s könnyebbé tesz

az üdvösség útját." A becsületesen gondolkozó Gonzalei

tehát .elutasíttatott s hallgatásra kárhoztattatott. XI

Ince pápa azonban hirét vette a könyvnek, -megparan-

csolta , hogy másolatát hozzá küldjék be s a szerz né-

zeteit helyeselvén, elrendelte annak kinyomatását. A

jezsuiták ugyan fogadalmat tettek a pápa iránti feltétlei

engedelmességre ,
de e fogadalom is olyan , hogy csal

akkor tartják jneg, ha akarják; a jezsuiták tehát nen

tördve a pápával, nem nyomatták ki a munkát. Oliví

halála után Ince. minden követ megmozdított, hog]

Gonzalest juttassa helyébe ,
s csak ekkor ,

öt évvel utóbl

merte ez könyvét kinyomatni, de ekkor is úgy, hog^

elbb nagyon megszelidítette. Minden assistense felszólal

ellene
, valóságos vihar keletkezett a szerzetben s eg}

közgylés elhatározta letenni a generálist, kit csak í

pápa és császár egyesült ereje volt képes hivatalába]

megtartani. Tehát valóban korlátlan úr-e a generálig !

Korlátlan úr mindaddig, míg szem eltt tartja a szerze

önz céljait, de ha igazat mondani, vagy becsületes lenn

akar,
~ is épBU úgy büntethet

,
amint e bnökért i

szerzet bármely tagját büntetheti.
'

A szerzet ártalmas, veszedelmes volta nem annyin

annak egyes tagjaiban, mint inkább azok összeségébei]

azon szellemben rejlik , mely azt keletkezésétl fogv
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.tleiigi. A mondottak, s fleg a probábilismus tanának

smerete folytán bárki be fogja látni, hogy a jezsuita a

^yóntatószékben a bibliával s az egyházi atyákkal be nem

rheti,más kalauzra van szüksége, M neki a bnt nem az

rök igazság ,
hanem a relativ hasznosság világában mu- .

atja meg. B célból a jezsuita theologusok nézetei ösz-

zeállítattak s a fiatal papok ezeket használják irány-

d(5ul a gyóntatószékben. így keletkezett a moraltheolo-

ia kézikönyve ,,a legjobb Írókból," mindenekfelett

iiguoriból kivonva Moulet által; mely érdekes és

gyakran meglep munkának címe : „Compendium Theo-

ogiae morális quod ad usum theologiae candidatorum

x.váriis auctoribus praesertim ex B. Liguori excerpit J.

*. Moullet olim professor fcheol. mor. Superiorum per-

lissu. Priburgi Helvetiorum, apud A. Labastron^ 1834,

[ét kötetben. E munka különben nagy titokban tartatik

igen nehéz egyes példányaihoz hozzáférni.

Sajátságos, visszataszító benyomást tesz látnunk

lily tömegét a furfangoknak és sophismáknak használ-

ík a jezsuita erkölcstanítók, hogy a bíínrl való néze-

3ket, st a bn öntudatát elhalványítsák; úgy hogy

égre szinte azon eredményre jutunk, hogy tulajdonkép

lig lehetséges vétkezni, mert mindenütt „többé vagy
evésbe valószín" nézetektl függ a dolog, melyeket

álámely bn elkövetésérl táplálunk.

Minden tisztességes ember, a mai civilisált vi-

Lgban meg van gyzdve az eskü szentségérl , . s

lindenki tudja, hogy a törvényszékek sok esetben csu-

án eskü alapján kénytelenek nagyfontosságú Ítéleteket

ózni. Az idézett kézi könyvben az eskürl olvassuk:
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„Kérdés : mire'köteles egy .ember ,
ki hamisau és á;

mányosan esküdött ? Felelet : a vallásnál fogva mi:

sem kötelezhet, mert nem tett igaz esküt. Törvényszé

szempontból kötelezhet azonban megtenni azt, ami

hamisan és ármányosan megesküdött." A mi gyár

felfogásunk szerint a hamis eskü már magában is bn
azt soha tenni nem szabad. A jezsuiták tana szeri]

azonban elég, ha az esküvésnél azon szándékot sze;

eltt tartjuk , hogy eskünket nem fogjuk megta:

tani, mert ez esetben isten és lelkiismeretünk el

.
bnt nem követünk el. A törvényszék eltt ugya

lehetnének a dolognak kellemetlen következménye

de éhez .a gyóntatószéknek semmi köze. Escoba
erre nézve mondja : „Ha esküvel ersítek oly ig(

retet, melyet nem szándékozom megtartaiii, valjc

meg kell-e azt tartanom ? Cassius szerint igen, másc

szerint nem." Busénbaum ezen tételt állítja fel

„Aki csak külsleg esküdött, anélkül, hogy a vélemény]

nézve is esküdnék, nem köteles az esküt megtartan

niert valójában nem esküdött, csak játszott az esküvé

így Sanchez, ki még hozzáteszi, hogy ebben minden u

megegyezik, és páter Suarez azt mondja, hogy ez vala

mennyi eltt kicsinált dolog."

E gyalázatossággal rokon az amfibologia vagy:

kétértelmség tana, mely szerint az ember használhe

kétértelm szavakat úgy, hogy látszólag más értelm(

tulajdonit nekik, mint valóságban. Minden becsületí

ember az ily eljárást hazugságnak, csalásnak fogja ta,i

tani. A jezsuita páter R e g i n a 1 d egészen más véle

menyben van ; szerinte ez nem hazugság, mert az, am



valaki ily mö.don vall, az értelmezése szerint igaz,

habár a hallgató értelmezése vagy a közönséges magya-
rázat szerint hamis volna is. S t o t z részletesebben fej-

tegeti a. dolgot s azt mondja, hogy az sem csalás, ha a

hallgató valóban megcsalatik ,
mert „ez esetben az

ember nem eszközli, csak megtörténni hagyja a csaló-

dást. Ily kétértelmséggel nemcsak a közönséges élet-

ben szabad élni, hanem eskvéskor is." Snarez e

tárgyról igy szól: „Magában véve nem helytelen dolog

esküvés: alkalmával amfibologiával élni
,
miért is ez nem

mindig hamis eskü. Ez ép oly. biztos, mint általános vé-^

lemény. Oka ennek : hogy csak az hazugság, ami ma-

gának a beszélnek gondolataival ellentétbén áll, mert

ez nem kötelezhet azokat a hallgató gondolataival össz-
^

hangzásba hozni. Aki azonban kétértelm kifejezéseket

.használ, arról nem mondhatni, hogy saját gondolatait

mondja ki, mert szavait csak azon értelemben veszi,

melyben saját gondolataival megegyeznek. Ennélfogva

az, amit mond, nem hazugság s ígj magában véve nem

helytelen dolog úgy beszélni, mert helytelenné csak a

hazugság által válhatnék. Ebbl továbbá azon következ-

tötés vonatik , hogy nem követ el hamis esküt, aki az

ily nyilatkozatot esküvel ersíti, mert ez eskü által isten

nem hivatik bizonyságot tenni egy hazugság mellett,

miután nincs hazugság a dologban.

Miután azonban vannak esetek, melyekben nem
lehet hamarjában ily kétértelm szót találni, nehogy az

ember zavarba jöjjön, a hazugság és ármány szelleme,

egy kitn segédeszközt, a lelki tartalékot találta fel.

Lényegében véve ez is hazugság, mint a többi,. mert ab-



ból áll, hogy az ember ahpz, amit kimond, valamit gon-

dolatban hozzá tesz, vagy valamely körülményt hozzá-

gondol, miáltal az, ami mondatott, értelmét elveszti,

vagy egészen más értelmet kap. E lelki tartaléknak a

jezsuita theolognsok nagy fontosságot tulajdonítanak, s

hogy kellleg megmagyarázza ,
S a n c h e z példákkal

illustrálja. „Ha valaki, úgymond, gyilkosságban bnös,

melyet egy páteren elkövetett s késbb ez ii'ánt kérdez-

tetnék, szabad azt felelnie :,,nem öltem meg t", azon

lelki tartalékkal, hogy „születése eltt." Az ily csel,

— mond Sanchez, ki nagy tekintélylyel bir a szerzetben

igen hasznos sok dolognak
•

eltitkolására, aminek el kéli

.titkoltatnia, s amit hazugság és hamis eskü nélkül nem
lehet máskép, mint ezen módon eltitkolni. Dy csellel

szabad jogszer módon élni, valahányszor.az ember tes-

tének, életének, becsületének megóvásáról, vagyonának
védelmérl vagy valamely erény gyakorlásáról van szó.

A probabilismus és a lelki tartalék hatalmas fegy-

verek egy lelkiisjieretlen ember kezében s hajlandók

volnánk azt hinni
, hogy ezzel a jezsuiták minden eset-

ben beérték. Nem ígj történt azonban. Ezen eszközök-

höz a jezsuiták még egy harmadikat adtak, t. i. a szán-

dék irányzásának módját,
— methodus dirigendi inten-

tiones. E tan szerint bármely tett megsznik, bnös

lenni, amint az ember elkövetésekor nem magára á bn-
tettre, hanem valamely más, megengedett célra irá-

nyozza szándékát. Bnös tehát csak az, ki a bnt csupán

kedvtelésbl, csak a bn kedveért követi el. Olyan ember,
ki ezt tegye igen ritkán találkozik, mert alig követtetik el

a világonbn cél nélkül, még pedig oly cél nélkül, mely
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bünteleimelí is tekintiietö. C a s s i u s úja :
, j
Aki pofont

kapott, rögtön visszavághat még karddal is, nem ugyan
azon szándékkal , hogy magát megboszulja, ami tilos,

hanem .hogy a szégyent és gyalázatot magáról elhárítsa."

Hurtado e tételt a következ példával világosítja

meg:„A fiú halálos bün elkövetése -nélkül, örülhet

atyja halálán
, mert javait örökli ; a javadalom élvez

pedig örülhet azén, kinek évdíjat kell fizetnie. TJgyanez

áll azon egyszer óhajtásról, melylyel a nevezettek emlí-

tett okokból az illetk halálát kívánják, csak ne történ-

jék ez gylöletbl, vagy más súlyosan vétkes indokból."

Ezek a jezsuita erkölcstannak alapelvei, melybl
számzve van az erény és becsület !

Az óvatosság anyja a bölcseségnek, bár van oly^

óvatosság is, mely a gyávaság szülötte. Pilllucius

írja: „Bün, hazugság és hamis eskü, valótlan dolgot

esküvel ersíteni
, ha ez eszközt észszer ok nélkül

használjuk, ámbár valószín az is
, hogy szigorúan véve

még ez esetben sem hazugság vagy hamis eskü." Les-
s i u s írja : „Ha a gonosztevnek nincs reménye, hogy

tagadással kivágja magát, például akkor, midn látja,

hogy bne könnyen rábizonyítható ,
akkor köteles az

igazat megvallani, mert ez esetben nincs többé oka a

valót, eltitkolni. Amig azonban remélheti, hogy a taga-

dás segélyével megmenekülhet, addig nem köteles az

igazat megvallani."

.. Castragalao még egy nagy lépéssel tovább

megy, a gonosztevkrl mondván : „Ha valamely go-

nosztev netalán oly bntársakat árult volna el, kiket

nem kellett volna felfedeznie, akkor ezek védelmére
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köteles kétszín esküt tenni, ha remélheti, hogy ezáltal

a rajta elkövetett igaztalanságot jóvá teheti;. mint mon-

dom, erre jog és méltányosság szerint köteles, ha rósz

szándékúlag fedezte fel ket." Szép példát találunk erre

T am b urininál : „Nemcsak a bnös, ha például pap,

hanem mások is esküdhetnek ily kétszín módon világi

bíró eltt arra, hogy a pap a kérdéses bnt nem követte

el, azt értvén ezalatt, miszerint nem követte el oly mó-

don, hogy k kötelesek volnának azt egy világi bíró eltt

bevallani, mert e törvényszék papokra nézve nem ille-

tékes."

A jezsuiták mindig és mindenben a célt helyezik

eltérbe és azt ruházzák fel dönt súlylyal; az ember

ígérhet és esküdhetik amire ak^r , csak az ígéret

és eskütétel pillanatában az legyen szándéka , hogy
nem fogja azt teljesíteni, és — minden rendben

van. E s c ob a r és M o 1 i n a tanítják : „hogy az ígéret

nem kötelez, ha nincs szándékunk magunkat általa le-

köttetni
, midn teszszük. Ha tehát. ezt mondjuk: Meg

fogom tenni, csak azt értjük ez alatt, hogy meg fogjuk

-tenni, ha addig akaratunkat meg nem változtatjuk, mert

nincs szándékunkban ezáltal magunkat akaratszabadsá-

gunktól megfosztani." >
-

Ez épületes elvnek gyakorlati alkalmazására meg-
tanít Gordon, mondván: „Ez elvbl igen helyesen
azon következtetés szokott levonátní, hogy annak, kinek

^gy egyházi szerzetbe való lépésekor azon határozott

szándéka van, hogy szüzességre nem kötelezi magát,
nem is szükséges a szüzesség fogadalmát megtartania."
S án eh ez megjegyzi : „Aki kényszeríttetik egy ni

•Jezsuiták tSrt. III. 5
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személynek házassági ígéretet tenoi, ennélfogva esküt

is tehet rá, hogy el fogja venni, inagában hozzá gondol-

ván : ha kénytelen leszek azt tenni, vagy^ ha .kedvem

.lesz reá. Hasonló esetekben arra is. esküdhetik valaki,
''

hogy nem igért semmi olyast, amit kénytelen volna

,. megtartani, mert a bíró kérdésének értelme végre is

csak az lehet, ha igért-e valamit azon szándékkal, hogy

magát rá lekötelezze? Mire igazsággal és minden lelki

tartalék nélkül felelni lehet: nem Ígértem."

Laymann még határozottabban fejezi ki magát

morál-theologiájában : „Hazudni annyi, mint saját tu-

^ dásimk és lelkiismeretünk ellen szólanij vagy szavak

által külsleg megértetni valamit, amit belsleg lel-

künkben hamisnak tartunk, de a kérdéses esetben a be-

szél nem azt akarja megértetni, ami hamis, hanem azt,

ami való; mert azért tartja vissza . szavainak egy részét

lelkében, hogy a kimondott szavak, ezzel összekötve ki-

tegyék azon valódi értelmét, melyet kifejezni szándéká-

ban áll; tehát nem hazudik."

A jezsuiták gondoltak arra is, hogy mások ugyan-
ez elveket eUenük is felhasználhatják a gyóntatószék-

ben, s S a n c h e z, Hurtadoval és Navarrával egyetér-

töleg mondja: „Ha a gyónó valószínséggel hiszi azt,

hogy a gyóntató nem fogja neki az absolutiót megadni
•ha szokásos bíinét meggyónja, akkor kétértelm kife-

jezés használata által eltagadhatja szokását, úgj, hogy
. gyónásánák értelme ilyetén legyen: nem vagyok feltét-,

lenül mentt a vétkezés szokásától, csupán jelen gyóná-

som tekintetében." ..
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Szóltunk a hazugságról, s hamis eskürl és lát-.-

tuk, hogy ezekre nézve a jezsuita theologusok igen

alávaló elveket állítanak fel. Lássuk most, mikép'

traktálják a t o 1 v a j 1 ás t. Compendiumjokban (I. köt.

323. 1.) a következket olvassuk : ,,Aki végszükségben
. mástól elveszi azt, ami magának vagy övéinek fenntar-.

tására szükséges, nem követ el lopást. Dy szükségben

ugyanis minden tárgy közös, legalább használatára néz-

ve, mert természettl fogva mindenkinek joga, st köte-

lessége életét fentartani." Lessius már meszszebb

megy, s a lopást nemcsak a végszükség esetében tanítja

megengedettnek, hanem sürget szükség esetén is, és

Escobarra hivatkozik, ki hasonló nézeten van. Sa
Manó erre. nézve mondja hírhedett aphorismáiban :

„Nem bn valakitl titokban elvenni azt, amit úgyis

ideadna, ha kérnk tle, ámbár nem akaija, hogy titok-^-

ban vegyék el tle; az sem szükséges, hogy az ilyet-

neki visszaadjuk." Itt írva találjuk azt is, hogy nem bíin

valakitl elvenni valamit, amire az illetnek nincs szük-

sége s aminek hasznát nem veheti. .Kisebb összegekre

men, ismételt lopás szelídebben ítélend meg, mint

nagy összegnek egyszerre való ellopása, amint ezt San-

chez, Navarra, Eebellus, Lessius és Eodriguez jezsuiták

tanítják. Ez alávaló theoria indokolása. valódi jezuitikus

raffinirozottságot árul el, amint azt S a n ch.e z fejtegeti,

mondván, hogy a meglopott könnyebben vigasztalódik

kára felett
,
ha azt apránként s idközönként ,

mint ha

egyszerre szenvedi. .

Még nevezetesebb a jezsuiták tana a házi- és

családi tolvajlások tekintetében. Az moráljok sze-

5*



rint a cselédeknek teljes joguk van azt, amit gazdáik

tlök, saját véleményök szerint igazságtalanul meg-

tagadnak, magoknak ellopni. Ha tehát egy szolgáló

azt hiszi, hogy munkájáért nagyobb bért vagy jobb

táplálékot érdemel, mint a mint kap, azáltal kár-

pótolhatja magát , hogy ellopja úrnjétl azt
,

amit

6Z tle megtagad. Tamburini jezsuita írja: „hogy

az, aki ez esetben titokban fizetteti meg magát ,
a

lelkiismeret Ítélszéke eltt nem tolvaj ,
és nem vét-

kezik, st hogy még az elöljáróság eltt is esküt te-

het reá, hogy mitsein lopott, azt gondolván alatta:

semmi olyast, mi t meg nem iUette volna,
— az

ma már minden moralista eltt kicsinált dolog."

Bauny e tételt kiterjeszti, mondván: ,,Cselédek, kik

bérök kicsinysége felett panaszkodnak, azt önhatalmú-

lag felemelhetik, gazdáik vagyonából annyit tulajdo-

nítván el magoknak, amennyit szükségesnek tartanak

arra, hogy kikötött béröket munkájokkal kell arányba

hozhassák.

Ha a jezsuiták a cselédek lopásaira nézve ily

ruganyos raoráltanokat állítanak fel, nem csudálhat-

juk, ha ez elveket a családi életre is kiterjesztik.

Azon számos tételekbl, melyeket jezsuita munkákban

találunk, s melyek a családi tolvajlást mentik vagy

épen szépítik, csak néhányat akarunk ehelytt felhozni..

S a Manó írja: „A hitvestl vagy az apátóL nem :

jelentékeny dolgot eltulajdonítani nem tolvajság.
"

Gordon tanai szerint a fiú ellophatja apjától azt,

amit ez neki
,
ha kérne tle, önkényt megadna, vagy

azt, amit valamely jámbor célra, vagy illend ,
állá- j
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sával megegyez mulatságra akar fordítani. Ugyané
nézetet E s c o b a r és S t o 1 1 z M á-t é is védelmezik.

Merészebben még soha isten negyedik parancso-

latát gúny tárgyává nem tették, mint a jezsuiták te-

szik tanaik által, kik vallásunk nagy alapítójának

szent nevét aljas , nagyravágyó ,
eszközökben nem vá-

logató céljaik köpönyegévé silányítják!

A nknek megengedi Gordon, hogy férjeik

vagyonából gazdálkodjanak, ha valamely" . állásukhoz

mért ajándékot akarnak tenni, például a jezsuiták-

nak, _ vagy ha alamizsnálkodni , vagy féijök lelki

üdvét elmozdítani akaiják. Ez utóbbi természetesen

legtökéletesebben- úgy történik , ha a jezsuiták által

jó pénzért misét mondatnak féijökért.

Az özvegyeknek Keuter János jezsuita a

következ tanácsokat adja : „Ha a férj halála után

több adósságot hagy hátra
,

mint vagyont , a n ez

utóbbiból elsikkaszthat annyit, amennyi maga és"

gyermekeinek fenntartására, szükséges. Oka ennek az,

mert neki ez eltartásra minden más hitelezket meg-

elzleg joga van. Ha tehát ily esetben a ntl esküt

Mvánnának arra, hogy mitsem tett félre, akkor ez

.esküt nyugodt lelkiismerettel leteheti, mert értelme

csak az , váljon sikkasztott-e el olyasmit, ami nem
az övé? Egészen így állna a dolog akkoi; is, ha a

férj még életében neki engedné át vagyonát." Mások,
kik kevésbé egyházi módon gondolkoznak, az ily

eljárást közönséges csalásnak tekintik.

Laymann szerint az oly fiúval, ki szüleinek

hagyatékából testvéreinek hátrányára valamit a maga



számára félre tett," szeliden kell bánni, hacsak na-

gyon cifrán nem- gazdálkodik ,
s ha biztos benne,

hogy többet használt szüleinek ö
,
mint sem többi

testvérei. Mily ég és foldnyi különbség e tanok és

isten egyszer, becsületes, határozott parancsa közt:

Ne Ippg !
-
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XXIII. Fejezet.

(A gyilkolás szabadsága.)

Szükségtelen lesz magyarázni azt , hogy a je-

zsuiták ez idézett elveket csak akkor alkalmazták, mi-

dn érdekök úgy kivántá
, vagy midn ellenségeiknek

árthattak velk. Ily esetekben nem genirozta ket
istennek ötödik parancsolata sem : Ne ölj ! Páter E s-

c b a r a többi közt így ír az orgyilkolásról : „Or-

gyilkos az, aki valakit megöl, ki erre nem is gon-

dol; ez okból az, ki ellenségét öli meg, nem mond-

ható orgyilkosnak, habár lesbl mérte is rá a halálos

csapást ,
mert az ellenségnek mindig készen kell lennie

"

a legrosszabbra is. Aki egy ellenségét megöli, kivel

azon Ígéret mellett békült ki, hogy nem fog többé-

élete után törekedni , tulajdonképen szintén nem mond-
ható orgyilkosnak ,

kivéve ha szorosabb barátsági kö-

telék fzte volna a meggyilkolthoz. Ez csak akkor

volna orgyílkosság ,
ha az illet a kibékülés után egér

szén bizalmas barátságban élt volna azzal, aMt megölt,
ha vele evett

, mulatott
,
szóval ," ha kölcsönös maga-



yiseletök olyan volt, hogy a régi gylölségnek többé

semmi nyoma nem volt észrevehet."

"Az emberölés, azaz oly halál, mely nem gyil-

kolási szándékból elkövetett testi sértés folytán áll

be — a jezsuiták tanai szerint halálos sértés, például

egy pofon által igaz"olható, ha az illet nem boszúbóí-

hanem megsértett becsületérzésbl ölte meg a sértt ;

mert E s c o b a r mondja, hogy aki pofont kapott, becste-

lennek tekintetik. St, ha a jezsuitáknak hinni akarunk,

akkor meg sem kell várnunk, míg valaki álta,l ily

módoii megsértetünk, hanem ellenfelünk megölése
által a szándékolt sértés elkövetését megakadályozhatjuk.

Lessius ezt egészen magától értetd dolognak te-

kinti s Na varr a Péterre hivatkozik, ki áltáljában

szól sértésekrl, melyek közt természetesen a pofon-

nál nincs érzékenyebb, s emellett ^ megjegyzi: „Álta-

lánosan el van fogadva (t. i. a jezsuitáknál) , hogy a

sértt meg szabad ölni, ha a hantáimat máskép el-

hárítani nem lehet." A fentebb említettek nézetöket

azzal indokolják, hogy a becsület fontosabb az életnél,

s miután életünk védelmében meg van engedve vala-

kit megölnünk ,
annál inkább meg van engedve egy

pofon miatt a sértt megölni.

Amicus szerint: „Papnak mindenképen szabad

a rágalmazót megölnie ,
ki róla vagy szerzetérl sú-

lyos bnök hírét terjeszti." Caramuel még tovább

megy, mondván: „a pap bizonyos körülmények közt

mégölheti a rágalmazót, st lehetnek esetek, melyek-

ben kötelessége ezt megtenni."



Megborzasztjá az embert azon mód, üielyón e

rettenés tbepria a családi életre alkalmaztatik. G-ob a-

t u s szerint, ki nézete támogatására a régibb F a c u n-

dusTa hivatkozik, „a fiúnak meg van engedve örülni

a részegség állapotában apján elkövetett gyilkosság

felett
,
valamint azon nagy kincsek felett . melyek

apja hagyatékából rá esnek." Sa Manó valódi sophis-

tíkával felhasználja' még a hazafiság érzelmét is, és

azt mondja, hogy a. haza védelmére a fiúnak, még apját

is meg szabad ölnie. Facundus a vallással él visz-

sza ily célra, mondván: „Keresztyén és katholikus

fiúk atyjokat eretnekségért bevádolhatják ,
ha ez ket;

vallásuktól el akarná téríteni, még akkor is, ha bi-;

zonyosan tudják , hogy apjok ennek folytán el fog

égettetni vagy kivégeztetni." T o 1 e t u s pedig hozzá

teszi, hogy ily apától fiai nemcsak minden ellátást

megvonhatnak ,
hanem azt még meg is ölhetik , Jia

ket ervel vallásuk elhagyására akarná kényszorítni.

így éltek vissza a jezsuiták gyalázatos módon az-

emberi szív legnemesebb érzelmeivel, a hazafisággal s a

vallásossággal, hogy velk véres bíinöket szépítsenek,

melyeknek már gondolata is undorral tölt el minden be-

csületes lelket. Nem kevésbé értettek a jezsuiták ahoz,

mikép lehet az emberi terniészet apró gyarlóságait s

alávaló szenvedélyeit céljaikra kizsákmányolni. így á

férjnek megengedik, hogy házasságtör nejét megölje.

Filliucius csak azt kívánja, hogy ne tegye ezt- a

bíró itéletmondása eltt. „Miután azonban a bu"ó vég-
zése kimondatott

, úgymond ,
a férj a legkisebb vét-

kezés^ nélkül megölheti nejét, de minden gylöletnek



s bosszúvágynak távol kell lennie lelkétl." E s c o b ar

errl mondja: „Én e véleményt ma általánosan elfo-

gadottnak tartom. St sokan azt állítják, hogy az üy
emberöléssel a megcsalt férj nemcsak fiait vagy cse-

lédjeit ,
hanem bármely idegent is minden bn nélkül

megbízhat."

Könnyen elképzelhet, hogy az efféle theoriák a

keletkezben lev emberi élet iránt, sem viseltetnek

kímélettel. E s c o b a r ígj okoskodik : „Szabad-e egy

(terhes) leánytól a még nem él magzatot elhajtani,

hogy életét, becsületét megmentsük ? S a n c h e z ál-

lítja, hogy az els esetben szabad, másodikban nem.

Azonban tudjuk, hogy egy tudós férfi azt állítja,

hogy e különbség nem függ össze egymással; ha

szabad volna ezt tenni az életért , miért - nem volna

szabad "a becsületért is?" Mindjárt példát is hoz fel

reá: „Egy leány meg akarja magát ölni, hogy a

gyalázatot elkerülje. Szabad-e neki a
~

magzat óhajtá-

sát tanácsolni ?" Lugo szerint szabad
j
ha ez az egyet-

len eszköz t szándékától eltérítem, mert ezáltal nem
roszra csábítjuk a leányt, hanem két rósz közöl a

kisebbet választjuk ki számára."

XI. Ince e tételt ugyan kárhoztatta, de a je-

zsuiták szilárdan álltak mellette, st nemsokára férjes

asszonyoknál is megengedték ugyanezen eszközt ,
al-

kalmazni. M a r i n i megjegyzi : „Fontosabb a kétely,

váljon, ha a csira minden valószínség szerint már

él
,
szabad-e a nnek

, önmaga fenntartása céljából

oly eszközöket használnia
, melyekrl erkölcsileg meg

van gyzdve, hogy a csirát meg fogják ölni?. Na-;
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varra, Aragon, Bauny, Henriquez, Sanchez és Ca-_

strapalao mondják, hogy a n nemcsak érvágást, de más,

saját testére üdvösen ható eszközöket is használhat,

habár általok a csira megöletnék is. Éhez járulok én is,

s ez oly igaz, hogy még akkor is , ha ez eszköz ép oly

ártalmas volna a csirára, amily üdvös az anyára nézve,

ez azt mégis használhatja ,
niert használata által csak

önmagát fenntartani , nem pedig a csirát megölni szán-

dékozik, merteimek halálát csak megtörténni engedi ,

niint a nevezett irók tanítják."

Curiosüm kedveért felemlítjük e helytt a trap-

pista Debreyne nézetét is
, hogy lássuk, mily szak-

ért spekulátiökba bocsátkoznak a zárdák örök szíízes-

ségben él lakói. „Kisérletek a Moráltheologia mezején,
a theologia és orvosi tudományhoz való viszonyában",

-^

e cím alatt jelent meg 1543-ban a jámbor trappista mun-

kája , melyben többi közt a szülészetrl is elmélkedik s

azt kívánja, hogy á császárvágás alkalmaztassék mindan-

nyiszor, valahányszor valamely akadály arra kényszeríte-

ne, hogy a gyermek, hogy a napvilágra hozható legyen,

feldaraboltássék ; ha pedig sebészt nem lehet kapni, a

papok minden teketória nélkül csinálják meg az operá-

trót az anya hulláján. Álláspontja az, hogy az anyát,

kimar meg van keresztelve, mindig fel kell áldozni,

hogy meglehessen menteni a gyermeket , melyet külön- .

ben nem lehetne megkeresztelni. Ezt megkívánja a pro-

cessus minden korszakában , st még azon esetben is,

ha az anya a fogantatás után 16 vagy húsz nappal meg-"
halt. Miután azonban még az orvos is nehezen ismerheti

meg a terhességet a harmadik hónap, eltt, következik,
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hogy temetés eltt majd
' mindén asszonyt fel kellene

vágni. Hy mniatságolíat szán e jámbor barát páptársai-

nat. E munkában
, melynek minden lapja határtalan

tudatlansággal ékeskedik, Debreyne különben csak

Congiamila nagy inquisitort követi
,
ki Palermobán

élt s Qgj „szent embryologiát" adott ki
, melyben a csá-

szárvágást mindenütt megparancsolja ,
s a nehéz szülést

varázslásnak és az ördög gonoszságának tulajdonítja.

Ily ,
az emberi természet legszentebb érzéseit láb-

bal- taposó elvek mellett, felesleges bvebben fejteget-

nünk, mily világításban látják a jezsuiták a politikai

gyilkosságot, ha nekik vagy pártjuknak válik hasznára.

Irataikban számos helyet találunk, melyeken a király-

gyilkolást helyeslik és védelmezik. A jezsuiták tagad-^

ták s tagadják ugyan váltig , hogy valaha e nézeteket

hirdették, s ami ez irányban fejökre olvastatott, azt

szokott szemtelenségökkel koholmánynak nyilvánították,

vagy pedig szavaikat nyomorult és nevetséges módon

félremagyarázni igyekeztek , felfedezvén, hogy e helye-

ken "csak zsarnokokról vau szó , nem királyokról. Köny-

nyen felfogható ,
miért törték magokat utóbb kézzel

lábbal azon, hogy á királygyilkosság tana terjesztésének

vádját elhárítsák magokról. Minél inkább haladt a vi-

lág, annál nagyobb szükségök volt a királyoki'a s ezek

lelkébl ki kellett minden bizalmatlanságot irtani.

De mit jelent a „zsarnokok" szóval való szójáték?

A jezsuiták tettei és iratai elenged világossággal el-

árulják, kiket értenek k a zsarnokok alatt. Zsarnok

volt elttök minden „eretnek" uralkodó, minden ^király^

ki nagyravágyó terveiket nem szolgálta s nem akart a



szerzet dicsségére vétkezni. Ramiald erre vonatko-

zólag mondja „a keresztyén köztársaságról" írt mun-

kájában : „Eretnek azon uralkodó
,
ki egyházi ügyekbe

avatkozik, ki a püspökök által elitélt eretnekeket ki nem
üzi az egyházból, aki megengedi, hogy egyházi végzések
ismét kétségbe vonassanak, ki eretnek könyveket M nem

írt, az eretnekek gyléseit meg nem akadályozza, tör-'

vényeiben nem az egyház törvényeihez alkalmazkodik
,

az egyház terjeszkedését nem támogatja, aki vonakodik az

egyházi zsinatok dekrétumait helybenhagyni ^és kihirdet-

ni. Amint valamely uralkodó ezen kötebsségeit megszegi,

megsznik jogszer uralkodó lenni
,
tehát elveszti jogait

és zsarnoknak tekintend." S váljon a legújabb kor ese-

ményei, fkép Austriában, nem azt mutatják-e, hogy a

jezsuiták
— mertk vezérei az ultramontán mozgalom-

nak — még ma is ugyanezen elvekbl élnek ?

De hallgassuk tovább a jámbor Ramialdot : „Ily

eretnek uralkodók mindig megvetés tárgya valának.

Chrisostomus, Anastazius és minden próféták állították,

hogy az ily uralkodók rosszabbak a kutyáknál! Az' ily

uralkodó a legnagyobb gazember az emberek közt s a'

szent irás parancsai szerint megölend ; nem uralkodha-

tik keresztyének felett, veszedelmesebb a vallásra néáve,

mint a szultán
,
és senki sem köteles neki engedelmes-

kedni."

Hasonló keresztyén szellemben íi* Windeck
Pál a lutheránusokról

,
kik szerinte „halálbüntetéssel

kiírtandók, leölendök, elüzendök, elnyomandók, meg-
semmisítendk, tzzel és vassal pusztítandók, szégyen-



nel s gyalázattal elkergetendk , s mindenestl a leg

; kegyetlenebb halállal kiírtandók."

A királygyilkosság^ vagy hogy jezsuita szócsava-

rással éljünk, a zsarnokgyilkosság tanának leghirhedet-

tebb védelmezje Marian a jezsuita, különös elsze-

retettel viseltetik még az orgyilkosság és mérgezés iráni

s mindkettt hasonló melegséggel védelmezi. De hall-

juk szavait : „Hogy egy zsarnokot nyílt erszak által

fegyverrel ,. vagy palotáját megtámadva, vagy ütközet-

ben megölni szabad, azt ma már bizonyítani sem kell ;

de szabad t csellel és lesbl is megölni. Nagyobb eri

és bátorságot mutat ugyan nyílt ellenségkép lépni fel

ellene s nem lesbl támadni meg t
,
de épen úgy a2

elrelátás és okosság bizonyítványa, ha trhányást és

ármányt használunk ellene
,
ami úgy az egyesre, mini

az állaínra nézve kevesebb veszélylyel jár. Itt azonban

felmerül a kérdés, váljon szabad-e hasonlóképen egj

közellenséget méreg és halálos növények által megölni r

Nem akarjuk itt vizsgálni, amit az emberek tesznek,

hanem azt, amit a természet törvényei megengednek, s

ezek szerint teljesen mindegy, váljon méreggel vagj

trrel gyilkolsz-e, fkép, miután ármányt és hazugságol

használni a zsarnokgyilkolásnál meg van engedve. Iga?

ugyan, hogy nehéz egy fejedelemnek a mérget beadni

mert udVari szolgái által vétetik körül, minden ételt elbt

másokkal megkóstoltat s számos r által védelmeztetik

De ha kedvez alkalom kinálkozik reá, ugyan ki. les?

ajkkor oly skrupulosus, hogy a halálnemek közt különb-

séget tegyen?"

Ily nézetek mellett csak az különös, miért nyujl
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Maríana a méregkevernek . cselekvési szabadságát kor-

látozó utasításokat, midn ajánlja neki, hogy a mérget

lehetleg kivülrl, például mérgezett ruhák segélyével

adja be az illetnek.

Páter Serrarius Miklós, olasz jezsuita, a bib-

liához írt commentáijában hasonlókép nyilatkozik. A
moabiták királyának, Eonnak Aod által okozott halálát

traktálva iija: -,Több tudós azt hiszi, hogy Aod he-

lyesen cselekedett, és pedig azon "okból, mert isten-

által ösztönöztetett ; én azonban azt mondom, hogy ez;

nem az egyetlen ok ,
hanem van még egy másik is, és

pedig az, hogy az ily tett egy zsarnok ellenében igaz-

ságos." .

Még világosabban nyilatkozik a hírhedett B e 1-

larm.in, ugyanazon Bellarmin
,
ki a jezsuiták kivan-'

ságára a -pápa által a szentek sorába igtattatott „De
summa pontificis auctöritate" cím munkájában: „Nem
a papok vagy barátok dolga ugyan a királyokat trbe-

csalás által személyesen megölni ,
s a pápák sem szok-

ták meg ,
a fejedelmeket ily módon elnyomni. De ha ket

elbb atyaüag megintették, az , áldozástól és a szent-

ségektl eltütják, azután ha szükséges, az- alattvalókat

feloldják a hség esküje alól, s végre megfosztják az

uralkodókat királyi tekintélyöktl s méltóságuktól, ezután

mások dolga a kivégzést végrehajtani."

Legvilágosabban szól azonban Suarez jezsuita

1614-ben Lissabonban megjelent s a római kúria által

égig feldicsért „Defensio fidei catholicae et apostoli-

cae" cím munkájában : „yallási tétel, hogy a pápának

joga van eretnek és lázzadó királyokat letenni; a pápa
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által letett ui'alkodó azonban többé sem nem király, sen

nem törvényes fejedelem, ha tehát vonakodik a pápánál

engedelmeskedni ,
zsarnokká lesz, s b'árki által meg-

ölhet."
•

:

-

Pélreérthetlenebb, világosabb szavakkal a király-

gyilkolást tanítani csakugyan nem lehet s a párisi par-

lament annyira elámult e cynikus gazság felett, hogy a?

említett könyvet 1614. június 16-án hóhérkéz által meg-

égettette. Ugyan e sors érte már 1609-ben Marian?

könyvét „De rege et regis institutione" melybl fen-

tebb néhány sort idéztünk. Loyola hívei azonban az

egész világ eltt kijelentették, hogy ennél tudományo-
sabb és istenfélbb könyv még sohsem Íratott.

...Ez épületes tan annyira vérébe ment át a szerzet-

netj. hogy ezóta alig írt jezsuita morál-theologiát vagj

más hasonló munkát anélkül
, hogy Marianának a ki-

rálygyilkolásról szóló tanát ne magyarázná. Mariana enilí-

tett munkájától, azaz 1598-tól 1773-ig, midn XIV.

Kelemen a szerzetet eltörölte, 63 jezsuita író védel-

mezte a királygyilkolást. S hogy tanaikat gyakorlatilag

is siettek alkalmazni, azt a történelem véres lapjai bizo-

nyítják.



XXIV. Fejezet.

(Franciaországban.— Az egyetem pöre a jezsuiták ellen. — Er-
szakos diadalnk xni. Lajos kiskorúsága alatt.)

•

Láttuk, mikép vitte sírba e tanok alkalmazása

korának legnagyobb emberét, a népe által imádott

uralkodót, IV. H e n r i k e t. Halálára Franciaországnak

.minden, az országra nézve veszedelmes, rósz eleme

fellélegzett. A nagyravágyó s rablásvágyó ndvaroncok^
Henrik eszélyes ,

bölcs és takarékos uralkodása alatt

kénytelenek voltak lemondani a visszaélésrl s lopás-

ról, s e szép reményeik csak akkor éledtek fel ismét-,

midn Ravaillac gyilka megszabadítá a gazságot bün-

tetjétl, az igazságot védelmezjétl. Magának á ki-

rálynénak, midn férje meggyilkoltatását hírül vette,

nem volt sietsebb dolga, mint a parlamentet össze-

-hívni
,
nem hogy a merénylet megvizsgálását s min-

den bnösök megfenyítését kívánja tle
,
hanem hogy

magát általa, fia kiskorúságának idejére, a kormányzó-

ságban megersíttesse.
A parlament a kiskorú XIH. Laj ost elismerte

királynak, s Medici Máriát kinevezte Franciaország
Jezsuiták tört, m.' 6
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kormányzójává. Egy Mskorú gyermek inínt király, e^

babonás
, bigott ,

de hiú asszony Kormányzósága alaí

— mit kivánhattak magoknak a jezsniták többéi

Csakhamar meg is lehetett látni az országon, hogy

kormány gyeplit a Jézus-társaság tartja kezébe

Aki elöttök meghajolni nem akart, az udvartól szán

zetett, s a becsületes, öreg Sully, ki Franciao

szagot a pénzügyi bukástól megmentette , kényteh

volt visszavonulni s helyet adni az uj gazdálkodásna

mely hosszas fáradalmainak gyümölcsét csakham

megsemmisítend volt. Sully élte hátralev napja

emlékiratai megírására fordította, melyekben ajezsu
ták udvari ármányait híven leírva találjuk.

A jezsuitáknak most els dolguk volt újra ke:

deni az egyetem elleni küzdelmet. Kezökbe akartí

uyerni az összes közoktatást
, hogy annak segélyével

felnövekv nemzedéket a maguk céljaira dressirozhassá

Mint tudjuk , niár IV. Henrik királyi pátensek ált

megengedte nekik, hogy párisi kollégium]okon thei

logiai eladásokat tarthassanak, de az egyetem opp

sítiója folytán kénytelenek voltak felhagyni e pátens(

belajstromozásának sürgetésével. Már akkor elre Iá

ták a dolgok bekövetkezend fordulatát, s elhatározta

bevárni az alkalmat
,
midn csekély fáradsággal gyö:

hétnek.

Egy bigott és babonás asszonyról mindent í

lehet tenni, s Medici Máriában a jezsuiták nem
csalódtak. Mária már 1610. aug. 20-fcán kiadott e^

felséglevelet , mely által a Jézus társaság feljogosítti

tott kollégiumában nemcsak a theologiát , hanem áta



jában. minden tudományt és. mvészetet tanítani. De,

hogy töiTényes ert nyerjen, ez okmánynak is be kel-

lett a parlament által lajstromoztatnia. A parlament

azonban , mieltt ezt megtenné ,
az egyetemet az ok-

mány tartalmáról értesítette. Az egyetem minden de-

kánál a rektorral együtt elhatározták, liogy mindent,

ami tlök telik , el fognak követni , hogy e felséglevél

belajstromozását meggátolhassák. Az egyetem, midn
ezt tette, nemcsak saját eljogait védelmezte, hanem

a tudomány szabadságáért is küzdött, melyet a je-

zsuiták önz tanaik igája alá akartak hajtani. Mert

amint a keresztény morált céljaikra elferdítették, úgy
a tudományból is csak eszközt csináltak érdekeik el-

mozdítására. •

Az egyetem tehát óvást tett a parlament eltt

s azt Mvánta, hogy a jezsuiták folyamodása, melyben
a Máriától kapott oklevél belajstromozását kérték, visz-

szautasíttassék. A parlament,
— mely tudnivalókép

nem népképviselk gyülekezete, hanem mindenekfelett

törvényszék vala, — elhatározta, hogy végzéshozatal
eltt mindkét felet meghallgatja s tárgyalási napot
tiízött ki, melyen a két testület képviseli szóval ad-

ják el és támogassák nézeteiket.

Az egyetemet M a r t e 1 i é re ügyvéd, a jezsui-
tákat Möntholon ügyvéd képviselte. A tárgyalási

nap közeledett. A jezsuiták azonban, jól ismervén a

közvéleményt, tartottak tle, hogy az, kivált most,

midn rv. Henriknek általok ásott sírja még alig zá-

ródott be
,
nem igen lesz kedvez rajok nézve ; s

C tt n által
,

ki Máriánál mindenható volt , egy
6*
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rendeletet eszközöltek ki, mely az utolsó órában, mi-

dn a parlament ülése már megnyílt s a felek el-

adásukat megkezdték, a tárgyalást elhalasztatni pa-

rancsolta.

Idközben a jezsuiták elkezdtek önhatalmúlag
iskolákat alapítani ; remélvén

, hogy a tárgyalás elha-

lasztása által elleneiket kifáraszthatják, utóbb pedig

bevégzett tényekre támaszkodva, könnyebben fogják

igényeiket megvalósíthatni.

De az egyetem nem hagyta magát trbe csalni.

Figyelmesen, rködve eljogai felett, ügyvéde által a

következ évben ismételten panaszt emelt a jezsuiták

ellen. A parlament új törvénynapot tzött ki s a tár-

gyalás végre három napon át megtartatott. Marteliére

vádbeszédében nem annyira a Jézus-társaság egyes

tagjait, mint inkább az egész szerzetet támadta meg

melynek gyalázatos erkölcstanát nagy ékesszólással

leplezte le. Pelboncolta moráljokat , mely a király-

gyilkolást védelmezi, s a szabadság, jog és vallás

minden elveit lábbal tapodja. Felhozta azon visszaélést,

melyet a szentírás magyarázatával'znek ,
s kimutatta

a probabilismus tanának veszélyességét. Hivatkozót!

azon eskükre
, melyekkel a jezsuiták azon feltételeli

szigorú megtartását fogadták, melyek alatt Francia-

országba ismét bebocsáttattak
,

s melyek közöl egyel

sem tartottak meg ; s részint történeti tények, részini

szerzetalkotmányuk szellemébl bebizonyította , hogj

esküiket nem tekintik kötelezknek. Még fogadalraail

is mer játékszer ,
meri; érdekök és tetszésök szerinl

túltehetik magokat rajtok.



M n t h 1 n káromkodással , szitkokkal és pisz-

kolódásokkal felelt e vádakra. Egyéb okok hiányában

meg volt róla gyzdve, JoiOgj aki a jezsuitákat meg-

támadja, megtámadja a pápákat, az egyházat, s az

egyetemes zsinatokat, s erkölcstanokat lehetleg szé-

píteni s félremagyarázni törekedett.

A két ügyvéd elvégezvén beszédét
,
S e r v i e n

állaini prokurator emelt szót. Ö már a viszály elején

egyességet próbált létrehozni a jezsuiták s az egyetem^
közt. A- jezsuitákat ugyanis , amennyiben megmarad-
nak Mvánatuk mellett , felszólította

, nyilatkoztassák

ki Írásban, vájjon állítandó iskoláikban szándékoznak-é

követni az egyetem tanrendszerét, nevezetesen, elfo-

gadják-e a theologiai kar tételeit vagy nem? Evégbl

négy ftételt adott eléjök aláírás végett, melyek közi

kett a királyok élete biztosságáról , teljes , souverai-

nitásáról és minden más hatalomtól való függetlensé-

gökröl, a harmadik arról szólt, hogy a papok, mint

világiak, alá legyenek vetve azon ország tövényeinek,

melyben élnek, a negyedik pedig a francia egyház f
eljogait foglalta magában.

Azon válasz , melyet E r o n t o jezsuita, kihez e

kérdések intéztettek , rajok adott, igen nevezetes és

teljesen jezsuita szellemben volt tartva. „Miután, úgy-
mond

, fkép rendri dolgokban kénytelenek vagyunk
az id és hely körülményeihez alkalmazkodni, nem

igen haboz a fentebbi négy tételt elismerni ; de anél-

kül, hogy minden Parisban lakó szerzettársaival a

dolgot megbeszélné, határozottan nem nyilatkozhatik ;

azután pedig az egész ügyet elbb közölni kellene a
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generálissal ,
kjnek engedélyé nélkül k mitsem mer-

hetnek."

E nyilatkozat ravasz volt ugyan ,
de mégis eléggé

gyanús. Mert váljon közönyös dolog lehétett-e.az, mi-

dn a jezsuiták a királyok biztosságáról és sérthetlen-

ségérl szóló tant mindössze rendri kérdésnek tekin-

tették
, melyre nézve az ember a hely és id körülmé-

nyeihez szokott alkalmazkodni? Lehetett-e az ifjúság

nevelését bízni oly társaságra, melynek tagjai a generá-

lis különös engedélye nélkül nem ismerhetik el nyíltan,

•hogy az alattvalóknak nem szabad királyukat megöl-

niök?

Servien e meghiúsult egyesaégi kisérletét és

Pronto jezsuita sajátságos válaszát tette beszéde kiin-

dulási pontjává, melyben nagy nyomatékkal szónokolt

úgy maga. a szerzet, mint annak tanrendszere ellen. Ki-

mutatta, hogy a szerzet nem szabályokon és törvényeken ,

hanem privilégiumokon alapszik ; lefestette a jezsuiták-

nak különféle országokban elkövetett gaztetteiket ; össze-

foglalva eladta mindazon törekvéseket
, melyeknek célja

volt megtelepedésöket és veszedelmes vállalataikat Fran-

ciaországban meggátolni, s bebizonyította, hogy a rajok

rótt feltételek alól kivonták magokat , hogy számos pri-

vilégiumot csaltak ki magoknak, hogy a lelkiismeret

vezetésének ürügye alatt számos családba befurakodtak,

hogy e családok titkait kitudván, azokat saját érdekök-

ben kizsákmányolják, s végre hogy inindenütt politikai

ügyekbe avatkoznak. Tanaikra áttérve, Servien bebizo-

nyította, hogy úgy erkölcsi mint politikai tekintetbén a

legelvetendbb elveket tanítják s hogy egyetlen céljols
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íninden világi s egyházi hatalínat
,
az összes papságot £

az egyetemeket igájok alá hajtani. Analizálta egyes je-

.
zsniták iratait

,
kik a királygyilkolást védelmezték s 2

gyakorlati életböí vett" bizonyítékokkal mutatta ki, milj

demoralizáló hatással vannak az ügúságra, hogy tehái

ily embereknek a fiatalságot nem szabad kezökbe adni

A jezsuiták e beszédért tölök telhetleg üldöztél

és boszahtották Servient ,
de az igazság szavai azéri

megtették hatásukat. Az elnök felkelt és a parlameni

korlátai eltt megjelentjezsuitáktól megkérdezte rValjoí

a Sorbonne tanait,, s mindenekfelett azon négy tételt,

melyeket Servien adott eléjök, készek-e aláírni s generá-

lisukat is rábírni, hogy azokat aláírja ?

A provinciális erre azt felelte, hogy szabályaik ne-

kik úgyis azt parancsolják , hogy azon hely szabályait és

törvényeit, melyen laknak, amig ott laknak, megtartsák,

Azt azonban nem Ígérheti , hogy a generális is alá fogja

írni azt
,
minek aláírását tlök követelik ; e dologban oh

csak annyit tehetnek
, hogy neki íriiak s igyekezni fog-

nak t az aláírásra rábírni. Ezután felkelt a jezsuitái

ügyvéde Montholon ,
s biztosítá a parlamentet , hogy a

jezsuiták kötelezik magokat az egyetem törvényeinek s á

theologiai kar tanainak követésére.

Erre kimondatott a parlament végzése, mely úgj
szólt : hogy a provinciális híveivel együtt sajátkez alá-

írásukkal jelentsék M, hogy a Sorbonne tanait a királyot

szentesített életének megtartására ,
a királyi tekintélj

megóvására s a francia egyház szabadságára vonatkozó-

lag , mindig és mindenben követni fogják. Mieltt azon-

ban ezt megtennék ,-
tiltva van bármit tenniök, ami (



feltételnek praejudikálna, stiltva van a királyság bár-

ínely városában közvetve vagy közvetlenül iskolát nyit-

niok s az ilQúságot tanítaniok.

A jezsuiták már megszokták volt aláírni oly nyi-

latkozatokat, melyeket nem szándékoztak megtartani, s

lia a parlament elég gyáva vagy oktalan volt ezzel be-

érni
,
nem az hibájok volt. így az egész dolognak azon

következménye volt, hogy azon röpiratok, melyeketa

jezsuiták az egész országban terjesztettek ,
s melyek

niinden józan áUami rend felforgatását célozták, nem

Franciaországban, hanem a külföldön — nyomattak.

_ Épen ez idtájt a pápák megújult szemtelenséggel

kezdték fúri igényeiket feszegetni. V. P i u s 1567-ben

s yjLLL. Orbán 1627-ben új kiadást rendeztek az „in

ncöena domini" hirhedt bullából, mely 24 szakaszban a

poklok fenekére átkozott mindenkit, kinek nem abban,

telt f gyönyörsége , hogy a római pápa rabszolgája le-

hessen.

Franciaország e bullát sohsem fogadta el
,

s a

toúrsi zsinat azt ünnepélyesen elvetette. Most a pápák e

bullát arra használták fel , hogy saját hatalmukat az ál-

lamok fölébe emeljék s a királyókat ismét a pápa hbé-

reseivé tegyék. E cél elmozdítására legalkalmasabb esz-

köznek a jezsuiták bizonyították magokat. Bellarmin,
Becan és Suarez veszett dühvel támadták meg' a

fejedelmek világi uralmát, s hirdették azon elveket, nie-

lyekböl fentebb már szolgáltunk kóstolóval az olvasónak.

A parlament ez iratok egy részét meg is égettette. De á

jezsuiták hatalmukat már jobban megszilárdították,

semhogy ily eszközök valamit használhattak volna.



Eendldvüli befolyásuk az udvai'nál, melyben már divattá

tezdett lenni bírái itélfiteket kabinet-rendeletekkel he-

lyettesíteni ,
s így a hatóságok tekintélyét s a nemzet,

jogait aláásni
,
—

közönyösekké tette ket azon rendre-

ntasítások és erkölcsi fenyítések irányában, melyekben
koronkint a parlament által részesíttettek.

Zsebredugták a rendreutasításokat , hagyták köny- .

veiket megégettetni s hallgatva titokban folytatták mun-

kásságukat. Felesleges lett volna védelmezniök magokat,
midn az egész udvar ket támogatta. Bármily veszélyes

volt a szerzet a királyi hatalomva nézve, a körülmények

sajátságos összetalálkozásánál fogva épen ennél talált

pártfogásra. A királyné, született olasz, több befolyásos

bíbornokkal rokon volt s fanatikus lelkesüléssel csüggött

a pápai széken ; a király gyermek volt még, az udva-

roncok és államtanácsosok önz creaturák, kik csak;

pénzt és élvezetet hajhásztak ; ez a tér bven termett a

jezsuitáknak, kik az. udvari ármányokban már kitanult

mesterek valának s -mindenekfelett értettek hozzá, mi-

kép lehet a nagyok gyöngeségeit és szenvedélyeit saját

céljaikra kizsákmányolniok.

Befolyásukat aránytalanul növelte s a szerzetet

rettent hatalommá tette azon körülmény, hogy az ud-

vari jezsuitáknak sikerült a magok kezébe nyerni az

ország egyházi javadalmainak legnagyobb része felett a

rendelkezési jogot. Ennek segélyével a papság legna-

gyobb részét pártjukra térítették, vagy csúszómászó hí-

zelgkké silányították. Jaj volt a. káplánnak ,
ki nem

követte a jezsuita tanokat , soha plébániáról nem is ál-

modozhatott. Eranciaország ily módon a legjobb utón



volt elveszteni öüállóságát s Eóinánalí Mbéri államává

alacsonyulni.

Ismét az értelmes középrend volt az
, mely, mint

legtöbb hasoj^iló esetben, felismerte az országot fenyeget

veszélyt. Az 1614-i rendek gyülésénPáris városa és Islede .

Francé harmadik rendjének követei azon indítványt tet-

ték
,
miszerint , nebogy azon veszedelmes, a királyok

biztossága ellen intézett tanok , melyek újabban hirdet-

tetnek
, tovább terjesztessenek,

'

felsége kéressék fel",

proklamáltatná a rendek gylésén, mint a királyságmeg-
sérthetetlen al?ptöiTényét: „hogy Franciaország királya

független sonverain
,

ki tekintélyét magától istentl

kapta ,
s ennélfogva semmi más hatalomnak a világon,

sem világinak sem . egyházinak ,
sem közvetve sem

közvetlenül alávetve nincs; hogy ennélfogva semmi,

bármily természet hatalom nincs feljogosítva t ko-

ronájára méltatlannak vagy attól megfosztottnak nyil-

vánítani, vagy alattvalóit a hség- és engedelmesség

kötelessége alól feloldani. Minden francia, kivétel nél-

kül
, köteles legyen e törvényt elfogadni , minden

megkülönböztetés , kétértelmség vagy korlátozás nél-

kül. Minden követ
,
minden javadalmas és elöljáró es-

küvel kötelezze magát e törvény megtartására, mieltt

javadalmába vagy hivatalába lép. Minden tanárok, tu-

dorok és prédikátorok védelmezzék azt mindenkor. Az

ellenkez vélemény, valamint az is, mely a királyok

letételét s meggyilkolását bármily feltétel alatt meg-

engedi, mint hamis, istentelen
, megvetend ,

a fraur

cia monarchia fennállásával ellenkeznek nyilváníttas-

sék. Mindazon könyvek és iratok,- melyekben e gonosz



tan eladatik ,
mint lázítók elitéltessenek s minden

idegen, M azt védelmezi, a korona ellenségének te-

kintessék. Amely alattvalója a királynak e tant ma-

gáévá tenni merészelné, bármily rangú vagy méltö|

ságú legyen ,
lázzadónak ,; a királyság alaptörvényei

megsértjének tekintessék s a felségárulásra kiszafött

szigorú büntetéssel sujtassék. Ha egy külföldi pap

vagy szerzetes oly munkát nyomat, mely közvetve

vagy közvetlenül ezen állami alaptörvényt megsérti,

az ugyanazon szerzetbéli papok kötelesek legyenek

collegájuk iratát haladéktalanul megcáfolni, ellenkez

esetben mint az állam ellenségeinek támogatói bün-

tettetvén. Végre e törvény, pontos végrehajtás végett

minden törvényszéknek kiadassék."

A mai közjogi fogalmaknak e javaslat természe-

tesen nem felel meg, de ezen korban alig hozatott

törvény, mely ennél igazságosabb és szükségesebb lett

volna. A legnagyobb szigorral kellett a jezsuita tanok

ellen fellépni, nehogy az egész nép lelkét elmérgez-
zék. A harmadik rend elfogadván a törvényjavaslatot,

még a nemesség és papság beleegyezésére volt szük-

ség. E két rendnél a jezsuiták minden követ megmoz-
gattak, hogy azt meghiúsítsák; Nem is került a. dolog

túlságos fáradságukba. A nemesség kevés kivétellel áz

udvar által sugalmaztatott ,
a papság pedig teljesen á

jezsuiták uraima alatt állt
,

s a rendi gylésben L e

Vas sor történész szerint „barátokból s tudatlan, ba-

bonás tökfejekbl állt."

A papi rend a következ indokolással vetette

vissza a harmadiknak javaslatát; „Azon ürügy alatt,

iSr'
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líogy a kii'ály tekintélyét védeni és szentesített életé-

nek biztosságáról gondoskodni akarnak, némely rósz

szándékú s alattomos szellemek oly dekrétumot ké-

szítettek, melynek nyilt célja szakadást idézni^ el, a;

katholikusokat- elválasztani s azon jó egyetértést, mely-
ben, a kormány jelenleg a szent székkel áll

, meg-
bontani. E dekrétum teljesen alkalmas arra, hogy

FraÍQciaország s a többi országok közt sizmára vezes-

sen. Mikép is merészelnek oly vitás kérdést
, mely

míg nincs eldöntve, mint kétségen felül álló törvényt

felállítani ! Szabad-e, lehet-e egy dogmát mint bnöset

kárhoztatunk, mely Kómában és egyebütt orthodbxnak

ismertetik el? A polgári rend, hogy néhány gondol-

kodö embert rászedjen ,
. azon véleményt , mely szerinte

a -fejedelmek biztosságát fenyegeti, igen ravaszul össze

tudta kötni azzal , mely a szent atya hatalmát aláásni

akarja."
-

,
E sorokból félreismerhetlenül kirí azon jezuiti-

küs szellem, mely ekkor már a francia papságot meg-

mételyezte. Azon idben, midn annyit beszéltek a

:^ancia egyház szabadságáról, a papok azon kérdést,

: szabad-e a pápának királyokat letenni? még el nem
áöntöttnek nyilváníták, s attól féltek, hogy a király-

gyilkolás meg nem engedett voltáról szóló tan egy-

,házszakadást idézne el !

A jezsuiták látva
, mily alaposan inficiálva van

a francia papság nézeteik által , megkísérték a rendi

gylés által mérni egy csapást régi ellenségökre, _
a

tudomány, érdem és régiség tekintélye által támoga-

tott egyetemre. Az egyetem teljesen osztotta a par-
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lamentnek fentebb idézett, az állam önállóságáról szl
elveit s azokat egy alaposan Mdolgozott irat kísére-

tében, mint a „tudomány követeléseit" benyújtotta a

rendi gylésnek, kérve
, hogy a jezsuiták, mig ezen

tanokat el nem fogadják, mindennem tanítástól eltil-

tássanak. Erre a rendek gylésében megújult az elbbi

látvány. A jezsuiták befolyása alatt álló nemesség és

papság szörny mód megharagudott az egyetemre. Ez

a közvéleményhez fellebbezte ügyét. Lapok még. nem

levén, az egyetem és barátai röpiratokban támadták

meg a jezsuitákat. A jezsuiták ez iratok okaira dia-

lektikával, mihez nagyon értettek, s ahol ez elfo-

gyott, szitkokkal és rágalmakkal feleltek.

A jezsuiták megvárták , míg e röpiratvihar ki-

dühöngte magát, de, aztán az egész ügyet egy csapás-
'

sal akarták elintézni, s evégbl 1618-ban kieszközöl-

tek a titkos tanácstól egy végzést , mely ket feljo-

gosítá minden tudományból nyilvános oktatást adni.

Az egyetem ily módon a legnemesebb küzdelemben,
a tudomány szabadságának védelmében elbukott, s a

jezuitisraus gyzött erszak és ármányok eszközével.

Hatalmuk Franciaországban csakhamar ép oly szilárd

s átkos hatású lett, mint Olaszországban, Austriában^

Spanyolországban volt ; és az ország jobbjai aggodá-

lommal tekintettek a jövbe.
Soha egj király kiskorúságával annyira vissza

nem éltek ,
mint Xm. Lajoséval a jezsuiták és

teremtményeik. A királyi udvar a kicsapongás és er-

kölcsi elaljasodás minden fajának tanyájává lett, mely-
ben Medici Mária, kormányzatának aegise alatt az
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ország kincsei nyomorult kegyencek és jezsuiták híz-

lalására fordíttattak. De a jezsuita nevelés Lajósóii is

megtermé gyüEQölcseit. Tizenhét éves korában anyja

kegye Qcét meggyilkoltatá ,
t magát pedig elfogatta,

hogy a kormányt személyesen átvegye. A király új

kegyence ,
L u y n e s élcsapattá Cottont

,
az eddigi

gyóntatót, de helyébe ismét jezsuitát tett, Arnouxt,
ki. egy csomó suhanc segélyével gyermekes idtölté-

sekkel foglalta el a királyt, hogy cimborája Luynes
azalatt az országot zsarolhassa.

Ez idt a jezsuiták legalkalmasabbnak találták

régi tervök kivitelére: a protestantismust Franciaor-

. szagban végkép kiirtani. Luynes megígérte nekik, hogy
nem fogja ket e tekintetben akadályozni, ha viszont

. ; neki is szabad kezet hagynak.

A derék hazafiak ebben megegyezvén ,. elkezd-

etek a királyt a reformáltak elleni fellépésre elökészí-

. :
tóni. Els kísérletül Bearn tartomány privilégiumai-

nak megtámadása választatott. Bearn IV. Henrik szü-

lfölde volt, s anyjának kormánya alatt tért a refor-

mált hitre. Henrik 1581-ben a tartománynak külön

királyi privilégium által vallásszabadságát és a neki

átadott egyházi javak birtokát biztosította. A bearni

püspökök, most az udvarnál uralkodó türelmetlen szel-

lemet felhasználhatni vélték arra, hogy elvesztett ja-

vaikat a hugenottáktól visszakapják. Evégbl elször

is a jezsuitákkal s els sorban a király mindenható

gyntatójával szrték össze a levet, aki is Eontaine-

; blauban az egész udvar jelenlétében nyilt prédikátió-



ban „isten nevében" felszólította a királyt, irtsa ki

végkép a hugenottákat. .

A hugenották ennek hírét vévén
,

az ellenök

emelt vádakra egy a királynak átnyújtott' védelmi

iratban feleltek-, melyben jogaikat nemesen de szin-

tén védték, a királyt a római törekvések veszélyes

voltára figyelmeztették ,
s a jezsuitákról a többi közt

így szóltak: „Van felséged királyságában egy feleke-

zet, mely a keresztény vallás alapítójának nevérl,

nevezi magát. Kendi fnöküknek, ki mindig a spanyol .

király alattvalója volt, vak engedelmességet esküsznek,

s így puszta eszközei egy idegen hatalomnak. Felsé-

ged törvényszékei által már több ízben mint az ifuság

elcsábítói ,
az állam ellenségei s az államra nézve ve-

szélyes emberek elitéltettek. Azt tanítják, hogy a pá-\

pának joga van királyokat megtenni és letenni , s

hogy papok, kik a gyóntatószékben valamely állam

elleni merényletnek tudomására jutnak, nem kötelesek

azt feljelenteni. Franciaországban úgy, mint egyebütt,

tapasztaltuk már e tanok szomorú következményeit.-

Azon kollégiumban, mely Felséged nagy atyjának

kegyelme által Flécheben a jezsuitáknak adatott, az

ebédlben a szerzet vértanúinak arcképei függnek, köz-

tük oly emberekéi, kik francia törvényszékek által

mint gonosztevk halálra Ítéltettek. Ezek tehát, kik

gonosz -tetteikért érdemlett büntetésöket elvették, vér-

tanúkként tiszteltetnek, s e gonosztevk az ifjúság
elé állíttatnak követésre méltó például. És most e je-

zsuiták állnak legközelebb a királyi trónhoz, k képe-
zik királyaink legbizalmasabb környezetét, "'kik rajok



hallgatnak és rajok bizzák lelkiismeretök titkait. És

Felség, ezek azok
,

kik érdeköket abban keresik és

^találják, hogy az egész világot ellenünk és vallásunk

ellen lázítják ; ármányaikat és cseleiket állítólagos

vallási buzgalmuk alá rejtik ,
s még a jókatbolikus

uralkodó is gylöletes elttök
,
ba alattvalóinak azon

részét, mely nem a jezsuiták módjára gondolkozik,

nem üldözi, és országát a viszálkodás fáklyájával nem

pusztítja." ;

'. A ravasz és ügyes Arnoux azonban már tö-

kéletesen markában tartotta a fiatal király üstökét^ s

nem nagy fáradságába került elhitetni vele, hogy a

hugenották védirata nem más oly lázzadásnál
,
minre

'protestánsok részérl egy katholikus uralkodónak min-

dig el kell készülve lennie. XEH. Lajos ekkép félre-

vezettetvén, népe református részében csak mindig
lázzadásra kész alattvalókat látott, -s a bearni huge-
nották védiratának az lett egyetlen következése, hogy
a király tanácsában egész komolyán kezdték tár-

gyalni a kérdést: mikép lehetne ez embereket a szá-

mukra biztosított vallási szabadságtól megfosztani?— Á jezsuiták készen álltak a válaszszal, úgy okos-,

. kodván, hogy „a privilégium nem adott jogot a bear-
-

niaknak; az csak egyszer kegyelmi tény volt, melyet-

azon hatalom, mely megadta, vissza is vehet,"

Ez csakhamar mégis történt egy királyi ediktum

által
, mely a római katholikus felekezetet Bearn tar-

tományban életbe léptette s az egyházi javakat a ró-

mai; papságnak visszaadta ; mely eröszakot a bearniak
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.

nem trvén békével
,
Xm. Xaj os fegyveres haddal

rontott a tartományba és saját iiépét megtizedelte. .

Ez erszak több évig. tartó véres vallásháborúra

adott okot, mely végre 1629-ben a nimesi béke által fe-

jeztetett be, mely a reformáltaknak vallási szabadságát

újra kénytelen volt biztosítani- Mily szerepet játsz^

tak e véres vallási háborúban a jezsuiták, bizonyltja

az, hogy a reformátusok maniíestumaikban a legtöbb

panaszt e szerzet ellen emelték. „Mindenki tudja,

úgj mondanak 1621. jan. 2-káu a királynak átnyúj-»

tott representátiójokban , hogy a jezsuiták titkos su-

.galmazás és dühös prédikációk által a népet felizgat-,

ják, hogy niinket gylöljön és megrontson. Ok okai

viszontagságainknak, k gátolják panaszaink meghall-

gatását, k tulajdonítják nekünk bnül , hogy ki-

rályi eskü által biztosított jogainkhoz ragaszkodunk."

S aki figyelemmel kisérte eddig a rend történe-:

tét, amint a világ mindennem ügyeibe avatkozott,

aki látta
, mily vészes befolyást gyakoroltak a jezsui-

ták a protestantismus elleni irtóháborúkban Magyar-

országon úgy ,
mint Németország harminc esztends

háborújában, az természetesnek ^ogja találni, hogy

Franciaországban sem dugták zsebre kezöket, midii

alkalmuk nyilt a pápaság s általa saját érdekeiket

elmozdítani.

Könnyvé tette rajok nézve a munkát az, hogy
Arnoux jezsuita, ki Luynes protektiója folytán a

király gyóntatója lett, ennek lelkiismeretén korlátla-

nul uralkodott, ravaszul másoknak engedve át a ha-^

Jezsuiták tört. III. 7
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talom külszínét
,
de megtartva annak lényegét. Emel-

lett a francia jezsniták ez idben feltnen sürü

érintkezésben álltak a spanyol, osztrák és pápai kö-

vetekkel, nyiltan conspirálva hazájok eUen azon há-

rom hatalommal, mely e korban természetes ellensége

volt Franciaországnak.
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XXV. Fejezet.

(A jezsuiták mint eretnekek. — Molina tana |az isteni kegye-
lemrl. — Pörük a domonkos-rendiekkel. — A vita elejtése.)

A jezsuiták a szellemi és anyagi erszak min-

.den fegyvereivel küzdtek az u. n. „eretnek tévtanok"

ellen; tzzel vassal üldözték azokat, kik Krisztus ta-

nait nem Kóma elvei értelmében magyarázták. Ily

körülmények közt könnyen azt gondolhatná az ember,

hogy k maguk vallási irataikban szigorúan a római

szék nézeteihez ragaszkodtak. Nem úgy történt, s e

tekintetben viselt dolgaik is azt bizonyítják, hogy cél-

jok nem a vallás , hanem saját hatalmuk vala.

Láttuk már fentebb , hogy moráltheologiájokban

oly erkölcsi tanokat hirdettek , melyek nemcsak a ka-

tholikus, de a keresztény vallás alapelveivel is, st

minden, az emberi természetben gyökerez erkölcsi

érzülettel örök ellentétben állnak. De a jezsuiták nem-

csak erkölcsi
,
hanem vallási tanaikban is eltértek Ró-

mától; s k, kik minden eltérést a római tanoktól má-

soknál eretnekségként üldöztek, magok is oly eretnek

tanokat hirdettek
, melyeket a pápák kénytelenek vol-

tak nyíltan kárhoztatni.

Molina Luis 1588-ban „Liberi arbitrii cum-
7*



gratiae doctrinae donis et concordia" cím alatt Lissa-

bonban egy munkát adott ki
, mely csakhamar Világ

nevezetességre emelkedett és okot adott a Molinismiis

név alatt ismeretes vitára az isteni kegyelem felett.

A katholikus egyház, mint tudjuk, Sz. Ágos-
toD és aquinói T a m á s nyomán azt tanítja, hogy az

isteni kegyelem nélkülözhetlenül szükséges az örök

üdvösségre, s hogy az ember, ezen isteni kegyelem
nélkül lelki üdvére elnyös dolgokat nem cselekedhe-

tik. Pelágius brítt barát már az 5. század elején

ezzel ellenkez tant hirdetett, elvetette az eredend"

bn theoriáját, s azon tant állította fel, hogy min-

den ember , már. a születésekor nyert természetes erk

segélyével képes az örök üdvösség elnyerésére. E tant

akkor a pápa mint' eretneket elvetette.

Molina említett munkájában, hogy a pelagianis-

must- a katholikus tannal összeegyeztethesse, azon

tant állítá fel
, hogy az isteni kegyelem feltétele ugyan

az üdvösség elnyerésének ,
de isten az üdvösségre ki-

'

választottakat érdemeik tekintetében már elre meg-
tározza, hogy isten kegyelme, melynek segélyével a

kiválasztottak ez. érdemekre szert tesznek, magában
véve nem hatékony, hanem azáltal lesz azzá, hogy a

kiválasztottak annak ellenére nem mködnek, hogy
isten azt ezen kiválasztottaknak azon körülmények
közt adja meg , melyekben isteni középtudalma (scieu-

tia média) segélyével szabad akaratuk beleegyezését

elre látja , hogy különben e kegyelmet senkitl sem

tagadja meg, ha az ember képes azt engedelmessége

és tanulékonysága által hatékonynyá tenni. -

'
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Semmi kedvünk theologikus fejtegetésekbe bo-

csátkozni, s azt, hogy Molina nézeteiben eltért a

római tanoktól, mi sobsem leszünk képesek hibáz-

tatni, söt a jezsuiták legtisztességesebb tettének épen

azt tartjuk , hogy mertek és tudtak ez egyszer önállóan

gondolkozni. De ez sl mi álláspontunk, a szabadság, a

felvilágosodás álláspontja.

A jezsuiták vallási tanait azonban a jezuitismus

és a katholicibmus álláspontjáról kell megítélnünk. S e

tekintetben mindenesetre meglep azt látnunk
, hogy a

jezsuiták, kik tzzel vassal üldöztek mindenkit, ki más-

kép mert gondolkozni ,
mint a pápa ,

—
magok is eret-;

nekségbe estek s érdemeket tettek ugyanazon mág-

lyákra, melyeket oly bkezen emeltek mások számára. .

Mert Molina nem egyéni nézetet mondott ki. Még mun-.'

kajának megjelenése eltt Less Lénárd és Ham el

János -jezsuiták a löweni. egyetemen ugyanazt tanítot-

ták. A theolögiai kar ismételten
, bár hiába, fel is szó-

lalt ellenök. Erre 3á tantételt kivont az említett je-

zsuiták eladásaiból s azokat mint eretnekeket nyilváno- .

san kárhoztatta. E kárhoztató Ítéletet a cambrayi és

meluni érsekek, a genfi püspök s a douayi theolögiai kar

is megersítették.
A jezsuiták minden követ megmozdítottak Rómá-

ban, hogy ez Ítéletet megdöntessék. Grenerálisuk Vili.

Kelemen eltt a dolgot a jezsuitáki'a nézve kedvez

színben tudta feltüntetni, s ez az érsekeket és fakultá-

sokat megpirongatta, hogy mikép mertek beleegyezése

nélkür a "jezsuiták ellen felszólalni
,
s a dogmatikus ügy-

ben ítéletet hozni
,
mileltt a szent szék azt a maga fó-
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ruma eltt elintézte volna. A megszidottak természete-

sen siettek magokat igazolni, s a jezsuiták és az említett

püspökök és a löweni s donayi fakultások közt kitört a

polémia.

Hogy e tollharcot annál sikeresebben vívhassák, s

elleneikre elhatározó csapást mérhessenek ,
a jezsuiták,

kikkel a pápai nuncius is összeszrte a levet, azon tö-

rekedtek
, hogy a löwerii és douayi egyetemek privilé-

giumaiktól megfosztassanak ; ami igen épületesen hatott

volna a tömegre, példát nyújtani neki, miként bnh-
dik

,
aki a jezsuiták ellen szólni merészel. Egyszersmind

arra igye*kezett a generális a pápát rávenni, tiltaná meg
a két egyetemnek excommunikátió terhe alatt a jezsuiták

tanainak vizsgálását.

Ily módon már már kezökben volt a gyzelem,
midn Spanyolországban Molina munkája megjelent s a

vitát megújítá. Spanyolországban ,
mint tudjuk, a do-

minikánusok kezelték óriási sikerrel az inquisitiót. E
derék vérszopó barátok már régóta féltékenyek voltak a

jezsuitákra, kikben veszélyes concurrenseket láttak a

„vallás tisztaságának" strázsálásában. Örömmel ragad-

ták meg tehát a Molina könyve által nyújtott alkalmat,

versenytársaik hatalmának megtörésére, s bebizonyítot-

ták, hogy maga a jezsuita szerzet sem ment tévta-

noktól
, következéskép nem nyújt garanciát a tévtanok

kiirtására.

A jezsuiták jól tudták, hogy ha a dominikánu-

soknak sikerül csak egy jezsuita munkájára is rásütni

az eretnekség bélyegét ,
hatalmuk és befolyásuk nagy-

ban csökkenni fog. Magokévá tették tehát Molina ügyét



s legügyesebb polemikusaikat állították ki annak vé-.

delmére.

Valladolidban egy nyilvános disputátióban jezsui-

ták és dominikánusok a világ nagy épülésére egymást
szidták és nyilvánították eretneknek. Mindenik fél ma-

gát tekinté gyztesnek a szóbarcban, de ezzel a dolog

még nem volt befejezve. 'A nagy inquisitor , Q u i r a g a

bíbornok jelentést tett a vitáról Eómába, s kért egy pá-

pai rendeletet
, mely véget vessen azon hallatlan bot-

ránynak, bogy iét eretnekek megtérítésére alapított

szerzet egymást vádolja eretnekséggel. VIH. Kelemen,
ki azt bitté a maga csalíiatatlanságában , hogy a né-

metalföldi egyetemeken elkövetett erszakkal a dolog be

van fejezve, nagyon elámult annak hallatára , hogy a

katholicismus legersebb támaszai, a két legtöbbet vét-

kezett szerzet ugyané kérdés felett hajba kapott egy-

mással. A jezsuiták most is igyekeztek t a magok ré- -

szere hódítani
, de VULL* Kelemen úgy látta , hogy a

Domonkosrenddel , mely már annyi vért ontott az

egyház szolgálatában, nem illenék oly röviden el-

bánni
,
mint a békés egyetemekkel. Elrendelte tehát,

hogy úgy a jezsuiták, mint a dominikánusok egyelre

hagyjanak fel az isteni kegyelemrl szóló tan feszegeté-

sével, nevezetesen, hogy egymást ne nevezzék többé

„eretneknek", mieltt a római szék az ügyben érett

megfontolással nem határozott. Hogy pedig a kérdés

megvizsgálására a szükséges anjag meglegyen, mindkét

szerzet megbízatott, hogy e tan feletti nézeteit, min-

denekfelett pedig Molina könyve feletti véleményét leg-

tudósabb tagjai által kidolgozva írásban elöteijeszsze.
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Ezenkívül Spanyolország minden egyeteme, valamint

más jeles theologusok is felszólíttattak
, adják be e

tárgyról véleményeket a pápának.
A spanyol inquisitio azonban nem ijedt meg ettl

s privilégiumaira támaszkodva, Molinát maga elé idézte,

hogy védelmezze magát az eretnekség vádja ellen. Ez

idben Albert osztrák fherceg volt az inquisitié tör-

vényszékének adjunctusa, s lett nemsokára nagy inqui-

sitor, s a jezsuiták, bízva az osztrák ház pártfogásában,

remélték, hogy az ügy el fog simíttatni. De a fherceg
nem sokáig volt nagy inquisitor. Kilépett a papságból s

helyét Ab ula püspök foglaltáéi, ki a jezsuitákat nem

igen szenvedhette, s így közel volt a veszély, hogy Mo-
lina könyve máglyára kerüljön.

E kritikus pillanatban Aquaviva oly lépésre

vette rá a pápát , melyet ez utóbb drágán megfizetett.

Kelemen ugyanis megtiltá az inquisitiónak a per folytá-
"

tását s az iratokat magához beküldetni parancsolta. Ez

iratok közt 22 egyetem és. kitn theologus Ítélete volt,

-— valamennyi Molina tana ellen intézve. Mindeddig a

jezsuiták mindenképen igyekeztek tanrendszerök forma-,

szerinti kárhoztatását. meggátolni, de nyíltan csak isko-

lai vitákban merték azt védeni. Óvatos" emberek és ki-

tn theologusok tanácsolták a szerzetnek, hogy vonul-

jon vissza
,
de ezt nem tehette, merev ggje a hiba be-

vallásának megaláztatását ki iiem állhatta. Elhatározta

tehát élére állítani a dolgot, remélvén, hogy a római

széknél sikerülni fog kedvez ítéletet eszközölnie,

Vin, Kelemen azonban inkább theologus volt,

semmint államférfi. Egy congregátiót hitt össze több
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Mbornok elnöklete alatt, mely 1598. január 2-kán

tartotta els ülését s az egyház történetében „congrega-

tio de anxiliis divinae gratiae" néven ismeretes. A domi-

nikánusok nézeteit e congragátió eltt Alyarez, a je-

zsuitákét A r r u b a 1 és B e 1 1 a rm i n védelmezték.

Idközben a jezsuiták a maguk nézete támogatá-
sára is verbuváltak „tekintélyes" véleményeket. Az in-

golstadti, bécsi, gráczi, würzburgi , dillingeni , mainzi

és trieri egyetemek véleményét, mélyek Molina ke-

gyelmi rendszerét nagyban feldicsérték s a római tannal

megegyeznek állították, Eómába küldték ; elhallgatva

természetesen, hogy mindezen egyetemeken a theologia

tanárai csupa jezsuiták voltak ; mely célból az illet pro-

fessorok aláírásaik melll a szokásos megjelölést : S. J.

(Societatis Jesu) kegyesen kifelejtették.

A congregátió azonban nem hagyta magát e véle-

mények által tévútra vezettetni s a jezsuitáknak ,
kik

kémeik által mindenrl
,
mi a congregátióban történt,

biztosan értesülve valának, mindinkább el keUett készül-

niök Molina elitéltetésére. A császári udvarhoz fordul-

tak tehát, és Albert fherceg s a császárné kérték a

pápát, fogná pártját a jámbor atyáknak. Kelemennel

azonban hit dolgában nem lehetett alkudni. Most tehát

a jezsuiták a pör eldöntését halasztani igyekeztek, s hogy
a vitát összebonyolíthassák , egy csomó meUékes kérdést

vetettek fel, új állításokkal léptek el, itt ott' látszólag

engedtek, hogy más ponton annál ersebb ellenállást

fejthessenek ki. Hy módon kényszerítették a congregá-

tiót
, hogy a vizsgálatot minduntalan iljra kezdje s re-
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mélték, hogy azt végre MfárasztliatjáT£, vagy szakadást

idézhetnek el kebelében.

Ez sem használt. A congrégátló elnöke, Madrli-

c i u s bíbornok végre elkészíté a végiratot, melyben a

két fél által nézete mellett felhozott minden indok elada-

tott s azon eredményre jutott, hogy a jezsuiták tana a ka-

tholikus hit alaptételeivel ellenkezik, s így, mint eretnek,

elvetend. És Madrucius az iratokat épen a pápa elé

akarta terjeszteni, hogy Ítéljen bennök, midn egyszerre—
meghalt. A jezsuiták e kedvez „véletlent" siettek az

ügy új halogatására felhasználni. Petitiót nyújtottak át

á pápának , melyben kifejtették, hogy Molina tana egé-

szen megegyezik sz. Ágostonéval, hogy az, távol minden

eretnekségtl, kitnen alkalmas a Luther és Kálvin

eretnek tanai leküzdésére. Kérték,- hallgattassékM Mo-
lina személyesen , kérdeztessék meg mindén egyetem s

végre hívassék össze egy általános zsinat, idközben

azonban engedtessék meg mindkét félnek, hogy a maga
nézetét, mint „valószínt" fenntarthassa ; ellenkez eset-

ben botrányok és zavarok fenyegetik az egyház bé-

kéjét.

Kelemen nem engedett. Átlátta a jezsuiták szándé-

kát és írta a dominikánusok generálisának : „Világos, hogy
a jezsuiták csak azért gördítenek akadályt akadályra, hogy
idt nyerjenek s hogy csalékony aggodalmakkal azon

nyugtalanságok felett, melyek tanaik elvetésébl szár-

mazhatnának, csak engem megfélemlíteni és megingatni

igyekeznek." Elrendelte tehát, hogy az iratok újra át-

vizsgáltassanak s az eretnek könyvek haladék nélkül

kárhoztattassanak.Az új vizsgálat eredménye ismét az
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¥olt, hogj Molina több tétele eretnek. Az elátkozó bulla

már készen volt s csak annak kihirdetése vala hátra,

midn a jezsuitáknak sikerült a magnk Bellarmi tt-

ját a censura-koUégiumba bejuttatni, kinek különféle-

ármányok által sikerült is az itélet kihirdetését meggá-
tolnia.

A jezsuiták így ismét idt nyertek, s ezalatt ár-

mányok által a kúriát különféle irányban zavarba hozni

igyekeztek. A pápa szerette volna Molina tanait kár-

hoztatni ; de most már maga is attól tartott, hogy a je-

zsuiták nem fogják magokat Ítéletének alávetni, s hatal-

mukkal és befolyásukkal nagy bajt fognak az egyháznak
okozni. Kelemen ez aggodalmát több barátjával közölte,

mit a jezsuiták kémjeik által megtudván, siettek a pápa
e lelki állapotát kizsákmányolni . s végre a pápa félelmét

minden rendelkezésökre álló eszközökkel növelni igye-

kezték. Molinának azon tanait, melyekben a congregátió

leginkább megbotránkozott, szenvedélyesebben s eré-

lyesebben védelmezték, mint eddig, s gúnynyal árasz-

tották el a római theologusokat. Hogy megmutassák,
mire lesznek képesek, ha végsre kerül a dolog, az

alcalai fiskolában vitatételeket nyomattak, melyekben
a többi közt azt is állították, hogy nem kell dogmaként

hinni, miszerint Vin. Kelemen az igazi pápa s sz. Péter

törvényes utóda. Az, hogy ugyanezen állításért százez-

reket üldöztek és kiirtotta]?, a jámbor atyákat nem ge-

nirozta
,
midn saját érdekök forgott szóban.

Egyúttal Spanyol- és Olaszországban titkos ügy-
nökök által azon hírt terjesztették, hogy szükséges a szó-

ban forgó vita eldöntésére egyetemes zsinatot hívni össze,



108

mert a pápa maga, vallási kérdésekben nem csalhatat-

lan. (Ma természetesen az ellenkezt állítják.) Kelemen

ezeket hallva kétségbeesetten felkiáltott : „Mindent mer-

nek! mindent mernek!"

Még IV. Henriket is sikerült a jezsuitáknak any-

nyira megnyergelniök , hogy közben járjon érdekükben ;

de Kelemen nem engedett, hanem beletemetkezett a te-

mérdek Írásba, hogy maga kutassa ki belölök az „igaz-

ságot.'
' Bellarmin hiába igyekezett a pápát e kétségkívül

unalmas mulatságról lebeszélni s hiába beszélt lelkére,

„hogy Kelemen eldei sohsem bajlódtak azzal, hogy a

dogmatika subtilitásait fáradhatlan vizsgálattal kikutas-

sák, hanem ezt a zsinatokra, püspökökre és theologusokra

bízták. Igen sok pápa, személyes vizsgálat nélkül csupán

zsinatok s egyetemek segélyével sok tévelygést] irtott ki,

ellenben azok, kik személyes hosszadalmas-kutatással tö-

rekedtek világosság után, magokat s az egész egyházat a

legnagyobb veszélybe döntötték. X. Leo, hogy Luther

tévtanait megcáfolja ,
nem látta szükségesnek azok ta-

nulmányozásával veszdni, ö mindössze megersítette
azon Ítéleteket, melyeket a katholikus egyetemek
mondtak e tévelygésekre. Épen úgj Hl. Pál, in. G-yula

és IV. Pius sem foglalkoztak dogmatikai kutatásokkal, s

a tridenti zsinat segélyével mégis a legfontosabb hitté-

teleket állapították meg. Ellenben XXÍI. János hosszas

kutatódzás után oly labirinthba bonyolódott, melybl
élte végéig nem tudott kijutni."

A pápára azonban ez sem hatott. Áttanulmányoz-
ván a mindkét fél által benyújtott iratokat, személyesen

állt a congregátió élére, s a két szerzet újra legügyesebb



szónokai által védelmeztette ügyét. Mindjárt, az els

ülésrl egy érdekes és jellemz epizódot jegyzett fel a

história. ValentiaGrergely jezsuita és Lemos
Tamás dominikánus álltak itt szemben egymással s

vitatkoztak szörny szenyedélylyel. A dominikánus né-;

zetei támogatására sz. Ágostonra hivatkozott, mire a

jezsuita azt álKtotta, hogy Ágoston Molina mellett szól,

elvett zsebébl egy könyvet s olvasni kezdett belle. A
dominikánus fülelt, mert könyv nélkül tudta sz. Ágos-

tont, -de a jezsuita által felolvasott helyet nem ismerte

belle. Ráugrott tehát ellenfelére s kiragadta kezébl a

könyvet, és — a jezsuita turpissága Mtünt, mert egészen

mást olvasott volt ki a könyvbl, mint ami benne állt.

Valentia Gergelyt dühébén ott helyben mégütötte a

guta, mire a dominikánusok ráordították, hogy ez isten

Ítélete !

"

Minél közelebb jött a dönt perc, anoál ersebben

ármánykodtak a jezsuiták, de Kelemen nem félt többe

tlök, amióta IH. Fülöp spanyol király megígérte neki,

hogy szükség esetén kész fegyverrel érvényt
'

szerezni

Ítéletének. A világ feszült figyelemmel leste a már évek

óta húzódó ügy végkimenetelét. Kelemen végre nagy

ünnepélyességgel kitzte a dönt ülés napját, s a jezsui-

ták elitéltetése már kétségtelennek látszott, midn a

pápa egyszerre ismét ingadozni kezdett, s egyszerre,

1605. márc. 3-án meghalt.

A jezsuiták erkölcstana szerint becsületünk meg-
mentésére meg van engedve ellenségünket orvul is meg-
öletni. Amicus jezsuita szerint minden papnak és szer-

zetesnek szükség esetében meg szabad ölnie azt, ki t,
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Yagy szerzetét súlyos bnökkel vádolni készül. Azoi:

roppant buzgalom, költekezés és ármánykodás,, melylyel

a jezsuiták e pörnek javukra leend elintézését kivinni

igyekeztek, bizonyítják, mennyire féltek annak elvesz-

tésétl. A pápát, ki tanaikat minden áron elátkozni

akarta, szerzetök legveszélyesebb ellenségének kellett

tékinteniök, tebát olyannak, kit szabad megölniök. A
szerzet története bizonyítja , bogy kevés ellensége balt

meg természetes balállal. Nem csuda ennélfogva, ba •

mindenki meg volt róla gyzdve, bogy a jezsuiták se-

gítették Kelement a másvilágra, amit a jámbor S er r y

e congregátió történetében úgy fejez ki, bogy „ámbár a

jezsuiták különben igen istenfél és jámbor férfiak : még
sem lebetetleu, bogy ily válságos belyzetben valami

e m b OT i dolog történt légyen rajtok." Az orgyilkos-

ságot csakugyan nem lebet gyöngédebben kifejezni, mint

e katbolikus író teszi !

S a jezsuiták tudták jól, miért esett meg rajtok ez

emberi dolog. A conclávéban a jezsuiták által támoga-

tottfranciapártnak sikerült a francia királynéval rokon

Medicit választatnia meg, ki azonban XI. Leo név alatt

buszonbat nappal megválasztása után agykórságban,
—

mely a jezsuiták szemében egyetlen qualifikátiója

volt a pápaságra,
—

megbalt. Helyébe Borgbese Camill

választatott, ki V. Pál nevet vett fel, s a jezsuiták

prét a dominikánusokkal ismét kezébe vette. Jelenlé-

tében 1605. szeptembertl 1606. februárig 14 gylés
tartatott e tárgyban s Pál úgj, mint eldje, inkább a

Dominikánusokboz bajlott. Ez év novemberében már

csak a forma felett tanácskoztak, melyben a jezsuiták
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tanai elátkoztassanak s a dominikámisok már megfiitták

a diadalmi trombitát, midn a Velencével kitört viszály

a dolgot rögtön megfordította. Láttuk fentebb (14. fej.)

miként küzdtek a jezsuiták Velencében a pápaság érde-

keiért s miként zettek ki ezért a köztársaságból. Pál

nem akarta a használható szerzetet, melyet épen most

ily csapás ért, a maga részérl is mogbántani, megállí-

totta tehát a dolgot s 1607. augusztus 29-én a congre-

gátiót egyszerre szélnek bocsátotta, kijelentvén, hogy

majd ki fogja adni Ítéletét, addig azonban megparan-

csolta, hogy mindkét fél hallgasson az isteni kegyelem-
rl és ne merje a másikat bántam. A jezsuitáknak, ek-

ként sok ármány, egy kis gyilkosság s egy kis véletlen

segélyével sikerült az excommunikátiót elhárítaniok fe-

jkrl.
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XXVI. Fejezet.

(A jezsuita erkölcstan botrányai.
— Páter Gaska kalandja.— A

jezsuiták 8 az apácák. — A jezsultánék. — Demoralisátió a jezsuita

iskolákban.) .

Mieltt tovább mennénk a jámbor szerzet törté-

netében, .álljunk meg egy percre ,
s lássuk, mikép

gondolkoztak a jezsuiták az -örök szüzesség fogadal-,

máról.

Ha azon theoriát tekintjük, melyet Jézus katonái

moráltheologiáikban felállítanak, úgy találjuk, hogy
áz mindegyiknél erre megy ki: „Óvd meg a külszínt,

élvezd a bnt, de ne engedd,' bogy az emberek észre -

, vegyék. A szz bátran odaadhatja magát egy férfinak,

csak senM meg ne tudja, és következményei a dolog-

nak ne legyenek."
^ Ebben áll a jezsuita erénye.

Félreérthetlenül hirdetik e rendszert a szerzet

erkölcstanítói. Moullet fentebb említett „Compendium

theologia moraHs" cim munkája 1. kötetének 405.

lapján a következ épületes tételeket olvassuk :

„1. Ha valaki egy leányt vagy, özvegyet, ennek-

szabad beleegyezésével, tehát erszak., csel, rábeszé-

lés vagy házassági Ígéret nélkül elcsábít, lelkiisme-
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retileg semmire sem lesz kötelezve , mert azon, aki

önként adta oda magát, igazságtalanság nem történt.

Mondom: lelkilsmeretileg! Mert, ha a leány

tebórbé esik és a törvényszék elé megy," akkor a csá-'

bítá el szokott Ítéltetni vagy arra, hogy elvegye, vagy
arra

, hogy kiházasítsa a leányt, mert felvétetik, hgj.
az elcsábított csak azon reményben adta oda magát,

hogy kapni fog valamit.'^-

„2. Ha valaki erszak
, ármány , fenyegetés vagy

ellenállhatlan kérések segélyével csábít el egy szüzet

anélkül, hogy házasságot igérne neki, köteleztessék

minden ezáltal a leányra vagy szüleire háramló kárt

mégtéríteni , oly kiházasítást adván neki
, melylyel

más elveszi, st ha a kárt máskép jóvá nem teheti,

maga köteles öt elvenni. Ha azonban a csábítás tel'--

jesen titokban maradt, a csábító lelkiismeretében mire

sincs kötelezve
,

mert ez esetben a' leány más kárt

nem szenvedett, mint hogy szüzességét elvesztette."

A 407. lapon pedig olvassuk: .,,Ha a házasság-

törésbl gyermet nem szüle-tett
,
a házastársak vezek-

lésen kívül mire sem kötelezvék."

Pegeli Ferenc jezsuita „Gyakorlati kérdések a

gyóntató mködésérl" cím munkájában írja :„Aki
egjr' fiatar leányt saját beleegyezésével elcsábít, nem
követ el bnt, mert a leány önmagának ura, s ke-

gyeiben azt részesítheti
,
kire kedve van." E s c o b a r

ugyanejzt tanítja. Baunynál olvassuk : „Minden-,

féle embernek meg van engedve a kicsapongás helyeit

meglátogatni, hogy ott vétkes "asszonyokkal érintkez-

zék, ámbár igen valószín, hogy ott maga is vét-^

Jezsuiták tört. Hl. 8
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tezni fog, mert az efféle asszonyok látása és. szerel-

ve mestedései az embert igen könnyen bÍ szokták csá-

..vlüítani. Itt az ember nem meggyalázást, hanem fajta-

:;\lanságot követ el. Az els akkor .követtétik el
,
ha a

r cseíekvény egy szzzel V akarata ellenére" s erszakosan,

'történik. A második azonban kölcsönös beleegyezésen

..alapszik, 's. a nn^kivél ez tétetik," sértés, nem. tör'-'

'ténik." -'
:

- .;-
;;.,,• Jezsuita tan szerint ineg van. engedve az ily faj

-

;: talanságot el is mpzditani/ P a o 1 o „az erényekrl és

bnökrl" írt munkájában mondja : „Ha yalarhely

.:.-cseléd á maga fenntartására szükségesnek . látja egy

'kicsapongó urat szolgálni, a szükség megengedi néki,

-
: hogy- a" legsúlyosabb kihágásoknál is segédkezet nyujt-

: son. ily módon kereshet és vihet neki ágyásokat:^ el-

.•• vezetheti öt rósz helyekre, s ha ura fel akar mászni.

: \Qgj ablakba, hogy egy n hálószobájába jusson, tart-

. hatja a lábát, vagy hozhat neki létrát, mert ezek ma-

\ gokban véve egészen közönyös cselekedetek."

-A. jezsuiták azon kérdést is tárgyalták, mit kö-

;

'

• vetélhet a h • testének használatáért ,
s G- o r d o ü

moráltheologiájában olvassuk: •

„Az örömleány joggal
-

megfizettetheti magát, csak túlságos árt ne követeljen.

TJgyanez áll minden. fiatal leányról, ki
'

titokban ,zi,

mesterségét.. Férjes nnek azonban .nincs joga magát
. megfizettetni, ,

mért a prostitutióból szármázó nyere- .

ségrl a házassági szerzdés ne^m intézkedett elre..".

(Tehát- csak ezért?) A híi'es Escobar azonban,,

más -nézeten van ; szerinte : „amit férjes n házasság-

törés által keres, azt jogosan szerzett vagyonnak 'te-
.
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nyeremény élvezetébl."

Tamburini szintén elmélkedik az ár nagyságáról
s e kérdést veti fel: „Jlily di'ágán adhatja el vala-

mely nö az élveaetet, melyet nyújt ? Felelet : hogy
ezt helyesen megítélhessük, tekintetbe kell venni a

'

n nemességét , szépségét és tisztességét, mert .tisz- .-

tességes n többet ér annál, ki minden jött ment

eltt kinyitja az ajtöt. Distingváljunk : vagy öröm-

leányról, vagy tisztességes; asszonyról van szó. Az els

jogosan nem követelhet többét az egyiktl, mint ameny-

nyit a másiktól követelt. Határozott árának keU len-

nie s az közte és a látogató, közt szerzdést képez. A- .

látogató a pénzt, meg testét adja oda, épen úgy,
mint a' vendégls borát s á vendég az -ital árát. Egy
tisztességes és rangbéli nö azonban kívánhat aniyit,

amennyit akar
,
mert ily természet dolgoknál ,

me-
'

lyeknek nincs általánosan megszabott áruk, az eladó

személy úrnje, az árúcikknek. Joga van tehát úgy
:niint valamely szznek, becsületét oly. áron adni el,,

amennyire azt becsüli, és ezért senki sem vádolhatja

uzsoráskodással."

E tekintetben Y a illant arra tanít, hogy a.

rósz iránti hajlam magában véve nem rósz , meíy-

..tételbl Sanchei? siet levonni a következtetést ; „tehát

magában véve az sem rósz
,
ha vágyat érzünk ma-

gunkban érzékiségünket. egy nvel kielégíteni."
—

„Szeínérinetlen dolgok megnézése pajkosságból vagy'

élvezetbl stb. gyakorlatilag ugyan nem ajánlható, de .

elméíetileg mégsem veszedelmes, és sohsem lépi túl
'

''-.:
•

:
.' ^ "> •

. . -^ . . 8-*: •-.
.

::'
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a csekély l)ün határait," — moad Escobar, ki

szerint ugyanez áll a fogdozásról is, mert „bizonyos

testrészek buja fogdozása okozhat súlyos bnt a ve-

fszély iránti tekintetbl."

S a Manó a jegyeseknek legbizalmasabb köz-

lekedését még házasság eltt épen nem, vagy csak

-gyarló bnnek nyilvánítja, fkép, ha a házassági ce-

rimonia soká halasztatik; Escobar pedig más meny-

^ asszonyának elcsábítását csak egyszer bnnek állítja,

mert a menyasszony még nem ment férjhez. E tisz-

tátalan pont felett legvilágosabban nyilatkozik S a n-

- eh e z,,a szent házassági szentségrl" írt munkájá-

éban, melyben oly kérdéseket tárgyal, melyek meg--

, döbbentik., az olvasót és oly modorban, melyen meg-

látszik, mily élvezettel fetreng a piszokban.

Hogy a jámbor atyák e theöretikus tételekét a

gyakorlatban is tudták alkalmazni, annak olvasóink

már . épületes példáit látták a montepulcianoi botrány-

ban s Cadiére Katalin történetében. Termetes kötete-

iteket lehetne írni a jezsuiták ez irányban mívelt dol-

gaikról. Csak például hozunk fel e nagy tömegbl egy

históriát.

Bordeiixban a 16. század közepén egy varrón

\. élt, ki tjének csekély keresményét testi bájainak

bérbeadása által igyekezett öregbíteni, '^ ennélfogva az

- egész városban ismeretes volt. Egyszer halálos beteg lett

'

s Páter Gáska jezsuitáért küldött, hogy neki meg-

gyónjon. Á
"

jámborsága folytán köztiszteletben áUó

Gaska oly buzgón lelkére beszélt a bnösnek, hogy ez
*

megfogadta, hogy, ha fel talál gyógyulni , meg fogja
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.változtatni életmódját s be. fog lépni egy vezekljn-

tézetbe, mely Böídeauxlban ily bnbánó Magdolnák;
számára volt alapítva. A leány csakugyan felgyógyult'

és Páter Gaska maga szerezte be t a nevezett inté-

zetbe. Csakhamar az egész intézetben nem volt visz-

szávonultabb, erkölcsösebb és jámborabb leány nálánál,

s Gaskának, ki öt naponként meglátogatta, méltó/:

öröme telt benne. A leány nagy bizalommal bevaliáj

neki, hogy néha, kivált éjjelenként, kisértései vannak^

melyeknek csak nehezen tud ellenállni. A jezsuita e

-kisértéseket az ördög erlködéseinek nyilvánítá ,
ki

testét ismét hatalmába keríteni törekszik s megigérte,

hogy annál alaposabban védelme alá fogja öt veimi.

Csakugyan többet is járt hozzá ezután s órákhosszat

bezárkózott vele imádkozni, hogy az ördög íncselké-

désein ert vehessen.

P. Gaska azonban oly módon küzdött az ördög kísér-

tései ellen, hogy a leány rövid id múlva anyának
érezte magát. Be volt bizonyítva, hogy Gaskán kívül

férfi be nem tette lábát az intézetbe, de jámborsága
és erkölcsös életmódja ezt f()libe emelte minden gya-"

núnak. Azonban a házon kívül sem eshetett a leányon
semmi

,
mert mióta az intézetben volt , még soha a

házat el nem hagyta. A leány ezenfelül ünnepélyesen

megesküdött , hogy betegsége óta még férfival nem
érintkezett. De azért mégis jó reményben volt! i

E kritikus helyzetben végre P. Gaska talált kul-

csot á talány megfejtésére. Eszébe jutott 'ugyanis,

hogy a leány egyszer panaszolta neki, mennyit kell

éjjelenkint szenvednie . az érzékiség kisértéseitl, me-_
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lyekben rögtön az ördög incselkedéseire ismert. S

minden ima és vezeklés dacára úgy látszik, Hogy az

ördögnek mégis sikerült a szép varróleányuál vágyait

kielégítenie,
— mert hát mi lehetett ez. más, mint az

ördög macMnátiója?

így magyarázta meg a dolgot páter G-aska, nagy
bámulatára a jámbor lelkeknek, kik csudálták a barát

éles eszét, és nagy ijedelmére a szüzeknek, kik ettl

fogva szörnyen féltek a sátán éjjeli látogatásaitól.

Akadtak ugyan, kik hitetlenül rázták fejket, s az

orvos nyíltan kijelentette, hogy a leánynak semmi baja

nem volt az ördöggel, mert igen emberi dolog esett meg

rajta, de vakmerségeért, melylyel a szánt élet pá-

ter jG-askának ellentmondani merészelt,- az intézetbl

rögtön elcsapatott.

Eszerint világos volt, hogy az ördög éjjelen-

ként személyesen járt. el a varrónhöz, amit ez elbb

persze nem tudhatott, mert az ördögnek volt annyi

eszei ,, hogy láthatatlanná tegye magát. Ezalatt köze-

ledett az id
, mely a varróieányt terhétl megszaba-

dítandó vált, s mindenki kiváncsi volt látni, min
•formája lehet a sátán ágyékából származott; sarjadék-

nak;; mórt afelett senki sem kételkedett, hogy leg-

alább is lólába vagy más valami családi ismertet

jele lesz. Annál nagyobb volt a bordeauxii publikum

bámulata-, midn a varróleány egy szép, ers, egész^

séges fiúnak adott életet. De azért kétségtelen vala,

hogy ez az ördög fia, a nép tömegesen tódult a "sátán

gyermekét megbámulni , . s páter Gaska felhasználta

ez alkalmat a leánynak gyerekestl való eltávolítására
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a városból; az anyát, liog^^ szigorú cláusura .alá he-r-

iyézze , a-xfliút- pedig egy remetéhez a pirénaei Kegyek-

be, ki mája kikergeti, belle az ördögi természetet. A"

.közönség széJDit buzgalmában ..megnyugodott a dolog-r

ban ,-
de az ármányos sors végre .itt is felfedte a.tmv

pisságot. Tíz évvel utóbb, ugyanis a . vezekl intézet

. kapusnje halálos ágyán önkényt megvallotta oirosá-

nak, hogy hónapokon át, szombatonként este páter

Graska parancsára egy kehely bort adott 'a varróleány-
•

nak,. melybe -elbb egy kanálnyi fehér port öntött,

melyét a- jezsuita adott neki ,e célra; a varrón ez

italtól rendesen méíy- álomba merült, mire a jezsuita,

egyedül maradt vele. Á kapusnnél még .níaradt égy

adag. ama becses porból., melyet- az .orvos elemezvén^

eis- öpiumpornak- ismert fel. .Az orvos felfedezéáét egy;

-ügyvéddel közölte
,

de ez hallgatást tanácsolt neki,

egyrészt mért Gaska azóta meghalt, -másrészt, mért

a jezsuiták kétségkívül rá tudnák bírni a kapusnt;

.hogj^ tagadja el vallomását, s akkor uiint. hazug,

szégyenben maradna s azonkívül kitenné magát a jé--

zsuíták üldözésének. Az orvos megfogadta, a tanácsot,

de azt meg nem állhatta, liogy . Írásban ne. értesítse

az utókort e piquáns kalandjáról
— asátánnak.

E helytt érdekes lesz hallanunk, mit ir Jarrigé

Péter jezsuita már említett munkájában szerzettársai-

uak érintkezésérl az . apácákkal. „A Jézus társaság

tagjai, úgymond, kiválókép hivatottaknak érzik ma-

gokat apácákkal érintkezni s gyakran" hat órát is el-

töltenek a rostélynál (a 'beszél rostélynáli) hol válasz- .

tottaikkal diskurálnak. De esküdni mernék rá, hogy
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egyetlen szöt ném szolnak az isteni félelemre
yaló meg-

térésrl, hanem leginkább trágár élcekét
csilláinak

és

kétértelm szerelmi szavakat mondanak: %y egyszer-

páter C 1 u n ia c
,

mint maga beszélte áekeloa ,
a sz.

^^ntal-zárda egy apácájának a házasság eívetendöségérl
írt könyvet (mely ez idtájt Franciaországban megjelent

s.:á házasságot erkölcstelennek, a „ázabad szerelmet"

arzohbán annál erkölcsösebbnek deklarálta) magyarázta,
s ez alkalommal részleteson tárgyalta az „irapotentia"

érdekes -kérdését. Ádám János, a Sz. Makár-zárdában

egy Orsolya apácának a gyermeknemzésröl tartott el-

adásokat, s oly félreérthetlenül fejezte ki magát, hogy

bármely bonctanárt csúffá tett volna magyarázatainak

világossága által. Bo is Jakab ugyané zárdának egy^

másik apácáját megtanította arra, mikép lehet egy fér-

finak arcalkotásáról annak másnem férfiúi fejldöttsér

gére következtetni, s azonkívül számos oly titkokba

avatta be, minket néha még nyilvános bordélyházak

tulajdonosnöi sem ismernek. Szóval, világi ember elr-

ámulna
,
ha hallaná, mily discursusokat szoktak a je-

zsuiták apácákkal vinni ; kiket azonkívül sohsem hívnak

{más néven, mint: szivecském, kincsem, drágalátosom

stbeff. Ép ígj tudja kiki, mikép szokták a jezsuiták sze-

mérmetlen kezeiket a rostélyon bedugni s azokkal az

apácákat megfogdósni, kik viszont nem röstellik méllö-

: ket s más részeiket leleplezni. De ha még ennyi volná

az egész ! De fájdalom, általánosan bebizonyított tény^

hogy a jezsuiták meg tudják találni az utat az apácák

celláiba, s gyakran egész éjjeket töltenek nálok ; vagy

pedig az elzárt gyóntatószékekben találkoznak _yelök,



melyek ezáltal valódi b.nfészekké lesznek. A párisi

kollégium tanárai oly barátságosan bántak el az ottani

dominikánus apácákkal, bogy több közölök teljes gyü-
mölcscsel telt meg, s kénytelen volt több bónapra Bor-

deanxba vonulni, hoVnem ismerték ket. Az ismeretes.

S tör Menyhért^ MEómában a theologiá doktorává :

kreáltatott, egy egész évig élt a sz. Mária apáca zárda-;

ban
, mint az apátn tanácsadója, s ez ezer csók közt

esküdözött neki
, líogy nélküle élni sem bíi*na. A theO-

logia egy más doktora , patér Sommer mann Fri-

gyes Luzernbe hivatott, hogy egy ördögtl megszállt

apácát exorcizáljon , amit meg is cselekedett ,
de az is-

tennek eljeg-yzett szznél oly emléket hagyott hátra,

melylyel szegény kilenc egész hónapig bajlódott. A
társaság leghiresebb tagjai közé tartozó P.C ott ón-

ról, IV. Henrik gyóntatójáról tudva van, hogy Avignon-

banegy apácát anyává tett, s az ez ügyben kelt peres,

iratok Rómába is küldettek
, hogy VIII. Kelemen ele

terjesztessenek. Midn a jezsuiták a 50 éves háború

kezdetén Csehországból kizettek, prágai kollégiumjok-

ban egy még vértl nedves bábasszony-széket találtak,

melylyel a szomszéd apácáknak szolgálni szoktak.A. lemo-

vitiai.püspök egyszer egy egész csomó szerelmes levelet

fogott fel, melyet az ottani próbaház újoncai a szomszé-

dos apáca zárda lakóival váltottak, s igy még számtalan

esetet sorolhatnék el, melyet saját tapasztalásomból

iudok. Miután azonban egy bn a másikat szokta szülni,-

gyakran két vagy három jezsuita közt, kik ugyanazon
„nvért" birni akarták, a legnagyobb féltékenység szár-

mazott, s kedvesénél mindenik mindenképen igyekezett
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a többit Idcsinyíteni és lepiszkolni , hogy maga marad-

bássön a nyéregböií.'Á d á m János és
• P i r o a t Jakab

rpátefek oly dühösen összevesztek egy C o rdula nev
.apáca felett, hogy majdnem párbajra került a dolog;,

míg végre Piroatra rá nem bizonyult, hogy a klastrom-,

kert alacsony fala m:ellett, melyen könnyen átí lehetett

ugorni ,. rendes találkozókat tartott Górduláfal, minek,

folytán szép csendesen más kollégiumba tétetett át."
'

; Nem fejezhetjük be e theraát anélkül, hogy nieg

ne említsük a j ezsüitánék alávaló intézményét, mely
mai nap már alig ismeretes. Csak kevés positiv tudo-

másunk van már e ni szerzetrl, s_
azt . sein .lehet .ma

határozottan megállapítani, ki által és mely évben, áía-

pittátott, de annyit biztosan tudunk, hogy e szerzet, több :

évvel a 30 éves háború kitörése eltt már fennállt, se
háború korában

,
déli Német- és Francia, valamint

Olaszországban nagyon el volt terjedve. Ez apácázárda

szervezete egy volt a himjezsuitákéyál,s nemcsak.névre,

hanem öltözetre is hasonlított hozzájok. Nem volt új

dolog, hogy ápácaszerzetek már fenálló férfi szerzetek

mintájára alakuljanak, s így keletkeztek a dominikánus,,

karmelita s más apácaszerzetek, de ezek a h'asannevíí

férfiszerzerzétekkel semmi összefüggésben nem álltak.'

A je.zsuitánek azonban zárdájokat legtöbb helyen a je-

zsuiták tszomszédságába építették s a legbizalmasabb-

és legszabadabb közlekedésben áHtak velL Letették

ugyan a szegénység, szüzesség és engedelmesség foga-

dalmát, de azért teljesen a nagyvilági nk módjára él-

tek,' egy helyrl másra kóboroltak, ha kedvök szottyant

papi teendket végeztek, mindenféle korú férfiakhoz lel-
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san zték a szerzeted erényeket, hogy még a katholikiis

egyház is megsokallta.

Az ultramontánok mindazt, amit e nstényje-
zsuiták botrányairól a história feljegyzett, mint sok :

egyebet, egyszeren hazugságnak szokták nyilvánítani. :

Ezek ellenében mi els sorban oly tanúra hivatkozhat

tuhk, kinek efféle dolgokban talán mégis lehet hinni ,

-- a pápára.
• "^

Vin. Orbán 1631. máj. 21-kén kelt bullájá-

ban, mely Eóma minden templomajtajára kiszegeztetett;

s az egész^ keresztyén "világban kihirdettetett, monda':

„Nem mináen lelki íájdalom nélkül értettük , hogy

Olaszországban és a hegyeken túl nénaely asszonyok és

szüzek, aj óz sui tanok nevet véve fel, a pápa he-

lyeslése és megersítése nélkül néhány év óta égyesülr

tek, hogy az egyházi élet ürügye alatt bizonyos koUé-

gíumforma házakat inegszállottak", probátiórházakat.

képeztek, s azok fölébe egy legfbb fönöknét állí-

tottak: geúerálisné

'

név alatt^ hogy ennek felügyelete

. alatt az engedelmesség, szüzesség és szegénység foga-'

dálinát letették, s minden más szokásaikat a jezsuiták-

nak szintén utánozták ; hogy azonban eniiellett igen sok'

.oly dolgot cselekedfcek, melyek a ni nemhez épen nem

illenek, s az asszonynép becsületességével és szemérmé-

velhomlokegyenest ellenkeznek, st olyanokat is tettek,-

iniktl még öreg leélt emberek is, kik a kéjenc életben

nagy tapasztalással birnak, visszariadnának. Miután

azonban az ily gazdálkodás rendkívüli megbotránkozást

okoz, s miután e gazságot tovább trni nem szándéko-
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zunk, elhatároztuk erélyesén fellépni s a gaz növényt

gyökeresen kiirtani. Mínekfolytán , tanácsot tartyán

szent testvéreinkkel , a bibornokokkal és inquisitorok^

kai
,
ez asszonytársaságot teljesen beszntetjük, eltö^

röljük és kiirtani megparancsoljuk. Ennélfogva reiideljük,

hogy' a jezsuitának társasága kezdettl fogva érvényte-

len és semmis volt, hogy ezennel teljesen és egyszerre

eltöröltessék, örök feledésbe temettessék s az egyházból

gyökeresen kiirtassák." Ebbl eleget lehet érteni. /_'

Szivesen borítanánk fátyolt a jezsuita erköléste-

lenségek -visszataszító látványára, de az igazság, inelyet

szolgálni kötelességünk, kényszerít még Qgj pontot ki-

emelnünk, mely a jezsuiták feneketlen erkölcsi sülyedését

.megvilágítja,;kik.Jézus nevét csak.a legaljasabb bnökre

használják palástul. Ha a pap, barát vagy apáca a coeli-
"

bátusnak embertelen és természetellenes zsarnoksága

alatt nyögve, ellenállhatatlan ösztönétl elragadtatva

egyszer másszor felhasználja a kínálkozó alkalmat, hogy
átütött gyümölcsöt megízlelje,

— ez lehet hiba, lehet

bn, de aki emberileg érez, képes lesz azt kimienteni.

De mit szóljunk hozzá, ha azt látjuk, hogy a zárdák,

melyek az erkölcsi tisztaság s a szz erény menhelyei-

nek adják ki magokat, a legtermészetellenesebb bnök

tanyájává lesznek, mely bnöket csak a legelveteme-

dettebb kéjencek ismernek
,

s melyektl még ezeknek

legnagyobb része is megundorodik,
— mint pl. a poé-

derastiáé? ,

. Teljesen bebizonyított tény, hogy. ez undok bn a

jezsuita nevel intézetekben általában el volt s el vaü

terjedve. Nem mi mondjuk ezt,_hanemmondja. a jezsuita
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J ar r i gi u s P e t e r idézett mimkájában ; „Gsá-k isten

yizsgálja és ismeri az emberek bels szivbéli gondolatait ;

s halandó nem léphet azok tanácstermébe. De azért 4)át-

ran állíthatom, hogy mindazon emberek közt, Mket is-

merni tannltam, soha még hevesebb, szenvedélyesebb,

bujább s érzékibb természeteket, mint a jezsuiták . közt,

nem találtam. Nézzük csak azon vakmer szemérmet-

ienséget, melylyel iskoláikat, semináriumaikat és kollé-

giumaikat megfertztetik. Vessünk csak egy pillantást

azon tisztátalan érintéseki-e
, aljas fogdosásokra és tapo-

gatásoki'a, melyekhez a tanításukra bízottakkal szem-

ben hozzá vannak szokva, és pedig olynemü fogdo-

sásokra
, melyeknek nyomai az illetk testén meg-

láthatok. Csak hallgassunk beszédeikre, melyek-^

"kel kézmozdulataikat kisérik, s melyeket úgy látszik,

mintha a legaljasabb kéjhölgyektöl tanultak volna;

Csak nézzük cynikus mosolyukat és szemök ki-

aludt tüzét, és senki sem lesz- többé kétségben afelett,

hogy amit fentebb mondtam, tiszta igazság. Különbén

nemcsak a fiatalabb tanítók és tanárok vétkeznek, hanem

magok a rektorok és seniorok is, kikké pedig a legtisz-

teletreméltóbb tagok szoktak választatni. Mert ezek is

fogdossák tanítványaikat s fogdostatják magukat általok^

úgy-, hogy már sokan az ifjak közöl, ha utóbb az újonc-

vagy. próbaházba felvétettek, a magister novitiorum eltt

keservesen panaszolták el a gyalázatot, melyre kény-
szeríttettek. Mindezt könny bebizonyítani, s legalább

néhány tényt fel akarok említeni, bár a vér arcomba

szökik, ha ezekre gondolok. így a binogesi jezsuita kol-

légium nem fogja tagadhatni, hogy egy S ang vi Ili e r



i21

nev tanára egy vasárnapon egy szép fiút azon ürügy
; alatt, hogy gyakorlatát akarja kijavítani, szobájába hitt,

s 'nemcsak utálatos szavakat intézett hozzá, hanem ké-

.zéveV egész testét megtapogatta s a fiútól . ugyanannak
viszonzását kivánta. De ennyiben nem maradt a dolog.

- A professor e mulatságot annyiszor ismételte, hogy végrö

: mindennapi szokásává lett, s így történt egyszer, hogy; a^

^ nyilvános iskolái teremben, mialatt a többi tanulok lec-

kéjöktel voltak elfoglalva , az említett fiút magához
.vonta a kathedrába, ott ruháit kinyitotta és ;nyoinban -r-.

— --- de a toll visszairtózik ez undok dolog íeirásától, .

:: Második például egy esetet hozok fel, melyet saját- sze-;

memmer láttam az ageni kollégiumban. Itt a negyedik:
•

osztály tanárát, M ingelou saux Féréneet rajtakap-

tam, amint egy nemes . tanítványát szenvedélyesen csó-'
'

kolgátta, s ha én közbe nem lépek, kétségkívül tovább

is ment volna. A fiú azt hitte, hogy mindez csak. gyön-

géd apai hajlamb ól történik, .s legalább most még semmi. .

; . -roszát nem gondolt; de ha valódi apja, egy- biiszke és.

elkel nemes, jelen lett volna, rögtön észrevette völiia,

.mily nem e hajlam, s akkor, félretéve minden a Jézus-

.-. -társaság iránti tiszteletet, a páternek kétségkívül rögtön

levágta volna a fülét. Még cifrábban ment adalog^;

/bordeáuxi és fontanai koUégiumpkban,_s be.tudom bizo-

nyítani, hogy ezekberi egyetlen egy jezsuita sem volt.

. mentt áz említett bntl.'. A páterek és professorok itt
'

nei^ is röstelltéVa dolgot s kezöknek és nyelvöknek oly.

.szabadságot engedtek, hogy az idsebb diákoknak szk-.
'

ségkép át kelleti látniok a gyalázatos • terveken. Ezért -.

egyik másik tanulóról nyíltan beszélték : ez X. professor



. szeretjef
— ezX. prófessor maitresse; a rettoré azon-

"

.

bán a "líis Z.,' a szaké - V.-val pedig a mágistér novitio.-^

rumnak van viszonya. Nern kell azonban azt hiiinünk, .

mintliae sodornia csak a fensöbb.kollégiumokon és aka-^.

dénaiákon zetett volna, hol iiagyobb választás volt ?i

diákokban, mert e bün a -jezsuiták közt mindenfelé el

van .terjedve. így a kis „Macáire- városban nemrég .két

fiú panaszolta el szüléinek,' mint tett rajta páter G bt-}
. v~a SS eröszako't, s a bün belyét, módját és minden rész-

i léteteit, oly. pontosan leírták, hogy panaszuk igazsága-

, felett kételkedni nem lehetett. A szülk ennélfogva siet--

tek"jelöntést tenni a bordeauxi kollégium rektoránál s a

gonosztev megbüntetését kövétélték. De' mi történt ? A;

rektor páter .P enand.e Kristófot mégbízta, vizsgálja
•

meg a dolgot, de egyéb aztán nem is történt s büntetés-

rl soha szó sem volt. IJgyanez történt páter. A 1 e m áy
Lénárddal, kire ugyané bün bizonyíttatott rá, s igy tu-

catjával sorolhatnám el csak a legközelebbi, szomszéd-

ságomban élk közül azokat, kik ugyanazt elkövették, ha

nem volna már az is elég, amit reírtám."

És ez mindennapi imádságok volt á jezsuitáknak-
• Páter R i b e rá t Borromeo Károly, milanói érsek gj'ón-

tatóját rajta kapták, amint az érseknek egy nemes ap-

ródján fajtalankodott, s. IV. Pius ezért meghagyta Lainez ;
.

generálisnak, hogy távolítsa el Riberát Milánóból,- ne-

hogy
—

botrány legyen a dologból, mert nem a bnnel

tördik az egyház ,
csak á botránynyal, Marell Jakab

szerelmeit a történész Láng külön könyvben íi*ta meg
•

(Jákobi Márelli S. J. amores) s az ebben foglalt esemé- •

nyék okmányilag oly részletesen bebizonyíttattak, hogy
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legkisebb kétség sem foroghat fenn felettök. A Mainzban

mköd páter Gill Miksa oly gyalázatos paederasta

volt^ hogy Frigyes Károly József választófejedelem több

^szülö panaszára vizsgálatot, rendelt, mely a felhozott

vádak igazságát bebizonyította. De kötetekre menne a

. jezsuiták ez irányban elkövetett bneinek elsbrolása.

És ily emberekre volt bizva Em-ópa nagy részében

az i:§iiság nevelése !
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XXVn. Fejezet.

(Portugálban. — Erszakoskodásaik. — Összeesküvéseik a haza

/r ellen. — Uralmi terveik füstbe mennek.)

Láttuk P r t u g a 1 1 butását, láttuk, mily részök

volt benne a jezsuitáknak, s miként segítették kiirtani

mindazokat, kik hazájok függetlenségét a spanyol ha-

talom ellen védelmezni merték.- De azért nem voltak hü

támaszai a spanyol trónnak sem ; s a népben is igyekeztek

magoknak pártot szerezni azon esetre, ha a korona meg-
sokallná vétkezéseket. Egyrészt minden erejökkel tá-

mogatták n. Fülöp hatalmának Portugálban elterje-

dését
, melylyel együtt saját hatalmukat remélték

megszilárdíthatni. Másrészt szóval s Írásban a nép
eltt a despotikus hatalom ellenségei gyanánt tüntet^

ték fél magokat. Nyíltan védték a szabadságot, melyet
titokban legyilkolni segítettek.

Befolyást igyekeztek szerezni a népnél, hogy

szolgálataikat a kormány szemében becsesebbekké te-

gyék, st még azon gondolatra is vetemedtek
, hogy

k kapják kezökbe a Portugál feletti uralmat. A je-

zsuitáknak már rég fájt a foguk a sz. Rókus kápol-

Jezauití^ tört.m. . 9
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nájára , melyet Manó király

'

1506-baa épített
•

s egy
testvérületnek ajándékozott.. Azzal álltak tehát el,

hogy egy isteni kinyilatkoztatás -meghagyta nekik,
"

hogy a kápolna mellett profess-házat építsenek; de a

Eókns - testvérek nem hitték a Irinyilatkoztatásnak.

Erre királyi biztos küldetett ki a viszály kiegyenlíté-

sére. A Eókus-testvérek azonban kijelentették, hogy

kápolnájukat ha kell, fegyverrel is megvédik, s lííidn
a jezsuiták bérencei megjelentek, véres fejekkel küld-

ték ket vissza. Az ügy törvényszék elébe vitetett. A
Rókus-testvérek tulajdonjoga minden kétségen felül

állt, de a jezsuiták hatalma már oly nagy volt, hogy
a törvényszék ket lemondásra kényszerítette kétség-

telen tulajdonukról.

E merény sikerülvén , a jezsuiták vérszemet kap-

tak. A rablott kápolna szomszédjában Almirante

grófnak kertje volt, melyben néhány új házat akart

építtetni. A jezsuiták most azzal álltak el, hogy e,

kert egykor temet volt, tehát most is szentelt föld,

melyre magán házat nem szabad építeni. A gróf, el-

ámulva e szemtelenségen, a lissaboni érsekhez fordult,

ki (1612) bizonyítváiiyt adott neki róla, hogy kertje

sohsem volt temet. A jezsuiták azonban nem törd-

tek az érsekkel s a törvényszékhez fordultak, hogy

gátolja meg a gróf szándékolt építkezését. Els és

második folyamodásban elutasíttatván: egy merész csa-

pás által egyszer mindenkorra magok kezébe kisérték

ragadni a hatalmat.
'

v

A hirhedett in coena domini-buUa ,
mint más

katholikus országokban," úgy Portugálban sem volt.
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elismerve; az ország törvényei szerint portugall alatt-

való külföldi törvényszék elé ném volt idezBet
,

s a

király engedelme nélkül semmiféle pápai rendelet ki

nemvolt hirdethet. A jezsuiták tehát AÍmirante gróf

esetét akarták az említett bulla becsempészésére fel- .

használni, hogy lígy e pörben, mint a jövben hasz-

nát vehessék. A pápával egy dekrétumot adattak ma-

goknak:, mely hivatkozva ama bullára, megtiltotta min-

den portugál törvényszéknek e pörrel foglalkozni, mert

ebben temetrl, tehát egyházi dologról van szó, mely
a pápa törvényszéke elé tartozik. A felek tehát úgj,_

mint a lissaboni törvényszék ülnökei Rómába idéztet-
'

nek, „hogy ö pápai szentségétl megértsék, mi a jog.

és igazság."
•

Ez volt az els, de nem egyetlen csapás, melyet
itt hazájok önállásán ejtettek. A kormány 1617-ben.

bizonyos gonosztettek miatt a pápai kollector javait

lefoglalta, s a törvényszéki végrehajtó a többi közt egy
Leitaon nev egyénnek elfogatásával bízatott meg,
ki kispap volt s az alsóbbrend fokozatokat már fel-

vette. A jezsuiták most azon ürügy -alatt, hogy Lei-

taon elfogatása által a papság személyes immunitása

megsértetett, mely pedig Portugálban sohsem állt

érvényben, rábírták a pápai kollectort, hogy a végre-

hajtót excommunikálja. Ez a korona-törvényszékhez

fordult ,' mely védelmébe is vette. A jezsuiták most

öt újra. a korona-bíróval és ülnökökkel együtt kiát-

koztatták, s a lissaboni templomokat és kápolnákat in-

terdiktum- alá vettették. A kormány erre behúzta a

farkát
,
mert *mint Seabra da S y 1 v a királyi generál-

-
: .

*

".. . 9*-
'

.

'



prokurátor mondja: „a dolgok már annyira jutottajc,

hogy senki sem mert a jezsuiták ellen még törvényes

úton sem panaszt emelni, hacsak nem akart a ten-r

gerbe dobatni, orozva meggyilkoltatni, vagy mint a

király s kormány ellensége büntettetni."

A jezsuiták terve, melynek" segélyével teljes

uralomra jutni törekedtek, mindinkább kifejldött. Á
királyi tekintélyt sikerült aláásniok, ellenségeiket kir

végeztették vagy számzették, vagy fenyegetés vagy

vesztegetés által elhallgattatták. Despotismusuk biz-

tosítására már csak arra volt szükségök, hogy a fel-

világosodás minden nyomát eltörölhessék s az ország-

nak örök setétséget biztosíthassanak. Ez volt "céljok

öiindenütt, de butítási rendszereket sehol, oly szembe-

ötlleg s oly sikeresen meg nem valósíthatták, mint

Portugálban, hol teljesen szabad kezök volt; s ez or-

szág példája csattanósan bizonyítja, mily gyorsan me-

het egy gazdag virágzó ország anyagilag és szellemi-

leg tönkre, ha sorsát önz papi kezek vezérlik. ^Á

spanyol királyok, III. és IV. Fülöp, kik a közügyek-
kel nem igen tördtek, s a kormányt egészen jezsui-

ták és dominikánusok kezére bízták, Portugált csak oly

tartománynak tekintették, melynek egyetlen célja a

madridi udvar kicsapongásainak költségeit fedezni s a

kegyencek zsebét megtömni.
m. Pülüp, midn alig 44 éves korában enerválva-

halottas ágyán feküdt, elhivatta páter Florentiát,

hogy egy jezsuita kaijaiban hallhasson meg. IV. Fü-

löp annyit foglalkozott rósz asszonyokkal s rósz ver-

.sek készítésével
, hogy nem lyaradt ideje az ország
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dolgaival töröáni. "A jezsuiták különben siettek levenni

válláról a kormányzás terhét, smig Spanyolországban

az uralmat kénytelenek voltak megosztani a domini-

kánusokkal, Portugálban, azt magok monopolizálták.-

Annyi eszök azonban volt, hogy a föhivatalokat • nem

papokkal, hanem világi jezsuitákkal rakták meg.
A jezsuitáknak lY. Fülöp alatt sikerült Portu-

gált a római könyv-censurának alávetniök,. melyet ad-

dig sohsem ismert el. A generál inquisitor Alvarez

jezsuita által egy vastag kötetben összeállíttatta a til-

tott könyvek jegyzéket s elrendelte, hogy aki ily~

könyvet bír, azt 30 nap alatt adja be az inquisitió-

nak , különben halálos bnt követ el s életében vagy

vagyonában büntettetni fog. A jezsuiták ezzel egyrészt

a nép felvilágosodását meggátolni, másrészt a portu-

gallok elégedetlenségét a spanyol uralommal növelni

igyekeztek. Ok találták fel azon kétszín eljárást :

nyiitan megtámadni s titokban támogatni valamit , s

így történt, hogy az udvarnál lev jezsuiták elkezdték

a nagy. inquisitor tettét gáncsolni ,
ki pedig csak saját

eszközülc vala. Véletlenül épen akkor tiltotta el a pápá:

Póza jezsuita munkáját , mely (alkalmat a jezsuiták

. siettek felhasználni valódi szándékaik eltitkolására.

Egyszerre azzal álltak ismét el, hogy a római könyv-
tilalom más államokban nem érvényes, mert e jog

kizárólag az uralkodókat illeti. Ezáltal elhárították ma-

g'olíról a gyanút, ínintha elmozdították volna a római

censurának P'ortugalra kiterjesztését, s e vita által egy-
szersmind elterelték az udvar figyelmét tulajdonképeni
szándékaiktól. így, mialatt az udvarnál a censura eK



len diktióztak, azt creatiirájok, a nagy Inqüisitor által

-Portugálban a legnagyobb szigorral életbe léptették. -

A portugál törvények közt legkényelmetlenebbnefc
a jezsuiták azt találták, mely, a templomoknak új feky

birtok szerzését megtiltotta. Ennek megsemmisítésére
a legravaszabb ármányokhoz folyamodtak. Elször a

gyóntatszékben a már kellleg elbutított Jíöznépet a ki-^

rály ellen rendszeresen lázították. Neki, úgy mondának, -

nincs joga a portugál koronára, bitorló," ki jogtalanul

üla trónon
,
mit önkészitette pápai bullákkal és isteni

kinyilatkoztatásokkal bizonyítottak. Ezenkívül a pokol-

hoz is folyamodtak, s a szószéki'l isten büntetésével fe-

nyegették mindazokat, kik meg akarják gátolni,, hogy k.
fekv birtokokat szerezhessenek. És hogy mennyire si-

került már a közönséget elvakitaniok, mutatja az, hogy
a királyi lissaboni törvényszék ülnökei magokat teljes

komolysággal kiátkozottaknak tekintették, mert pápai,

engedély nélkül kövezeti adót mertek róni a papságra.

De mindez csak elkészület vala. Szokásukhoz ké-

pest becses hulláikat most sem exponálták, hanem C a s-

t r c a n i Sándor pápai nunciust használták cfel, hogy
áltála határozó csapást mérhessenek az ország törvé-

nyeire. A nuucius egy N u n o d a C un h a j ezsuita által

szerkesztett ediktumban azon törvényt, mely a templo-

moknak vagy zárdáknak tett fekv birtok-adományokat

betiltotta, érvénytelennek nyilvánította, mert az az isten

elleni gylöletbl származott ; az ellenmondókat válo-

gatott egyházi büntetésekkel fenyegetvén. E büntetések,

melyeket a prédikátorok és gyóntatok ers színekkel fes-

tettek le a népnek, nem tévesztették el hatásukat a tö-
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megre , mely a kormány ellen különbea is hajlandó vplt

minden oppositióra, nem téve különbséget az idegen

kormány rendeletei és saját hazája törvényei közt. De az

udvar mégis, jaegsokalta a dolgot. A madridi udvarban

voltak egyes becsületesebb emberek, kik figyelmeztették

a királyt a jezsuiták szemtelen bitorlásaira s IV. Püíöp
levelet írt a korona prokm-átorának, melyben panaszolta,

hogy a nuncius ediktumában részök van oly emberek-

nek is, kiket^ ö jótéteményekkel halmozott el ; egy .
más

levelet pedig a nunciusnak írt, s a többi közt monda

neki : „Ez erszakos vállalatot ugyan az államjog által

nyújtott eszközökkel is meghiiisíthatnám, de a római

szék iránti tekintetbl szelíden akarok, eljárni s önt

figyelmeztetni, hogy ediktumát rögtön vonja vissza s

tegye.jóvá mindazon visszaéléseket, melyek annak kö-

vetkeztében kii'ályságaimban lábra kaptak." De' a nun-

cius ggösen ellenállt s nem engedett ediktumából,

melynek végrehajtásában a jezsuiták jártak legbuzgób-
ban kezére. A király erre a koronái törvényszékre bízta

a nuncius eljárása felett Ítéletet mondani. E legfbb,

törvényszéknek 1637. márc. 28-án kelt ítélete felszólítá

Castrocanit, vegye vissza egy nyilvános nyilatkozatban'

ediktumát, s helyezzen vissza mindent az elbbi lábra.;

ellenkez, esetben mint felségáruló büntettetvén . .

A király e váratlan erélyes fellépte a jezsuitákat

színleges engedésre bírta. Nuno da Cunha, ki acoulissák

megöl az egész hadjáratot az állam szabadsága ellen

vezette, a koronatörvényszék megnyugtatására egy ellen-

nyilatkozatot szerkesztett
, inely a nunciiis nevében téte-

tett közzé, de oly kétértelm kifejezésekben és szófordu-



latolíbaii volt szerkesztve, .hogy a födDlgott elkerülte, s az,

olvasó figyelmét a mellékes körülményeía*e terelte.

Ediktumának formaszerinti visszavonása helyett a nuu-

cius e nyilatkozatban mindössze azt jelentette ki, hogy
-

.ediktumának kiadásakor nem volt célja a monarchiának

•valamely „érvényes" és konkordátumokon alapuló jogát

megdönteni. Emellett természetesen, a mentalis reservata

tana szerint, a jezsuitáknak szabadságukban állt tetszé-

' sök szerint megítélni, mely .jogát a monarchiának te-

kiDtsék érvényesnek. ^
;

A jezsuiták azonban, ha látszólag engedtek is,

nem szándékoztak azt komolyan tenni, s az udvarnál

. tettetett meghódolásuk által csak idt akartak nyerni,
•

mely alatt új feg7véreket kovácsolhassanak a királyi ha-

talom ellen. A gyóntatószék, segélyével újra s rendszere-^

-sen kezdték a nép közt azon nézetet terjeszteni, misze-

rint Fülöpnek nincs joga Portugall koronájára, s niiics

joga a pápa beleegyezése nélkül (!) az alattvalókra adót

vetni. S ez eszköz ügyesen volt megválasztva. A val-

lási fanatismus "egyesült az elnyomás érzetével, s a

jezsuiták oly sikeresen zték a lazítást, hogy a ki-

rályság különböz városaiban egyidejleg ütött ki a

zendülés.
"

A királyi kormány kezében oly meggyz bi-

-
zonyítékok voltak arra nézve, hogy e lázadások, els

sorban a papság mvei, hogy 1637. dec. 2-ki rende-

letében, szigorúan meghagyta a püspököknek és szer-

zétfönököknek, hogy igyekezzenek a népet lebeszélni á
'

lá'zzadásról, s büntessék meg a vétkeseket érdemök

szerint, különben a király ket, tekintet nélkül sze-
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inélyes immunitásukra, rögtön^ fogja adni a Mijtetd

törvényszékeknek.

Midn ez irat a felsbb papságnak megkldetettj
a Jezsuiták már oly befolyásra vergdtek a köznépnél,

hogy a világi hatalom karja már alig ejthetett rajtok

.; veszélyes csapásokat; st a kormány váratlan erélye'^

-alkalmat nyújtott nekik új támadást intézni a királyi

hatalom ellen. S mialatt a zendülés tetpontját érte

az országban, Nuno da Cunha egy bulla szövegét fo-

rgalmazta, miely a birodalom törvényeit elátkozta és •

_^
minden minisztert exéommunikált, s azt Eómába küldte:

yjJti. Orbán;, kötelességének tartotta engedelmeskedni,

s a bullának egy a halász-gyrvel hitelesített példa--

nyát Lissabonba küldte. -'-'
.. E bulla, melynek dühös tartalma alkalmas volt .

a buta és bigott népben a királyi tekintélyt alaposan

megingatni, a nunciusnak, vagy helyesebben, a rajta

uralkodó jezsuitáknak kezébe új fegyvert adott az or-

ság törvényeinek megtámadására. A nuncius nevében

egy, Cunha jezsuita által szerkesztett s az összes pap-

sághoz intézett pásztori levél jelent meg, melyben

példátlan merészséggel minden miniszter, biró, tör-

vényszéki végrehajtó s általában mindazok, kik bármit

tesznek a papi privilégiumok és immunitás ellenére,

ezeket fekv vagyon szerzésében gátolják , minden
;

rangkülönbség nélkül a pápai bullákban foglalt excom-

münikátiókkal büntettettek, — s egész Portugálra ki-

mondatott a legszigorúbb interdiktum.
"

.-

Ez interdiktum nagy megrökönyödést szült a

tömegben és növelte a fnadridi kormány elleni elé-



gedetlenséget, rüelyet a' jezsuiták által félrevezetett

nép a szerencsétlenség okának tekintett. Mert a-

jezsuiták, mióta Portugál a spanyol korona alá jutott

s Lissabon csak egj helytartóság . székhelye lett , ko-

molyán arra törekedtek, hogy az országot saját mo^

narchiájokká tegyék. A királyi tekintély lealacsonyi-.

tása, a római elveknek az in .coena domini féle hulla

segélyével való terjesztése, a felvilágosodás megakasz-

tása. a római könyv-vizsgálat behozatala által, más

irányban a nép rendszeres lazítása, s végre azon tör-

vények eltörlése, melyek a népet eddig valamikép még

megvédték a papság telhetetlen kapzsisága ellen, —
mmd e lépések egyegy eszköz voltak e cél elérésére.

Ékkor véletlenül egy fordulat állt' be, melyet a

jezsuiták minden ravaszságok mellett is
, elre nem

láttak, s mely másokat részesített a jezsuiták fárad-

ságának gyümölcseiben.
• A spanyol elnyomás végre forradalomra kény-

szerítette Portugált. A nép 1640. dec. l-jén megos-
tromolta a királyi palotát, s az elzött dynastia leg-

közelebb álló tagját, Braganza János herceget IV.

János név alatt királynak kiáltotta ki.

A forradalom gyzött
A jezsuiták úgy számítottak, hogy ha a spa-

nyol uralmat sikerül lerázniok, k vehetik birtokba a

négy. világrészre kiterjed s akkor még virágzó biro-

dalmat, — s most egyszerre más aratta le a magot,

melyet k vetettek el. Annyi eszök azonban volt,-

hogy a fiascó felett kétségbe nem estek, hanem igye-

keztek a lehet legnagyobb hasznot vonni a helyzet-
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bi. A spanyol kormány elleni ópp.ositiójukat siettek

ú^ feltüntetni, mint a Braganza-háznak tett szolgá-

latot, s magoknak tiüajdonították TV. János szeren-

cséjének egész érdemét. A jezsuiták ugyan kissé kriti-

kus helyzetbe jutottak az új dynastia irányában. Austria,

Spanyolország és Ema, — e legersebb támaszai a Jé-

zus-társulatnak, nem ismerték el IV. Jánost királynak,

s így a jezsuitáknak bajos volt a Habsburgház ellensé-

gének diadalában nyiltan részt venniök. De perfídiájok

s ravaszságuk segélyével e helyzetblis kivágták ma-

gokat, úgy -intézvén a dolgot , hogy Lissabonban-

örömdalokat- énekeltek IV. János trónralépte alkal-

mára, Madridban pedig . szidták és gyalázták; & az

akkori közlekedési eszközök kezdetleges volta meg--

könnyíté nekik -a kétszín játékot.

A portugall jezsuiták közt da C u n h a tnt ki leg-

inkább. Mint láttuk
,
elkel részt vett a madridi kor-

mány elleni küzdelemben, és erre támaszkodva sikerült

magát az új király kegyeibe behízelegnie. Állása termé-

szetesen nehéz és veszélyes volt, mert a korona jogait

el kellett ismernie, s az in coena domini-félö bulla elveit

is. érvényesítenie kellett,
— de nem azért volt jezsuita,

hogy ily feladat ell meghátráljon. Egyelre tehát nyilt

kérdésnek hagyta a dolgot és alattomban igyekezett a

tért elkészíteni, hogy azt
,
amire IV. János nem ve-,

temednek, majd utódja alatt lehessen keresztülvinni.

E célból különös figyelmet fordított „nevelés" hév

alatt Theodosius herceg lelki megrontására, ki mystiküs

babohaságban ,
a csillagjóslat tudományában nevélked-,

vén fel, készségesen vezetteté magát minden járszalagon
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s alapos reményt nyújtott a iezsuitáknak arra, hogy
úrallíodása alatt minden vágyuk teljesedésbe fog menni.

A jezsuiták e célból roppant tiszteletet csepegtettek be-

léje önmagok iránt, s Franké jezsuita írta: „A fiú

nem írbat gyöngédebb leveleket anyjának, mint minket .

Theodosius egy utazása a,Ikalmával Lissabonban maradt

gyóntatójának írt. E herceg egyátaljában oly nagy szere-

tettel csüggött szerzetünkön, hogy csak az ölt-özet tetté,

hogy nem számíthatjuk a mieink közé." S a herceg mu-

tugatta is minden alkalommal, mily közel állnak szíve-

véhez a jezsuiták. Egy lovagjáték alkalmával minden

résztvevnek egy n nevét keUett kimondania, kit nül
szeretne venni, s a herceg hangosan kiáltá: „Az én nm
a jezsuita-szerzet, melynek egész életemre hséget fo-

gadok" stb. De Portugál szerencséjére a bekövetkezett

események nem engedték a tróm'a lépni s Theodosius^

meghalt, mint nyomorult áldozata a jezsuiták politiká-

jának.
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XXVIII. Fejezet.

(A jezsuiták lelki gyakorlatai.
— Szelídített askézis.— A nk mez-

telen lelki gyakorlatiai a jezsuiták elÖtt s által.) ,

Mieltt a jezsuiták történetének elbeszélését.foly-

tatnék, isinét kell egy rövid kitérést tennünk oly tárgy

kedveért, melyjellemz világot vet a szerzet életmódjára.

Értjük a jezsuiták lelki gyakorlatait.
A test sanyargatását a vallásos fanatismus miri;^;

den barbár korban istennek tetsz dolognak tartott^?

s a keresztyénség régi története telve van a leghóbor-r
'

tosabb askéták viselt dolgaival. Ezeknek babérait iri-

gyelte meg Loyola s egész könyvet írt „a lelki, gyá-;

korlatokról", elrendelvén, hogy ezek képezzék" minden

tanítványánál a nevelés- alapját. Ignác szerint, aki

isten méltó katonája akar lenni
,
az „testének, tágjait

a legkeményebben büntesse, mert ebben rejlik a ke-

reszt magára vételének titka
, s ha Jézus Krisztus

megmérhetetlen szeretetében magát az einberiségért

keresztre feszíttette
,
akkor hadserege katonáinak sem

szabad, vonakodniok magokat is áldozati bárányokká
tenni.". ,,Egyébiránt nemcsak nekünk

, mond más



helytt, Krisztus katonáinak van szükségünk e sanyar-

gatásra, hanem mindenkinek, ki bárínely fokot akar^

elnyerni a mennyországban ,
mert csak a szenvedés

trével lehet a bnt megölni s' az állati ösztönöket'

megfékezni, csak a szenvedés trével lehet a földi em-

bert megszelidíteni s kényszeríteni, hogy a kegyeTem

és'erény ösvényén járdaljon egészen a tökéletességig."

A jezsuiták ennek alapján az askézist tették lelki

gyakorlataik ala;pjává, melyekben fszerepet a vesz-

szzés játszott. Ezenkívül nagyfontosságúak voltak a

mindennapi imák , szent beszélgetések , mindennapi

gyónás, áldozás, búcsújárások, böjt, térdeplés és más --

istenfél idtöltések.

A jezsuiták különös gondot fordítottak az általok

,
vezéreltek ilynem lelki gyakorlataii'a. Azonban tekin-

tetbl az emberi gyöngeség iránt, nem igen kívánták

az
. ájtatos lelkektl , hogy önmagokat sanyargassák,

hanem azt szívesen magokra vették, és magok trak-

tálták híveiket; de nem használtak tövises -korbácso-
'

kat, minkkel a középkor askétái testökét marcan-

golták, hanem finom, sima kis vesszket, melyek
nem fájdalmat

"

okoztak, hanem csak az érzékiséget

ingerelték. E szent vesszzést disciplinának ,
aki trte,

disciplina-kapónak ,
aki. osztotta , disciplina-adónak ne-

vezték. Volt ketts gyakorlatuk is : „discipíina sur-

sum" vagy secundum supra" és egy „discipíina deorr

sum" vagjt „secundum sub", ami magyarán szólva-

annyit jelent, hogy a vesszözés vagy felül, a kebelre,

vállra vagy hátra
, vagy alul a csípkre, combokra s -

egyéb „alsó részekre" ápplikáltatott. Ez utóbbit „spa-
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nyol"-iiak is nevezték, mert Spanyolországban igen .

népszer volt; ámbár jobban illett volna rá a ,".nöi

disciplina" név, mert a jezsuiták leginkább a nket
szokták vele traktálni.

Kijelentették ugyanis , bogy a fels disciplina a

nk gyenge természetét gyakran igen ersen támadja

"meg, a test „alsó" részei ellenben sokkal köny-

nyebben kiállják a rajok szabott büntetést s ezért

szokták k, — így okoskodtak teljes komolyisággal
-^

a nknek, hacsak állhatatosan nem ellenzik, a „disci-

plina deorsnm"-ot adni ; ml hogy kell hatással lehes-

sen a bnös n lelkére , „alsó" részeit mezítelenül -

kellett a kegyes páterek kezei alá adnia.

Civilisált ember hihetetlenül fogja kérdeni, vál-

jon lehetséges-e, hogy tisztességes n annyira elves-

sen minden szemérmet egj pappal szemben, hogy
testét mezítelenül feltárja eltte ? A vallási fanatis-

mns segélyével minden lehetséges, s azt látjuk a his-

tóriában
, hogy nemcsak a kétes erkölcs , hanem a

legtiszteltebb, legelkelbb nk, férjes asszonyok- úgy
mint szemérmes szüzek, különös passióval vetkeztek lé

a jezsuiták eltt. S ez nem képezett kivételt ; ahol a

jezsuiták megfészkelték magokat, seregesen tódultak

a nk hozzájok, a lelki gyakoriátokban részt venni, me-

lyeknek fpontja az említett alsó disciplinában^állt.

: Hogy a nagy keresletnek megfelelhessenek, a

jezsuiták úgynevezett affiliátiókat és congregátiókat

alakítottak, melyek néha sodalitásoknak és retraiteknei:

is neveztettek, melyeknek tagjai naponként vagy her.

tenként összejöttek ,
s ez alkalommal vagy nyilvános



8^

•

processiókban , rongyos ruhában, félmeztelenül beba-

rangolták az utcákat, testöket, korbácsolva, vagy

templomokban , nagy termekben közösen imádkoztak,

énekeltek, áldoztak s mindenféle vezekl gyakorlato-

kat ztek. A bigott emberekre e látványok nagy ha-

tással voltak, s a nép tömegesen tódult ez egyletekbe,

melyek ezenkívül rendesen isten anyjának közvetlen,

személyes felügyelete alatt álltak. ~

A löweni jezsuiták 1552-ben tiz asszonynyal
kezdték az üzletet s egy év mnlva már négycongre-

gátiójok volt ezer taggal. Egyikök- a nemesi, a többi'

polgári osztályból szedte híveit. A nernes hölgyek kü-

lönösen kitüntették magokat ez irányban s egyikök

sem mulasztá.el hetenkint legalább egyszer az alsó

disciplinát alkalmaztatni gyóntatója által mezítelen

tagjaira. E botrányos gazdálkodáson azonban a férfi-

közönség felháborodva, a világi papsággal és az. egye-

temi tanárokkal egyesült, hogy végét vethesse. De a

hölgyek oly élvezetet találtak benne, hogy magokat

papjaik által meztelenül simogattassák , hogy meg-
kérték gyóntatóikat, ne hagyják abba, minden tilalom

dacára a szent mulatságot s végre annyira vitték,

hogy a városi tanács visszavonta tilalmát. A jezsuiták

annyira tudták e nknél az érzékek izgatottságát fo-

.kozni, hogy azok minden nemesebb érzést, még a sze-

mérem s illendség legközönségesebb érzetét is ruháik-

kal együtt levetkeztek.

E lelki gyakorlatok kezdetben a spanyol nvilág-
ban is rohamos hódításokat tettek. A püspökök azon-

ban, élükön Don Martinez Silice o toledoi érsekkel,'
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megbotránkozva rajtok, vagy megirigyel76 a jezsuiták

szerencséjét', a salamancai zsinaton követelték ,. hogy-

gyakorlati könyvük szigorú vizsgálat alá vétessék,

mieltt azok folytatása nekik megengedtetnék. Ezt

ugyan páter Araoz, ü. Fülöpre gyakorolt nagy be-

folyásával megakadályozta ,
de midn a spanyol disci-

plina trágárságai napvilágra jutottak, az inquisitio be-.

leavatkozott és 1570-ben megtiltotta a nknek a le-

vetkezést
,

a jezsuitáknak pedig a vesszk vagy a

puszta- kéz használatát a disciplina osztogatásánál.

E tilalomra a jezsuiták Merino, Toledo, SeviUa,

Saragozza s más városokban, hol házakkal bírtak,,

nagy processiókkal feleltek, melyekben a legszebb nk
nagy számban vettek részt, és pedig mezítelen lá-

bakkal, vállal és combokkal , áltáljában oly pa-

radicsomi mezben , minben tisztességes n még szo-

bában is elpudeálná inagát. .
E- processiók alkal^

mával a menet helyenként meg-mégállt ,
s ilyen-

kor a nk még jobban letolták vagy felemelték ruhái-

kat, hogy a szent vesszt kényelmesen fogadhassák.

A botrány ezáltal tetpontját érte ,
s a jezsuiták vi-

lágos' célja volt az inquisitiót végletekre ingerelni.

Meg akarták mutatni,, ki" bír többet, k-e vagy a,

dominikánusok, s bizton remélték, hogy ü. Eülöp

-pártfogása segélyével övék lesz a diadal.

De csakhamar kisült , hogy az inquisitio hatalÉaa

ínár mélyebb gyökereket vert Spanyolországban ,
sem-

hogy tanácsos volna ily okból belékötni, s a jezsuiták

híihúzták ferkukat. Lemondtak az efféle körmenetekr

rí s á nyilvános lelM gyakorlatokról, s ehelyett höl-
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gyeiket háromszor napjában a templomban fogadták,

hol megáldoztatták, éjjel pedig titokban megnyitották
elöttök kollégiumaik kapnit , hogy a spanyol disciplina

vigaszában részesülhessenek.

A különbség tehát csak az volt , hogy ami az-

eltt nyilvánosan ,
az most titokban zetett , miáltal

a disciplinával járó demoralisátió csak Éövekedett. .

Legcifrábban zték a jezsuiták vesszs körmene-

teiket Franciaországban , fkép Medici Katalin

kormánya alatt
,

ki •

egyszer Avignonban maga állt

egy ni sodalitás élére
,

s ki fiatalabb udvari hölgyeit

: saját fenséges kezeivel szolrta a spanyol disciplinával
"

traktálni. Fia lü.Henrik is nagy bolondja volt a pro-

cessióknak, melyekben rendesen maga is részt vett"

"olvasóval, viaszgyertyával, imakönyvvel és vesszvel

felfegyverkezve. A magas példa hatott s a congregá-
tiók és sodalitások termettek mint a gomba. Avignon,

Lyon és Toulouse tntek ki leginkább a buzgóságban,
-de Paris valamennyin túltett. Itt mindennapi dolog

volt asszonyokat s leányokat látni, amint egy ingben,

vesszvel kezölíben az utcákon futkostak, s a legel-
kelbb hölgyek, mint G-uise, Merveille, Aumale, Elbeuf

hercegnk és mások, félmeztelenül produkálták mago-
kat -a párisi népnek, hogy példát adjanak a töb-

bieknek.

Viszont a gúny is legersebben nyilatkozott Pa-

risban e képmutató demoralisátió ellen
,

éles pasquil-
lok támadták meg a visszaéléseket, minek folytán a

jezsuiták, fkép az elkelbb hölgyeknek megenged-
ték, hogy lelki gyakorlataik alkalmával arcukat elfed-
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jék, minek vége az lett
, hogy késbb az efféle pro-

cessiók álarcos körmenetekké váltak. A közönség egész-^

séges részének BréIt(r~megbotránkozása azonban csak-

bamar lebütöfte e kegye^ szemérmetlenek fanatismu-

sát, s TV. Henrik alatt 'a párisi parlament az önsa-

nyargatást, vebszözést, mindenekfelett pedig a spanyol

disciplínát, minden tartozékával együtt betiltotta. Ezen-

túl ez aljas szokás megsznt a nyilvánosság eltt, de

négy fal közt, fleg a zárdák homályában, annál szen-

vedélyesebben zettek a testnek e mystikns és buja

„lelki gyakorlatai'' s fleg délen az elkel hölgyek

bármirl szívesebben lemondtak volaa
,
mint a vesszp

érzéki csiklandozásairöl testök legtitkosabb részeink-
amibl természetesen a jezsuiták vontak hasznot, mert

így a vallás segélyével a legszebb nket — els kéz-

'bT kapták. . '-'-,
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XXIX. Fejezet.

(A szegénység fogadalma. — Egyes példái ajezsuiták örökségzsarlá-

sainak és tolvajlásainak : Airault Eené. — Biiren Móric. — Marle

gróf ^^ Sara Zsófia. -^ Páter Ximenes. — Vinet k. a. —
r Jiisti-

dards Marianna. ~ Guy Ambrus —és mások esetei) -

Láttuk, mint tudtalc a jezsuiták a szüzesség fo-

gadalmával úgy megalkudni , Jiogy palástja alatt a;

kicsapongás legraffinirtabb nemeit kultiválhassák. Ha-

sonló leleményességet tanúsítottak a szegénység foga-

dalmának alkalmazásában is
, melynek segélyével kirá-

lyok módjára, éltek és dzsöltek zárdáik homályában.
A Jézus-társaság oly roppant kincsekkel bírt s bír-

még ma iSi minkkel még emberi társulat sohsem ren-

delkezett. E gazdagság segélyével a világ minden ziigát

megrakták kémjeikkel ,
az udvaroknál vesztegetés által'

-biztosították befolyásukat , gyóntatói állomásokat vásá-

roltak stb. A párisi egyetem már 1626-ban panaszt:

,
emelt a szerzet rengeteg gazdagsága éUen.

Azon eszközök közöl, melyekkel a szerzet e temér-_

dek kincset összeharácsolta
,
els sorban áll az Örökség-

zsarolás. Csak néhány nevezetesebb és okmányilag bebi-

zonyított példáját említjük.
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Airault Péter a 16. század végén az engersi

törvényszéknél bünfenyítö tanácsos volt. Igen gazdag

veit s egyetlen taíentunios fiát egj jezsuita koUégiumba
adta nevelésbe, kijelentve nyiltan, hogy jogásznak, nem

papnak akarja nevelni, s kikötötte, hogy csak világi pá-

lyára készül iQák társaságába bocsássák. A jezsuiták

szentül Ígértek mindent s ha E ené szegény ember fia

lett volna, meg is tartották volna szavukat. De miután

apjáról és nagyanyjáról nagy örökség nézett reáj elhatá-

rozták, hogy a fiúnak a szerzetbe kell lépnie s vagyonát
ennek adományoznia.

Alig töltött Eené három évet a kollégiumban,

1586-ban felvette a csuhát. Az apa a törvény segélyéhez

folyamodott, hogy gyermekét visszanyerje, mire a jezsui-

ták azt felelték, hogy az ifjú önkényt lépett a szerzetbe

s esküjé^ által örökre lekötötte magát. Airault az

anjoui parlamenthez fordult, s ez a jezsuitákat az újonc

kiadására Ítélte
,

kit jogtalanul tartanak magoknál.
Airault az Ítélettel kezében , katonai Msérettel jelent

meg az angersi kollégium kapuja eltt , de itt azt felel-

ték neki
, hogy fia éjjel megszökött és senki sem tudja

hol van. Az apa ezt nem hivén, motozást tart a kollé-

giumban ,
de természetesen hiába

, mert fiát már Lotha-

ringiába , onnan Német- s végre Olaszországba vitték.

A jezsuiták óvatosságból Airault Eené nevét ki is töröl-

ték tagjaik lajstromából s egy koholt nevet írtak he-

lyébe , mely alatt ezentúl öt értették. És csakhamar

kitnt, hogy jól okoskodtak.

. in. Henrik a kétségbeesett apa kérelmére V.

Sixtushoz fordult s orvoslást kért tle. V. Sixtus
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teljesíté „az egyház elsszülött fiánakí^' kérését s A q iia-

viva jezsuita generálist felszólítá, adja át neM a szer-

zet összes tagjainak névsorát, mit ez készségesen tel-

jesített is. Eené neve azonban nem volt a lajstromban s

pápának és királynak ezzel be kellett érnie.

Ekkor az apa végre átlátta
, bogy fia egj búron

pendül csábítóival
,
mert különben annyi idö óta csak

adott volna életjelt magáról. Egy közjegyz, eltt tebát

végrendeletet csinált, melyben fiát, amennyire a fi*ancia

törvények lebetövé tették, kitagadta.

A gyermekétl megfosztott apa életét a szomorú-

ság és bánat esakbamar kioltá, de alig volt eltemetve^

elállt a fiú, nem jezsuita, banem polgári rubában, men-

tegeti magát, hogy tudvágyból utazni volt, kétségbeesik

apja balála felett s örökségét követeli. Ami nagyanyjáról

maradt rá
,
valamint a köteles apai részt meg is kapta,

s amiiit ez zsebében volt, a Jézus-társaság visszáhítta,
^

és miután annak tagja egyéni vagyonnal nem bírbat, :

örökségét a maga számára lefoglalta.

Nagy feltnést okozott annak idejében a Bürenféle:

uradalom esete is Vestfáliában. Büren Joacbim

protestáns báró 1610-ben balt meg s egj bat éves fiút

hagyott bátra , Móricot, ki felett buzgó protestáns anyja

gyakorolta a gyámságot. Ekkor — a 30 éves háború

eltt — katholikusok és protestánsok a társadalmi téren

még nem kaparták ki egymás szemét, s az özvegy Bü-

rennének több katholikus barátnéja volt. A paderborni

jezsuiták ezt megtudván s hallván, hogy az özvegynek

több kedélye mint esze van, elhatározták öt fiastl- meg-
téríteni s a gazdag uradalmat magok számára lefoglalni.



Yolt egy ügyes világfijok, M Mtünen tudott

bánni az asszonyokkal , páter K ö li r i c h Frigyes, s ezt

eresztették az özvegyre. Egy katholikus barátné által a

házhoz vezetve, Frigyes csakhamar kinyerte magának
az özvegy bizalmát. Házibarátja, titkárja, kedvese,

végre lelki tanácsadója lett, s három évi verejtékes munka

után Bürenné 1613-ban ünnepélyesen áttért, fiát pedig

természetesen a paderborni jezsuita gymnásiumba adta.,

A fiú itt maradt 1617-ig, midn anyja újra férjhez ment.

Erre-a fiút a jezsuiták kölni intézetökbe vitték s a külön-

ben is ábrándos hajlamú i^út úgy megdolgozták, hogy
tizenhét éves korában kijelenté, miszerint be akar lépni

a szerzetbe.

^ Az anya azonban gj, mint a mostoha apa, a je-

zsuiták számítása ellenére azt akarták, hogy a fiú men-

jen utazni, hogy világot és embereket lásson. A jezsui-

ták, nehogy a mostoha apával, ki befolyásos fhivatalnok

volt, elrontsák dolgukat, látszólag engedtek s Móric

1621-ben utazni ment. Kisérül a jezsuiták tanácsára

egy,általok nevelt ifjú, Böninghausen Boldizsár adatott

melléje, ki az ifjú minden lépésérl híven tudósította a

—
jezsuitákat.

Útközben Móric Kómát is meglátogatta, s termé-

szetesen nem mulaszthatá el a generálisnál, Vitelleschi

Mutiusnál tisztelkedni. Kísérje tanácsára közié ezzel

szándékát, miszerint jezsuita akar lenni, mire a gene-
rális tanácslá, hogy halaszsza még egy ideig terve meg-
valósítását, mert az ily dolgot jól meg kell gondolni. A
tanács igen apailag hangzott, s Móric nem érte fel ész-

szel, mi okból adatott. Még csak 19 éves levén ugyanis,
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tehát kiskorú
, nem rendelkezhetett vagyonáról ér-

vényesen ; anyai örökségérl pedig ennek életében -

épen
nem. A generális tehát azt akarta , hogy Móric csak"

nagykorúságának elérte és lehetleg anyja halála után

legyen jezsuitává.

Midn az ifjú hazáért, szülei sürgették, hogy há-

zasodjék meg, mert ha törvényes utódok nélkül halna

el, szép uradalmai oldalági rokonaira szállanának, de

hiába. Móric titokban megesküdött volt, hogy „késbb"
a szerzetbe fog lépni, gyóntatója biztosítá

, hogy a pokol

mélységes fenekére kerül, ha esküjét megszegi, minél-

fogva nem hajthatott szülei szavára. Azt azonban meg-
tette anyja kedveért, hogy világi hivatal után lásson, és

n. Ferdinánd császár 1629-ben a jezsuiták közbenjá-

rására kinevezte a reichs-kammer-gericht elnökévé.

Ugyanekkor vagyona kezelését is átvette, bár nem teljes

szabadsággal, mert anyjának, amig élt, bizonyos évdij

járt belle. Végre 1632-ben az anya meghalt s most a

jezsuiták felszólíták öt, lépjen be a szerzetbe s adja neki

egész vagyonát.

Móric mindkettt megigérte, s csak arra kért idt,

hogy mostoha apjával és nvérével- némely vagyoni kér-

dést tisztába hozzon. Év múlt azonban év után s a je-

zsuiták mind türelmetlenebbekké lettek. Sok sürgetésre

Móric végre 1640-ben rávétette . magát egj végrendelet

készítésére, melyben minden vagyonát a jezsuitáknak

hagyta azon feltétel alatt, hogy Bürenben kollégiumot

építsenek. Késbb ismét sürgették, lépjen végkép a szer-

zetbe
,
amit 1644-ben meg is tett. A jezsuiták birtok-

ba vették javait s Móric jezsuita lett, de titokban s vi-
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lági ruhában élt jószágán úgy mint azeltt, nehogy híre

kerekedjék a dolognak.

Egy ideig sikérült is a csalfaság. De mostoha apja

megtudván a dolgot, erélyesen sürgeté Mricot, semmi-

sítse meg végrendeletét s vegyen örökre búcsút a jezsui-

táktól. Ez nem használván, a mostoha apa Móric nvérei

nevében port indított á jezsuiták ellen. B pör általános

feltnést okozott s oly dolgokat juttatott napvilágra,

mélyektl a közönség méltán megundorodott. A jezsuiták

oly szemtelen rablásvágyat mutattak , hogy a pader-

borni püspök 1657-ben kénytelen volt a búreni uradal-

mat katonasággal megszállatni s három évig lefoglalva

tartani. 'Móric 1661-ben meghalt, de a pör még 37 évig

folyt s egy egyességgel végzdött, melynek értelmében

a jezsuiták 45,000 aranytallér lefizetése fejében az ura-

dalmat megtarthatták.

Itt a jog külszíne még némileg részökön volt, de

nem mindenütt volt csak ez is. Maria gróf egyetlen_fiát

a St. acheuli jezsuiták nevelintézetébe adta. A jámbor

atyák, kikérdezvén a fiút, megtudták, hogy apja egykor

nagy vágyont fog rá hagyni ,
s elhatározták t örökségé-

vel együtt kézre keríteni. A dolog azonban nem ment

oly könynyen, a fiatal Marle eleven vig fickó volt s hal-

lani sem akart a csuháról , st azzal fenyegetdzött,

hogy ha fel iiem hagynak sürgetéseikkel, mindent elbe-

szél apjának. Erre a jezsuiták megváltoztatták taktiká-

jokat. Mesterségesen alkalmat nyújtottak az i^únak
mindenféle csínekre, s az belement a trbe; tanárai

pedig kétségbeesett leveleket írtak apjának, a fiú sem-^

rnirevalósága felett panaszkodva. .

Jezsuiták tört, IV, 2



A megszomorodott apa és a kollégium rektora erre

abban állapodtak meg, hogy a fiatal semmiházi a bordeauxi

jezsuita semináriumba adassék, ott tán.,meg fog javulnia

De a bordeauxi jezsuiták szüitén csak a fiú vásottsága

felett panaszkodtak, mástól pedig az apa nem vett hírt.

.fiáról. A jezsuiták ugyanis meg tudták gátolni, hogy a

fiú maga ne írjon apjának^ s ha mégis írt, a rektor dikr

tálta vagy változtatta meg a levelet.

Miután a fiatal Marle a jezsuiták jelentései szerint

Bordeauxban sem változott meg, végs kisérletül Eor-

ealquierbe vitték s apja azt írta neki, hogy ha még ezen-

túl is rbsz híreket kap felöle, egészen leveszi róla a ké-

zét. A fiú erre feltette magában, hogy javulni fog és

nagy szorgalommal tanulmányainak adta át magát.:

Ez azonban nem illett a jezsuiták terveibe. Köny-

nyelm , pajkos társakat adtak tehát melléje, kik

csakhamar visszacsábították régi életmódjára. Az apa

erre.még rosszabb híreket kapván fiáról megharagudott
s az acheúli seminárium rektorának tanácsára olyan

szidó levelet írt fiának, hogy ez kétségbeesve megszökött
az intézetbl ós világgá ment. És így a jezsuiták- terve

sikerült, mert az apa, kinek fiát gazul demoralizálták s

elvesztették, buvában vagyonát eladta s mindenestül a

szerzetbe lépett.

Még szemtelenebb a következ történet.

Páter S á r r 1 szörnyen törte magát a ruméliai

görög keresztyének lelki üdvének elmozdításában, ke-,

resztyén önzetlenséggel csak a gazdagokkal, fkép gaz-

dag özvegyekkel foglalkozván. Ezek közétartozott S ara
Z s ó fia, kinek vagy 30,000 ftja volt, elég ok arra, hogy
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Sarrot t az örmény eretnekségrl a római- hitre té-

rítse. Zsófia áttért s egés^ vagyonát a Jézus-társaság"-

nak adta át, mely viszont kötelezte magát, hogy t
élte végéig gazdagon el fogja látni. Sarrot azt* re-

mélte, hogy a beteges és már meglett asszony rövid

id alatt elköltözik az árnyékvilágból, de miután Zsófia

nem sietett meghalni ,
elkezdte szken tartani, s mi-

dn ennek folytán súlyos betegségbe esett, niegvonta

tle még a legszükségesebb ápolást is. TJnókaöcséi,

kikhez a n most fordult, mitsem akartak róla többé

tudni, s a szegény asszony elhagyatva mindenkitl,

egy szk szobára szorulva, közel volt a megrüléshez.

Újra öcséihez fordult, s ezek azt felelték neki ,. hogy

forduljon azokhoz, kiknek egész vagyonát odaadta. A
szegény asszony erre minden erejét összeszedve kiment

az utcára
,
de itt összeomlott. Valaki felvette s roko-

nai házába vitte, kik csakugyan befogadták. Itt az asz-

szony elmondá
,
miként íonatott be a jezsuita hízel-

gései s Ígéretei által. Akik a történetet hallották, fel-

lázadva az embertelenség 'felett, az épen jelenlev ör-

mény pátriárkához fordultak, M segélyt igért az öz-

vegynek s a pasához fordult, hogy segítsen vagyo-
•nát visszaszerezni.

A pasa maga elé hozatva a jezsuitát, füllevága-

tás terhe alatt meghagyja 'neki
, hogy akizsarolt pénzt

adja vissza. Sarrot Jézus kínszenvedéseire megeskü-
szik, hogy nem harminc, csak háromezer frtöt kapott

Zsófiától. A pasa, a maga mohamedán együgyüségé-
ben azt hiszi, hogy ily papi esküben kételkedni nem
szabad s elereszti a jezsuitát. Zsófia rokonai azonban

.
.

- 2*



nem elégedve meg az ítélettel, bizonyítékokat keres- -

nek; ügyök igazsága mellett, de mire azokat, elte-

remthették, páter Sarrót niegszökött s nem tudtak

többé nyomába akadni.

Az örökség-zsarolás azonban nem egyes jezsui-

ták egyéni bne, banem egyik fpontja volt a szerr

zet programmjának. A társaság elöljárói s mindenek-

felett a generális az évi jelentésekbl s a szerzet

Jíémrendszere segélyévél minden tágról tudták
,

mire

básználbató
,

s gyóntatókul , Idvált gazdag özvegyek
mellé csak olyanokat rendeltek, kik ez irányban qua-

lifikáltaknak bízonyíták magokat.
De váljon mi történt, ha valamely jezsuitában

elöljárói csalódtak
,

s a lelki vezetésére bízottakat

nem sietett a szerzet javára megkoppasztani ? — Pá-

ter. Xi menés esete megfelel e kérdésre. Ximenes

egy gazdag madridi özvegy asszony gyóntatója volt, \s

midn ez 1633-ban halálos ágyában végrendeletet csi-

nált, azt tanácsolta neki, hogy hagyja vagyonát ro-

konaira. Az özvegy követte a tanácsot s rokonainak

meg is mondta, kinek köszönhetik az örökséget. A
jezsuiták megtudták Ximenes bnét s a páter néhány
héttel utóbb meghalt. A jezsuiták azt mondták, hogy

szivgörcsben, de elüzetésök után kitnt, hogy Ximenes

elöljárói által halálra ítéltetett és lassú éhhaláUal vé-

geztetett ki,
— int például minden •

jezsuitának ,
ki

nem akar másokat megrabolni.

Bárniíly ravaszul fogták meg azonban rendsze-

rint a dolgot, minden kísérletök e téren természete-

sen nem sikerült.



Brüselben a 17. század kezdetéa egy gazdag

testvérpár élt. Az ügú egyszer útra kelt s elindulása

eltt végrendeletet készített
, melyben egész vagyonát

nvérére hagyta. Ez jó ideig nem kapott róla hírt
,

s

miután az utazás e korban még sok veszéiylyel járt,

aggódni kezdett felette, és gyóntatója, egy jezsuita,

.tle telhetleg növelte félelmét. Egyszerre a leány

beteg lett s a jezsuita rá igyekezett beszélni, hogy

végrendelkezzék a szerzet javára. A leány azt felelte,

hogy bátyjával abban egyezett meg, hogy kölcsönösen

egymást nevezik örökössé , hogy tehát, mig biztos

hírt nem kap haláláról, nem teljesítheti a pap kivá-

natát. Néhány nap múlva a jezsuita egy okmánynyai
állt el , melyben %^ távoli jezsuita kollégium rek-

tora, és koadjutora bizonyíták, hogy a leány bátyja ez

s ez nap, ezen meg ezen betegségben nálok meghalt.

A leány erre nem csak saját ,
de bátyja vagyonát -is,

melyre örökjoga volt, a jezsuitáknak testálta. A je-

zsuiták már megörültek, de [nagy szomorúságokra a

halálos beteg leány felgyógyult s csakhamar a meg-,
holt bátya is elkerült. Az igaz, hogy beteg volt ,

de

nem ott, hol a jezsuiták ineghalatták , s így kisült,

hogyaz okmány hamisítva vala. A gyóntató termé-

szetesen elcsapatott s a leány megsemmisítette vég-

rendeletét.

Metzben a 17. század második felében a jezsui-

ták, ^gj halálos ágyott fekv emberrel elhitették, hogy
lelke csak úgy menekülhet meg ezeréves purgatorium-
beli kínoktól, ha k tiz éven át évenként ezer misét

mondának érte; mire a haldokló a misékét mégrendelte



s fiainak meghagyta, hogy a jezsuitáknak minden mi-

séért tiz aranytallért, tehát összesen 100,000-et fizesse-

nek. Az örökösök ezt megsokallván, ügyvédhez fordultak, -

de ez, miután a végrendelet érvényes alakban volt kiállít-

va, rendes jogi úton nem tudott rajtok segíteni. Jött azon-

ban egy furfangos Ötlete. „Ha tudnánk a pápától bizo-

nyítványt kapni arról, hogy a megholtnak lelke már
kiszabadult a purgatoriumból,

— s jó pénzért lehet ily

bizonyítványt ,kapni ,

— akkor nincs többé szüksége, :

misére s így a végrendelet e -pontja, tárgya elenyészvén, -

megsznik" — gondolta magában.
Az ügyvéd egy minorita papot Kómába küldött,

ki ezer tallérért megkapta a pápától a kivánt bizonyít-^

ványt. Ezalatt eltölt egy negyedév s a jezsuiták az örö-'

kösöknek számlát nyújtottak be 250 misérl; de nagy
ámulatukra azt kapták válaszul, hogy a megholtnak
lelke már nincs a purgatoriuniban, mire port indítottak

a végrendelet vágrehajtása iránt; de a pápa bizonyítvá-

nya alapján elutasíttattak.

Még jobban megjárták Nápolyban s s un a her-

ceg alkirálysága korában. Egy dúsgazdag keresked

egész vagyonát rajok hagyta azon feltét . alatt, hogy-,,

egyetlen fia, ki halálakor még gyermek volt, a szerzetbe

lépjen ; ha azonban ez 18 éves korában kijelenti, hogy
nem akar jezsuita lenni, akkor a jezsuiták adják ki neki

egész vagyonát, magoknak csak annyit tartván meg,

amennyi nevelési és tartási dij fejében, ket méltányosan -

megilleti. Az ifjú csakugyan nem akart jezsuita lenni,

de midn vagyonát követelte, a jezsuiták azt felelték _

neki, miszerint azon reményben, hogy köztük fog ma-
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radní, vagyona legnagyobb részét már jótékony celókia

fordították, s így ha tízezer aranyat adnak vissza neki,

az már több volna a soknál. Az apai vagyon azonban

100,000 aranyat tett, s a fiú 80,000-et követelt, Tigy :

vélvén, hogy 20,000 aranynyal nevelése bven meg van

fizetve. A jezsuiták nem engedvén, az ifjú Ossnna alM-

rályhoz fordult
,
ki a feleket maga elé idézte, s az i^útól

azt kérdezte
, mennyit követel, a jezsuitáktól,- mennyit

készek adni. Amaz szükség esetén beérte volna 70,000
'

'áranynyal, ezek azonban a 10,000-nél Qgj garassal sem

ajánltak többet, „Jó, viszonzá az alkirály. De feleljetek

nekem arra, ha keresztény dolog-e, hogy azt tegyiik fe- -

lebarátainknak, amit kivánunk hogy mások nekünk te-

gyenek ?" — „A sz. irás tanítja ezt" — viszonzák _a .

-

jezsuiták. „Cselekedjetek tehát szerinte, feleié Ossuna,

adjátok az ifjúnak a 90,000 aranyat, melyei magatok-
nak Mvántok, s tartsátok meg a 10,000-et, melyet ké-

szek voltatok kiadni." — A jezsuiták le voltak fzve, s a

herceg salamoni Ítéletét végre is hajtotta.

Ily módon néha rajtavesztettek a jezsuiták, de a

legtöbb esetben meg tudták tartani zsákmányukat s

örökség-zsarolás útján hihetetlen összegeket hoztak a -^

társaság pénztárába. -

Szokás volt a jezsuitáknál az is, hogy gazdag szü-

lktl, kik fiukat a szerzet noviciátusábá felvétetni akar-

ták, ajándékot kértek, mely arányban állt azon vagyon- .

nal, mely az illet ifjúra nézett. Statútumaik szerint

ugyan ingyen neveltek és tanítottak, de a valóságban jól

megfizettették magokat; s ez utóbbi pénzszerzésmód

legnagyobb haszna az voltj hogy a felvett újoncok nagy



részét, mint hasznavehetetlent a szerzetbl csakhamar

elbocsátották, de a pénzt, mit tölök ka;ptak, vissza nem

adták, és sokakat csak azért vettek fel, hogy ily módon

megkoppaszthassák. Számos ily esetet lehet okmányilag

bebizonyítani. Álljon itt egy olyan, melyben a jezsuiták
"

húzták a rövidebbet.

^ Egy Milano közeiébea lakó igen gazdag kovács

fiát a jezsuiták közt akarta látni, s a milanói kollégium

rektorának kétezer aranyat Ígért, ha fiát felveszi. A fiú

ers ,, egészséges kamasz volt, de szellemi irányánáí

fogva épen nem látszott a szerzet céljaira használható-

nak. De azért a rektor befogadta. Eleinte jól ment a

dolog, de mitán a jezsuiták mindinkább meggyözDdtek

róla, hogy a fiúnak'hasznát nem vehetik, igyekeztek tle

szabadulni, de úgy, hogy a 2000 aranyat megtarthassák.

Szekírozták s boszantották tehát a fiút, azon reményben,

hogy végre maga megszökik, mely esetben persze ket

felelsség nem terhelné. A fiú azonban hagyott fát vágni,

a hátán, mig végre a jezsuiták elkergették, kijelentvén

hogy nem vehetik hasznát. .
,

Az apa erre a rektorhoz ment pénzét visszakérni,

de ez azt felelte neki, hogy a 2000 arany „ajándék"volt
s az ilyet nem szokás visszaadni. A törvényszék ugyan-
ezt felelte panaszára. Ekkor egy ötlete támadt. Je-

zsuita ruhát csináltatott fiának s e ruhában kellett

neki a mühejybeh dolgoznia ,
útszélen lovat patkol-

nia s általaiban minden kovácsmunkát végeznie. A^

nép tolult bámulni t., s a szekeresek messze föld-

rl odajöttek lovaikat a jezsuita által patkoltatni. E
. mulatságközben természetesen zárpörként huUott a
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gúny és szitok, a szerzet fejére, s a jezsuiták a törvény-

széktl: kérték, vessen véget szerzetök prostituálásának.

A törvényszék azonban kimondta, hbgy a fiúnak joga

van a csuhát viselni, mert tényleg felvétetett az újoncok

közé, s mert jogilag az egyházi rendbl ki nem csap-

ható, miután n«m követett el oly vétséget, :mély elüze-

tését indokolná. A jezsuiták tehát kénytelenek voltak

vagy visszafogadni a kamaszt a zárdába, vagy a 2000

aranyat visszaadni. Végre az utóbbira szánták el mago-
kat s még kérniök keUett a haragos kovácsot, hogy ves-

sen,végét a komédiának.

A pénz-zsarolásnak egy további szokásos módja
volt egyes kollégiumok vagy semináriumok számára na-

gyobb kölcsönöket venni fel a szerzetet pártoló emberek-

tl, soha vissza nem fizetés fejében. Adóslevelet adtak

ugyan az ily kölcsönrl, de a fizetést lehetleg halasztot-

ták, .sKk a kölcsönz beteg talált lenni, —;. s k tud-

tak gondoskodni róla, hogy az legyen,
— a. pokol gyöt-

relmeivel annyira kapacitálták, hogy végre visszaadta

kötelezyényöket. Megtörtént, hogy irás nélkül vettek fel

kölcsönt,, aztán eltagadták ; azon páter ki azt felvettó,

más provinciába küldetett, a többiek pedig mitsem tud-

tak felle. Csak néhány bebizonyított esetet idézünk.

Vinet kisasszony halálos ágyán jókora összeget

ajándékozott szobaleányának aranypénzben. A jezsuita

gyóntató, ki e ténynél jelen volt, rögtön ajánlkozott- a

leánynak, hogy pénzét jó kamatra elhelyezi s a régi ara-

nyakat, melyek közte vannak
, elnyösen felváltja. A

leány "átadta neki pénzét, de irást a szent férfiútól nem
mert kérni; midn azonban rövid id; múlva férjhez



készült meimi, elment hozzá pénzéért. A jezsuita azt

. felelte neki, hogy az arany amit kapott nem arany, csak

értéktelen réz volt, a többit azonban, ezer franc erejéig,

bármikor megkaphatja. Alice elámult, mert úrnje azt

:'- mondta neki, hogy a kapott összeg 20,000 frankot meg-
iiálad; de segíteni nem lehetett rajta, mert bizonyíték

nem volt kezében, s a jezsuita így 19,000 frankot lopott

a szobaleánytól. .
.

,

Justidards Marianne asszony 1738-ban

300,000 frtnyi örökséget vett fel Németországban, pénz-
ben s drágakövekben, és Brüsselbe ment, azt készpénzre

felváltani. Jansens Lutger jezsuita, az asszony

gy!5ntat(5ja, felajánlá segélyét az operátióra, s egyszers-

mind tanácslá neki, hogy idközben nagyob|) ^'biztosság

kedveért tegye le kincsét a jezsuiták kollégiumában, mi

meg is történt. Másnap a n férje Eombáult de Viane,

Brüsselbe jött, de ez már gyanakvóbb volt, s megtudván,

hogy neje tanuk jelen nem létében adta át a kincset a

jezsuitának, meghagyta' neki, hogy hallgasson megér-
kezésérl s ügyvédhez fordult tanácsért. Ezzel abban

egyezett meg, hogy a n tettesse magát betegnek és

. küldjön.gyóntatójáért, s beszéljen vele elbb lelki üdvé-

rl, aztán az átadott drágaságokról, két jegyz pedig

. négy tanúval együtt elrejtve jegyezze fel beszélgetésö-

ket, miáltal legalább az írott nyugtatvány hiánya némi-

'leg pótoltatnék.

-A terv végrehajtatott. Az asszony elször kérdé- a

jezsuitától, nincs-e még kedvez alkalom a kincs bevált

tására. Mncs még, feleié a barát azon hitben, hogy az

asszony nemsokára elköltözik az árnyékvilágból. Erre a
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n monda neki, hogy férje azt irta neki, hogy az

egész pénzt és drágaköveket tegye le Dormael nagy-
kereskednél. A jezsuita ezek hallatára^ nagy haragba ^

jött, kijelenté , hogy a kincset semmikép nem fogja

Dormaelnák átadni, hallgatást parancsolt a nnek, s-

megigérte , h(^gy
ha szól, a kincs átvételét kerejien el

fogja. tagadnj|; s ezzel elment.

Viane: másnap vissza követelte páter Jansenstl

a kincset. Ez tagadta hogy valamit átvett: s Lttich

minden jezsiiitája melléje állott. Erre Yiane felkutatta

a kocsist
j
ki a kincset a zárdába szállította, s ez es-

küvel bizonyitá annak átvitelét. A jezsuiták* azonban

rábírták a kocsist vallomása visszavonására, a. két

jegyzre s négy tanúra ráfogták, hogy Yiane által

meg vannak vesztegetve, s azonkívül 60 tanút áUí- .

tottak ki magok mellett s röpiratok terjesztése által

elhitették a köznéppel, hogy az egész dolog egy Viane

és neje által az megrontásukra kigondolt gonosz

komédia. A dolog már a jezsuiták részére hajlott s a

törvényszék már javukra Ítélni készült, midn 1743-

ban a jezsuiták 60 tanuja közöl 50, lelkiismeretével

nem bírva bevallá
, hogy pénzért hamisan yallott §,

jezsuiták javára ; mire a többi tízbl is "sikerült Mí
igazságot kivenni. A pörnek ezzel vége %tt volna,'

Viane javára, de a jezsuiták a világi jezsuitákból álló

ftörvényszéknél kivitték annak megújítását. Pénzzel

és asszonyokkal dolgozták meg a bírákat. Vianeék

nem bírtak velk versenyezni és 1745-ben a fotörvény-

szék a jezsuiták javára dönté el a pert, s ítélete Yia-

net csak azért mentette fel a börtön alól, mert már
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Ítélethozatal eltt elég soká Tolt becsukva. Ettl fogva

Brabantban közmondássá lett, hogy a jezsuitákra pénzt

bízni annyi, mint azt a tengerbe dobni.

Marseilleben a 17, század második felében egy_

Gruy Ambrus nev pástétomsüt élt. Özvegy volt,

idösóbb leányát nül adta Jourdan Jánoshoz, a fiata-

labbikat hozzájok adta ellátásba ,
s maga a ii*anciá

nyugotindiai szigetekre ment kereskedni. Ütközben

azonban meggondolva magát, Braziliába ment aranyat

és drágaköveket keresni és 40 év alatt roppant kin-

cset halmozott össze. Ekkor 1701-ben, 87 éves korá-

ban hajóra ült, hogy haza jjjöii, magával hozva nyolc

millió frank értéket meghaladó kincseit. Brestbe ér-,

kezve egy Guimar nev vendéglshöz szállt s az ot-

tani jezsuita kollégium rektorának megizente, hogy
leveleket keU neki átadnia amerikai szerzetes társai

részérl, azonkívül, rosszul érezvén magát egy pátert,

kivánt lelki vigasztalóul. A rektor az amerikai cim-

boráktól kapott levélbl megtudván," hogy egy Kr-
zussá! van dolga, rögtön összegyüjté jezsuitáit s ta-

nácsot kért. tlök, miként lehetne az öreget legköny-

nyebben kifosztani. .

'
•

.

.
A közbizalom Chauvel pátert küldte Gruyhez

gySntatónak, egy jámbor és becsületes kinézés, de

ravasz és raffinirozott jezsuitát, ki Guy bizalmát né-

hány óra alatt teljesen meg tudta nyerni. A páter

szörny mód gondoskodott a betegrl, maga adta be

neki az orvosságot s nem nyugodott, mig az egy el-

szigetelten fekv szobába, nem költözött a vendégl
hátulsó részében, hogy lehetleg elzárja a másokkal



való érintkezéstl. A barát mind jobban bebizelegtó

magát Cruy bizalmába.
. Yagy egy hét múlva ez igen

rosszul érezvén magát, jegyzt Mvánt hozatni, hogy

végrendeletet készítsen, nem titkolván el a jezsuita

eltt, hogy a bresti kollégiumnak is fog hagyni vala-

mit, de örököseivé leányait szándékozik tenni. Chauvel

belátta, hogy ha ellene szólna, csak gyanúját keltené

fel, s megigérte neki, hogy jegyzért megy ; ehelyett

azonban kollégiumába sietett társaival tanácskozni. A
jezsuiták a kollégium kertészét, ki egykor egy jegy-

znél írnokosködott, felöltöztették jegyznek, jól beta-

nították, hogy mit tegyen, négy jezsuita pedig pol-

gárnak öltözött fel, hogy tanúként szerepeljen. Ez öt

cimborát Chauvel elvitte Gruyhez, az aljegyz kiállí-

totta a végrendeletet, s miután a hamis tanúk alá-

írták, zsebredugta, hogy, mint monda a városházára

vigye.

De ezzel a dolog még csak félig volt megnyerve.
Chauvel rábeszélte az öreget, költözzék át a jezsuita-

koUégiumba, hol jobban fogják ápolni, mint a lármás

vendéglben. Midn pedig a beteg a kollégiumban volt,

a jezsuiták oly alaposan hozzáláttak gyógyításához, hogy

néhány nap múlva szerencsésen belehalt.

A lelkész, aiz idegennek halálát megtudván, hul-

láját hagyatékával együtt kikövetelte, a jezsuiták azon-

ban azt felelték, hogy hagyatéka alig fedezi a teme-

tési költségeket, k azonban készek t magok elte-

náetni. A lelkész, Eoignant erre panaszra ment a ha-

tósághoz, mire a jezsuiták a hullát kitették kapujok
elé.. A lelkész eltemettette, de a temetés költségeit a



jezsuiták nem térítették meg, mert „nincs mibl," —
és senM sem tudakozódott többé az öreg Guy után.

De bogy-hogy nem, híre ment a városban, bogy
az idegén roppant kincset hagyott hátra. A rákövetkez

években a jezsuiták nagy íoldbirtokokat vettek, sok pénzt
adtak ki nagy kamatra, temérdek drágakövet adtak el a

szomszéd városok és Paris ékszer-eszeinek,
— s Guy

kincseinek bire végre Marseillebe is eljutott, hol Guy
unokája Jourdan Franciska élt férjével Beranger Esprit-

vel. Ez Brestbe utazott s egy ügyes ügyvéd segélyével

összegyjtötte a szükséges adatokat, s azok alapján

1715-ben a jezsuiták ellen port indított. E nagy bot-

ránjpör egész Európában feltnést okozott. A jezsuiták

ez alkalommal is kifejtették ismeretes ügyességöket a.

bírák megvesztegetésében, 'veszedelmes tanúk eltünteté-

sében, s két év múlva Beranger elütasíttiatott ; s nem
levén pénze a per folytatására, örült hogy brét épen
hazavihette Marseillebe.

De ezzel a dolognak nem volt még vége. D'Ar-

geaussau kancellár a bretagnei parlament elé ho-

zatta az ügyet. A parlament vizsgáló birót küldött

Brestbe, de a jezsuiták az udvarnál kivitték, hogy egy'

királyi dekrétum 1719-ben a parlament e végzését

megsemmisít. A per így ismét elnyomatott.

Eközben Beranger ismét pénzhez jutván, 1723-bau

a bretagnei parlamenthez fordult. A jezsuiták az udvar

segélyével kivitték, hogy a guimperi törvényszék bizas-

sék meg a pör revideálásával, mely tisztán a jezsuiták

kreatúráiból állott, és sietett is úgy Ítélni, amint ezek

kívánták s a jezsuiták most már teljesnek tartották dia-



dalukat. De ekkor egyszerre megfordult a dolog. Az

idközben elaggott páter Chauvelben ugyanis 1735-ben

egyszerre feltámadt az évtizedeken át elnyomott lelkiis-

meret, papírra tette bnei vallomását s azt egy világi

barátjának adta át, azon feltétel alatt, hogy csak halála

után bontsa fel. Chauvel csakhamar meghalván, barátja

a csomagot D'E s t r é e marsallnak, ez pedig magának
a királynak ,adta át, ki megbotránkozva szeretett jezsui-

táinak ga,2ságán, meghagyta a bresti kollégiumnak,

hogy Guy örököseinek vagy természetben adják át az

elrablott dolgokat, vagy nyolc millió francot fizessenek.

De XV." Lajos igazságosságának szalmatüze csakharáar

kialudt, és sok huzavona, után a jezsuiták oda vitték,

hogy Guy örököseinek 8 millió helyett fél millióval be

kellett érniök,
— a nyolcadfél millió Krisztus katonái-

nak tolvajtarisznyájában maradván.
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XXX. Fejezet.

(A jezsuiták tanrendszere.)

A jezsuiták mesteri ravaszságának legnevezetesebb

bizonyítéka azon óriási tévedés,.melyben a világot szá-

zadokon át tanrendszerek állítólagos j élessége fe-

lett tartani bírták. Mert úgy, mint az erényben, itt is a

külszín megrzése volt egyetlen céljok. JEgy jezsuita ta-

nítvány agyveleje olyan mint egj olasz salátástál, van

benne mindenbl valami, de tarkán, zavarosan össze-

vissza hányva, és ami fdolog, teljesen megemésztetlek
nül. Tanrendszerök alfája és ómegája a latin nyelv,

mely legalkalmasabb a tudomány külszinét megtartani'

s a tanítvány szellemi ürességét eltakarni. És a refor-

mátió utáni századokban szörny tudósnak tartották, aki

jól tudott deákul fecsegni, fecsegett légyen bár a jezsui-

ták latinságán, mely egy fokon állt a konybalatinsággal.

E.ákóczy Ferencnek 1706-ban a jezsuiták tanrend-

szerérl mondott Ítéletét nenicsak minden gondolkozó

elfogulatlan ember véleménye, banem maga a jezsuita

Mariána is igazolja. Ez ugyanis, a Jézus-társaság

gyarlóságairól írt munkájában, inelynek kézii-ata^ tle
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ellopatván, akarata ellen kerülthalála után nyilvánosságra,

tanrendszerük silányságát maga bevallja. Amint Pombal

1759-l3en nyilatkozott e tárgy felett, ngy ismerték már

a 1.7. század elején a lengyelek a jezsuita tanítást. Még
a latin nyelv ismeretét is tönkre tették, midn tanítva-,

iiyaikat 8-^10 évig puszta nyelvtani szabályok bemago-
lásával gyötörték, de a nyelv szellemével meg nem is-

mertették.

Ha már így bántak el tam-endszerök ftárgyával,

elképzelheti ük, mit csináltak a mellékesekkel. Még val-

lási tanításuk is igen rósz volt, s páter Canisius kate-

kizmusának bemagolásában állt. A 18. század kezdetéig
az anyanyelvminden jezsuita intézetbl M volt zárva.

Yalódi gondot fordítottak azonban a dialektikára

és sofistikára, mely célból úgynevezett kétféle concer-

tátiók tartattak az iskolákban. Ezekben vagy külön-

böz osztályok növendékei estek szavakkal egymás ha-

jába, vagy egy osztályéi egymással versengtek, az els

helyekért. A jezsuita iskolák egj alapos ismerje a 17.

század elején beszéli, hogy a jezsuiták, hogy tanítvá-

nyaikból ügyes vitatkozókat és rabulistákat faragjanak,

azokat, még a legfiatalabbakat is, az ily concertatiók al-

kalmával, mint kakasviadalban a kakasokat szokás, ad-

dig ingerelték ellenfeleik ellen, míg végre csak ervel

lehetett meggátolni , nehogy egymás szemét kika-

parják.

Tanrendszeröknek egyik elnye az volt, hogy a

gazdag tanítványok szüleit jó sokáig szivattyúzhatták,

mert ingyen tanítottak ugyan, de jaj" volt azon tanítr-

Jezsuiták tört. rV. 3

i



34

ványnak, kinek hozzátartozói állásukhoz mért- gazdag

ajándékokkal nem járultak a rektor proíessor elé. E
hosszú "tanidÖ másik elnye az volt, hogy a gazdag örö-

kösöket könnyebben lehetett a szerzetbe lépésre meg-
. dolgozni, s áltáljában a tanítványokat, használhatóságok

szempontjából megismerni.

Grépies tanrendszerök felnye abban rejlett, hogy

tanitványaikat leszoktatták az önáUó gondolkozásról^:
a

lényeg és szellem helyett megtanították csak a formára

ügyelni ; s beléjök öntötték azon hajlékonyságot és jel-

lemtelenséget, mely egyedül teszi képessé az embert a

rabszolgaságra. Á legtüzesebb, legnemesebb, kedélyíi

i§út 8—9 évi jezsuita nevelés úgy eltompítja, hogy ta-

nára csinálhat belle mindent amit akar, csak — embert

nem. Mert egyetlen céljok volt tanítványaikat kiszakí-

taui az emberi társadalomból, hogy a Jézus-társasághoz

láncolhassák, közönyössé tenni ket minden embertár-

saik iránti kötelesség iránt s lelkesedést oltani beléjök a

jezuitismus céljai iránt. Innen ered azon nagy befolyás,

melyet a jezsuiták mindazokra gyakoroltak, kik valaha

iskoláikba jártak.

Igaza volt a becsületes servita S a r p i nak
,
mi-

dn állítá, hogy a jezsuiták iskoláiból soha jó fiúk, s jó

honpolgárok ki nem kerültek, mert els céljok tanítvá-

nyaikban a szülök s a haza iránti szeretetet elnyonmi,

hogy egész leikökkel csak a Jézustársaságon csüggjenek ;

s e tekintetben csakugyan nincs párjuk a világon.

Oéljok : tanítványaikat a bens nevelés rovására

annak csak üres mázával vonni be, nemcsak abból tnik



ki, amire rosszul, hanem abból is, amire jól tanították

ket. Fgondot fordítottak a kellemes és ügyes modorra,

magatartásra és helyes kiejtésre. A szerzet iskolai sza-

bályai e tekintetben a nevetségig részletesek, elrende-

lik például, hogy a fiatalok fejket mérsékelten elre-

hajtsák, ajkaikat se össze ne szorítsák
,

se alsó ajku-

kat le ne lóggassák stbeff. Nagy gondot fordítottak a

szépirásra, s mindenekfelett a táncra és színészetre,

mely ügyességek legjobban hatnak a tömegre.

A színieladások mindig elsrangú szerepet játsz-

tak a jezsuita tanrendszerben. Századokon át minden

ünnepélyes alkalommal latin színjátékokkal st táncpro-

ductiókkal is traktálták az ingyenes közönséget. Kezdet-

ben szentek legendáiból gyártott szomorú történeteket

adattak el tanítványaikkal, de csakhamar bohózatokat,

vigjá,tékokat st operákat is adattak velk; s morál te-

kintetében igen türelmesek voltak e téren is. Nem egy-

szer pápákat hoztak színpadra, s a legMvolabb táncok-

kal delektálták néziket. Az elkészületek e színi el-

adásoki-a gyaki-an az iskolai év felét igénybe vették, ami

a fiúknak kétségkívül kellemesebbé tette a kollégiumi

tartózkodást, mint ha komoly tanulmányokon kellett

volna fejket törniök.

Ily tanrendszer mellett a valódi tudás nem virá-

gozhatott, és valóban, a Jézus-társaság akkor csalta meg
legersebben az emberiséget, midn elhitette vele, hogy
tanrendszere a legjobb. Hogy ez mily nagy hazugság,

bizonyítja maga Maria na, mondván: „Nincs szerzet,

melybe annyi tehetséges f lépne, s melyben több id



volná á tanulásra, mint ez. Mégis csak igen kevés tag-

jaiból lesznek jóravaló tudósok. Nincsenek kitn pré-

dikátorai, nincsenek igazán nagy theologüsai. nincsenek

humanistái ; mert aki dolgozik, nem kap jutalmat, s aki

a humaniorákat érti, azt pláne megvetik. Hogy Spa-

nyolországon oly mély barbarismus uralkodik, azt legin-

kább a Jézus-társaság tanrendszerének köszönhetjük ;

ba az emberek csak sejtenék, mily nagy kárt okoz ez,

minket jezsuitákat kétségkívül külön törvény által ki-

kergetnének az iskolákból."

A jezsuiták" tudományos kiképeztetését már lak-

liélyök és hatáskörük gyakori változtatása is nagyban

megnehezítette. Minden jezsuita évenkint, néhagyak^
rabban, obedientiát kap, melyben mködési köre és helye

az évre kijelöltetik, niert az elöljárók puszta kényöksze--

rint rendelkeznek a tagokkal. Nem egyszer megtörténik,

hogy a fizika tanára máról holnapra más kollégiumba

küldetik a görög nyelvet tanítani, honnan harmadikba

vándorol a mathezist eladni, s mieltt ebbe még maga
beletanulna, elküldik prédikátornak, prokurátornak vagy
rektornak. E rendszer fcélja meggátolni azt, hogy á:

jezsuita valamely helyen otthon ne érezze magát, hogy

helyhez, emberekhez ne szokjék és azokat nieg ne sze-

resse. És ez csakugyan sikerült is, a jezsuita nem sze-

ret senkit, csak szerzetét, melynek nevében és javára

szabadon vétkezhetik.

.
^

Ennek dacára tagadhatlan, hogy a Jézus-társaság

mutathat fel egyes kitn tudósokat,
—

pl. Mai-ianát —
de arányban a szerzet tagjainak számához, igen keveset ;
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s ez csak azt bizonyítja, hogy vannak szellemek, nie-

lyeknek még a jezsuita tanrendszer sem képes szárnyát

szegni.

De lett volna bármily kitn e tanrendszer tu-

dományos tekintetben, nem lett volna képes a jezsuita

iskolai fegyelem ártalmas voltát ellensúlyozni. Ennek

egyenes célja ugyanis az ifjúság lelkében niinden er-

kölcsi érzést elölni, mert ép erkölcsi érzés mindig

bizonyos önállással jár. E célra a lelket eímérgezö

kasuistikusmorálj okkal karöltve járt. büntetési rend-

szerök, mely a külszín megóvása végett apró kihágá-

sokat aránytalan szigorral büntet , nagyokat büntet-

lenülhagy, st eltakar, ,,nehogy a jó hírnév általok

szenvedjen." Deprimáló hatássar kellett az ifjúságra

azon különbségnek is lennie, mely verés dolgában

szegényekés gazdagok közt . iskoláikban uralkodott;

melynéifógva, ha a gazdag tanítványok vétettek va-

lamit, elrettent' például látniok kellett, hogy kapták
a — szegények a korbácsot.

Ily iskolai fegyelem mellett a modor és maga-

viselet, melyre ez iskolákban fgond fordíttatott,

szintén nem terjedhetett tovább a küls máznál; s

: a legkülönbözbb helyeken és idkben hangos pana-
szok emelkedtek a jezsuiták tanítványainak erkölcsi

elvadulása s betyárkodásai felett. A tanítványok » nyílt
^

fellázadása a tanárok ellen
, éjjeli közcsendháborítá-

sok' s a kicsapongás minden neme napirenden volt ez

iskolákban. Bajorországban oly végletekre -fajult a

jezsuiták tanítványainak fegyelmezetlensége , hogy a



17. században maga a kormány volt kénytelen ellene
'

fellépni ,
és csak koronként tartott általános mustrá-

lásokkal tudott a, bajon úgy ahogy segíteni. A jezsui-

ták nem is neveltek mást
,

mint eszökkel visszaél

szemfényvesztket vagy üresfej, garázda, de bigott

utcataposókat.
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XXXI. Fejezet.

(A jansenista vita. — A jezsuiták erkölcstana lelepleztetik.
— XIV.

Lajos. — A svéd Krisztina. — V. János Portugálban.)

A jezsuiták Franciaországban új viszályt tá-

masztottak az
egyház,

kebelében. Említettük fentebb,

hogy a löweni egyetem , melynek tanszékei jobbára

dominikánusokkal valának betöltve, a kegyelem feletti

vitában határozottan a jezsuiták ellen fordult. Ez

egyetemen tanúit J a n s e n is, ott lett utóbb tanárrá

s hat éven át a szabad akarat és isteni kegyelem tár-

gyában a legszigorúbb augustinus tanokat hirdette, s

már ez idben is viszályba keveredett a jezsuitákkal.

Jansen 1636-ban yperni püspök lett, s mint ilyen

fejezte be „Augustinus" cím munkáját, melyben a

kegyelmi tan egész rendszerét kifejtette. Jansen Ágos-
ton tanát állította egyedül orthodoxnak

,
s az emberi

természet és szabad akarat teljes romlottságát, és az,

isteni predestinátió tanát hirdette. A jezsuiták kivit-

ték, hogy Vili. Orbán e munkát még megjelenése,

eltt, egy külön bullában, mint eretneket elátkozta.



' '

' - .'
-

'
'

' ' "-*'"

- Ennek dacára a' könyv megjelent s ismét, szintén-

olvasatlanul elátkoztatott. Á jezsnitáli: egy egész könyv-~

tárt írtak ellene, de a löweni egyetem pártját fogta s

megtagadta a pápai átokbulla kihirdetését, hivatkozva a

Németalföldön fennálló tetszvényi jogra. Franciaor-

szágban azonban Ricfielietit, ki- Jansénnek személyes

eileusége volt, rávették a jezsuiták, hogy munkáját

betiltsa, st dijakat tzzön ki cáfolatára. Erre X
"Ince, szintén olvasatlanul, a munkát harmadszor ve-

tette pápai átok alá. YH. Sándor ugyanezt cselekedte.

. Jansen elátkozását Pranciaországbaii mindenkinek, ki

bármily minségben az egyházhoz tartozott, alá kel-

lett írnia, s aki nem tette, a kormány által üldözbe'^

vétetett. ' ^, .

A jansenisták ,
nem boldogulván a jezsuitákkal

a dogmatika mezején, az erkölcstan terén kisértettek

támadást. Ekkor állítá pelengérre Arnould a. je-

zsuiták erkölcstanát „Morale pratique des Jésuites"

cím híres munkájában , (1643), ekkor jelent meg
Pascal világhír, 60 kiadást ért könyve: „Lettres

provinciales", mely a jezsuiták alávaló :erkölcstanát^

geniális satyrával állítá a világ elé. Ezeket követte a
;

költ Perrault munkája „Morale. dés Jésuites",: s

a jezsuiták ,
kik eddig több kevesebb, sikerrel meg-

rizték a szentség külszínét, komoly, veszélynek lát-
:^

-ták kitéve magokat.

Yálaszul, ahol tehették, elégettették az ellenök

írt könyveket, és Pirot jezsuita védelmi iratában ki-

mondta : „Való igaz , hogy a jezsuiták erkölcstanuk-

ban ily tételeket állítottak fel, de igaz az is, hogy [:



volt rá otuk!" Áz ily védelem azonban kielégít-nem

lehetvén, igyekeztek a közönség figyelmét a dogma-
tika terére vonni s e célra ismét elvették a páp%

csalhatatlanságának kérdését, mely felett temérdek

tinta omlott, míg végre IX. Kelemen közbenjárá-
sára egy a francia püspökökkel kötött szerzdés által

; kiegyenlíttetett ,

— bogy csakhamar újra kezddjék.

Qu esnél lefordította az új testamentoüiot^ s

azt erkölcsi elmélkedések kiséretében adta M, me-.

lyeknek célja volt a jansenista elveket terjeszteni.

XrV. Laj OS a jezsuiták kedveért elrendelte a könyv
betiltását s szerzje számzetését, XI. Kelemen pedig,
sietett annak 101 tételét elátkozni. A francia papság,
élén a párisi érsekkel, Quesnel védelmére szállt s

francia nemzeti zsinatot követelt az egyházi béke

helyreállítására. A király ki igyekezett a viszályt

egyenlíteni, de a jezsuiták megdolgozták a pápát, mi-

alatt XIV. Lajost gyóntatója Le Tellier jezsuita-

nyergelte meg ,
s a pápa átokkal fenyegette a francia

-papságot, ha meg nem hajlik, s 1719-ben csakugyan
excommunikálta is mindazokat, kik átokbullájának alá

nem , vetik magokat. Egy csomó párisi doktor erre

behúzta a farkát, de a párisi parlament. a pápai bre-

vét visszautasította. Melléje állt a Sorbonne is, mi-

alatt a rheimsi és nantesi theologiai fakultások bébi-,

zonyították, hogy maga a pápai bulla eretnekségeket

foglal magában. Végre XV. Lajos kiskorúsága alatt a

kormány önkénye 1720-ban kimondta a bulla elfoga-

dását Franciaországra nézve, az opponáló papokat. pe-.
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dig börtönre vettette, amiért az állam s a gallikáii

egyház függetlenségét megvédeni igyekeztek.

De térjünk vissza azon korra, melyben a dog-

matikus viszály keletkezett.

Xni. Lajos alatt Franciaország sorsát Eicbelieu

intézte, ki a jezsuiták által kapta a bibornoM kalapot s

páter Józsefnek befolyása alatt állt, kit emlékiratai-

ban „egyetlen vigaszának, egyetlen bizalmas embe-

rének; egyetlen segítjének" nevez. József nagyesz s

tudományú ember volt s utóbb kapucinussá lett, bogy
ez álruhában annál gyanútlanabbul mozdíthassa el a

Jézus-társaság érdekeit.

Kichelieu terve kifelé a spanyol osztrák hatalom.

: megtörése, belül a királyi hatalom megszilárdítása

volt. Ennek érdekében egyrészt, a jezsuiták sugal-

ma'zására másrészt, indította meg a hugenották elleni

hadjáratát, mely La Eochelle bevételével e felekezet

politikai hatalmát tönkre is tette.

Eichelieunél inkább állt utódja, Mazarin bi-

bornok a jezsuiták befolyása alatt. De mindkét férfi

sokkal jobb hazafi s nagyobb államférfi volt, sem-

hogy teljesen megadja niagát a jezsuitáknak, s így ezek

csak XIY. Lajos élete második felében jutottak teljes

uralomra. A király gyóntatója,' LaChaise és mait-

resseinek befolyása alatt milliókat költött lelkek, vásár-

lására, 6 livret fizettetvén fejenként a római hitre térk-

nek, s egymást követ rendeletekkel a békés vallási ül-

dözés és kényszer minden eszközét mozgásba tette. Ez

nem használván, a jezsuiták tanácsára megkezddtek a

hírhedett dragonnadeok. Tzzel és vassal kényszeríttet-



tek a hugenották a megtérésre, vagy könyörtelenül ki-

írtattak. Midn az ország legszebb tartományai isten

dicsségére busásan megtizedelve valának, a nantesi

ediktum, mely a protestánsok vallásszabadságát bizto-

sítá, visszavétetett. Franciaország -több százezer fiát

néhány év„alatt elvesztette.

Mialatt a jezsuiták Franciaországban vérrel és

vassal, azalatt Svédországban ármánynyal remekeltek'.

Grusztáv Adolf leánya, Ki-isztina királyné eszes, férfias,

hajlamú, szigorú erkölcs protestáns volt. A jezsuiták

elhatározták megkísérteni megtérítését, hogy a nagy
Gusztáv Adolf leányát a pápaság diadalszekerébe fog-

hassáfe De amíg Krisztina hitte a protestáns val-

lást, nem volt kilátás, hogy meg lehessen tántorítani.

A jezsuiták tehát atheista tudósokat küldtek a ki-

rályné udvarába, kiknek társaságában Bjrisiztina csak-

hamar ép oly vallástalanná lett, mintha "Voltaire ta-

nítványa lett volna. Lelke ekkép elkészíttetvén a

pápai tanokra
,
a jezsuiták vig életet Ígértek' neki, s

biztosították, hogy a kath. egyház kebelében kényel-

mesebben lehet vétkezni, mint a szigorú protestantís-

musban. Krisztina ez iránt biztosítva "levén, egy szép

napon megszökött hazájából, katholíkussá lett, s pom-

pás amazon - ruhába öltözve diadalmenetben vonult

Rómába, s itt élt évdíjon, mint él tropheuma a

pápaságnak — kicsapongó életével botránkoztatva a'

világot.

Portugálban ezalatt a viszonyok új s a jezsui-

tákra nézve kedveztlen fordulatot vettek. V. János-

felvilágosodott ember volt és több tudományos inté-



zetet alapított, melyeinek tevékenysége kezdett vilá-

got gyújtani az ország szellemi éjjelében. Az egyik

új , akadémia egy munkát adott ki, mely a jezsuitákat

tanrendszerökben támadta meg, s oly alaposan bebi-

zonyítá iskoláik ferde irányát s veszedelmes, hatását,

bogy az. egész közvélemény csakhamar ellenök fordult,

mialatt a király új iskolákat kezdett nyittatni, s azok

vezetését Neri Fülöp congregátiójára bizta. A jezsui-

ták szokott eszközeikhez, a rágalomhoz, ármányhoz j

névtelen pamflettek terjesztéséhez folyamodtak s min-

den nem hozzájok tartozó iskolát eretnekséggel vá-

doltak.

. Eközben egymást érte a panasz gj az anyaor-

szágból, mint a gyarmatokból, a jezsuiták ,trhetetlen

zsarnoksága felett. Brazília és Maraton portugál pro-

vinciákban' ép úgy gazdálkodtak, mint Paraguayban.
A -térítés monopóliumából roppant kincset gyjtöttek,

pénzben, melynek segélyével tervök volt a két tarto-

mányt elszakítani Portugáltól és Parag-uay mintájára

saját birodalmukká tenni. Övék volt e tartományok-

ban a. kereskedelem túlnyomó része s pápai bullák és

portugál! törvények ellenére, jövedelmes kereskedést

ztek indián rabszolgákkal, niinek folytán XIV. Be-

nedek egy 1741.-ben keít bullában újra és szigorúan

megtiltott nekik minden kereskedést, és átok terhe

alatt az indián rabszolgákkal ütött embervásárt.;
'

V. János egy püspököt bizott meg a pápai ren-

delet végrehajtásával, de hiába. A püspök nem bírt

velk s a királyhoz folyamodott segélyért,
— midn

egyszerre V. János beteg lettt, s a királyi ház höl-
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gyBLsegélyével a jezsuiták kivitték, hogy egy rendé--

íetv megtiltá á királyt, egészségi szemponíibdl, állam-

ügyekkel molestálni. y mödon a jezsuiták elleniig

eljárás megakadt s k tovább folytatták Dél-Ameri-

kában gazdálkodásukat, mig a királylyal az udvari

jezsuiták elhitették, hogy rendeletei a tengeren túl

pontosan végrehajtattak. És miután János az apoplexia

ezen roharából egészen .1 750-ben bekövetkezett har

láláig teljesen ki neji gyógyult, a jezsuiták e nyolc

év alatt korlátlan szabadsággal zsarolták Amerikában,

a népet s az államot. •..

De vessünk egy mélyebb pillantást a portugall

jezsuiták történetébe.
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XXXII. F^ezet.
(A spanyol disciplina a poi-tugal udvarnál. — A jezsuiták Al-

fonzot megfosziják trónjától.
— Mindenhatóságuk Portugálban.)

rV. János halála után (1656) kiskorú fia, Al-

fonz gyámjává s az ország kormányzójává a király

özvegye, Donna Luiza lett ; de hatalma csak néhány hó-

nnapra szólt, melynek elteltével Alfonz a törvényes koriba

volt lépend. Páter Fernandez befolyása, melylyel
már rV". Jánosra bírt, még nagyobb lett a királynéra,

uralkodott az államtanácson, s akarata törvény volt.

F r a n c jezsuita nyiltan írja Fernandezrl : „A Jézus-

társaságnak nagy védje volt, s ámbár szakadatlanul

az uralkodók által a legfontosabb dolgokra használtatott,

mégis mindenben a szerzet érdekét elmozdítani töre-

kedett."

Meghalván a királyné gyóntatója, Férnandez sie-

tett egy kollégáját juttatni e hivatalba s evégre N u n e z

Jánost, egy fanatikus rajongót választotta ki, ki igen.al-;

-kalmas volt arra, hogy a kii'álynét az udvari személyzet-:^

tel együtt mystikus vallási gyakorlatok segélyével a;.

kormányzástól elvonja. Nunez életbe léptette s rehdeseíi;.
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kezelte az udvarban a spanyol dísciplinát. A királyné,

udvari hölgyeivel, ^g^ külön e célra elkészített teremben

naponként összejövetelt. tartott. Nunez ilyenkor félmez-

telenül térdelt a terem közepén, látszólagos önkívületben

imákat mormogva, s azalatt buja tekintetét a körülötte

lev udvari hölgyeken jártatva, kik félmeztelenül kört

képeztek körüle és gyöngéden vesszztették magokat. E

kicsapongásokat akkor a „lissaboni noviciátus" . néven

ismerte a világ. Az udvar példáját siettek, mások is kö-

vetni s ez aljas mulatságok, a jezsuiták vezetése alatt

és gyönyörségére, majdnem minden ház családi életét

beszennyezték.

Franco, mint Nunez mindenhatóságának bizonyít-'

"ványát felhozza, hogy különféle legelkelbb nk elhagy-

ták az udvart, hogy szigorú szerzetek zárdáiba lépjenek.

A_rokonoknak természetesen gyakran nem volt íuyöki*e^-

hogy legszebb ni tagjai a családnak magokat ily mó-

don a csuháknak adják oda áldozatul, de Nimez ki tudta •

játszani az apák haragját s áldozatait megszöktette, az

apákat s anyákat pedig a királyi kegyelem elvesztése s

más büntetésekkel fenyegetvén, elnémította.

E trágár jámborság gyors mételyként harapódzott

el az udvarban, és senki sem mert a királyné eltt szót

emelni ellene. Az udvar tele volt képmutatókkal, mert

senki kegyelmet nem kaphatott, vagy üldözéstl mentt

nem lehetett, ha a jezsuiták kegyét nem bírta.

Azonban gyorsan közeledett Alfonz trónralép-

tének ideje, kinek nem nagy kedve telt a jezsuitákban.

Elénk fiú volt, s ajezsuiták most e tulajdonát igyekeztek

felhasználni. Kivitték, hogy Alfonz nem kapott tanitást



s gyakran órák hosszat, felügyelet nélkül barangolt az

. utcákon, miközben nem egyszer legalsórendübb társa-^

Ságokban látták. Ilyenkor tettetett részvéttel kétségbe-

estek, panaszolva, mily baj volna, ha ily elvadult ifjúra

-bizatnéka kormány, íninélfogva jobb volna a királyné

"kormányzóságát meghosszabbítani, st talán Alfonz, he-

. lyett öcscsét Pedrot ültetni a trónra, ki jobban simult a

jezsuitákhoz. És Luiza csakugyan kormányzó maradt

még Alfonz nagykorúsága után is ; és a jezsuiták

. terve tán sikerült volna is, ha a király mellett nem áll

kegyence, Conti és gr. Castello kamarás, kik ép oly ra-

vaszok- és uralomvágyók voltak, mint a jezsuiták.

Alfonz nem csinált belle titkot, hogy nem szen-

vedheti a jezsuitákat, st gyóntatóul egy bencés barátot

választott magának, miért a jezsuiták minden módon

izgattak ellene, rágalmazták, szidták, s rovására öcscsét

Pedrot dicsitették ; s oly merészségre, vetemedtek,

hogymint valami nyilvános gonosztevért, az ország

minden templomában nyilvános ajtatosságot rendeztek

-^ „a király javulásáért."

Ez ugyan nem használt, de a jezsuiták annál me-

;részebbekké lettek, s most arra törekedtek, hogy a ki-

rály rültnek, s így kormányképtelennek nyilváníttassék.

Megvesztegetett orvosok által véleményt készíttettek,

mely t butának bizonyítá, s csupa hazugságon alapult,

ílgyszersmind Luiza királynét igyekeztek megnyergelni.

; SLuizával könnyen el lehetett bánni, fkép mert saját

éíjdeke is Alfonz uralkodása ellen szólt. Pedro Vieira~

, jezsuita és államtitkár nemsokára jelentette is a ható-
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Ságoknak, hogy a királyné szándéka letenni a kormányt,

s azt. a király köztudomású képtelensége miatt i^ab-

bik fiára, Pedrora bízni.

A ravasz Conti már rég átlátott a jezsuiták tervein

s. nem egy ármányukat semmisíté meg; miután azon-

ban csellel mindeddig nem sikerült t 'a király rael-

ll eltávolítaniok, elhatározták erszakot próbálni. P e-

reira Alvarez jezsuita tanácsára a nemesség s

fpapság Lissabonban lev képviseli az állami ható--

ságokkai együtt 1662. jun. 16-án a királyi palotába

meghívatták, s a kormányzó terem elszobájában össze-

gylvén, felszólítattak, hogy adandó jelre lépjenek a

terembe. Ugyanez órára a király a királynénak a kor-

mányteremmel szomszédos szobájába hívatott tanács-

ra. Ez id alatt kellett Conti elfogatásának végbe-

mennie, mely Cadoval hercegre bízatott. Conti ezt

megtudván, a 'király kabinetjébe zárkózott, remélvén,

hogy ott nem fogják merni bántani. Cadoval azonban

az ajtót betöréssel s t golyóval fenyegette, ha azt
-

önkényt ki nem nyitja, mire Conti megtette s elfo-

gatott. Midn a inerény sikerülte a királynénak tud-

tul adatott, ez a királyt a kormányterembe vezette,

melybe ugyenekkor a szomszéd szobában lev gyüleke-

zet is belépett.

A király még alig tért magához bámulatából e

meglep dolgok felett
,
midn a jezsuita Vieira állam-

titkár ellépett s egy hosszú vádlevelet olvasott fel

Conti ellen, végül tudósítván a királyt, hogy a biínös

már elfogatott. A király haragját lehetleg elfojtotta, de

Jezsuiták tört. IV. 4:



anyja elleni elkeseredése ezáltal nagyban fokozódott.'

Belátta, hogy ideje véget vetni a lealázó bánásmód-

nak, melyben részesittetett s elbatárzá magát anyja

gyámsága alól kiszabadítani s a hatalmat kezébe ke-

ríteni. Egy palota-összeesküvés és államcsíny segé-

lyével ez néhány nap múlva sikerült is, és a királyné

Alfonz kezébe letette a hatalmat.

: De ezzel a belbéke"nem volt helyreállítva. Á je-

zsuiták nem adták fel a harcot. A királynéval együtt

1* e d r infanssal szrték össze a levet, s öt a király

megbuktatására ösztönözték. Alfonz ennek hírét vévén,

megfosztá az infanst eddigi szolgáitól s másokat adott

melléje, kiknek ragaszkodásában bízhatni vélt ; az anya-

királynét pedig zárdába küldte, hol ez három évvel

utóbb meghalt. A jezsuiták most új pártfogónét keres-

tek s maga gr. Castello Melhor, a király mi-

nisztere szerzett számuki*a egyet, persze akarata elle-

nére. Összeházasítá ugyanis a királyt Mária Franciska

Erzsébet savoyai hercegnvel, ki utóbb legdühösebb el-

lenségévé lett.

Alig érkezett a királyné Lissabonba
,
a jezsuiták

eltt ismét megnyílt az udvar s újra kezddtek a zava-

rok, melyek annyi bajt okoztak az országnak. A ura-

lomvágyó királyné mindinkább beleavatkozott az állami

ügyekbe s a magáéval együtt'^övelte a jezsuiták befo-

lyását is. Ezek még mindig Pedrot igyekeztek a.trónra

juttatni, s a királyné, kinek Pedro jobban tetszett fér-

jénél, támogatta ket. Pedro csakhamar kedvese lett a

királynének s t ha beteg volt volt s az ágyat kellett



riznie, rendesen meglátogatta ,
mi egy egyházi króni^

kás szerint a kii-álynét „mindig nagyon megvigasz-

talta." '.
"

A királyné gyóntatója de Ville jezsuita tle telhe-

tleg növelte e zavarokat. A jezsuiták egyrészt a köz-

népet,izgatták a király ellen_ és Pedro javára, más-

részt Castellot és Susa Antoniot, a király ministereit

igyekeztek megbuktatni. A királyné által támogatva

sikerült is Castellot, kinek öt éves kormányzata az

országot új virágzásra emelte, helyébl kirágalmazniok.

Gástello lemondott azon reményben-, hogy ezáltal vé-

get vet az országra nézve oly káros viszályoknak. Susa

eílen a tömeget lázították fel, és 1667. okt. l-jén

Pedro- infans, egy jezsuiták által fanatizált cscselék

által követve a királyi palotába, nyomult .s Susa eltá-

volítását követelte. A király, ki reggeli álmából vére.

tett fel, megígérte Pedronak, hogy kívánságát meg
fogja fontolni. Csak nagy nehezen lehetett a tömeget
a palota elöl szétoszlatni.

Alfonz belátta, hogy Susa egyetlen becsületes és

biztos embere, s nem akart tle megválni. Susa azon-

"ban megtudta , hogy ellenei elhatározták meggyilkol-
tatni s éjjel megszökött a palotából. A király erre

egészen kétségbe volt esve. Egyedül állt szemben, a;

jezsuiták ármányaival ,
s nejével s öcscsével , kik öt

megcsalva, élete és koronája
• ellen azokkal összees-

küdtek. Elhanyagolt nevelése folytán "nem tudott ma-

gán segíteni s megfosztva tehetséges
•

minisztereitl,

kénytelen volt megadni magát. Engedett, de Pedro s

4*



:-; a; királyné ezzel be nem értéfc.s a jezsuitálílíal együíit

: t a trónról letaszítani törekedtek. Hóbortos vagy

csaló barátok által jóslatokat terjesztettek a töuieg'

C- közt, melyek Alfonz közel bukását s Pedro trónralép-

/ tét -jövendölték meg,„ s a népet ez esetre elkészítet-,

ték. A királynét gyóntatója, hogy a katastrófát siet-

tesse , rábeszélte, hagyja el férjét azon ürügy
•

alattj

hogy a király képtelen a férji kötelességeket teljesí-

teni.
• Alfonznak volt ugyan egy természetes leánya,

.
, ki ez állítást létezése által megcáfolta, .de a királyné

a jezsuiták tanácsára esküvel bizonyította férje tehétlen-

ségét és a jezsuiták, hogy a botrány teljes legyen,

nyilvános, kéjhölgyeket hittak tanúkul e körülmény;

bizonyítására.

E nyilt lealázása a királyi tekintélynek jeladás

volt a lázzadásra. A jezsuiták által izgatott tömeg újra

.. megtámadta a királyi palotát s most már egyenesen
• a király lemondását követelte. Pedro diadalmenetben

hozatott el, a király pedig kabinetjébe zárva fo-
'

"golyként riztetett, s itt Írásbeli lemondásra kény-
szeríttetett. A jezsuiták feltétlen befolyása alatt álló

cortes Alfonzot királyi címmel nyugalomba helyezte

s kormányzóvá Pedrot nevezte, ki Alfonz halála után*

:' II. Pedro név alatt király lett.. .

, Pedro alatt
,
ki trónját a jezsuitáknak köszön-,

"hette
,
ezek voltak a legnagyobb hatalom az ország-

ban. Eddig hallatlan mérvben kezdték gazdálkodá-
-

sukat ; P e r n a n d e z M a u ó- jezsuita korlátlan ha-

talmú államminiszter lett, .s ami eddig, sohsem tör-

tént, egyszersmind rábízatott a hadsereg, fparaiícs-
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noksága. Az egész udvart s általa az országot három

jezsuita forgatta kis ujján, Fernandez, de Yille, a

királyné gyóntatója, s a legaljasabb ármányokban meg-
szült Cunha. Ez elvetemedett triumvirátus feloszlatta

maga közt~a souverainitást s dühösen üldözött min-

denkit
,

ki nem engedelmeskedett a jezsuiták paran-

csainak. _
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XXXni. Fejezet.

(Egy jezsuita haditerve Németország meghódítására.) V

Azon vad háÍ3orú, mely Németországot liarmiii(^

éven át vérrel áztatá s politikailag hosszú idre tönk-

Tetette
,
nem volt képes a protestaütismust- teljesen

kiirtani. Midn a fegyverek zaja lecsendesült, a je-

zsuiták folytatták az irtó liál)orút. Egyetlen céljok az

uralom, s ha nyiltan nem küzdhetnek érte, titokban

törekszenek utána, de nem engednek soha. Á kathö-

licismus számára vérrel visszahódított német tártó-

.mányokban, Austriában s Bajorországban,
hatalmuk a háború által s alatt csak növekedett, s

azonkívül még protestáns udvarokba is be tudták jutr^

tatni engedelmes eszközeiket.

Kémeik mindenhol jelenvoltak, semmi sem ma-
radt titokban elttük és mindent fel tudtak használhi;

céljaikra. A protestáns udvarokba egyes tagjaik poUr;
tikai ügyessége, mások társadalmi elnyei s vala-

mennyinek ravaszsága, segélyével fúrták be magokat.

-Pcéljök volt a protestáns uralkodó házakat megtérí-
teni a katholicismusra. Egy névtelen jezsuita a - 17^
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század végén a pápai biriánalí javaslatot nyújtott be

arról, miként lehetne a prostantismust Németország-:

ból kiszorítani. Emlékiratából, mely ránk maradt, lát-,

juk, mily ármányos úton igyekezett a szerzet a na^

gyokat hálójába keríteni. Közöljnk e helytt, mert

jellemz világot vet a jezsuiták eljárási módjára.

„Miután Németország,
—

így ír a német je-

zsuita a pápának ,

—
annyiféle államokra oszlott, hogy

ma már a monarchikus kormányformának alig bír ár-

nyékával, igen nehéznek látszik abban csupán a csá-

szár- segélyével visszaállítani a katholikus vallást,:

melytl 160 év óta számos uralkodó, város, és a leg-

terjedelmesebb tartományok, az ördög által támogatva, a ;

leggyalázatosabb módon elpártoltak. Miután azonban

pápai szentsége, kinek els gondját a kath. hit terjesz-

tése képezi, erre fordította f figyelmét, amennyire tlem

telik, le akarom írni az ország vallási állapotát s azon

módot, melyen a mi valllásunk benne . terjeszthet

volna.

„Ámbár ez országban sok fejedelem és város

teljésen elpártolt a római széktl, azért mégis annak

Jinden államában, pl. Szászországban, Dániában, Hes--

senben, a Pfalzban, Würtembergben, Brandenburgban^

Braunschweigban. stb. még számos katholikus templom
van, egyes, bárók, püspökök s más fpapokáltal védve •

és fentartva; úgy, hogy a katholikusok ell nincs még,
.mint némelyek gondolják, minden út elzárva, melyen
á katholikus vallást ez országokban ismét terjesztent

s életbeléptetni lehetne. Ez okból az egyházi férfiak

s mindenekfelett a jezsuiták, kik a kath. hit életbe-



léptetésére nézve e vidékekre fordították figyelmöket,

meg vannak gyzdve, hogy e célból az út a tarto-

mányokba minden viszály nélkül szabadon is nyitva

áll, mert azon eretnek fejedelmek nem viseltetnek oly

gylölséggel Mtünk vallói iránt, bogy _ ne engednék
ket városaikban szabadon járni.

,,A "mainzi jezsuitáknak ugyanis mindeddig meg-

engedtetett a Pfalzon akadálytalanul keresztül utazni l

az augsburgi és bajor jezsuiták pedig teljes szabad-

sággal cirkálnak, és pedig nem siker nélkül, az egész

würtembergi hercegség körül.

,,Miután továbbá némely báróknak és püspökök-

nek, kik az említett államokban még némi hatóság-

gal bírnak, a katholikus vallás szabad gyakorlata meg'
van engedve, melyet sok helytt gyakorolnak is : oly
munkások és ügynökök, kik lelkek megnyerésére oda

küldetnek
, mindig találnának védelmet és szabad . tar-

tózkodást, melynek felhasználásával hatást gyakorol-

hatnak, és sok helytt az ingadozókat és valódi ismeretre'

vágyókat visszavezethetik az egyedül üdvözít vallás-

hoz, kikkel azután a vallás terjesztésének további ész-

közei felett tanácskozni lehet.

,,Akik eddig a vidékeken e feladattal foglalkoz-

tak, egyhangúan jelentik , hogy az aratás nagy, de

kevés a munkás. S valóban, a legutóbbi években bá-

mulatosan sok németet láttunk Rómában, kik le-

mondva az eretnekségrl , hazájokát elhagyták sa
római egyház karjaiba vetették magokat, s köztük a

legkitnbb és legfontosabb férfiakat. Teljes komoly-

sággal kell tehát gondoskodni róla, hogy jóval több



mimkás küldessék oda, felruMzva az absoliitiö hatal-é

mával; egyszersmind a már ott levk pénzzel s más:

már annyiszor kívánt és kért segédeszközzel támoga-.

tandók.

„Mert bizonyos, hogy az eretnekek könyebben'-

megtéríthetk szeretettél és bkezséggel, mint más ^

közönséges okokkal. Mindenekeltt arról kell gondos-

kodni, hogy azen kathölikus templomoknál, melyek
•

még ama vidékeken fennállnak, és minden; eretnekek

szomszédságában lev parochiákban oly lelkészek al-

kalmaztassanak, kik a katholikusokat tanítás és pél-

daadás által kötelességeikben megtartják s az éretne- :

keket a kath. hitre csalogatni képesek. Bizonyos,. hogy
a mostani lelkészeket mindenki képteleneknek ismeri -

e feladat" teljesítésére. Ennek oka, úgyhiszem, az, hogy /

a német kollégiumból s a külön e célre alapított se-

mináriumokból senM, vagy csak kevesen lesznek lel-'

készekké, hanem mindnyájan kananok okká stb. tétet-

nek,;- minek folytán minden jött-mentet lelkészül kell/

alkalmazni.

„Körülbelül így áll a dolog azon plébániákkal

is, melyek V. Károlynak egy rendelete folytán a biro- .

dalmi városokban még fennállanak. Ámbár ezek majd'

teljesen, inficiálva vannak az
•

eretnekek által,, ennek

ídacára császári rendelet folytán mindenikben van még ,

egy templom, melyben a katholikusok feljogosítvák

istentiszteletet tartani és minden egyházi functiót

végezni. . E helyek kétségkívül sokat fognak segíteni

a kath. hit megkedveltetésében és visszaállításában,

csak meg keU tudni lesni az alkalmas pillanatot. Mert
.



valamint Austriában, Tyrolban és Styriábán, úgy a

jezsuiták és más jámbor atyák itt is nagy haszonnal ^

-alkalmazhatók lesznek; s ezeknek, kellleg elkészítve,

s megtanulva a módot, mikép kell a néppel elbánni,

nappal éjjel titokban és nyilvánosan, rábeszéléssel és

Ígéretekkel meg kell dolgozniok a népet, s meg kell

kisérteniök minden utat s módot, hogy ezt az eret- ><

nekségrl a kath. hitre visszatéríthessék. Nincs kétség -

benne, hogy sokan önkényt át fognak jönni hozzánk, J

inert naponként látjuk, mennyinek ment el már kedve '^

a szakadárságtól , s gondol a megtérésre. Szükség
van tehát okos és becsületes férfiak rködésére, 'kik,,

minden eszközt és utat kellleg megismervén, az ügyet
'

elmozdítsák.

. „E fontos. és üdvös vállalatot erteljesen támo-l

gathatná egy apostoli nuncius, ki a legközelebbi: tar-

tományok egyikében, pl. Bajorországban, Blsassban, a

frank vágy sváb földön székelhetne. Mert a prágai,

kölni és luzerni nunciusok sokkal távolabb esnek egy- ;•

mástól, mintsem az oda küldött munkásokat védeni

és támogatni képesek volnának. Az e célra szükséges-

költségek fedezésére aztán rá kellene beszélni a csá-v:.

szart s más német fejedelmeket, mintegy kárpótlás;-. ;

fejében azért amit a szent római egyház tett Német-
'"

országnak a törökök elleni védelmére. h V

„Ha már most keil gond fordíttatott reá, hogy
az apostoli nunciusok ama vidékekbe behatolha^anak,
ezeknek azon helyeken kell a munkát jnegkezdeniök,

hol a legkevesebb akadály várható. Minden, az egyes .

személyek szerint változtatandó eszközökkel, fel keíl
''__



teresniök és rálieszélniök azon eretnet fejedelmeket és .^

nagyokat, kikrl tudva van, hogy nem engesztelhétíén :

ellenségei a romai egyháznak. Nem lesz hiány; ill \.

alkalmakban és hathatós eszközökben sem , hogy av

kath. vallásra rábeszélhetek legyenek, részint a?on -:

elnyöknél fogva, melyekre a birodalmi méltóságok';

nekik reményt .nyújthatnak, részint azon javadalmaki

és hiéltóságok által, melyekre a pápa által emeltetni;;

fognának, ha lemondva az eretnekségrl, megtérnek, i

„Nem kell kevésbe venni azon bizonyítékokat,:,

melyeket a jelen is hozott- a würtembergi hercéghefc

Eóma iránti hajlandósága felett, mert ö Olaszországjá-

ban, a mantuai herceg és más társak eltt önkényt;

kijelentette, hogy semmi kifogása a római vallás tanai;

ellen. S amint Olaszországból hazatért, megtiltá pré^J

dikátorainak a pápa ellen szitkozódó kifejezések hasa--:,

nálatát. Ezenkívül fiát, János Frigyes trónörököst Olasz--

országba küldte az olasz nyelv megtanulása és erköl-;

cseinek- tökéletesítése végett ; s végre azon olaszoknak,

Jdket a mvészet terjesztésére magával hozott Németig;

országba, szabad vallásgyakorlatot engedett. Ez ural-.;

kodó nézeteit mindenesetre finom módon ki kell kémr'.

lelni, mire az alkalom nem fog hiányozni. -S

„Öt hercege van s ugyanannyi hercegnje. Oi

igen nagyravágyó és még újonc a fejedelmi polcon,-

mert még csak nyolc éve, hogy Mümpelgard grófból

würtembergi herceggé lett, miután Lajos gyermekte-
lenül meghalt. S ámbár a birtokában levd 300,000;:

frt érték egyházi vagyon útjában látszik állani ^jneg-



térésének , mint emiuentiája, osztrák Andi'ás bíbor-

nok, Ferdinánd fia, jelentette, mégis csak fog lébetni

utat találni, melyen az emberi gyöngeség megbotol-'
batik. Mert a remény ,

öt megnyerhetni , csakugyan

nyom valamit a latban. Lehetne neki sok engedményt

tenni, mert e fontos fejedelemség által a katholikus •

vallás jelentékenyen gyarapodnék, mert e helyrl sir

kérésen lehetne egész Németország üdvét és megté-
- rését elömozdítaiii. E fejedelem országában sok és vi-

rágzó város van, melyek annyira rendelkezésére állnak,

hogy mindnyájan felvennék azon vallást ,. melyet.

a magáénak nyilvánít. Midn Olaszországban volt, e

tartományokban azon hír járt , hogy Eömába ment
vallását megváltoztatni, ami alattvalóinak nagy örö-

mükre szolgált. E herceghez mindenki könnyen hozzá-,

"férhet, ki újságot tud neki vinni. Mert szereti az új

találmányokat és a külföld mvészetét s azonkívül

ambitiója, hogy egj új fejedelemség alapítójának és

'teremtjének tekintessék.- Szelíd jellem -s szívesen

hallgat 'mindenkire, ki el tudja találni, mirl, beszél-r

jen vele.

. ,,Az rgróf (a Pfalz grófja) neki közel rokona, de

jellem és vallás dolgában igen szigorú elvei vannak,

t tehát más oldalán kell megfogni. Neje és udvaron-

cai megnehezítik a hozzájutást azok számára, Mk a val-

lás érdekében akarnak vele beszélni. Ennek dacára

lesz mód és alkalom neki a római vallás terjesztését

és visszaáUítását lelkére kötni.
'

„Mert, . miután szoros . összeköttetésben áll a

mainzi és speieri püspökökkel, talán ezek által lehetne



nála észrevétlenül és lassanként kiséiietet tenni.
'

Leg--
inkább a mainizi püspök által kell valamit pröbálni,

ki benne saját személyére vagy Mza valamely tagjára
'

nezye reményt köMetne a császári koronára, s ki-
'

nek meg. kell Ígérnie a pápa kegyelmét és közbenjá- ,

rását azon esetre ha megtérne. / •

,,Tudom, bogy szenvedélyesen vágyik a legma-;.

gasabb méltóságokra ; minélfogva könnyen el lehet
"

. vele hitetni, hogy róla is lesz szó a csási:árváiasztás- -

nál, részint a, már említett okoknál fogva, részint az^rt,

mert az osztrák ház" úgy látszik, már annyira sülyedt
• bizonyos tekintetben Németországban, hogy mindenM
- azt, hiszi, miszerint a legnagyobb birodalmi méltósága
más házra fog átszállani; s annak reá ruházása való-

- ban nena sok nehézséggel járna, ha vallását megvált
toztatná. Az apostoli nuncius a mainzi nunciusnak- e :

tekintetben részletes utasításokat adhatna. Addig is;'

országában a titkos missiók és rábeszélési kísérletet:

-szakadatlanul folytatandók, melyek napról napra gaz-
. dagabb gyümölcsöket hoznak; mert ha .'sikerülne or-

szága nagyjai közöl csak hármat vagy négyet részünkre ;

•

hódítani, nincs kétség benne
, hogy ezáltal befolyást

.
, nyerhetnénk lelkére vagy lelkiismeretét nyugtalanít-

hatnék. Tartományában több vallás van, melyek ép

tgj küzdenek egymással, mint a kálvinisták akatho-'

..iikusok ellen. E szakadásokat '€enn kell tartani és táp-^

lálni, hogy annak idején és helyén mindig számíthas-

sunk az' egyik párt támogatására terveink kivitelében;

leginkább a papokhoz, kell fordulnimk s ket kérnünkf^'

hogy szándékainkat elmozdítsák.



„Semmi gond nem fordíttatott eddig az újra ke-

resztelkre és a hussitákra sem, kik a keresztyénség nagy
iárára Morva-, Cseli- és Magyarországban tretnek, s

dacára annak, hogy a gyöngeség
'

és kiskorúság színét

tudják magoknak adni, mégis nagyobb ellenségeink,

mint bármely más eretnekek, mert közölök a leggye--
sebbek minden év május havában bevándorolják Német-

országot, Francia- és Olaszországot, hogy az együgye-
ket elcsábítsák, s az említett országokból számos csalá-

^

dökat magokhoz térítenek, ezek lelkének s az egyházi .

államnak nagy kárára. E bajon segíteni kell, mielti

még messzebb terjedne. E feladattal azonban eminen-

ciája Dietriehstein bíbornok bízandó meg, ki mint ol-

mützi püspök az eretnekeket Morvaországban legjobban

ismeri. Az említett eretnekek ellen háborút kezdeni e

pillanatban nem látszik tanácsosnak. Mert miután min-

den keresztyén már úgyis eléggé el van foglalva, részint

a törökökkel, részint más eretnekekkel, nincs remény,

hogy a kath. vallás terjesztésében s az eretnekek kiirtá-

sában ily módon sokra mehetnénk, st attól lehetne tar-

tanunk, hogy a mieink gyzetnének le a lutheránus név

-dicsségére.

„Ez okból várnunk kell más idre, midn a törö-

kök hatalma vagy teljesen meg lesz semmisítve, vagy

velk tisztességes béke vagy hosszú fegyverszünet köt-

tetett, amint a császár nekünk megígérte. Addig minden

ernkkel oda kell törekednünk, hogy az említett fejede- :

lemségekben és tartományokban lehet sokan vonassa-

nak" részünkre mindkét nembl, s e tekintetben nem
kell sem a költséget sem a fáradságot kímélni, sem a



veszélytl visszariadni. Mert ily módoií vagy el-

lenfeleink erejét gyöngítjük vagy legalább elszóljuk köz-

tük a polgári vrszálkodás és hadi zavarok magvát,

mii-e aztán könnyen megtörténhetnék, hogy az eretnekek

végre egymás hajába kapnak s egym.ás által elvesznek.

,',Ha az eretnekség pestisének kiirtása vagy kigyó-

gyítása e vidékeken valaha könny volt, úgy kétségkí-

vül most a legkönnyebb. ,

„Elször, mert a lutheránus felekezet, mely kez-

detben Németországban csak egy volt
,
most annyi

pártra van szakadva, hogy alig lehet egy városban két

embert találni, ki vallási dolgokban megegyezzék. Itt

tehát áll a mondás : ha egyszer a birodalom önmagában

meghasonlott, el fog pusztulni.

„Másodszor : az eretnekek minden fejei, kik a nép-

nél nevet csináltak magoknak, vagy jneghaltak,' vagy

vénségök által oly tehetetlenekké lettek, hogy vállala-

tunkat épen nem, vagy csak kevéssé képesek akadályoz-

tatni. E betegségnek, az eretnekség e pestisének vége

tehát közelít. Á lutheránusság már annyira sülyedfél-
ben van, hogy a többi szakadár felekezetek, magok az

eretnek fejedelmek is bevallják, hogy sokáig már fenn

nem állhat.

„Harmadszor : e felekezetekben bizonyos bnök

hárapództak el, melyekét k máskor nekünk, és nem

jogtalanul, szoktak szemünkre Vetni : úgy, hogy könny
lesz, ha erkölcsökrl és magaviseletrl lesz szó, szájokat

betömni és minden piszkolódásaikat jogosan és méltá-

nyosan fejökre visszahárítani. .



Sí

„Yégre a lutherámisok és kálvinisták oly szenve-

délyes harcban állnak egymással, hogy alaposan lehet

remélni,. miszerint ördögi mvök saját fegyvereik alatt

fog összeomlani. Még csak az van hátra, hogy szakadat-

lanul imádkozzunk istenhez, s napról napra töbh jó al-

kalmat vegyimk észre!"

Eözöltük e nevezetes okmányt egész terjedelmé-

ben, mert úgyszólván kész haditervét tartalmazza Qgj

jezsuitának, s ez emberek perfidiáját kellkép megvilá-

gítja. Mig Bécsben hízelegve csúsztak másztak az ud-

varnál s leginkább az osztrák császári 'ház védpajzsa

alatt terjesztették hatalmukat, a császári koronát el

akarták kereskedni a Pfalz grófjának, st a jezsuita je-

lenti az osztrák ház sülyedését,
— melynek oka épen a

jezsuiták protegálásában rejlett. . .

-
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XXXIV. Fejezet.

(A jezsuiták üzelmei Németországbán. — Protestáns jezsuiták.
— Térítés pénzzel,

— asszonyokkal.)

A jezsuitáknak mindenütt voltak titkos eniissáríu-

saik. Legkönyebben tarthattak ilyeneket Németország

közép s déli tartományaiban, bol a protestánsok vegyest

laktak a katholikusokkal, vagy ahol egyes vidékek egé-

szen protestánsok voltak, de legalább egyes katbolikus

intézetek vagy alapítványok még fennállottak. E pon-

tokról annál könnyebben vethették ki .hálójukat a lel-

kekre, mert saját vallomásuk szerint nem kellett attól

tartaniok, hogy a protestáns vidékek üldözzék a katho-

likus hit telj esztit, úgy, amint másutt a katholikusok

üldözték a protestáns tanok hirdetit.

A protestantismus e türelmes eljárásának köszön-

hette a szerzet küldötteinek a protestáns tartományok-
ban tett hódításait. Ilyenekké természetesen a legalkal-

masabb emberek választattak. E célból azok, kik talen-

tumot mutattak a lélekcsábításra, éveken át dressiroztat-

tak, s kitanulva, különféle álarcok alatt, mint orvosok,

keréskedoi^y- nyelvmesterek, festk vagy színészek kül-

Jezsuiték'tört. IV, 5
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dettek rendeltetésök helyére ; ahol pedig a •

társaság

saját tagokkal nem rendelkezett, oda affiliáltakat kül-

idött, kik közt sokszor még protestánsok is voltak.

Gyakran kétségbevonatott, váljon igaz-e, liogy

még nemkathólikasok is tartozhattak a szerzet világi

tagjai közé, váljon csakugyan akadtak-e protestánsok,

kik a hitújítás elveit hordván ajkukon, magokat a jezsui-

ták ii'ánt feltétlen hségre s engedelmességre kötelez-

ték? — A jezsuiták váldszínségi tana szerint azoknak

„kik a társaság jó céljait, jámbor és istenes törekvéseit

támogatják" bármily vallás meg vau engedve ; s a gya-;

korlatban é tant meg is valósították, mint pl. Chios

szigetén, hol hasznosság szempontjából híveiket rávet-

ték, hogy maradjanak mohamedánok, vagy Malabárban

s Chinában, hol az általok megtérítetteket nyíltan fel-

hatalmazták a bálványimádás folytatására. Hogy az

olvasó fogalmat nyerhessen arról, mi bírhatott rá pro-

testánsokat, hogy a jezsuiták cimboráivá és bérenceivé

alacsonyuljanak, s hogy müy eszközökkel csábíttattak
'

el, álljon itt egy megtörtént dolog, Franciaország ber-

lini követének, V al o r y marquisnak elbeszélése szerint:

„A legtekintélyesebb porosz államférfiak egyike,
'

mond Valory, egy vele baráti lábon álló gazdag ham-

burgi kereskedt, ki feleséges és protestáns volt, felszó-

lított, hogy álljon be a szabadkömívesek közé. A ham-,

burgi kérésére, hogy világosítsa fel t a szabadkömivesek

kötelességei iránt, azt felelte neki, hogy e kötelességek

épen nem terhelk, csak esküvel kell fogadnia, hogy
mindazt amit mint ilyen inegtud, titokban fogja tartani.

A keresked erre kijelenti, hogy nem lehet szabad^ö-



míves, mert van egy ember, M eltt nem szabad titTípt

tartania. Az efelett csodálkozó államférfi által sarokba

szoríttatván, a hamburgi végre bevallotta, hogy je-

zsuita, azaz világi tagj.a a szerzetnek, hogy az. engedel-

messég fogadalmát letette, s ennélfogva kötelezte ma-

gát, hogy a páter superior eltt semmit nem fog eltit-

kolni. Barátjának kérdésére, miként lehet ö feleséges

ember és protestáns létére jezsuita, a keresked azt

felelte, hogy ez nem akadály. De hát mi jutott önnek

eszébe, hogy jezsuita lett? kérdé az államférfi,'
— mi

haszna van belle? — Igen sok, viszonzá a keresked^
üzletem virágzását kedves szerzettársaimnak köszönöm,

kik jutalmul a nekik tett csekély szolgálatok ért nekem;
a világ minden részében számos levelezt és vevt sze-

reztek."

Alélekfogdosásra kiküldött emissáriusok legszük-

ségesebb tulajdonai : nyájasság, ügyes dialektika, s hí-

zelgés valának. Ezek s a felvett álarc segélyével könnyen
észrevétlenül befiirakodtak a protestáns családokba. Ha
sikerült magokat némileg megfészkelniök, eleinte lassan,

szelíden, majd mindinkább növekv erélylyel igyekeztek
a családok vallásos meggyzdését aláásni. Eleinte ékes-

szólón hirdették a keresztény türelmet és szeretetet, s

még a protestantismust is tudták dicisérni, persze a ká-

tholicismus javára. Második lépés az volt, hogy köny-

vekkel szolgáltak tanítványaiknak, mystikus iratokkal,

melyek az észt fokonként lerántották az együgy hivés

és gondolattálan engedelmesség ködös homályába. Mert

ez azon út, raelyen számos protestáns család visszáre-

tirált az egyedül üdvözít egyház kebelébe. A mystikus

5*
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könyvek nyomába szinte észrevétlenül katüolikus, leg-

inkább jezsuita írók léptek, mely célra a jezsuiták" az

ily könyvek címlapját gyakran kimetszették s ily mó-

don jezsuita iró könyvét protestáns iró firmája alatt'

olvastatták.

Abol ily eszközök nem vezettek céUioz, más úton

igyekeztek az eretnekekhez férni. A szeretet és bkez-
ség cselekedetei, pénzadoiaányok s alamizsna segélyével

igyekeztek az embereket megnyerni, s e népszer, esz-

köz számosokat megtérített. A pénzt e célra termé-

szetesen csak a legritkább esetekben vették saját pénz-

tárukból, a legtöbb Eómából, a fejedelmektl, a világiak-

tól s a legkülönbözbb, többnyire más célra kicsalt ado-

mányokból került. A jezsuita egyletek s testvérületek is

háládatos pénzcsináló intézetek voltak , és
- sok pénzt

szállítottak a konvertiták kaszájába, hol a jezsuiták

pénzen Vásárolták a lelkeket s az üzletet egészen keres-

kedi módon kezelték.

Augsburgban például két konvertiták pénztára

volt, melyeknek elseje 1659-ben gazdag magánzók által

alapíttatott, s melynek János Kristóf püspök 1670-ben

minden a városban lev alapítvány Msz évi jövedelmét

ajándékozta ; mely idbl a jezsuiták 52 évet tudtak

csinálni. A másikat hasonlókép magán ember alapította

és jámbor katholikusok ajándékok s hagyományozás ál-

tal tartották fenn. Ambergben térítési irodájok volt a

jezsuitáknak, mely a megtérteknek tizenöt krajcár nap-
számot fizetett. Drága idkben a vidék protestáns köz-

népe tömegesen özönlött a pénztárhoz s tömegesen áttért

a katholicismusra. A drágaság megszntével rendesen, e



cscselék igazMvösége is megsznt, mely ismét visz--,

szatért eretnekségébe. E térítési irodát Miksa József

választó fejedelem szntette be 1770-ben. .

A jezsuiták titkos tevékenysége .még éjszaki Né-

metországnak látszólag hozzáférhetetlen protestáns egye-
temeire is kiterjedt. A szerzet fiatalabb tagjai Odera

melletti Frankfurtba
, Eostockba, Wittenbergbe, Lip-

csébe, Marbnrgba stb. küldettek, s ott mint jog- vagy
orvostan hallgatók, a diákok egyleteibe léptek. E firma

alatt igyekeztek a tanulók bizalmát megnyerni, s ha ez

sikerült, rábeszélés, Ígéretek és vesztegetés segélyével

kapacitálták ket; mig idsebb szerzeti tagok, mint.

francia, olasz s más idegen nyelvek tanítói vegyültek az

ifjúság közé, hogy azt elbolondíthassák.

Magától értetdik, hogy még kevésbé kímélték 'a,

költséget és fáradságot a protestáns társadalom- maga- :

sabb osztályaiban ; s fkép uralkodók megtérítésében

fejtettek ki nagy leleményességet. A német feje--

delmek gyakorolták a reformátió jogát, melynél fog-ií^

va a magok vallását erszakolhatták alattvalóikra
, s

a jezsuiták azt remélték, hogy egy uralkodót megtérítve, ;

véle együtt népét is meghódíthatják; de majd mindenütt

csalódtak.

Azon siker, melyet a vestfáli békét követett szá-

zad alatt e tekintetben mégis felmutathattak, alegkü-
lnnemübb viszonyok találkozásának eredménye vala.

A következetlen, saját alapelveitl elpártolt protestan-

tismus ez idben annyiban közeledett a katholicismus-

hoz, hogy elsajátította annak vaUási kényszerét. A pro- -

testáns theologusok türelmetlenségök által veszélyes



10^

rést ütöttek híveik protestáns meggyzödéséii, melyen a

.' katholikus tanok könny szerrel belopódzhattak, s e rést

a jezsuiták ügyesen fel tudták használni. Éhez járult,

hogy a protestáns theologusok közt e korban egy iskola

keletkezett, mely akarata ellenére a jezSuiták kezére

dolgozott, a syncretisták, vagyis vallásvegyítk iskolája,

mely a katholikus és protestáns egyház békés egyesü-

lését lehetnek tartotta s elmozdítani igyekezett. Jel-

szavuk volt, hogy: minden keresztyén isten birodalmá-

nak polgára, legyen bár pápista ,
lutheránus

•

vagy

kálvinista, s hogy e tétel elismerése elegend az üdvös-

ségre. Á jezsuiták e tant ügyesen felhasználták az általa

ingatagokká tett protestánsok megtérítésére, st, hogy a

katholicismus elleni ellenszenvet gyöngítsék, könyvek-
ben bizonyították, hogy voltakép misem gátolja a két

felekezet teljes egyesülését.

A protestánsok úgy mint katholikusok által kilá-

tásba helyzett s néhány évtizeden át ápolt egyesülési

eszme nagy befolyással volt némely, a kath. egyháztól

nemrég elszakadt protestáns fejedelmekre. Bhez járult

az anyagi érdek. Az elsszülöttség jogánál fogva a kis

német fejedelmi házak temérdek koldus hercegnt és

herceget produkáltak, kiknek alig volt mibl megéMök,
s e dynastiák irigyen tekintettek Bajorországra, mely a

maga koldus hercegeit csuhába bujtatva egyházi java-

dalmak által gazdagította meg. E meggyz bizonyíté-

kához a kath. hit feljebbvalóságának járult azon körül-

mény, hogy az apró hercegek gyakran áhítoztak a gazdag

francia, belga vagy osztrák aristokratia leányainak keze

után,- melyet azonban csak a megtérés feltétele alatt
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nyerhettek még, mely célra különösen a jezsuiták dol-

gozták meg az illet aristoki'ata családokat. Az anyagi

érdek s az érzékek vágya ilymódon Németország számos

fejedelmi sarjadékát meggyzte a római vallás egyedül

üdvözít voltáról.

Akik a fejedelmi sarjadékok közöl házasság útján

megfoghatók nem voltak, azokat a demi-monde segé-

lyével igyekeztek a jezsuiták lefülelni; s e tekintetben

fkép Velencének, mely város akis német uralkodóházak

kedvenc mulató és kicsapongási helye volt, — Velencé-

nek demi-mondeja bokros érdemeket szerzett magának a

római hit terjesztése körül.

Csak néhány esetet említünk. Sachsen-Zeiz her-

cegének, Móricnak három fia volt, kik közül az els örö-

költe a trónt, a másik kett pedig szerény évdíjon ten-:

gdött. Keresztély Ágost, a másodszülött, hogy

magán segítsen. Parisban katholikus lett, s díjul rögtön

kananokságokat kapott Kölnben, Lüttichben és Müns-

terben, s Kölnbén még azon évben a káptalan prépost-

jává lett. I. Lipót kevéssel utóbb Magyarországba hozta

s gyri püspökké, majd í
1707-ben esztergami érsekké

nevezte, mihez a bíbornoki kalap is járult, s a nemes

herceg százezrekre men jövedelme által buzgó katholi-

kussá lett. Maga ily jó üzletet csinálván, igyekezett báty-

ját, az m-alkodó Móric Vilmos herceget is megtéríteni.

Móric Vilmos miveit ember és nyakas protestáns volt.

Keresztély S c hm e Íz e r Henrik jezsuitát s egj Eöder

nev urat bizott meg bátyja elcsábításával. Eöder,

Schmelzer kiséretében Zeizba utazott, s követségi tit-r

kárként mutatta be magát a hercegnek. A két eniis-
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sárius titokban az udvar nagy részét, st még az

apródokat is megtérítette. Késbb egy zsidó segítségét

is igénybe vették s a jezsuita, a hitehagyott protes-

táns és a megfizetett zsidó csakhamar annyira vitték,

hogy Móric is titokban katholikus lett. De Móric az

Ígért aranyhegyek helyett, melyek kedveért hitét el-

hagyta, vallásváltozása által financiális veszteségeket

szenvedett, mert a 35,000 frtot jövedelmez nanmbnrg-
zeizi jószágtól elesett. A herceg erre kételkedni kezdett

a római vallás helyességében, s nemsokára visszatért

a protestantismusra, négy héttel utóbb azonban meg-
halt,

— s mint ama kor meg volt xóla gyzdve, a

jezsuiták által megmérgezve.
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XXXV. F^ezet.

(A jezsuiták árulása Bajorországban. — Mérgezési kísérletök I -

Lipót császáron. — Lobkowitzot megbuktaiják. — Az osztrák

házat Spanyolországban és Tyrolban elárulják.)

A Jézüs-társaság iránti nagylelkség és vak hó-

dolat dolgában a -bajor m-alkodó család méltó verseny-

társa volt az osztráknajk. A barininc éves háború alatt

a bajor Miksa karöltve Ferdinánd császárral, egé--

szen a jezsuiták, járszalagán vezetteté magát, -amiért

a pfalzi Frigyestl elvett választófejedelmi íméltóságot-

kapta jutalmul. Különben e tekintetben csak családja

traditióját követte ; mert nagyapja, V. Albert a nép

panaszai dacára hatalmasan támogatta a jezsuiták er-

szakoskodásait, s végre maga is egy jezsuita kollé-

giumba visszavonulva, imakönyvek másolásával töltötte

idejét. Fia Vilmos több városban alapított a jezsui-

táknak kollégiumot, s az országot nagy adóssággal

terhelte, hogy jezsuitáit jól tarthassa. Miksa pláne

tejbe vajba fürösztötte ket; tömérdek zárdát, alapít-

ványt és pénzt adott nekik.

Hálából mindé jótéteményekért a jezsuiták X647- ;



ben Werth János tábornokot felségárulásra ösztö-

nözték ura eUen. E vad katonának nem volt ínyére

azon fegyverszünet, melyet Miksa Svéd- és Francia-

országgal kötött. A jezsuiták sem szerették, mert.

kárái-a vált a császárnak, elhitették tehát a tábornok-

kal, hogy több engedelmességgel tartozik isten és az

egyház, mintsem fejedelme iránt, miután tehát Miksa

kötelességérl megfeledkezve az eretnekekkel kibékült,

neki kötelessége öt elhagynia s a vallás védjéhez a

császárhoz átpártolnia. Evégbl fel is mentették- azon

hségi eskü alól, melyet szolgálatba léptekor a her-

cegnek tett. Werth János erre késznek nyilatkozott,

hogy az egész bajor hadsereget elpártoltatja a herceg-

tl s átviszi a császárhoz, s még azt is megigérte,

hogy Miksa személyét hatalmába keríti. Miksa mene-

külését csak serege néhány protestáns ezredesének kö-
'

szönhette, kik nem hallgatva a jezsuitáki'a, a szándé-

kolt merényletet neki feljelentették s öt képessé tették

azt meggátolni.

Még ékesebb mddon hálálták meg a Habsburg-
háznak jótéteményeit, mely legersebb támasza volt a

szerzetnek. Láttuk fentebb
, mily kárörömmel jelen-

tette '

egy jezsuita a pápának az osztrák ház sülyedé-

sét. De a következ történet még jellemzbben illus-

trálja a szerzet háláját.

Els Lipót, korának legkatholikusabb s legvé-

rengzbb fejedelme, egyszerre oly betegségbe esett,

melyet orvosai nem bírtak megmagyarázni. Az er-

teljes féríin- lankadtság vett, ert, napról napra sová-

nyodott s borzasztó szomjúságban szenvedett. Az or-



25.

Tosókném tudták kiokoskodni mi baja, s már várták

halálát, midn a császár katonái a sziléziai határon :

egy Borro Ferenc nev milanói nemest fogtak

el. Borro híres- -ervos és vegyész volt, de szabadelv',

nézetei fejére vonták a kúria gylöletét ; a jezsuiták

ösztönzé£5éi*e a római inquisitio törvényszéke által perbe

fogatott, s mintán az idézésre meg nem jelent, in

contumatiam halálra Ítéltetett,;- mely . Ítélet végrehaj-

tása ell azonban sikerült megszöknie.

Borro Austriába menekült, hogy onnan tovább

menjen, mit a jezsuiták megtudván a császártól kar-',

iiatalmat kértek ellene. JÉnnék segélyével Borro elf-.
•

gátott és . Bécsbe hurcoltatott. A katonai Mséretet,

mely a foglyot -Bécsbe hozta, Scotti kapitány vezette ,-

ki útközben elmondá Borronak a császár sajátságos

betegségét; A közlött symptomákból az orvos mérge-
zésre vélt következtethetni s kijelenté a kapitánynak,

hogy nem tartja lehetetlennek a mérgezést felfedezni

s a beteget meggyógyítani. Bécsbe érve Scötti sietett

ezt a császárnak .bejelenteni, ki; eleinte habozott, ha

váljon elfogadhat-e oly embert, kit a pápa törvény-

széke eretnekség miatt halálra itélt, végre azonban

megengedte, hogy hozzávezessék, de — titokban, ne-

Jiogy a' jezsuiták megtudják.
A milanói orvos 1670. april 28-án lépett be a

császárhoz. A szoba néhány fali s több az asztalokra

rakott viaszgyertya által volt megvilágítva, ablakai

jpedig síírü függönyökkel eltakarva. Egy karos székben

ült a császár, koronként vad szomjjal ürítgetve egj--

mellette álló palack tartalmát. Borro megijedt a csá-



szár halvány arcától. Feltnt iieki bizonyos kellemet-

len szag, mely a szobát eltöltötte.

A császár hosszas beszélgetésbe eredt az orvos-

sal, s -ósak midn látta, hogy az nem tökéletes isten-,

tagadó, kért tle betegségére nézve tanácsot. Borro

már a társalgás folyama alatt észrevette, hogy a

viaszgyertyák lángját könny gz veszi körül, s hogy
a gyertyák bélé koronként sziporkázik s ilyenkor láng-

jok vereses szint kap. A tudós vegyész rögtön tisz-

tában volt magával s felkiáltott : „Felség, e gyertyák

meg vannak mérgezve, s megmérgezik a szoba leve--

gjét !"

E szavakkal féketolta egy ablakról a sr. füg-

gönyt s bebocsátotta az est tiszta levegjét. Borro

. kívánatára a császár rögtön áthozatott néhány gyer-

tyát a császárné lakosztályából, s ezek szép nyugod-
tan égtek, minden gz és sziporkázás. nélkül. A csá- :

szár más szobába költözött át, s elhozatta a számára

tartott egész gyertyakészletet, s hoztak neki 30 ;font

gyertyát, melyek álul felül egy aranyozott koszorúval

valának megjelölve, nehogy elcseréltessenek.

Borro a császár rendes orvosának segélyével a

gyertyákat vegytani vizsgálat alá vetette, mibl ki-, ^

sült, hogy azok belei ers arzenik-oldatba voltak

mártva; úgy, hogy a kézrekerített gyertyák beleibl

kivont arzenik két és háromnegyed fontra rúgott.

A betegség okát megtudván, Borronak sikerült

a császárt két hónap alatt helyreállítania. A vizsgálat

a legnagyobb titokban megindíttatott s a yiaszgyer^"';'^

tyák szállítója elfogatott ; és ez alkalommal kisült,



hogy a gyertya-szállító a bécsi jezsuiták prokurátora

volt, kik ily módon akarták Lipótot láb alól eltenni,

— miért? az még ma sincs teljesen felderítve: leg-

valószinbb azonban azon combinátió, hogyXIY. La-

jos által voltak erre felbérelve.

Lipót bálás akart lenni élte megmentje iránt.

E bála legegyszerbb módjára: Borro kiadását az in- /

qnisitiónak megtagadni, vagy az ellene hozott Ítélet

megsemmisítését kieszközölni,
— erre a zsarnok kény-

-

.úrnak nem volt bátorsága, mert a jezsniták e me-

rénylet ntán ép oly hatalommal uralkodtak az udvar-

nál, . rnint eltte. Lipót tehát megelégedett a pápai

nuiicius azon ígéretével, miszerint Borro nem fog az

inquisitió által halállal büntettetni, és 200 arany év-

dijat rendelt neki. A. jutalom , melyet a császártól

'élete megmentése miatt, s a. büntetés, melyet Eómá-
tói azért kapott, hogy a jezsuiták mérgezési merény-
letét meghiúsította, abban állott, hogy 200 arany

évdíjjal ellátva 25 évet tölthetett az inquisitió börtö-

nében, hol meg is halt. :

Ez esemény a bécsi jezsuiták hatalmának nem
ártott. Lelkiismeretök ruganyos hajlékonysága, mely-

lyel ma dicsérni tudják amit tegnap elátkoztak, s ma
kárhoztatni amit tegnap istenítettek

,
itt is Msegíté

ket. Képmutató hízelgéssel mutatták ki undorodásu-

kat a „setétség e ténye iránt," s arra hivatkoztak,^

hogy egynek hibája miatt, ki megérdemlett bünteté-

sét elveendi, a szerzetet nem lehet felelssé tenni. .

Áll az más testületekrl, csak a jezsuitákról nem,



kiknek mitsem szabad tennik, iriiiok, mondani vagy

gondolniok, amit a. szerzet meg nem engedett.

A prokurátor , ki a mérges gyertyákat szállí-

totta, Bécsbl eltávolíttatott, -^ egyéb baja nem lett

sem neki, sem szerzetének, mely a császáráéval szö-r

vetkezve, öly hatalmas volt, hogy néhány év múlva

sikerült megbuktatnia, az egyetlen embert, ki íiem

hajlott mindenben szavára, az els ministert, Lob-
kowit z herceget. Lobkowitz azon nagy bnt követte

el, hogy oly idben, midn a császári seregek alig

tudták zsoldjukat kikapni, mérsékelte a császár esz-

telen bkezségét a jezsuiták iránt, s Glatz grófságnak

és Grrátz városnak á jezsuiták kezére jutását meggá-
tolta.

'

A többi közt egyszer a jezsuiták egy m'adalmat

koldultak ki a császártól, melyet ez félig meddig oda

is Ígért nekik, Lobkowitz azonban rávette a császárt,

hogy mondjon le szándékáról s bízza rá az ügy elin-

tézését. A jezsuiták rosszat gyanítottak, de mégis el-

mentek Lobkowitzhoz. Ez kérdezte ket
, fognak-e.

Krisztus szavára hajtani, s midn igent kapott válaszul,

egj feszület felírására- mutatott. A jezsuiták a" kereszten

álló betket csak így tudták értelmezni ; „Jesus Naza-

renus Eex Judeorum," -^ Lobkowitz azonban megma-

gyarázta, nekik, hogy ez annyit jelent : „Jam nihil re-

portabunt Jesuitae" (a jezsuiták mitsem kapnak többé)

s mosolyogva grátiájokba ajánlta magát.

Számos efféle történetek Lobkowitzot igen gy-
löltté tették a jezsuiták eltt, s ezek, midn I. Lipót

másodszor megházasodott, nejével Claudiával szö-

vetkeztek ellene, ki hiúságában érzémagát Lobkowitz



által megsértve,
— és 1674-ben csakugyan sikerült a

herceget megbuktatniok. Lobkowltznak. elbocsáttatása,

azon megjegyzéssel adatott tudtára, hogy ne merje" „okát. -

fürkészni," Lobkowitz számzetésével elesett az utolsó.
-

korlát, melyre a jezsuiták Bécsben hatalmuk terjeszté-

sében akadtak, s ezentúl Bécsben a fhatalmat 250 da-,

rab.jezsuita gyakorolta.

A mondottakkal a jezsuiták hálátlansága! a Habs--

burg-ház irányában azonban még koránt sincsenek ki-

merítve. j bizonyítványát adták e szép tulajdonságnak

a spanyol örökösödési háborúban, melyben a jezsuiták a

Bourbonok, illetleg XIY. Lajos részén álltak, minden

rendelkezésökre álló eszközökkel küzdve az osztrák ház

ellen.

Midn n. Károly végrendelete, melyben I. Lipót

fiát, Károlyt nevezte utódjává, a francia udvar tudomá-

sárajutott, ez mindent megkísértett a végrendelet meg-

semmisítésére, .miben legbuzgóbb eszközei a jezsuiták

valának. k tették a Habsburgház hivét, a toledoi érse-

ket a francia érdekek legmelegebb védjévé. Bécsben a

császárnál azon intrigáltak, tagadja meg fiától azon se-

gédsereget, melynek feltétele alatt ü. Károly a koronát

reá hagyta. E vonakodás, a szükséges sereget megadni,

mely annyira lehangolta Spanyolországot, els sorbán

Menegatti és Müller Boldizsár jezsuiták ármány-
kodásának volt gyümölcse, Mk közül-az els a császár, a

második a császárné gyóntatója volt ; elhitették ugyanis ,

a császárral, hogy egyetlen rendelkezésére álló seregé-

ben sok eretnek levén, az oly gylölséget költene Spa-

nyolországban, hogy többet ártana, mint használna.



Mialatt Lipót magát jezsuitái által rászedette,

_ XIV. Lajos tevékeny eszközökkel bírt az említett"^toledói

érsekben, s az- utóbb bibornokká lett Cienfungos
jezsuitában, kik az elmegyönge spanyol királyt rábírták,

hogy a trónöröklés kérdését XII. Ince eldöntése alá bo-

csássa, ki XIV. Lajos részére hajlott, s a kérdést sietett

részére eldönteni. És ugyané két pap egy második vég-
rendélet készítésére vette rá a 'királyt, melyben ez, a

pápa Ítéletére hivatkozva Anjou Fülöpöt nevezte utó-

dává. A jezsuiták ily módon Bécsben és Madridban a,

császár elien összeesküdve mködtek ellenségei javára.

^Még szembeszököbben bizonyult be ellenségeske-

désök a spanyol öröködési háború kitörése után. Anjou

Fülöp legbuzgóbb ágensei jezsuiták valának, s midn az

osztrák Károly angol és hollandi csapatokkal megjelent

a félszigeten, a jezsuiták t, az osztrák ház sarját, mely

annyit vétkezett az egyház érdekében, eretnek gyanánt

festették le a népnek, ami többet ártott ügyének, mint

Franciaország fegyverei. Midn pedig Franciaország szö-

vetségese, Miksa bajor választó gyors diadalmenetben

tiz nap alatt Tyrol fvárosáig hatolt, a jezsuiták voltak

azok, kik a ^császári hatóságokat az ellenpártra térésre

csábították, s még az egyházi szószéket is felhasználták

a Habsburgház eUeni izgatásra. Nekik köszönte a bajor-

•választó, hogy az alsó Inn völgyét ötven ember veszte-

séggel, mert árulással meghódíthatta ; amiért aztán,

midn a kocka megfordult, a nép méltó megvetése érte

a hazaáruló barátokat. A bajorok elvonulása után Lipót

rendelt ugyan ellenök vizsgálatot: de ez, szokás szerint

csakhamar abbanhagyatott.



Lipót utódát, I. Józsefet, kit nem jezsuita nevelt, a

jezsuiták nem jó szemmel fogadták. Widemann je-

zsuita az Istvántemplomban Lipótfelett tartott gyászbe-

szédében megmagyarázta, hogy csak oly fejedelem ural-

kodása lehet szerencsés, kijezsuita-nevelést kapott, miért

aztán I. József számzte. József alatt a jezsuiták már
sokkal csekélyebb befolyást gyakoroltak a kormányra,
mint eltte, de ö is pártfogolta ket félelembl. József

is jezsuitát választott gyóntatójává, és a szerzetét ado-

mányokkal halmozta el.

Sokat vétkeztek a jezsuiták, mint láttuk, azon dy-

nastia ellen, mely le'gmaradandóbb s legersebb táma-

szuk volt. Elárulták Spanyolországban, el Bécsben, el

Tirolban, csak egy helyen maradtak hk hozzá, hol ér-

dekeik megegyeztek : Magyarországon. Az m-alkódó ház

rabbá, a Jézus-társaság katholikussá akarta- tenni Ma-

gyarországot, s miután az ország szabad akart maradni,

s a nemzet nagy része a reformátió híve vala : a Jézus-

társaság összeesküdt az uralkodóházzal Magyarország

politikai s vallási szabadságának kiirtására.

Lássuk tehát a jezsuitáknak e korban Magyaror-

szágon viselt dolgaikat Toldy István elbeszélése szerint,

kinek fentebb említett tanulmányából veszszük át a kö-

vetkez fejezetet is.

Jezsuiták tört. ÍV. Q
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XXXVI. Fejezet.

(Magyarországon. — Elterjedésök I. Lipót alatt. — Szerepök a

szabadságharcban. — Magyar átokformula. — Jezsuita térítk. —
A jezsuiták törvényes befogadása 1687. — Visszatérésök Erdélybe!
— Árulásuk II. Rákóczy Ferenc ellen. — Az ónodi gylés által

kitiltatnak. — A szatmári béke után.)

A linci béke után néhány évre nyugodtabb napjai

lnek Magyarországnak. Nem a békefeltételek becsüle-

tes teljesítése ,
nem a hozott törvények igazságos végre-

hajtása hozta e rövid szebb napokat az országra, mert a

béke feltételei soha nem teljesíttettek, s a törvény meg-
sértetett, mint elbb, hanem a szelid in. Ferdinánd
uralkodása, ki természettl fogva idegenkedett minden

erszakos rendszabálytól. Meg is változtak a dolgok

csakhamar, midn 1657-ben a papnak nevelt I. Lipót

követte t a trónon. Lipót nem volt nagyszabású auto-

crata, mint I. Napóleon vagy Nagy Frigyes. A legna-

gyobb zsarnok volt, ki eddig az osztrák házból a ma-

gyar trónra jutott, s mégis csak az udvari katonai és

papi clique uralkodásának volt hivatalos cégvezetje.

Nagy protectora volt a jezsuitáknak, kik uralkodása alatt

egy sereg uj házat alapítottak s a tanügyet teljesen ke-



zükbe ragadták. Alatta s többayire általa jöttek a je-

zsuiták 1659-beii Szakolcára s Rozsnyóra, 1666-baii

Sárospatakra,. 1677-beii Selmecre, 1672-beii Eperjesre,

1687-beii Budára, 1685-ben Zsolnára, 1687-ben Esz-

tergomba, 1689-ben Nagybányára és Székesfebérvárra,

1692-ben Egerbe, 1699-ben Nagyváradra, 1703-ban

Pestre, azonkívül Pécsre
,

Péterváradra , Szélaknára,

Eszékre, Felsbányára stb. S ahol megtelepedtek, az

iskolákat, s a mennyire csak lehetett, a plébániákat is

elfoglalták. A katholikusok 1670 után annyi templomot
raboltak el erszakkal a protestánsoktól, hogy nem volt

világi papjuk valamennyinek ellátására, s ez alkalommal

a jezsuiták számos lelkészi állomás birtokába jutottak.

Budának 1687-ben már legtöbb iskolája s minden plébá-

niája a jezsuiták kezén volt. A kassai s budai fiskolák

jezsuitákkal tömettek meg, s ahol jószerivel nem ment,

erszakkal foglaltattak el az iskolákjavukra. A protestán-

sok saját költségén tartott eperjesi fiskolája bezáratott

s 1672-ben, midn a reactio addig nem ismert dühvel

lépett fel, átadatott a jezsuitáknak. A nemesi tápintéze-

tek, mink a nagyszombati mintájára Trencsénben, Gy-
rött, Budán, Lcsén, Kassán, Zágrábban, Yarasdon,

Váradon s egyebütt állíttattak, s melyekben a nemesi

ifjúság túlnyomó része neveltetett, mind jezsuita kézen

valának. Az. ország minden iskolájában Canisius jezsuita

katekizmusa taníttatott, mely 1650 után hozatott az

országba. A század végén a jezsuiták oly tökéletesen ha-;

talmukba kerítették az összes tanügyet, hogy kiüzetésök

ellen már az hozatott fel findokul, hogy ha a jezsuiták

6*



it

; eltávolittatnak, nem lesz Mre bízni az oktatás és neyelés

ügyét.

A ketts reactid, melynek szárnyai alatt a jezsui-

ták mindinkább terjeszkedtek, fleg 1650 után, midn a

kínpad Magyarországon is divatba hozatott, niind nyo-

masztóbbá lett. A 17. század második felében Lobko-

witz alatt már a politikai reactió lépett eltérbe, de min-

dig karöltve járt az egyházival, mely neki utat tört. Ha
akadt volna egy uj Bethlené Magyarországnak, a nemzet

csakhamar fegyverhez nyúlt volna ismét. De e kor évti-

zedek óta csak másodrangú jellemeket és tehetségeket-

termett. Vezér hiányában az elégületlenség a Zrinyi-féle

összeesküvésre vezetett, melyben a nemzet most már

csekély számú hazafias furai vettek részt. Wesselényi
halálával azonban ez összeesküvés is elveszte lelkét s

Zrinyi és Frangepán .
csakhamar horogra kerültek. Az

udvar, cselfogással igyekezett ket hatalmába keríteni.

Zrínyit a császár Bécsbe hívta, és szavával biztosítá,

hogy hántása nem lesz. • Az udvar nyakára küldte a

zágrábi püspököt egy barát kíséretében, s ezek rábeszé-

lésére -Zrinyi csakugyan Bécsbe ment, hol elfogatott, s a

vérpadra vitetett. E hitszegés méltó volt azon udvarhoz,

melyben jezsuiták uralkodtak. Lipót, ki császári sza-

vának megszegésével trbe csalta Zrínyit, s miután t
, és Frangepánt kivégeztette, elkobzott javaikból min-

deniknek lelki üdvéért 2000 misét mondatott, a je-

zsuiták hü nevelésének bizonyitá magát. Különben a

szerzet közvetlenebb módon is vett részt e vértettben.

Gentilotti Kornél jezsuita legalább, a két föur ki-

végzése után, nyíltan panaszolta, hogy az udvar az általa



ajánlott kémeknek, kik Zrínyit és Frangepánt kikém-

lelték, nem fizette meg az igért jutalmat.

•Az összeesküvés , melynek kitzött célja volt

Magyarországot „a németek és jezsuiták zsarnoksága

alél kiszabadítani," egy jezuitikus Mtszegés segélyé-

vel elfojtatván, a protestáiisok üldözése újra és most

már nagyobb mérvben
,
császári hadakkal megindult ,

melyeket- csak a magyar püspökök és jezsuiták multak

felül buzgóságban. Még féktelenebb lett az ersza-

kos üdvözítés, midn Tököly felkelése oly gyorsan meg^
Músult. Amit Magyarország eddig nem látott, most

bekövetkezett : rendkívüli .törvényszékek állíttattak fel,

melyeknek célja volt felkelket és eretnekeket .nyo-

mozni. A király ugyan 1670-beu amnestiát hirdetett,

de ennek dacára e törvényszékek ernyedetlen buzga-
lommal mködtek, s elttök a protestáns egyútta-l lá-

zadó, a felkel egyúttal eretnek volt.

Oly jelenetek tárulnak szemünk elé itt, minket

Németalföld látott Álba tyrannismusa alatt. Epeqesen
a kegyetlen és kincsvágyó Caraffa tábornok, Caraffa bí-

bornok rokona s a jezsuiták teremtménye, egy tehet-

s.égnélküli ember, kit a jezsuiták magasra emeltek, hogy

felhasználhassanak, tartotta a vértörvényszéket, melyben

papok s katonák Ítéltek az eretnekség és felkelés b-
nei felett. A pozsonyi vértörvényszéknek Gubasóczy

püspök volt elnöke s több tagja szintén pap ,
de e

rendszabály teremti s lelke a jezsuiták valának.

Az . ámnestia dacára mindenki ,
ki a felkelésben

való részvétellel gyamisíttatott, s azonfelül minden



protestáns pap és tanító e törvényszékek elé idézte-

tett, s alig volt, ^aki a büntetéstl megmenekült volna.

Protestáns papok s tanítók rendesen halálra Ítéltettek,

mely büntetés némely esetben kegyelembl sizámze-

tésre enyhíttetett. Mások állásukról lemondani kény-

szeríttettek, vagy börtönre vettettek vagy gályarab-
-

ságra vitettek, s Triest és Nápoly csakhamar megtel-

tek magyar gályarabokkal, kiknek egyetlen bnök volt,,

hogy nem akartak katholikusokká lenni. Mert a bün-

tetést, még a csupán politikai vétség miatt kiszabot-

tat is, a katholicismusra való. térés által meglehetett

váltani.

És a térítés volt e korban fcélja ugy a világi,

'mint az egyházi hatalomnak. Lelke és feszközei en-

nek most is a jezsuiták valának. Egy e korból fenn-

maradt s „magyar átokformula" alatt ismeretes ok-

mány, melyet minden megtérítettnek alá keUett írnia,

bizonyítja, mily nagy részök volt a jezsuitáknak e

szomorú gazdálkodásban. „Elismerjük és valljuk, úgy-
mond ez irat, hogy egyházi és világi elöljáróiok kü-

lönös gondoskodása, a Jézus-társaságbeli atyák buz-

galma és támogatása segélyével térittettünk vissza, az

eretnek tévelygésbl az egyedül üdvözít kath. val-

lásra stb." És a jezsuiták térítettek. Nekik köszönhette

az udvar, hogy Tököly csak oly csekély haderre tu-

dott szert tenni, mely mellett a siker lehetetlen vala.

Ok térítették meg 11 . Rákóczy G-yörgy özvegyét, Bá-

thory Zsófiát is, ki Sárospatakon letelepítette a szer-,

zetet s kedvéért birtokain válogatott erszakoskodáso-

kat követett el a protestánsokon. Nagy súlyt fektettek
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a jezsuiták e fejedelmi családra, és sikerült is a bigott

asszonyt rábírniok, hogy fia I. Eákóczy Ferenc neve-

lését rajok bizza. De Ferencen nem fogott a jezsuita ne-

velése H volt a szabadság ügyéhez s katholikus léte

dacára a protestánsok, vagyis a vallásszabadság párt-

jához tartozott. Báthory Zsófia annyira, el tudta fojtani

anyai érzését fia iránt, hogy midn ez, a Zrinyi-féle

összeesküvésben való részvétele folytán, anyja várába

akai't menekülni, ez nem bocsátotta be, s a váí ágyúival

fenyegette azon esetre, ha erszakolni akarná beeresz-

tetését. Ahol e korban valaki a vér kötelékeit szét-

tépte, jezsuita kezeki'e akadunk. k diktálták az eret-

neknyomozó törvényszékek Ítéleteit ,
k bujtották fel

az anyát üldözött fia ellen, k kínozták a haláli-a itélt

protestánsokat még végóráikban is térító szenvedé-

lyökkel. Csakis a császári kormány erszakos m*alma

tartotta fenn a szerzetet Magyarországban, mely méltó

tárgya volt a nemzet gylöletének. A hová Lipót

fegyverei el nem hatottak, a hol a nemzet szabad

volt, nem is trte meg ket. Erdély területén 1653-

ban nem volt jezsuita, s I. Rákóczy Ferenc fejede-

lemmé választásakor a rendek kimondták, hogy aki

ezetúl a jezsuitákat pártfogolni merészli, a htlenség
bnébe esik.

De Lipót fegverei mind tovább terjesztették az

udvar hatalmát. Mig Bocskay és Bethlen harcaiban a

magyar szabadság és protestantismus ügye sokat nyert

azon érdeksolidaritás által, melyben a német- és cseh-

országi protestantismussal állt, most a westpháli béke,

s Csehország alapos elnyomása után a dynastía teljes



erejét Magyarország leigázására fordíthatta. A. török

is mindinkább kiszoríttatott az országból, s minden

talpalatnyi föld, mely a félholdtól visszafoglaltatott,

csak az udvar absolutismusát növelte, mely a vissza-

foglalt részeket teljhatalommal kezdte kormányozni.

Annyira gyzött az absolutismus, hogy az 1687^iki

országgylésen keresztül tudott vinni két dolgot, a

mire Magyarország másfél századon át nem. volt rá-

birható. Az egyik a királyválasztási jogról való le-

mondás volt, melyet Magyarország mindig nagy becs-

ben tartott, mint végs biztosítékát szabadságának, a

másik .a jezsuiták törvényes befogadása vala. Most az

udvar katonasága és a papság segélyével annyira ké-

pes volt a rendeket terrorizálni, hogy ezek hozzájárultak

az 1687. 20-dik törvény megalkotásához. Erdély is

.megnyílt ismét a szerzetnek, midn Lipótnak sikerült

a tartományt Apaffy kezérl a magáéra 'játszania. Li-

pót ugyan 1693-ban írásban kötelezte magát Erdély

irányában, hogy a „kathoiikus i^uság nevelésére oly

egyháziak fognak alkalmaztatni, kik ellen a többi

hitfelekezetek gyanúval nem viseltetnek," mi a je-

zsuitákat egyenesen kizárta az oktatásból, de szokás

szerint megszegte szavát, s 1698-ban a jezsuiták
• is-

mét behatoltak az önállását és szabadságát elvesztett

tartományba.

A török az országból kiszorulva, Erdély elfog-

lalva, egész Magyarország a dynastia kezében egye-

.sítve, a protestantismus térítés és ersza,k által hívei

nagyobb részétl megfosztva,
—

ennyi diadal elbiza-

kodottá, féktelenné tette a kormányt. Az' udvar és
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papság zsarnoksága s visszaélései lelke mélyében el-

keserítették a nemzetet, s az elkeseredés ismét harcba

tört ki, midn a 18. század elején a spanyol öröködési

háború sikert látszott Ígérni a felkelésnek. A nemes

n, Eákóczy Ferencet választá a' felkelés ezúttal ve-

zérévé, s Erdély fejedelmévé. Kákóczyt Kollonits érsek

a jezsuiták prágai kollégiumába adta volt nevelés vé-

gett, hogy papot csináljanak belle, s hogy ígj azon

csa,lád, mely annyiszor állt a magyar, szabadsághar-

cok élén, benne kihalj gn. A prágai jezsuiták el is kö-

, vettek mindent, hogy az elkel és dúsgazdag- ifjút

szerzetök tagjává tehessék, de családja traditiöiv a

fiatal Eákóczyt megvédték minden fondorlat ellen.

Apáinak dicssége, kik egymásután mind a szabadság

ügyét szolgálták, nem hagyta nyugodni. Elhagyta a

zárdát, de a jezsuiták nem hagyták el öt. Midn az

udvar despotismusa veszélyes forrongást idézett el az

országban, s az elégedetlen elemek kezdtek összeköt-

tetésbe lépni Eákóczyval egy uj szabadságharc elké-

szítésére, a jezsuiták kémet küldtek Eákóczy házához

a francia Longueval személyében.

Longueval oly jól adta az agent provocateur

szerepét, hogy Eákóczy teljesen megbízott benne, s

midn már a felkelésre készült, t küldtei leveleivel.

Parisba. Longueval azonban e leveleket a bécsi je-

zsuita fnöknek adta át, kinek kezébl azok a kor-

mány kezébe vándoroltak, s az elárult Eákóczy a

császáriak által elfogatva, a neustadti börtönbe zára-

tott. Midn innen egy német tiszt segélyével meg-

szökhetett, élére állt a magyar felkelk kis csapatán ak-
'

Né«^*U- :
'
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'
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s megkezdte a háborút. Rákóczy önzetlensége s áz"í

ügynek, melyért vívott, igazsága azonban csakhamar

raegszaporította hadait, úgy, hogy éveken át folytat-

hatta a harcot a külföldön is elfoglalt udvarral. A
szécsényi országgylésen, melyet a felkelk 17Ó5-ben

tartottak, a rendek a jezsuiták kizetését kívánták ki-

mondatni
,

de kiméletböl a papság iránt, :nehogy azt

a nemzet ügyétl v^kép elfordítsák, csak feltételesen

tiltották ki a szerzetet. B gylés , melyen Magyar-

ország „mind három vallása" ^ katholikus, református

és evangélikus, Eákóczyt a felkelés fejévé választá,

azon végzést hozta, hogy mindazon javak, melyek . a

világi papság vagy más szerzetek rovására törvény-

telenül a jezsuitáknak adattak^ tlük elvétessenek; hogy
a jezsuiták közül azok „a kik a német nemzetbl

valók, és németesek" az országból számzessenek, hogy

végre a magyarok váljanak el a szerzet osztrák tar-

tományától s négy hónap alatt nemzeti szerzetfnököt

eszközöljenek maguknak, ellenkez esetben pedig ha-

sonlókép eltávolíttassanak. A jezsuita-rend azonban sok-

kal bensbb szövetségben állt az absolutismussal, será

mint elszakadt volna az osztrák provinciától, mely köz-

vetlen összeköttetésben állt az udvarral. Míg minden

más magyarországi szerzetnek meg volt saját tartomá-

nji fnöke, a jezsuiták nem voltak ilyennek szerzésére

rábírhatók. A határidül szabott négy hó letelte után

tehát azon területrl, melyre a felkelés hatalma kiter-

jedt, számzettek. így szabadultak meg 1705-ben Lcse,

Beszterce, Ungvár, Eger, Eperjes, Gyöngyös, Sárospa-



tak, Eozsnyó, Szepes, Selmec, Szatmár, Turócz, Nagy-

bánya stb. a jezsuitáktól.

A szécsényi gylés a kath. papság iránti kímélet-

bl kötötte feltételliez a jezsuiták eltávolítását. De a

következés csakhamar megmutatta, hogy a rendek csa-

lódtak, midn a kath. hierarcbiát a szabadság ügyének

megnyerhetni remélték. Az ónodi gylés, mely a há-

rom vallás teljes egyenjogúságát ünnepélyesen prokia-
'

máíta, ennélfogva kimondta a jezsuiták feltétlen kize-

tését is. E követelésével nem hagyott fel a nemzet ak-

kor sém, midn a harci szerencse kedveztlen fordulata

kívánatossá tette, s a türelmesebb, emberies L Józseí

- trónralépte lehetségessé tenni látszott az udvarral való

kibékülést. A magyar szövetséges rendek a Józseffel

folytatott nagyszombati alkudozásban erélyesen kö-

vetelték a jezsuiták kizetését, mire József azt felelte,

hogy a jezsuita gy halasztassék a jöv országgylésre.

Ez annyi volt, mint a kivánatot megtagadni, s az alku-

dozás béke helyett uj harcra vezetett. Utóbb, midn

Károlyi Sándor a roszra fordult viszonyok közt a felke-

lés nevében I. Józseffel a szatmári békét megkötöfefeöy;^

nem volt tanácsos a jezsuita kérdés miatt a béke létre-

jövetelét kockáztatni, s igy a szatmári béke, rüely az

egy századnál tovább tartott szabadságharcokat 1711-

ben befejezte, befejezte azokat anélkül, hogy Magyaror-

szágot a jezsuitáktól megszabadította volna.

Százhét éven át folytak volt e harcok Magyarorszá-

gon. Az udvar, niely korlátlanná igyekezett tenni hatal-;

mát, s a kath. hierarchia, mely a reformátiót ki akarta

irtani, álltak e nagy küzdelemben ^szemben a nemzet



jobb részével, mely "az alkotmányt s a vallásszabadsá-

got, és a protestantismussal, mely saját lételét védel-

mezte. A protestantismusnak, mely, ahol a trón pártfo-

gásába vette, ennek tatalmát növelte, Magyarországon

ily módon sorsa egygyé forrt a szabadság sorsával. A
kett együtt gyzött és együtt gyzetett le. A 17. század

elején, midn a nemzet tnlnyomó része, még a fnemes-

ség is kevés kivétellel protestáns volt, Bocskay könny
• szerrel gyzött az udvaron, s a bécsi béke a jezsuitákat

kitiltotta az országból.

A 17. század folyamában azonbau mindazon fel-

tételek, melyek az ország szabadságának diadalait lehe-

tvé tették, napról napra vesztettek erejökbl, mig végre

teljesen elenyésztek. Magyarország szabadságának ftá-

maszai Erdély önállásában, az ország feldaraboltságában

Erdély, a király s a porta közt, a reformált egyházban
s azon szövetségben rejlettek, melyben a külföldi pro-

testantismussal állt.

De a török kiszoríttatott, Erdély a dynastia kezére

jutott, a nyugati protestantismus Gusztáv Adolf halála

után csakhamar leszorult a harctérrl. Az udvar . mind

erösebb lett, a nemzet mindinkább veszté szövetségeseit.

És ennek dacára képes lett volna alkotmányos szabad-

ságát diadalmasan megvédeni, ha az egész ország pro-

testáns lett volna. Belátta az udvar, hogy Magyarországon
csak a katholicismus segélyével érvényesítheti absolut

hatalmát. Létrejött a szövetség trón és egyház közt, ez

olkészíté annak számára az utat. Pázmány és jezsuitái

ely sikerrel térítettek és terjesztették a felekezeti gyülö-



letet, hogy az 1681 -ki soproni országgylésen már csak

egy protestáns frend voltjelen, Zay Endre, mig az alsó

-táblán már „katholikus" és „protestáns rendek" civa-

kodtak egymással. Kevéssel elbb á protestáns Bethlen,

restaurálta Erdélyben a katholicismust, és katkolikusok

nagy számmal harcoltak a protestantismus vallássza-

badságáért, de a 17. század végén az udvar már az or-

szággylésén sikerrel használhatta a kath. rendeket a

protestánsok terrorizálására. A katholikus hierarchia lá-

zadásnak hirdette a szabadság védelmét, kath. püspök állt

az udvari kamara élén s készítette az uj adórendszert,

mely törvénytelen adókat zsarolt a nemzeten, s egy

egyházi lovagrend nagymestere gyakorolta a boszú

véres dictaturáját Magyarországon. A világi reactió

annyira összeforrt az egyházival, hogy aki katholikussá

lett, az udvar pártjára állt, s a ki a -trón mellé állott

kénytelen volt áttérni a római vallásra. KoUonics érsek

megtalálta a helyes kifejezést e politika jellemzésére

ismeretes mondásában: ,,Faciam Hungarium captivam,

postea mendicam, deinde catholicam." — ü. Eákóczy
Fer-enc alatt a nemzet jobbjai még egyszer megkísér-

tették megmenteni az ország szabadságát, s fólkelésöket
'

oly vallási józanság és türelem jellemzi, melynek e kor-

ban nem volt párja Európában. A harc formailag némi

sikerre, lényegében vereségre vezetett. Teljésen ugyan a

reactio soha sem érte el célját Magyarországon, nem
birta végkép és maradandólag sem az alkotmányt el-

nyomni, sem a protestantismust kiirtani, de Lipót alatt

és még inkább a 18. században igen közel jutott cél-

jához. És ez eredményt legnagyobb részben a római
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hierarchiának köszönte. A katholicismus hódította meg
Magyarországot az absolntismnsnak ; de elbb a je-

zsuiták hódították meg a nemzetet a katholicismus-

nak; a jezsuiták, kik mint tanítók, gyóntatok s pré-

dikátorok, királyt és népet hatalmukba kerítették s a

lelkiismereteken uralkodva, e korban a legnagyobb ha-,

talom valának Magyarországon.
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XXXVII. Fejezet.

(A jezsuiták újra: elárulják Bajorországot. — A paraguayi reduk-

tiókat fellázítják Portugál és Spanyolország ellen. — Pombal a

pápához fordul ellenök. — Saldánha bibornok kiküldetése a társaság

megvizsgálására. — A lissaboni pátriárka letiltja ket a gyóntató-

és szószékrl.)

Tirolban, az öröködési háború alatt a jezsuiták

Austriát árulták el Bajország javára, és midn a kocka

fordult, siettek ismét osztrák' zsoldba állni ^a wittels-

bachibáz ellen, hogj a. Habsburgházat kiengeszteljék.

Miksát a hadi szerencse menekülni kényszeríté

országából. A kormányt távolléte alatt nejére Terézia

Kunigundára bízta. Az ország még védelmezhet lett

volna, de Schmakers Tivadar jezsuita, a királyné lelM s

egyúttal testi vigasztalója, egyszersmind Austria fizetett

ágense vala, s befolyásával rábírta a királynét a lealázó

übesheimi szerzdés aláírására, mely az országot bi-

lincsbe verve kiszolgáltatta a császárnak, ki lehetleg
visszaélt a szerencse kedvezésével. E szerzdés értelmé-

ben Terézia szerény ellátásra szorultan
,

de még az

országban élhetett. Az osztrákok a fejedelemné jelen-

léte álital azonban némileg korlátozva érezték magokat,



s ismét Schmakers jezsuitának kellett elállnia, hogy:
Teréziát rávegye országa elhagyására. A jezsuita gyönge
oldalán fogta meg az asszonyt, elhitette vele, hogy fér-

'

jenek Brüssélben egj szép belga nvel van viszonya, -

minek eredménye az lett, hogy Teréz a jezsuitát férjé-

hez küldte, kéretvén öt, engedje meg, hogy utána men-

jen. Ez az állam érdekében maradásra kérte nejét, az

asszony azonban a jezsuita biztatására nem hajtott férje

szavára, s ugyancsak a jezsuita által szerzett útlevéllel,

útrament. De az útlevél érvénytelen volt s Teréz a ha-

táron az osztrákok által elfogatott, sBajorország teljesen

a császár hatalmába esett. Terézia Yelencében vonta

meg magát, gyermekei felett búsulva, kik tle 'elragad-

tattak, és csak a tle elválhatlan Schmakersnek
sikerültt a szerelem munkáival megvigasztalnia. E sze-

relmi elaborátumok egyikétl ered a ma is virágzó ,

Aretin család Bajorországban, melynek keletkezése két

ember életébe került, két nemesébe, Mk Schmakers

papa titkát megtudván, általa — az egyik méreg, a niá-

sik orgyilok segélyével
—

. a másvilágra expediáltattak.

Midn Miksa a rastatti béke után visszakapta tar- .

tományát s tíz évi számzetésébl hazatért, a jezsuiták

elhitették vele, hogy amit páter Schmakers tett, csak

privát ostobaságbél cselekedte, melyért a szerzetet fele-

lssé tenni nem lehet, s Miksa még évdíjat adott a je-

zsuitának, ki t s hazáját elárulta és ágyát befertztette.

S így alatta úgy, .mint jezsuiták által nevelt utóda alatt

a jezsuiták megtarták, st növelték régi hatalmukat és

befolyásukat.

De Austria és Bajorország nem maradtak társa-..



ságnélkül a jezsuiták hálátlanságában. A.inadrídi és
"

_

lissaboni kormányok 1750-béii szerzdésre lépték egy-

mással, melyben Portugál a Szentségrl nevezett gyar-

niatát hét paraguayi „reduktio" fejében átengedte. A
jezsuiták, Mk a spanyol király nevének palástja alatt ^

tettleges urai voltak Paraguaynak, erre nagy lármát

ütöttek s óvást tettek a szerzdés ellen a madridi udvar-

náL A: király gyóntatója E avago jezsuita, s az els-

miniszter, egy világi jezsuita, Etazenade marquis
niinden befolyásukkal támogatták a jezsuiták represen-

tátióját. A madridi kormánynak azt beszélték, hogy a

szerzdésben Portugál által rászedetett , Lissabonban
-^

pedig megesküdtek rá, hogy a spanyolok csalták meg-a - í;

portugallokat ; s ez utóbbi helyen vitték is annyira,^ ':

"

hogy I. József király követet küldött Madridba, hogy a
"

szerzdés felbontását eszközölje ki.

Spanyolország azonban nem engedett, a szerzdés

végrehajtatott, de Európa nagy bámulatára a hét reduk-

tíó népe, melyet a jezsuiták irataikban a keresztyén

szelídség mintaképének s papjaik szavára feltétlenül

hallgatónak festettek le, egyszerre
— fellázadt. A je-

zsuiták a népet, mely testével lelkével a szerzet rab-

szolgája volt, felkelésre lázították, és sikerrel. „A je-

zsuiták —jelenték a szerzdés végrehajtásával megbí- :

zött spanyol és portugál biztosok — a népek személyét,

vagyonát és kereskedelmét oly mértékben kizárólagos
•

tulajdonukba vették s annyira befészkelték magokat a .

tartományba, hogy csak fegyverrel lehet ket belle

kizni." A portugál király egy dekrétumával a reduk-

tiókban megszüntette az indiánok rabszolgaságát s fel-

jezsuiták tört. rv.
*

7 "



szabadította ket a jezsuiták uralma alól, de a nép

oly alaposan el volt bolondítva, hogy éveken át fegy-

verrel igyekezett kivívni régi rabszolgaságát. A király

,a legszigorúbb büntetésekkel s teljes számzetésser fe-

nyegette a jezsuitákat, ba nem sznnek meg lazításuk

által a vérontást maradandóvá tenni. De hiába. A ja-

zsuiták reduktióikat oly tökéletesen felszerelték volt,

hogy rendes háborút -váselhettek a spanyol és portu-

-gall hadakkal. Végre sok vérontás után a spanyol-

portugaíl sereg gyzött, s midn .1766-ban a Jézus-

társaság Spanyolországból számíízetett, 1768-ban a

spanyol Amerikában is lejárt dicsségök. Egy napon
mindenütt összefogattak és kivitettek az országból, és

ez volt legszebb napja Paraguaynak. .

, Mialatt Amerikában a jezsuiták háborút viseltek

Európa két világi hatalmával, szerztök, mely rövid

id alatt példátlan hatalomra és befolyásra vergdött,

ingadozni kezdett. A 17. században s a IS-ik* elején

nekik volt legnagyobb részök Európa történetében, de

amily gyors volt emelkedésök : oly gyors volt sülyedé-

sök is. És ez épen ott kezddött, hol a legnagyobb

hatalmat gyakorolták s a legtöbb bnt követték el :

a pirenaei félszigeten.

S ez esemény emléke Portugál legnagyobb ál-

lamférfiának, Pombaluak nevéhez fzdik. Pombal eszé-

vel és erélyével feltétlenül uralkodott I. Józsefen, s

elször is, hogy az ország kereskedelmét emelje, me-

lyet eddig szinte kizárólag a jezsuiták monopolizáltak,

egy kereskedelmi társulatot alakított. A jezsuiták dü-

höngtek, az egyházi szószékrl szidták, a királyt ,
s
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pokollal fenyegették mindazokat, kik pénzöket e ke7

reskedelmi társaság papírjaiba fektetik. Az aristokra-

tia befolyásos tagjaival petitiót adattak be a királyhoz,

melyet F o n s e c c a Benedek jezsuita készített ; de

Pombal résen áUt, Balnster prédikáló és Fonsecca író'

jezsuitát eltávolította a fvárosból.

,
..

Ez eset után nemsokára az 1755-ki földrengés

Lissábon három negyedrészét romba döntötte. A je-

zsuiták hirdették, hogy ez isten büntetése Poinbal is-

tentelen tette miatt, s a királyt eltávolítani igyekeztek

a városból, hogy kezök alá kapván t, a minisztert-

megbuktathassák. De Pombal meghiusítá ármányaikat,

életrevaló intézkedések által gyorsan felépíté Lissa-

bont, és hatalmas lendületet adott az ország felvirág-

zásának, s ettl fogva feltétlen bizalmát bírta a ki-
'

rálynak.

A jezsuiták, a ggös aristokratiával szövetkezve,

mindent megkísértettek a miniszter megbuktatására.

Az egész udvart bevonták 1757-ben egy összeeskü-

vésbe, s már ki volt tiizve a nap, melyen az egész

udvar rámenjen a királyra s tle Pombal elbocsátta-

tását követelje. Pombal azonban megelzte ket s

eltte való nap éjjel egy rendeletet íi-atott alá a ki-

rálylyal, mely minden jezsuitát eltiltott az udvartól,"

melyet gyóntatok képében még mindig ellepve tar-

tottak.

Az udvar jezsuitái még reggeli álmukat aludták,
'

midn értésökre adatott, hogy az udvartól el vannak

tiltva, s professházaikba kell visszavonulniok. Az udvar

hölgyei sírva fakadtak, midn a szomorú hírt meg-
7*
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tudták s a brazíliai hercegn pláne elájult, midn
megfosztva látta magát papjától,

— M fogja t ezen-

túl a spanyol disciplinával traktálni?

A jezsuiták minden módon igyekeztek a közön--

séget a minister ellen lázítani. Pombal, hogy megmu^
tassa a népnek, kikhez ragaszkodott, hiteles okmányok

alapján röviden megíratta a paraguayi dolgok történetiét,

s azt az udvaroknak megküldte és 20,000 példány-,

ban elosztatta. Az irat általános feltnést okozott, s

a jezsuiták nem merték magokat ellene nyilvánosan

védelmezni, óvakodván felidézni oly vitát, melyben
Pómbal kitartása mellett, k húzták volna a rövi-

debbet.

JPombal, ismerve kora elöitéleteit, a jezsuiták el-

leniharcban a pápát igyekezett szövetségesül megnjierni.

Evégbl instruktiókát. küldött Portugál római követé-

nek, Almadának, hogy „ szentségét az uralkodó pá-

pát, XIV. Benedeket értesítse a jezsuiták ibüneirl s

kérje ki az egyház támogatását megfékezésökre."

„E szerzetesek, írja Pombal 1757. okt. 8-ki

sürgönyében, már régóta felhagytak a pápai bullák és

rendeletek iránti engedelmességgel, nem hajtanak a

birodalom békéjének fenntartását célzó törvényekre,

híítlenek az uralkodóhoz, nem jó utón vezetik alatt-

valóit, s minden keresztényi, természeti és politikai

kötelességeiket feláldozzák vak és telhetetlen hatalom-

szomjuknak és pénzvágyuknak, melylyel egyeseket és

országokat kifosztanak. Végre, ez elfajult szerzetesek

romlottsága Portugálban s méginkább a tengeren túli

tartományokban annyira megy, hogy a jezsuiták in-:
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kább hasonlítanak katonákhoz, kereskedkhöz vagy fe-

jedelmekhez, mintsem papokhoz. E bajok orvoslására

parancsolja önnek a király, kérjen külön titkos kihall-,

gatást ö szentségétl s terjeszsze elébe az itt mon-

dottakat. felsége reméli, hogy szentsége mitsem,

fog elmulasztani, amit a sürget körülmények -szük-

ségessé tesznek, nehogy egy szerzet, mely annyi ér-r

demet: szerzett magának az egyház körül, azon álta-

lános megbotránkozás által, melyet kicsapöngásaival

okozott, tönkre menjen. Miután pedig mindaz, amit

ön szentsége elé fog terjeszteni, hiteles tényeken

alapszik, reméli felsége, hogy a szentszék be fogja

látni, mennyire szükséges e szerzeteseket els szer-

zetszabályaik megtartására visszavezetni, s ket min- .

dón :beavatkozástól a politikái viszályokba, világi és

kereskedelmi érdekekbe eltiltani, hogy mentten a vágy-
tól : az udvarokat kormányozni s kereskedés ,

uzsora

€S. pénzzsarolás által meggazdagodni, istent szolgál-

hassák és felebarátaiknak hasznukra válhassanak. Á.

templomosok az általok okozott botrányok miatt igen

szigorúan büntettettek. De azért nem találunk a His-

tóriában oly bnt feljegyezve, mely a jezsuiták által .

elkovetettekhez volna hasonlítható. Azokról senki sem

állítja, hogy k, mint a jezsuiták, pápáknak és kirá-

lyoknak nyíltan ellenálltak, s hitelöket arra használ-

ták volna, hogy a pápák bulláit és országok törvé-

nyeit Mjátszák. A templomosokat senki sem vádolta

azzal,, hogy m-alkodóik államaiban köztársaságokat ala-

kítottak, s az alattvalókat jogszerinti fejedelmeik ellen

lázították volna. Sohse volt rá példa, hogy a ten^ló-
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mosok fegyveresen ellenszegültek volna királyaik es

népök érdekének. Sohseni bitoroltak országokat. A je-

zsuiták azonban mindezen bnöket elkövették s M. is

vitték volna minden tervöket, ba ármányos és nagyra-

vágyó törekvéseik fel nem fedeztetnek. S csakugyan,

meg is valósították volna azt a lázadó indián gyarr

mátok segélyével, melyeket k alapítottak s úgy fel-

szaporítottak, bogy Marantöntól Uruguayig terjedtek^

E gyarmatok naponként batalmasabbá lettek, ert me-

rítvén azon élénk és tekintélyes kereskedésbl, melyet

kollégiumaik, rezidenciáik és prófessbázaik segélyével

a kikötkben
'

s a tengerentúli belyeken titkon úztek.

Ez eszközökkor a portugál és spanyol Amerika körül

bizonyos módon már oly ers kordont húztak, hogy
tíz év múlva a csomó feloldhatlan lett volna, mely-

lyel mindkét birodalmat összekötötték volna, és semmi

európai hatalom nem bírta volna ket e nagy terje-

delm tartományokból kizni, melyet nagy számmal

oly nép védelmezett, melynek nyelvét és erkölcseit

csak k értették, stb." Hasonló tartalmú a második

sürgöny is, melyben a király a jezsuiták vakmersége
felett panaszkodik, kik a királyt s kormányt rágal-

mazzák és kicsinyítik, s a Portugál és Spanyolország

közti jó egyetértést megzavarni törekszenek.

Almada eljárt megbízatásában, támogatva azon

általános megbotránkozás által, melyet a jezsuiták ki-

csapöngásaik, 'ggjük, uralkodásvágyuk által okoztak.

A pápa osztá e nézeteket, de remegve tekintett, a

szerzet mindenhatóságára, melylyel félénk jelleme nem
mert síkra szállni. Apró dolgokban tett néha ellenökre



valamit, de mindannyiszor sietett ket ismét Ken^

gesztelni. Általános kitételekben megtiltotta nekik a

kereskedést ,
de egyidejleg Qgj csomó brevével kiter-

jeszté uralmokat, s új eszközöket adott kezökbe ha-

talmuk növelésére. Ezenkívül a római udvar szokása

volt mindig védni a jezsuitákat, midn valamely világi,

hatalom lépett fel ellenök ; s Benedek hajlandó is lett

volna' valami
'

udvari ármány segélyével ket a zavarr

ból kimenteni.

Amily titokban értesíté a portugál követ a fé-

lénk pápát kormányának a jezsuiták elleni panaszairól,

oly félénken és titkosan fogta meg Benedek a dolgot,

hogy az udvart némileg lecsillapítsa. Államtitkárán,

Passió ni bíbornokon kívül senki sem tudott a.-do-

logról. A római jezsuiták természetesen neszét vet-

ték, hogy a lissaboni udvar a szentszékhez fordult:

•segélyért. De ez ügygyei a pápa kabinetjében oly ti-

tokszerüen s oly gyorsan bántak el, hogy a jezsuiták

ezúttal egyebet nem tehettek, mint nagy lármát ütni

a portugál kormány ellen. Benedek már rég meg volt;

gyzdve a szerzet reformálásának szükségérl ,
de

félve a jezsuiták gyilkától, sohsem mert hozzáfogni.

A gondolatról azonban nem bírt lemondani s így tör-

tént, hogy kevésser halála eltt megtette ez irányban
az els lépést Portugálban.

Saldanha bíbornoknak ugyanis egy 1758. april

l-jén kelt brevében általános felhatalmazást adott,

hogy az egész szerzetet Portugálban vizsgálja meg s

a szükséghez képest reformálja. E nyilvános brevén kívül

kapott a bíbornok még titkos utasításokat ,is,^ melyek .



Benedeknek, kinek a bréve folytán a jezsuitáli ószbeli

józanságát kétségbevonták , ravaszságát bizonyítják.

„Mieltt ön a vizitatiót megkezdené, így szól az nta-
'~

sítás, a legnagyobb óvatossággal tudakozódni fog az

iránt, miben állnak az állítólagos botrányok és ren-

detlenségek, melyeket a jezsuiták okoztak, leginkább
institutumaik meg nem tartása s az állami pénzügyek
kárára zött szárazföldi és tengeri kereskedés által.

"

Ezt ön igen könnyen és illend módon megtudhatja,
ha egy a jezsuiták templomainak, házainak és kollé-

giumainak bels és küls szolgálatában jártas sze-

mélyt megnyerni törekszik."

„Ily beavatott ember felvilágosíthatja önt sok
,

oly tény és körülmény fell, melyeket ön aztán a vi-

zitátió alkalmával irányadókul használhat. Amint- erre

Eminenciád a jezsuiták templomaiban és kollégiumai-

ban a vizitatiót megkezdi, jegyezzen fel a legnagyobb

részletességgel és figyelemmel mindent, ami gyanúra
adhat okot, vagy bizonyságul szolgál az iránt

, hogy
az emiitett jezsuiták szent institutióik és jó szokásaik

teljes követésétl, a példás életmódtól és a vallás ta-

jiaitól eltértek. Ha Eminenciád ket e pontok vala-

melyikében bnösnek, st hacsak kétséges tanról gya-

núsoknak is találja, megintheti ket, hogy javuljanak,

és szükség esetében meg is büntetheti. Hasonlóképen

véget fog ön vetni minden visszaélésnek vagy rendet-

lenségnek, mely templomaikban, házaikban, koUégiu-
'

maikban, úgy egyházi, mint világi és gazdasági tekin-

tetben lábrakapott, s igyekezni fog az egészet eredeti

állapotára visszavezetni."



„Ha e szerzetesek engedetlensége és ellenállása

oly makacs, gonosz ármányaik és visszaéléseik oly

megrögzöttek, s a körülmények áltáljában olyanok Tol-

nának, hogy ön az ezekbl támadt nehézségeket nagy

botrány és rendetlenségek nélkül le nem gyzhetné,^

tegyen errl jelentést a nunciusnak, hogy ez az ügy
állásáról körülményes jelentést tegyen szentségének,

aki is, vagy közvetlenül saját hatalmánál fogva meg-
teendi a szükséges intézkedéseket, vagy kényszerítendi

a szerzet generálisát, hogy a lábrakapott visszaélése-

ket célszer rendeletek által beszüntesse, s egyszers-

mind a portugál udvar ininden sérelmének okát meg-
semmisítse. Azon személyekkel, Mkre a vizitátióban

és reformátióban szüksége van, közölje Eminenciád ez

utasításokat, hogy ugyanazon elvek szerint járjanak

el, s hogy ininden erszakoskodást és a teljes szigort,

mely a zavart és rendetlenséget még csak növelné, el

lehessen kerülni. E célból Eminenciád szentsége

akaratához képest a szelídség és mérséklet útjára fog

lépni, mely azonban leginkább azon férfiak okos és ész-

szer megválasztásától fog függni, kiket a vizitátióban és

reformátióban hasznáM fog. Ami pedig azon különös pa-

naszokat illeti, melyeket a portugál udvar emel a Jézus-

társaság ellen, hogy t. i. ezek
,
a népek általános

megbotránkozására boltokat és bankokat tartanak, mer

lyekben papokra nézve tilos ipart és kereskedést z-
nek, az új világból hozott árúkat kicserélik, e célra

fizetéses levelezket és keresked-segédeket tartanak, s a

vámok és a keleti s nyugati Indiával kereskedk nagy

_, hátrányára igen jövedelmes váltóüzletet tartanak fenn.
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—
efelett, szentsége a vizitáti segélyével teljesen

felvilágo'síttatni Mván, hogy megitélhesse, mily joggal

emelhetk ily vádak a jezsuiták ellen.
"

,,Tudakozódj ék ön pontosan a jezsuiták birtokai

s jövedelmei után, vizsgálja meg, bevételi s kiadási

számláikat, könyveiket, melyeket azon depositumok és

tkékrl vezetnek, melyeket bankjaikban s más e"

célra szolgáló helyeken tarthatnak. Vizsgálja meg
tkéiket, árúcikkeik mennyiségét s minségét, s azt,

váljon azok közvetlen általok kezeltetnek-e, vagy ki-

nevezett és fizetett világiak által. Minden ez irányban

tett felfedezését pontosan jegyezze fel s közölje a

nunciussal, ki azokat szentségének küldendi, ki az-

tán a jezsuiták generálisával egyértelmüleg megteendi
a baj orvoslására szükséges intézkedéseket. -"

,jÖ szentsége azonban azt kivánja, hogy ön to-

vábbi rendeletig a kapott teljes felhatalmazással ne

éljen, és pedig azon egyszer okból, hogy amennyire

lehet, a lármát
,

a botrányt és a nyilvánosságot el

lehessen kerülni. Ugyané végbl Eminenciád a

vizitátió s reíormátió menetét és mindenekfelett min-

den bnt, mely az udvar panaszainak alapos voltát

bizonyítaná, mindenki, fkép pedig a miniszterek eltt

teljes titokban fogja tartani
(!)

stb."

E titkos utasítás, mely bizonyítja, hogy a pápa
csak úgy tudott két nyelven beszélni egyszerre, mint

jezsuitái, a meghatalmazással együtt küldetett Lissa-

bonba, nagy zavarba ejtvén Saldanhát, kitl Pombal

s a király azt követelték, amit a nyilvános breve neki

.parancsolt , míg a titkos utasítás' megkötötte a kezét.
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Saldanha elször is közölte a pápai breyét a je-

zsuitákkal, kik nagy lármát ütöttek miatta s az ok-

mányt érvénytelennek és kierszakoltnak nyilváníták.

Saldanha azonban. nem hajtott rajok s 1758. május
15-én egy ediktumban a római szék nevében egyházi

átok terhe alatt eltiltotta ket minden kereskedelmi

és váltó-üzlettl.

Néhány héttel utóbb a lissaboni bibornok-pat-

riárka 1758. jun. 7-ki ediktumával eltiltotta a jezsui-

tákat a gyóntatástól és prédikálástól ,
ékesszóló bi-

zonyítványául annak, hogy a jezsuiták eUeni miozgalom
nem az egyház ellenségeinek müve volt, hanem hogy
annak jobbjai habozás nélkül hozzá állottak. A je-

zsuiták e tilalom által megfosztattak azon nagy ha-

szontól, melyet a gyóntató- és szószék segélyével

vontak felebarátaik zsebébl s ez megmagyarázza, ^

hogy a tüalom kibocsátója néhány nappal ediktumáhak

megjelenése után egyszerre meghalt.
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XXXVIII. Fejezet.

(A jezsuiták kereskedése.)

Mieltt a XIV. Benedek által elrendelt vizsgá-

latnak foganata lett volna, a pápát egyszerre elragadta

á — halál, mely a jezsuitáknak szorongattatásaikban

rendesen segítségökre szokott jönni. Helyette Eezzonico

bibornok, XTTT. Kelemen név alatt lett pápává, egy
korlátolt esz, bigott ember, M a jezsuitákat ótalmába

vette s érdekükben majd minden európai udvarba be-

;lekötött. Alig lépett kormányra, R i c c i jezsuita generális

egy vádiratot nyújtott át neki, melyben a szerzet méltat-

lan üldöztetését panaszolja s az új pápától védelmet

kér a réginek rendszabályai ellen, s az ügyet a pápa'

fóruma eltt kivánja elintéztetni. Kelemen sietett az

iratot egy bizottmánynak adni át véleményezés végett.

A bizottmány azonban, melynek több esze volt, mint

a pápának, úgy találta, bogy nem volna tanácsos a

portugál fa'rálylyal összeveszni, s azon véleményt adta

Passioni bibornok indítványára, hogy adassék vissza

,.áz írat a jezsuitáknak azon megjegyzéssel, hogy a
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szükségét.

A jezsuiták eközben ez iratot kiadták s a kö-

zönségben elterjesztették, de épen ellenkez hatást értek

el vele, mint melyre céloztak, mert csakhamar megjelent

egy röpirat ellene, mely majd minden európai nyelvre

lefordíttatván gyorsan elterjedt. A jezsuiták igyekeztek
e munkát, részint egész kiadásainak megvásárlása,
részint különféle kormányoktól kieszközölt tüalmak ál-

tal elnyomni, de Pombal eszén túl nem járhattak, M
maga gondoskodott annak elterjesztésérl. E röpirat

éles dialektikával s meggyz igazsággal bebizonyí-

totta, hogy a jezsuiták fennállásuk óta, elméletben úgy
mint gyakorlatban, az emberi társaság anyagi és er-"

kölcsi haladásának akadályozói valának.

A jezsuiták számos röpiratban feleltek e vádakra,

de válaszuk szokás szerint a szerz szidalmazásában,

rágalmazásában áUt. Ezen kívül szemtelen tagadás volt

egyetlen fegyverök. A vita leginkább a jezsuiták tilos

kereskedése körül forgott, s hogy e tekintetben meny-

nyire igaza volt az említett röpiratnak, bizonyítja a

francia kormányzónak, Martinnek Indiából kormá-

nyához intézett jelentése.

„Tény, úgymond Martin, hogy a hollandusok

után a jezsuiták zik a legnagyobb és leggazdagabb

kereskedést 'Kelet-Indiában, s e tekintetben messze el-

hagyták az angolokat, dánokat, franciákat, st a por-

tugaUokat is, kik által pedig az országba hozattak. —
Azok. száma, Mk csakugyan térítés végett mennek

Indiába, igen csekély, s ezek a társaság titkaiba nin-
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csenek is beavatva. Másrészt viszont vannak köztök

:olyanok, kik épen nem látszanak jezsuiták lenni, mert

világi ruhában járnak, minélfogva Surateban, Agrá-

ban, Goában s egyebütt, abol laknak, annak tartat-

nak, aminek kiadják magokat, t. i. valóságos keres-

kedknek. Én azonban tudom, bogy jezsuiták, még
pedig beavatottak, kik a szerzet legtitkosabb ügyeit

isinerik. Ezenkívül be van bizonyítva, hogy a legkü-

lönbözbb nemzetekbl vannak kiválasztva; st vannak

örmények és törökök is, kik teljesen a Jézus-társaság

érdekeinek szentelik magokat. Ez álarcos jezsuiták

mindenbe beavatkoznak s a legpontosabban tudják,

mely raktárakban találhatók a legszebb árucikkek,

mely -kereskedknél van a legnagyobb választék."

„Nevezetes azon nagy bizalom, melyben része-

sülnek, mert látszólag semmi felügyelet alatt nem
állanak és senki másnak nem száinolnak, mint e célra

kiküldött jezsuitáknak, kik kopott barátcsuhában Kelet-

India egy városából a- másikba zarándokolnák. E je-

zsuiták azonban igen fontos személyek [s bírják az

európai generális és elöljárók teljes bizalmát, s k
veszik át tlök azon utasításokat, melyekhez a világi

jezsuitáknak alkalmazkodniok kell. Ezt teszik is min-

den ellenmondás nélkül a legnagyobb pontossággal,

és pedig azon okból, mert ez álruhásoknak az enge-

delmesség közönséges fogadalmán kívül még szigorú

esküt kell letenniök arra, hogy soha be nem avatott

eltt valamit fel nem fedeznek, ellenben minden ere-

jökkel a társaság hasznát és nyereségét elsegítik.

Nehogy azonban a be nem avatottakat a beavatottak-
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"kai összetéveszszék, ez utóbbiaknak titkos jeleik van-

nak, melyekrl egymást megismerik. Hozzáteszem

még, hogy ezek
'

mindnyájan, ámbár egész hátulsó

'Ázsiában el vannak terjedve, és számuk nagy, niégis

e^ közös terv szerint kormányoztatnak, úgy, hogy a

közmondás: „ahány ház annyi szokás" rajok legke-

vésbbé sem alkalmazható. Ellenkezleg, a jezsuiták

szelleme mindig ugyanaz marad, és senki sem em-

lékszik rá, hogy, különösen, kereskedelmi dolgokban,

valaha következetlenségbe estek volna."

„A keletindiai nyereséggel azonban a jezsuiták
-

be nem érik. Még nagyobb hasznot vonnak abból,^

hogy temérdek árút különféle hamis ürügyek alatt

missióikból Európába küldenek. Ezeket azonban rend^,

szerint nem ottani kollégiumaikba, hanem ismét vi-

lági ruhákba öltözött jezsuitáknak küldik, kik keres-

kedházakat alapítottak, s az ezen árúkon kapott nye-

reség annál nagyobb, mert azok els kézbl vétetnek

át. De bármily tekintélyes legyen e neme a kereske-

désnek, a jezsuiták mégis mindig el tudták titkolni,

s így történt, hogy Európában mindeddig senki sem

szólalt fel ellene. Ennek dacára tény, hogy máá nem->

zetek kereskedése sokat szenved általa, leginkább pe-

dig Franciaországé, vagy inkább a francia keletindiai

társaságé. Ez okból gyaki-an írtam e társaságnak s

emlékirataim mindig hitelesek és részletesek voltak.

De a társaság igazgatói, távol attól, hogy hozzáláttak

volna, e rajok nézve oly hátrányos visszaéléseknek

útját szegni, több ízben nyilt parancsot küldtek ne-

kem az iránt, hogy a jezsuitáknak mindenben kezökre



ül
jáijak, hogy megtegyem amit kivámiak, st hogy

pénzt is kölcsönözzek nekik. Ez utóbbi kedvezmény-

nyel élnek is a lehet legnagyobb mértékben; ígj

például Páter Tochard^maga 150,000 nehéz piaster-

rel, vagyis 750,000 livrevel tartozik a társaságnak,

anélkül, hogy csak zálogot, vagy kölcsönlevelet is

adott volna róla."

„Hogy azonban a jezsuiták kereskedésének ki-

terjedésére visszatérjünk, azon nagy hajóhadon, mely

,1690-ben Franciaországból Ázsiába vitorlázott, a ke-

letindiai jezsuiták számára 58 nehéz áruköteg volt,

j^öztök a legkisebb is nagyobb a keletindiai társaság

legnagyobbjánál, s egyikben sem volt olvasó, ereklye,

Agnus Dei vagy más térítési cikk. Mindezek szép és

drága európai árúcikkeket tartalmaztak, melyeknek
Indiában nagy keletök volt : s áltáljában alig érkezik

Európából hajó, mely árúkat ne szállítana a jezsuiták

számára. Nem hagyhatom említetlenül azt sem, hogy
vannak átöltözött jezsuiták ,

kik a baniánoknak neve-

zett bálványimádó indus kereskedkkel barangolják be

az országot, gyöngyöt és gyémántot keresve ; s e fajr

tája a jezsuitáknak nemcsak a keletindiai társaságnak

tesz nagy kárt, hanem a keresztény névnek is ez vá-

lik legnagyobb gyalázatára. Egészen úgy öltöznek,

mint a baniánok, nyelveket beszélik, velk élnek és

minden szokásaikat utánozzák. Aki nem ismeri ket,

valódi baniánoknak tartaná, mert ép úgy áldoznak az

indiai isteneknek, mint a benszülöttek. Mindez termé-

szetesen azon hazug ürügy alatt történik, hogy meg

akarják ket téríteni, de a valóságban csak azért kó-



boroínak v.elök, hogy velk kereskedjenek. És csak-

ugyan soha még egy baniánt sem térítettek meg. stb."

Ezekhez még hozzátehetjük, hogy a jezsuitáknak

Európa, Ázsia és Amerika minden nagyobb tengeri

városaiban, — mint Matras, G-oa, Pondichery, Xanton,

ííanking, Marseille, Genua, Lyon, Lissabon, Sevilla stb.

—
terjedt üzleti ügynökségeik s irodáik voltak, rend-

szerint banküzlettel összekötve. így kereskedtek a je-

zsuiták azon ürügy alatt, hogy isten nevét hirdetik !

Tezaoiták tört. IV. 8
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XXXIX. Fejezet.

(A jezsuiták Portugálban. — Merényletök T. József ellen, —
Javaik zár alá vettetnek. — A papság ellenök fordul. — Alku

a pápával. — Az iskolák kivétetnek kezökbl. — Portugálból

végkép számzetnek. 1759.)

Mialatt a jezsuiták a külföldet röpii-atokkal árasz-

tották el, melyekben I. József és kormánya minden mó-

don rágalmaztatott, otthon Portugálban egy éjszaka

három orgyilkos támadta meg a király kocsiját. József-

nek egy vagdalt vasdarabokkal megtöltött puska lövése

azonban csak fels karját zúzta össze s így a merénylet

(1758. szept. 3.) nem sikerült. Az összeesküvésrl gya-

nús furak elfogattak s a pörbl kisült, hogy abban a

Pombal újításai miatt elkeseredett ggös aristokratia a

jezsuitákkal szövetkezett, hogy a király t megölvén, Pom-
bal kormányrendszerét megbuktathassa. Kisült,' hogy
Aveiro herceg a jezsuitákkal állapodott meg a ki-

rály meggyilkolásában, hogy a jezsuiták békítek ki T a-

vora Leonóra marquisnt a herceggel, miáltal az ösz-

szeesküvés lehetvé vált. A marquisnt Malagrida
Gábor jezsuita látta el á spanyol disciplinával, s e lelki



gyakorlatok ürügye alatt gyltek az összeesküvk össze ,

házában, liol Malagridán kívül M a t o s János és Ale-
xander János jezsuiták szerepeltek. Malagrida tevé-

keny részt vett összeesküvk toborzásában s oly biztos-

nak hitte a merénylet sikerét, hogy a jezsuiták már

hetekkel elbb jónak látták a közönséget rá elkészíteni,

a szószékrl prédikálván, hogy a kh'ály rövid élet leend.

Türconi olasz jezsuita, midn Rómában a iportugali

jezsuiták sorsáról kérdezték, feleié: „Minden jól megy s

a jöv szeptemberben vége lesz minden viszontagsá-

gunknak Portugálban." Malagrida maga számosaknak

Írásban jósolta meg a király halálát.

Az ítélet a merénylet végrehajtóit halálra, annak

értelmi szerzit, a jezsuitákat, kik becses hullájokat ez

alkalommal is óvakodtak exponálni, fogságra vagy szám-

zetésre ítélte. Ennek folytan Moreira, a Mrály egy-
kori gyóntatója, D a Costa Hiacinth a királyné egy-

kori gyóntatója, D'O 1 i v e í r a Timotheus a hercegnk
volt gyóntatója, Malagrida Gábor, Perdigao Jó-

zsef, a szerzet generális prokurátora, S o a r e z József

marantoni prokm'átor, Henriquez portugali provin-

ciális, Matos, János, Alexander János, Lop ez

István ésOliveira József jezsuiták börtönre vet-

tettek.

Hat nappal utóbb egj királyi ediktum jelent meg,

mely minden Portugálhoz tartozó tartományban a jezsui-

ták minden ingó s ingatlan birtokát, minden jövedelmét

és éydíját zár alá vetette s minden közlekedésüket por-

tugál állampolgárokkal betiltotta.

8*



„Azon igen veszedelmes ós titkos törekvések, me-

lyekkel a társaság szerzetesei a legkellemetlenebb lázadá-

sokat, forradalmakat és nyílt báborúkat, inelyek ma

Európában viseltetnek, elkészítették és elidézték, ké-

pezik azon igazságos és mellzhetlen indokot, mely

kényszerített a szent atyához XIV. Benedekhez fordul-

nom e visszaélések beszüntetése végett ;
—

így szél az

ediktum bevezetése,
— mely célbél kaptam is egy bre-

vét a szerzet reformálására. Azon véleményben , hogy
e szelíd és jóakaró eszköz elegend lesz a rendetlenségek

folytatását meggátolni, alattvalóim és birodalmam köz-

békéjét fenntartáai, s még magókat e papokat is megja-

vítani, nem nyúltam a végs eszközökhöz, melyeket lehe-

tleg kerülni szeretek. De mérsékletem egészen más

eredményekre vezetett, mintsem reráéltem s e barátokat

még vakmerbbekké tette, annyira, hogy határtalan

ggjökben és hallatlan szemtelenségökben megkísértet-

ték bebizonyított bntetteik nyilvánvaló igazságát meg-
hamisítani, nyilván és titokban nemcsak Európában,

hanem a tengeren túli tartományaimban is, elhitetvén a

néppel, hogy ártatlanok mindabban, ami rajok bizonyít-

tatott. Miután ekként az általános szükség kényszerít,

hogy a hatalmat, melyet isten királyi kezeimre bízott,

használjam, hogy személyemet, kormányomat és hü

alattvalóimnak békéjét megvédjem e papok vakmer és

szemtelen támadásai ellen, kiktl javulást várni nem

lehet, nem habozhatok tovább a legszigorúbb eszközök

alkalmazásában, mikben ahoz alkalmazkodorn, ariiit is-.

tenfél királyi eldeim, valamint más katholikus feje-

delmek tettek és rendeltek hasonló esetekben, a bármily



117

inagas állású papi személyek által elkövetett felségsér-

tések, felségárulások és lázadásokkal szemben. Ennél-

fogya nemcsak legföbl) hatalmam erejénél fogvajJianem

királyi személyem és kormányom szükséges védelmére,

birodalmam és alattvalóira általános megnyugtatására

elrendelem, hogy a Jézus-társaság tagjainak minden

ingó s ingatlan javai, jövedelmei, évdíjai és kegypénzei

zár alá vettessenek."

Pombal következetesen, rendszeresen küzdött

. a jezsuiták ellen. Megingathatlan bátorsággal lépett fel

e szerzet ellen, mely már kétszáz év óta megszokta ma-

gát a világ középpontjának s Portugálban korlátlan úrnak

tekinteni. Befolyásuk az udvarra, aristokratiára és a

csöcselékre, ggösekké és elbizakodottakká tetto ket. S
• a kormány minden rendszabálya sikeretbn lett volua

ellenök, amig a köznép és a papság részökön volt. Pombal

ennélfogva a népet felvilágosítani és megnyugtatni igye-

kezett azon okok iránt, melyek a kormányt rábírták,

hogy az eddig protegált szerzet ellen szigorral lépjen fel.

Az idézett ediktum kiadásának napján tehát egy iratot

terjesztett el a nép közt, mely azt a jezsuiták bneivel

nagyjában megismertette. A röpirat ismertette a jezsui-

ták kárhozatos morálját, elmondta az utolsó összeeskü-

vésben részvételöket, s végre Palafox püspöknek egy X.

Ince pápához intézett levelét közölte, melyben a püspök
a jezsuiták eljárását festvén s kimutatván, mily ellen-

tétben áll e szerzet az egyház alapelveivel, a többi közt

írja : „A Jézus-társaságban, még a minden fogadalmat
letettek közt is vannak, kik saját privilégiumaikat, con-

stitutióikat és institutióikat, melyeknek titkát kevesen
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rzik, nem ismerik. Nem oly szabályok szerint kormá-

nyoztatnak,^ melyeket az -egyház nyíltan ismer, hanem

titkos, csak elöljáróik eltt ismeretes módon, s neMny
titokban tartott utasítás szerint. Nem is annyira törvé-

nyek, mint inkább szokások alapján igazgattatnak stb."

„E társaság elöljárói,
—

folytatja Pombal — min-

den provinciában titkos conventiculumokat tartanak, anél- r

kül, hogy más valaki a házban vagy azonkívül azok okát,

vagy a tárgyalt ügyeket ismerné, oly férfiakkal, kiknek

egyetlen törvénye saját titkos Ítéleteik, kikutathatlan
.

gyakorlatuk, mindenekfelett pedig önkényök és önérde- ,

kök, oly férfiakkal, kik e misteriózus és veszélyes tit-

kokba alaposan beavatvák, kik korlátlan uralmat gyako-
rolnak minden alattvalóik felett, kiket kényök kedvök

szerint megfenyíthetnek vagy a szerzetbl kitaszíthatr

nak, oly férfiakkal, kik minden isteni és természeti jog

kötelékeibl kibontakozva, az általok fenyítetteket sem

ki nem hallgatják sem magokat menteni nem engedik,

hanem oly vak engedelmességet követelnek alattvalóik-

tól, hogy ezek ellenmondás nélkül, minden parancsot

végrehajtani kötelesek."

Ez irat egy királyi kézirat kíséretében az ország

püspökeinek is megküldetett, s a fpapság a királyi edik-

tum támogatására pásztorleveleket bocsátott M, melyek- >

ben a jezsuiták tévedései kárhoztattattak s a birodalom

minden lakosának megtiltatott velk érintkezni. Az el-

vasi püspöki káptalan eltiltotta ket a prédikálástól és

gyóntatástól. Miranda püspök interdiktum alá vetette

minden templomukat. Az inquisitio s a pátriárkái káp-
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talán tanaikat kárhoztatták. A leiriai püspök pásztorleve-

lében szigorúan megtámadta erkölcstanukat, hálátlanság-^

gal és árulással vádolta ket az állam iránt, s köztök és

megyei papsága közt minden társadalmi összeköttetést'^

beszüntetett. Szóval a jobb elemek az egyházban úgy
mint azonkívül megegyeztek a szerzet feltétlen elité-,

lésében.

A társaság javainak lefoglalása szigorúan végre-

hajtatott. A jezsuiták részint saját házaikba?. , riztetve,

részint elcsukva elszigeteltettek a közönségtl s már

nem volt egyéb hátra, mint végleges eltávolításuk a bi-

rodalomból. A kormány óvatosságból eziránt a pápasággal

lépett alkudozásra. József már egy 1759. apr. 20-ki le-

velében értesíté a pápát a jezsuiták elleni rendszabá-

lyairól, kijelentve már ekkor, hogy csakis teljes eltávo-

lításuk biztosíthatja az orszgot ármányaik és gazságaik

ellen, E levélhez terjedelmes emlékirat volt mellékelve,

mely a jezsuitáknak József trónralépte óta elkövetett

bneiket elsorolta s bizonyítékokkal megersítette. Egy-
úttal a korona-prokurátor számára engedélyt kért a pá-

pától, hogy a király vagy állam elleni bnöket elkövet

egyháziakat világi törvényszékek elé állíthassa, mely

lépésre Józsefet, kinek erre kétségkívül joga volt, csak

az udvariasság tekintetei bírták reá.

A 1m a d á r a nézve nem csekély feladat volt a

jezsuiták által járszalagon vezetett XIH. Kelemen-
nél kormánya követeléseinek érvényt szerezni, s'a római

udvar ármányaival gyztesen megküzdeni. Almada át-

adta a pápának kormánya leveleit. A pápai kormány , a



választ nem neki, hanem szokás ellenére, külön futár

által a üssaboni nnnciusnak kézbesítette. A válasz

két levélbl állt. Az egyik, mely a királynak szólt,

mérsékelt hangon volt tartva, de a pápának a jezsui-

ták ii"ánti részrehajlását bizonyítá. Feldicsérte a je-

zsuitákat s a királynak lelkére kötötte, hogy kiméle-

tesen bánjék velk, egyszersmind lebeszélni igyekezett

t a kizés tervérl. A másik levél, egy bréve alak-

jában már egészen más hangon volt tartva, s ellen-

séges érzületet árult el a kormány iránt, amihez já-

rult, hogy e bréve minden diplomatiai szokással el-

lenkez módon volt kiállítva és kézbesítve. Pombal,

Kómában óvást tett a formák megsértése ellen, pa- „

nászt emelt a lissaboni nuncius kétértelm magatar-
tása felett s római követének meghagyta, hogy a pápai

kormánytól oly kiadványokat, melyek a portugál ko-

rona jogaival bármiben ellenkeznek, el ne fogadjon.

Ez erélyes fellépés váratlanul lépte meg a római

kormányt. A pápa hajlandó is lett volna az engedésre,

de a jezsuiták kitartásra biztatták, azon reményben,

hogy nyílt meghasonlásba hozhatják a portugál ki- .

rálylyal, mi nekik válhatik javukra. Almada újra

kezdte az alkudozásokat, de lépésrl lépésre új aka-

dályokra bukkant, melyeket az államtitkár T o r r e-

giani, a jezsuiták nagy barátja és generálisuk kö-

zel rokona, ármányai segélyével útjába gördített. Al-

mada erre közvetlenül a pápához fordult, de végre is

belátta, hogy békés, becsületes úton a pápai székkel ^

mire sem lehet menni. Kijelentette tehát, hogy nem
maradhat meg tovább oly udvarnál, melyben királya



és hazája becsületét lábbal tapossák. Kelemen igye-

kezett a követet kiengesztelni s új alkudozást kezdett

vele, de a jezsuitáknak ismét sikerült a megegyezést

meghiúsítaniok, s így a szakadás a két udvar közt

kitört. A portugál követ egész személyzetével elhagyta-

Kómát, s minden közlekedés a két állam közt megsza-
kadt. A jezsuiták triumfáltak, azt remélve, hogy Por-

tugál népe megbotránkozva a Kómával való ellensé-

geskedésen, kormányát más útra térni kényszerítendi.

De ez egyszer rosszul számítottak.

- Lissabonban hatalmas protektoirral bírtak a je-

zsuiták A c c i a j u 1 i pápai nunciusban, ki egy új

összeesküvést kezdett szervezni a kormány megbukta-

tására, vagyis a jezsuiták megmentésére. Pombal e

titkos üzelmeknek nyomára jutván, a pápától a nuncius

visszahívását követelte, s midn ezt ki nem nyerte,

öt ill ürügy alatt a birodalomból számzette.

De Pombal más eszközöket sem hagyott haszná-

latlanul. Következetesen küzdött ellenök s rendszeré-

nek egyik fpontja volt a közoktatásügy reformálása,

melynek ellátása és felügyelete 1759-ben a jezsuiták

.
kezébl kivétetett. A jezsuiták ezáltal hatalmuknak

és befolyásuknak egy ers eszközét vesztették el. Azon

királyi ediktum, mely az iskolákat ekként felszabadí-

totta, Pombalnak minden tekintetben becsületére vá-

lik. Bevezetésében megmondatik, hogy a jezsuiták

homályos és pedáns tanítási módjuk által a tudomá-

nyok haladását gátolták s a tudós nyelvek sülyedését

okozták. „Tanítványaiknak 8—9 st több éven át a

nyelvtani szabályokkal kellett bajlódniok, anélkül, hogy
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a latin vagy görög nyelvet valaha alaposan megtannl-
ták volna ; k e birodalom alattvalóit szándékosan tu-

datlanságban törekedtek tartani, hogy hajlékony esz-

közül használhassák; ezenkívül azon tanok, melyeket
a jezsuiták tanítványaikba becsepegtetnek, nemcsak a

tudományok és mvészetek veszedelmét, hanem a val-

lás és ország romlását is célozzák. Ezért a jezsuita

iskolák tanrendszerökkel együtt beszüutettetnek." Pom-
bal egyszersmind új tankönyveket hozott, be. az is-

kolákba.

A nagy miniszter ily módon lépésrl lépésre hó-

dítá el a tért a jezsuiták ell. Számzve voltak az

udvartól, eltiltva a prédikálástól és gyóntatástól, javaik

lefoglalva. Legelkelbbjeik a kírálygyilkosság vádjával

terhelten börtönben ültek, a többiek foglyok voltak

saját zárdáikban, melyeket el nem- hagyhattak, isko-

láik bezárattak. Ha elgondoljuk a nagy változást e

kor és Alfonz és n. Pedro kora közt, melyben a je-

zsuiták korlátlan urai voltak az országnak, valóban

bámulnunk kell Pombal eszét és kitartását.

A jezsuiták hatalma már csak árnyék volt Por-

tugalban. Ok maguk még mindig várták a dolgoknak

egy új fordulatát és nem hitték, hogy a kormány me-

részelje az utolsó csapást is rajok mérni. De Pombal

tisztában 'volt magával. Ö átlátta, hogy a szerzetet

reformálni nem lehet, s hogy az úton, melyen meg-

indult, a megállapodás csak az ország ellenségeinek

diadalára vezetne, átlátta, hogy itt nincs más hátra,

mint a jezsuitákat végkép és teljesen számzni a biro-

dalomból.



És 1759. szept. 3-áról keltezve meg is jelent

egy líirályi ediktum, mely az országot e két százados

csapástól megszabadította s Portugált egy pillanatra

elsvé tette a civilizált államok sorában. A nevezetes

ediktnm így szól :

„Én Don József, Isten kegyelmébl király Por-

tugálban és Algarbiában, a tengeren innen
_és túl,

Afrikában, ura Guineának és Aetbiopia, Arábia, Persia

hódoltságának, hajózásának és kereskedelmének stb.
~

„Tudtul adom: hogy fáradbatlan volt azon ál-

landójóság és kegy, melylyel én azon idtl fogva, mi-

dn intézkedések tétettek a (paraguayi) határszéli

egyezmény végrehajtására, nem tekintve a kapott hí-

reket, nem azon tények bizonyosságát, melyek három

hadsereg szemeláttára megtörténtek, mégis megkísér-

tettem minden képzelhet eszközt, melyet az okosság és

mérséklet nyújthat, alkalmazni, hogy kivigyem, hogy
az úgynevezett Jézus-társaság kormánya e birodalom

tartományaiban felhagyjon vakmer és bnös szándé-

kával : az egész brazíliai államot oly ármányos és er-

szakos módon hatalmába ejteni, hogy, ha a*váUalat

ép oly gyorsan, mint hatályosan meg nem hiusíttatott

volna, tíz év alatt megközelíthetetlen s Európa egye-

sült erejére nézve legyzhetlen lett volna. E mindenek-

felett szükséges cél elérésére felhasználtam minden

eszközt, melyet az egyesült legfbb hatóságok, a pápai

s a királyi csak nyújthattak. A pápai hatalom segé-

lyével megkísértettem e barátokat rávenni, hogy, a

kérésemre a szent atya XIY. Benedek által elrendelt

:..
reformátiónak alávessék magokat. Saját hatalmamnál
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fogva pedig megtiltottam nekik minden beavatkozást a

világi ügyekbe, nevezetesen a braziliai állam világi kor-

mányzását s a lakossága, javai és kereskedelme feletti

uralmat. Erre törekedtek azon üdvös törvények, melye-
ket e célból kibocsátottam.

„Mindezen eszközökkel azon voltam, bogy az em-
lített barátokat kigyógyítsam azon ragadós nyavalyából,

mely a világi uralkodás, tartományok és kereskedelmi

hódítás utáni olthatatlan szomjban nyilvánult, hogy is-

tent ill módon szolgálják, s mint jó és valódi szerze-

tesek, mint isten egyházának hü szolgái, felebarátaik-

nak hasznukra válhassanak. Igyekeztem meggátolni,

nehogy oly társaság, mely csak épületes életmódja foly-

tán vétetett fel államaimba s kezdet óta úgy a királyok,

dicsteljes eldeim, mint a magam részérl is, kitn

pártfogásban részesült,
— erkölcseinek teljes elfajulása

által végkép tönkremenjen.
• „De minden, e társaság fenntartására irányzott

gondom és törekvésem hiába való volt. Fáradozásaim jó

eredményét a legborzasztóbb és leghallatlanabb merény-
letek áltál meghiúsították. Az egész világ szemeláttára

megizenték nekem azon kegyetlen és hitszeg háborút,

melyet a tengerentúli államaimban mindenek botránko-

zására, ellenem viseltek. Magában királyságom közepé-

ben titkos lázadásokat szerveztek ellenem, s királyi sze-

mélyem megrontására még azon alattvalóimat is felbiz-

tatták, kiket alkalmabaknak találtak arra, hogy a múlt

évi szept. 3-án éjjel végrehajtott, gyalázatos és a portu-

gallok eltt mindeddig ismeretlen gaztett által magokat
a végromlás örvényébe taszítsák. Midn végre az alávaló
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kísérlet megliiúsult, s életem az isteni gondviselés csu-

dálatos intézkedése által megtartatott , htlenségöket

annyira vitték, hogy minden tekintet nélkül megtámad-
ták becsületemet, és többi szerzetes társaik segélyével

egész Európában oly alávaló és nyilt rágalmakat ter-

jesztettek ellenem, hogy egész Európa kimutatta felet-

tök méltó megbotránkozását.

„Miután ennélfogva azon kikerülhetetlen és sürgs

szükség áll elttem: királyi becsületemet,
'

mely mint-

egy egész monarchiámnak lelkét és életét képezi, meg-

védeni, azon tekintélyt, mely a souverain hatalomtól és

függetlenségtl elválhatatlan., teljesen és sértetlenül

fenntartani, királyságomban és államaimban a közbékét

biztosítani, hü és dicséretreméltó alattvalóim javát és

megelégedését elmozdítani, távol tartani tlök e nagy
és rendkívüli botrányokat s ket az említettekhez ha-

sonló támadások elviselhetetlen bajai és szomorú kö-

vetkezményei ellen, melyek belölök, ha büntetlenül ma-

radnának, okvetlen "származnának, biztosítani,
— és

miután számos tudós, jámbor, s úgy isten dicsségeért,

mint enjavanért s királyságaim és alattvalóim érdekéért,

buzgó miniszterek tanácsát meghallgattam volna :

„Az említett szerzeteseket, kik a leírt módon

megromolván, szerzeti szabályaiktól teljésen eltértek, s

számtalan alávaló és mélyen gyökeret vert bnök által

képtelenekké lettek azok megtartására : nyilvános
lázzadóknak, árulóknak, ellenségeknek

g,
és békehábo rít óknak nyilvánítom, Mk királyi

személyemnek és birodalmamnak, a közbékének s

h alattvalóim jólétének ellenségei lettek, és ezennel
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meghagyoin miudenkinek, hogy öt ilyeneknek tekintse.

E törvénynél fogva ket denaturalizáltaknak, kiutasí-

tottaknak és számüzötteknek nyilvánítom s rendelem,

hogy ennek folytán királyságaimból vaíöságban ki-

zessenek, és pedig oly módon, hogy soha többé visssa

ne fogadtathassanak. Kendelem továbbá
, hogy elke-

rülhetlen halálbüntetés és jószágvesztés terhe alatt

senki, bármily rend vagy rangú legyen, az említett

szerzeteseknek módot ne nyújtson birodalmamba be-

jutni, hogy velk sem egyenként sem összesen szóbéli

vagy Írásbeli össszeköttetésben ne álljon, még akkor

sem, ha az említett társaságból kiléptek stb."

E dekrétum nagy hatást tett egész Európában.
A világ jobb része tisztelettel nézte Pombal nemes

bátorságát, ki egy merész vágással eltávolítá e fe-

kélyt hazája testérl, s példája, mint látni fogjuk,

csakhamar utánzókra talált.

Pombal jól ismerte a jezsuitákat s ígj tudta, hogy
ha nem sikerül ket az egész világon kiirtania, rövid id
múlva ismét el fogják foglalni Portugált, s hogy ez

esetben bneiknek minden bizonyítékát meg fogják sem-

misíteni. Ez okból a jezsuita ügyre vonatkozó minden

iratokat^ és bizonyítékokat összegyjtve kiadta, mely

gyjtemény gyorsan a legtöbb európai nyelvre lefordít-,

tátott.

A királyi dekrétum kiadását nyomon követte vég-

rehajtása. A jezsuiták hajóra szállíttattak, anélkül, hogy
sikerült volna a népet magok javára fellázítaniok s Ci-

V i t a-v ecchiában partra tétettek s átadattak a pá-

pánalr, hogy tegyen velk amit akar. Otthon Portugálban



pedig a katliolilms papság érmet veretett ez örvendetes

esemény emlékezetére.

A jezsuiták ekként eltávolíttattak az országb(51,íki-

véve azokat, kiket a törvényszék felségárulás miatt élet-

fogytiglani börtönre itélt, összesen 124-et, többnyire á

szerzet elöljáróit. Ezek közöl is azonban 1767-ben 36-an

Rómába küldettek s József király halála után 1777-ben

a többi bnbocsánatot kapott. Halálra csak egy Ítéltetett

közölök, még pedig az inquisitió törvényszéke által és

eretnekség miatt, páter Malagrida, ki 1761-ben ki is vé-

geztetett.
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XL. Fejezet.

(A jezsuiták Spanyolországban. — Lázzadás és összeesküvés

in. Károly ellen. — Száraüzetésök 1767. — CaTalchini bibor-

nok a jezsuiták ellen.)

Spanyolországot a jezsuiták úgy, mint Por-

tugált, kiválókép sajátjoknak tekintették ;' a különbség

csak az volt, hogy benne uralmokat a Domonkos-renddel

ieliett megosztaniok. A paraguayi háború óta a spanyol

kormány is nagyobb figyelemmel kisérte a jezsuiták

gazdálkodását. Itt is sikerült sokáig a kormányt a felke-

lés természete felett hamis hírek segélyével tévedésben

tártaniok, s midn a spanyol hadvezér jelentései híreiket

- megcáfolták, siettek t rágalmazónak s megvesztegetett

ellenfelöknek nyilvánítani.

Midn YI. Ferdinánd halála után (1759) fia in.

Károly helyett, míg az Nápolyból Spanyolországba -

jöhet, az özvegy királyné Erzsébet vette át a kor-

. mányt, a jezsuiták befolyása ismét megnövekedett, mint

rendesen asszonyi uralom alatt. Dacára annak, hogy a

Lissaboni jezsuita-per Spanyolország érdekeit is közelrl

érintette, a madridi kormány eltrte, hogy a jezsuiták



Spanyolországból viseljék a rágalom és szitkozódás had-

járatát Portugál ellen, st eltrte azt is, hogy a Lissa-

bonban megjelent s ellenök intézett hivatalos iratokat

Madridban az inquisitio által elitéltessék és hóbérkéz

által nyilvánosan megégettessék.

De nem sokáig tartott most diadaluk. A király

1 760-ban elfoglalta trónját, s els dolga volt, minden,

álhírek eloszlatására Eómában kijelenteni, hogy teljesen

helyesli Pombal eljárását a jezsuiták ellen. Egyszers-
mind pártfogásába vette, a jezsuiták' által még .^halála

iitán is kegyetlenül üldözött Palafoxot és lépéseket tett

Eómában szentté avattatása iránt. Ezt követte egy más

rendszabály, mély a szerzetet még érzékenyebb oldalán

támadta meg. Amexikói és püeblai székesegyház

káptalanja már V. Eülöp alatt panaszt emelt a jezsuiták

ellen, Mk nagy kiteijedésü javaik után nem akarnak

neki tizedet fizetni. A jezsuiták a tized megfizetésére

Ítéltettek, de mindenféle felebbezés által sikerült az ügy

végeldöntését addig halasztaniok
, míg a késbbi kor-/

mány alatt a király gyóntatója E a v a g o ki nem eszkö-

zölt egy dekrétumot, mely a káptalant a tizedtl önha-

talmúlag megfosztotta. A káptalan ül. Károly trónra-

lópte után panaszát megújította, kiníutatván, hogy a

jezsuiták adómentessége a káptalannak 10,000 s a

kincstárnak 50,000 font évi veszteséget okoz. Károly

eleget tett a káptalan folyamodásának és beszüntette a

jezsuiták privil giumait.

Egymást érte Amerikából a panasz részint a je-

zsuiták által okozott nyugtalanságok, részint kereskedé -

sök felett, de azért Madridban megtürettek még az
• Jezsuiták tört. IV. • 9
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udvarnál is, és egyelre csak szigorúbb figyelemmel

Msértetett magoktartása. A spanyol kormány, s fkép
Aranda gróf Portugál példájából megtanulta, hogy
hiába való fáradság a jezsuitákat gázságaik nyilvánossá

tétele által megjavítani akarni, s azonkívül úgy találta,

hogy sok dolgot nem volna tanácsos a nyilvánosság élé .

hozni ; tehát csendben készítette el ellenök intézett ter-

vének kivitelét.

A jezsuiták neszét vették a miniszter szándékának

s egy néplázadás által kisértették meg t 'megbuktatni.

A lázadás Madridban 1766. márciusban ki is tört, s oly

készületlenül találta a kormányt, hogy a király kényte-

len volt bizalmasabb embereivel Aranjuez-be menekülni.;

Végre sikerült a lázadást lecsendesíteni, s a király álta-

lános amnestiát adott a népnek, de fenntartá magának ,

a lázadás vezérének megbüntetését. Egy rendkívüli ta-

nács bízatott meg az ügy megvizsgálásával, melynek
élére Aranda minister állíttatott. A vizsgálat kiderítette

hogy L p e z Izidor, Benavente Mihály és. Gr on-

zalez Ignác jezsuiták voltak findítói a lázadásnak.

Kisült egyszersmind, hogy Gonzalez kereskedést zött

Buenos-Ayresben s nagy kincscsel megrakodva tért

vissza Madridba ; hogy a lázzadás kitörése eltt a je-

zsuiták a kormány ellen lázító iratokat terjesztettek. A;

vizsgálat eredményei alapján több .államtanácsos kije-

lenté a királynak, hogy csak a jezsuiták .kizetésével

lehet a közbékét biztosítani. Károly hajlandó lett volna

e rendszabályra, de anyja, gyóntatója Bronniers
jezsuita tanácsára inindent elkövetett a társaság meg-
mentésére, és sikerült fiát bizalmatlanná tenni a légbe-



csületesebbb tanácsadók iránt, Mkkoi spanyol király

évszázadok óta rendelkezett.

- Amig az anyakirályné élt, a jezsuiták is biztosítva

yalának. De annak balál* iitán egy felfedezés tétetett,

mely a királyt végre gyors cselekvésre bírta. E i c c i L-
'rinc jezsuita generálisnak felfogatott egy a toledoijezsuita'

'

proyinciálislioz írt levele, melybl kisült, hogy ajezsuiták

, egy összeesküvés létrehozatalán fáradoznak, melynek cél--

•>jaa királyt, mint bastardot a trónról letaszítani, s,helyébe

öcscsét Don Lajost ültetni reá. Ez iraton kívül, mely ere-

detiben jutott a király kezébe, a spanyol provincia generá-
-
lisprokm'átoránál egj nyomtatvány találtatott, mely me-

; rész combinátiók segélyével azt igyekezett bizonyítani,

hogy Károly nem törvényes gyermek, hanem anyjának,"

:Erzsébet királynénak A 1 b e r i n i bíbornokkal házasság-
/törésben nemzett fatyja. Ugyanekkor két Madridból

Eómába utazó jezsuita a határon letartóztattatott, és az

egyiknek tarisznyájában egy Bicéinek címzett csomag
találtatott, melyben két példány volt a felségsért nyom-

tatványból.

A jezsuiták természetesen Eicci levelét hamisított-

;_ íiak s a röpiratot koholtnak nyilvánították, s mindkettnek

szerzségét a ministerekre fogták, de ez egyszer a hazug-

ság sokat koptatott eszköze csötörtököt mondott. A király

hü embereinek tanácsát kérte és a miniszterek, az állam-

tanács, az egyetem és több püspök egybehangzó vélemé-

nye alapján 1767. febr. 28-án egy dekrétumot adott ki,

mely a jezsuitákat a spanyol birodalom egész területérl

számzte s e rendszabály végrehajtásával Aranda grófot
^ -bízta naeg.
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Az államtaDács határozata szerint a dekrétum-

nak., nehogy a jezsuitáknak idejök legyen új nyugta-

taianságokat elidézniök, minden ponton egyszerre s

teljes titokban kellett végrehajtatnia. Aranda gróf.

evégbl april 2-kán felbontandó rendeleteket küldött a

hatóságoknak, melyek a végrehajtás módját olykép

szabályozták, hogy ápril 2-áról 3-ára szolgáló éjen éjfél

után a jezsuiták minden háza eltt, egy királyi biztos

jelent meg a szükséges hivatalos és katonai segéd-

személyzettel. Á biztos csengetett és lehivatta a kol-

légium rektorát vagy a ház elöljáróját. Amint' ez

megjelent; meghagyatott neki, rendelje, el, hogy a

tiázban lev szerzetesek költessenek fel s gyljenek
össze az étteremben. t magát többé nem bocsátot-

ták el szem ell ; a kapust, ki a többit felkölteni ment,

égy törvényszéki szolga kisérte s minden jezsuita- szo-

bája elé, mig öltözködött, r állíttatott stb. Midn a

jezsuiták mind összegyltek a refektoriumban, felol-

vastatott elttök a számz királyi dekrétum, mialatt

a ház s az egyes szobák lepecsételtettek. Pénzét, ru-

háját s breviáriumát s egyéb kisebb ingóságait mind-

egyik megtarthatta, kivéve a könyveket s Írásokat,

melyek lefoglaltattak. Erre négyesével a készen álló

kocsikra ültettettek s katonai kiséret mellett rendel-

tetésök helyére szállíttattak.

Ily módon Spanyolországban egy napon s ugyan-

azon órában 5000 jezsuita fogatott el; s elszál-

líttatásuk után a birodalom minden városában a ki-
'

rályi hírnökök egy „pragmatica. sanctiót" olvastak
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fel nyilvájiosan a népnek, mely azt a jezsuiták eltá-

volításáról értesítette.

A számz deki'étum titokban készíttetett el
s absolutistikus módon hajtatott végre ,

s így mai

fogalmainkkal a szabadságról meg nem egy.eztetliet ;

de száz
'

év eltt az absólutismus még szabály volt-, s

kétségkívül a jezsuitáknak volt legkevesebb igényök

arra, hogy kedvökért kivétel képeztessék.

Károly király sietett rendelkezéseirl a római

udvart értesíteni, s evégbl 1767. márc. 31-éü TTTTT.

Kelemennek sajátkezüleg levelet írt, melyben tudtára

adta, hogy a spanyol jezsuitákat mindenestl átszál-

líttatja az egyházi államba, de hogy a született spa-

nyolokért tartásdíjat fog fizetni a pápai udvarnak.

Eómában nagyon megrökönyödtek a spanyol kormány
e váratlan erélye felett. Kelemen els percben elveszte

eszméletét, a jezsuita generális pedig elájult, midn a

király levelét olvasta. A csapás még nagyobb volt

annál, mely nyolc év eltt Portugálban érte a társa-

ságot, nemcsak a számiízöttek nagyobb száma, hanem
azon hasonlíthatlanul nagyobb politikai fontosság miatt,

melylyel Spanyolország tette bírt. Ijesztleg tnt fel

el.öttök a gondolat, hogy a többi udvarok is követhet-

nék az addig legjezsuitább ország példáját.

•Az els rémülés elmúltával Eómában tanácsba

ültek a bölcsek a követend eljárás felett. Már ekkor

akadtak a bíbornok-koUégiumban egyesek, mint • C a-

valchini bíbornok, kik szükségét hangsúlyozták

annak, hogy a világ minden tájékáról a,.jezsuiták el-

len érkez panaszokat végre tekintetbe kell venni, s
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azt vitatták, hogy a jezsuiták érdeke nem egy az,

egyház érdekével, söt hogy ezt fenyegeti veszély,- ha

.a Jézus-társaságot a népek és uralkodók számos igaz^

"

ságos panaszai dacára még továbbra is védelmébe

veszi.

• De a józan okoskodás mitsem használt. A szer-

zet generálisa, E i c c i Lrinc
, ggös elbizakodásábáh

ellene volt minden engedékenységnek, s XIIL Kele-

men üstökét teljesen markában tartotta. Tanácsára a .

pápa 1767. april 16-án komoly int levelet írt a ki-

rálynak. „Tu quoque mi fili! tehát te is fiam!— '

kiált fel hosszú iratában,
— tehát te is, a kathblikus

III. Károly király, ki nekünk oly kedves, te is meg-
töltd szenvedéseink kelyhét, te is belémártod agg:
korunkat a könyek áljába, és sárba taszítasz bennün-

ket!" — Károlyt azonban ez ízetlen lamentátiók meg .

nem tántoríthatták s azt felelte, hogy el nem áU 'ha-

tározatától, -

Midn Kómában látták, hogy alkudozás útján és

pápái brevék segélyével a fenyeget csapást többé el-

hárítani nem lehet, megkísértették dac és makacsság
által menekülni meg tle. Eicci generális tanácsára

ugyanis elhatároztatott, hogy azon hajóknak, melyek

jezsuitákkal terhelten jnek Spanyolországból, ne en-

gedtessék meg az egyházi állam partján kikötni
, ..s

hogy az átküldött jezsuiták be ne fogadtassanak. Ez- V

által a spanyol kormányt zavarba hozni s az egész.
-

rendszabály vissszavételére kényszeríthetni remélték.;

Cavalchini egy nagy . beszédben a szerzet min-

den hibáját és árnyoldalát kifejtette és figyelmeztette
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a pápát, hogy éz eljárás nem fog a kath. egyháznak
hasznára válni, s fényesen megcáfolta a jezsuiták azon

széltiben hirdetett tanát, miszerint hatalmuknak és be-

folyásuknak minden csorbítása a vallás és egyház rová-^

sara megy. De a becsületes bíbornok hiába beszélt. A
ravasz Eiccinek, ki a pápát kis ujján forgatta, sikerült a

bíbornok-koUégiumot is lefznie.

De számításában ezúttal csalódott, és épen jezsui-

tái érezték meg e csalódás keserves voltát. A spanyol

hajók., 5000-nél több jezsuitával megrakva, Civita

vecchiába érkeztek. A pápai kormány nem engedte meg
nekik a kikötést. A hajókapitányok utasítást kértek ha-

zulról s in. Károly megparancsolta nekik, hogy egy

jezsuitát se merjenek az országba visszahozni. A jezsui-

táknak ily módon szükségben és nyomorban hónapokon
át a tengeren kellett bolyonganiok. Minden olasz, kikötíi

város megtiltotta kiszállásukat. Végre Corsikában sike-

rült engedélyt nyerniök a partraszállásra. De miután

a spanyol kormány kijelentette, hogy a spanyol szüle-

tés jezsuiták számára kirendelt évdíjakat csak akkor

fizeti, -ha azok az egyházi államban telepszenek le, á -

korsikai jezsuita kolónia nagy ínségre jutott, míg végre
Xm. Kelemen kénytelen volt. azt országába befogadni.

Ily módon két erélyes és nagyérdem miniszter

— Pombal és Aranda — az egész pyrenaei félszigetet

megszabadította azon társaságtól, mely keletkezése óta.'

átokként nehezedett a két birodalomra.

A lissaboni és madiidi kormányok erélyes fellépése

más államokra is megtette hatását. A jezsuiták uralom-
'

vágyuk által mindenütt gylöltekké tették magokat s
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mindenki igyekezett befolyásuk járma alól szabadulni.'

JEddig azonban nem igen mertek a kormányok fellépni

ellenök, mert féltek azon befolyástól, melylyel a tömegre
bírtak. Midn azonban azt látták, hogy még oly bigott

népnél is, min a spanyol és portugall, a társaság min-r

den zavar nélkül eltávolítható volt, s hogy az értelmiség

még itt is örömmel üdvözlé kizetésöket, elmúlt a féle-

. lem s ezzel a jezsuiták napjai mindenütt megszámlálva
valának.

Elször az olasz államok követték a dicséretes

példát. Nápolyban és Siciliában lY. Ferdinánd ural-

kodott, m. Károly spanyol király fia, s a siciliai kor-

mány, élén T a n u c ci Bernát állarmniniszterrel ugyan-
azon eljárást készítette el, melyet a madridi követeti.

A jezsuiták 1767-. nov. 20-káról 21-kére szolgáló éjen

Nápolyban s az egész országban királyi biztosok által

meglepettek, kocsikra rakattak s a legközelebbi kiköt

helyekre vitettek, itt hajóra rakatván az egyházi állani

partjain kitétettek. Másnap mindenütt kihirdettetett

a királyi dekrétum, mely a társaság számzetését el-

rendelte. Hasonló sors érte ket november SÓ-án Sici-

liában. Az egész szigeten összeszedetvén Palermobá s

onnan az egyházi államba vitettek.
.

.

Kómában nagy volt a rémülés. Amit tíz év eltt

még lehetetlennek tartottak volna, most beteljesedett. A
legkatholikusabb országok elzték a jezsuitákat, de a

korlátolt esz s fanatikus XTTT. Kelemen ezen sem

okult. Ahelyett, hogy a társaságot maga reformálta vagy

eltörölte vohia, sietett azt protegálni, Spanyolországban

békés úton nem menvén semmire , Nápolyban az ellen-
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kezt próbálta meg. Államtitkára Torregiani által

fenyeget levelet Íratott IV., Ferdinándnak, s ebben

m e g p arancsolta neki, hogy fogadja vissza a szám-

zött jezsuitákat. Ferdinánd miniszterei azonban mégér-

;:
demelt módon visszautasították a szemtelen követelést,

s a pápának a katholikns udvarokboz intézett emíékii-ata,

'melyben Nápoly eljárása ellen óvást emelt, csak azt

bizonyította, hogy az európai udvarok túlnyoníó része

helyesli a nápolyi kormány eljárását,

A Spanyolországgal és Siciliával összeköttetésben

álló parmai udvar szintén sietett a példát követni, és

1764 elején a jezsuiták e hercegségbl államtörvény,

által örökre kiutasíttattak. A kis parmai uralkodó bátor-

sága, M már több év óta különféle intézkedéseket tett az

egyházi visszaélések ellen, s most e visszaélések egyik

b forrását bedugta, a pápát egészen kivette sodrából.

Elhatárzá egy harmadrangú uralkodón megkísérteni,

amit hatalmasabbakon nem mert^ mi hatása -lehet még
egy az úrvacsorai bullán alapuló excommunikációnak.

Járszalagon vezettetett a jezsuiták által, kik az egyházi,

államot napról napra jobban elárasztották, s ezek elhi-

tették vele, hogy csak káromkodnia kell, s a nép min-

denütt fel fog lázadni és az istentelen uralkodókat trón-

jaikról le fogja taszítani. .

A breve, melyet XTTT. Kelemen 1768. jan, 30-án

a pármai herceg ellen kiadott s Eóma ftemplomainak

kapujára Mfüggesztetett, az úrvacsorai bulla s a Jézus-

társaság szellemét tükrözte vissza. ,,Leírhatatlan táj da-

lommal értesültünk róla, úgymond, hogy Parma és Pia-

cenza hercegség ü n k ben (!) egy id óta egy világi.
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tehát nem jogosított hatóság dekrétumokat adott M az;

egyház jogai és immunitásai ellen. Miután mi ezen a .

szentszék és az egyház tekintélyére niért csapásokat so-

káig elnéz tekintettel szemléltük, s miután nincs re-

mény hogy azokat más módon elhárithatnók, úgy hittük,

hogy végre ideje az egyháznak ily borzasztóan megsértett ^

becsületét megbszülni, nehogy úgy tekintessünk, mintha

kötelességünket elmulasztottuk volna. Ez okból önszán-

tunkból, igaz belátással, egyszersmind több tiszteletre-

méltó testvéreink, a római egyház bíbornokainak meg-
hallgatása után kijelentjük , hogy mindazon akták,

dekrétumok és ediktumok semmisek, érvénytelenek,

vakmerk s olynemek, melyek erre fel nem jogosított

személyek által adattak ki ;
— valamint ilyenek mind-

azon hasonló akták, melyek még netalán ezentúl ki-

adatnának (mire istent kérjük, hogy ezt meg ne engedje),

és a hercegségekben lev s más tiszteletre méltó püspö-

keinknek megtiltjuk hozzájok alkalmazkodni. Valainint

pedig jogilag ismeretes, hogy mindazoJí, kik magokat e

rendeletek szerkesztésére, kihirdetésére vagy végrehaj-

tására felhasználtatták, minden egyházi büntetés alá

esnek s minden kegyelmünktl mindazokkal együtt, ,

kik helyeiki'e jönni fognak, megfosztatnak, azonképen

rendeljük, hogy e büntetések alól soha senki más, mint

általunk s az uralkodó pápa által (a halálos veszedelem

esetét kivéve) felmenthetk ne legyenek, mely alkalom-

Diai még kötelességök lesz mindazt, amit az egyházi

immunitások sérelmére elkövettek, visszavenni és be-

szüntetni, ellenkez esetben ugyanazon büntetések alatt
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idkben megtartsa erejét."

Hildebrand idejében e beszéd nagy rémületet szült

volna, de most XIEE. Kelemen oktalan buzgalma, a kor-

mányokkal való makacs dacolása, az úrvacsorái bulla

elveinek szemtelen hirdetése, s a jezsuiták nyilvános

protegálása csak a római szék tekintélyének ártott. Á
katholikus udvarok megtudván a pápa vakmer fellépé-

sét Pariiia ellen, a hercegség kormányában saját souve-

rainitásukat látták megtámadva s a nagyobb rész Kó-

mára nézve lealázó módon óvást tett a pápának e jogtalan

beavatkozása ellen a politikai viszonyokba. A francia

parlamentek mindazokat, Mk a pápai brevét terjesztik,

lázzadóknak és felségsértknek nyilvánították. Portugál-

ban e breve, a koronaügyész elterjesztésére, mint egy

kicsikart, lázító, a közrendet és békét megháborító, az

ország szabadságát és függetlenségét megsért irat, el-

tiltatott. Nápolyban és Spanyolországban, ez utóbbiban

a híres jogász Camponianes véleménye alapján, a pápai

breve kihirdetése a polgárjog elveszte s vagyonelkobzás

terhe alatt betiltatott; Még a jámbor Mária Terézia is

nyilt kifej ezést adott megbotránkozásának a pápa e

szemtelen magaviselete felett.

A Vatikán ócska fegyverei ily módon megtagadtat
a szolgálatot. De a jezsuiták, kik Xin. Kelemen üstökéi

markukban tartották, nem akartak engedni s kedvökéri

a pápa sietett majd minden katholikus udvarral össze-

veszni.
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XLI. Fejezet.

(A maitressek és papok uralkodása Franciaországban. — A jezsui-

ták gyilkolási kísérlete XV. Lajos ellen. — Lavalette jezsuita üz-

letei és csdje. — Pöre.)-

Pördüljünk ismét Franciaországhoz s lássuk, núnt

támadt fel. ott a nép jobb érzése a jezsuiták ellen s

mint írta ki a gazt az országból. Franciaországból a

jezsuiták kevésbé zajos, erszakos és feltn módon .

távolíttattak el, mint a spanyol és olasz tartományok-
ból. Mg ezekben a. jezsuiták ftámaszát a miveletlen

tömeg képezte, Franciaországban az udvarra támasz--

kodtak a felvilágosodottabb közönség ellenszenve elle-

nében. Itttehát máskép kellett velk elbánni. Míg a

spanyol félszigeten elbb össze kellett gyjteni gaz-

ságuk bizonyítékait, hogy a nép e társaság bneirl
s erkölcsi aljasságáról meggyzdjék, s még ezután is

titokban és váratlan gyorsasággal kellett eltávolításu-

kat végrehajtani, nehogy idejök legyen a
.
buta töme-

get a magok javára fellázítani ; addig Franciaország-

ban, hol a nép sohsem szenvedhette a bn ezen após-



tolait, csak az udvart kellett rábírni, hogy adja ki

nekik az utat.

Láttuk fentebb, mi nagy befolyásra és hatalomra

kaptak a jezsuiták XIV. Lajos alatt, kivel a janse-

nista viszályokban oly galádul visszaéltek. Azóta a

történeti kutatás kiderítette, hogy XTV". Lajos maga."

is tagja volt a társaságnak. Eohan bíbornok kezébe

a versaiUesi udvari kápolnában már jókor letette a.

három fogadalmat, a negyediket pedig halábs ágyán

tette le. T ellier jezsuita korlátlan hatalommal ural-

kodott felette, kivált élte végnapjaiban. XLV. Lajos

halála után a kiskorú XV. Lajos lépett a trónra,

Orleans Fülöp regenssége alatt . Fülöp korhely pajtá-

sok társaságában töltötte volt ifjúságát s .teljesen

Dubois abbénak, a jezsuiták nagy barátjának bef-,,

lyása alatt állt. Az eszes de erkölcstelen Dubois,;
Fülöpben minden erkölcsi érzést elölni s öt lehetleg:

demoralizálni törekedett, hogy annál biztosabban ke-

zében tarthassa. És sikerrel. Fülöp a legpimaszabb

kéjencek társaságában tölte életét és Dubois-n kívül

csak- egy embert tisztelt és bámult: Ver dan nagy-

priort, ki negyven év óta soha máskép mint részegen

le nem feküdt, s mindig egy csomó szép maitresset

tartott magának.

Ily .ember kormányzósága alatt könnyen felfog-

hatólag csak két elem uralkodhatott az udvarnál: a,

maitressek, s a papok. Fülöp nem szeretett dolgozni/

s ideje legnagyobb részét mindkét nembeli korhely

cimborái társaságában tölte, kik közt saját leánya,

Berry hercegn is jelen volt. Fülöp maga, szeíné-í



lyesen már. lustaságánál fogva sem tett sokat a je-

zsuitákért, de hagyta ket az udvarnálúgy, mint aí;

országban szabadon gazdálkodni. A jansenisták és"

molinisták dogmatikai vitáiba személyesen csak any-

nyiban avatkozott, hogy mind a két félre élceket fa-:

rágott. Minden egyebet Duboisra bízott, kinek a je--
zsuiták bíbornoki kalapot szereztek, s ki igyekezett

jó szolgálataikat meghálálni.

A jansenista viszályokat ez idöbón az öreg'

Soanen püspök egy pásztori utasításában ismét: fel-^

elevenítvén, a jezsuiták kivitték az udvarnál, hogy az

agg püspök egy auvergnei apátságba számzetett.

Noailles bíbornok-érsek több más püspökkel együtt

protestált ugyan Soanen elitéltetése ellen; de a je-

zsuiták megnyerték Noailles unokahúgát, Gramónt
marsallnét, s ez a bíbornokot rávette, hogy . átkozza

el a maga részérl is a jansenista tanokat.

Ez volt a jezsuiták utolsó nagyobb szabású dia-

dala Franciaországban. Noailles utódja, az eddigi aixi

•püspök Vintimille u^an mindig szem eltt'
tartá^

hogy érseki székét tisztán a jezsuiták pártfogásának

köszöni, s ennélfogva buzgó híve volt az TJnigenitus-

bullának, de hiába Msérté meg megyéje papságát
annak elfogadására rábírni. A Sorbonne száz doktora

e bullától, mint a papi hatalommal való visszaéléstl

a parlamenthez felébbezett, s elre látható volt, hogy
ez nekik fog igazat adni. Ennek meggátlására a je-

zsuiták kieszközölték, hogy a király, M idközben.

(1723) személyesen átvette az m-alkodást, maga elr-

ment a parlamentbe és követelte a, bulla elismerését



magában foglaló deklarátió belajstromozását. A par-

lament vonakodott, feloszlattatott; majd ismét össze- .

hívatott, de ismét nem engedett.

XV. Lajos alatt tetpontját érte a francia udvar

'demoralisátiója. Kezdetben jól élt nejével, de papok és

: udvaroncok csakhamar elidegeniték tle; s a fiatal ki-

; rályt levonták az erkölcsi elvetemedés azon posvá-

hyába„ melyben magok fetrengtek. A kicsapongás',
minden képzelhet nemén kivül Lajos híven részt;-

vett niinden isteni tiszteletben, melyet a jezsuiták szab-

tak elibe, s rendesen misét hallgatott és imádkozott,

úgy, hogy mestereinek még a képmutatás dolgában is

méltó tanítványuk lett.

Nem tartozik ide a francia udvar mesés . demo-

'.' ralisátióját festeni. A jezsuiták tölök telhetleg igye-

-keztek a királyt kicsapongó életmódjában megtartani,

^ mert a maitressekben hajlékony eszközökkel bírtak

vezetésére. Ezt el is érték s korlátlanul uralkodtak

mindaddig, míg az eszes és uralomvágyó Pompa-
J dour marquisn nem lett a király kedvese. Ez sen-

.
;
Mvel sem akarta a hatalmat megosztani. A jezsuiták

igyekeztek t mindenképen hálójukba keríteni, de

hiába. Pompadour átlátta, hogy csak k fenyegetik

korlátlan befolyását a királynál, ravasz és nagyravágyó,^
eszes és. romlott volt, mint magok a jezsuiták^ s nem

hagyott magán kifogni. Hogy vetélytársaitól raegsza-

ibaduljon, Pompadour marquisn elhatárzá a Jézus-

-
társaság kizetését, s nem sokáig kellett alkalomra

-

várnia, hogy tervét keresztül vihesse, mert egy vá-



ratlan esemény folytán csalihamar' felibe kerekedett á

jezsuitáknak.
-

XV. Lajost ugyanis 1757. január 5-én Versail-

lesban, midn kocsiba akart lépni, bogy a Trianonba .

menjen, palotájának kapuja eltt valaki orozva oldalba

szúrta. A gyilkos merényl a setétség dacára rögtön

elfogatott. A merénylet hírére a dauphin pártja s a

jezsuiták nagy örömbe törtek ki és nyíltan birdatték,

bogy. ezentúl jobb idk fognak az országra virradni.

A fecsegbbek már a Lajos -utódja alatt. kiviend,

terveikrl beszéltek és,bízvá ügyök diadalában emelt

fvel jelentek meg Yersailesban. Elbizakodásukban

. annyira megfeledkeztek az óvatosságról,, bogy a dau-

pMnt rávették, rendelje el, hogy Pompadour mar-

quisn rögtön bagyja el az udvart, A marquisnö

kénytelen is volt a palotát odahagyni. XV. Lajos azon-

ban .lefzte a jezsuitákat ,
nem balt bele sebébe, mely

gyorsan gyógyult, Pompadour már egj bét múlva

vísszahívatott az udvarhoz, s fogadtatása bizonyítá

hogy hatalma ez esemény által csak növekedett.

Ezalatt megindult a pör a merényl ellen. Be- -

vallotta hogy Damiens Kóbert Ferencnek híjják.

: Elfogatásakor vagy 30 Louisd'ort, egy imakönyvet ^és

két pengéj éles kést .találtak nála.
'

Kisült, hogy Da-

miens sokáig volt egy jezsuita kolostorban szolgálat-

ban, hogy három nap eltt jött Parisba s január 4-én

bérkocsin Versaillesba ment. Nyíltan bevallá, hogy

.a királyt meg akarta gyilkolni, de tettének okairól s

esetleg bntársairól makacsul hallgatott. Kisült, hogy

korhely fráter volt, ki sehol a szolgálatban meg nem
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-maradKatott, s valahányszor kenyér és hely nélkül,

maradt, a jezsuiták magokhoz fogadták s protektiójuk
- áltál uj szolgálatba juttatták, hogy ily módon mint-

egy rendszeresen eszközt igyekeztek magoknak faragni

belle, mely szükség esetén bármire használható .
le-

gyen. A bünvizsgálat ugyan egyes körülményeket ho-

zott napvilágra, melyek mások, fkép papi bünrésze-:

sekre mutattak, de a vizsgálat hanyagul vitetett,

nehogy általa magasan álló személyek kompromittál-

taüsanak, s a jezsuita-barát Ma upeau, a törvényszék

elnöke, elhanyagolva a bnjeleket, erszakosan sietteté

a pör befejezését, minek folytán Damiens bntársai

iránt jogi bizonyítékok nem voltak elállíthatók. A
nép azonban áltáljában a jezsuitáknak, tulajdonítá a

merényletet, s ha ez egyebet nem bizonyít is, bizo-

nyítja azt, miszerint a közvélemény oly oldalról ismerte

a jezsuitákat, hogy amint valami nagy gazság követ-

tetett el, azt egyenesen nekik tulajdonítá. E közvéle-

ményt különben figyelembe veend okok támogatták.

Damiens ugyanis Arrasba való volt, s az ottani je-

zsuiták már jó id óta kitntek a király ellen intézett

-egyházi szónoklataik által; azonkívül bevallá, hogy

; egy héttel a merénylet eltt szándékát egy jezsuitá-

nak meggyónta, ki gyilkos tervé dacára —vagy tán

épen annak kedveért — sietett öt absolválni s az úr-

vacsorával ellátni. Éhez járit , hogy jan. 4-én este.

Parisban úgy, mint Yersaillesban feltnen sok jezsuita

mutatkozott az utcán polgári ruhában. A luxenburgi

kertben két jezsuita szenvedélyesen vitázott a jelen

állapotok felett s az egyiket hallották, midn társát



e szavaktal bíztatta : „Menjen kedyes páter, várjon csak

e^ csapásra, melynek rövid id . alatt be kell következ-

nie s mely mindent el fog dönteni." A két jezsuita

rögtön eltnt, amint észrevette, hogy kíhallgattatott.

Kisült az is, hogy a jezsuiták gyóntatás közben külön-

böz, többnyire fiatal embereket rábeszélni igyekeztek,,

lépjenek bemegy szövetkezésbe, melynek célja meggá-

tolni, hogy a katholikus vallás Franciaországban telje- .

sen el ne nyomassék stbeff. A' nép annyira ráeg volt róla

gyzdve, hogy a gyilkolási merénylet csakis a jezsuiták

müve lehet, hogy nagy tömeg gylt össze koílégiumjok

eltt, s azt fel akarta gyújtani, s a rendrségnek csak

nagy erfeszítéssel sikerült a zavargókat eloszlatnia.

Pompadour a nép e hangulatát sietett célja

elmozdítására felhasználni. Közölt a királylyal minden

hírt, mely ez irányban szájról szájra járt a városban s

kivitte, hogy az a jezsuitákat jó idre eltiltotta az ud- .

vartól. Ezzel azonban a dolog még nem volt megnyerve,,

midn egy új esemény új és ers tápot adott a jezsuiták

elleni gylöletnek s a királyt is elkeserítette ellenök. Ez

a szemfényveszt Lavalette pöre volt.

A jezsuita L a v a 1 e 1 1 e .1 742-ben elöljárója- által

mint missionárius küldetett Martiniqueba. Életreváló

eszes embernek bizonyítá magát, s öt évi mködés után

e szigeten a sz. Péterrl nevezett profess-ház prokurá-

torává neveztetett, mely tele volt adóssággal s igy csak

kevés jezsuitának adhatott kenyeret. Lavalette segíteni

igyekezett a ház szegényes állapotán. A ház teijedt de

nagyobbrészt használatlan földbirtokkal bírt. Lavalette

tehát azon kezdte a dolgot, hogy összevásárolt egy
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csomó néger rabszolgát a földek jobb mivelésére, s mel- v

léjök ügyes felügyelket fogadott.

Erre azonban pénz kellett, s ezt valahonnan te-

remteni kellett. Lavalette kölcsönöket vett fel, de ezzel

még. a bajon nem volt segítve, mert a kölcsönt vissza is

kellett fizetni. Ekkor Lavalette egy ravasz finánc-tervet

gondolt ki. Franciaország ugyanis ez idben mostobán
'

bánt gyarmataival, s innen volt, hogy a pénznek Mar-

tiniqneban nem volt azon belértéke, mint az anyaor-

szágban, úgy hogy aki Martiniquebl Franciaország-:

ba küldött pénzt, az összeg negyedét st harmadát

elvesztette. Lavalette e viszonyokat kiismerve, körleve-

let intézett az Antillákon lakó kereskedkhöz, mélyben v

jelenté nekik, hogy ,^0 a társaság segélyével képes

oly pénzeket, melyeket Martiniqueban rábíznak, Lyon-
ban 'teljes névszerinti értékökben, veszteség nélkül

tovább adni, de oly feltétel alatt, hogy csak 30 - 36

hónap múlva kelljen azt kezébl kiadnia." Egyszersmind

ajánlkozott, hogy minden rábízott összegrl biztos

váltót ád, persze 2V2 évre szóló, s ez id alatt nem.

kamatozó váltókat. A martiniqnei kereskedk kiszá- -

mították, hogy azon esetre, ha a váltók lejáratkor

rendesen kifizettetnek, az üzlet rajok nézve hasznos

lehet, mert ezáltal Franciaországi tartozásaikat saját

pénzök névszerinti értékével törleszthetik, s hogy ha -

a törlesztésnek 2
'/g

évvel való elhalasztásáért kamatot

kell is fizetniök, ez mégis kevesebb lesz az eddigi

nagy ágió-veszteségnél. Kezdtek tehát pénzeket, eleinte

kisebb összegeket bízni Lavalette re, s miután az ezek-

rl szóló váltók híven beváltattak, nagyobbakat, mé-



lyek hasonlókép pontpsan. visszafizettettet. Lavalette .

hitele ezáltal rettenetesen megntt, s csakhamar nem
völt kereskedház az Antillákon, melynek, pénze nem \

é jezsuita kézén ment volna keresztül.

Ily módon Lavalette roppant összegeket kapott

kezébe. A pénzt földek s rabszóigák vásárlására for-

dítá s midn ebbl már elég volt, amerikai árúkba'

fektette, s ezekkel nagy kereskedést zött Európába.

Bizományosainak e cikkek árát spanyol morávediokban

kellett lefizetniök, s miután a spanyol pénz értéke

Martiniqueben épen egy harmaddal volt nagyobb a

francia pénzénél, árúforgalmának nagysága folytán rop-

pant nyereséget dugott zsebre. Néhány év múlva a ,

kereskedés legnagyobb részét markában tartotta. Foly-

vást több hajója járt a sík tengeren, árúit a világv
^.minden kikötjébe viend, s Lavalette nevét az egész

keresked világ ismerte.

Pompás palotákat és árúházakat épített sz. Pé-

terben, Sz.-Domingó szigetén, a nagy öböl körül minden

földet megvásárolt, ültetvényekké alakított át, s négerei :

segélyével annyi cukrot, kávét, dohányt, gyapotot és

indigót termelt rajtok, hogy csakhamar nem volt ke-

, reskedöház az Antillákon, mely vele versenyezhetett

volna. így történt, hogy még a kereskedknek s ül-

ietvényeseknek is terhökre kezdett lenni, kik csak

most látták be, mily oktalanul cselekedtek, midn
pénzöket az élelmes jezsuitára bizták, ki saját pén-
zökkel rontotta meg zletöket. .

A kormány P. Sacyt, a szigeten lev missiók

generálprokurátorát megintette, hogy fékezze meg kol-
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légája yállalkozási szellemét. Sacy megigérte, de esze _

ágában sem volt, hogy megtegye, s az ltetvéáyesek

panaszai napról napra megújultak. A kormány ennek

folytán kénytelen volt erélyesebben lépni fel s az An-
tillák helytartóját 1753-ban megbízta, hogy küldje

Lavalettet Parisba. Lavalette elutazott, de elbb a

helytartótól s más befolyásos emberektl jó pénzért

kedvez bizonyítványokat váltott magának.

Hazaérve a jezsuiták valódi diadalmenetben vit-

ték Parisba. Ahol kellégium volt, benne nagy ünne-

pélyt rendeztek tiszteletére, ahol nem volt, jezsuita

deputátiók fogadták, hogy ez ovátiók által a közvéle-

ményt számára megnyerjék. Kereskedésüket úgy mint

Portugálban, Pranciaországban is kereken eltagadták.

~

Lavalettet ügyes és érdemdús térítnek kiáltották ki,

s miután még a martiniquei kormányzótól is volt bi-

zonyítványa, melyben gyümölcsöz térítéseért megdi-

csértetett, s melyben keresked üzletérl említés sem

tétetett, miután a jezsuiták még nagy befolyással

bírtak az udvarnál, s miután a király keveset tördött-

a kormány dolgaival, könny dolog volt XV. Lajossal,

elhitetni , hogy mindaz amit Lavaletterl beszéltek,

puszta rágalom. A jezsuiták megesküdtek rá, hogy
Lavalette valódi apostol, ki- csupán a vallás, terjesz-

tésével s a vadak térítésével foglalkozott ,
a kormány

hitt nekik, s Lavalettenek megengedtetett visszatérni

Martiniquebe ; s mindössze esküvel kellett fogadnia, hogy

nem ád többé az ottani kereskedknek okot panaszra.

De a jezsuiták esküje csak arra való, hogy meg-

szegessék. Alig ért Lavalette 1755-ben vissza Marti-



niquebó, nemcsak tovább folytatta üzletét, hanem gyá-
rakat épített, valóságos váltóbankot állított fel stbeff.

Üzlete virágzóbb lett, mint valaha s a szerzet gene"

ralisa ,Vi s c o nt i Ignác, bokros érdemeinél fogva

Lavalettet az Antillákon lev jezsuita missiók fvizi- ,

tátorává s apostoli prefektusává tette.

Azon európai kereskedházak közt, melyekkelLa-

yalette üzleti összeköttetésben állott, az elsk egyike

a marseillei „Lioncy és Grouffre testvérek"" nev cég

volt. Lavalette e cégnek 1755 végén váltókért l'/u

millió livrerel tartozott, mely tartozás fedezésére két\

. millió érték gyarmati árút igért 1755 szén két ha-

jón Marseillebe küldeni. A hajók azonban útközben

-az angolok által, kik ekkor Franciaországgal háborút

viseltek, lefoglaltattak. A Lioncy-ház ezáltal nagy za-

, varba jött, s minél bizonyosabbá lett a két hajó él-'

fogatásának híre, hitele annál inkább csökkent. E
zavarban a cég egyik tagja, Gouffre, Parisba utazott,

hogy P. Sacytól, ki Lávaletteért jót állt, segélyt kér-

jen azon reményben, hogy a gazdag társaság Lava-

lette váltóit magáévá teendi. Sacy hímezett hámozott,

. egy Ms pénzt el is teremtett, de végre kijelenté,

hogy az összeg többi részeért Eómába- kell fordulnia

a generálishoz. Ezt úgy látszik meg is tette, de épen ek-

kor halt meg Visconti generális, és az új generális

megválasztásáig lefolyt interregnum alatt minden na-

gyobb ügynek szünetelnie kellett.

Ezalatt a 1 Yq milliónyi váltók határnapja lejárt

s Lioncy és Gouffre nem bírván azokat beváltani,

kénytelenek voltak 1756. febr. 19-én fizetéseiket be-
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szüntetni. Csdjük becsületes volt, mindenöket átadták

hiteleziknek. Az aktívák és passivák rendezése alkal-.

mával kitnt a köztök s a jezsuiták közt fennállott

üzleti viszony, s a hitelezk választmányának ügyvéde
Lavalette és Sacy ellen a marseillei konsulátusnál port

indított, mely is a két jezsuitát solidáris kötelezettség

mellett a fizetés teljesítésére Ítélte.

A hitelezk már azt hitték, hogy e nagy köve-

telés behajtása által a cég fizetésképtelensége azonnal

meg fog sznni s k teljesen kielégíthetk lesznek;

de rosszul számítottak. Lavalette ugyanis egy id óta

mintha eltnt volna a fold színérl, sehol sem volt

található. Valószínleg álnév alatt valamelyik kollé-

giumba bújt s nevette a világot, melyet .
sikerült rá-

szednie. Sacy pedig kijelenté , hogy nem , csak

Lavalette felels váltóiért, mert csak ennek, megbí-
zásából cselekedett, s már úgy látszott, hogy a je-

zsuitáknak sikerülni fog a fizetés alól kimenekülniök.

A pör azonban oly nagy feltnést okozott volt,

hogy azon többi bankházak, melyekkel Lavalette szin-

tén összeköttetésben állt, s melyek eddig vakon hittek
'

neki, megijedtek és követeléseik biztosításáról kezdtek

gondoskodni. Ezek közöl a „Grage özvegye és fia" cég

a szerzet párisi provinciálisához fordult s tle köve-

telte, hogy álljon jót a sz. Péteri profess-ház ^tarto-

zásaiért. A provinciális azonban mitsem akart errl

tudni s kijelentette, hogy egy szerzetes adósságai tár-

sait nem kötelezhetik, mire a cég panaszt emelt a

párisi konsulátusnál, követelvén, hogy a Jézus-társa-

ság összes vagyonával álljon jót Lavalette adósságaiért.
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.A vádló arra hivatkozott, hogy a társaság constitutiói.

szerint annak egyes tagja vagyonnal nem bírhat, hogy.

magának jogot néni szerezhet s ennek folytán kötele-

;

zettség'et sem vállalhat, hanem hogy minden szerz-

dése a szerzet nevében- köttetik, ami máskép iiem is

lehet, miután a jezsuita elöljárói engedélye nélkül

mitsem tehet. Fel kell tehát tenni, hogy Lavalette

kereskedését a társaság nevében és beleegyezésével

•zte, hogy tehát tartozásai az összes társaságot ter-

helik. A konsulátusnak 1760. jan. 13-án kelt Ítélete;

ez okok igazságát elismervén: a francia jezsuitákat

egyetemlegesen kötelezte Lavalette adósságainak kifize-

tésére. A francia provinciálisok siettek ez Ítélet ellen

protestálni s mindent megkísértettek, hogy rávegyék
; a királyt, vonja a port a maga fóruma elé. Ez azon-

: ban nem sikerült.

A fennforgó jogi kérdés eldöntésére nézve föfon-

tosságú volt ismerni azon utasításokat és meghatal-

mazásokat, melyeket elöljárói adtak Lavalettenek. L e-

péllier de San Pargau közügyvéd, ki a Grro^e céget

"képviselte, a jezsuiták institutióiból bebizonyítá, hogy

:' azok minden vagyona a szerzet közös és oszthatatlan

tulajdonát képezi s kívánta, hogy a törvényszék köte-

' lezze a jezsuitákat institutió-könyveik bemutatására.

Az ügyvéd e merész követelése általános feltü-:

.^nest okozott, s á közönség feszülten nézett a parla-

- ment végzése elé. Ez a vádlók részére döntötte el az

..-ügyet, 1761. april 17-kén meghagyván a jezsuitáknak,

hogy három nap alatt adják be konstitutióik egy pél-:

-, dányát. A párísi professház prokurátora Montígny
Jezsuiták tört. V, 2
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engedelmeskedett s átadta a kívánt könyveket, melyek

alapján a parlament 1761. május 8-kán kimondta

ítéletét, miszerint a francia jezsuiták egyetemesen jt
állani kötelesek Lavalette. minden tartozásáért és" kö--

telezettségeért. így végzdött a híres per, melynek
azonban még meszszebbható következményei is valá-

nak a jezsuitákra nézve.



XUI. Fejezet. j í

(A jezsuita constitntiók a párisi pariaxnent elÖtt. — XV. L^os
meghiúsult reformkisérlete. -— A francia parlamentek elitélik a .

jezsuitákat.)

Páter Montigny jezsuita szokás ellenére be-

csületesen teljesíté a parlament rendeletét. Ki is ju-

tott neM ezért kollégáitól, Mk' amint a parlament
határozatáról értesültek, siettek a királyhoz s t rá

'

igyekeztek bírni, hogy azt. vonassa vissza. XY- Lajos
el is hívatta magához a parlament els elnökét és

szemére hányta, hogy a parlament a jezsuiták insti-

tutióit meri követelni. Kijelenté neki, hogy határozott

akai'ata, miszerint ez ügyben további lépés ne tétes-

sék, s hogy már írásban megtiltotta a jezsuitáknak
a parlament rendeletének teljesítését. A király nagyon

meg volt lepve, midn az elnök e szavakra azzal

felelt, hogy a jezsuiták már be is adták a kívánt

könyveket. - _

A jezsuiták most a danphinhez fordultak, ki

végre kieszközölt egy királyi rendeletet, mely sze-

rint á szerzet institutióinak nyomtatott példánya,

mely a parlament irományai közt volt, a titkos állami

2*
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levéltárba tétessék át, A parlaraent azonban csat at-

kor teljesíté e rendeletet, midn már egy második

példányt szerzett magának. A két példány- gondósan.

összehasonlíttatTán az- egyik az állami levéltárnak, a

ra:ásik egy vizsgáló bizottmánynak adatott át.

A parlament e könyvekbl megvizsgálta, mikép

egyeznek meg a Jézus-társaság alapszabályai a kö-

zönséges joggal, az erkölcstan elveivel s az állam

biztosságának követelményeivel. Hat, államtanácsosai ;

közöl választott biztos által a király is, megvizsgál-

tatta e könyveket. A bizottmány nagy mérséklettel,
-

óvatossággal és szorgalommal járt el. Azon több rend-

béli jelentések, melyek július 13-tól 18-káig qz ügj-r

ben a királyi biztosok s a parlament referensei áltál

beadattak, igen nagy fontosságúak, s alapjául szolgái-,

tak a parlament- Ítéletének.

A jezsuiták kellkép meg voltak ijedve. Tudták,

hogy ^ népre nem támaszkodhatnak, hogy befolyásuk az

udvarnál Pompádour marquisn befolyása által nagy--

ban^ megcsökkent, hogy ez ki akarja irtani a szerzetet

és saját fegyvereit szándékozik ellene fordítani. Hogy
az ellenök emelend vádak élét elvegyék, már elre a

rágalom és gyanúsítás megszokott eszközéhez folya-

modtak. Hirdették, hogy azok, kik institutióik meg-

vizsgálásával bízattak meg, csupa jansenista eretnekek,

kik a jezsuiták könyveibl hamis és csonka kivonato-

kat fognak készíteni ; hirdették, hogy biztosok nem'

is értik az alapszabályok nyelvét, stb. :

A udvarnál a dauphint s a királynét igyekeztek'

megnyerni, de Pompádour és C h o i s e u 1 miniszter



meghiúsítottálf minden igyekezetöket. A Mrály azon-

ban még mindig hajlandó volt a szerzetet pártfogolni.

Idt akart nekik szerezni, és meghagyta a parlamentnek,
•

hogy az év folytán ne mondjon Ítéletet a.jezsuiták alkot-

mánya, constitntiója és vagyona felett. B királyi rendele-

tet a parlament 1761. aug.- 6-án, bár óvás mellett, be-

lajstromozta; de egyszersmind két végzést hozott,

melyek egyike a jezsuitákat elitélte, másika nekik az

; újoncok felvételét s iskolák tartását megiiiltotta. Ez

ítéletek azonban a király által kiszabott egy év le- .

;-forgása eltt nem voltak végrehajthatók. ^ : :
íí

XV. Lajos ezalatt összehítta a birodalom püspö-

keit s véleményt kért tlök a következ pontokra

nézve:

1. Hasznosak-e a jezsuiták a királyságra nézve,

s mily elny vagy hátrány háromlik a közjóra azál-

tal, hogy bizonyos functiók e szerzetre vannak bízva? ,

2. Min magatartást követnek s mily tanokat

hú-detnek a jezsuiták az uralkodó biztossága, az állam .

; jogai. s az általános morál tekintetében?

3. Mily viszonyban állnak az ország püspökeihez, ,'

. s különösen : tartoznak-e nekik, és viseltetnek-e irán-

tok engedelmességgel ? .

4. Lehet-e és mikép a jezsuiták hatalmát .kor-

látozni ?

Azon idben, midn e kérdések a papság elé

terjesztettek, a fpapság áltáljában igen elégedetlen
'

-volt a korjnáiiynyaL A püspököknek a -

hugenotta-
üldözések korában az udvarra nyert, befolyástik újab-
ban nagyon alászállt, s ígj attól tartottak, hogy a-
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jezsuiták hatalmával együtt az övék is meg fog .sem-

misülni. A jezsuitáknak ennek folytán sikerült á püs-
-

pököket rávenniök, hogy velk egy gyékényen árulja- J

nak. A püspöki gylés összehívása különben' is csak

tr volt, melybe XV. Lajos meggondolatlanul bele- .

ment, s a püspöki kar a jezsuiták mellett szavazott.

A jezsuiták azt remélték,- hogy e fórum nyilatkozata

után a parlament Ítélete rögtön meg fog semmisíttetni

s k régi dicsségökbe visszahelyeztetnek. Nem kép-

zelték el, hogy a király a püspökök argumentumainak v

/.ellenállhasson, s feledték, hogy a közvélemény szava,

fiüár hatalmasabb volt néhány érdeke által megvesz-
i'

tégétett püspök szavánál. Egyébiránt magok a fpapok
sem voltak mind egy nézeten. A besangoni és roueni

érsek, Chalons sur Marne :"és Nevers püspökei meg-,

tagadták a vélemény aláírását. Szerintök legalább

meg kellett volna lazítani azon túlzottan szoros kap- ^

cst, mely a jezsuitákat római generálisukhoz fzte, s

ínelynélfogva a püspöki hatalom alól teljesen elvonták

magokat, s a közvélemény némi lecsillapítására a je-

zsuitákat a püspökök alá kellett volna rendelni. r

• A király csakugyan kiutat vélt találni a kisebb- ,

ség e véleményében, melyen a dilemmából kimene-

külhet, Eómában meghatalmazott minisztere, R o c h e-

fort bíbornok által tehát alkudozni kezdett Ricci,

generálissal s ezt rábírni igyekezett, hogy Franciaor-

szágban csak született franciák alkalmaztassanak a.

szerzet vikáriusai gyanánt, kiktl minden fi'ancia je-

zsuita függjön. De a király ajánlata elvettetett, és

pedig oly módon, mely a szerzet elleni ellenszenvet.
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csak növelte. Eicci ez ajánlatokra elször a tisztelet

és változhatlan hódolat frázisaival felelt, de egyszers-

mind sajnálattal kijelenté, hogy a kivánatot nem tel-"

jesítheti ,
mert e kérdésben az alkotmány lényeges

pontjáról van szó. Neki, mint monda, nincs joga azon^

változtatni, st ez egyenesen tiltva is van. Egyébiránt;

Q^a pápához fordiüt, s ha általa felhatalmaztatott

volna, örömmel teljesítette volna a király kiváiiatát,

szentsége azonban nem találta jónak az eldje által

helybenhagyott alapszabályokon változtatni. XTTT. Ke-
lemen elhatározta, hogy maga fog írni a királynak,

biztosítván t, hogy a szerzet alkotmányát nem lehet
;

megváltoztatni.
'

A pápa 1762. jan. 28-án csakugyan küldött egy

ily brevét Parisba. Ez alkalommal monda Eicci azon

hires szavakat is.: „Sint ut sünt, aut non sint,"
—

azaz a jezsuiták maradjanak azok, amik, vagy ne le-

gyenek.
— Az események ez utóbbi alternatívát tet-

ték valósággá.

Az erélyes Choiseul gondoskodott róla, ihogy
a király efféle feleletek által magát el ne ijesztess'ef^

st, hogy szabad kezet engedjen a parlamentnek a

jezsuiták egész statútumát újra megvizsgálni. A par-

lament 1762. február, március és április hónapok-
ban gondosan gyjtötte az adatokat ítélete indoko-"^

lására. A jezsuiták levéltárai és könyvtárai lepe-

csételtettek, k maguk felszólíttattak , hogy a par-

lament irodájában jelentsék be minden egyes köK
légiumjok vagyoni állapotát. A világ nagy bámu-

latára a jezsuiták azt jelentették, hogy semmijök sincs^



24

hogy ellenben jelentékeny terheket kell
. viselnipk s

hogy, ha liquidálniok kellene, kénytelenek, volnának

csdöt mondani. Azon" halasztási év alatt ugyanis, me-

lyet a királytól kinyertek, minden ingö vagyonukat el-

adták s az árát Kómába küldték
, ingatlan jávaikra

pedig roppant kölcsönöket vettek fel, s e pénzösszegeket, .

amennyiben. az adósság nóm költött volt, szintén be-

küldték a generálishoz. A parlament biztosai könyvtá-

raikat üresen s levéltáraikat a legbecsesb okmányoktól

megfosztva találták. Ebbl látszik, mily eszélyesen járt

el a spanyol kormány, midn titokban készítette el
elleuök irányzott rendszabályait.

Augustus 6-án 1762-ben a király által adott ha-
.

lasztási év letelt. A világ feszült figyelemmel leste; a

jezsuita ügynek eldöntését. A parlament egj rendeletet .

adott ki, melyben a Jézus-társaság institutuma, a pápák

reájok vonatkozó bullái, brevéi és levelei, a konstitutiók

magyarázataikkal együtt, a fogadalmak formulái, a ge^

nerálisok.és közgylések dekrétumai Pranciaországban

érvényteleneknek nyilváníttattak ; továbbá kimondatott,

hogy e társaság sajátságainál fogva jogállamban meg
nem trhet, miután az állam lételét veszélyezteti, min-

den egyházi és világi hatalom ellen van intézve, s oda

iörekszik, hogy egyházban és államban, egy vallási inté-

zet csillogó külseje alatt, minden hatalmat a maga kezébe

kerítsen. E visszaélések meggátlására a parlament min-

den jezsuitának megtiltja a szerzet ruháját viselni, a ge-
nerálisnak s a társaság konstitutióinak engedelmeskedni,
vele vagy más elöljárókkal közvetve vagy közvetlenül

levelezni, a társaság házaiban és kollégiumaiban vagy
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együtt tovább lakni. A szerzet Franciaországban visz-

szavonhatlanul el van törölve, az egy évvel elbb ideig-

lenesen kiadott rendszabályok minden részeikben haj-

tassanak végre. Azon papjai a társaságnak, melyek évi

tartást akarnak az államtól igénybe venni, legfeljebb

1763. febr. 3-káig jelenjenek meg a parlament 'eltt s

nyilvánítsák ki, hogy nem.akarnak és nem fognak többé

a társasághoz tartozni. A jövben jezsuita ne kaphasson

nyilvános méltóságot vagy hivatalt, hacsak elbb eskür"

vei nem kötelezi magát, hogy a francia állam jogait s a

gallikán egyház szabadságát elismeri és azokhoz ra-

gaszkodik, s a generálissal vagy más elöljárókkal semmi

módon összeköttetésbe nem lép.

A parlament ily tartalmú Ítélete a párisi jezsuiták

közt nagy rémülést okozott. Azonban még remélték,

hogy a vidéki törvényszékek nem fogják a párisi par-

. lamentet követni, s hogy sikerülni fog ezeket a nép fel-

lazítása által részökre kényszeríteni. Izgatni kezdtek

szóval és tollal, a szó- és gyóntatószékben, s kisebb

városokban még processiókat s külön ájtatosságokát is

rendeztek, kérvén s kéretvén istent, hogy világosítsa fel

a gonosz szándékú bírákat. Ezenkívül a vidéki parlamen-
tek tagjait Ígéretek s fenyegetések által igyekeztek meg-

nyerni.

Kezdetben volt is némi sikere izgatásuknak. Pro--

venceben Aigu illés és Montvallon parlamenti

-tagok szörny mód törték magokat a szerzet érdekében,

liogy alkotmányának megvizsgálását és elitélését meg-
akadályozzák. C a s t i 1 1 n közügyvéd és M o n.c 1 a r e

államügyész azonban becsületes emberek voltak és
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meghiúsították mindeii mesterkedésöket. Monclare/á

parlamenthez intézett jelentésében találó képét nyújtotta

a szerzet homályos tizeiméinek. ,,
A jezsuiták, úgymond,

.megrontói minden kormánynak. Hízelegnek a nagyoknak
és szenvedélyeiknek, kedveznek a despotismusnak, hogy
az észt elnyomhassák s a hatalmat kezökhe keríthessék.

Ellenségei a törvénynek és- rágalmazzák mindazokat,-

kik becsületes] szándékkal viseltetnek a nép és kor-

mány iránt. A királyokat vas kormánybottal fegyverzik

fel, s az alattvalóknak trt nyomnak markukba ;
tana- ,

csolják a zsarnokságot s tanítják és gyakorolják a

királygyilkolást. Ha érdekükben van, a legkegyetle-

nebb türelmetlenséget a legbotrányosabb vallási közö-

nyösséggel meg tudják egyeztetni. Egyrészt megen-

gednek minden bnt, másrészt szavakat st szótagokat

is elátkoznak, ha ezek céljaikkal ellenkeznek; védik a

bálványimádót-, ki hasznukra van, s üldözik a ka-

thoHkust, ki nem bízik bennök. így Eiu-ópában theo-

logiai szrszálhasogatásokból államügyeket csinálnak,,

míg Ázsiában a bálványimádást és Confucius tiszte-

letét megengedik" stb. Monclare mesteri államirata

azt eredményezte, hogy a provencei parlament ép úgy
elitélte a jezsuitákat, mint a párisi.

•

AbesauQoni parlamentben szintén hatalmas

pártfogókkal bírtak. Elször indítvány tétetett, hogy

a parlament azon tagjai, kikrl tudva van, hogy affi-

liált tagjai a szerzetnek, ez ügy tárgyalásában részt

ne vegyenek. Ez indítvány nagy forrongást idézett el.

A parlament gylése egy határnapról másra halasz-

tatott, hogy a jezsuiták pártjukat szaporíthassák. Ezek



temérdek piszkoló iratot teijesztettek az ellenpárti

parlamenti i;agok ellen, kimélet nélkül rágalmazva a

"legbecsületesebb embereket. De itt ellenségre akadtak

oly emberben, kitl ezt legkevésbb.é várták: Che-
riseul bíbornok-érsekben. Ez egy pásztorlevélben a^

társaság .szellemét bonckés alá vette és bebizonyítá,

hogy a pápáknak a szerzet titkos konstitutiói soha

tudomásukra nem jutottak, bogy megersítés végett

ezekbl hamis példányok terjesztettek a szentszék elé

stb. E pásztorlevél a parlament becsületes tagjaiba új

bátorságot öntött, s számukat az ingadozókéval szapo-'

rítá, mire a besan^oni parlament is a párisinak példáját

követte.

Hasonlókép történt majd minden tartományban, s

csakhamar nem volt törvényszék, mely a jezsuitákat

el ne Ítélte volna. Franciaország így minden erszak s'

jogtalanság nélkül, szigorúan törvényes módon járt el

velk ; s rniután a jezsuiták magok bevallják, hogy tár-

saságukszervezete s szelleme mindenütt egj és ugyan-

az, a francia törvényszékek Ítélete elitélte a világ összes,

jezsuitáit. .

Düh és bosszúvágy tölte el a római jezsuitákat,
-

kik Kelemen üstökét markukban tartották. Xni. K er.

lemen egymásután írta a leveleket a királynak, külön-

féle brevékben felszólítá a francia papságot, _ tegye ma-

gáévá a jezsuiták ügyét s izgassa a népet ellenállásra.

Midn, mindezek dacára azt látta, hogy a király nem

siet az igazság karját feltartóztatni, titkos consistoriii-

mot hitt össze s ahoz egy allokutiót intézett, melyben' a

francia parlamentek „bitorló" végzéseit névszerint fel-
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említé, azokat semmiseknek nyilvánítá, végrehajtóikat

a legnagyobb büntetésekkel fenyegette és a nagy egyházi

átokkal sújtotta,
—

ép úgy, amint az épúgy jezsuita jár-

szalagon vezetett IX. Pius Austria alaptörvényeit sem-

miseknek merte nyilvánítani.

Xin. Kelemen egyúttal Bernis, Rohan,
Choiseul és Rochechovart francia bíbornokokat

levélben értesíté ez allokutióról és felszólítá ket, hogy

„püspöki tekintélyök teljes hatalmával álljanak ellen az

istentelenség e szándékainak", st bullát is gyártott,

melyben az allokutióban kimondott átkot kihirdesse. De
e buUa kiadatlan maradt, mert a francia bíbornokoknak

volt eszök, hogy szentségét mérsékletre intsék, s niert

a bekövetkezett események bizonyíták, hogy nemcsak

Franciaország, hanem minden Bourbon-kormány kész,

ha kell, fegyverrel megfenyíteni a pápaság szemtelen

kísérleteit.



XLIII. Fejezet.

(Bajorországban.
— III. Miksa tanügyi reformjai.

— Az egyházi ta-

nács véleménye a jezsuitálíról.)

Mialatt a jezsuiták a román fajú államokban ment-

hetlenül siettek vésztk felé, Németorbzágban jó ideig

zavartalanul élvezhették hatalmukat. Eddig leginkább

Austria és Bajorország kormányai vezettették

"magokat járszalagon a jezsuiták által, s védték meg
ket akkor is, midn másutt már a világ meggyzdött
gazságuki'ól. Németországban csak nehezen tudott az_

ellenök irányzott mozgalom megindulni. Bajorországot

illeti megindításának dicssége.

Itt 1745-tl fogva III. M i k s a József választófe-

jedelem uralkodott, kinek jezsuita tanítója. Páter Stad-
1 er, midn az ifjú a szent történeten kívül saját hazája

történetét is ismerni akarta, ezt felelte : „Nem szabad

sok gondot fordítani világi dolgoki-a, s nem szabad fe-

ledni, hogy minél többet tudunk, annál nagyobb fele-

lsség terhel isten eltt."

Miksa József világos eszét azonban tanítói nem
bírták elfojtani, s azon kezdte uralkodását, hogy a köz-
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oktatás ügyéré nagyobb gondot fordított. Belátta, mily
"óriási elvadulására vezetett a népnek a jezsuiták majd"-.
200 éves tanítási ínonopoliuma, s egy önálló tudományos
akadémia alapítása által, melynek maga lett protektorá,

a tudományt a jezsuitáktól függetlenné igyekezett tenni.
"

A jezsuiták minden eszközt felhasználtak a tudós -

társaság ellen. A fejedelem gyóntatója Stadler,- ki akarta -.

vinni, hogy az akadémia minden nyomtatványa az in-,

^olstadti egyetem censurája alá vettessék
, melynek

'

csupa jezsuita tanárai voltak. A fejedelem e kivánatot -

megtagadván, a jezsuiták az intézetet a vallás, erkölcs

és trón veszélyeztetésével vádolták, de hiába. Most a

jezsuiták a tömegekhez fordultak, hogy azt a kormány ;

ellen lázítsák s mozgásba tették egész, már ismert buj-

togató apparátusukat. E a u c h Leo jezsuita Münchenben

az egyházi szószékrl felszólítá hallgatóit, ártsák ki kard- :.

dalaz akadémikusokat és a szabadon gondolkozókat. /

Mások a fejedelmet magát támadták meg, s a landshuti .

jezsuita kollégium színpadján tanítványaikkal róla szóló , .

gyalázó színdarabot adattak el; melynek szerzje P. ^

Seidl az országból számzetett. De mind hiába, a

jezsuiták sem az udvarnál, sem a tömegnél nem tudtak ;

semmire menni, s a gylölt akadémia tekintélye napról

napra növekedett. Nemsokára átalakíttatott az egész ok-

tatási rendszer, a holt latin helyett, melyet a jezsuiták

pártfogoltak, a nemzeti nyelv használatával. Brauns -

Henrik, ki különös érdemeket szerzett magának a tan- -

ügj emelése körül s annak élére is állíttatott, termérdek

insultátiónak volt kitéve a jezsuiták részérl, de szintén

nem ijedt meg tölök.



A tanügy körül megindult örvendetes mozgalom
bátorítólag hatott vissza a fejedelemre, ki 1769-ben egy

új hatóságot, az egyházi-tanácsot állítá fel, mely 'egy

sereg, a papság hatalmának korlátozására célzó rend-

szabály végrehajtásával bizatott meg. Ezek közé tarto-

zott egy 1769. dec. 30-kán kelt rendelet^ melylyel min-^

sden Bajorországban lev szerzetnek összeköttetése a kül-

földdel beszntettetett, s elrendeltetett, hogy azok ezen-

túl egy, külföldi fnökeiktl független bajor provinciát

képezzenek. -'

^ A jezsuiták, nagy zajt ütöttek e rendelet ellen.

B r h a r d provinciális merész hangon protestált ellene

a fejedelemnél, de ez a panaszt az egyházi-tanácenak
adta át, mélynek élén Osterwald Péter állt. E ta-

nácsnak e panaszról tett jelentésébl, mint jellemzt á

kor szellemére nézve, közöljük a következket. ,

„Ha a provinciális azt panaszolja, ligymond a tá-^

nács, hogy az ittlev jezsuiták külföldi, összeköttetéséi-

nek beszüntetése által hiány támadna használható em-

berekben, erre válaszoljuk, hogy Bajorország; sohsem

volt hijával oly egyéneknek, kiknek elég képességök van

jó
—

jezsuitákká lenni. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy

Bajorország két század óta a külföldet nagyobb mérvben

látta el ezen cikkel, mint melyben általa elláttatott. Ha
azonban országunk nem volna is képes a Jézus-társaság-

nak annyi qualifikált újoncot termelni, amennyire szük-

ségé van, e bajon könny azáltal segíteni, hogy szorít-

kozzék az alapítója által kijelölt hatáskörre s vonuljon

. vissza a tevékenység azon téréirl, melyeket eddig csak

bitorolt."
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„Különböz országok fiai egy egyházi testületben

rendszerint csak úgy férnek meg jól egymással, ha meg-
tagadnak minden hazafiúi, minden nemzeti érzületet s

nem ismernek hazát azon szerzeten kívül, melynek tag- .

jai. Sz. Ignác szerzete másoknál nagyobb mérvben ki^

vánja meg e levetkezését minden hazaszeretetnek, ami

semmi jkormányra nézve közönyös nem lehet s mint a

tapasztalat bizonyítja, gyakran a legszomorúbb eredmé-

nyekre vezetett. A szóban forgó fejedelmi rendelet pedig

épen e balságos állapotnak akar véget vetni."

„A provinciális továbbá azon borzasztó hátrányod'

kat említi, melyek e rendelet-végrehajtása által az ösz-

szes oktatásügyre háromolnának. Erre nimdenekeltt

megjegyzend, hogy a tudományok és miívészetek felvi-

rágzásának misem árthatna annyit, mint, ha azok mi-

velése kizárólag egyházi testületekre bizatnék. Ezzel

épen úgy áll a dolog, mint a polgári életben a monopó-

liumokkal, melyeknek eredménye az,, hogy ajíözönség

általok csak rósz és drága: árúkat kap; csakhogy a kár,

melyet ily monopólium a tudománynak okozhat, sokkal

nagyobb és mélyebben ható, mint egy kereskedelmi mo-

nopóliumé. Mert ha a társaság vele fel van ruházva, s

veszedelmes elveket, hamis nézeteket s elítéleteket

készakarva terjeszt, amint ezt fájdalom már busásan

tapasztaltuk, akkor majd minden veszve van. E tévfo-

galmak rohanó árként öntik el a nyilvános élet mindén

ágait, s annál mélyebb gyökeret vernek, mert nem egy

könnyen lesz valakinek bátorsága azokat megtámadni s

kártékony voltukat felfedni. Elég szerencsétlen azon-

állam, mely oly botor volt s e tekintetben önmagáiiak



fcózeit megkötötte, s ennélfogva kénytelen úgy nevelnL

engedni gyermekeit, amint azt egy hatalmas,*-minden

országokra kiterjed szerzet külön érdeke kivánja, mely

teljesen Mvül áll az államon s oly elvek által vezérelte-

tik, melyek örök csúfságára válnak minden állami és

erkölcsi rendnek."

,,Az egész világ tudja, hogy a Jézus-társaság kez«

det óta nagy elszeretettel követett s követ ma is hasonló

élveket, melyek közöl e helytt csak néhányai' akarunk

említeni,

„Elször azon elvet, mely szerint az erkölcstanban

szabad bármily valószintlen véleményt követnünk, ha-

csak akad tekintélyes író,
— s minden jezsuita ilyen

—
ki azt magáévá teszi. Kézzelfogható, hogy a probabilis-

musnak ezen jezsuitikus tana által mindén erkölcsiség

elfojtatik, az erény bnné, a bn erénynyé átváltoztat-

ható." \
„Másodszor azon elv, mely szerint a papság, s

fkép a Jézus-társaság, minden világi felsségtl s ható-

ságtói független s az államkormánynak csak azon énge-„

delmességre köteles, mely érdekével megegyezik. Ezzel

tökéletes államot nyerünk az államban, ez kaput tár min-

den forradalomnak, amint az uralkodó istentl nyert te-

kintélyét a papok irányában is érvényesíteni akarja."

„Harmadszor, azon tan, mely szerint a pápa kor-

látlan hatalommal bír a föld uralkodói felett, ket kénye
kedve szerint leteheti s alattvalóikat a hüs.ég esküje alól

feloldhatja. Mily szomorú eredményei voltak e tannak,

mily zavarokat okozott ez a világban, az. sokkal ismere-

tesebb, semhogy szükség volna bvebben fejtegetni." . X
Jezsxüták tört. V. Jí

'

tv-'
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„jSíem lehet tagadni, íiogy ez elvelmek nemcsalf -a
-

loyolitál?!^ hanem Bajorország majdnem összes papsága,
st a világi rendhez, tartozó tudósainat egy része is hódol; -

De hol szítták ezeket magokba másutt, mint a kizárólag

jezsuiták által vezetett iskolákban, melyekben azok tar-

talék nélkül szóval és Írásban terjesztetnek, szertelen:

buzgalommal az ifjaknak fejkbe veretnek, s melyekben -

ezek rendszeresen taníttatnak reá, hogy ne éljenek,

vagy hogyan éljenek vissza eszökkel ? A tudományos^
"

:

nevelés hangzatos címe alatt a jámbor atyák ez iskolák-

ban az ifjiíságot csak elgyötrik oly dolgokkal,, melyek
'

az életre nézve valódiquestiones vanae et inutiles,
•—

.

hiú és haszontalan kérdések. C^

„Hogy a jezsuita iskolák teljes célszerütlenségér^l^

meggyzdjünk, csak tanítóikat és tantárgyaikat kell -

közelebbrl szemügyre vennünk. Amazok még a leg-

jobb akarat mellett is csak kevés hasznot tehetnek^ a

társaság alkotmányában elrendelt örökös változásr foly-

tán a lakhelynek és hatáskörnek, így például egy fiatal

pelyhes állú, teljesen míveletlen és tanulatlan ifjú, tar

nárnak alkalmaztatik egy gymnásiumban. Mieltt még
maga némi haladást tehetne, mieltt a hivatásához szük-

séges tapasztalást, észbeli érettséget s tudományt meg-
szerezhetné, elöljárójának egy intése átteszi más, fehsöbb

tanintézethez, vagy más mííködési körbe. Mit használhat

Ö, kinek még arra sem volt 'ideje, hogy valamire való .

gymnásiumi tanárrá képezze ki' magát, most 'oly kör-

ben, melyben még több képzettségre volna szüksége ?"

Ami a jezsuita intézetek tantárgyait illeti, tudjuk

hogy a latin nyelv azok sorozatát majdnem teljesen ki- .



meríti. ,,A P. provinciái beadvánjában ugyan el akaijá

velünk hitetni, mintba a francia és olasz nyelv is tanít-

tatnék szerzete intézeteiben ; kiemelvén, hogy a bajor

jezsuiták összeköttetése a tridentiekkel, freiburgiakkal

Sveiczban s másokkal, azon elnyt nyújtja , nekik, hogy

könnyen kaphatnak francia s olasz könyveket s hogy
ottani szerzettársaikkal váló közlekedés folytán e nyel-

veket jól m egtanulhatják ; de ez hiú szemfényvesztés és

hazugság, mert ugyan ki mondhatná el magáról, hogy.

e nyelveket a jezsuita iskolákban ismerte volna meg ?

Grratulálhatnánk magunknak, ha ifjúságunk csak néme-

tül is megtanulna ez iskolákban, vagy inkább, ha a

németet bennök el nem felejtené ; hogy ne volna többé

szükség, mint most, a nálok iskolát végzett akadémiku-

sokat elbb iróiskolába küldeni, hogy megtanuljanak

egy német levelet érthetleg megírni, amit protestáns

iskolákban fiúk és leányok már 10—12 éves korukban

jól tudnak. Ezekben tudnivalókép sem jezsuiták, sem
más egyházi társaság nem tanítanak. S mégis szertelen

dicsekvés bnébe esnénk, ha iQuságunknak miveltségét
a protestáns ifjúságéval összehasonlítani akarnók. St a

protestáns iskolák még saját téves vallásuk tanaiban is

jobban eligazítják tanítványaikat, mint a mieink az igazi

vaUás elveiben, dacára annak, hogy kizárólag papok által

vezettetnek."

„Mi érdeke lehet tehát az államnak oly taninté-

zetek fenntartásában, melyekben a legveszedelmesebb,

minden állami rendet felforgató elvek oltatnak a^zitjúság

lelkébe, s ez, ezeken kívül alig tanul Valamit ? Az
állam érdeke parancsolólag követeli, hogy áz iskolák, ha

-3*
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a kormány nem akarja magát végképeni besznteté-

söbre elhatározni, legalább teljesen átalakíttassanak. Ha
nem csalódunk, a P. provinciális representátiójának ér-

telme oda megy ki, bogy az ország egyházi és iskolai

ügye a végromlás örvényébe taszíttatik, ha a Jézus-

társaság alkotmányán a legcsekélyebb változás történik.

Ez ellenében csak arra akarunk emlékeztetni, hogy Por-

tugálban, Spanyol és Franciaországban, hol nincsenek

többé jezsuiták, a tanügy legalább is áll oly jó lábon, ;

mint nálunk, st hogy nálunk is, a bajor kerület néhány

hercegségében, Salzburgban és Freisingen püspökségben, :

hol a jezsuiták soha állandóan meg nem telepedhettek,

az ifjúság oktatása nem rosszabb, st sokkal jobb, hogy
a nép ott ép oly jó keresztyén, mint a bajor választófe-

jedelemségben. Az sem tagadható, hogy ingolstadti

egyetemünk, mieltt a loyoliták vezetése alá került:

volna, sokkal virágzóbb volt, és nagyobb hírben állott,

mint azóta."

„Különösen hangzik, midn a P. provinciális be-

adványában az ifjúság tanítását mintegy társasága kor-

látlan s elidegeníthetlen tulajdonának tekinti. Ugyan
ki hatalmazta fel sz. Ignácot és utódait arra, hogy min-

den kath. országok tanügyérl önkényüleg intézkedjenek .

s azok hatóságaitól a beleszólás jogát megtagadják? E
szerint az államoknak a Jézus-társaság alkotmányához
kellene alkalmazkodniok, nem pedig ennek i az ország

alkotmányához. S ami legkülönösebb, a jezsuiták még
ma is ily ínerész követel hangon beszélnek Németor-

szágban, midn Európa más részeiben oly súlyos csapá-

sok érték a társaságot !"
'
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„H^" Bajorország elbbi uralkói dicsöségöket he-
"

iyezték abba , hogy országukat a jezsuiták tenyészdéjéVé

tegyék, ebbl még nem következik, hogy most m-alkod

ö hercegi fensége e buzgalmat országa kárára utá-

nozza."

„Senki sem fogja neki rósz néven venni, har e..

. drága dicsséget ezentúl a sz. római birodalom egyéb

rendéinek engedi át s az itteni jezsuitáknak külföldi

társaikkal való összeköttetését, már csak .az; j
ezzel járó

anyagi hátrányok miatt is, nem tri tovább. Ha ugyan-
*

is külföldiek lesznek bajor kollégiumok rektorai vagy.

provinciálisai, nem mulasztandják el ezeket minden

-K(5mába teljesítend contributio tekintetében mértéken

túl terhelni; amint pl. csak nem rég az ambergi kol-

légium rektora, ami szükség esetében hiteles tanúk
"

által bizonyítható, azzal dicsekedett, hogy maga
14,000 forintot küldött Kómába a Portugálból elker-

getett jezsuiták tartására. Mit íog kelleni e célra még
a többi bajor kollégiumoknak fizetniök s mit kellend

még Spanyolországból és Nápolyból elzött társaik

számára adózniok! Nem csuda ennélfogva, ha a kath.

Németországban folytonos pénzhiány uralkodik.

„A P. provinciális még kiemeli beadványában^

hogy az említett legmagasabb rendelet oly mélyen

bevág szerzetének lényegébe , hogy ha végrehajtása

komolyan szándékoltatnék, a bajor jezsuiták megszn-
nének jezsuiták lenni;' egyébiránt összeköttetésök ró-

mai generálisukkal annál kevésbbé adhat okot aggo-

dalomra, miután az egyes kollégiumok elöljáróinak

mindenekfelett leikökre köttetik, hogy ö fensége iránt



a legnagyobb hódolattal s engé'delmességgel viseltes-

senek. El kell ismernünk, Hogy ez elég szintén és

merészen van mondva, Á tiszt, páter saját definitiója

szerint, ajezsnita az oltár eltt ünnepélyes fogadalmat
tesz az iránt, hogy bárhol legyen, viseljen bármily

hivatalt, úgy világi mint egyházi dolgokban csak a

szerzet romai generálisának fog engedelmeskedni. Eb-

bl világosan követközik, hogy a jezsuiták e világon

senkinek, semmi felsségnek, még a pápát sem véve

ki (amint ezt a hirhedett chinai missio-viszályok eléggé

bizonyították), nagyobb engedelmességgel nem viseltet-

hetnek, mint mekkorát nekik a generális megenged.
Ha azonban ez azt parancsolja nekik, hogy egj ural-

kodó ellen lázadjanak fel, hogy ármánykodjanak és

esküdjenek össze ellene
, meg kell ezt tenniök ameny-

nyi're csak tehetségökben áll , mert ünnepélyes eskü-

vel kötelezték rá magukat s ellenkez esetben meg-'
sznnének jezsuiták lenni ! Ha pedig az célszernek

találja, hogy alattvalói hk és engedelmesek legye-

, nek az uralkodók iránt, akkor ezeknek nincsenek hó-

dolóbb alattvalóik a jezsuitáknál, s a P. provinciális

világosan értésünki'e adja, hogy a bajor jezsuiták csak

azért tekintik kötelességöknek fenségének engedel-

meskedni, mert a generális azt jájok parancsolta."

„S miért nem akarnak épen a jelen esetben en-

gedelmeskedni ? Mert bizonyossággal tudják, hogy a ge-

nerális ezt nem akarja, vagy mert ez iránt határózott

utasításaik vannak. A Jézus-társaságban divatos men-

tális reservátió mellett azonban az is nagyon kétséges,
•

miként értelmezend az engedelmesség említett kö-



telessége, ha váljon iiem kellr-e annak csupán frázi--

soki'a szorítkoznia, ha nincs-e mellette azon hallgató-

lagos záradék: „amíg ö fensége azt akarja, amit. a

jezsuiták akarnak." így teljesen a generális, tetszé-

• sétl és kegyelmétl függ, mikor és meddig számít- ,

haSson valamely uralkodó országában békére ós nyu-

galomra, miután amaz absolut uralkodója egy terjedt

szerzetnek, mely a társadalom minden rétegeire gya-

korolt roppant befolyásával udvart, várost és vidéket

tetszésé szerint vezet. A jezsuiták mostani feje, Eicci

generális, teljes joggal mondhatta ennélfogva szobájá-

ban egy látogató úrnak: ,,Látja herceg, e kia kabi- -

netbl kormányozom én a világot." Ha mindaz, amit .

a történetírás a jezsuiták tetteirl
"

említ, hazugság

volna, ha mindazon borzasztó bnök, melyekkel vádol-

tatnak,. ,

merÖ rágalom, .ha mindazon zavarok, me-

lyeket az egyházban ,
s a polgárháborúk , melyeket

-

az államokban okoztak, gaz koholmányok, s a szerzet

tagjai megannyi tiszta angyalok volnának is : generá- ,

lisuknak ez egyetlen vallomása teljesen igazolná azon

uralkodókat, kik a loyólitákat birodalmukból eMzték,

és elég ok volna ez arra is, hogy a többi kath.. fe-

jedelmek, hacsak vaksággal megverve nincsenek, leg-
•

alább közös fáradozásra egyesíttessenek avégbl, hogy
-

birodalmuk jezsuitáit kivegyék e borzasztó, -feltétlen

függésbl egy külföldi hatalomtól. Ne mondja senki,

miszerint nem kell attól tartani, hogy a generális

valaha nagyon visszaéljen korlátlan hatalmával. A.
kath. világ három negyedrésze biztosít bennünket,

hogy elégszer tápasztalt ily visszaéléseket, s ha nem
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is volna így, nem elégre az, hogy \.ily visszaélések

elkövethetök, st hogy a dolog természeténél s az

emberi szív alkotásánál fogva kell, hogy elkövettesse-

nek? Togja-e egy okos családapa háztartását, gyer-

mekei tanítását s nevelését oly emberre bízni, ki egy

harmadiktól függ, kirl nem tudja, ha barátja-e neki

vagy ellensége?"
"

E jelentés folytán Miksa József a jezsuita pro-

vinciális panasz-levelére elutasító választ adott. De a

jezsuiták meg nem nyugodtak. Minden alkalommal

ismételték panaszukat s kérelmöket, s a fejedelem csa-

ládjában valamint az udvarnál még bírtak pártfogóik-

kal, kiktl segítséget remélhettek. A sok könyörgés-

nek volt is némi haszna. Kimondatott ugyanis, hogy

kollégiumaik s tanintézeteik a külföldi hasonló intéze-

tektl elkülöníttetnek, de a. generálissal való össze-

köttetésük meghagyatott. Ezáltal a decemberi rendelet

célja egyenesen meghiúsíttatott. A jezsuiták felfogták

a dolog horderejét, de volt eszök, hogy megelégedésö-
ket nyilván el ne árulják, s ezentúl is elnyomatásról,

panaszkodtak. De azon fordulat, mely e szerzet sor-

sában a román államokban beállt, lassanként Német-

országban is megtette hatását' és elkészíté az utat

a Jézus-társaság eltörlésére.
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XLIV. Fejezet. n

(Austriában. — Migazzi s a jezsuiták.
—

Magyarországbau a 18. .

században.)

Az Új kor szelleme még Austriában, a je-

zsuita setétség e ffészkében is mozogni kezdett. A .

Eerdinándok ideje már elmúlt s a bécsi udvarnál,

dacára a seregesen benne lakó papoknak, az igazság

és világosság szava fel mert szólalni. Mária Te-
rézia ugyan szívesen vezettette volna magát továbbra

is a jezsuiták járszalagán, de f tanácsadója, Kau-

nitz, a kormányt felszabadítva a római befolyás alól,

mely századokon át rajta uralkodott, minél,, önállóbbá

tenni törekedett. Á jezsuiták elleni mozgalomnak itt

úgy mint Bajorországban, az els lökést az adta meg,

bögy az emberek kezdték belátni, mily nyomorult^
lábon áir a jezsuiták kezében lev iskolaügy.- Külön

tanügyi bizottság állíttatott fel, melynek hivatása volt

reformjavaslatokat készíteni. E bizottság azonban régi

osztrák ízlés szerint, a megszokott lassúsággal mkö-
dött, miben nagy érdeme volt elnökének Traut.son
bíbornoknak, ki azonban szerencsére rövid idvel a



bizottság felálKtása után meghalt. A bizottság lassú

s óvatos mködésének els gyümölcse az volt, , hogy a

bécsi jezsuita kollégiumnak azon privilégiuma, melynél

fogva annak idöszerinti elöljárója mindig egyszórmind
az egyetem rektora volt, beszüntettetett.

Trautson helyébe idközben gróf M i g a z z i lett

bécsi érsekké s egyúttal az egyetem rektorává. Telvi- ,

lágosodott ember volt s nem szenvedhette a jezsuitákat, .

de gyönge, hiú s könnyen hajlítható jellem. Nem mert

belekötni a jezsuitákba. Hogy óTíet megnyerje, sietett
-

két olasz jezsuitát hozatni a theologiai kar számára. De
Lechi provinciális attól tartva, hogy az érsek mint. egye- .

temi rektor, oly hatóságot fog a két jezsuita felett gya-
korolni akarni, mely püspököt meg nem illet, kijelenté

a. császárnénak, hogy a meghitt két jezsuita csak úgy

fog Bécsbe jönni, ha biztosíttatnak, hogy önállóságuk

.semmi csorbát nem fog szenvedni. A kormány úgy
oldotta meg a kérdést, hogy a két jezsuita helyett két

más olasz papot hozatott Bécsbe, mi felett a jezsuiták

siettek megelégedésöket nyilvánítani.

Austria azonban, melyben semmi oly nehezen nem

megy mint a javítás, ez egyszer, bár lassan, mégis tovább

iiient a megkezdett úton s elvett'e.a jezsuitáktól a könyv-

vizsgálat jogát, melyet eddig kizárólag gyakoroltak. Al-

va r e z portugali jezsuita latin nyelvtana elvettetett és

több jezsuita munka betiltatott. Több aristokrata csa-

lád kivette fiait a jezsuita kollégiumokból .és külföldi

intézetekbe küldte.

Bármily csekélyek voltak e veszteségek, a jezsui-

ták igen zokon vették azokat. Az érsek új okot adott
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nekik a fájdalomra, midn a fiatal papság feletf eddig

kizárólag gyakorolt felgyeletöket beszüntette s kü-"

lön papi semináriumot állított fel, melyben világi-

felügyelket alkalmazott. Elrendelte egyszersmind,

hogy a jezsuiták nyilt engedély nélkül ne lehessenek

világi papok és apácák, gyóntatói, hogy az érsek

engedelme nélkül missióba ne járhassanak, s hogy
aki közölök a papi rendek felvételére akar bocsáttatni,

ugyanazon vizsgának legyen alávetve, melyet; más theo-

^ logiai jelplteknek le kell tenuiök. Hogy e rendeleteknek

BÚlyt adjon, újra kihii'dettette a trindenti zsinat azon'

kánonait, melyek a jezsuitákat a püspökök törvényható-

ságának alárendelik. A jezsuiták ez ellenében ül. Pál

és XTTT. Gergely bulláira hivatkoztak, melyek a társasá-

got minden egyházi és világi törvényhatóság alól kivet-

ték, de egyi'észt a kormány addig nem tápasztalt erélye,

másrészt azon küzdelmek folytán, melyeket e társaság-

nak ugyanekkor más országokban vívnia kellett, Becs-

ben mérsékelték magokat ; felhagytak az érsek hatósága

feletti vitával, remélvén, hogy más oldalon neki kerül-

hetnek a különben is következetlen Migazzinak.

M i g á z z i ugyanis egy Muratori Lajos nev
áldozárnak ájtatossági könyvét ajánlotta volt megyéje

'

híveinek használatra. E könyv egészséges elveket tar-

talmazott, s.mint ilyen már rég magára vonta volt

a" jezsuiták haragját. P 1 a z z a Benedek hosszú munkát

írt ellene s igyekezett azt az Indexi-e juttatni, ami azon-

ban nem sikerült. E könyv segélyével most a jezsuiták

Migazzit eretnekként akarták az udvarnak bemutatni. A
császári hercegnk gyóntatója, ajezsuita L a u e r Ferenc



az udvarnál úton útfélen szidta e könyvet, s annak egy

példányát elexequálta a fhercegnktl, kiknél az asz-

talon találta. Mária Terézia ezt megtudván, Migazzit

kérdezte meg. ama könyv tartalma fell s az értekezés

eredménye az lett, hogy Lauer elcsapatott gyóntatói hi-

vatalából.
-

-

Nem sikerülvén a jezsuitáknak az érseket az üd-.

varnál befeketíteni, Eómában igyekeztek veszett hírét

költeni. Xm. Kelemen sietett is meginteni Migazzit, ne

okozzon szomorúságot kedves jezsuitáinak. A bqcsi pápai

nuncius, Crivel|li bibornok megbízatott a vádlottal

szentsége nézeteit közölni, mire Migazzi egy emlék-

iratban védte magát, melyben sok alázatosság és men-

tegetdzés után a többi közt ezeket írta :

„Számos évek óta a tanügy a jezsuiták kezére volt

bízva, kik azt bizonyos tekintetben korlátlan hatalom-

mal kezelték. E téren minden az önkényöktl függött.

De ez nem vált a tudományok elnyére. A tudományok

sülyédesnek indultak, mit uralkodónénk .megtudván, se-

gíteni kivánt rajtok.
— Ezenkívül számos oly dolgot ta-r

láltam a társaság intézeteiben, melyet nem helyeselhet-

tem. Észrevettem, hogy a társaság els alapszabályait

nem követi többé." stb.
' "

Áttér aztán Migazzi saját'mködésére s így szól:

„Amint ez egyház igazgatása reám bízatott, els gon-.

dom volt oly papságot nevelni, mint a kánonok és ma-

gasztos hivatásuk igényelnek. Ez okból figyelmemet
azon kispapokra fordítottam, kiket eldeim megszoktak
volt a jezsuiták felügyeletére bízni. Csakhamar észre-

vettem, hogy nincs köztök fegyelem, hogy sem erkölcseik,
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sem küls tisztességökrl , sem anyagi szükségeikrl

gondoskodva nem volt. Nehogy tehát kötelességemet

elmulaszszam, s hogy a jezsuiták iránti barátságomnak és

hajlandóságomnak jelét adjam, figyelmeztettem a páter

provinciálist s a ház rektorát, hogy e hajokon. segítse-,

nek. Egy egész évet adtam nekik a rend helyreállítására,

egyszersmind értésökre adván, hogy ha figyelmezteté-

semre nem hajtanak, nem vehetik rósz néven, ha a fiatal

papok feletti felügyeletrl más módon fogok intéz-

kedni. Intéseim azonban sikeretlenek voltak. Eényes

Ígéreteket kaptam a jezsuitáktól, de egj bett sem tar-

tották meg belölök. Intéseimet sokszor ismételtem. De
a jezsuiták ahelyett, hogy szavamra hajtanának, min-

denféle mesterfogással igyekeztek erszakkal s akaratom

ellenére megtartani azon jogokat, melyeket önkényt

meghagytam volna nekik, ha kivánataimnak eleget tesz-

nek. Ennek dacára bevártam a kitzött év leteltét."

„Látván azonban, hogy a bajok, melyek ellen pa-

naszt emeltem, folyvást tartanak, a fiatal theologusokat

két világi pap felügyelete alá írendeltem. A jezsuiták

ezen nagyon felháborodtak s kitartásom még növelte

gy^löletöket.
"

„De térjünk át egj más panaszra. Két jezsuita,

végzi a köny^^-vizsgálatot, az érsek által alkalmazva.

Hivatalba léptemkor csak egyet találtam, mert a másik

meghalt volt. A jezsuiták azonban helyébe új censort

neveztek, anélkül, hogy engem csak értesítettek volna

is. Vonakodtam t elismerni, míg beleegyezésemet meg
nem kapta. Mert azt csak nem tíírhettem, hogy oly em-
ber, kit még névrl sem ismertem, képviselje szemé-
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lyemet. Méltóságom, a józanész s a rend úgy Mvánta,.

hogy ez eljárás ellen fellépjek.''

„Papi seminárramot állítottam s ez az isteni . ke-'

gyelem hatása. A felügyeletet felette a jezsuitákra bíz-

tam volna, ha hajlandóknak mutatkoztak volna azokat^

kiket rajok bízni készültem, illendökép nevelni s a ká-

nonok értelmében tanítani. De mi mindent nem tettek,

hogy elre nyújtott tanácsaimat meghiiísíthassák ! Mi
hasznom volt évekig tartó türelmembl ? Mindezek da-,

cára mégis mindig iigy viseltem magamat a jezsuiták

iránt, hogy felszólítom ket, hozzanak fel jogi okot elle-

nem annak bizonyítására, hogy részrehajló voltam elle-

nök
, vagy bármiként kedvet mutattam volna nekik

ártani." ,

„Ennek dacára folyton gyanúsítottak s a következ

körülményt használták ürügyül ellenem."-

„Nem akartam megengedni, hogy k, nyílt en-

gedélyem nélkül világiakat gyóntassanak s az apá-

cáknál lelkészkedjenek. Elrendeltem továbbá , hogy

minden, tehát a jezsuita prédikátorok is, missióikra t-
lem kérjenek engedélyt, s akik a papi rendbe fel

akarnak vétetni, hasonlókép más jelöltekhez, vizsga^ alá

vétessenek. Mert hivatalomba léptemkor számos kü-

lönféle szerzetekbl való papot találtam, Mk keveset

tördtek a püspöki jogokkal, st azokat megvetették,

dicsekedtek vele, hogy szabadon, kényök szerint ke--

zelhetik a szentségeket s azt hirdették, hogy még
azon esetekre nézve is teljesen függetlenek a püspö-

köktl, melyekben a tridenti zsinat végzései szerint a

püspöki hatalomnak alávetvék. Ügy hiszem tehát,
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méltóságom megkívánta, hogy értésökre adjam, mivel

^^
tartoznak nekem. Megújítám a tridenti zsinat dekré-

•^tnmát, mert sokan úgy tettek, mintha mitsem tudná-

^
nak felle."

• •

„Különben a jezsuiták iránti jóságom s elzé-

kenységem ismeretes ; és miutáii, mint haliám,- néme-

lyek azt hitték, hogy tanaikról rósz véleménynyel va-

gyok, • a- lissaboni események után csnpán a jezsuitákat

vettem ki azon törvények alól, melyeknek a' többi szer-

zetek azontúl is alávetve maradtak."

„Végre megtörtént, hogy a censura néhány je-

zsuita munkáját elvetette. Ez alkalommal kérdeztek,

mit tartok a szerzet néhány tagjának tanáról? Kije-

lentem, hogy e tant nem helyeselhetem, mert -
lelki-

ismeretem s az igazság tiltják másként gondolkozni és

másként cselekedni stb.'-
"

Az érsek e mentegetdzö irata egyiránt jellemz
a jezsuitákra és reá magára nézve. Migazzi egyik pártot

sem akarta ellenségévé tenni, eleget akart tenni úgy a

a jezsuita-ellenes áramlatnak, melyet Kaunitz és

VanSwieten vittek a kormányba, s másrészt jó

barátságban maradni Rómával és a jezsuitákkal. Mutáu
az els vihart, melytl Rómából félt, ez irat által fejérl

elhárítottnak gondolta, ismét a kormánynak igyekezett

kedvében járni, s az István-templom kapujára egy ité-

; letet szögeztetett ki, melyben N e um a i e r jezsuitának

Augsburgban a probabilismusról hirdetett tanát elátkozta.

Egyszersmind semináriumában a haladottabb theologiai

uézeteknek hódoló tanárokat alkalmazott, s a tanítvá-

nyoknak némely szabadabb szellem, a jezsuiták ellen



írt munkák olvasását is megengedte. Ezáltal megnyerte
Kaunitz s általa az udvar barátságát.

A jezsuiták belátták, bogy Migazzit csak úgy;

nyerhetik meg, ha hiúságának hízelegnek s nagyobb

dicsségre segítik, mint mint az udvar nyújthat neki.

Megszerezték neki a bíbornoki kalapot, melyhez a pápa
azon feltételt kötötte, hogy csapjon fel a jezsuiták párt-

fogójává, amit Migazzi a veres kalap kedveért sietett is

megtenni.

Mily jellemtelenül tudta az érsek véleményét s

magatartását változtatni, bebizonyította 1766-ban is,

midn egy „de l'autorité du clergé et dii pouvoir duMa-

gistrat politique sur l'exercice des fouctions du Ministére

ecclesiastique" cím francia munka Bécsben elterjedni

kezdett. A seminárium elöljárói Stöger és Hoff-
mann e könyv feletti véleményökröl megkérdeztettek

s miután a világi hatalomjavára nyilatkoztak, a bíbornok

éltök végéig éreztette velk haragját. „Kígyókat neveltem

saját keblemen" — monda, értvén alatta semináriuma

tanárait s tanítványait, kiknek néhány év eltt maga
tette lehetvé a római tanokat Pebronius és a gallikán

egyház szabadabb tanaival felcserélni. E kísérleteken

kívül tett mást is, hogy a római udvarnak s a jezsuiták-

nak kegyét megnyerje. Teljesen ez utóbbiakra bízta

magát sMustia Miklós és Kerens Henrik
csakhamar korlátlan urai lettek az érseknek. Nézeteinek

megváltozása által azonban legtöbbet semiháriumának

kellett szenvednie. Ami négy év alatt sok gonddal fél-

építtetett, rövid id alatt ismét semmivé lett. A jó köny-

vek kivétettek a tanulók kezébl s az intézetjobb .tanárai



válogatott /üldözéseknek tétettek ki; s La a kormány
nem rködik felettök, a felségárulás vádját ki nem ke-

rülték volna.

A jezsuitáknak azonban Migazzi jeUemtelensége

dacára sem sikerült régi befolyásukat az udvarnál

visszanyerniök ,
st közeledett az id

, melyben az

Végkép elenyészend volt.

A magyarországi jezsuiták viselt dolgairól ez

idben, forduljunk ismét Toldy Istvánhoz, ki így szól:

Magyarország politikai viszonyai a 18. században

teljesen elüt képet nyújtanak a 17-kitl. A 17-ik

folytonos szabadságharcok, erszak és véres elnyomás,

a 18-ik a bels béke, gyöngeség és inegbunyászkodás
százada volt. A reactió szelleme a katbolicismus révén ,

mind jobban áthatotta a nemzetet, s oly politikai sta-

bilismus kaijaiba taszítá, hogy Mária Teréziának már

több Ízben a magyar rendek illiberálismusával gylt
meg a baja. Hy körülmények közt az udvar politikája

is megváltozott, .nem ugyan céljaiban, de eszközeiben.

Az absolutismus és katbolicismus teijesztésére nem
volt szükség többé tzhez, vashoz és kínpadhoz folya-

modni, most a törvényhozás útján valósíthatta meg
; az udyar terveit, s ami ezen nem ment, azt elérte az

administratió segélyével, melynek menetét a rendek

halvány óvásai nem valának képesek feltartóztatni. A
diadalmas trón és egyház, békés eszközökkel folyton és

zajtalanul terjesztette hatalmát, s a nemzet nyugod-
tan trte mindezt, és csak 11. Józsefnek támasztott

erélyesebb oppositiót, ki elég vigyázatlan volt, hem-
Jezsuiták tört. V. 4
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csak az ország jogaity hanem a nemes reiídek elíté-

leteit is megsérteni.

A trón és egyház hatalma a 18. században élte

aranynapjait Magyarországban, s a diadalból természe-

tesen jó rész jutott azoknak is, kik oly elkel részt vet-

tek a küzdelemben: a jezsuitáknak. III. Károly anyjától

függött, ezt pedig a jezsuiták vezették járszalagon. Ily

módon a szabadságharc vívmányai a gyakorlatban sem-

mivé lettek, s a protestánsoknak a törvényben bizto-

sított jogegyenlség helyett be kellett érniök némi ^

hiányos türelemmel, melynek mértéke a hatalmasak

szeszélyétl függött. Arról, hogy az országgylések

felszólaljanak a jezsuiták ellen, többé szó sem volt ;

st az 1715: 73. törvénycikk az országgylésen, ülést

és szavazatot adott a szerzetnek ,- rendelvén , -hogy
ezentúl két benszülött tagja fog a karok és rendek

tábláján üM, De a jezsuiták, bár ekként legmerészebb

vágyaik is kielégíttettek, nem hagytak fel a protestán-

sok üldözésével s oly erszakosan terjesztették befo-

lyásukat, hogy végre a 18. század szolgai szeUemü

rendéi is megsokallták.

Mária Terézia azonban mindössze megtiltotta

nekik a koldulást, mert e ,,kolduló szerzet" már any-

nyira felgazdagodott, hogy nem szorult többé az ala-

mizsnára. St Erdély még csak ezentúl nyittatott meg
törvényesen a szerzet eltt, midn az 1744-ki törvé-

nyek azt ismét befogadták, minek folytán Bács, Jege-

nye, Bogártelke, Kajártó, Tiburc és Monostor ismét

a szerzet kezébe kerültek. -
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Eközben azon lltaláhos mozgalom, mely Európá-

ban a jezsuiták ellen megindult, s már számos katlioli-

kiis országban elüzetésökre vezetett, Magyarországba is

behatott, s már nemcsak világiak, hanem elkel pa-

pok is felléptek a szerzet ellen. Barkóczy Ferenc,

egri püspök 1770 táján nyiltan kárhoztatta a jezsui-

ták tanrendszerét, s papnöveldéjébl kitette a jezsuita

tanárokat. Más püspökök is követték példáját s a se-

mináriumok, melyek mindeddig jezsuita kézbéíi voltak,

lassanként világi papokat nyertek tanárokul. Yégre
midn a pápa elrendelte a szerzet feloszlatását, Mária

Terézia - Magyarországon is feloszlatta a Jézus-társa-

ságot.

A „kolduló szerzet" vagyonát feloszlatásakor Ma-

gyarországban Lányi, kath. egyháztörténetében tiz mil-

lióra becsüli, az akkori pénzérték szerint. Volt 19

házuk, 18 koUegiumjuk s 11 missiójuk, tehát 48 te-

lepbl demoralizálták a népet. Hivatalos adatok sze-

rint volt 1773-ban Bazinban 5, Besztercebányán 38,

Brassóban 3, Szakolczán 28, Szathmárban 6, Székes-

Fehérvártt 20^ Nagy -Bányán 6, Esztergoniban 11,

Eels-Bányán 3, Ungvártt 15, Túróéban 7, Zsolnán

7, Egerben 32, Eperjesen 17, Trencsénben 71, G-yön-

gyösön 6, Gyrött 47, Komáromban 21, Kszegen 16,

Lipótvártt 3, Moticskán 3, Sárospatakon 8, Pozsony-
ban 37, Rozsnyón 8, Selmecen 16,, Szélaknán 12,

Eiüméban 23, Pozsegában, Varasdon s Zágrábban 78,

Liptó-Szentmiklóson 4 jezsuita stb.

4*
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XLV. Fejezet.

(XIV. Kelemen. — A Jézus-társasíig eltörlése. — Az eltörlö breve.)

Lassanként majd minden katholikus országban be-

borult a jezsuiták láthatára. Ha ez idben oly ember ül'

a pápák csalhatatlan székén
,

kinek csak egy parányi

érzéke is van a világ politikai szükségei iránt, át kellett

volna látnia, hogy akarva nem akarva engednie kell.

Xm. Xelemen azonban rövidlátó
,
a jezsuiták jársza-

lagán vezetett pap volt s ezzel — minden meg vaíi

mondva. Á jezsuiták generálisa, Eicci Lrinc telebe-

szelte a fejét azzal, hogy az egyház a jezsuitákkal áll

és bukik.
"

Azon bullát,, melyet XIIL Kelem eu, e befo-

lyás járma alatt nyögve, monitorium neve alatt Parma

hercegéhez intézett volt, minden kath. állam önmaga
elleni támadásnak tekintette. Az államok érezték,

hogy itt nem egy kis hercegség érdeke, hanem a vi-

lági hatalom sorsa forog kérdésben s hogy ez ügyet

mindnyájok közös ügyének kell tekinteniök, ha nem

akarják, hogy utóbb a pápa velk is így bánjék. A
Bourbon udvarok egyesülten a bulla visszavonását
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kitánták. De a pápát nem lehetett észre téríteni; seni

a pármai herceget feloldani, sem a jezsuitákat eltö-

rölni nem akarta.

'. A rábeszélés és kérés nem használván, a- Bour-

bon udvarok fegyverrel igyekeztek támogatni követe-

lésöket. Az olasz köztársaságok hasonlókép a pápa

ellen nyilatkoztak. Velencében, Génuában, Monacóban

s egyebütt dob és trombitaszó mellett kihirdettetett,

hogy a pápának nincs joga állami ügyekbe avatkozni.

Sicilia királya Benaventot és Pontecorvot, Franciaor-

szág pedig Avignon grófságot rakta meg fegyveresekkel.

A római udvar nagyon megijedt. Nem volt sem pénze

sem katonája a védelemre, a nép zajongni kezdett s

hangosan elitélte a kúria esztelen politikáját. Ekkor,

midn a veszély tetpontra hágott s a kúria már ^ az.

egyházi állam elfoglaltatásától tartott, halt meg Xm.
Kelemen 1769. febr. 2-kán apoplexiában.

r Á jezsuiták a pápa halálában természetesen csu-

dát láttak. E csuda dacára azonban remény és féle-

lem uralkodtak Rómában. A couclávébau, mely Kele-

men halálát követte
,

a jezsuiták minden erejöket

megfeszítették, hogy a maguk emberét juttassák trónra.

Huszonöt bíbornokot a markukban tartottak , s ezek

segélyével biztosnak tekintették a diadalt. De r-

s i n i bíbornok s a francia Be mis ésLuines eré-

lyesen léptek fel, s ez utóbbi három jelöltet állított

fel, köztök Ganganelli Lrincet. A franciák ki-

jelentették, hogy kormányuk nem fog olyan pápát el-

ismerni, kit nem akar s fenyegették az olaszokat, hogy
ha jezsuita barátot választanak, a pápát könnyen
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Stöppani már majdnem biztos többséggel bírt, a

franciák kijelentették, bogy ba megválasztatik, bazá-

jok külön, önálló pátriárkát fog magának választani.

A zavar mind nagyobb lett, a conclave már bárom

hónapig tartott és még semmi eredményre nem ve-

zetett, üe a franciák és spanyolok erélye és kitartása

.végre gyzött s egy compromissum segélyével Gan-

ganelli máj. 19-én 45 szavazattal pápává választatott.

Ganganelli Lrinc Antal, egj orvos fia, 17Q5-

ben született Arcangeloban, s már 18 éves korában

a minoriták szerzetébe lépett. Tudományosan képzett,

békeszeret, becsületes ember volt^ Mint XIV, K e-

lemen lépett a pápai székre
•

s uralkodását azzal

kezdte, hogy az „In coena Domini"-féle hírhedett bul-

lának évenkinti felolvasását beszüntette. G-anganelli

sohsem mutatta magát a jezsuiták barátjának s azért

nagy meglepetésére szolgált a világnak, midn ural-

kodása kezdetén új búcsú-privilégiumokat adott a je-:

zsuitáknak s XV. Lajosnak megírta, liogy a szerzetet

be nem. szüntetheti. Mindkét irat nagy visszatetszést

szült mindenfelé.

E kedvezésekkel ellentétben állt az új pápa ma-

gatartása Ricci jezsuita generális irányában. Ricci
.

alatta is a pápa mindenható tanácsosa remélt marad-

hatni, de XIV. Kelemen öt magától lehetleg távol

tartani és saját önállóságát megrizni igyekezett. Meg-
vonta tle a szabad bejárást a pápához, melylyelmás
szerzetek fnökei bírtak, megizenve neki, hogy 'majd
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sem volt tisztában a pápa igazi véleménye felett.

XIV. Kelemennek els dolga volt kifelé helyreállí-

tani a békét és elsimítani azon viszályokat, melyek elde

alatt a római szék s az államok közt keletkeztek. TJd- .

variasan, tiszteletteljesen bánt a kormányokkal s kép-

viselikkel. Portugállal csakhamar kibékült. Spanyol-

ország azonban csak a jezsuiták eltörlése után volt-

hajlandó ismét összeköttetésbe lépni a pápasággal. Ná-

poly folytatta felszabadítását Róma gyámsága alól, a

többi olasz államok a Jézus-társaság eltörlésének felr

tételéhez kötötték a kibékülést. A francia, nápolyi és

spanyol bibornokok idrl idre lelkére beszéltek XIV.

Kelemennek, hogy engesztelje meg a világot a társa-^

ság eltörlése által, de ez rendesen kitéroleg válaszolt.

Az idt, melyet ily módon nyert, XIV. Kelemen

a . jezsuiták , történetének személyes tanulmányozására

fordította. Maga vizsgálta meg a levéltárakat s a leg-

több a jezsuiták mellett és eUen írt könyvet felolvíis-

tatta magának. A bibornokok zúgolódtak az ellen,

hogy kormányügyekben nem kérte tanácsukat, s fkép
rósz néven vették neki, hogy a jezsuiták dolgában oly

tartózkodó, hogy senki sem tudhatta ki, mikép véle-

kedik rólok. A jezsuiták azonban megérezték , hogy-

nem az emberök s temérdek gyalázó iratot készí-

tettek ellene és terjesztettek a nép közt.

Kelemen kétségkívül csak a kormányok kívána-

tára szánta el magát a társaság beszüntetésére. Is-

merte hatalmát és gazságát s tartott tle, ho^ a

Jézus-társaság fellázadva, nagy csorbát üthet a pápa
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tekintélyén. Ez okból a dolgot lehetleg halogatni s a~

kormányokat szóval tartani igyekezett.- De ez örökké

nem tarthatott. Á kormányok mind hangosabban kö-

vetelték a szerzet beszüntetését s végre már tenni is

kellett valamit. -

XIV. Kelemen azon kezdte, hogy 1772. septem-,

bérben a római jezsuita semináriumot bezáratta s a

prokurátoroktl számadást követelt. Kora reggel ka-

tonaság szállta meg a semináriumot, három bíbornok

összehítta a jezsuitákat és növendékeket s, kijelenté

nekik, hogy el vannak bocsátva. Nagy csapás volt a

-

jezsuitákra nézve elveszteni ez intézetet, melyben négy

pápát, 96 bíbornokot s temérdek püspököt és szerzet-

fnököt dressiroztak saját céljaikra. Alkalmul ez inté-

zet beszüntetésére a benne uralkodott rósz gazdálko-

dás szolgált, mely azt nagy adósságba keverte. A
jezsuiták, hogy a tehertl megszabaduljanak, adóssá-

/.gaikát egyszeren eltagadták, mibl botrányos per

támadt, mely csak a szerzet megszntével ért véget.

Két hónappal utóbb a frascatti-i seminárium is

beszüntettetett. 1773. februárban Kelemen még ko-

molyabb rendszabályokhoz nyúlt. Malvezzi bibornokot

és bolognai érseket felhatalmazta,, hogy megyéjében

^^ a jezsuiták minden házát és kollégiumát megvizsgálja

s. ahol zavart talál, azokat beszüntesse. Malvezzi

Cento városában kezdte a vizsgálatot ; a jezsuiták le-

véltárát lepecsételte, számadásaikat lefoglalta s a szer-

zeteseknek értésökre adta, hogy ezentúl kizárólag neki

tartoznak engedelmeskedni. Erre Bolognába utazott s

az ott lev négy jezsuita kollégium rektorát magához



Mvatta, s kijelenté nekik, hogy ezentúl lesz elöljá-

rójuk. A levéltárak itt is lepecsételtettek, á számadá-

sok lefoglaltattak, az újoncok liazaküldettek s iskoláik

bezárattak. Az érsek megparancsolta a jezsuitáknak, hogy

tegyék le ruhájokats legyenek világi papokká. A jezsui-

ták azonban e rendeletnek nem engedelmeskedtek 's

ellene orvoslatért a pápához folyamodtak. Kelemen azon-

ban rendreutasította az engedetlen barátokat. Midn

pedig a jezsuiták a pápa levele eltt sem hajoltak meg,
Malvezzi Belgrado rektort elfogatta, s azon tanít-

ványokat, kik a jezsuita ruhát nem akarták letenni, a

püspöki semináriumba vitette, hol a bn egyenruhája

rlok levétetett. Hasonló sors érte a jezsuitákat Ferrá-

rában, Anconában s az egyházi állam más városaiban.

Kelemen ezalatt még mindig titkolta terveit. Nagy

óvatossággal járt el s gyakran egész éjjeken át dolgozott

íróasztalánál. A jezsuiták, el levén elttökaz udvari ár-

mányok útja zárva, fenyegetések és jóslatok által igye-'

keztek a pápára ráijeszteni. Az utcákon s magában a

Vatikánban gúnyiratokat ragasztottak a falra a pápa el-

len s nyilvános lapokban felszólították a népet, imádkoz-

zék Kelemenért, ki nemsokára meg fog halni.
"

De Kelemenben végre is gyzött a becsületesség a

félelmen. Azon brevét, melylyel a Jézus-társaságot be-

szüntetend volt, már 1773. közepén elkészítette. Kö-

zölte elbb az európai kormányokkal, aztán néhány

meghitt theologusával s bíbornokával s végre július

21-kén aláírta. Mindez azonban a legnagyobb titokban

történt.



58

Augustusban egy külön congregátióba Mtta Co r-

sini, Morefaschi, Caraffa, Zelada és 0ó-

soli bíbornokokat, a congregátió titkárává Ma ce do-

nit, assessorrá Alb anit nevezte s meghitt még két

tbeologust, M am a c h i domonkos- és M o n f e r r a t o

Kiistóf ferenci-barátot. E congregátió összebívásának

oka, valamint tárgya, melyet a Jézus-társaság eltörlésé-

nek gyakorlati keresztülvitele képezett, titokban tartat-

tak. Kicci generális mindent elkövetett, bogy e congre-

gátió néhány tagját magának megnyerje, de ezúttal

sikertelenül. A meghivottak augusztus 9-étl 15-éig

tanácskoztak s augusztus 16-kán felolvastatott elttök

XIV. Kelemennek a Jézus-társaságot eltörl brevéje.

A nagyfontosságú okmány így szól :

„XIV. Kelemen, római pápa, örökké tartó emléke-

zetül !

„Urunk és Idvezítönk, Jézus Ejísztus, kit a pró-

féták elre is békefejedelemképen jósoltak meg , s e

világon történt megjelenésekor maga is olyannak je-

jelenté ki magát a pásztorok eltt az angyalok által, s

végre mennybemenetele eltt ismételve hagyta hátra ,e

békét tanítványainak, miután istent, az ö atyját kien-

gesztelte volna és kereszthalála által mind az égben,

mind a földön békét szerzett, s az apostoloknak is

a kiengesztelés hivatalát adta át s velk a ki-

engesztelés, szavát közölte volna, hogy mint Krisztus

követei, ki nem az egyenetlenkedés, hanem a béke és

szeretet istene, a világnak békét hirdessenek s igyeke-

zetöket és szorgalmukat különösen oda fordítsák, hogy a

Krisztusban születettek a lélek egyességet a béke- kö-
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teléke által megtartsák, mint egy test és egy lélek, s

egyszersmind a hivatás egyenl reményével is biijanak,

mire azonban el nem juthatunk ,
ha csak nagy Ger-

gely mondása szerint életpályánkat embertársainkéval

egyesült szellemben nem folytatjuk.

, „A kiengesztelési hivatásnak épen e számunkra

onnan felülrl különös úton küldött és ránkbizott ta-

nánál és hatalmánál fogva vettük mi, mihelyest
—

egészen érdemetlenül — a szt. Péter székére emel^

tettünk, eszünkbe mindenekeltt,, és tartottuk éjjel-

nappal szemeink eltt s véstük mélyen szivünkbe azt,

és törekedtünk mindenekí^lött leginkább arra, hogy e

hivatásnak teljes ernkbl eleget tegyünk. Evégbl
folytonosan kértük isten segítségét, hogy béke-gondo-
latokat és terveket lehelljen lelkünkbe és annak elér-

hetésére a legbiztosabb és legcélszerbb utat kimu-

tassa. S mivel pedig igen jól tudjuk, hogy isten ta-

nácsa folytán országok és nemzetek fölébe vagyunk

helyheztetve, . hogy az urnák szljében s a keresztény

vallás épületének, melynél Krisztus a szegletk, meg-
tartására gyomláljunk, romboljunk és rontsunk, és

pusztítsunk, építsünk és plántáljunk, ez okból érzel-'

mnk és komoly elhatározásunk mindig oda volt irá-

nyozva, hogy ámbár a keresztény világ nyugalniáért

és megelégedéseért semmit sem mulasztottunk el vagy

hagytunk abba, mi bármely módon az építésre és

plántálásra alkalmas lehetett, másfell ,
ha épen az

általános szeretetnek e köteléke követelte, mindannak

elpusztítására és kiirtására is épen oly készségesek

és hajlandók valánk, ami nekünk talán a legkedve-
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sebl) és legkellemesebb is lehetett és mit' ár legne-

gyobb fájdalom és keserség nélkül nemigen tudtmik

nélkülözni. -

„Azon eszközök között, melyek a kath. közösség

javára és jóllétének fentartására legtöbbet segítettek, a

szerzetes rendek bizonyára els helyet érdemelnek.

Általuk nyerte a keresztyén egyház minden idben

legnagyobb fényét, oltalmát és elnyét. Ugyanez okból

az apostoli szék nemcsak, hogy helyben hagyá és ol-

talmazá, de st gyakori jótéteményekkel , szabadsá--,

gokkal, szabadalmakkal és eljogokkal is felruházá

-azokat, hogy annál inkább készek és hajlandók legye-,

nek, az istenes dolgokat és a vallást gyakorolni, a

keresztyéneket oktatásaik és példáik által jó erköl-

csöki'e szoktatni s a hivk között a hitnek egységét

fenntartani és megersíteni. De miután most már

annyira ment a dolog, hogy egy ilyen szerzetesrend

a kivánt hasznot és elnyt, mely alapításakor szán-

dékba vétetett, vagy egyátalában többé néni hozza be,'

vagy pedig úgy vétetett észre,' hogy inkább még kárt

okozott s a népek nyugalmát inkább zavarta, mint

elmozdította : ugyanazon apostoli szék, mely e rend

megalapítására tekintélyét és hatalmát használta fel,

most nem kételkedik annak vagy új törvényeket el-

írni, vagy a régi fegyelmet ismét helyreállítani, vagji

pedig azt véglegesen megszüntetni és elpusztítani."

„Amaz észrevételre, hogy a szerzetes rendek szer-

fölött való különbfélesége isten egyházában sajnos za^

varokat von maga után, a lateráni negyedik közönséges

egyházi gylésen megtiltatott uj rendeket alapítani s más
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mint már helyben hagyott rendekbe lépni. III. Ince

azonkívül azt is megparancsolta, hogy mindenki, aki

egy rendházat akar alapítani, a már helyeselt rendek

valamelyikének szabályait és intézményeit tartozzék

választani. •

„Ebbl az következett, hogy többé a római pápa

különös engedélye nélkül rendet nem szabad alapítani

s még ; pedig jogszerííleg, mert ha új kongregácziók

nagyobb tökéletesség elérése végett alapíttatnak, akkor

elbb az apóst, szentszék jövendbeli életmódjuk alak-

ját kellleg megfontolni és megvizsgálni tartozik,

nehogy a nagyobb jó és szent élet örve alatt nagyobb
károk és gonoszabb eredmények köv.etkezzenek be."

Ezután a pápai bréve hosszadalmasan elszám-

lálja mindazon kolduló és egyébféle szerzetes rendeket,

melyeket „féktelen tolakodásuk" és „megfoghatatlan
szemtelenségök" miatt egyik-másik elbbi pápa kény-
telen volt megszüntetni. Terünk nem engedvén, hogy
e roppant nagy terjedelm pápai okmányt egészen kö-

zöljük, jónak látjuk áttérni a bréve tulajdonképeni cél^

járat. i. a jezsuita-rend eltöröltetésére.

„Miután mi a felsorolt és azokhoz hasonló fon-

tos érvényes példákat fontolóra vettük és mitsem

, óhajtunk buzgóbban, minthogy az alább közzéteend

határozatot nyugodt kedélylyel és biztos lépéssel hoz-

hassuk, sem szorgalmat sem vizsgálatot nem mulasz-

tottunk el, hogy mindazt megtudhassuk és tapaszta-

- lásunk alá hozhassuk, ami ama szerzetesrend erede-

tére, folyamatára és jelenlegi állapotára vonatkozik, mely

közönségesen Jézustársaságának neveztetik.
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„Yizsgálatainkban úgy találtut, hogy e rend

szeiit alapítójától a lelkek üdvére, az eretnekek s kü-

lönösen a hitetlenek megtérítésére ,
a jámborság és

vallásosság elmozdítására állíttatott fel. Hogy e szer-

fölött kívánatos célt annál szerencsésebben és köny-

nyebben elérhessék, mind az egész közönségnél áta-

lában, mind pedig az egyeseknél különösen az evan-

géliumi szegénység legszigorúbb fogadalmát hozták

be; csakis a kollégiumok voltak az alól kivéve, me-

lyek a tudományoknak és mvészeteknek voltak szen-

télye és jövedelmekkel volt szabad bírniok, mindazáltal

csak olyformán, hogy azokból a társaságnak magának

elnyére, hasznára vagy használatára semmit se le-

hessen fordítani.

„Ilyen s más hasonló szent törvények alatt ha-

gyatott helyben legelször a Jézus-társasága boldog

emlékezet eldünk, ni. Pál pápa által 1540. okt.

. 27-én kelt bullájában és adatott neki engedély, tör-

vényeket és alapszabályokat készítem, melyek által a

társaság legjobban sikerülhet és boldogulhat. És jól-

lehet, hogy ni. Pál pápa .e társulatot kezdetben csakis

60 tagot számlálható szk körre szorította, de már

1543. márc. 27-én kelt brevéjében mindazoknak meg-

engedé a társulatba lépni, kiket az elöljárók fölvenni

tanácsosnak és szükségesnek láttak. Azután ugyan-
csak ez a ni. Pál pápa 1549. dec. 15-én kelt brevé-

jében a társaságot még igen sok és tekintélyes ki-

váltságokkal ajándékozá meg, s a többek között üieg-

parancsolta, hogy az általa elbb a rend fönök-generáí-

jainak adott ama szabadalom, mely szerint csak 20



egykázi koadjutoruk lehíessea és csak ennyien ruház-

tassanak fel ama joggal, hogy kegyelmet és tekintélyt

oszthassanak, melylyel a professzeket szokták meg--

kegyelmezni, ezentúlra minden korlátozás és megha-
tározott szám nélkül mindazokra kiterjeszthet legyen,

kiket erre az elöljáró generálok alkalmasoknak találnak.

Végre fölszabadítá az egész társulatot s annak min-

den egyes tagjait, ezek vagyonát ós javait minden kép-

zelhet püspök f- és törvényhatósága és vizsgálati

joga (cenzúra) alól és ket mindenestl a saját és

apostoli székének védelme alá vette.

„Nem kevésbbé adakozók és nagylelkek voltak

eldeink közül mások is e rend iránt. Mert ismeretes

dolog, hogy in. Gyula, lY. Pál, lY. és Y. Pius,

Xm. Gergely, Y. Sixtus, XIY. Gergely, YHI. Kele-

men, Y. Pál, XI. Leo, XY. Gergely, YHI. Orbán és

más római pápák a társulatnak már adott vagy meg-
ersített kiváltságait vagy új pótlékokkal bvítették

vagy azokat világosabban körülírták. Mindazonáltal ez

apostoli rendelet tartalmából és kifejezéseibl, eléggé

kitetszik, hogy e társulatban már mindjárt eredetekor

az égyenetlenkedés és a féltékenység sokféle magvai
csíráztak ki, st nemcsak magában a társulatban, ha-

nem a többi rendek, a világi papság, az akadémiák,

egyetemek, nyilvános oskolák, st még a fejedelmek

ellen is, kiknek államaiban k felvétettek, és hogy e

versenygések majd a fogadások minémsége és ter-

mészete, az azokra való bocsáttatás ideje, majd ismét

a tagok kizárását illet hatalom fölött, azután épen e

kitaszított rendi tagoknak a szent szertartásokra leend



bocsátása fölött --anélkül, hogy a, tridenti egyházi
tanács és V. Pius pápa rendeletei szerint a kelíö Mi-
forma és az ünnepélyes fogadás szem ; eltt tartatnék—

maj.d meg ama korlátlan
. hatalom fölött is,- melyet

e társulat elöljáró generálja magához ragadott, azután

a bels kormányzati rendszert illet tárgyak fölött

s végre a különböz tauvélemények , iskolák, szaba-
'

dalmak és kiváltságok fölött támadtak, melyeket a
:

rendes püspökök s más, egyházi vagy- világi méltósá-

gokban álló személyek hatóságukkal vagy jogaikkal

ellenkezknek állítottak. Utoljára sohasem hiányozták

a' legfontosabb vádak, melyeket e társaság tagjai ellen

emeltek, s melyek a békét s a nyugalmat a keresz-
'

ténységben nem kis mértékben veszélyeztették. :

Mindezekbl a társulat ellen sok panasz ke-

letkezett , melyeket különböz fejedelmek tekinté-

lye is" ersbített, és a melyekrl boldog emlékezet

-eldeinkhez: lY. Pál, Y. Pius és Y. SixtüS: f^Móz
sok mindenféle tudósítás érkezett. A fejedelmek kö-

zött n. Fülöp, Spanyolország dics emlékezet káth.-

• királya, ki a fontos okokat, melyek által erre ösztö- .

iiöztetett, a komoly kifogásokat, melyeket eltte; a';

spanyol inquisitió a társulat féktelen szabadalmai <^s

-kormányzati alkotmánya ellen emelt s végre ama fbb
vitás pontokat, melyeket még a társulatból is néhány

tudományos és jámbor férfi megersített, Y. Sixtus

eldünk elébe terjesztetett és nála oda vitte a dolgot,

hogy ö a társulatnak egy apostoli vizitációját:^ hatá-^

rozta és rendelte el.

„n. Fülöp király e saját megkeresését, mely a^'



legnagyobl) méltányosságon alapult, V. Sixtiis meg-

tailgatá s az apostoli vizitátor hivatalára egy püspö---

köt választott, Mt okossága, erénye és tudományossága-,

miatt átalánosan kedveltek. ]\rég egy kongregációt is

nevezett ki néhány bíbornokbl, mely e fontos ügy

bevégzésére teljes erejéveL közremködjék. De mivel

az említett V. Sixtus igen korán ragadtatott el a

halál által, ez üdvös vállalat meghiúsult és eredmény
nélkül maradott.

,,Az ö utána pápai méltóságra emelt boldog em-

lékezet XIV. Grergely . pápa, 1591. jul. 24-én kelt

bullájában, újból és a lehet legnyomatékosabban ismét

megersíté e társulatot és elrendelte, hogy mindaz.on .

szabadalmaknak, melyeket eldei a társulatnak adtak,

érvényeseknek és sértetleneknek kell maradniok, s

különösen az a kiváltság, mely által meg volt engedve,

hogy a társulat, ha tetszik, tagjait kitaszíthatja s

végleg kizárhatja, anélkül, hogy ez bárminem tör-

vényes formához kötve volna, minden elleges vizsgálat

néikül, s anélkül, hogy port kezdenie, törvényes rendet:

lövetnie és idt határoznia — habár ez azeltt ki

_- volt is kötve — szükséges volna: hanem mindezt

?: megteheti pusztán csak a tény vagy a vád belátott

;! igazsága folytán vagy bármin józan ok következtében

s a személyek és egyéb köztekintetbe vételével. Azon-

kívül mélységes titoktartást parancsolt, s a nagy egy-
házi átokkal való fenyegetés között megtiltá e társulat

intézményeit, rendeleteit-s végzéseit akár közvetlenül
- akár közvetve

, megtámadni, avagy azon bármit is

megváltoztatni. Mindazonáltal mindienkinek meghagyá
- Jezsuiták tört. V. 5



'
azt a szabadságot, hogy azt, a mi azon szaporítandó,-

kevesbítend yagy változtatandó volna, csupán csat neM,

vagy az t követend római pápáknak akár közvetlenül ^

akár az apostoli szék legátusai vagy nuiiciusai által föl-

jelentbessék, s illetleg tudomására juttathassák." ,

,,Mindez intézkedések azonban oly keveset hasz-

.' náltak arra nézve, hogy a zúgolódást és panaszokat

a társulat ellen megszüntessék, hogy st inkább a

tárjsulat tanai fölött, melyek az igazhittiségre és er-

/ kölcsöi^e nézve sok botráukoztatót foglaltak maguk-

ban, napról napra csaknem az egész föld kerekségén

a legsúlyosabb versenygések, keletkeztek. E mellett

bels és küls viszályok is álltak el s gyakran jöt-

: tek be panaszok földi javak után való telhetetlen vá-

gyaikról. Ezekbl származtak aztán mind ama világ-

- hirií zavargások, melyek az apostoli széket a legmé-

lyebb szomorúságba és kellemetlenségbe döntötték,

. mind pedig némely fejedelmeknek a társulat ellen

foganatosított ellenhatározásuk. Mikor tehát a társulat'

intézményeinek és privilégiumainak ujabb megersí-
tését kérte eldünktl, Y. Pál pápától, kénytelen volt.

azt is kérni, hogy egynehány dekrétumot, melyeket

az ötödik generális kongregációban hoztak és 1606.

szept. 4-én kelt brevéjébe szóról szóra beszoríttattak,

. megújítsa és tekintélye által megersítse..

„E dekrétumban igen kimerítleg olvasható, hogy
mind a bels zavargásokat és viszályokat a társaság-

ban, mind pedig, a panaszokat és a külskkel folyta-

tott civódásokat a generális kongregációk okozták,

csakhogy a köTCtkezö törvényt megalkothassák;
-



„„Noha társulatunk, .mely. az úrtól a hit terjesz-
tésére és a'lelkek üdvösségére alapíttatott, intézményé-
nek tulajdonképeni szolgálata által

, mely szellemi

fegyvereket használ, az egyház javára s felebarátaink

épületére a kereszt lobogója alatt végcélját, melyet

maga elébe tzött, szerencsésen elérheti, és ígj csak

6 jót akadályozná s magát a legnagyobb veszélynek
tenné ki, ha azzal is foglalkoznék, a mi világi s, a politi-

kai és állami ügyeket illeti. Ennélfogva eldeink igen
bölcsen rendelték el, hogy mivel mi az istennek szolgá-

hmk, más ügyekbe ne ártsuk magunkat, melyek hivatá-

sunkkal nem egyeznek meg. De nainthogy rendnk e

nagyon is veszedelmes idkben sok helyen és különböz

fejedelmeknél, kiknek szeretetét és hajlamát megtartani,'
szent emlékezet Ignác szent atya az isten iránti enge-

delmességgel együvé tartozónak számította, talán néme-

lyeknek vagy dicsségvágyból, vagy korai túlbuzgóságból

származott vétke miatt rósz hírbe jött, már pedig a ke-

resztényi jó hírnév múlhatatlanul szükséges, hogy gyü-
mölcsöket teremjen: ennélfogva elrendelte a kongregáció,

hogy a Tosznak, minden színétl tartózkodni kell s ezál-

tal annyira, amennyire lehet, a panaszoknak elejét kell

venni, melyek ilyen gyanúból származhatnának . Ez okból

megtiltja minden hozzánk tartozónak a jelen dekrétum

erejénél fogva határozottan és
"

komolyan, hogy efféle

áUamügyekbe, ha még felszólítva avagy ingerelve vol-

nának is rá, semmi módon ne elegyedjenek, sem semmi-

iiém kérelem, ^vagy rábeszélés folytán hivatásuktól el

ne térjenek. Ezenkívül a társaság a maga definitorjainak

igén ajánlotta, hogy minden igyekezetökkel hatalmas



;;: L módokról gondoskodjanak s ezeket határozottan
'

tüdas-

";;•, sák, hogy
— ha szükséges

— a végveszedelmet feltar-

;-;• ; tóztathássák." _

P^:; ^ „De legmélyebb szomorúságunkra úgy vettük

•i:
: észre, hogy az imént említett s ezeken kívül még sok/

^v: > más késbben alkalmazott eszköz is majdnem teljesen >

í;í
ertlen és hatálytalan maradt arra nézve, hogy annyi

i/y sók jelentékeny zavart, vádakat és panaszokat a már
; / többször említett társulat ellen . szétoszoltasson, vagy

f:' végleg megszüntethessen, és hogy ennek okáért többi

/V eldeink Vni. Orbán, IX., X.,XLés XH. Kelemen, VH.
'

,

'

Sándor és XIV. Benedek Mában fáradoztak, hogy az'

/:• egyházban az óhajtott nyugalmat ismét helyreállítsák;:

-;; Evégbl igen sok üdvös rendeletet bocsátottak ki részint

/^ . ;az iránt, hogy a jezsuitáknak szent hivatásukban semmi-

-i:f^ fele világi ügyekbe nem volna szabad elegyedniök, ré-

íV" "szint pedig ama^sajnos viszályokat és nyugtalanságolíatl

V:
^ -

illetleg, melyeket a társulat a rendes püspökök ellen,

^ a többi rendek ellen s mindennem kegyes alapítványok :,

és községek ellen Eui"ópában, Ázsiában és Amerikában,-,

a hiv Mkek nem kevés kárára s a nemzetek nem csé-

3. kély csodálkozására oly nagy" buzgósággal szítottak;

,
. seink emez intézkedései továbbá oly tantételek niagya-

rázatát is érintették, melyeket az apóst, szék mint kár- •

hozatosakat s az illemmel és erkölcsökkel nyilt éílentét-

ben állókat jogszeren elitélt; vonatkoztak azok Végre
'

/ még más felette fontos dolgokra is, melyek a keresztény,^

_ tanfogalom tisztaságának megtartására múlhatatlanul •

- szükségesek voltak, s melyekbl nem kóvésbbé napjaink- ;

;>;' ban, mint már a régibb idkben is, károk és bajok



keletkeztek, t. i. zavargások, és lázongások néhány kath.
•

országokban "s az egyMz üldöztetése Eui'ópa és Ázsia';

némely birodalmaiban.

, „Eldeinknek sok bánatot kellett érezniök a miatti,

s a többek között a jámbor emlékezet XI. Ince pápa,

szükségbl kényszerítve, annyira ment, hogy a' társa-

ságnak megtiltá újoncokat fölvenni és beavatni. Xni..

Ince pápa kényszerítettnek látta magát hasonló bünte- ;

téssel fenyegetni a társulatot és XIV. Benekek a házat

és kollégiumok motozását rendelte el Kiisztusban leg-

kedvesebb fiunknak, Portugália leghségesebb kii'ályának

birodalmában és Algarbiában. Végre az apostoli szék-

nek semmi vigasz, a társaságnak.semmi segély s a ke-

reszténységnek semmi elny nem származott abból
"^

az

apostoli levélbl, melyet közvetlen eldünktl, bold. emí.

Xin. Kelementl inkább kicsikartak (hogy oly kifeje-

zéssel éljünk, melyet elöckiink X. Gergely a lyoni közön- ;

séges egyházi gylésen használt), mint kértek és ki^

nyertek, s melyben a társaság intézménye igen ajánl-

tatik s újból megersíttetik.
^

.

„Sok és heves viharok után minden becsületes

.ember azt remélte, hogy végre fölvirradni láthatja aztr

az oly igen óhajtott napot, mely gazdag békét és nyu-
"

. gahnat hozand. Hanem a meddig e XIII. Kelemen szt.

Péter székén ült, még csak veszélyesebb és hevesebb

viharok keletkeztek. Mert minél hangosabbakká emel-

kedtek az említett társulat ellen emelt ziígolódások és

panaszok, st itt-ott a legveszélyesebb lázadások, cso-

portosulások és megtámadások is törtek ki, annál inkább
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szertetépettek a keresztényi szeretet kötelékei s a hivk
Mfei pártosködásokra, gylölködésekre és ellenségeske-

désekre ragadtattak, s végre- annyira ment a dolog,

hogy még azok is, kiknek sapáiktól örökölt kegyességök
és nagylelküségök a társulat irányában átalánosan di-

csittetett, különösen Krisztusban legkedveltebb fiaink-

Franciaország, Spanyolország, Portugália és a két Szi-

cília királyai kénytelenek voltak a jezsuitákat államaik-

ból számzni és kitisztítani, mert csak ezt láthatták
'

egyetlen és múlhatatlan eszköznek annak megakadályo-

-zására, hogy az anyaszentegyház kebelében keresztények

egymást ingereljék, naegtámadják és megsebesítsék.

Miután azonban imént említett, Krisztusban legszere-

tettebb fiaink belátták,- hogy még emez eszköz sem elég

biztos, és az egész ker. világ megnyugtatására nem

elégséges, ha .csak á társaság maga teljesen el nem

-nyomatik és föl nem fggesztetik : ez okból fenntneve-,^

zett eldünknek, Xm. Kelemennek ebbeli gondolataikat

s véleményöket ama tekintélynél fogva, melylyel bírnak,

egyesített kívánságaikkal és kéréseikkél terjesztették

elébe, hogy e módot, mint a mely leghathatósabb,

saját, alattvalóik biztonsága és az egész ker. világ

jólléte tekintetébl, bölcs tetszése szerint fogadná el.

„Hanem e pápának
'

minden sejtelmen fölül tör-

tént hirteleni halála ez ügy kimenetelét ismét egészen

félbeszakítá. Minthogy pedig isten kegyelme által,

most mi helyeztettünk szt. Péter székére, e kérések,/

követelések és kivánatok azonnal hozzánk is elérkezé-''

nek, melyeket egyszersmind különböz s más tisztes,

tudós és istenfél férfiak is támogattak.



„Hogy azonban egy ilyen fontos és megfonto-

lásra méltó ügyben a legbiztosabb elhatározásra jut-
"

hassunk : idt vettünk magunknak arra, hogy nemcsak -

a dolgot szorgalmatosan kipubatoljuki azt bölcsen meg-

fontoljuk, hanem hogy sok sóhajtással és folytonos'

imádkozás között egyszersmind a -világosság -atyjától

is gyáinolítást és segélyt könyöröghessünk. E kére-

lemnél valamennyi hivk imádsága és a kegyesség .

tettei, által is támogattattuk magunkat isten' 'eltt. A
többek között ki akartuk puhatolni azt is, hogy mi-^

nem alapon nyugszik azon átalánosan elfogadott vé-

lemény, mintha a Jézus-társasága a tridenti zsinaton -

helyben hagyatott és megersíttetett volna. De mi

érrl annak tauácskozmányai között semmit sem ta-

láltunk többet, csak annyit, hogy az átalános deki^e-

tum által kivétetett, melyben a többi szerzetes . ren-

deknek megparancsolva ln, miszerint az újonc-évek

bevégezte után az alkalmasoknak talált újoncokat vagy .

azonnal fölavatás alá kell bocsátani vagy a zárdából

el kell távolítani. St ellenkezleg épen e szent zsinat

azt nyilvánítja, hogy semmiféle, újítást behozni vagy'
eltiltani nem akar, és hogy a Jézus-társasága is jám- -

bor alapítási célja szerint, mely az apostoli szentszék

által is megersíttetett, szolgáljon istennek és egy-'
házának. ^ \ _

•

, „Ennélfogva oly sok és annyira szükséges esz-

közök felhasználása után, bízván az isteni szellem ;;

sugallatában és gyámolításában s egyszersmind hiva- ;

talos kötelességünk által is kényszeríttetve, hogy a

kereszténység nyugalmát és békéjét megtartsuk, táp-



láljut és megersítsük s teljes eröntböl mindazt M-

pusztitsnk, mi annak, habár a legcsekélyebb mérvbeu ;

is ártalmára letetne; és. miután különben is észre-

vettük, bogy a többször említett társaság nem teríni

meg többé ama -gazdag gyümölcsöket és nem szerez-

heti meg azt a hasznot, a miért alapíttatott, oly sokv

eldünktl helyeseltetett és annyi kiváltsággál felrn-

háztatott, st hogy már alig vagy talán teljességgel .

nem is lehetséges, hogy amig az* fennáll, íiz egyház

valódi és állandó békéje ismét helyreállíttassék ;
—

ennélfogva e fontos indokok által vezéreltetve s egyéb
"

okokból is, melyeket az okosság s az egyetemes egy-

ház legjobb kormányzata parancsol, s melyeket mi

szivünkbe zárva tartunk, eldeinknek s különösen X;

Gergelynek példája után a lyoni zsinaton, amennyiben
a jelen esetben is oly társaságról van szó, mely minddn-

tézménye, mind kiváltságai folytán a kolduló rendek-

hez tartozik, az apostoli hatalom teljességébl mefí-^

tett bölcs megfontolással az említett társulatot meg-

szüntetjük, elnyomjuk, kioltjuk, elpusztítjuk és min-;

dennemü hivatalaikat, szolgálataikat és kormányzatnkat,

hazaikat, iskoláikat. . és kollégiumaikat, kórházaikat,,

raktáraikat s mindennem gyülekez helyeiket fel-

függesztjük^ legyenek "azok bármelyik birodalomban,

tartományban - s bármin hatóság alatt, ha csak bármi-

módon hozzájok tartoznak; alapszabályaikat, szoká-;:

sáikat, végzéseiket, konstitucióikat, habár azok vala-

mely edicturamal, vagy apostoli helybenhagyással avagy
bármin módon megersítve lennének is, nemkülönben

mindazon kiváltságaikat, generális és speciális indul-



tumaiSat, melyelmek tartalmát; olybá Mvánjuk vétetni,
'

inintliae bullában szóról szóra fölvétettek volna, s

melyeket mi, bármin formulárékkal, megsemmisít

klausulákkal, megszorításokkal és dekrétumokkal van-

. nak is azok szerkesztve, teljesen és elégségesen kife-

jezetteknek tekintünk. S ennélfogva kijelentjük, hogy'

V a generálnak , provinciálisoknak, vizitátoroknak s az

említett társaság minden más elöljáróinak mindennem;ü

hatalmát 'mind egyházi, mind világi tekintetben meg-

szüntetjük s örökre megsemmisítettnek nyilatkoztatjuk,

s -Ugyané hatóságot és hatalmat az illet helyek rendes -

püspökeire ruházzuk egész terjedelmében azon mérték,

azon esetek, és személyek szerint s azon feltételek

alatt, melyeket alább meg fogunk magyarázni.' Ezen-

nel azt is megtiltjuk, hogy senki többé az enilített

társaságba föl nem vétethetik s beavatás avagy novi-

ciatus alá nem bocsáttathatik. Azok pedig, akik eddig

fölvétettek az egyszer vagy ünnepélyes fogadás pro-

fessiójára, eskütételök és professiójuk semmiségének .S;

más büntetéseknek terhe alatt is, melyeket saját aka-

ratunknak tartunk fel, semmi esetre sem bocsáttat-:
'

hatnak. Akarjuk, rendeljük és parancsoljuk, hogy azok,

akik jelenleg növiciátusban állanak, tüstént, azonnal,

rögtön és valósággal elbocsáttassanak. Hasonlóképen-

megtiltjuk, hogy azok, akik már az egyszer fogadás

professióját megtették, edig azonban még semmifélé

fölavatásra nem bocsáttattak, a nagyobb rendeki'e to-

vább mozdíttathassanak
, azon szin alatt, hogy a tár-

saságban már professiókat tettek, vagy azon kiváltsa-
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gok címe alatt, melyeket a társaság a tridenti zsinat

- határozatai ellenére nyert."

. „Miután azonban minden fáradozásaink és száu-

^ dekáink oda céloznak, miszerint mi, valaminthogy
. csakis az egyház hasznát és a népek nyugalmát igyek-
szünk elmozdítani, épen úgj e társulat egyes tag-

jainak is, kiket mi személyesen szeretünk
,

némi

vigaszt és segélyt óhajtanánk nyújtani, hogy menten

ininden félelemtl és nyugtalanságtól, melyiíek eddig

ki voltak téve, annál nagyobb haszonnal mvelhessék

az úr szljét s mozdíthassák el a hivek lelki üdvét :

megparancsoljuk és elrendeljük, hogy azok a tagok,-

kik csak az els fogadalmakat tették le s még nin-

csenek fölszentelve, a püspököktl meghatározandó id

alatt, mely azonban e bréve keltétl kezdve egy évnél

többre nem terjedhet, hanem csak épen arra kell, hogy

elégséges legyen, mig valamely hivatalt, szolgálatot,

vagy egy jóbarátot lehet szerezni, a házakat és kollé-

giumokat, az egyszer fogadások minden köteléke alól

fölszabadítva, véglegesen elhagyni tartoznak és oly élet-

- módot kell választaniok, melyet mindenki a maga hiva-

. tásához, erejéhez és lelkiismeretéhez mértnek fog találni'

;, az úrnak nevében."

Itta pápai bréve részletesen elsorolja, hogy a

társulat egyházi és világi, papjai a fölvétel és fölavatás

különböz stádiumaiban mihez tartsák magukat ezen-'

: túlra, és hogy miként lesznek ezután egyes társaság

tagjai a világi püspökök hatásköréberendelve. Azután'.

•igy folytatja:
•

'

;;
-
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„Egyszersmind azt is megtiltjuk, hogy senki e
;

br^ve közzététele után sem kérelem, sem folebbezés

avagy a netalán felmerülhet kételyek fölötti nyilatko-

zatokvagy vitatkozások által annak végrehajtását a lög-

csekélyebh mértékben is meggátolni ne merészelje, merf

akaijuk, hogy mostantó! fogva a rend megszntetése és

elnyomása az épen leírt módon teljesedésbe menjen, a

nékünk és ntódainknak fenntartott nagy egyházi átok

büntetésének terhe alatt, mely mindazokra, kik e ren-

deletünk végrehajtásának útja elébe akadályokat akar-

nák gördíteni, azonnal ki fog mondatni. :

„Továbbá meghagyjuk s a szent engedelmesség

erejénél fogva parancsoljuk valamennyi rendi és világi

lelkésznek, bármin állásban, méltóságban és tekintély-

ben legyenek is, s különösen azoknak, akik eddig e tár-

sulatban voltak, hogy ne merészeljenek az ellen, vagy
mellett valamit irni és beszélni, valamint e megsznte-

- tésrl és, annak okairól is : továbbá az intézményrl,

.szabályokról, konstitutióikról,. a kormányformáról, vagj'-

bármi egyéb odatartozó dologról, a pápa kifejezett en-

gedélye nélkül.sem Írásban, sem szóval nyilatkozni ne

bátorkodjanak.

„Szintúgy megtiltjuk, a nekünk és utódainknak

fenntartott átok terhe alatt mindenkinek és mindenek-

nek, hogy senki se merészeljen e megszüntetés alkalmá-

ból valakit s különösen a társulat volt tagjait gyalázni,

szidalmazni, gúnyolni vagy más utón módon megvetleg
bánni velk, akár írásban, akár szóval, akár titkosan,

akár nyilvánosan.



„Intimlí minden ker. fejedelmet, liogy a kezökbén

lev hatalommal és tekintélylyel, mely istentl i"ájofc a .

szent római egyház védelmezése és oltalmazása végett

bízatott, valamint az apostoli szék iránti tekintetbl: és

tiszteletbl is, hogy minden erejöket e jelen brévénknek

teljes végrehajtására fordítsák, s annak tartalma szerint

hasonló rendeleteket bocsássanak ki, nehogy jelen aka-

ratunk végrehajtásánál civódás; veszekedés vagy vissza-
;

vonás jöjjön létre a hivk között.

„Végre iütünk egyúttal minden keresztény embert

is és a Jézus Krisztus könyörületes szerelmére kérjük ket,

hogy mindig emiékezetökben tartsák, miszerint az égben

mindnyájunknak egy urunkvan s mindnyáján együdvezítt

imádunk, aki minket drága áron vásárolt meg, mindnyájan

egy vizi fürd által lettünk az élet igéjében Istennek újjá

született gyermekei és Krisztus örökösei; az isteni szónak

és a kath. tannak mind nyájan ugyanazon egy étkével táp-,

lálkozunk, egyenként azonban egyikünk a másik tagja és

igy szükséges, hogy egymás között mindnyájunkat az a

szeretet köteléke fzzön össze, s minden emberekkel

békében éljünk és senki a másiknak egyébbel ne tartóz- .

zék, mint azzal, hogy egymást'--s.zeressék, ráért ki fele-

barátját szereti, a törvénynek engedelmeskedik ; ellenben

a sértegetéseket, ellenségeskedést, valamint a civakodást

és ármánykodást is, mint az emberi társadálom esküdt

ellenségének találmányait, melyek, az iskolák, vélemé-

nyek, st, még keresztényi tökéletességnek is csábító cí-

mei alatt Isten egyházának megnyugtalanítására s a hi-r

vk üdvösségének megrontására gondoltattak ki és talál-

tattak fel, a lehet legnagyobb mértékben megvessék.



utalják, s végre minden erejöket megfeszítsék, hogy azt

%:yaíódi és igaz bölcseséget elnyerhessék, melyrl szt.

Jakab ír Cap. m., V., 13. stb.''

.; _
A bulla következleg . végzdik : Azt is akarjuk, ;

hogy e brévének, melyet Qgj vikárius írt alá s Qgj ma-

gas egyházi méltóságban álló személy pecsételt m&g,
másolatai és lenyomatai szintén oly ervel bírjanak, ha

elmutattatnak, mint az eredeti, mind a törvényszét

eltt, mind azonkívül. :

- - „Kelt Rómában, a nagyobbik szt. Máriánál (Santa

Maria del Maggiore), a halász gyr alatt 1773. juL

21-én, fpapságunk ötödik évében."

' E bullát, noha 1773. jul. 21-én kelt, csak ugyanez
év aug. 16-án estve nyolc órakor hirdették ki. A köz-

hírré tétel majdnem ugy ment végbe, mint ahogy a^

spanyol és- nápolyi kormány számzési dekrétumait szok-

ták kihirdetni. Az említett órában az Egyházi Államok

területén azonnal korsikai katonaság lepett el minden

jezsuita házat. A csapatokat minden egyes kollégiumba-:

egy pápai biztos követte, kinek oldalánál még néhány

rendörporoszló (sbirr) állott.

A. jezsuiták ugyan eltorlaszolták kapuikat, hanem
azok erszakkal is fólnyittattak, s valamennyi zárdabeli

embernek a refektoriumba kellett összegylni, hol aztán

a biztos a pápai bullát elttük felolvasá. A rend papjai-

nak három nap gondolkozás! idt engedtek, mely alatt

l9 kellett határozniok, hogy együtt akarnak-e élni.

egy házban egy világi pap felügyelete alatt, mi-

kor aztán, a miseáldozat kivételével, mindenféle ^api
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könyvekbl és papírokból származott, melyek nagy tö-

megekben égettettek el. Ennek következtében egynehány

jezsuitát el is fogtak és- ersen kezdettek' vallatni, bogy
minem tartalmuk volt az elégetett papíroknak; de biz

azokat sehogy sem lehetett vallomásra bírni.

Épen ennyi eredményre jutottat Eiccivel szemben

is, kit assistenseivel és titkáraival együtt szintén kihall-'

gattáttak; k' sem vallottak semmit. Pedig azt mindenki

sejtette, hogy a rend, mieltt megszüntették volna, leg-

jelentékenyebb tkéit vagy elrejtette vagy meghitt egyé-

nek által tova szállította. -

Valahányszor Eiccit e titokszeríí dolog felr kikér-

dezték
, stereotyp felelete mindig ez volt :

„Ugyan hogy találhattak volna olyasmit, ami ne-

künk sohasem volt? Az a gyanítás, hogy a társulatnak

roppant vagyonai vannak, legjobban megcáfolható az

által, hogy pénztáraink üresek, s meg nem foghatom,

hogy értelmes emberek miként hihetnek efféle mesék-

nek, melyeket csakis a köznép talált .ki, midn abból a

pompából, melylyel rendházainkban az isteni tiszteletet

megülni szoktuk, ama sejtelemre jutott, mintha mi

roppant gazdagok volnánk. Ám hiszen annyit nem lehet

eltagadni, hogy imaházaink fényesen vannak fölszerelve,

de. miként egész törekvésünk csak arra volt irányozva,

hogy mindent istennek nagyobb dicsségére tegyünk,_

úgy azt a pénzt is, melyet jámbor katholikusok ajándé-

koztak, nem a magunk hasznára, hanem a mindenható

szolgálatának szentelt egyházak fényének emelésére for-

dítottuk." V-



A generál természetesen alfeledé öiia íenüírlígj;;

a, pompás templomdiszítmények, a drágakövekkel kira-

kott szentségek, az arany és ezüst edények már azeltt^^

szintén afféle jámbor kati. hívk ajándékai voltak, s

így a jezsuitáknak nem volt annyi szükségök arra, hogy
a templomaikban látható diszítményekre oly sok kész

-pénzt pazaroljanak. Azt is elhallgatta, hogy mi történt

azokból a gyakran több ezereki'e men örökségekbl,

vmelyek a világ minden részébl Kómába összefolytak, s

- egy [szót sem szólt arról, hogy kereskedelmi üzletök

mérhetetlen jövedelmei hova lettek.

Persze a jezsuiták a fnökük ellen indított kereset-

ben akarták találni ártatlanságuk teljes bizonyítékát.

Csakis ennek halála után bocsátották közre az álKtólag

fnökük saját keze által írt perfolyamatot.

Azonban a pernek ez egész eladása hamisítás,

mely miként annak az eredeti periratokkal történt utóla-

gos összehasonlításából kitnt, egész kihallgatásokat

foglalt magában, melyek soha sem történtek meg, s.igen

sok olyat hallgatott el, melyek valóban megtörténtek.

Az egész mismást csak azért csinálták össze, hogy a

világgal elhitessék, miszerint fnökükkel szigorúan,

igaztalanul s részrehajlással bántak. De a világ nem

hagyta rászedetni magát, s a történelemben minden ha-

zugság vagy hamisítás elbb-utóbb úgyis napfényre jut:

Halála eltt, mely 1775. nov. 24-én az Angyal-
várban következett be, Eicci sajátkezüleg egy nyilatko-

zatot írt, melyben az utóvilág ítéletére appeÜál, S; ün-.

nepélyesen kijelenti, hogy a Jézus társasága- semmi:

okot sem szolgáltatott arra, hogy megszüntessék, va^



vi^íj^iBías^^r;ií^::--

lamint liogy sem érdemelte meg, hogy börtönbe

vessék. -

Most már az iitóvilág kimondotta Ítéletét s XIV.

Kelemen kárhoztató és megsemmisít bulláját helye-^

selte. És habár a loyolisták gondosan eltávolítottak is

levéltáraikból minden olyan iratot, mely ket kompro-
mittálhatta volna, a történetírás mégis napfényre hozta

az igazságot s a világ tudja, hogy mit tartson a, keresz-

tény világ e kiírthatlan undok férgeirl.

Jezsuiták tört, V. Q
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XLVI. Fejezet.

. (XIV. Kelemen meggyilkoltatása. — Az eltörlés sikeretlensége
—

A jezsuiták Oroszországban. — A pápa a társaságot Oroszország

számára visszaállítja.)

XIV. Kelemen, midn e bullát kiadta, mely-

lyel az egész világon félelem tárgyát képez s befolyá-

sával mindenhová és mindenre kiható szerzet hatalmát

megtörte, jól tudta, hogy halálos ellenségévé tette a

társadalom egy oly osztályát, mely, mint a történet szá*-

mos példákkal bizouyítá, semmi eszköztl nem riad

vissza, melylyel magát ellenségein megboszulhatja. Mi-

dn a bullát aláírta, lemondással jegyzé meg: ,,saját

halálitéletemet írtam alá."

Már kevéssel Kelemen trónralépte után különféle

mesék és jóslatok terjesztettek el a nép közt, melyek

többnyire arra mentek ki
, hogy Kelemen rövid id

miilva meg fog halni. A jezsuiták, kik e jóslatokat ter-

jesztették, általok egyrészt öt megijeszteni, másreszt a

népet halálára elkészíteni törekedtek. A Jézus-társaság

eltörlése után e fenyegetések alakjába öltöztetettjóslatok

mind erélyesebb hangon szólaltak meg. Hire járt j hogy
a jezsuiták rövid id múlva minden jogaikba s birto-



kaikba vissza fognak helyéztetiii, de hogy a pápa s azon •

ui-alkodók, kik a társaság eltörlését kívánták, nemsokára

nieg fognak halni. Midn e hírek eredetét kutatták, a

-vizsgálat egy valentanoi apácazárdáha vezetett, mint

azok forrásához. Itt volt egj B e n z^i Bernhardina nev
apáca, ki ábrándos ijöngéseiben adta magától a jósla-

tokat, melyeket aztán papok s világiak a nép közé vittek.

Néhány terjesztje e mesterségesen gyártott íjóslatoknak

elfogatott, de ezek mégsem akartak véget érni,' Ugyan-
ekkor a pápa Német-Franciaországból s máshonnan in-

téseket kapott, hogy vigyázzon magára s legyen elké-

szülve mindenre. A páduai jezsuiták ügyében kiküldött-

bizottmány vikáriusa jelentette, hogy egy jezsuita teljes

biztossággal állította, hogy a pápa a legközelebbi sz-
szel meg fog'halni. *

Kelemen ép, ers testalkatú ember volt s különö-

sen, midn a „Dominus ac redemptor nQster" bullát alá- -

írta, Idtn egészségnek örvendett. Víg kedély, mér-

sékletes életmódú ember volt, s egész fellépése annyi ert .

és ruganyosságot árult el, hogy a 69 évet senki sem

nézte volna ki belle.

Az 1774. évben a nagyhétben ebéd után egyszerre

erszakos megrázkódást érzett belsejében, s utánna er-

sen fázni kezdett. Különben nyílt és csenghangjáé
perctl fogva el volt fátyolozva, és valami sajátságos

köhögés szállta meg. Szájában s nyeldeklöjében gyula-

dást^ kapott s torkában ers égést érzett; egyúttal undor

és fuldoklás állt be, s száját kénytelen volt nyitva tartani,

hogy lélekzetet vehessen. Nemsokára koronkénti hányá-

6* -..;



sok következtek be s altestében ers, szúró fájdalmakat

érzett. Kelemennek volt ereje e bels betegség minden

jelét környezete eltt jó ideig eltitkolni, de végre, ez le-'

Vetetlenné vált. Hasa megpuadt s baja hullni kezdett ;

körmei elkezdtek lassanként elválni újjaitól. Lábában

oly gyöngeséget érzett, hogy ha néhány lépést tett, már

pihennie kellett. Gyakran úgy érezte, mintha egész bel-

seje feloszlanék, s a fájdalom annyira elvette, hogy az

ers ember néhány hét alatt csontvázzá soványodott.
'

S váljon mi volt a rendkívüli betegség, mely az

egészséges embert egyszerre levette lábáról ? XIV. Ke-

lemen pillanatig sem titkolta baját önmaga eltt s házi-^

-orvosának Dr. Matteonak mindjárt kezdetben meg-

mondta, hogy megmérgezettnek tartja magát. Az orvos

^.ellenmérgei azonban nem tették meg a várt hatást, mert

Kelement nem ásványi, hanem vegetabilis méreggel

étették meg, mely rögtön átmegy a véredényekbe. Kele-

men teste ily módon bell feltartóz hatlanul ment a vég-

feloszlás felé. September 10-én elájult, s midn ismét

magához tért, oly gyönge volt, hogy azt hitték, nem éri

meg többé a holnapot. De ers természete még nem

volt végkép megtörve. Egy héttel utóbb egész alteste

meggyuladt, mintha a rákfene esett volna belé, egy-

szersmind ers lázat kapott s borzasztó fájdalmakat

szenvedett. Végre 1774. szept. 22-én a halál véget ve-

tett kínjainak. Kelemen 69 éves korában meghalt,

miután öt évig s néhány holnapig i kormányozta az

egyházat.

Kómában mindenki tisztában volt az iránt, hogy
á pápát megmérgezték; s az általános vélemény az volt,.
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hogy úgynerezett aquétát adtak be neki, egy különös

mérget, mely leginkább Apiiában s Kalabriában ké-

készült, s mely nemcsak biztosan öl, de melynél, az adag'

szerint,. mely valakinek beadatik, biztosan M lehet szá-

mítani, mikor fog az illet meghalni. Aki még kételke-

dettvolna a mérgezésen, azt a holttest felboncolásának

meg kellett gyznie. A hulla arca sápadt, ajka fekete,

háta sárgás volt s alteste ersen meg volt dagadva. A
karon és lábakon a br alatt hamuszín vonások, más

helyeken kék foltok látszottak. A test felbontásánál a

tüd balszárnyát meggyuladva s mintegy a rákfenétl

megtámadva találták. „Mindkét része tele volt aludt vér-

rel, s midn ketté vágatott, véres nedv szivárgott ki

belle. A szív össze volt zsugorodva és kiszáradva, a

gyomor s a belek léggel telve s szintén mintegy
rákfenétl megtámadva^ voltak. A beleket

, melyek-
nek igen ers szaguk volt, rögtön félretették egy légmen-
tesen bezárt palackba. Egy órával utóbb a palack nagy
durranással szétpattant, s a belekbl kiöml gázok iszo-

nyú bzt terjesztettek el a szobában, úgy annyira, hogy
"a hulla bebalzsamozását más napra kellett halasztani.

Midn az orvosok másnap, szept. 24-én visszatér-

tek, a test már oly mértékben rothadásnak indult volt,

minben az csak mérgezés esetében szokott elfordulni.

A holttest arca és kezei megfeketültek s a br szá-

mos, utálatos nedvvel teljes hólyagokkal volt belepve,'

Midn ezek felvágattak, ugyanazon dögleletes bz ömlött

ki bellök, mely a belekbl; -a br kezdett a testrl le-

fesleui. A hát minden izma annyira felbomlásnak indult

volt, hogy a hát közepén hat hüvelyknyi szélességben
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genyedésbe ment át s két lyuk támadt rajta, melyen ke-

resztül a belekig lehetett látni. A bebalzsamozás rop-

pant nehezen ment, mert alig lehetett a holttesthez hoz-

zányúlni. A, haj mind kihullott s kénytelenek voltak a

hullát még_ a bebalzsamozás bevégezte eltt kopors(5ba

tenni, nehogy a tagok végkép széthulljanak.

Kétségen felül be van bizonyítva, hogy Kelemen

méreg által halt meg. Hogy e mérget a jezsuiták éteti-

tek meg vele, afelett Eómában senki sefn kételkedett.

XrV. Kelemen nemcsak kora legkülönb embereinek

egyike, hanem a legbecsületesebb ember volt, ki a pá,pai

széken valaha ült. Ganganelli neve élni fog míg az em-

beriség él, s a világ hálával fog neki .adózni, mint az em-

beriség, a haladás, a szabadság koronás vértanújának ;

dacára annak, hogy hiában halt meg, mert a Jézustár-

saságtól nem bíi'ta a világot megszabadítani.

Mert bármily hihetetlenül hangozzék, mégis igaz,'

hogy a Jézus-társaságnak XIV. Kelemen által történt

eltörlése inkább elvi, mint tényleges jelentséggel bírt,

s hogy a pápa akarata, .egyesülten a népek gylöle-
tével elégtelen volt a katholikus világban ezer és ezer

helyen gyökeret vert társaságot kiirtani. Már azon fo-

gadtatás is, melyben a pápai bréve néhány udvarnál

részesült, nem felelt meg Kelemen várakozásainak.

Ott, ahol a jezsuiták még tényleg fennálltak és nagy

befolyással bírtak, hol tehát épen 'gyakorlati eredmé-

nynek kellett a pápái rendeletnek lennie," ez bizal-

matlansággal fogadtatott, s id kellett rá,, míg Né-

metországban végrehajtható volt. Másrészt azon meg-



lep látvány tárul élénkbe, hogy a pápai bulla, mélynek

célja volt a jezuitismus veszedelmes hálóját széttépni,

épen nerakatholikus országokban talált ellenállásra, s a

katholikus országokból elzött szerzet Porosz- és Orosz-

országban talált menhelyet, hogy visszahelyeztetését

bevárhassa. Mert, hogy ennek ideje ismét elérkezett,

hogy á jesuitismus ismét hatalommá lett, melyet ma
is nagy mértékben bír, bár óvatosabban használ, mint

azeltt,
— ezt felesleges megmondanunk olvasóinknak.

De lássuk sorban a történt dolgokat.

A „Dominus ac redemptor noster"-féle bulla

több helyt kedveztlen fogadtatásban részesült. Oka,

éhnek az volt, mert a világ már régóta bizalmatlanul

nézett mindent, ami Kómából jött. A legkülönb ál-

lamférfiak hozzá voltak szokva, hogy igaz, szinte szót

ne halljanak Eómából s nem tudtak többé hinni a

pápának. Egy szinte, becsületes, korát legalább né-

mileg megért -pápa, mint XIY. Kelemen, oly hallat-

lan újság volt, hogy a világ jó ideig nem hitte lehe-

tségét, s a római politika e gyors változásában cselt

gyanított. Ezenfelül volt a brevében egy hely, mely
oda látszott mutatni, mintha a pápa még mindig jo-

got igényelne magának, st kedvet mutatna idegen

államok ügyeibe avatkozni. E brevében ugyanis elren-

deltetett, hogy a Jézus-társaság lefoglalt javai a püs-

pököknek adassanak át igazgatás végett.

E rendelkezés mindenfelé nagy megütközést szült.

A német, francia, spanyol st olasz államok is annyira

fenakadtak rajta, hogy sokáig kételkedtek, ha váljon elfo-

gadják-e a bullát, s több helyen csak hosszas alkudozások
'



után engedtetett meg annat kihirdetése. A bécsi udvar

megtagadta tle a placetum regiumot, nem mintha a'

jezsuitádat fenn akarta volna tartani, hanem a felvi-
^

íágosodott Kaunitz és ü. József azért vitték keresztül, :

a helybenhagyás megtagadását, mert a javakról szóló,

intézkedésben beavatkozást láttak az állam jogkörébe.

A birodalmi udvari tanács a császárhoz tett jelentésében

ajánlá, hogy a breve csak annyiban bírjon érvénynyel

a császári államokban, amennyiben a társaság beszün-

tetésére vonatkozik, ellenben a jezsuiták javairól maga
az állam intézkedjék. Hasonlókép a regensburgi biro-

dalmi gylésen is, melyen a breve felolvasását várták,

csak az jelentetett meg a rendeknek, hogy a szerzet

megsznt létezni.

A társaság beszüntetése legtöbb helyen teljes;

békében hajtatott végre. A jezsuiták, kik sorsukat már.^-

rég elre .látták, Németországban úgy, mint Francia-

és Olaszországban ÍDgó kincseiket s -levéltáraikat még
idejekorán elcsempészték. Nem találtak tehát házaik-

ban egyebet el nem. titkolható ingóságoknál. Némely

helyen azonban nem volt idejök, vagy nem voltak .

eléggé óvatosak oly dolgokat elrejteni, melyek egy

vagy más gazságnak nyomára vezethettek. így az in-

;golstadti kollégium levéltárában több füzet gyónáson

kívül, melyekbe sok fejedelem gyónása is fel volt

jegyezve, egy hóhérpallos találtatott, melyre rá volt

írva: „E kard száz bnös szerzetes-testvérnek oltotta .

ki életét." Müncheni kollégiumaik lefoglalásakor -egy

fejedelmi biztos egy boltozatos hézagot talált tizenegy

hullával, melyek némelyikén a jezsuita egyenruha
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megmaradt foszlányai még felismerüétk voltak. A
zárdai igazságszolgáltatás legborzasztóbb titkai jutot-^

tak napvilágra ,
s számos jezsuita rögtöni eltnése

most egyszerre meg volt magyarázva.

A jezsuiták vagyona, inely, miután készpénzöket

s kincseiket mindenütt eltakarították szem ell, legin-

kább csak ingatlanokból s egybázi szerekbl állt, min-

denütt lefoglaltatott, s részint egyházi és iskolai célokra,

részint az exjezsuiták nyugdíjazására fordíttatott.

Kevesebb nehézséggel járt a breve kihirdetése az

olasz államokban, hol a jezsuiták javait szintén min-

denütt az állam magának foglalta le. A flórenci kormány
1773. aug. 15-én elrendelte, hogy a Toskánában lev -

kollégiumok minden javai a fiskusra szálljanak, s minden '

jezsuita ház az állam számára lefoglaltassék.

Spanyolországban, Portugálban, Nápolyban, hon-

nan a jezsuiták már ki valának zve, a bulla egyszeren
kihirdettetett.

e Sokáig haladt Lengyelországban annak végrehaj-
-

tása. Ezen, bukása félé siet ország gyönge és folytonos

zavarokban lev kormányára a jezsuiták oly ers befo-

lyással bírtak, hogy a- királyi biztosok, midn megha-

gyatott nekik a bulla végrehajtása, engedelmesség

helyett, vigasztaló leveleket írtak a szerzet elöljáróinak,

biztosítván ket mély részvétökrl. E gondoskodás dacára

keményebb sors érte ket itt, mint egyebütt. Az ország-

ban uralkodó fejetlenség mellett, melyben minden fúr
azt tette, amire kedve volt, hol a királyi hatalom sem-

mivé volt téve, szó sem lehetett általános rendeletrl,
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mely a jezsuiták sorsáról intézkedjék. Minden egyes fúr j

kinek birtokán jezsuita kollégium állt, elkergette belle

a papokat s vagyonukat zsebrerakta, nem tördve vele,

mibl fogníik azok megélni. A legnagyobb rész nevel-

nek ment elkel családokhoz, s ily minségben-- demo-

ralizálta a jövend számára a fiatal nemzedéket.

. Franciaországban a pápai bulla sohsem birdette-

.
tett ki. Láttuk már fentebb, bogy a francia püspökök az

utolsó idben buzgó védivé lettek a Jézus-társaságnak,

s ép ily buzgalommal álltak most ellen XIV. Kelemen

rendeletének. A kormány, hogy kikerülje a további ve-

szekedést a papokkal, megelégedett a szerzet tényleges

megsznésével s nem követelte a bulla kihirdetését,

mely körülménybl a jezsuiták utóbb azt következtették,

hogy szerztök jogilag Franciaországban soha meg:

nem. sznt.

.
Menedéket a jezsuiták nemkatholikus államok-

ban, fkép Porosz- és Oroszországban találtak, nem

ugyan elszeretetbl a társaság iránt, hanem dacból

Eómá ellen. Nagy Frigyes azonban, ki csak azért til-

totta el birodalmában a pápai breve kihirdetését, nehogy
a pápa jogát, más államokban parancsolhatni, elismerni

látszassék, -csakhamar szintén megváltoztatta irányok-

ban magatartását s már 1774-ben- elrendelte, hogy a

jezsuiták nevöket és szerzetruhájokat letegyék s új egy-

házi testületbe lépjenek.

Azon területen, mely Lengyelországnak 1772-ben

történt felosztásakor belle Oroszországnak jutott , a

jezsuitáknak hat koUégiumjuk volt. Miután II. Katalin



cárn a többi közt arra kötelezte magát, hogy a lengye-

leknek teljesen szabad vallásgyakorlatot enged, s miután

•'nagy Péternek egy törvénye a jezsuitákat a birodalomból

.kitiltotta volt, kérdés támadt az iránt, mi történjék a, ,

most kapott jezsuitákkal. A császári tanácsosok nagy: -í

része' a szerzet eltöröltetését kivánta más államok pél-

dája szerint, de Katalin, hasonló okokból porosz szóm- -

. szédja példáját követte. Kijelenté, hogy ha a jezsuiták

neki hséget esküsznek, fennmaradhatnak. A jezsuiták ,

engedelmeskedtek. Rektoruk, C z e r n i e w i c.z, Sz.-Pé-

tervárra hívatott, hogy ez esküt minden szerzetestársai

.nevében letegye. Itt találkozott gróf Czernyezew mi-

nisterrel, ki nagy barátja volt a társaságnak. Czerniewitz

1773. februárban rektorként jött a pálosi kollégiumba.

Ez év septemberében jutott el híre a szerzet eltörölteté-

sének Oroszországba, de a császárné meghagyta, hogy
a kormány engedélye nélkül semmiféle pápai brevét sem

elfogadni, sem kihirdetni nem szabad. Egyszersmind a

vilnai püspök "rendeletet küldött minden szerzetfnök-

höz, hogy további intézkedésig a régi rendhez ragasz-

kodjanak.

Ezalatt a jezsuiták oly lépést tettek, mely ravasz-

ságuknak becsületére vált. Tudták, hogy Katalin nem
tördik a pápa bulláival s brevéivel és annálkevésbbé .

hajlandó rajok hajtani, minél erélyesebben sürgeti Róma
azok végrehajtását. A jezsuiták Katalint kellleg elké-

szítették, s midn ez megtörtént, Czerniewicz, ki id-

közben a rend generálisává lett, a cárnéhoz ment s en-

gedélyt kért tle, hogy a pápai brevének engedelmesked-

hessek, ,
mert — úgymond— mi teljes és feltétlen

';



eügedelmességgel tartozunk a pápának s végre kell haj-

tanuk parancsait, még ha fájdalmasok is ránk nézve."

Ez audientia eredménye az volt, amire a jezsuiták szá-

mítottak. Katalin kinevette tettetett lelkiismeretességö-

ket s azt mondta nekik, hogj most már „azért is" meg
kell maradniok Oroszországban.

A jezsuiták eszerint megnyerték az udvar pártfo-

gását, de a katholikus nép és papság részérl különféle

szemrehányásoknak valának kitéve.. Akik komolyan vet-

ték a pápa iránti engedelmességet, szakadároknak te-

kiritették ket s Kelemen brevéjét titokban terjesztették

a nép közt. A minoriták, dominikánusok s más barátok,

kik nagy ünnep napokon a jezsuiták templomaiba szok-

tak járni, most elmaradtak s egyes prédikátorok intették

a népet, ne menjen gyónni a jezsuitákhoz, kik nyilt láz-

zadásban élnek a pápa ellen.

Ennek dacára a jezsuiták kollégiumaikban folytat-

ták régi életmódjukat, s hogy szerzetök fennállását a

jelenben él tagok kihalása utánra is biztosítsák, novi-

ciatust igyekeztek alapítani, melybe új tagokat vehes-

senek fel. Ez azonban egyházi engedély nélkül lehetetlen

volt. Belátván, hogy egyenes, becsületes úton ilyet nem

kaphatnak, miután nem volt feltehet, hogy a pápai

kúria egy általa eltörölt szerzetnek engedélyt adjon no-

viciatus állítására, álutakon legalább színleges engedélyt

igyekeztek kicsalni magoknak. E célra megnyerték ma-

goknak Siestrzencewicz Szaniszló, mállói püspö-

köt. Ez elbb kálvinista és porosz huszártiszt volt, de

utóbb jövedelmezbbnek találta katholikussá lenni és

csuhába bújni. Csúszás-mászása s alázatossága 1774-



ben fehér Oroszország püspökévé tette, s ez állásban is

csak hiúságánat élt. Rokon lelkek találkoznak, s a püs-

pök és a jezsuiták csakhamar megértették egymást e

jelben: egyik kéz mossa a másikat.

A püspök 1778. aug. 15-én a pápai kúriától álta-

lános felhatalmazást kapott arra, hogy az egyházmegyé-

jében lev minden reguláris szerzetben elrendelhesse

a szükségesnek látszó reformokat és változtatásokat ; s e

felhatalmazást arra használta fel, hogy ajezsuitáknak egy

újoncház felállítását megengedte. Miután a pápai felha-

talmazás csak a fennálló, reguláris szerzetekre szólt, egy
ennek alapján a pápa által eltörölt szerzetnek adott ked-

vezmény jogi érvénynyel természetesen nem bírt, de

ezzel a jezsuiták nem tördtek, k beérték a jog kül-

szinével. Midn Eómában megtudták, miként élt vissza

a püspök a kapott felhatalmazással, nagyon meghara-

gudtak, s a pápai kormány egy körlevelet intézett min-

den külügyministerhez, melyben ez eljárás ellen óvást

emelt. Az orosz kormány azonban nem tördött Eómával

s kijelentette neki, hogy a püspök csak oly belügyben

intézkedett, melyhez a pápának semmi köze. A jezsuiták,

kik kezdet óta az egyházi hatalmat a világinál feljebb

valónak hirdették, s ma is a legnagyobb iszenvedélylyel

terjesztik e tant, akkor, midn érdekük az ellenkezt

követelte, tlök telhetleg támogatták az orosz kormány

önállóságát és ingerelték a cárnét oppositióra Róma el-

len, régi jezsuita mód szerint arra fordítva a köpönyeget,

amerre a szél fújt.

,
Hálából Siestrzenciewicz iránt a jezsuiták t püs--

pökböl érsekké igyekeztek tenni. Rábeszélték a császár-
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nét, hogy Moliilowban érsekséget alapítson, s azfca-

mállói püspökkel töltse be, természetesen kikötvén, hogy

koadjutornak B a n i s 1 a v s k i jezsuita adassék melléje.
A császárné hajlott a tervre, 1780. dec. 30-kán aláírta

a kinevezési okmányt s errl a pápát is értesítette azon

kéréssel, hogy a kinevezést hagyja helyben s küldje

meg az új érseknek a palliumot. VI. P.i u s, XTV. Ke-
lemen utódja, csak a következ év októberében felelte

azt, hogy semmi kifogása az érsekség alapítása ellen,

de hogy Siestrzenciewiczet, ki oly nyíltan megta-

gadta a szentszéktl az engedelmességet, e méltóság-

gal fel nem ruházhatja, mert nem akarja engedetlen-

ségeért megjutalmazni, ü. Katalin a pápa válasza

által saját tekintélyét érezvén megcsorbítva, a jöv
évben kivánatát ismételte, kiemelvén, hogy a püspök
csak az ö akaratának engedelmeskedett a jezsuita

ügyben. E levélre Rómából válasz nem érkezvén, Ka-

talin kilenc hónappal utóbb varsói ministeréhez, gr.

Stackelberghez egy erélyes levelet intézett, -mely-

ben így szólt: „Miután levelemre, melyet a pápához
Siestrzenciewicz úr mollilowi érsek érdekében valamint

azon célból írtam, hogy Banislavski urat koadjutorává

konsekráltassa, mindeddig válasz nem érkezett, meg-

hagyom önnek, hogy a római udvar varsói nuntiusával

teljes nyomatékkal értesse meg, mennyire érdekében

áll urának, hogy az említett két pontban kívánságo-

mat teljesítse. Azon különböz iratokból, melyek ez

ügyben annak idejében Önnek átadattak, ön a dolog-

ról teljesen értesülve s azon állapotban van
, hogy

minden netán teend ellenvetésre megfelelhessen. Mi-
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Titán a romai udvar késik kivánatomat teljesíteni, oly

eljárást követ irántam, melyet semmi . módon nem '

trhetek." . ."

A jezsuiták vádolják XIV. Kelement, hogy csak
*

a Bourbon udvarok fenyegetéseire hajtott, midn ket

eltörölte. Katalinnak e levele fenyegetbb hangon volt-

írva, mint minket Róma más udvaroktól kapott, de

ez ellen a jezsuitáknak sohasem jutott eszökbe csak

egy szóval is kifogást tenni. St szemtelenségök any-

nyira ment, hogy a koadjutornak kitzött B a n i s-

1 a V s k i t, az orosz kormány felhatalmazásával ellátva

1783-ban Rómába küldték , hol ez az államtitkárok

háta megett egyenesen a pápával, VI. Piussal alku-

dozott, s tle a kivánt palliumot a szó szoros értelmé-

ben kizsarolta. Nem sikerült azonban a pápát arra

bírnia, hogy a Jézus-társaságot forma szerint vissza-
-

állítsa. Pius ugyan szívesen megtette volna, de hiány-

zott benne á bátorság hadat izenni a világnak.

Miután a jezsuiták ily módon kicsalták magok-
nak az engedélyt egy noviciátus felállítására, most

egy küls középpontot igyekeztelc találni, mely körül

. csoportosulva, mint társaság továbbra is fennállhassa-

nak ; vagyis generálist igyekeztek magoknak válasz- ;

tani. Potemkiu herceg, Katalin mindenható mi- .

nistere ezt megengedte, s nekik, kik mindeddig fana-

tismussal hirdették, hogy a világi hatalomnak nincs

joga egyházi ügyekben intézkedni, hanem egyszeren

megkell hajolnia Róma parancsa eltt, most nem
volt sietösebb dolguk, mint, az orosz kormány enge-

délyére támaszkodva, nyíltan dacolni az egyházi háta-
'
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lommal s a pápa által eltörölt szerzetöknek- új fnököt

választani. Hy módon a polovski kollégium rektora

Czerniewicz 1782. okt. 27-én a szerzet generális vi-
*

káriusává választatott s a pápa
—

hallgatag trte e

nyilt fellázadást a római szék akarata ellen.

A Jézus-társaság újjászületése e ténynyel, s nem
13 évvel utóbb történt visszaállításával kezddik. Mert,

bár ez újjászületés csak részletes volt, mégis elegend
volt arra, hogy XIV. Kelemen

. brevéjének erkölcsi
'

hatását megsemmisítse. Megemlítend azonban, hogy
Katalin cárn minden a társaságnak adott kedvezményt
azon feltételhez kötött, hogy a társaság semmi tekintet-

ben ne cselekedjék a birodalom törvényei ellenére és

statútumait .azoknak mindenben alárendelje. A jezsui-

ták ezt meg is Ígérték. Hogy mikép álltak szavuknak,

aláhb fogjuk látni.

'--' Katalin utódja I. Pál (1796-1801) setét, ma-

gába zárkózott despota volt. Mint ilyen igen jói érezte

magát Loyola híveinek társaságában, kiket még job-

ban protegált anyjánál. A zsarnok rettegett a szabad-
"

ságtói, mely a francia forradalomban oly erélyesen
• felemelte fejét, s a jezsuitákban biztos eszközt vélt

találni a forradalmi eszmék teijesztésének meggátlá-

sára. Butítani a népet, hogy szolgává lehessen tenni,

volt kezdet óta a zsarnokok jelszava, s e munkára

alkalmasabb embereket a jezsuitáknál keresve sem

lehetett találni. I. Pál ez okból 1800-ban átadta nekik

az orosz fváros katholikus templomát, s megengedte

nekik, hogy ugyanott nevel intézetet állítsanak, mely.
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csakhamar -teljes kollégiummá ntte M magát. Egy-
szersmind erélyesen támogatta generális vikáriusuknak

Earen Eerencnek fáradozásait, ki az uj pápát^ YII.

Piust, a szerzet visszaállítására rábírni igyekezett, ami

végre meg is történt. Egyelre azonban egy 1801.

márc. 7-én kelt pápai breve a. társaságot az orosz bi-

rodalom területén visszaállította.

Jezauiták tört, V.
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XLVII. Fejezet.
• (Jezsuita üzelmek az eltörlés alatt. — A hit atyái.

— A társaság

visszaállítása Nápolyban.)

Azon körülmény, hogy a jezsuiták biztos men-

helyre találtak Oroszországban, hová "a pápaság keze

el nem ért, a más országokban lev jezsuitákat is

felbátorítá, hogy ne essenek kétségbe s igyekezzenek
a társaság kétségkívül bekövetkezend visszaállítását

lehetleg elkészíteni. A Jézus-társaság el volt törölve,

de a jezsuiták megmaradtak s a jezuitismus csakha-

mar új virágzásnak indult.

Habár az egykori szerzet tagjainak nem volt

is szabad együtt, egj fedél alatt lakniok, habár szer-

zetruhájokat le kellett vetniök, a pápai eltörl breyét

mégis érvénytelennek hirdették. Még mindig egy tár-

saság tagjainak tekintették magokat,, melynek felosz-

latásáról annál kevésbbé lehetett sz, miután Európa,

egy részében még tényleg fennállt. S hogy szétszórt

állapotukban bíijanak összeköt kapocscsal, jelképes

kapocsul használták, a „Jézus szentséges szivéhez

való ájtatosságot", ez ima-szemfényvesztést, náeljet



Lacolombiére jezsuita állítólagos kinyilatkoztatások

alapján, melyeket eltte egy általa megbolondított

apáca Alacoque Mária tett, a 17. század végén Fran-

ciaországban feltalált. E Jézus-szive-testvérületek va-

lódi conventifciilumokat képeztek , melyekbe a jezsui--

ták elbújva folyt attak fekete mesterségeket.

Azon er és önbizalom által, melyet a jezsuiták

ez újon teremtett egyesülési pontokból merítettek, az

ármány mvészetében való utolérhetetlen ügyességök
s a lelkiismeret azon ruganyossága segélyével, melyet
már annyiszor volt alkalmunk bámulni, sikerült nekik

csakhamar magokhoz térniök a Ganganelli által elle-

nök intézett csapástól.

Midn Portugálban József király halála után

ennek bigott, szkesz és jellemtelen özvegye Mária

Franciska jutott uralomra (1777—1792), a iezsniták

csakhamar nagy tekintélyre kaptak ismét, s els dol-

guk természetesen halálos ellenségöknek Pombalnak

megbuktatása volt. Kezökbe ragadták ismét a kor-

mány gyeplit és siettek semmivé^ tenni mindazt, amit

e nagy államférfi a nép és ország javára tett és te-

remtett, s javításai helyébe visszaállítani mindazon

visszaéléseket, melyek beszüntetésére szentelte Pombal

egész életét. Még a társaság formaszerinti visszaállítása

is csakhamar bekövetkezett volna, ha VI. Pius a többi

kormányok iránti tekintetbl meg nem tagadja a hó-

bortos királyné vágyainak' teljesítését.
>

.

Belgiumban az .exjezsuiták, nevezetesen Fel-

ler, Havelanges, Duvivier és van Eupen
findítói voltak azon felkelésnek, mely II. József re-

- '. 7 *
'

-
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formjai s általában az osztrák uralom ellen kitört.

Oly hatalmasak voltak ez országban, hogy Ganga-
nelli feloszlató bullájának s az ennek végrebajtására

kiadott kormányrendeleteknek hosszabb idn át ellen

mertek állani s nemcsak szerzetruhájokat megtartot-

ták, de úgy mint elbb, még új tagokat is vettek fel

a szerzetbe. Ez leginkább a hírhedett lüttichi kollé-

giumban történt. Belgiumban és Belgiumból eredtek

(1790) az els kísérletek a társaság visszaállítására,

melyeket három évvel utóbb Sveic katholikus kantouái,

a „szent római bii'odalom" tizenegy, püspöke, s a

Franciaországból elzött püspökök nem rösteltek utá-

nozni.
• A francia forradalmat ugyanis az exjezsuiták az

udvaroknál és számtalan röpiratban úgy tüntették fél,

mint átkos következményét azon csapásnak, melyet

némely hatalmasok vak gylölete intézett ellenök, mint

, az ég igazságos büntetését a rajtok elkövetett igaz-

ságtalanságért, Széltiben , hirdették , hogy a Jézus-

társasággal együtt leromboltatott a trón és oltár régi

bástyája. Csak ha e szerzet, mely, elegendkép bebi-

zonyítá, hogy egyedül képes a népeket vak engedel-

mességben tartani az isten . által rendelt egyházi és

világi uralkodóik irányában,
— csak ha e szerzet

mielbb visszaállíttatik, lehet remélni, hogy az elté-

velyedett nyáj \dssza lesz vezethet a régi akolba.

Valószín, hogy e hazugságon és ferdítésen alapuló

sophismák már ekkor diadalt arattak volna az. európai

udvarok túlnyomó részénél, ha a francia fegyverek

gyzelmei azt meg nem akadályozzák. A jezsuitáknak
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nagy részök volt a Vendé e borzasztó polgárháború-

jában, k nyomták e bandák csatározásaira a vallási,

harcok bélyegét, ök okozták, hogy e háború azon ke-

gyetlenséggel vívatott, mely a vallásháborúkat min-

denütt jellemzi. Ami Loyola titkos híveinek megis-

mertetöjelül szolgált, Jézns szentséges szivének jel-,

képe, gyakan megtaláltatott- nyngati Tranciaország

elcsábított, tudatlan royalistáinál. E borzasztó háború

jezuitikus eredetének bizonyítékául maga 'a mészárlás

fnöke Charette, e symbolumot kihímezve hordta ka-

bátján, bár magán ízlését tekintve nem nagyon, buz-

gott- az egyház érdekében. Viselte e dekorátiót, mint

jelt, melyrl a lázzadók egymást felismerték.

.A francia forradalom megakadályozta iigyan a

Jézus -
társaság teljes és formaszerinti visszaállítá-

sát^ de másrészt, bár közvetve s idegen nevek ál-

arca alatt való részleges feltámadását elmozdította.

Az exjezsuiták fenntebb említett állításai ugyanis an-

nál nagyobb hitelre találtak az , európai udvaroknál,

mert a Franciaországból elzött emigránsok is min-

denfelé azt hirdették, hogy a jezsuiták nélkül nincs üdv és

menekvés a monarchiára nézve. A hatalmasok hangulata

ezáltal igen kedvezvé lett a jezsuitáki'a nézve s ez a tiroli

Paccanari Miklóst, ki kezdetben Trientben szabóle-

gény, aztán pápai katona volt, azon határozatra buzditá,

hogy mégkisértse a Jézus-társaságot helyreállítani.

Bécsbe ment, itt behízelegte magát a bigott Mária

Anna fhercegn kegyeibe s ezt rávette, hogy apjától

örökölt tekintélyes magánvagyonát a „hit atyái" álnév

alatt visszaállítandó Jézus-társaságnak ajándékozza. VI>



Pius 1792-t)eii helybenhagyta az új társaságot, miu-

, tán Paccanari értésére adta, hogy ha vonakodik, úgy

fog járni, mint elde. A pápa e társaságnak még a

jezsuita ruha viselését is megengedte,, csekély módo-:

sítással. A fhercegn pedig még Austrián kívül, Ye-

:lencébeu is kieszközlé az új társulatnak a letelepedési

engedélyt, s az nemsokára Német-alföldön, Olasz-,

Angol és Pranciaországhan gyorsan elterjedt.

A forradalom által Pranciaországból s Belgium-
ból kizött eijezsüiták nagy része Angliába menekült.

A katholikus fanatismusáról hirhedett Weld Tamás,
a saint-omeri jezsuiták növendéke s az utóbbi Weld

bíbórnok atyja, a menekülteknek s t o n y h u r s t i pom-

Jpás várát Lancashireben, a hozzátartozó fekvségekkeí

együtt csekély bérért rendelkezésökre bocsátá, vég-

la'endeletében pedig, családja mellzésével, az egész

jószágot rajok hagyta. A páterek a várat jezsuitar

kollégiummá alakították át, s nemsokára Qgj máso-

dikat is kaptak magában Londonban Kensingt o n-

ho.useban, a hasonnev palotával szemben. Mialatt

Stonyhurst minden angol földön késbb keletkezett

jezsuita-telepnek anyaországa lett, addig a kensington-

housei kollégium, melybe a tekintélyes francia emi-

gránsok küldték fiaikat, csak rövid ideig tartott. Á
. kensingtonhousei jezsuiták ugyanis nagyobbára fran-

ciák voltak s dacára az élvezett vendégszeretetnek^

nagy gylölettel viseltettek az angolok iránt, és sehogy

sem akarták az angol S t one t, a Stonyhurst rektorát

.
s az angol ,,hit-atyák" provinciálisát fnöküknek el-

ismerni. A stonyhursti jezsuiták, kik újoncfelvétel
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folytán nagyobbára angolok voltak, efelett elkeseredve,

midn a kensingtonhonseiak pénzre szomlván, végre

kénytelenségbl alávetették magokat, tlök a kívánt

segélyt megtagadták, minek következése Broglienak_

formaszerinti csd alá jntása s a kensingtonhousei

kollégium feloszlása volt.

A hit atyái, kikrl maga Vili Pius bizonyítja,

hogy egyek voltak a jezsuitákkal, leginkább Fran-

ciaországban terjedtek el, hol minden urasági vár

búvó helyökül szolgált, hol csakhamar Fesch bí-

bornokban és Emery abbében, Saint Sulpice rektor

rában buzgó pártfogókra találtak. A bibornok sürge-

tésére Napóleon 1800-ban az 1729-diki ellenkez

értelm törvény dacára megengedte a páterek formá-

szerinti. befogadását Lyonba, honnan „a hit atyái"

s,,Jézus tiszteli" álnév alatt sikerrel terjeszkedtek,

sAmiensben, Beleiyben és más városokban tan-

intézeteket nyitottak. Midn azonban, tanítvány-fogdo-

sási dühöktl elragadtatva, még Parisban is megkísér-

tették egyes ifjak elcsábítását, midn ezzel egyidejleg
a spanyol kormány panaszt emelt azon védelem ellen,

melyre ez álarcos jezsuiták Franciaországban találtak,

valamint gyors terjeszkedésök miatt. Napóleon 1804.

jul. 22-én egy dekrétumot adott ki, mely a hit atyái-

nak minden intézetét megszüntette. Ennek dacára

Fesch bibornok és az- anyacsászárné folyton protegál-

ták ket, minekfolytán sokan nemcsak megmaradhat-

tak, de még titkos összeköttetéseiket is fenntarthatták

és müködésöket folytathatták Parisban. St még aJézus-

társaság formaszerinti helyreállítását is sürgették, de
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hallani. A hit atyái ezért 1809-hen egy összeesküvés

létrehozása által boszulták meg magokat Olaszország-

ban , . mely „theokratiko-anti napóleoni társaságnak"

neveztetett. Midn az összeesküvés 1810-ben felfeldez-

. tetett, annyi s oly magasrangú személyek büm-észessége

derült ki, hogy a császár jónak látta a tagok nagy'

•tömegével szelíden elbánni s csak 30 föcinkost bün-

tetni.
-

-.

P a c c a n a r i ugyanekkor szomorú véget ért. Ez

aljas, merész, gyönge és bátor, rajongó és alávaló s

mindenekfelett tudatlan fickó által „a hit anyái" név

alatt alapított szerzet anyja lett a késbbi. Jézus szí-

vérl elnevezett nstényszerzetnek. De az inquisitio

felfedezte, hogy Paccanari', kit hívei' valódi szentnek

.tartottak, e szerzetben formális háremet csinált nia-.

gáiiak. Vizsgálatot rendelt tehát ellene 1804-ben, mely
Paccanarinak élethossziglani fogságra való elitélteté-

sével végzdött,, melybl csak Eómának a franciák

általi elfoglaltatása szabadítá meg. Csakhamar azonban

új kicsapongások miatt ismét törvényszék elé, ,s innen

ismét börtönbe került. Innen megszökött, de vesztére, .

mert holttestét másnap törszúrásokkal ellátva a Tibe-

risben -találták meg.
Midn Napóleon fegyvereinek zaja egész Európát

-betölté, a jezsuiták megkísértették hozzája csatlakozni,

hogy teljhatalma segélyével kivigyék társaságuk visz-

. szaállítását. Páter Gruber Gábor, ki 1802. okt.

. 10-én Karén s helyébe Oroszországban a társaság

generálisává választatott, a bécsi francia követ- útján
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Nap^aleonlioz fordult azou kéréssel ,
állítaná vissza

, Franciaországban a. társaságot, s neki ennek fejében-

örök hséget- és támogatást igért ; de Napóleon nem-

is felelt levelére. Szerencsésebb volt Gruber TV. P e r-

dinánd nápolyi királynál, ki megijedve a forrada-

lomtól, a. jezsuitákban fedezte fel a trón legersebb

támaszait, Gruber küldöttének, A n g i o 1 i n i Kajetán

jezsuitának sikerült a királyt rávennie, kérné ki- or-

szága számára VII. Piustól a „kegyet" a jezsuitákat

restaurálhatni. Vn. Pius. természetesen sietett a kí-

vánságot teljesíteni és 1804. jul. 30-kán egy brevét

intézett Gruber generálishoz, s abban a szerzetet' Orosz-

országban illet apostoli levelét Nápolyi'a is kiter-

jeszté: .

'

. E brevében, mely„Per alias" szavakkal kezd-

dik , Angiolini generális prokurátor felhatalmaztatik

új tagok felvételére s a N á p o 1 y b a n és S ic i li á-

ban lev jezsuitáknak az oroszországiakkal való egye-

sítésére. Ferdinánd király erre 1804. aug. 6-án kelt

dekrétumával a társaságot visszaállítá. A gazdag cs-

cselék sietett gondoskodni a jezsuiták hasáról is, kik-

nek provinciálisuk Pignatelli lett, s kik csakha-

mar három házzal bírtak Nápolyban. De diadaluk csak

pünkösdi királyság volt. Nápolyt elfoglalták a fran-

ciák s Bonaparte József az új király a jezsuitákat

utána küldte Ferdinándnak Siciliába.
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XLVIII. Fejezet.

(A Jézus-társaság visözaálUtása. 1814. — Oroszországban. — Ga-

rázdálkodásaik. — Kiüzetésök.)

Midn Napóleon, s. benne a francia forradalom

1814-ben leveretett, midn a régi hatalmasok vissza-

tértet trónjaikra, s az új reakció eszközöket keresett

a népek, új leigázására, VU. Pius is visszatért E(5-

mába. Mindig nagy barátja volt a jezsuitáknak, kik

mint ínás hígvelejekkel, úgy vele is elhitették, hogy
a francia forradalom okvetlenül elmaradt volna, ha a

Jézus-társaság el nem töröltetik. A szövetségösek gyz-.
tes fegyverei által Eómába visszavitt pápának els

nagyfontosságú tette ennek folytán a társaság vissza--

álMtása volt,
— amin nem csudálkozhátunk e korban^

midn még a protestáns reactionáriusok is' vakon kap-

tak mindenen, mivel a legitimitás korhadt épületét

támogathatni vélték.

VII. Pius 1814. .aug. 7-én ünnepélyes proces-

sióban a jezsuiták templomába ment, ott sz. Ignác

oltárán misét mondott, aztán még egy másikat hall-

gatott, erre a nemesi congregátió szomszédos orato-



rramába ment, itt trónra ült s egy sereg püspök,- bí-

bdrnofc és mindenféle fajta]u pap, és 50 darab jezsuita

jelenlétében, kiJí provinciálisuk, Eanzoni vezetése

alatt Siciliából jöttek át, egy bullát olvastatott fel,

mely a Jézus-társaságot az összes katliolikus világban .

•formászerint és ünnepélyesen belyreállítá, és pedig

hajdani változatlan alkotmányával s minden régi pá--

pai privilégiummal egyetemben. E végzetes, hírhedett

bulla, mely Ganganelli nagy müvét tönki-etette s a

pápai csalhatatlanságot palám et publice arcul ütötte,

é szavakkal kezddik: „SoUicitudo omnium ecclesia-

.
rum." E bullában ugyan nemcsak sok licentia • poé-

tikát, de számos világos hazugságot is találunk, mint,

például azt, hogy a katholikus világ „egyhangúlag"

kivánja a társaság visszaállítását, pedig ^Németalföld,

Német- és Franciaország egy szóval sem kívánták és

nem is tudtak felle, I. Ferenc császár nagyban
elbámult a szerzet visszaállításán s kezdetben mitsem

akart tudni Austriába való visszafogadtatásáról ,
st

Portugál és Brazillá kormányzója, az utóbbi 'VI. Já-

nos, király 1815. april l-jén erélyes óvást emelt a

restaurátió ellen, s kijelenté, hogy tartományaiban
sohsem fog jezsuitát megtrni,

— de az effélék

szentségeiket nyugalmokban háborítani nem szokták.

Különben is illett, hogy a Jézus-társaságnak, a- ha-

zugság ez incarnátiójának visszaállítása egy óriási

füllentés nélkül meg "ne essék.

A Rómában feloszlatott jezsuitáknak Oroszor-

szág adott menhelyet, de most, hogy a pápa áltaí

visszaállíttattak, a cári kormány sietett ket elzni a
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birodalom területérl. 11. Katalin protegálta ket,

hogy a pápát bosszantsa. I. Pál és fia I. Sándor ba- :

. sönlókép pártfogásukba vették ket. Az 1806. márc.

. 26-án meghalt Grubernek ntódja Brzozowski Tádé

generális, azon merész tervvel foglalta el hivatalát,

hogy a szerzetet ki fogja, emelni eddigi passiv hely-

zetébl se céka mindenekeltt kezébe keríti az ösz-

szes orosz tanügyet. E célra a polozki kollégiumot
- egyetemmé igyekezett tétetni, mely minden más aka-

démiák privilégiumaival felruházva, egyszersmind min-

; den a. birodalomban lev jezsuita iskola felett, kizárö,
'

az állam minden beavatkozásától mentt felügyeletet

gyakoroljon. E ravasz terv célja Volt a jezsuitákat

; tanítás dolgában teljesen függetlenné tenni az állam-

hatalomtél. Efelett a világi egyetemek,' els sorban

a vilnai, és a jezsuiták közt heves vita támadt, mely-
ben jellemz a jezsuiták eljárására nézve, mily kerül

utakon igyekezett generálisuk célját elérni, s miként

.próbálta a kormányok aggályait lecsitítani, persze be

nem vallván, hogy a jezs.uita iskoláknak az állam alóli

emancipatiójáról van szó, st hazugul kijelentvén, hogy

belátja, mily szükséges, hogy az összes tanügy az
'

államhatalom befolyása és vezetése alatt álljon. Evég-
bl a következ kisegít eszközt ajánlja: „Emeltessék ,

a polozki kollégium egyetemmé, bízassék rá a többi -

. .jezsuita iskolák felügyelete, maga azonban rendel-
'

;
tessék az oktatásügyi ministerium alá," — amianynyit

jelentett, hogy egy iskola álljon állami felügyelet alatt,

a többi nem. A generális 1811 -ki beadványában hi-

viatkozott azon hálára, melylyel a szerzet Oroszország-
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nafc tartozik,

' —
mely utótji) szokás szerint vadbálát'^

lansággá lett. Csúszómászó könyörgéseikea kívül a

á jezsuiták még elleafeleik rágalmazása s a vilnai

tanároknak politikai tekintetben gyanúsítása által igye- .

keztek céljokat elérni. A lengyel nemesség támogatta
is keresket, de ennek dacára ezúttal mire sem men-

tek volna, ha Szt.-Pétervártt De Maistre József

grófban nem találnak befolyásos támogatóra. Ez mint

szardíniái követ tartózkodott az orosz udvarnál, hol-

nagy tekintélylyél s a császárra nagy személyes be-;

folyással bírt. Maga is jezsuita növendék
, ifjú kora

óta nagy bámulója volt a társaságnak, s most minden

követ megmozdított, hogy kedvenceit ellenfeleik felett

. diadalra segítse, ami sikerült is. I. Sándor 1812-ben

a polozki kollégiumot egyetemmé emelte s felruházta

az orosz akadémiák minden privilégiumaival.

A generális jól tudta, hogy hg G-allizin kul-r

tusminister legtovább ellenezte a jezsuiták e vágyának .

teljesítését, de azért sietett neki „jó szolgálatait" megkö-
szönni. A herceg udvariasan fogadta a gúnyos hálálkódást

s nem adta értésére a jezsuitának, hogy keresztül, lát

ravaszságán; de T u r g e n i e w áUamtanácsos,. ki ha-

sonlókép ellenezte a dolgot s kihez a jezsuita hasonló

szemtelenséggel elment hálálkodni, nem állhatta meg,

hogy ne mondja neki : „Ez a végnek kezdete ; önök

oly mohón fognak a dologhoz fogni, hogy nemsokára

a kormány kénytelen lesz önöket elzni."

E jóslat nemsokára be is teljesedett. Felfuval-

kodva I. Sándornok oktalanul pazarolt kegyei felett, a

jezsuiták csakhamar láttatták ismét azon szemtelenséget.



melylyel magokat törvéiíyeii __és áliamintézményekeE
túltenni szokták. Térítési dütökben ügyetlen és pisz-

kos dolgokat követtek el. Az orosz törvények szigorúan

tiltanak minden csábítást az uralkodó görög vallás el-

hagyására. A jezsuiták ennek dacára a görög, egyház
hívéire is kivetették

. hálójukat, míg eddig leginkább

protestánsokat és zsidókat igyekeztek elbolondítani.

Zsidógyermekeket gyakran elloptak, s erszakkal a,

római hitre térítettek, s már 1801-ben császári ren-

deletet kellett kiadni ez irányban elkövetett gazságaik be-

tiltására ; ami azonban nem sokat használt, mert a zsidó

szülknek még ezután is gyaki'an
'

csak a világi hata-

lom segélyével sikerült gyermekeiket a jezsuiták kör-

mei közöl kiszabadítaniok .

Használható tanítók és nevelk hiánya számos

orosz családot arra kényszerített, hogy gyermekeit a

jezsuiták kezére bízza. Amig ezeknek iskolái "áílami .

felügyelet alatt álltak, óvakodtak nagyobb mértékben

proselytákat gyjteni. Most azonban, midn a kormány

felügyeleti jogát az egy polozM egyetemre szorítá
,

s

a társaság idinden többi iskoláit ennek rendelte alá,

a jezsuiták elérkezettnek vélték az idt a bátrabb fel-,

lépésre. Az intézetéikre bízott görög vallású tanítvá-

nyok nagy része csakhamar áttéríttetett a római val-

lásra, a fiúk által a jezsuiták mind nagyobb befo-

lyást gyakoroltak az anyáki*a s a családok egyéb nö

tagjaira. Mert a jezsuiták a nehézkesebb természet

férfiak helyett, mint mindenütt, úgy itt is, a nkre

és gyermekekre vetették kihalójukat, és pedig legin-

kább a társadalom fels, gazdagabb és befolyásosabb
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rétegeiben. A gyönge n«ni felsbb osztályaiban oly

szemtelenül zték a római toborzást, bogy Cboi-
s e u 11 e -Cr u f f r e grófné biztosítása szerint, számos

esászáfi palotabölgy, családja akarata ellenére, titkon

a római bitre tért, úgy: hogy a jezsuiták a fvárosban .

úgy, mint a birodalom nevezetesebb városaiban ni -

neophitáikból csakhamar formális kongregátiókat'ala-

kíthattak.
i ,

Ugyanez idben divatba jött Oroszországban az :

angol bibliatársaság. A társadalom minden osztá-V

lyaiban , még az udvarnál is
,

élénken foglalkoz-

tak e társaság irányával s a bon-tonhoz tartozott a

bibliákat terjeszteni. I. Sándor cár is pártolta a tár-:

saságot. A biblia társaság természetesen nagy szálka^

voit a jezsuiták szemében, mert az anglikán propa-

ganda veszélyes concurrense lehetett az övéknek, nagy

gylölséggel léptek fel ellene s ámbár Gallizin..

minister kérte, st fenyegetések mellett leikökre kö-

tötte,' sznjenek meg a közkedveltségü társaság ellen

dühöngeni, miáltal csak magoknak ártanak, nem hagy-
tak fel annak üldözésével. Éhez j^árult, hogy a szer-

zetnek VÍE. Pius általi formaszerinti visszaállítása a

társaság viszonyát Oroszország irányában lényegesen"

megváltoztatta s eddig túlnyomóan orosz jellemének

véget vetett. Eddig Oroszország az elzött jezsuiták

menhelye volt s ezeknek érdekökben állt pártfogását

minden áron biztosítani magoknak. Most azonban, mi-

dn az. egész világ ismét nyitva állt elttök, Oroszor-

szág elveszte rajok nézve fontosságát. Egy szerzettar-

tománynyá lett, s ha orosz államférfiak talán arra



számítottak, hogy a jezsuiták hálából az élvezett véde-

lemért, melj'^iiek társaságuk fennmaradását köszönhették,

különös ragaszkodással fognak Oroszország iránt yisel-

tetnii csak azt 'biizon3'^ították, mily kevéssé ismerik a je-

zuitismus természetét s történetet. Á társaság visszaál-

lításával egyidejleg VII, Pius elrendelte, hogy Brzo-

zowski generális, kr eddig Sz.-Péter^ártt lakott, Eómába
költözzék át, mibe azonban az orosz kormány belé nem

egyezett. .
.

"

.

E vitához járult két esemény, mely, végre a jezsui-

ták sorsát az ország javára döntötte el. Galliz in Sán-

dor herceg, az említett minister unokaöcscse,
•

ki két év

óta egy jezsuita kollégiumban nevelkedett , 1814.

decemberben egyszerre áttért a katholicismusra, ami

annál nagyobb feltnést okozott, mert elbb oly fanati-

kus híve. volt a keleti vallásnak, hogy azt beszélték róla,

miszerint saját tanítóit akarja az orthodox hitre téríteni.

A megboszankodott minister hitehagyó öcscsét rögtön

kivette a jezsuita kollégiumból s a császári apródok közé

sorozta, de a fiatal ember nem sznt meg buzgó katho-

likus lenni. A jezsuiták mystikus tanaikkal rajongó lel-

két egészen elbolondították. Nem egyszer durva vezekl

Tuhában találták az ifjút, csudatev amulettekkel- tele-,

aggatva, kezében koíbácscsal, s csak nagy fáradsággal

sikerült P h i Lo r e t e s orosz érseknek t a keleti egy-~

házba visszavezetni. Ugyanez idötájt a -birodalom els

családainak egyike a jezsuiták proselyta-csinálása által

mély gyászba döntetett. Egy gazdag fiatal hercegnnek,

szülei beleegyezésével, jezsuita tanítója volt. Ez telébe^

szelte fejét, hogy mindaddig nem menekülhet az örök
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kárhozattól -; míg apái tévelygésében megmarad . A
leány M szüleit nagyon szerette, azonban nem bírta

/ magát arra elbatározni , hogy titkos áftérés • ál-:

tal ket megcsalja ; másrészt elkinozták a pokol

ijeszt képei, melyeket a jezsuita kirívó színekkel fes-

tett elébe. Végre elhatározta magát, már e földön

megvezekleni bneiért, s hogy az isten haragját meg-

engesztelje, elkezdte testét naponként izzó szénnel

égetni ; amivel egyszersmind idegeit a pokol bekövet-

kezend gyötrelmeinek elviselésre megacélozni remélte.

E szent cselekedetbe természetesen csakhamar belehalt.

I. Sándor e két dolgot megtudván, nem késett

tovább, legalább részben teljesíteni azok kérését, kik

az ország érdekében a társaság kizését tanácsolták

neki ; s 1816. jan. l-jén elrendelte pétervári kollégium-

jóknak beszüntetését s ket a fvárosból és Moszkvából

kitiltotta. E csapás igen érzékenyen érte a jezsuitákat.

A pápa ket nemrég a trónok és a vallás legersebb
támaszának nyilvánítá, s most azon fejedelem hazud-

tolta meg a pápát, ki a legitimitás föoszlopának te-

kintetett s irányadó befolyással bírt Európában; most

azon állam, mely majd félszázadon át egymaga védte

és tartotta fenn a szerzetet, jelenté ki az egész világ

eltt,
— mint ezt a császári ukáz tette — hogy a

jezsuiták hálátlansággal fizettek jótéteményeiért. E pél-

dának elijesztleg kellett hatnia azon országok hatal-

masaira, melyekben a jezsuiták ismét megtelepedni

szándékoztak. Ez okból minden követ megmozdítottak,

hogy a cárt rendeletének visszavonására bírják, miben

TII. Pius által is erélyesen támogattattak, de hiába.

Jezsuiták tört. V. 8
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A jezsuitáknak a birodalom két fvárosából tör-

tént kizetése után nemsokára két jezsuita Varsóba,

ment, bogy ott Constantin nagyhercegtl, Len-

gyelország kormányzójától engedélyt eszközöljenek az

ország fvárosában kollégiumot építhetni. Annyi me-

részség azonban nem volt bennök, hogy a császár

haragjának ilynem nyilvánulása után, annak öcscsétl

egyenesen kérjék az engedélyt, midn tebát a nagy--

herceg által fogadtattak, elször mindössze azt kérték,

hogy engedtessék meg nekik és néhány társuknak á

hideg idszak alatt, ideiglenesen Yarsóban lakniok.

Azon könnység, melylyel Constantin e kérelmeket

teljesíté, azonban csakhamar megnövesztette szarvukat.

; Csúszómászó hálálkodások és dicséretek után elkezd-

ték saját társaságukat magasztalni, s miután a nagy-

herceg kegyesen hallgatta szavaikat, öreg korukra hi-

vatkozva, leültek melléje. Azt hitték már, hogy a

nagyherceget sikerült lefzniök s székeikkel mindjob-
ban feléje közeledtek. Confidentiájokban már annyira

mentek, hogy nagy deklamálva elkezdték Constantin-

nak karját fogdosni, mire ez végre megsokallta szem-

telenségöket s komornyikát becsengetve, ennek meg-

hagyta, hogy fogasson. A jezsuiták azonban nem
értették meg az udvarias alakba bm-kolt elutasítást

és nem akartak tágítani. Lekísérték a nagyherceget a,

lépcsn s midn ez kocsijába lt, melléje akartak

ülni. De erre már Constantin türelme is megszakadt,
s ingerülten monda nekik: „Most már elég. Önök

épen most megmutatták nekem, mikép szokott társa-

ságuk a legcsekélyebb kegygyei is visszaélni. Egy óra
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alatt alázatos kérelmezkbl szemtelen tolakodókká

lettek s most már idmmel és kocsimmal sem enged-

nek szabadon rendelkezni. Adott engedélyemet, Var-

sóban való tartózkodásukra nézve, ezennel két hétre

szállítom le. Adieu." A két jezsuita bámulva nézett

az elrobogó Mntó után. E kis történet, melyet Con-

stantin maga beszélt el a francia ministernek, Eiche-

lieu hercegnek, h jellemzésére szolgál a I Jézus-tár-

saságnak.

Hogy I. Sándor a jezsuitákat csak a birodalom

két fvárosából tiltotta ki, annak megvolt a maga oka.

Kimélte a társaságot, mert , a hatalmas uralkodó,

félt Brzözowskitól, a generálistól. Néhány je-

zsuita ugyanis annyira be tudta magát II. Katalin és

I. Pál kegyeibe hízelegni, hogy különféle családi és

állami titkok birtokába jutottak, melyeket Sándor

semmi áron nem akart a nyilvánosság elé jutni en-

gedni". A cár tudta, hogy G r u b e r n e k, Brzpzowski

eldének hagyatékában több, meggyilkolt apja által

írt levél van,- melyek t s az egész Komanow házat

nagy mértékben compromittálhatnák. Ez okból Sándor

nem volt erélyes fellépésre bírható, a jezsuiták ellen,

kik 1816-ban már 674-en voltak a birodalomban,

még akkor sem, midn a két fvárosból való kitilta-

tásuk dacára is folytatták toborzásukat. B körülmény-
tl vérszemet kapva a jezsuiták, még a császári sereg-

ben is megkísértették a lélekfogdosást, és sikerrel. De

ugyanez okból nem engedte a cár azt sem, hogy Brzo-

zowski Oroszországból eltávozzék, ki több ízben kö-

nyörgött az engedélyért, a pápa parancsára Eómába
. . 8*
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költözhetni. Brzozowski haláláig, mely 1820. fehr. p-én

következettbe, a fogsághoz sokban hasonló 'módon

volt kénytelen Polozkban lakni.

Sz.-PéterváiTÓl és Moszkvából való kiüzetésök

óta a jezsuiták oly bosszúvágygyal teltek el Oroszor-

szág ellen, hogy még a chinaiakat is megkísértették

a muszkák ellen fellázítani, hogy kergessék el azon

tudományos küldöttséget, melyet. az orosz kormány Pe-

kingbe küldött. Sándor cárnak kevéssel Brzozowski ,

halála eltt értésére esett, hogy a társaság összees-

küvést készít el, melynek célja Poniatovskinak egj

utódát emelni Lengyelország trónjára. Szt.-Pétervártt,

Moskvában, Smolenskben s számos más városokban

még a katonaság egy része is meg vala már nyerve

s egy csomó orosz nemes is belevonatott az összees-

küvésbe. Ennek dacára a cár bevárta a generális ha-

lálát
,
mieltt kegyelt jezsuitáinak hálátlanságát meg-

büntetné. Ennek bekövetkezte után 1820. márc. í5-én

egy császári ukáz adatott ki, mely a jezsuitákat az

orosz birodalom egész területérl örök idki'e kitiltotta.

Á társaság intézeteibe s nagyobb telepeibe katonaság

küldetett, mert fél volt, nehogy a jezsuiták jobbágyai-

kat felfegyverezzék s néplázadást idézzenek el. Á
polozki egyetem minden más jezsuita iskolával együtt

•

.

megszüntettetett, s a bennök lév tanulók részint a

püspöki semináriumokba, részint a vilnai akadémiába

küldettek ; a társaság fekv javai pedig az állam által

lefogialtattak s jövedelmeik a róm. katholikus egyház,

céljaira fordíttattak. A jezsuiták államköltségen á-

határig vitettek, ott 30—50 arany utipénzt kaptak s
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államba, Bécsbe és Galíciába vándorolt.

A cár ukázát Gallizin berceg és kultusministei:-

nek egy jelentése elzte meg, mely a jezsuiták elüze-

tését politikai ármánykodásaik, kíméletlen . p.roselyta

csinálásukkal, a családi életbe való békebontó beavat-

kozásukkal s a nnem gyöngeségével zött visszaélé- ,

sökkel indokolja,
— az említett összeesküvést azon-

ban, mint oly dolgot, melyrl despotikus' ^kormányok
nem szívesen beszélnek a világ eltt, elhallgatja. E

jelentésben Gallizin elmondja azt is
, bogy a je-

zsuiták
,

kiknek céljai állítólag az emberiség neve-

lése és .
mivelése

, jobbágyaikat ,

— minkkel csak

Lengyelországban 22,000-rel bírtak — a legirtózta-

tóbb nyomorban és tudatlanságban hagyták tespedni. ,

Magának a császárnak utazásközben volt módjában
errl meggyzdni, s nem egyszer találkozott jezsuita-,

jobbágyokkal, kiket uraik bánásmódja koldulásra^kény-

szerített. A császár figyelmeztette is több ízben a ge-

nerálist, mily kevéssé egyezik meg e bánásmód a ke-,

resztyén szeretettel, fkép midn azok, kiknek javára
a nép zsírja kíszívatik, bségben s folytonos dobzó-

dásban élnek. De mindez nem használt, mert, Galli-.

zin herceg szavai szerint: „A jezsuiták minden tettének-

csak egy rugója van :. az érdek, s egy céljok: saját

hatalmuknak végtelen növelése. Páratlan ügyességgel

bírnak minden, még a legalávalóbb tetteiket is társa-

ságukban valamely szabály által szépíteni s lelMís-

meretök ép oly tág, mint ruganyos."



118

XLIX. Fejezet.

(Spanyolországban. EltöröltetéstJk 1820. — Visszahozataluk s ural-

kodásuk, — Karlista polgárháború. —'A társaság ismét eltöröltetik

s ismét helyreállíttatik.)

Brzozowski generális már 1812-ben meglri-

sértette a spanyol kortest a Jézus-társaság visszafo-

gadására rábírni, de sikertelenül. Midn azonban VII.

Ferdinánd, IV. Károly és Mária Lnizának fia, ismét a

ivóma, lépett, . melyrl Napóleon által zetett el, els

kormány-tényeinek egyike vala a pápa által helyreállí-

tott Jézns-társaságot Spanyolországba visszavinni, mert

isten kegyelmébl való kollégái mintájára ö ia meg volt

róla gyzdve, hogy a mnlt évek eseményei által meg-

ingatott trónusát csak a jezsuiták szilárdíthatják meg».

mintán senki sem tudja náloknál ügyesebben a hatal-

masok lelkiismeretét elaltatni, nehogy királyi eskük és

Ígéretek megszegésétl visszariadjanak.

A pápának a királyhoz intézett buzgó intései hi-

székeny fülekre találtak, s fcéljok ennélfogva a kasti-

liai tanács ellenzésének legyzése volt. E tanács a

-király önkényétl függ hivatalnokokból állott, de dacára

ennek, volt bátorsága ellenszegülni az udvar hajlamai-
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naks hangos óvást emelni azon társaság; visszaállítása

ellen, mely oly vészteljes lapokkal szaporította nieg

Spanyolország történetét. Csak egy eladó lélek találko-

,
zott a tanács tagjai közt. Guiterez de la G-uerta

fiskális, elbb a kortes legszabadelvübb tagjainak

egyike, VII. Ferdinánd visszatérte ntán sietett magát
az udvarnak eladni. A kastiliai nagytanács majdnem

egyhangú óvásának azonban nem volt sikere. Az európai

reaktió egyik föelve volt nem hallgatni a riépek szavára

. és-a spanyol király épen nem arra való ember volt, hogy
absolutistikus terveiben magát a józan ész által meg-;

tántoríttassa. Minden magasabb szellemi miveltség hiá-

, nyában, de elkeseredve az elmúlt évek viszontagságai

által, a népben csak egy nyugtalan tömeget látott, mely-

"nek egyetlen célja trni, hogy Mrálya által elnyomassák.

A királynak 1815. máj. 29-én kelt deki'étuma kimondta

a szerzetnek Spanyolországban helyreállítását s elébbi

javainak visszaadását elrendelte.

A társaság viszonyainak rendezésére Eómából a

siciliái provinciális Emánuel de Z un iga küldetett

Madridba, ki Assuma és de Silva páterekkel megjelenvén,

ott rengeteg pompával fogadtatott, Zuniga meghívására
csakhamar 115 egykori jezsuita gylt össze Madridban.-

Infantaro herceg a király megbízásából átadta nekik a

ínadridi királyi kollégiumot minden javaival, s jövedel-

meivel együtt s a kollégium új rektora, páter Pareda
rögtön .mégkezdette benne az oktatá«?t. Ez oktatás

szel-^

lemét eléggé jellemzi a mathézis tanárának megnyitó

beszéde, melyben a többi közt így szólt : „Mindazon vi-

szontagságok, melyeket Európa az utolsó 30 évben szén-
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védett, csupán a múlt század túlzott míveltségének kö-

yetkezményei, mely által az emberek lázzadásra és is-

ttentélenségre csábíttattak. Ez okból csak aritmetikát,

algebrát és geometriát fogok eladni, miután a mathe-

matika többi ágai materialismusra és atheismusra is

yezetlietuek.'-
'

A királynak a szerzetet visszaállító dekrétuma ra-

jongó apológiája a társaságnak, s jelenti, hogy VII. Fer-

dinánd a jezsuitákat különös elszeretettel fogja ápolni s

az inquisitió mellett trónja legersebb támaszának te-

kinti. A reaktió kora felszínre csalt minden aljas

csúszó- mászó lelket, melylyel Spanyolország bírt, s ezek

most versengtek az udvar kegyelméért. Ily módon az ud-

var elszeretete a jezsuiták iránt a társadalom silányabb

elemeire is ekagadt, s a hízelgk raja törte magát a je-

zsuiták terjesztésében és dicsitésében, bogy ezáltal a

a király kegyébe juthasson. Ily módon a jezsuiták már

.1816 végén 10 kollégiummal bírtak az országban s a

régibb jezsuiták alig gyztek elég fiatalj ezsuitát ter-

melni a nagy kereslet kielégítésére.

Hogy a spanyol ifjúság kedvet kapjon a szerzetbe

lépni, az újjoncházakba igen lanyha fegyelem hozatott ,

be. Ferdinánd, ki királyi rültségében sz. Ignácot a

spanyol hadsereg fkapitányává s a m. Károly-rend

nagykeresztesévé nevezte, népével együtt ily módon nagy-

érdemeket szerzett niagának a Jézus-társaság körül, mit

meghálálandók a jezsuiták, teljes erejökbl hozzájárul-

tak, hogy uralkodását a legátkosabbá tegyék s kormánya
alatt az országot minden tekintetben nyomorult sorsra

juttassák. k valának lelke, igazgató szellenie azon, a
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legalávalóbb, legelvetemédetteBl) embérekbráll k'ama-

rillának, melynek gaz gazdálkodása a spanyol népet a

király rajongó Mveiböl néhány év alatt elkeseredett el-

lenségeivé tette.

Háromszor esküdött meg YII. Ferdinánd az or-

szág alkotmányára, de jezsuita szokás szerint, mindany-

nyiszor azon feltett 'szándékkal, hogy esküjét meg fogja

szegni. A titkos rendrség szerepe ismét felvirradt, az

ország legkitnbb emberei számzetésben vagy fog-

ságban találkoztak azokkal, kiknek egyetlen bnök volt,

íiogy a jezsuitákat nem szenvedhették. Zavar és nyomor

mindenfelé, az ország rablóbandákkal ellepve. A servi-

lisek és liberálisok pártja folytonos küzdelemben egy-

mással, mely 1814—1819, tehát öt év alatt 25 ministe-

riumot buktatott meg. A király nem bízott másban,
mint Cyrillo és Ben c omo jezsuitákban.

Mialatt az ország bensejében a legsötétebb terro-

rizmus uralkodott, a külpolitika is hasonlókép a jezsui-

ták befolyása alá
j utott. Az •

apácákat ide nem számítva,

1820-ban Spanyolországban 148,290 pap volt, 18,750

millió, reál érték vagyonnal (a mi pénzünk szerint mint-

egy 2500 millió forint.) Ez óriási ösz szeg elvonatott a

nemzeti vagyonból s az egyház feneketlen zsákjába

dugatott. Ey állapotok , párosulva a_ jezsuita ura-

lom folytonos gazságaival, a népet az 1820-ki forrada-

lomra vezették, melynek eredménye az lett, hogy a

megrémült király visszaállítá az 1812-ki alkotmányt,

megesküdött reá, s általános amnestiát adott, melynek
alkalmával ezrek és ezrek kerültek napfényre az .inquisi-

'

tió börtöneibl.
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1 Az ország jobbjaiból alakult új 'körmáiiy tettemét '•

"• egyik elseje volt az egyházi visszaéléseken segíteni. Á [

'király szentesíté a kortes azon határozatát, melylyel a

zárdák, 14-nek kivételével, eltöröltettek. Az eltörölt.
.

szerzetek közt els helyen álltak a jezsuiták, kik ellen v \

legnagyobb volt az elkeseredés, mert tudta rólok min-

'denki,'hogy k adták Ferdinándnak' a leggazabb taná-

csokat népe sanyargatására s leigázására. Egy 1820.

. aug. 14-én kelt dekrétum a Jézus-társaság feloszlatását

s javainak állami célokra fordítását rendelte él. Az

Olaszországbél a szerzet visszaállítása alkalmával Spa-

nyolországba visszatért régi jezsuiták az országban ha-

gyattak s 300 arany nyugdijat kaptak, azon feltétel

alatt, hogy a kormány engedélye nélkül az országot el

ne hagyják; a szerzetruhát le kellett vetniök s mint

világi papok a püspökök rendelkezése alá adattak és

- hatósága alá vettettek." Ugyanez rendeltetett az utóbbi

-években a szerzetbe lépett spanyol jezsuitákra nézve is,

. a külföldieknek azonban el kellett hagyniok az országot.

A szabadság és jog uralma azonban Spanyolor-

szágban csak rövid ideig tartott. VII. Ferdinánd csak^

kényszerülve engedett a nép kivánatainak, készen els

allialommal visszavonni tett engedményeit; s fdolga
volt ily alkalmat keresni. E dicséretes munkában leg-

nagyobb segítségére voltak a jezsuiták, kik most kollé-

giumaikon kívül lakva s álruhába bújva, de annál elke-

-seredettebben dolgoztak a nép elnyomásán. Titokban

lázították a népet a törvényhozás és új kormány elíen,

annál nagyobb sikerrel, miután az ország anyagilag
- nagy nyomorban volt, s a papság és absolutismus által
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demoralizált ország képtelen volt a szabadságot a rend- _

del párosítani s a kortesben a széls pártok kezdtek fe-'

lülkerekedni. Exjezsuiták buzdítására gneriUa bandát

alakultak s a portugál batáron egy u. n. „apostolijunta"

tnt fel, azon világosan kimondott szándékkal, bogy a

korlátlan királyi hatalmat s a papi és feudális intézmé-.^

nyéket visszaállítsa. Ezektl vérszemet kapott a király
-

is s végre 100,000 fnyi francia segédbadak segélyével,

a jezsuitákkal szövetkezett trdn leverte a szabadságot és

YII. Ferdinánd 1823-ban ismét korlátlan ura lett Spa- .

iiyolországnak.

A legiszonyúbb reaktió következett be, az esküsze- .

gések, elfogások és kivégzések véres korszaka. E kor-

szaknak természetesen els dolga volt a Jézus-társaságot

ismét helyreállítani s minden iskolát kezébe adni. Még a

segoviai katonai intézetben is jezsuiták adták el nem--

csak a vallást, hanem a történetet, politikát és földrajzot .

is. G i 1 jezsuita a saragossai királyi tüzérség parancs-

nokává neveztetett. A társaságnak minden jószága

visszaadatott, st még több, mint amivel Titolsó felosz-'

látása eltt bírt, s azonkívül negyven évre privilégiumot

kapott arra, hogy tagjai és intézetei számára minden

szükségletéit adómentesen szerezhesse be. Minden, még
az egyházi ügyektl legidegenebb ágaira a kormányzat-
nak is, mint a katonaira, k birtak legnagyobb befolyás-

sal s Vn. Ferdinánd teljesen kezökbe adta magát.

Ily körülmények közt nem csudálhatjuk, ha a jezsui-

ták .gombamódra megszaporodtak. Elüzetésök eltt 1820-

ban 397-en 1826-ban már 900-an voltak Spanyolország-,

ban. A társaság tagjaival vagyona is gyorsan szaporodott,
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s a nemesi családot legnagyobb része közülök fogadott

káplánt és gyóntatót magának. Nenicsak hogy 1 820-ban

elvett javaik adattak vissza, megengedtetett nekik az is,

hogy els, félszázad eltt történt kiüzetésök alkalmával,

elvesztett javaikra, bár azok az állam által már rég el-

adattak, igényt támaszszanak. A társaság temérdek port

kezdett e javakért s a megvesztegetett vagy szolgai birák

siettek neki a kivánt jószágokat kárpótlás nélkül oda-

ítélni. Mily roppant kincset tudtak néhány év alatt össze-

harácsolni, mutatja azon egj tény, hogy régi vetélytár-

saikpak, a dominikánusoknak javait 28 millió tallérért

. megvásárolták s a vételárt egyszerre készpénzben fizet-

ték le a kormány kezébe. .

•

.A jezsuiták annyira vérszemet kaptak e gazdag

aratástól, hogy rövid id múlva már a setét s fana-

tikus VII. Perdinánd sem volt eléggé rósz rajok nézve,

s elégedetlenül vele, öcscsének Don Carlosnak
trónrajuttatásán dolgoztak, ki alázatos szolgájokká

igérkzött lenni. De az országban álló 22,000 francia

katona dacára a rendet nem lehetett helyreállítani. Míg
a jezsuiták milliókat zsaroltak össze, az állam 1825-

ben nem tudta hivatalnokait fizetni. A jezsuiták, hogy
a csupa ultramontánból álló kormányt a. nép. ellen

még vadabb rendszabályokra ösztönözzék, azon hírt

. terjesztették a tömegben, hogy a kormány szabadkö-

mivesekböl áll ; mely mendemonda megcáfolására a

keresztény kormány 1825-ben Granadában hét ártat-

lan szábadkmivest kivégeztetett. A jezsuiták mégez^

•eljárást is nagyon mérsékeltnek találták s elhíresztel-

ték, hogy á király Don Carlos javára le készül mon-
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dani. így szították a parazsat, mely Perdináiid halála

után 1833-baii lobbot vetve véres polgárbábörúra ve-

zetett. Ferdipándnak egy özvegye K. r i s z t i n a, s egy

bárom éves leánya maradt
, Izabella. A spanyol

örököd ési törvény értelmében Krisztina Izabellát kiál-

tatta ki királylyá s nevében átvette a kormányt, de

Don Carlos magának követelte a trónt. Az ország két

ellenséges pártra szakadt. A cbristinosok jelszava al-'

kotmány és szabadság, a carlistáké az absolutismns

volt; — Krisztina ngyanis, midn szorult a kapca,

kegyes volt a liberálisokra támaszkodni, s amnestiát

adott ki, mely biveinek számát 50,000 számzetésbl

visszatért emberrel szaporítá.

A bét éven át tartott véres polgárháborúban a

jezsuiták természetesen Don Carlos pártján álltak,

ki teljesen az ö teremtményök volt s fiait is általok

neveltette. Minden eszközt felhasználtak az elkesere-

dett küzdelemben, még a kutak megmérgezését sem

tartván magukhoz méltatlannak, ami Madridban a

nép dühének borzasztó kitörésére vezetett. A nem-

zetrség 1834. jun. 17-kén, nagy néptömeg kíséreté-

ben a jezsuiták kollégiuma elé vonult, azt ostrom alá

vette- s a páterek csak gyors futás által menekülhet-

tek a megérdemelt büntetés ell. Krisztina ismét el-

törölte a társaságot, de néhány évvel utóbb, midn
Izabella kormányra került, a jezsuiták újra bevonul-

tak Spanyolországba.
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L. Fejezet.

(Eómában. — Viszályaik a papsággal. — Roothaan generális. — A
;

társaság új felvirágzása.
— Új jezsuita szentek. — Nápolyban. —

Uralmok Sardiniában. — Heldevier követ leányát elrabolják.
— A

j ezsuiták mind rendörkémek. — A jótékony intézetek ellen.—

Olaszország más tartományaiban. — Nö-jezsuiták szerzete.)

Kóma, dacára annak
, hogy VII. Pius már Í814-

ben visszaállította a Jézns-társaságot, csak BrzozowsM
,

generális halála után lett ismét annak középpontjává.

Ez év — 1820 — különösen nevezetes volt ajezsuitákba

nézve. VII. Pius szertelen kegyelmekkel halmozta el

ket, rögtön visszaállításuk napján három pompás palo-

tát adott nekik Eómában s ket más városokban is gaz-

dagon segítette kollégiumok állításában. A többi szer-,

zetek irigy szemmel nézték a jezsuitáknak e kiváló

protegálását, a sok áldás, mely e társaságra hullt, még
a világi papság gylöletét is felszította, mert isten

-reverendában járó szolgáinak egyik ferénye, világi el-

nyökért küzdeni kifelé úgy mint egymás között. Brzo-

zowski halála után tehát a szerzet papi ellenségei egye-

sültek, hogy megkísértsék a szerzet új- megbuktatását, -

vagy legalább, hogy szarvait letörjék.
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P e t r u z z i M a r i a a
,

a genuai noviciatus

rektora, kit Brzozowski az új generális-választásig a tár-

saság generális vikáriusává nevezett, szeretett volna

generálissá választatni. A jezsuiták ellenségei, kiket

Della G-enga bíbornok is támogatott, Petruzzi nagyra-

vágyását igyekeztek a maguk javára felhasználni. Della

Genga, maga is tizenhárom próbás ultramontán, nem

tudni mi okból, a jezsuiták ellen fordult.
Y^JI.

Pius t
nevezte pápai vikáriussá, mely hivatallal járt Eómának

egyházi kormányzása. Della Genga ily minségben a

Jézus-társaság közgylésének megtartását, melynek
a' generálist kellett megválasztania , tle telhetleg

akadályozta. Ebben, elég különösen Petruzzi járt leg-

inkább kezére , ki személyes nagyravágyását a tár-

saság .érdeke fölé helyezve , ideiglenes hatalmának

idejét lehet hosszúra nyújtani igyekezett, s miután

nem volt reménye, hogy önkényt megválaszszák, úgy

számított, hogy a társaság, ha a pápa által generálissá

neveztetik, már azért is el fogja t fogadni, hogy véget

véssen a hosszú interregnumnak. Lehet, hogy a csel

. sikerit volna, de lehet volt az is, hogy a pápa elked-

vetlenítve a társaságban ily fontos percben beállt viszál-

kodás felett, kezét le fogja róla venni.

A társaság ekkor nem vélt pártfogóra talált C o n-

s a 1 V i államtitkárban. Consalvi nem szenvedhette

ugyan a jezsuitákat, de személyes ellensége volt Della-

Gengának, s mint igazi pap, meggyzdését férfiasan

alárendelte a vágynak: ellenségén boszút állhatni. Eét

nagyravágyó pap undorító civakodása, vagy, mint a je-

zsuiták mondják, az isteni gondviselés, ily módon ki-.
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mentette a társaságot a fatális helyzetbl. •Consalvi

182Ó. okt. 3-kán rendeletet eszközölt a pápától, mely
a bíbornok tilalmát megszüntette , s.a jezsuitáknak, a

generális-választó gylés megtartását megengedte. Della

Genga és Petruzzi azonban nem engedtek oly könnyen.

Még egyszer ellene szegültek a gylés megtartásának,

úgy hogy a pápának még egyszer személyesen kellett

fellépié, hogy e gylést lehetvé tegye. Midn ez meg-

nyílt, Petruzzinak, ki rajta elnökölt, els dolga volt a,zon

francia, angol és olasz küldötteket, kikben ellenfeleket

sejtett, azon ürügy alatt, hogy meghatalmazásaik nin-

csenek rendben, a gylésbl kizárni. A páterek engedel-

meskedtek, de a hátramaradottak többsége visszabo-

csáttatásukra szavazott. Midn tehát visszatértek, Pet-

rnzzi felfedezte , hogy a gylés nem az elszabott rend-

ben gylt össze, s igy nem határozatképes. A többség

a gylés határozatképességét mondta ki. Midn Petrnzzi

ez ellen óvást emelt s fenyegetésül^idegen törvényszékre .

hivatkozott, a gylés Petruzzit letette generális-viká-

riusi hivatalából és mindenesét
,

Pietrobonit kizárta

kebelébl. Petruzzi és Della Genga panaszra mentek a

pápához, de ez nem hallgatott rajok, s így a gylés végre

a választáshoz láthatott.

A választás 1820. okt. 18-kán Luigi Fortisra,

egj 12 éves jezsuitára esett, ki rögtön vizsgálóbizott-

mányt nevezett ki, mely Petruzzi és Pietroboni eljárását

megvizsgálja. A bizottság a két jezsuitát bnösnek nyil-

vánítá, de ezek behúzták a farkukat s nagy alázattal

hséget Ígértek a generálisnak, mire ez megbocsátott
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nekik. Párthíyeilt azonban szigorúan büntettettek s töb-

ben közölök a társaságból Mzárattak.
• Három évvel utöbb meghalt VE. Pius, és utódja

Della G-enga lett XII. L e o név alatt. A jóhiszem világ
azt hitte, hogy Genga, mint bíbornok, ellensége levén a

jezsuitáknak, mint pápa fel fog lépni visszaéléseik ellen ;

de Xn. Leo sietett barátkozni a jezsuitákkal. Már né-

hány hónappal trónralépte után, 1829. januárban átadta

nekik a coUegium romanumot, a del Caravitta oratoriu-

mot-^s a gregoriáni observatoriumot a hozzátartozó, inté-

zetekkel, iskolákkal együtt, melyet a jezsuiták XIV.

Kelemenig bírtak, de VII. Piustól még nem tudtak

visszakapni. A coUegio romano még ez évben megnyílt
s legújabb korig Eómának egyházi egyeteme maradt,

melyben nemcsak az egyházi állam minden papja, ha-'

nem a jezsuiták egyéb nemzeti intézeteinek, az irlandi,

hollandi, német stb. kollégiumoknak növendékei is á

jezbuiták által neveltöttik, s e tanok mérgét magába
szíva emissáriusokként küldettek szét a világba.

De ezzel Leo kedveskedései nem végokét érték, csak

kezdtöket vették. Elhalmozta ket jó tetteivel, melyek
közöl csak a spoletoi kollégium visszaállítását, egy ki-

zárólag nemesi nevelház alapítását Eómában, s a boro-

mái palotának visszaadását említjük. Leo gondoskodása
alatt a jezsuiták Eómában úgy felszaporodtak, hogy
1829-ben történt halálakor már nem fértek el számos

házaikban, s a kormány kénytelen volt nekik egy új

telepet adni a város n kívül.

E nagy protektió a többi szerzetek ellenszenvét

folytonosan táplálta s ezek ellenséges érzülete E o r t i s

Jezsuiták tört, V. 9
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generális halálakor (1829. jaii. 27-én) ismét nyilatko-

zott. Két héttel utóbb a pápa halt meg, s most egyide-

jleg pápát és generálist kellett választani. Megindult a

mindenféle papi ármánykodás, melyeket csak P a c c a és

Gregorio erélyes fellépte tudott meghiúsítani, mert

a jezsuitáké két nagy pártfogója, kiknek mindenike a

tiarára yágyott, a conclávéban csak azon feltétel alatt

adta szavazatát Oastiglioni bíbornokra
,
ha nieg-

igéri, hogy a jezsuita generálisi hivatalt rögtön be-

tölteti. Oastiglioni ezt megígérte s ennek köszönhette,

hogy 1829. márc. 31 -kén VIII. Pius lett belle.

Az új pápának els dolga volt a generálisvá-

lasztást elrendelni, niely ezúttal Eoothaan Jánosra

esett. Eoothaan, Lainez és Aquaviva mellett kétségkívül

a legtehetségesebb ember volt a jezsuita generálisok

közt. Protestáns szülök gyermeke, Amsterdamban 1785-

ben született, ott kezdetben boltos legény volt egy szi-

varkereskedésben, mint ilyen, utazásközben 1804-ben

Oroszországba ment, hol a jezsuiták használhatóságát

megérezve, a polozki kollégiumba felvették. Nem volt

még 45 éves, midn a társaság élére állíttatott. Eszes,

ravasz, s ameUett hidegvér ember volt. Nagyon tudott

magán uralkodni, bátorsága, ember- és világ ismerete

teljesen qualifikálták ama nehéz, de gonosz hivatalra,

melybe most lépett. A jezsuiták táborában nagy volt

az öröm, s még a menyországnak is csudával kellett

ünnepelnie megválasztatását. Kilenced napra megvá-
lasztatása után ugyanis roppant vihar támadt Eóma fe-

lett, épen midn 80 darab jezsuita növendék egy kápol-

nában ájtatoskodott. A villám három helytt ütött a
i
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római köUégiiimba, a kértbe, a templomba, s a -kápol-

nába, az imádkozok közt egy tzsugár jelent meg, de

senkinek baja nem esett, mire egy jezsuita elkiáltá

magát : „csuda !" — a többi utánna ordítá, s valameny-

nyien tollal és szöval hirdették a nagy csudatételt, me-

lyet az úristen egyenesen páter Roothaan dicsségére

produkált.

Roothaan hiyataloskodása alatt a kor kprülményei,
..

párosulva a generális eszével és gonoszságával, a társa-

ságot újra fényes polcra emelték Európában. egész

generálissága alatt nemcsak a jezsuiták feje, hanem

valódi pápa volt, s még világi tekintetben is uralkodott

az egyházi államban. Ez okozta azon nyomorúságos ál-

lapotot, melyben IX. Pius trónraléptekor az egyházi,

államot találta ; mert páter Roothaan a legatiókat saját

szerzete érdekében kormányozta, vagy helyesebben, fosz-

togatta, s a népet a szellemi és anyagi nyomor karjába

taszította. Aínig volt generális, még vasutat sem volt

szabad az egyházi államban építeni.

A kamalduli barát, Mauro C a p p e 1 1 a r i
,

ki

Vni.Píus halála után 1831-ben XVI. Gergely név

alatt pápává lett, csak játékszer volt Roothaan kezében,

és minden alkalommal védte s pártfogolta a jezsuitákat,

mire különben szükségök is volt, mert a spoletoi, fauoi,

forlii, ferrárai s más kollégiumok a felkelk által elfog-

laltattak s a jezsuitákat csak szentsége imája és az

osztrákok szuronyai vezették vissza palotáikba. Az új

pápa kardinális vikáriusának, Z u r 1 á n a k legels ren-

deletei közt azon hallatlan felhívás foglaltatott, melylyel

[minden Rómában lev barátnak megparancsoltatott,

9*
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hogy sz: Ignác asketikus gyakorlatait zze,- miáltal a

jezsuiták valamennyi más szerzet fölé állíttattak. E

jámbor gyakorlatok színhelye a jezsuiták temploma
s vezetje páter Finetti lett. Kevéssel utóbb.._XVI.

Gergely egy ediktumot adott ki, niely a világiak

összes tanügyét az egyházi államban , nevezetesen

a két f világi egyetemet, a bolognait s a Sapien-

zát Eómában, a jezsuiták szellemében reformálta s túl-

nyomó befolyásuk alá helyezte. St öt évvel utóbb a

hírhedett Propaganda-kollégium vezetését is kizárólag a'

jezsuiták kezére bízta, visszaadta nekik a lorettoi és az

illyr kollégiumot. Sietett a jezsuiták vágyát új jezsuita

szentek gyártásában is kielégíteni, miben minden eldét

sikerült felülmúlnia. A jezsuitáknak újra visszanyert

imposáns helyzetök teljességéhez szükségök volt rá,

hogy minél több tagjok jusson be a mennyéi aristokra-

tiába, s pénzök volt elég e passió teljesítésére. Mert ma-

ga a beatificatio, e mennyei bocskorosnemesség, 25,000

tallérba került Eomában, hol ingyen mitsem adnak.

Szentté avatás pedig több százezerbe kerül. XVI. Ger-

gely jó pénzért szentté tett egj csomó jezsuitát, köztök

Liguori Alfonzot, kit VII. Pius 1816-ban beatifikált;

azonkívül beatifikálta Prancesco de Geronimo, Pignatelli

és Canisius Péter jezsuitákat,
—

megannyi cégéres go-

nosztevit a Jézus-társaságnak.

Említettük fenntebb, hogy a Portugálból kizött

jezsuiták Eómán kivül leginkább Nápolyt boldogították

odajövetelökkel : tudjuk azt is, mily szerelmes lett belé-

jök IV. Ferdinánd, vagy, mint az újon egyesített két

: siciliai királyság uralkodója, I. Ferdinánd, a restaurátió
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liából a franciák által odakergetett jezsuitákat, vissza-

adta nekik régi birtokaikat s rajok bízta az egész nép-

nevelést. Utóda I. Ferenc atyja nyomdokaiba lépett s

új kollégiumokat és intézeteket adott kezökbe, a többi

közt egy nemesi convictust. Utóda, 11. Ferenc alatt a

jezsuiták hatalma és befolyása a szerencsétlen országban

még jobban növekedett. .

Nápoly szárazföldén 1844-ig- a fvároson kívül

számos más helyeken szereztek magoknak telepeket,

nevezetesen : Aquila, Lacce, Maglie , Salerno és Sorren-

to; Siciliában : Palermo, Caltanisetta, Alcama, Trapani,

Marsala, Monté,. Albano, Modica, Mazzara
, Nóta, Salemi

és Termini városokban.

Még fényesebb állásra kaptak a félsziget második

királyságában, Sardiniában. Viktor Emánuel ki-

rály, kinek a bécsi cougressus apái örökét a genuái

respublika területével megtoldva, visszaadta, hosszas

viszontagságai által el volt keseredve az új, és mérték-

telen fanatismussal tölt öl a régi jó idk iránt. Yalódi

Don Quixotteja volt a legitimitásnak, ki.a turini füvész-

kertben minden, a franciák által ültetett idegen növényt,

mint jakobinus gazt, kiirtatott. Ily alaposan megbolon-
dulva levén, természetes volt, hogy sietett a jezsuitákat

„a trón és oltár e szilárd oszlopait" országába behívni.

Ezek már 1815-ben megnyitották Turinban noviciátus-

sal összekötött kollégiumjokat, s a következ évben Ge-

nuában álKtottak újoncházat. A király a genuai egye-

temet, a város élénk ellenzése dacára, kényszerítette,,

hogy azon fekv bii'tokait, melyeket a Jézus-társaság
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1773-ki feloszlatása alkalmával a köztársaság kormányá-
tól a társaság birtokaiból kapott, s melyeknek 1773-ban

44,000 lirányi jövedelme 1816-ban Mrom annyira emel-

kedett, a jezsuitáknak odadja, ami foka volt annak,

hogy a genuaiak maradandólag elidegenedtek a szard

kormánytól. Mert a király által a genuai egyetemnek

Ígért kárpótlást ez soha meg nem kapta, s igy az egye-

tem virágzó helyzetébl gyorsan alásülyedt.

A népnek ellenszenve dacára a jezsuitáknak sike-.

ríílt Liguria fvárosában tekintélyes és naponként szá-^

porodó vagyont összeharácsolniok ; a közönség félt min-

denhová elér kezök gonoszságától, s mindenki igyekezett

kedvezésöket megvásárolni. Nemcsak hagyományok alak-

jában kaptak nevezetes ajándékokat, hanem jámbor

patríciusok Jézus katonáinak telhetetlen pénzvágyát az

által is igyekeztek kielégíteni, hogy rajok bízták a sze-

gények javára tett jámbor adakozásaik szétosztását, más

szóval, hogy szabad lopást eugedtek nekik:, a szegények

pénzébl, ami Genuában évenként, régi szokás szerint

több millióra ment. És midn a genuai páterek, dacára

annak, hogy az ily módon összeharácsolt pénzen Tortona

tartományban, Montebelloban égy fényes jószágot vásá-.

roltak magoknak, nem átalltak ,, szegény" társaságuk

fenntartására házról házra; járva koldulni, a terrorizált

lakosok közöl csak a kisebb résznek volt bátorsága a

szemtelen papokat elutasítani, legtöbben kötelezték ma-

gokat havi támogatás fizetésére, mi a jezsuiták számára

ismét 12,000 líránál nagyobb évi jövedelmet képviselt.

Még Viktor Emánuel uralkodása alatt a jezsuiták

több, rendesen convictusokkal összekapcsolt kollégiumo-
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kat szereztek magolmak, névszerintNovarában, Nizzában,

CMeriben, Sardinia szigetén Cagíiariban és Sassariban;

két utóda alatt ismét Chamberiben, hol gr, Boigne bí-

bornok fél millió livret adott a kollégium megalapítására,

Aostában, Vogherában, és Sanremoban. De ennek dacára

örülhetett volna a szegény ország, ha a király beérte

volna azzal, hogy csak népe véres verítékének gyümöl-
csét pazarolja a jezsuitákra. Í)e már Viktor Emánuel

lényeges befolyást engedett nekik nemcsak^ az ország
összes tanügyére, hanem egész kormányzatára is.

Sardinia tényleges uralkodói Yiktor Emánuel alatt

neje Teréz és annak gyóntatója Bottá jezsuita voltak.

Tlök eredtek azon hajmereszt önkény intézkedések,

melyekkel a kormány magát beszennyezte, k okozták

az 1821-ki forradalmat, mely a vén királyt öcscse Ká-

roly Félix javára lemondani kényszeríté.

Ez még nagyobb bolondja lett a jezsuitáknak,

mint bátyja ; palotája homályában buzgón zte Loyola
lelki gyakorlatait s gyakran még a jezsuiták szerzetes

ruháját is felöltötte. Gyóntatójává Gr a s s i János je-

zsuitát választá, ki páter Koothaannal, ki akkor a turini

kollégium rektora volt, osztotta meg az udvar és általa

az ország feletti uralmat. E két jezsuita elször is arra

használta fel hatalmát, hogy a Viktor Amadé által ala-

pított s a turini egyetemmel összekapcsolt CoUegio della

Provincia feloszlatását kivitték, mely "intézet veszélyes

versenytársa volt a jezsuita iskoláknak. Csak késbb
állította vissza Albert király, kirl aztán CoUegio Al-

bertinpnak neveztetett.
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Mint más ui-alkodóknak e korbaü, Károly Felix-

nek is azon bogara volt, hogy a nép szellemi fejldésé-

nek meggátlása leghatásosabb ellenszere a politikai

mozgalmas szellemnek, s a jezsuiták e buta gondolatot

mesteíileg tudták kedvenc vágyuk kielégítésére, felhasz-

nálni, mely abban állt, hogy az összes magasabb taur

ügyet közvetlenül kezökbe kapják. Ez már 1822-ben

sikerült nekik, midn a király a turini és genuai egye-

temeket a párisinak helyzetébe emelte, összekötvén a

két egyetemmel a Eiforma nev f iskolai hatóságot,

melynek minden tan és nevelintézet alá volt rendelve, s

melynek a fvárosban úgy, mint a vidéken mindenütt

megvoltak saját közegei. Miután pedig amakét egyetemen
már akkor a jezsuiták voltak az urak, s a jóravaló taná-

rokat elcsapván s helyket saját tudatlan, de szolgai

lelk teremtményeikkel helyettesítvén, azokat az órómai

buta tudományosság fészkeivé tették,
—

így e királyi

dekrétum tulajdonképen a Jézus-társaságot tette a ki-

rályság tanügyének legfbb hatóságává. ^,

Károly Albertnek, Károly Pelix utódának m'alko-

dása.alatt is még 15 éven át Sardinia valódi Paraguay-já

maradt a jezsuitáknak. Az új király trónraléptekor

möndá páter G-rassinak : ,,A társaság az elhalt kiráty-^

ban atyját és. védjét vesztette el, de én mindkettt,

pótolni fogok törekedni szeretetem és jóakaratom által^"

— és katholikus szokás ellenére szavát ez egyszer meg-
tartotta. Eldei példáját követve dédelgette jezsuitáit,

mint a trón legersebb támaszait. Szertelen bkez volt

irántuk s a többi közt saját pompás Doria-Tm'si. féle

palotáját Genuában nekik ajándékozta, melyet siettek,
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kollégiummá átalakítani, miután eddig e városban

csak iijoncházzal bírtak. Ezenkívül a király a genuai

vároai hatóságot kényszeríté, bogy az új intézetet

10,800 liraévi segélylyel támogassa. Károly Albert nem

egyszer saját királyi tekintélyét bibetetlen módon alá-

rendelte a jezsuitáknak, amint ezt Heldevier hol-

landi követ leányának ismert története bizonyítja.

A követ 19 éves leányát a jezsuiták az apai

házból való megszökésre s a római hitre térésre csá-

bították, nemcsak hogy lelkét, hanem hogy reá néz

tekintélyes örökségét is megszerezzék. Az apa minden

törekvése, leányát a jezsuiták körmei közöl kiszaba-

dítani, sikertelen volt. Károly Albert ugyan szinte

részvétét nyilvánítá személyesen a követnek, de ki-

jelenté, hogy képtelen ügyében tenni valamit. Liede-

kerke grófnak, Heldevier utódjának a követségben,

erélyes jegyzékei, Anglia, Poroszország s végre Austria

támogatása dacára sem vezettek más eredményre,

mint arra, hogy a szard minisztérium minden köz-

benjárást megtagadott, miután az ügy nem tartozik

hozzá. Az apa kénytelen volt Turint- gyermeke nélkül

elhagyni. Csak midn a szard király brének megmen-
tése végett jónak látta a liberális táborba átmenni,

szíínt Dieg a jezsuiták aranykora s nem sokkal utóbb

létezése is Sardiniában.

Eeltün a különbség a jezsuiták magatartása

közt oly országokban, hol a tekintélyt és befolyást

még. csak megszerezniök, vagy veszélyes vetélytársak

ellen védeniök- kell, és oly helyeken, hol már bizto-

sítottnak tekinthetik hatalmukat. .A sardiniai jezsuiták



viselt dolgai híven feltüntetik e különbséget. Azon

erényeiket és képességeiket, melyeket oly helyeken,

hol nem hírnak ily ellenmondást nem tr hatalom-

mal, nagy gonddal takargatnak a világ eltt, itt, hol

elbízták magokat szeren cséjökben, oly mértékben en--

gedték kifejldni, hogy még rendrkémekül is odad-

ták magokat. Sardiniában több jezsuitáról be van bi-

zonyítva, hogy e díszes áUami hivatalt viselte. A ge-

nuai rendrfnöknél, Salari lovagnál Polidorl és

Jourdan jezsuiták állandóan alkalmazva valának.

Ha a többi, fkép a világi papság tudta volna,

mily nyomasztó azon járom, melyet a jezsuiták, neki

is nyakába nyomni igyekeztek, amint sikerült a ke-

resett mindenhatóságot elnyerniök, óvakodott volna e

faj megfészkelését oly vak buzgalommal elsegíteni,

mint ahogy tette. A szard papság, mely e tekintetben

nagy érdemeket szerzett magának a Jézus-társaság

körül, nagy ijedtségére csakhamar belátta, hogy igen

rósz szolgálatot tett ezáltal önmagának. Mert alig ju- ,

tottak a jezsuiták az udvarban s a népnél nagy be-

folyásukhoz, a többi papság felett napról napra zsar-

nokiabban kezdtek uralkodni. A legcsekélyebb -ellen-

kezés egy jezsuitának bármely, bár legalávalóbb tette

ellen is, a legnagyobb kellemetlenségeket és üldözést

vonta maga után.

Csak egy példát hozunk fel erre, a genuai pap-
'

ság esetét. Ettl a jezsuiták azt kívánták, utánozza

ket egy bizonyos újításban a vezeklésre vonatkozólag,
'

melyet a szintén kath. pap Gioberti átall közelebbrl

megjelölni, s melyrl áltáljában csak annyit mond,



liogy erkölcstelen volt s ha behozatnék, csak arra

vezetne, hogy minden szentséget meggyülöltetne a

néppel. A genuai papság nagy többsége a gyalázatos

kivánatot megbotránkozva visszautasította, minek az

ln következése, hogy a jezsuiták nemcsak Genuában,.

hanem az egész országban s még azonkívül is janse-

nismussal, eretnekséggel vádolták. E katholikus pa-

pokra nézve oly veszedelmes rágalommal, a jezsuiták

addig üldözték a genuai papokat, hogy ezek kétségbe-

esésökben könyörögve fordultak 1838-ban érsekökhöz,

Tadini bíbornokhoz, hogy állítaná vissza jó hirnevöket,

de még ez is csak félig merte kívánságukat teljesíteni,

annyira félt a jezsuitáktél.

A jezsuiták azon jellemz tulajdonaihoz, melye-
ket csak ott mutatnak, hol már teljes bátorságban
érzik magokat, tartozik irigységök^ és ellenségeskedé-

sök is minden jótékonysági intézet ellen, mely vagy
nem jezsuita eredet, vagy legalább a jezsuitáknak

nincs alárendelve, vagy velk összekapcsolva. G-ytilölik

az ily intézeteket, mert úgy a hatalmat; mint az ér-

demet mindenütt monopolizálni akarják, s ezek te-

kintélye és hírneve által saját tekintélyöket látják

csorbítva; s egyáltaljában kiirtani törekszenek azon

hitet, mintha nemjezsuita intézetek vagy találmányok-
is válhatnának az emberiségnek üdvére. Ez okból a

turini és genuai nagyszer koldusmenházak, az itt és

más Siudiniai városokban lev szegény- és kisded-

iskolák s kisdedóvó-intézetek a jezsuiták folytonos és

elkeseredett üldözésének tárgyai valának. Minini Fer-

dinánd jezsuita Genuában a sz. Ambrus templom
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szószékérl mennydörgött a koldusmenházak, "kisded-

óvodák, takarékpénztárak és más ,,új' divatú" talál-

mányok ellen, melyek már csak azért is elvetendk

és istentalenek, mert elször protestáns országokban^

jöttek divatba, leginkább vallástalan emberek által

ápoltattak s terjesztettek azon gonosz szándékban,

bogy az alsó néposztályokat új szükségletekkel ismer-

tessék meg s jelen helyzetekkel elégedetlenné tegyék.

Mert, mint a tudós jezsuita monda: „ha az ily inté-

zetek csakugyan javokra válnának a jámbor keresz-

tyéneknek, kétségkívül már az apostolok életbe lép-

tették volna azokat!"

Páter Sagrini Tibérius, az ékesszólás jezsuita

tanára a turini kollégiumon a fváros egy templomá-
nak szószékérl becsületsért rágalmakkal támadta

meg az ottani koldusmenházat és kormányzatát. Az

intézet igazgatója erre panaszra ment a provinciális-

hoz, Bresciani Antoiohoz, ki biztosítá t, hogy Sag-

rini szavai tör voltak szivébe, hogy sajnálja amit az

mondott, s megígérte neki, hogy ugyanazon pap jöv

vasárnap megnyugtató nyilatkozattal elégtételt fog

neki adni, s a rágalmazott intézetet továbbra is a

tminiak pártfogásába fogja ajánlani. Az odaidézett

Sagrini, fnöke jelenlétében a maga részérl is ismé-

telte ennek igéretét. Ugyanezt jelenté ki a két je-

zsuita, az intézet többi igazgatói eltt is. A bekövet-

kez vasárnap eltti estén azonban az igazgatók egyike

páter Brescianitól levelet kapott, melyben ez kijelenté

neki, hogy Sagrininak nincs mit visszavonnia.' A meg-

rökönyödött igazgatók újabbi sürgetésre azon választ



kapták, hogy miután a jezsuitáktól kapott Ígéretet kife-

csegték, nem kapnak ; többé elégtételt,
— ami azonban

nem volt igaz, mert az igazgatók senkinek sem szól-

tak a dolog fell. E gálád eljárás dacára minden ár-

mányaik a jótékony intézetek ellen nem nagy hasz-

nukra voltak ; s csak a genuai szegényiskolákat si-

került egy idre álarcos szolgáiknak, az úgynevezett

„ignoráns testvéreknek" kezére játszaniok. Ezen gúny-
nevet adta ugyanis a kor a „keresztyén-ískola-testvé-

reknek" Eranciaorszagban, keletkezések helyén, miután

azt becsületesen megérdemelték.

A genuai szegényiskolák a király parancsára

átadattak a jezsuiták említett cimboráinak, s a város

köteleztetett ket tetemes pénzösszeggel támogatni. A
dicsség azonban csak 1841-ig tartott, midn, miután

az ignoránsok kezébe adott intézetek majdnem egé-

szen elpusztultak, gazdag genuai polgárok adományai-
ból új szegényiskolák állíttattak s tisztességesebb vi-

lági papok kezére bízattak.

Ép úgy mint Sardinia, a mo-denai hercegség

is valódi paradicsoma lett a jezsuitáknak, hova IV.

Ferenc által hívattak meg, e népe által méltán elát-

kozott gonosztev által, ki virágzó országát hideg szá-

mítással és vas következetességgel szellemi és anyagi

tekintetben pusztasággá silányította. Modenái koUé-

giumjokat, minden hajdani javaival együtt már 1815-

ben visszakapták s egy évvel utóbb új kollégiumot ala-

pítottak Eeggioban. E két kollégium csakhamar a leg-

nagyobbak és leggazdagabbak közé tartozott Olaszor-

szágban. Miután a herceg az egész tanügyet kizárólag
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rajok bízta, az intézetek mindenikélben vagy 400 tanít^

vány Tolt, ide nem számítva az 50—60 fre men
kosztosokat, kik a convictusokban laktak. Emellett a

'

censura is a jezsuitákra bízatott, s a censura-hivatal el-

nöke a berceg gyóntatója volt. E minségében 1822-ben

minden magán könyvtárat megvizsgáltatott s elrendelte,

hogy mindazon költk müvei, kik nem a jezsuiták szel-

lemében írták munkáikat, elégettessenek, még Horácot,

Ovidot, Lücretiust s más hasonlókat sem véve ki.

Ezenkívül a jezsuiták befolyása alatt állt az egész köz-

igazgatás, még nagyobb mértékben mint Sardiniábán,

mert lY. Ferenc a jezsuitákban találta meg a legbizto-

sabb eszközöket undok kormányrendszere fenntartására.

Ellenben egy egész emberöltig tartott , míg P a r-

mában megtelepedniök sikerült. Mária Luiza föber-

cegnö, vagy inkább a nevében korm'ányzó férfiak elég.

becsületesek voltak a népnek a jezsuiták elleni ellen-

szenvét tekintetbe venni. Csak 1844-ben, midn tolakodó

kéréseiket Áustria oly módon támogatta, mely nem trt

ellenmondást, engedett Napóleon özvegye. Beeresztette

a társaságot tartományába, átadta neki az elemi ;iskolá-

kat, a felsbbeket azonban csak fokonként ; s az ország

fbb városaiban, Parmában, Piacenzában és Guastallá-

ban csakhamar -jezsuita kollégiumok keletkeztek. A
jezsuiták tanmódja azonban temérdek panaszra adott

okot, minek folytán a piacenzai municipális tanács 1846-

ban felterjesztést tett a kormányhoz, figyelmeztetvén

azt, hogy az ottani gymnásium a jezsuiták kezében tel-

jes pusztulásnak indul ; mert a szülk megbotránkozva
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gyermekeik elerkölcstelenítésén az iskolákban, fiaikat

inkább a külföldi'e küldik tanulni.

Toskána, melynek szerencsés sorsa minden

"olasz tartományok közt a legbecsületesebb m-alkodókat

adta, úgy mint számos más csapástól, mely a többi

Olaszországra nehezedett, a jezsuitáktól is legújabb

idig mentt maradt. 11. Lipót nagyherceg csak 1846-

ban engedett, szintén Austria sürgetésére, a jezsuiták

betolakodási kiserleteinek. Néhánynak megengedte Mon-

tepulcianoban megtelepedni, s a „Jézus szentséges szíve

hölgyeinek" megengedte, hogy Pisában nevelintézetet

nyissanak. E nstény jezsuiták szerzetét, mint már em-

lítettük, Vin. Orbán 1631-ben eltörölte. Utóbb ugyan
tntek még fel egyes jezsuitánék Németalföldön, Köln-

ben, Bécsben s egyebütt, de csak szórványosan. A 19.

századnak jutott a szerencse, hogy a nstény jezsuiták

rendjét feltámadni lássa. Paccanari és Yarin által ala-

pítva, a feloszlatott Jézus-társaság tiszteletére e szerzet

Jézus szivét tette jelképévé, s arról nevezte el magát.
Barát Zsófia Magdolna, egy hímbarát nvére

volt els generálisa a nstény jezsuitáknak. Céljuk és

feladatuk volt a felsbb osztályok leányainak nevelését

úgy a magok kezébe ragadni, mint a hímjezsuiták a

fiúkéit.

Ez apácák a legszorosabb összeköttetésben vannak

a jezsuitákkal, 1825 óta az ö törvényeik alatt állnak s

fkép Eranciaországban, nagy mértékben elterjedtek.

Itt nagy hasznot hajtottak a Jézus-társaságnak, melyet
minden alávaló tulajdonságában buzgón törekedtek utá-

nozni. Azon befolyáaos helyzetet, melyet a jezsuitáknak



Franciaországban a restaurátió korszaka alatt elérniök

sikerült, nagy mértékben ez apácáknak köszönhették,

kik nagyobb részt az ország legelkelbb s leggazda-

gabb családaiból valók voltak. Sokat, amit bímjezsnita

ki nem vitt volna, megkapott a nstény ; ahol az hajó-

törést szenvedett, ez ki tudta ármánykodni vagy kacér-

kodni a diadalt. A Jézus szentséges szivének dámáit

azonban nem szabad összetévesztenünk a „jó pásztor

hölgyeivel," mely szintén Franciaországban keletkezett

ni jezsuita szerzet, s melynek hivatása volt a nép alsó

rétegében végezni a csalás és bolondítás azon munkáját,

melyre a másik a társadalom elkel osztályaiban vál-

lalkozott. A jó pásztor hölgyei a többi közt a bukott nk
javítását is cégérül használják s e firma alatt még né-

mely német tartományokba, mint pl. Bajorországba is

befurakodtak. Amazok jnég Sveicot, Olaszországot s

Amerikát is ellepték. Az ignoráns testvérek a je-

zsuiták utócsapatát, e nstények sok helytt elrsét ké-

pezték. A pizaiak ezt tudva erélyesen felszólaltak ezapá-
cák letelepedése ellen, élkön az egyetemmel, minek

folytán ezeknek gj, mint a montepulcianoi jezsuiták-

nak rövid id múlva pusztulniok kellett.

Lucca hercegség is oly szerencsés volt, hogy
a jezsuitáktól megkíméltetett. E szerencsét fejedelme,;

Bom-bon Károly Lajos sajátságos lélekállapotának kö-

szönhette, ki németországi utazásaiban megszerette a

mystikus protestantismust, titokban a protestáns hitre^

tért, s mint ilyen nem lehetett a jezsuiták barátja. A
iuccaiak egyátaljában kezdet óta legyzhetlen ellen-

szenvvel viseltettek a jezsuiták iránt. Ezeknek nem is
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sikerült soHa gyökeret verniök Luccában, ismételt ki-

sérleteik dacára, melyeknek elseje az 1581. évre esik. A
köztársaság atyái, ismerve a szerzet pióca természetét, a

jezsuiták finom ármánynyal sztt tervének oly erélyesen

ellenálltak,hogy ezeknek betolaködásukatkésbbre kellett

halasztaniok. j kisérleteket tettek a pápák által támogat-
va 1624, 1651. és 1660-ban, ismét Mába. Ez évben is a

köztársaság kerek tagadással válaszolt a pápa, VII. Sán-

dor kívánatára. Hogy pedig a jezsniták további betola-

kodási kisérleteit elre meghiúsítsa, a köztársaság Í660-

ban törvényt hozott, mely minden állampolgárra, M a

társaság behozatalát indítványozni merné, a hamis eskü

büntetését rótta. E kis köztársaság vezeti a 16. és 17.

században felvilágosodás és politikai belátás dolgában
fölöttük álltak még a protestáns uralkodóknak is.

Jezsuiták tört, V. 10
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LI. Fejezet.

(Beesempészésök Austriába. — A jezsuiták mint lignriáuusok. —
Porosz- Szász- és Bajorországban. — A protestantisraus ellen. —

Betolakodásuk Tirolba.)

Említettük fentebb, hogy az I. Sándor cár által

Oroszországból kizött jezsuiták egy része Becsbe ván-

dorolt s itt vendégszeret fogadtatásra talált. De a

jezsuiták már elbb, még a bécsi congressus tartama

alatt lépéseket tettek visszafogadtatásuk iránt. Törek-

véseiket buzgón támogatta Bécsnek akkori érseke, gr.

Hohenwart Zsigmond Antal, ki maga is elbb

jezsuita és I. Ferenc császár nevelje volt. Tizenhat

éves- korában 1746-ban lépett a Jézus-társaságba, egy

csomó jezsuita kollégiumban a tbeologiát tanította, s

a társaság feloszlatása után 1778-ban Ferenc fherceg

nevelje lett, ki t utóbb bécsi érsekké nevezte. De

bármily nagy volt befolyása egykori tanítványára, tö-

rekvései néhány évig sikeretlenek maradtak. Metter-

nich még akkor nem retirált a bigottok táborába s

nem is merhette volna még visszavinni e társaságot

a monarchiába, melyben oly undok, vérrel és átokkal



teljes tevékenységet fejtettek M, s Mettermch min-

denhat levén, a császár nem volt a jezsuiták vissza-

hívására rábírható.

I. Ferenc császár azonban negyedik házasságra

lépett Karolina Augusta bajor hercegnvel, kit taní-

tója, P. S a m b ug a jezsuita megtanított a társaságért

rajongani. A bécsi érsek, Pried Jakab udvari plébá-

nos és az Orsolya-szüzek gyóntatója Hofbauer Kele-

men, — kit IX. Pius néhány év eltt jónak látott

szentté tenni, —összeszrték a levet a jezsuiták ja-

vára az új császárnéval, ki nagy befolyást tudott fér-

jére gyakorolni. Metternich s a többi államférfiak

azonban még mindig ellenezték a dolgot, a bécsi la-

kosság határozottan nyilvánítá ellenszenvét a társaság

eUen, minélfogva a jezsuiták barátai szokott eszkö-

zükhöz, a csaláshoz folyamodtak s a jezsuitákat „li-

guriánusok" álneve alatt csempészték. Bécsbe.

Ligoüri Alfonz Mária, — kit IX. Pius szin-

tén szentté nevezett ki,
— 1732-ben egy új szerze-

tet alapított, melynek bombastikus nyelven írt pro-

grammja szerint hivatása volt a megváltónak (redemptor)

példáit és erényeit utánozni. Éhez képest kötelességévé

tétetett. az új szerzetnek isten igéjét a nép alsó osz-

tályainak hirdetni, azt kathekizálni, és jámbor gya-

korlatok s missiók segélyével sanyargatni. E szerzet

1749-ben XTV. Benedek által „a legszentebb meg-
váltó congregátiója" név alatt megersíttetett, s tagjai

már akkor redemptoristáknak nevezték magokat, de a

valóságban célja nem volt egyéb, mint a pápaság ros-

kadozó, az id foga által hatalmasan .ínegpusztult osz-

10*



lopaínat- számát szaporítani. Azon érdemeket, melye-
ket Ligouri. Alfonz magának ily módon az egyházi

despotismus körül szerzett, már XIII. Kelemen elis-

merte, midn t püspökké tette. A jezsuiták is öröm-

mel üdvözölték t és szerzetét, mely céljára, elveire,

szellemére s nagyrészt törvényeire nézve is egy volt

a Jézus-társasággal.

Szerzete tagjaitól Ligouri oly feltétlen hódolatot

követelt az elljáró parancsai iránt, hogy egyéniségök-

rl teljesen le kellett mondaniok ; ö is azt tanítá,

hogy a pápa akaratát isten akaratának kell tekinteni,

mint ilyet tisztelni és megfogadni, az ö erkölcstana

is oly laza és ruganyos volt, és ép úgy kaput tárt

minden csalásnak, hazugságnak, ármánynak s gazság-

nak, mint a jezsuitáké. A jezsuita kazuisták példáját

követve, a kötelességek tanát ö is a hasznosság elvete-

medett tanává torzította, st a prohabilismus gyalá-

zatos tanát még kiterjesztette , kijelentvén, hogy a

cselekvnek saját véleménye elegend a tettnek jóvá

tételére. Midn tehát XIV. Kelemen 'a Jézus-társa-

ságot eltörölte, számos jezsuita, az. elvek és szervezet

egysége által vonzatva, átlépett a redemptoristák szer-

zetébe. Habár ezáltal a régi társaság egyidre beleol-

vadt az újba, idk folytán mégis az újat teljesen

absorbeálta, annyira, hogy, miután VII. Pius a Jézus-

társaságot visszaállította, a liguriánusok rendje a

legtöbb országban tényleg megsznt, mert alápszabá-
~

lyaikat teljesen azonosították a jezsuitákéival és ezek
;

generálisát a magokénak is elismerték. Ennek dacára

„célszernek" tartatott a redemptoristák szerzetét miíit
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látszólag önálló rendet fenntartani, vagyis a visszaál-

lított Jézus-társaság egy részét továbbra is ligmiánu-

soknak vagy redemptoristálmak nevezni; mert belát-

ták, hogy e kevésbbé hírhedt és beszennyezett cég

alatt könnyebb lesz némely országba betolakodniuk,

mint a régi, átokkal és bnnel terhelt név alatt.

A ravasz papok helyesen spekuláltak. Ferenc

császár nem bírta magát arra elszánni, hogy minis-

terei akaratával s a nép közvéleményével oly nyiltan

dacoljon, hogy a jezsuitákat a magok neve alatt ismét

bebocsássa, de a liguriánusok neve alatti becsempé-

szésöki"e rávétette magát. Hofbauer, ki 1781-ben

a redemptoristák congregátiójába lépett, s késbb

Olaszországon kívül azoknak generális vikáriusa lett,

amióta Bécsben megtelepedett, rendszeresen dolgozott

cimboráinak behozatalán, de kedvenc vágyának telje-

sülését már meg nem érhette. A szerzet jcsak halála

után, 1820-ban hozatott be Austriába egy császári

deki'étum által, mely a régi „passaui udvart" Bécsben

s a vele szomszédos régi Mária-templomot nekik.adta.

A szerzet kezdetben meghúzta magát, félve, a néptl,

mely keresztül látott az álarcon s igen boszankodott

rászedetése felett. A „Wiener Zeitung"-nak egy nyi-^

latkozata, mely szerint a ligmiánusok csak az alatt-

valók lelki üdvösségének elmozdítására hozattak be,

hogy tevékenységök a gyóntatószékre s a legalsóbb

népnevelésre fog szorítkozni, csak igen tökéletlenül

tudta lecsillapítani azon nagy mozgalmat, mely e tény

folytán nemcsak Bécs világi lakosságában, hanem a

papságban is kitört ; mert a közvélemény tudta, kik



rejlenet az álarc .alatt, s mért az alsóaustriai tarto-

mányi kormánynak a fváros tanácsához intézett ren-

.delete, melyben azt értesíti, hogy a ligiiríáuusokuak

az összes lelkészet és tanügy kedvök szerinti kizsák-

mányolásra nyitva áll, a hivatalos laj) nyilatkozatát

csakhamar meghazudtolta. Ez okbdl kísérletek történ-

tek a szerzet eltávolítására s maga Metternich is ré-

szes volt bennök. De a jezsuiták hatalmas pártfogói

és pártfogónéja ellenében Metternich sem tudott vala-

mire -menni.

Németországban a társaság leggyorsabban
tudta magát protestáns vagy protestáns fejedelmek
alatt áll(5 katholikus országokban megfészkelni. E sa-

játságos tüneményt azon haladás magyarázza meg,

melyet a protestáns pietismus, a jezuitismus* ez iker-

testvére tett számos protestáns udvarnál. A feje-

delmek mindazt elmozdítani törekedtek, amivel a

pillanatra felébredt népeket a régi szolgaság sötétsé-

gébe vissza lehetett szorítani, s ennélfogva a jezsui-

tákra is kiterjesztették pártfogásukat. A jezsuiták ily

módon Düsseldoríba, Kölnbe, Koblencbe s a porosz

rajnai tartományok több városába, hol nyíltan, hol

titokban ismét betolakodtak, s ÜL Frigyes Yil-

mos, G tökéletes pietista szabad kezet engedett nekik.

A jezsuiták kezdték tanítványaikat külföldi intézetekbe

küldeni, amit azonban a porosz király már nem trt

s 1827-ben a porosz alattvalóknak megtiltotta kül-

földi jezsuita intézetek látogatását.

E tilalom közvetlenül a Vn. Pius áltar restau-

rált collégiuhi germanicum ellen voÍt intézve, melynek
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t hivatása ismét az volt, hogy Németország számára

idegen szellem, jezsuita ármányokkal, fanatismussal

és eretnekgyülöletfcel teljes papságot' neveljen. E koí-:

légiumban ekkor már számos porosz ifjú tanult s már

példáját is adta épületes szellemének. T o n t a n a Ja-

kab, a halottaiból feltámasztott intézet els tanítványa

mint a berni plébánia cooperátora már 1823—4-ben

oly vad- dühvel lépett fel a „vegyes házasságok bot-

ránya" ellen, hogy a sveici szövetséges koijinány kény-
telen volt t a városból s a kantonból kiutasítani.

Nagy része azoknak, kik a késbb
.

kitört vallási vi-

szályokban oly szerencsétlenül jelentékeny szerepet

játszottak, nevelésöket a türelmetlenség, hazafiatlan-

ság és embergyülölet e tenyésziskolájában kapták.

Gróf Eeisach Ágost müncheni érsek és Stohl

Antal freisingeni érsek, kik fanatismusok által tették

magokat a. 40-es években nevezetessé, szintén itt ne-

veltettek. Azon gálád elvek miatt, melyeket ez intézet

tanítványaiba csepegtetett, még az osztrák kormány
is szükségesnek tartotta alattvalóinak a r.ómai német

kollégium látogatását megtiltani. Ugyanez történt ké-

sbb más országokban is, de csekély sikerrel, mert

Bajorország az Abel-féle ultramontán ministerium

alatt úgj ápolta a, jezsuita szellemet, hogy a többi

német kormányoknak ez irányban tett intézkedéseit

meghiúsítani törekedett. Porosz és osztrák tanulók,

kik otthon nem kaptak útlevelet a Kómába utazásra,

Bajorországban megkapták; s ha a német kollégium-
ban tanulmányaikat elvégezték, bajor protektio alatt

ismét haza térhettek.
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Legbotrányfígabb helyzetet foglaltak a jezsuiták

Szászországban, a reformátió szüifóldj én, és

pedig a királyi család katholikus volta folytán. Már
I. Frigyes Ágost uralkodásának utolsó éveiben azon

befolyás, melyet jezsuita gyóntatói az öreg királyra

gyakoroltak, oly módon vált érezhetvé, hogy slz or-

szág komolyan nyugtalankodni kezdett miatta ; utóda

Antal király alatt pedig a befolyás még nagyobbra
ntt. Ez G-racchi jezsuita által, ki neki s egész

családjának gyóntatója és titkos tanácsadója volt,' oly

lépéseki'e bíratta magát, mely kevésbbé buzgó pro-

^testánsoknál is megbotránkozást okozott volna. AZ;

ország csekélyszámú, 1830-ban 25,000 fre men
katholikus lakossága egyházi szükségeinek fedezésére

aránytalan nagyságú összegek fordíttattak, s "nemso-

kára nem volt többé kétség afelett, hogy a jezsuiták,

kollégiumot akarnak állítani Szászországban, s hogy
már a király helybenhagyását is kinyerték. A gyanút:

növelte még az, hogy a kormány mélyen hallgatott a.

dologról. Befolyásos polgárok folyamodást intéztek a ki-

rályhoz s t kérték, hogy a rémhírt, ha_ alaptalan

volna, cáfoltatná meg nyilvánosan, a folyamodás a la-'

pókban is megjelent, de nem volt foganata. A hír a

Drezdában lev markolini palotát, melyhez pompás
kert is tartozott, tartá a jezsuiták számára kiszemelt

telepnek. A terv végre is hajtatott volna, de ekkor

kitört az 1830-ki írancia forradalom, a szász nép is

fenyeget módon nyilvánította elégedetlenségét az ud-

var által protegált katholikus izgatások s ármányko-
dások felett, mire a kormány kijelenté, hogy nem:
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volt szándéka a jezsuitákat az országba hozni. Ennek

^dacára a rendek sürgetésére az 1831.
, september 4-ki :

. új alkotmányba azon sajátságos határozat vétetett fel,

mely 'új zárdák* alapítását s jezsuiták vagy bármily
más szerzetesek behozatalát a,z országba, megtiltotta.

Úgy, mint a vestfáli békét követett kórban, a

jezsuiták most is hol személyesen, hol affiliált tagjaik

vagy titkos missiOnáriusok által nagyban kezdték zni a

"lélekhalászatot a protestáns Németországbán. Eszkö:^

zeik ug'yanazok voltak, melyeket a 17. s 18. század-

ban használtak. Mint ekkor, úgy most is elküldték

emissáriusaikat az egyetemekre; s a. protestáns tárr

sadalom közép és alsó osztályaiban nem sikertelenül

zték csábító mesterségöket. Csak a felsbb osztá-

lyokban nem bírtak ezentúl oly. eredményt felmutatni,

dacára annak, hogy ép oly ügyességgel ármánykodtak,
mint azeltt. így midn Hl. Frigyes Vilmos porosz

király 1824-ben a katholikus- gr. H arra eh Augus-
tával balkézre megesküdött, a jezsuiták mindenkép
azon voltak, hogy a szép fiatal .asszony és néhány e'

célra megnyert államférfi segélyével a királyt a római .

hitre térítsék. Már alaposan remélték tervök sikerül-

tét, midn egyszerre ennek ellenkezje következett be.

Ra,vasz hálójuk ugyanis észrevétetett s ellenfeleiknek

sikerült Augusta hercegnt rávenni, legyen protes-

tánssá, miáltal" tervök örökre meghiúsult.

Hogy a jezsuiták ez alkalommal nem tudtak a

fejedelmi családokban annyi proselytát csinálni, mint'

i 30 éves háború utáni korban, ennek az is volt oka, .
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hogy azóta a fejedelmek hivatali viszonyai lényegesen

megváltoztak. Habár a szabadság tavaszát, melyet'
; a francia forradalom derített Németországra, az egye-

sült világi és egyházi reaktió zordon tele alaposan

elzte, a fejedelmek absolu^ismusa mégis meglehetsen

meg volt ingatva. E megváltozott politikai viszonyok

magyarázzák meg azt is, hogy azon befolyás, melyet
: a jezsuitáknak egyik másik protestáns uralkodóra

nyériiiök sikerült, az állam ügyeire s a nép sor§ára_

nem hatott ki többé oly mértékben ,
mint azeltt.

Visszaállíttatásuk után csak egy protestáns fejedelmet

bírtak desertióra csábítani, s ezt is csak azért, mert

lugyanazon körülményekre támaszkodhattak, melyekbl
azeltt annyi hasznot vontak. Ez Anhalt-Köthen her-

cege, Frigy es Ferdinánd volt, ki második ne-'

jéül gr. Brandenburg. Júliát, II. Frigyes Vilmos

jporosz király számos törvénytelen gyermekeinek egyikét

vette. E n s i n i jezsuita a jellemtelen herceget Pa-

risban tartózkodása alatt nejével együtt kathólikus-

sá tette.

Különben a hercegi pár nem ingyen . gyzdött

meg a római vallás egyedül üdvözít voltáról. A je-

zsuitáknak sok pénzökbe került a jövedelménél mindig
többet költ herceget egyházuk számára, megnyerni,

. de nem sajnálták tle a pénzt, mert tartományában
ers támaszpontot reméltek találni németországi m-
ködésük számára. Ezt nemsokára a hercegnek 1825-

ben megtörtént, de egy ideig titokban tartott megté-

rése után meg is kapták. A herceg székvárosát Köthent

egy jezsuita missio székhelyévé tette, s ezek., páter



• B ec k vezérlete alatt a herceget protestáns alatt-

valói ellen mindenféle szekatúrákra izgatták. A nép

haragjának kitörését csak a herceg 1830-ban hekövet-'

kezett halála tudta elhárítani. Utóda Heniik herceg

ugyan protestánsnak vallotta magát, de a jezsuitáktólv

kik már befészkelték magokat, nem tudott megszaba-
dulni, mert ezeknek, elde bigottá lett özvegyének védelme,

alatt missiójukat fenntartaniok sikerült. Csak 1848-

ban, midn Henrikuek halála után a tartomány a des^

saui és bernbnrgi örökösökre szállt, menekült meg.
Köthen a jezsuitáktól.

'•

Késbben, mint Németország egyéb tartomá--

nyaiban, sikerült állandó telephez jutniok Bajoror^

szagban, mely utóbb a jezsuiták paradicsomává lett-

Mintán több ízben hiába kisértették meg I. Miksa..

Józsefet befogadásukra rábírni, kevéssel utódá-

nak trónralépte után a páterek azon kéréssel jelen-

tek meg. ez eltt, hogy engedtessék meg nekik Mün-

chenben házat építeniök, miért kötelezték magokat

Mzgón mködni „a nép vallási újjászületésén." Ugyan-
azon fogásokat kisértették meg itt, melyeket Austriá-

ban, s a liguriánusok vagy redemptoristák keyésbbé-

hírhedett neve alatt mutatták be magokat. De dacára

annak, hogy Bécsbl I. Lajos kii'ály testvérétl, "Ka-

rolina Augusta császárnétól meleg ajánló leveleket

hoztak magokkal, Lajos mégis azt felelte nekik, hogy

.„nincs rajok szüksége Bajorországban; nem tiltja el

ugyan, hogy az idegenekre nézve fennálló törvények

lelkiismeretes megtartásának feltétele alatt, mint ma-



gánemberek Münclienbeii letelepedjenek, de egyházi.
^

-^^^^ valö befogadásukról szó nem lehet.". - •

Még azon sajnos fordulat után is, mely Lajos

,; Irirály nézeteiben utóbb beállt, jó ideig tartott, míg a

; , jámbor atyáknak sikerült Bajorországban maradandóan

:/:letelepedniök. Ismételten felhordták, hogy az iskolai
'

^'^ alap igen csekély az országban s ajánlkoztak, hogy

ingyen átvesznek minden latin iskolát, gymnásiumot
és lyceumot az egész országban, de sokáig hiába.

'

'Nem használtak a szerencsétlen G-örres röpiratai és

-vezércikkei sem, ki nagy hangon hirdette, hogy csak

":- a jezsuiták segíthetnek az ország sorsán, nem számos
'

jezsuiták által nevelt államférfi gonosz tanácsai. Egé-
. szén más természet befolyások nyitották meg ismét

az országot a társaság eltt. Lajos, midn a francia

forradalom után ijedtében agya meglágyult s pietis-

'

: tává lett, évenként néhány hónapra Eómába vándorolt

s itt nemcsak a római isteneket, hanem egy-pár szép

szentet is kultivált, kiket a Villa Máltában s más

házakban tartott dugva. Ezen körök csodatev befo-

lyása által sikerült végre gr. Eeisachnak a királytól j

-183T-ben Rómában- azon Ígéretet kicsikarnia, hogy |

cimboráit a redemptoristák neve alatt országába for- |

maszerint beviszi s ott nekik legalább egy helyen^ -%

maradandó letelepedést enged. Midn azonban Lajosa %

hazatért, az államministerium erélyesen ellenezte a

jezsuiták becsempészését Münchenbe, s bár Reisach-:'

-nak a fvárosra fájt a foga, meg kellett Altöttinggel

elégedniök, Qgj búcsúhelylyel, hol máig zik vétkes

gazdálkodásukat.
'

-



Körülbelül, ez idben sikerült a jezsuitáknak, és

pedig saját nevök alatt, Tirolba is betolakodniok, hol

a különben tettl talpig bigott nép és papság minded-

dig nem szenvedhette ket. A trienti hercegpüspök
határozottan kijelentette, hogy nincs szüksége jezsui-

tákra, mert papsága eleget képes tenni a nép vallási

szükségleteinek. De használható közbenjáróra talál-

tak itt báró Giovanelliben,ki korhelységben el-

töltött ifjúság után afBliált jezsuita lett. G-iovanelli

1838-ban alkalmat talált hóbortosán szeretett társa- ^

ságát Tirolba behozhatni. A wilteni premontréiejí

megunták a nemesi nevelintézet kezelését s egy szép

napon felhagytak vele. Gr. W ilts eh ek Frigyes,

Tirol tartományi kormányzója nagy zavarban volt,;

mert nem tudta kire bízni az intézetet, mire Giova-

nelli a jezsuitákat ajánlta neki. Éhez járult, hogy a

protestantismus a Zillervölgyben újra felütötte a fejét,

s a kormányzó elfogadta Giovanelli indítványát. Több

oldalról azonban, nevezetesen az insbrucki gymnásium
papi tanárai részérl erélyes oppositiótól kellett félni.

•Ez ellenzés megtörésére elhatároztatott, hogy a nép-
nek kell a jezsuiták visszahívását kívánnia; s Giova-

nelli magára vette , hogy úgy megnyergeli a tiroli

rendeket
, hogy nemcsak kivánni fogják a társa-

ság- behozatalát
, de e kivánatukat a Ferdinánd

császár eltt tartandó hódolati ünnepély alkal-

mával, mint sürgetset fogják a császár figyel-

mébe ajánlani. Az 1838. év tavaszán gylt össze

a tartományi gylés ,
s ekkorra már a trienti és

brixeni püspökök is utasítást kaptak Eómából, hogy
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Gioyanelli épületes .szándékát elmozdítsák. A vi-

.lági követeknek ugyan nem igen kellettek a jezsui-

ták, dé Giovanelli úgy meg tudta nekik magyarázni,

mily rengeteg hasznot fognak az országra hozni,

; s úgy rajok tudott ijeszteni, hogy kijelentették, mi-

szerint csatlakoznak a kérelemhez, nehogy eretnekek

színében tnjenek fel. És így megkéretett a császár, hogy
a wilteni, Mária Térzia által alapított nemesi akadé-

mián kívül még az insbrucki gymnásium is a jezsuiták-

nak adassék át, mert G-iovanelli, vérszemet kapva a

sikertl, a kérést most már erre is kiterjeszté. Két'

hónappal az insbrucki hódolati ünnepély után meg is

érkezett a császári rezolutio(1838. okt.) mely eli'endelte,

hogy a nemesi akadémia rögtön, a gymnásium pedig

fokónként ,
a megürülend tanári állomásoknak je-

zsuitákkal leend betöltése által a társaság kezébe

adassanak. Ugyanez év karácson]án öt .darab jezsuita

jelent meg L a n g e supériorral élén, Tirol fvárosá-

ban. Januárban átvették a két említett intézet veze-

tését s egy hónappal utóbb visszafoglalták régi tem-

ploniukat. Törekvésk most arra volt irányozva, hogy
az insbrucki egyetemet is kezökbe keríthessék vagy

legalább túlnyomó befolyást nyerhessenek reá. Igen

ártatlan módon láttak tervök kiviteléhez. Kendszere-

sen panaszolni kezdték ugyanis, hogy e Terezianum

naponként szaporodó tanítványai számára nincs elég

helyök; és Giovanelli kivitte, hogy a szakadatlan pa-

naszok folytán a nemesi rendek választmánya a tar-

tományi kormányhoz fordult azon kéréssel, hogy az

egyetemi épület egy része bérért engedtessék át a
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jezsuitáknak. De bármily bkez volt gr. Wiltschek

egyébkor a.jezsuiták iránt, mégis óvakodott e kérel-

möket az udvari kancelláriának ajánlani, s ez, vala-

mint az udvari tanügyi
•
bizottmány, melyhez a je-

zsuiták fordultak, megtagadta kérelmöket.
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LII. Fejezet.

(Angliában.
— Belgiumban. — Az alkotmány ellen. — Visszaélé-.

seik az alkotmánynyal. — Hogyan bolonítják az asszonyokat?)

Mint a hazájokat elárult fraiicia emigránsok nagj
'

része, ugy a jezsuiták közöl is sokan a társaság feloszla-

tása után Anglia vendégszeret földére menekültek, s

ott az angol egyesületi jog ótalma s különféle nevek

alatt és alakokban associatiókat alkottak. Említettük

már, hogy ,,a hit atyái" név alatt nagyszer intézetet

alapítottak Stonyhurstban s a Napóleon elleni háború

. segélyévei, mely a britt államférfiak figyelmét a kül-'

ügyekre fordította, már 1814-ben nagy tért foglaltak a

britt birodalomban. Az angol „hit atyái," kik pápai en-

gedélylyel már 1803-ban az Oroszországban még fenn-

álló társasághoz csatlakoztak s a „jezsuita" nevet ismét

felvették, egy évtizeddel utóbb a stonyhm'sti kollégiu-

mon kívül még vagy harminc- kisebb nagyobb intézettel

bírtak. Ezóta a szerzet, a katholikusok emancipátiójának,

ügye napról í^napra elbbre haladván, Nagybritanniában

oly rohamosan növekedett, hogy a negyvenes évek vége
felé már vagy száz intézettel bírt, melyek közöl csak. a



i51

líanterburyi, livei^ooli és dublini kollégiumokat említjük.

Az angol aristokratia és kormány azonban már az 1815-i
.

béke után figyelmet kezdett fordítani a jezsuiták po-

loska,szer felszaporodására, s épen e szerzet volt foka

. annak, hogy a katbölikus emancipátió-bill" 1822-ben és -

1825-ben hajótörést szenvedett. Midn pedig e töíTény-

javaslat 1829-ben végre elfogadtatott, a Jézus-társaság

további növekedésének meggátlására azon határozat vé-

tétett;fel beléje, hogy ezentúl minden britt, ii' egyházi

vagy szerzetes egyesületbe szándékozik lépni, szándékát ,

az állami hatóságnál bejelenteni tartozik, hol neve egy e

célra készült lajstromba bevezettetik, s hogy külföldi

szerzeteseknek, nevezetesen jezsuitáknak, kik a törvény

.kihirdetése után jönnek az országba, tartózkodásuk ott

tilos legyen. A jezsuiták azonban e tilalmat is ki tudták

játszani;

Új társulati tagok ugyanis titokban vétettek fel,

minden másutt ez alkalommal szokásos cerimonia nél-

kül.. A próbaid kiállása után az újonc a rektor kezébe

letette fogadalmát s általa egy kis kápolnában, 'melybe

idegennek tilos volt bemenni, felavattatott. E praxist a

jezsuiták Nagybritanuiában még nia is megtartják, s ily

módon megszaporodhatnak anélkül, hogy a kormány

lajstromaiba felvett jezsuiták névsora növekednék. Csak

a szerzet fnökei ismernek minden britt jezsuitát s a

titkot oly jól meg tudják tai'tani, hogy az alsóbb fokú ta-

gok gyakran nem is ismerik egymást. Egyátáljában azon.

betszerinti törvénymagyarázatnál fogva, mely Angliá-
ban

divatos, s azon szigorúság miatt, melylyel a tör-

vénysértés fenyíttetik, a jezsuiták a titok homályába
Jezsuiták tört. V. 11



burkolják egész mködésöket. Sehol sóm rködnek oly

aggodalMasan, mint itt, a külszin megtartása s a felett,

hogy tagjaik botrányokat el ne kövessenek.'
_

- v

Annál nyiltabb és szembeszökbb gazdálkodásuk

Belgiumban, hol nem kell annyi tekintettel lenniök a

törvényekre, mint Angliában, hol tehát szabadabb fo-

lyást engedhetnek természetüknek. Hogy helyes mérté-

ket nyerjünk a jezsuiták magatartásának megitélésére

az ország elbbi kormánya irányában, azon tényre keU

visszaemlékeznünk, hogy az 1773-ban a katholikus vi-

lágból elzött jezsuiták mint más protestáns országok-

ban, Vi^ Hollandiában is befogadtattak, s itt -^ fkép
Amsterdamban

, Niemwegenben és Eulenburgban ,

—
védelmet és mködési tért találtak.

Jellemz, mily módon használta fel a társaság

1814-ki visszaállítása által nyert képességét arra, hogy
a veszély napjaiban az eretnekektl nyert italmat és

segélyt meghálálja. Az egyesült németalföldi királyság

felállításának hírére sietett nagy protektorát, a genti

püspököt rábeszélni , nyújtson be egy emlékiratot a

Bécsben összegylt nagyhatalmakhoz, mely ritkítja pár-

ját papi gg és türelmetlenség dolgában. A püspök a

jezsuiták által készített emlékiratban a reformált fele-

kezeteket az országban csupán megtrtöknek [nyilvánítás

s egyéb szemtelen követeléseken kívül korlátlan, az

áUamtól független egyesületi jogot követelt az egyházi

testületek számára, követelte a papi tized visszaállítását

s a tanügynek jezsuita kézbe adását, mint a belgák val-

lási szabadságának nélkülözhetlen biztosítékát egy
eretnek uralkodóval szemben. „Különösen az iQüságnak
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jezsuiták általi nevelése képezi egyhangú kivánatát

Belgium
~
niinden jó polgárának"

— hazudta á gehti

püspök.
.-' A jezsuiták azon büszke reményben, hogy az or-

szág új fejedelme, I. Vilmos király nem fogja merni

tartománya déli részének ezen általánosnak hazudott

kivánatát mellzni, minden engedélykérés nélkül, rögtön

visszaállíttatásuk után Belgiumba betolakodtak, s a hit

atyáiból és paccanaristákból, mely nevek alatt már 15-

év óta garázdálkodtak, ismét jezsuitákká lettek. B r o g-

lié Móric fanatikus és nagyravágyó genti püspök tola-

kodó közbenjárására a jezsuiták a bigott R.o d e s ma?-

quisnötöl pénzt kaptak, T i e n n e s gróftól pedig a

rumbeckei várat egj újoncház alapítására, melyet azon-

_ ban a bekövetkezett háború miatt 1815-ben egy Distel-

burg melletti nyárilakba kellett áttenniök. I. Vilmos

király Hollandban megtrte a jezsuitákat, megengedte
nekik azt is. hogy egyik társuk, Huberti által örökölt

pénzen Eulenburgban 1818-ban semináriumot építsenek,

s késbb Hágába is beeresztette ket. Kétségkívül Bel-

giumba való letelepedésöket sem gátolta volna, ha

mindjárt trónraléptekor oly modorban nem léptek volna

elébe, mely szigorú megtorlást tett szükségessé. Ázoá:

új alkotmányban, melyet I. Vilmos népeinek adott, a

felekezetek korlátlan vallásszabadsága s az állampol-

gároknak valláskülönbség nélküli teljes jogegyenlsége
el volt ismerve. A jezsuiták és cimboráik helyén talál-

ták, hogy a hollandi tartományokban lev katkolikusok

a majoritást képez protestánsokkal egyenl jogokat él-

vezzenek, de hogy a katholikus Belgiumban a minori-
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jogokkal bírjanak, ezt nagy istentelenségnek tartották ós-

kézzel lábbal ellene dolgoztak. Eávették a belga püspö-

köket, hogy az alkotmányt nyilvánosan Ítéljék el 1815-

ben, megtagadták „ez új, a katbolikiis vallást elnyomó,
és lealacsonyító alkotmányra" kivánt eskü letételét^

megtagadták az absolutiót azoktól, kik ez esküt letették

és, a lázzadást elre szentesítették.

E fpapok élén B r o g 1 i e Móric állt, ki fánatisíau-

sában annyira ment, hogy a protestáns királyért való

imádkozást nyiltan.bnnek deklarálta. De Broglie csak

eszköz volt a jezsuiták kézében, kik üstökét markukban

tartották. A király ennélfogva 1816-ban" megparan-
csolta a jezsuitáknak, hogy zárják be distelburgi jonc-
házukát és rögtön takarodjanak M az országból; A je-

zsuiták azonban Broglie s a többi püspökök pártfogásá-

ban bízva azt felelték, hogy csak a püspökök nyilt

rendeletére mennek el, különben csak az erszaknak

engednek. Broglie nemcsak teljesen helyeselte e nyilat-

kozatot, hanem megígérte a jezsuitáknak, hogy szükség

esetén ket mindenkép védelmezni fogja. Kendelkezé^

sökre adta saját genti palotáját,- melyet csakugyan el is

foglaltak, midn a kormány ket szavukon fogva fegyve-

res ert bízott meg rendelete végrehajtásával. Miután

Broglie nem sznt meg az alkotmány ellen lázítani,

bírói vizsgálat alá vétetett, de ez elöl a jezsuiták rekto-

rának társaságában megszökött s Franciaországba ment,

hol néhány' évvel utóbb meghalt. Pöre távollétében

folytattatott s az assizek törvényszéke Brogliet 1817-ben
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felségsértés miatt in coutumaciam számzetésre Ítélte ;.

, arcképe -Gentben hdhérkéz által pelengérre szegeztetett.

Mintán a jezsuiták ennek dacára folytatták a

lazítást az ,;eretnek kormány" ellen, az államprokurátor

fhadiszállásukat, a genti püspöki palotát katonákkal

szállta meg;, (1818) minden papírjaikat s bútoraikat

lepecsételtette s ket magokat elkergette. Az ország

,. egyéb helyein lev jezsuiták kizetése szintén elren-

deltetett/ de e rendélet .nem mindenütt hajtatott szi-

gorúan végre, minek folytán néhány jezsuita megma-
radt Belgiumban, és Lieumoisiére jezsuita veze-

tése aíatt élénk részt vett a papságnak az államhata-

lom elleni harcaiban. Lassanként ersítést kaptak

Franciaországból, honnan, ismét a hit atyáinak álneve

alatt, sok jezsuita lopj5dzott az országba s nagy titok-

ban. Grentben, Löwenben, Lüttichben, Brüsselben s

egyebütt formális kollégiumokat alapított. "E titkos

telepek ugyan felfedeztettek s 1825-ben a király pa-

rancsára bezárattak. A jezsuitákkal szoros kapcsolat-

ban lev ignoráns-testvérek ez alkalommal szintén

_ kÍBxpediáltattak az országból. Ily rendszabályok meg-
mienthótték volna az országot a jezsuita csapástól, ha

. szigorú következetességgel végrehajtattak volna ,
de

Yilmos király a belga ultramontánok jezsuita sim-

pathiáit^l megijedve azon ügyetlenséget követte el,

hogy elárulta a jezsuita machinátióktól való félelmét,

aggodalmát á kiadott rendeletek szigorú végrehaj-,

tása felett. E,z ingadozástól vérszemet kaptak a je-

zsuiták s még dacosabban szegték meg a kormány'



rendeleteit, mint azeltt, támogatva a király tanácsá-

ban és a niinisteriumban lev titkos jezsuiták által.
"

Hollandia belgiumi uralmának végs éveiben, a

belga szabadelvek közt, kiket I. Vilmos az esküdt-

székek megtagadása, a sajtószabadság megszorítása ,"s .

más jezsuita tanácsosaitól ered uralkodói bnei által -

ellenségeivé tett s az ultramontán jezsuita párt közt

azon végzetes szövetkezés jött létre, mely az orániai-

nak uralkodását megdöntötte. A csalétek, melylyel á

szabadelvek e szövetkezésre csábíttattak, a tanügy'fel-:

tétlen szabadsága tekintetében létrejött compromissuni :

vala. E kérdés, mely a németalföldi királyság kelet-

kezése óta folytonos vita tárgyát képezte a kormány
és papság közt, nyújtotta végül azon barctért, melyen

valamennyi párt nagy szenvedélylyel megmérkzött.
A király 1825-ben elrendelte minden a papság által

felállított s legnagyobb részt jezsuiták kezében lev

nevelintézetek s magániskolák bezárását, ami a papi

ellenzéket arra bírta, bogy eddigi taktikájával fel-
.

hagyva a szabadelvekkel szövetkezzék. Eddig a pap-

ság a tanügy vezetését, mint egyházi ügyét , saját

kizáró tulajdonaként magának követelte. Most belátta,

bogy az állam ellenében, mely magának igényelte a

föfelügyéleti jogot az összes tanügy felett, mire sem =

mehet, ha maga hasonló monopóliumra törekszik. A
tanszabadság jólhangzó neve segélyével tehát le igye-

kezett fzni a szabadelveket, a tanügy korlátlan sza-^-

badságát s az államtól való teljes függetlenségét kö-

vetelvén. Az ultramontánok bíztak benne, hogy a

bigott, fanatikus tömeg segélyével a szabadság neve
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alatt a tanügyet saját moflopoliumjokká tehetik, ha

egyszer sikerült az állam monopóliumát megtörniöK
A; szabadelvek belementek a trbe, az nltramontá-

nokkal szövetkezve megtagadták az államtól a felügye-

lót jogát s ezáltal a jezsiiiták kezére dolgoztak.

Láttuk a történetbl, mily ügyesen tudták a.

jezsuiták -mindenütt a különböz országok intézmé-

nyeit céljaikra kizsákmányolni, absolut országokban^
az.uralkodók kegyébe belopódzni és

segélyökkel
a né-

pet elnyomni, szabad országokban visszaélni a sza-

badsággal s az alkotmányból eszközt faragni terveik

.kivitélére. Az alkotmányos szabadságnak általában

egyik árnyoldakj hogy leginkább ellenségei . szokták :

kizsákmányolni.
A jezsuiták Belgiumban nagy ügyességgel éltek'

vissza a' szabadsággal. Legnagyobb hasznot az egye-

sületi szabadságból vontak. Alig adatott ez meg, úgy
termett Belgiumban a jezsuita, mint es után a gom-
ba; néhány év alatt. az ország minden jelentékeny

városában kollégiumokat alapítottak nevelintézetekkel

összekötve, melyekben a nép minden osztályát cél-
;

jaikra demoralizálták.. Mialatt k naagok a közép és.,

felsbb oktatást kerítették kezökbe, fattyútestvéreik

az ignoránsok ugyanannyi sikerrel furakodtak be a

népnevelésbe. A jezsuiták ingyen osztogatott ruhada-

rabokkal s más efféle csalétkekkel csalogatták a gyér-'"

náekeket iskoláikba. A legalávalóbb s legbotrányosabb

eszközöket, használták fel a nemjezsuita tanintézetek

megrontására. A nem jezsuita vezetés alatt álló inté-

zeteket á gyóntató- s szószékben és a sajtóban éretne-



168

kéknek hirdették, a beimök mköd tanárokat náprál

napra istentelen gonosztevknek rágalmazták. Az 1834-

ben szabedelvüek adakozásából Brüsselben alapított

egyetem s a mvészetek fejlesztésére alapított ki-

rályi akadémia képezték ftárgyát gyülöletöknek. Ez

intézetek megrontására még éjjeli botrányokat is ren-

deztek, melyeket aztán az említett intézetek hallga-

tóinak tulajdonítottak. A folytonos üldözés, csalogatá-

sok, Ígéretek és vesztegetés meg is hozták nekik a

diadalt.

',-; Valamint a tanulás és egyesülés szabadsága csak

a jezsuiták útjait egyengette, azonképen a sajtósza-

szabadságból is a jezsuiták vonták a legnagyobb hasz-

: not, kiknek kezében azonban alaposan el- is torzítta-

tott. A censura csak valaminek kinyomatását gátol-

hatta, de a kinyomtatottnak olvasását nem. De Belgium-
ban a jezsuiták oly hatalmasok voltak, hogy elbolon-

dított híveiket el tudták tiltani a szabad szó olvasá-

sától. Az 1830-ki forradalom utáii több szabadelv

napilap keletkezett, de a jezsuiták a szószékrl, a

gyóntatószékben és saját lapjaikbán anyira el tudták

a közönséget tlök riasztani, hogy legnagyobb részök

csakhamar megsznt. Ha a férfi meg nem ijedt, a

jezsuiták nejét, ha máskép nem, egyházi büntetések

terhe alatt kényszerítették, hogy férjét az kedvök

szerint cselekedni kényszerítse. A szabadelv lapok

írói, szedi egyházi átok alá vettettek, . a kiadókat pe-

dig nem egyszer sikerült üzletök veszélyeztetésé által

megfélemlíteniök. A. napi sajtón kívül az összes iío-
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dalom is a jezsuitáktól függött. A kiadók nem mértek

többé becsületes könyvet nyomtatni.

És így történt, hogy a nép, szabad alkotmánya
"

dacára rabszolgaságra jutott, mert a politikai függet-

lenség mellett nem bii'ta szellemi függetlenségét meg-
óvni,, s mert szellemi érdekeit egy gaz, önz kaszt

kezére bízta. Szellemi függetlenség els elfeltétele a

politikai szabadságnak, soha nép arról büntetlenül le

nem mondhat.

Ily körülmények közt a belgák királya, protestáns

léte dacára a jezsuitákat kegyelte, hogy általuk meg-

nyerhesse katholikus alattvalóit ; mely irányban neje

Luiza, a jezsuiták bigott bálványozója és vak eszköze,

•még megersíté. ; A királyné sohsem mulasztott el je-

zsuita prédikátiót, maga után vonva az aristokratia

hölgyeit s csakhamar a bontonhoz
. tartozott a jezsui-

ták után bolondulni. Egyáltaljában a nkön a jezsuiták"

"sehol és- soha oly mértékben nem. tudtak uralkodni,

mint. Belgiumbán, melynek hölgyeit szellemi ázegény-
'

ségök vakon hajtotta a társaság kezébe. Belgiumban
a jezsuiták nemcsák gyóntatói, és pedig kedves, elnéz

gyóntatói a szépnemek, hanem bizalmas tanácsadói is

minden bajban, minden családi titokban. Jaj a férfi-

nak, ki nem jár kedvökben, házi békéjét örökre meg-

zavarják. S amilyenek az anyák, olyanok a leányok. A
jezsuiták a nket különféle címek és ürügyek, alatt ala-

kított testvérületekbe csalogatják, melyek egyegy je-

zsuita szent patronátusa alatt állnak. .Nem egyet el-

nyös házasság-Ígéretek segélyével csalnak hálójukba.

E nagy befolyás mellett a férjnek. alig van bátorsága
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ellenezni azon titkos conferenciákat, melyeket neje gyón-

tatójával „lelki gyakorlatok" ürügye alatt tartani szo--

:kott. Láttuk már fentebb, mily visszaélést ztek a je-

zsuiták mindenütt e lelki gyakorlatokkal. S amit tettek _

bajdan, azt teszik ma is, csak bogy finomabb, ravaszabb,

modorban. Ma a n több napra elhagyja házát, család-

ját s valamely zárdába vonul, hol a lelki vezetésével

foglalkozó jezsuitával napokon át négyszemközt tanács-

kozik és dolgozik, kétségkívül csupán lelki üdvössögén."

E rendez-vouskon a jezsuiták az asszonyokból vak esz-

közöket faragnak céljaikra, s nehogy a szent 'foglalkozá-

soknak netaláni következményei bajt hozzanak a jámbor

atyák nyakára, szabály, hogy. csak férjes asszonyokkal

szabad együtt munkálkodniuk.Ha pedig az, amit ajezsui-
ták gyónó hölgyeikkel a gyóntatószékben vagy a lelki gya-

korlatok alkalmával vétkeznek, nyilvánosságra talál

jutni, a jezsuiták úgy szokták elejét venni a botránynak,

hogy a vétkez papot egyszerre eltüntetik, missióba kül-
-

dik Amerikába vagy Ázsiába s a gyalázatának uyomára

jutott férj bottal ütheti a nyomát. Ez magyarázza meg,
honnan van, hogy a 40-es években legtöbb ^amerikai

missio Belgiumból láttatott el térítkkel.
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LIIL F0jézet.

(Fr-anciaországban.
— A restaurátió alatt. — Missiók. — Gyónó-

tiíkör. — Mozgalom a jezsuiták ellen. — Az affiliátió rendszere,

vagyis a titkos jezsuiták. — .A jezsuita ministenum. — A paire-

kamra a társaság ellen. — A jezsuiták megbuktatják a Bour-

bonokat.) - .

Franciaországba a jezsuiták már Napóleon konsul-

sága alatt újra behatoltak s befolyásos, mindkét nemen

lev pártfogóik által hatalmuJc oly nagyra növekedett,

bogy nemsokára már a császár egj kiutasító rendele--

tével dacolni merhettek. Napóleon uralma,alatt az e^
Parisban négy házuk volt. Az egyikben ers személyzet
noviciátusuk vala elhelyezve, melynek élén Cl o r i vi ér e

állt, ki még a régi, XIV. Kelemen által feloszlatott táír

sasághoz tartozott s nagy tevékenységet fejtett ki a „hit

atyáinak" Franciaországban összetartásában. Napóleon
rendeletével való ellenkezésé miatt Fouché minister

börtönre vettette, de egy szép asszony közbenjárás'ára

ismét szabadon bocsáttatta. Midn Napóleon bukása

után a Bourbonok visszatértek Franciaországba, nem
kellett a jezsuitákat magokkal hozniok, találtak az or-

Jezsuiták tört. VT. 1



szagban eleget, s így nem befogadfatásukról, hanem
csak saját nevök alatt leend törvényes elismertetésökröl

lehetött szó. Ennek elérésére a jezsuiták 1814-töl fogva
minden követ megmozgattak, mert a katholikns államok

közöl Franciaország bírt ráJQk nézve a legnagyobb fon-

tossággal, melynek példája többé kevésbbé mindig irány-

adó volt Európában. Már 1814-ben nyilvános imákat és

ájtatosságokat rendeztek, melyeknek célja volt a, jezsui-

ták visszabozatalát kikönyörögni, az elbolondított nép

seregesen imádkozott, böjtölt, vezekelt és processiókra

járt, hogy istent a jezsuiták javára megnyerje, s a papok,,

az eg3fházi szószékbl kívánták XVIH. Lajosnak, világo-

sítaná meg a szentlélek elméjét annyira, hogy ajezsuitá-

kat visszahozza. Egyúttal a vidéken a jezsuiták ágensei

házról házrajárva gyjtötték az aláírásokat petitiókra,
-

melyeknek refrainje volt : „inkább jezsuitákat, mint al-

kotmányt." Ezenfelül az ország fanatikus röpiratokkal

árasztatott.el, melyek írói szánakoztak az emberi alkot-

mányok semmisége felett és bebizonyították, hogy lehe-

tetlen valóbán erkölcsi nevelést adni a népnek, s az ifjú-

ságnak, ha a jezsuiták az országba vissza nem hozatnak.

A Jézus szentséges szivérl nevezett testvérületek és.,

ájtatos egyesületek, azeltt a titkos jezsuiták küls kö-

teléke és ismertet jele, hasonlókép mozgásba tétettek,,

hogy meggyzzék a királyt, miszerint kötelessége a
.

francia nép többségének akaratát teljesíteni. S hogy a
"

mérték teljes legyen, a jezsuiták XVI. Lajos neve alatt

vezércikkeket gyártottak s azokat lapjaikban kiadták,

mely cikkekben XVI. Lajos óvást emelt saját kormányá-
nak több ténye, nevezetesen a Jézus-társaság eltörlése



ellen-, s végül magát és országát felajánlta Jézus szent-

séges szívének.

XVni. Lajos Angolországban való tartózkodása

alatt több „bit atyjának-' állítólag megígérte, hogy' a

társaságot Franciaországban visszaállítja, amint öt ~a

gondviselés atyái trónjára juttatja. Nem lehetetlen, bogy
ez mégtörtént, mert XVIII. Lajos számos hígvelej s

hasonsorsú kollégájának példájára szintén meg volt

róla gyzdve^ hogy a francia forradalmat tisztán a Jé-

zus-Társaság eltöröltetése okozta ; de trónralépte után

belátta, hogy ez ígéretet könnyebb volt adni, mint meg-
tartani, mert' a francia nép nagy többsége mélyen gyö-
kerez gylölettel viseltetett a jezsuiták iránt.

Midn tehát a jezsuiták, kevéssel Parisba való be-

vonulása után néhány elkel pártfogónéjok által restau-

rátiójukat kérték tle, azon kitér választ adta nekik,'

hogy a kor viszonyai még most nem engedik meg vissza-

állításukat, ami azonban a jámbor atyákat nem gátolta

benne, hogy-keresket minden alkalommal meg ne újít^-

sák. Midn pedig a király, ahelyett, hogy mind tolako-

^ dobbá váló koldulásukra hajtana, az adott alkotmányt

fenntartotta,
—

mely a jezsuiták szerint nemcsak isten-

telen engedményeket tett a forradalom szellemének,

hanem még a jezsuiták bebocsátását tiltó törvényeket is

megersítette ,

— a jezsuiták nyílt ellenségeskedést

kezdtek XVIII. Lajos, és irtó háborút az alkotmány el--

len. Eétségbevonták a király legitimitását, mert hiány-
zott homlokáról az egyház szent olaja, mely egyedül

képes a föld uralkodóit felavatni. Boy er jezsuita any-

nyira ment szemtelenségében, hogy egy iratot adott ki,

1*



-melyben XVm. Lajos az Antikrisztus elöhíi-nötejíént

íratott le, mert alkotmányt adott a franciáknak. De La-

jos sokkal féltékenyebb volt tekintélyére, semhogy efféle

Jíényszerítö eszközök, vagy azon csalás, mely szeren-

csétlen bátyját XVL Lajost igen rósz színben tntette

fel- a világ eltt, a jezsuiták javára megnyerhették volna.

Ez okból a jezsuitáknak tán sobsem sikerült volna

legyzniök azon mély ellenszenvet, melylyel a király el-

lenök Tiseltetett, ba az isteni gondviselés, krinolinba

öltözötten segélyüki'e nem jö..L i o t a r d jezsuita ugyan
is Ticajlia grófnénak, a király szeretjének egy

íontos szolgálatot tett s ezáltal . lekötelezte azon társa-

ságnak, mely ily ügyes és kedves tagokkal rendelkezik

királyi maitressek apró bajainak elintézésére. Jené s-

seaux és Grivelle, különösen az utóbbi, kit a

grófné a jezsuiták gyöngyének és díszpéldányának neve-

zett, teljessé tették e fontos bódítást. Most tebát XVIII.

'Lajos mellett ép oly ügyes mint szellemdús szószólóval

bírtak, kinek volt annyi esze, bogy nyíltan ne protegálja

a király eltt a rá nézve kiállhatatlan papokat, de kivá-

nataiknak mindenben érvényt tudott szerezni. Lajos

azonban dacára ennek nem volt a jezsuiták formaszerinti

törvényes visszaállítására rábírható. Politikai hibának

tartotta volna a szerzet visszaállítását, mely csak a sza-

badelv ellenzék oppositiój át igazolta volna. De a tör-

-^Vényes elismerésen kívül a jezsuiták megkaptak min-

dent, amit szemök száj ok .megkívánt : az ellenök szóló-
'

törvények tényleges mellzését, szabad kezet a ifjúság

rontásában s napról napra növeked befolyást az udvar-

ban és a kormánynál.

ar



-Paris, Bordeaux, Amiens, Soissons s 'más váro-

sokban már 1814-ben telepedtek le titokban jezsuiták a

„bit atyái" áhíév alatt. E letelepedésekhez, "valamiiit

azokhoz , melyeket folytatólag Tonlouseban, Avignonban,

•Poitiersben és egyebütt vittek végbe, XXIH. Lajosnak

egy 1814. okt. 5-én kelt rendelete egyengette lítjokat.

E rendelet ugyanis az úgynevezett kis semináriumokat

kivette az egyetem felügyelete alól s a püspököknek

megengedte, hogy azokba a tanítókat kinevezzék. A:

francia püspökök többsége, részint megnyergelve a: Mt^

atyái által, részint féltében a napról napra hatalmasabbá -

váló szerzettl, rá hagyta magát venni, hogy az intéze-rc

tekét jezsuita kezekbe adja. Csak kevés: fpapnak' yolí^

bátorsága ket elutasítani. A semináriumok álneve így?

csakhamar jezsuita zárdákat fedezett, s az Amieris mel-

lett St. Acheullesben alapított seminárium rövid idd'

alatt Franciaország legnagyobb s legelkelbb nevelr

intézete Ifitt. Miután a high lifeban divattá vált a fiú-'

kat ide küldeni, annyian igyekeztek az intézetbe, hogy:

a bejuthatás nagy kegyelemnek tekintetett, melyért az

aristokratia els családai versenyeztek. XVIH. LájóH-

uralkodásának végén az acheuUesi intézetben még a mi--

nistráns gyerekek is grófi vagy hercegi sarjádékok valá---

nak. Ez és a monteroúgei kollégium képezték a jezsujH

ták fhadiszállásait, melyekbl kisebb intézeteiket igaz-v

gatták s hálójukat az egész országra kivetették. Mon-j

terouge falu egy órányira fekszik Paristól, s a jezsuitáÉ^

oly díszesen állították ki koUégiumjokat ,
és oly jó ebé-^

deket adtak vendégeiknek , hogy az aristokratikus csö^

cselek apraja nagyja csak oda vágyódott.
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Nevezetes jelensége a jezitismusnak ez idben az

úgynevezett m i s s í ó k.- A napóleoni uralom bukása

után kitnt, bogy, fkép a vidéken, s félrees begyi köz-

ségekben, kevés a pap. B biányon segítend, XVIII. La-

jos 1816-ban mindenütt úgynevezett missid-prédiká-

ciókra adott engedélyt. Ezek az országban szerte kó-

száló , dologtalan papok vendégszerepléseibl állottak.

Számos kaszakapa
• kerül pap jobb szerette e kósza

iéletmódót az egy helyben lakást kivánó lelkészetnél.

A jezsuiták, kik mindent fel tudnak használni esz-

közül céljaikra, e missiókat is csakhamar rendszerbe

foglalták, s egészen monopoliumjok alá keríteni igye-

'kéztek
,
felismervén benne a legjobb eszközt a nép ki-

zsákmányolására úgj pénzügyi, mint politik ai tekintet-

ben. E jezsuita missió-garázdálkodás már 1818-baii

; nagyon elterjed't Franciaországban, hol egy kitn iró

;
azt a forradalom paródiájának nevezte el. „Pa,ródia, úgy-

mond, melyben a veres süveg helyét a jezsuita sapka

foglalja el, melyben a demagógok hordó helyett 'egyházi

szószékre lépnek, a szabadság utáni lelkesülést a fana-;

tismus helyettesíti s egy papi csorda pénz és- uralom-

vágya mozgásba hozza a tömegeket."
E prédikáció-zápor által a jezsuiták célja nemcsak

az volt, hogy a franciáknak ismét fejkbe veijék azon

dogmákat, melyek a forradalom alatt kipárologtak be-

ilök, hanem hogy a világi papság rendszeres kisebbítése

által saját tekintélyket növeljék, és ezenkívül,
— s ez

tette oly veszélyessé a missiókkal zött ezen visszaélést,

hogy szakadatlan - lankadatlan ,harcot folytathassanak az

alkotmány ellen, hogy az új kort és elveit a néppel meg-



gyülöltethessék. A charta teHntélyét szó és toll segélyével- .

aláásni törekedtek. így 1820-baii Marseilleben nyomott .

formulárékat, úgynevezett gyónótükröket osztottak szét
.

a nép közt a lelkiismeret vizsgálására. Ebben a többi;:

közt azon sajátságos kérelem is elfordul, hogy isteii v

könyörüljön meg végre' a francia népen, ajándékozza v

meg fiait a szabadsággal, melyet elhagyott, hogy egy ;

tépzelt szabadság csalóka kísértetet hajhászsza. Miben ;v

álla valódi szabadság, kitnt a formniáre további-;^'

tartalmából. Benne volt ugyanis, vajha isten mégjob-v
ban könyörülne meg a franciákon s bocsátaná meg j-

azon kicsapongásaikat, melyek szegény hazájokbán az- ;-

által elkövettettek, hogy a templomok, zárdák és val-
,í^

lásos alapítványok ékességeiktl megfosztattak, hogy ;í

az egyház hím és nstény szolgái, a pásztorok, Idket ^^:

a szentlélek a nyájnak adott, szétugrasztattak, meg- ?.

"fojtattak, s helyökbe méltatlan bérencek és ragadozó'

farkasok tétettek, hogy nevezetesen a leghbb pásztoro- •

kon, a szerzetes rendeken, válogatott gyalázatok kö-
'

- vettettek el; Lafayette , Benjámin Constant\ ¥qj,

Manuel s más hírneves szabadelv férfiak a prédiká- ;

ciókban s a gyóntatószékben mint azon címeres i

gonosztevk állíttattrak a nép elé, Mk az ország- í

nak minden szerencsétlenségét okozták, s kik je- '.

lenleg nem csekélyebb gonoszságon törik a fej-
•

::

tet
,

mint egj .'új Bertalanéj "rendezésén , melyen
minden pap és minden igaz katholikus le fog mészár -

roltatni. Ugyanazon hang és modor, melylyel [d. múlt

században Pombal ,

- Carvalho , Choiseul s átalában •

mindazok ellen dühöngtek, kik az állam független^
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ségét s a nép szabadságát többre becsülték egy papi

kaszt uralmánál, ugyanazon bang és modor, melyet

ma is tápasztalunk az emberiség jobb része ellen vitt

kzdelmökben.

^^"-. M jfentebb láttuk, mily ügyes kereskedk és

'csemp~észek tudtak lenni a jezsuiták, mikor akartak.

: Már pedig többnyire mindig akartak. Hisz a társulat

fcélja is mindig „scbacberezés," lopás, csalás és

csempészés volt, mind lelki, _mind anyagi tekintetben.

A jezsuiták dugáruskodása és csempészkedése spanyol

Amerikában és gaz álávalsággal kiszámított szünte-

leni banquerott-jaik, melyeknél mindenki bukott csak

k maguk nem, leginkább elsegítették ama viharok

folidézését, melyek a 18-ik század közepe után ellenök

zúdultak, s utoljára gonosz rendjök feloszlatását sze-

rencsésen létre hx)zták. E tekintetben sem sokat vál-

toztak a jezsuiták azóta, hogy Napóleon s illetleg a

nagy. francia forradalom kizte ket Franciaországból

és rólok is tökéletesen áll az a találó példabeszéd,

melyet egykor a Bourbonokra mondottak: „semmitsem
tanultak és semmit sem feledtek !" — Egészen el-

deiké nyomdokait követték. Csakhamar kisült rajok,-

hogy k igen kitn börzespekulánsok s már a res-

tam'áció els éveiben ersen gyanakodtak rajok, hogy

-terjedelmes borkereskedést folytatnak
—

persze titok-

ban és csempészet utján. Kereskedelmi tevékenység

göknek egy másik ágát, mely iránt azért sem fo-

roghat fenn semmi kétely, mivel nyiltan s az egész

világ eltt zték, a, missiqk által engedélyezett ama^

lelki /kiskereskedések képezték , melyeket k a jöv-



élet minden szenvedéseivel és örömeivel ^ és e vi-^ ^

lágnak minden félelmével - és reményeivpl folytattak, r;^

Valóban furcsa árucikkek! A hittéritö mesterség meg Cj

a „schacherezés" karöltve jártak; a gyóntatószéket. és. ;@

-árubódét egy idben és egymás mellé ütötték f()l, kivált ,:;

a városok templomaiban, mert csak ezeket s ezek ;;í'

közül is csak a nagyobbakat és tehetsebbeket szokták ^

a jámbor atyák becses látogatásaikkal megtisztelni.: ;;

Eitlíán vagy soüa sem léptek Jbe szegényebb falvakbaj; vj

bolnem sok halászni valót remélhettek a zavarosban; ilyeiL"^

helyeken a lelki pásztorságot átengedték a kapucinusok- -íi

nak és franciskáuusoknak. S nem is maradtak sehol oly c

sokáig , hogy jelenlétek az újdonság ingerét elveszíthesse, ^r';

mert kivált a könnyenhiv és könnyüvér Franciaország- ,v

ban csakis ez ingertl van iöltételezve az ílyszerü váEala- :

1

tokkedvez sikere. A templomokföbejáratánál valóságos
-

zsidó ékesszólással kínálták bódéikban a szent házalók; a

venni kívánóknak a sok énekes könyvet, hittéritési tudósí-

tásokat és röpiveket, olvasókat, krucifixeket, a jauletteket,

agnus dei-ket, sziveket, gyrket, halott-fejeket, képeket,,

skapulárékát s az ördög maga tudná még, hogy mi minden-

féle szent gizgazt és limlomo.t, minden kivánt nagyság-
ban, és árban s minden óhajtott haszonra és mindenféle

bbájos hatásokkal fölszerelve.

Tudjuk, hogy a szent Ignác szolgálatába szegdött

kegyes atyák , rendesen sokkal inkább- szerettek a fia-

tal menyecskék, körül forgolódni ,
nnt a . vénebbek'

körül; ezeket — gondolák magukban — hadd vigye

el az ördög. Azonban ennél a „gscháft"-nél kiváltképén

leginkább tisztességes korú matrónák voltak ügynökeik



és vevik, akik néha órákig elalkudoztak egy-két kraj-
cár miatt az örök élet kedveért. De a missionáriüsok e •

sajátságos kereskedést oly szakértelemmel és akkora liü-

hóval folytatták, mintha csak született kereskedk és

mestereinberek lettek volna, A legügyesebb házaló-zsidó

nem tudná jobban magasztalni ütött-kopott portékáját,

mint k, hogy minden concurrenciát csirájában elfojt-

hassanak. Mundus vult decipi ~. . .. stb.

. így például egy 1819-ben Bayonne-bannyoijiatott
és akkoriban igen elterjedt formális árjegyzék utóján kö-

vetkez szavak voltak olvashatók ; „a hittérít atyák

megérkezése óta a székesegyház fbejáratai mellett s a

sz. András templománál újonnan fölállított bódékban

eladás végett kitett árucikkek" fell: E bódékban még
sok más kuriózus és igen épületes cikk is található, me-

lyektl a jámbor lelkek ájtatossága magának a lehet

legnagyobb kielégítést remélheti. Jó keresztyénele és

jó keresztyénnk nem tehetnek jobbat, mintha pén-
zeket e boltokban költik el és ott helyezik el azt,

mert a pénz minden bnnek . forrása, s ez okból a

féléflk lelkeknek oda kell törekedniök, hogy e hitvány

érctl meneküljenek.
— Fontos megjegyzés! (a követ-

kez sorok vastag betkkel vqltak nyomtatva) : „Azok

,az üveggyöngyökbl készült olvasók, melyeket a vá-

ros más vidékein árulnak, szintén szenteltek lehetnek .

ugyan, de még sincs meg bennök az a hatalmas bünbo-

csátási er, melyet a pápa szentsége a boltunkban

kaphatók számára engedélyezett." Mondanunk is fölösle-

ges talán, hogy a katechisínusok, imakönyvek, vallásos

dalok — szóval, azok a haszontalan irka-firkák, melyekkel



á jezsuiták handlirozták, csak amúgy hemzsegtek a

Erauciaország alkotmánya és törrényei ellen intézett

.legkeserbb kifakadásoktól.

De ajámbor páterek kifogyliatatlan leleményessége

még itt sem állapodott meg- Ha yalabol felütötték ván-

dor sátraikat, nem átallották még templomi ülhelyekkel
is gseftelni. Persze az ájtatos publikum kíváncsiságát és

tuduivágyát elbb jól felizgatták s akkor aztán csak be-

meíiti jegyek mellett eresztették be a templonaba, mint

valami komédiás bddéba. De mégis volt annyi orcájok,

hogy e jövedelmez üzérkedést legtöbbnyire csak titok-

ban folytatták s jó elre spekulánsoknak adták bérbe a

remélhet jövedelmet; a spekulánsok aztán értettek

hozzá, miként kell minél jobban megnyirni a jámbor,
de kissé; nagyon is ostoba juhokat. A népre, kivált .annak

alsóbb rétegeire, mindenekeltt azonban, a nnemre a

lehet .legerkölcstelenitbb hatással voltak e missiók.

Eendesen a. családi boldogság és nyugalom volt az els,

mely pestises lehelletök elöl tova tnt. Alig pitymallott

. a reggel abban a helységben, melyet a missionáriusok

sáskajárása meglátogatott, egy rakás n a társadalom,

minden osztályából azonnal elhagyá a házat, hogy a té-.

ritési prédikációknál és gyakorlatoknál jelen lehéssehj-

melyek rendesen mái" reggeli 5 órakor elkezddtek, . s

mélyeknél, mint akár csak egy lovardában vagy szini el-

adáson,- órákkal élbb gondoskodni kellett jó helyekrl.
A háztartás és gyerekápolás gondjait,.vagy ha hivatásuk

ezekkel bíbeldni nem engedé, azt a fájdalmat, hogy a

ház és a gyermekek egészen magukra maradtak, e kQZ^
•

ben teljesen a szegény férfiaknak engedték át. Az ájta-
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toskodások majdnem szakadatlan sora olyannyira elrablá

tlök a napnak majd minden idejét, liogy a kegyes imádr

ko'zó asszonyokat övéik alig láthatták napjában két-Mrom

percig.

A nknek ilyetén megfeledkezése minden valódi és

igazán szent kötelességükrl, kivált déliFranciaországban,

"a jezsuita missiók föszinterén lett igen érezhetvé, mért

itt régi s magától az égaljtól is föltételezett és követelt

szokás- szerint, majd minden mesterséget a szabad ég
alatt folytatnak, s igj a háztartás an távollétében a szó

szoros értelmében felügyelet nélkül marad.' Marseille-

ben egy n (1820) két kis fiát -- az egyik 2, a másik 5

; éves volt — bezárta, hogy háborítatlanul mehessen a^
'

a'missionariusokhoz. A szegény kisdedek egyike, a fiata-

. labbik, a kandalló lángjai közé esett, mig lelkiismeretes

anyja hihetleg abban az órában panaszolta be magát
-

jezsuita gyóntató atyjának, hogy egy böjti napon húst

evett ! Mekkora bün ez a megtörtént szerencsétlenséghez,

képest! Gryakran lehetett látni a délfrancia városok és

faivak utcáin gyermekeket egyedül, minden felügyelet

-nélkül, éhezve, fázva, imitt-amott az ajtók eltt bolyon-

gani és anyjuk után kiabálva sírdogálni. „És hol volt aZ;

anya?" „A missióban!" — felelék a szegény elhagyot-

. tak zokogva.

De talán fölösleges is volna. még több. szót veszte-

getni a jezsuita páterek ilyetén szent üzelmeire ; olva-

sóink ugy is bizonynyal tisztában vannak már aziránt,

hogy mit' kelljen tartániok a jezsuita missionáriusok

rabló és fosztogató sáskaraj airól. A történetkéhez, me-^

lyet. elbeszélni szándékozunk, a keretet már — ugy a
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a liogy
— összeállítottuk; most még csak az lemie ;

hátra, hogy a képet a rámába ileszszk. Ez is mindjárt ;
-

megtörténlietik, csak ép^n akarni kell.
;

Svájc egyik legkitnbb lángelméje, a hires/ .

Zschokke Henrik „Hagyományok napjaink történetéhez"

czimü könyvében, a jezsuita missiók franciaországi m-
ködésének idejébl egj igen sajátságos családi jelenetet

rzött meg, melyet más egykorú irók is megersítenek^ .

E történet szembeszök bizonyítékul fog szolgálni ama ;

káros és erkölcstelen befolyáshoz, melyet a jezsuita mis-

siók a nnemre gyakoroltak.

Normandia egy kis városkájában élt egyszer egy

tisztességes és becsületes asztalos mesterember. Szor-

galma és takarékossága folytán végre sikerit neM egy
kis összegecskét

— valami 5—600 frankot — féketenni

és nagy megelégedéssel szemlélte, hogy ez összeg, habár

lassacskán, de mégis folytonosan gyarapodott, ugy hogy
idvel neki és szerelmes hitestársának nyugodt és gond-
talan aggkort remélhetett belle.

.
.

Ekkor vitt a forgó szél vágy talán épen az ördög

maga egy jezsuita missiót a nyugalmas kis helységbe. ; ._

Az asztalos felesége, szörny módon felháborodván egy
beszéd miatt, melyben egy efféle kóborló klerikális agi-

•

, :

tator a pokol "szenvedéseit a legMáltóbb színekkel' vá-...^
zolta, rögtön a prédikátorhoz sietett, hogy meggyónváf^J^
és vezekelve bocsánatot esdekeljen, valóban jelentékte-'^

"

len és csekély bneiért. De bármin kisszer lehetett is

a szegény n bne, annál nagyobb volt a jezsuita páter

szemeiben, s mind nagyobbá növekedett a mint tovább

beszélt, ugy, hogy végre a szerencsétlen asszony rész-
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ketve hullott- eltte térdre, -mig e gyalázatos pap foly-

tonosan csak arról deklamált, hogy min szörny kíno-

kat fog oda tul kiállani, ha bnének terhét megbocsá-
tatlahul cipeli át magával. „De hát mit kell tennem? —
kérdezé a n félénken és töredelmes szívvel." Most aztán

vad lánggal villantak föl a páter apró szemei, mert az

asszony épen oda jutott, a hova ö akarta terelni. De már
a következ percben ismét szelíd és gyöngéd lett, s a

szigorú bíró részvev vígasztalóvá alakultát. „Volna egy

eszköz, leányom, a melylyel isten haragját kiengesztel-

hetnk, 'de az nagyon is nehezen érhet el." — „Nekem
semmi sem lesz nehéz !" — feleié a kínpadra vont n.

„N hát" — folytatá a páter kenetteljesen
—

„hallgass

meg. Csak nagy alamizsnák könnyíthetik meg bünterhe-

det; csak Jótétemények által szerezhetsz magadnak

igényt isten könyörületességére.
" — S ezután széltében

hosszában kifejté a szegény nnek, hogy halálos bnt
követett el, melyért, csakis egy rá (a papra) bízandó és

600 frankból álló alamjzsna által, remélhet végleges ab-

boluciót. Persze a szerencsétlen bnös különben is meg
lévén rettenve mindazokon, a miket látott és hallott, egy

percig sem habozott ez összeget lelki üdvösségének áldo-

zatul hozni. A pénzt ellopta férjétl, jhogy a pokol kí-

naitól megváltsa magát. És ezt nevezik a jezsuiták ön-

kénytes adománynak !

Néhány nappal azután holmi véletlen, de kíkerül-

hetlen kiadások miatt kénytelen volt íz asztalos megta-

kargatott s ládájában tartott pénzecskéjéhez folyamodni:

Mekkora volt megütközése, mikor annak csak hlt helyét

lelte ott, a nélkül, hogy betörésnek vagy erszaknak



csak legkisebb nyomát is fölfedezHette volna. Nejének

egy id óta feltünöleg megváltozott magaviselete s más

mellékes körülmények is a gyanút erre hárították, ki
-

aztán komolyabb nyomozás folytán csakhamar meg is

gyónta férjének els gyónása következményeit. Az aszta-

los egy szót sem szólt, hanem két pisztolyt 'kapott a ke-

zébe és ezekkel fölfegyverkezve a" bünbocsánatcsiszár

lakására ment. Itt aztán 600 fi-ankját visszakövetelé tle.- :

Mikor a páter látta, hogy több kettnél s az, asztalos
'-

keményen eí van határozva követelését pisztolyaival- is

támogatni, végre kénytelen volt a pénzt visszaadni.;

Miután a kormány mitsem tett ezen, a vallás kö-

penye alatt zött garázdálkodásoknak meggátlására, né-

hányszor maga a nép vette kezébe az osztó igazság sze-

repét, A szinház, mely Franciaországban a nagy Moliére

óta annyiszor és oly sikerrel használtatott a papi vissza-

élések ostorozására, most a missiókkal zött visszaélések

,elleni küzdelemnek lett színtere. Majd minden városban,

hova a jezsuiták mentek, a közönség megérkezésökkor
Moliére Tartiiffejének eladatását kívánta. A municipális

^hatóságok gyávaságból több helyen ellene szegültek az

eladásnak, mi a közbéke erszakos megzavarására ve-

zetett. De ezenkívül is gyakran járt a jezsuiták megjele-

nése nyugtalansággal, ugy hogy magokat és hókusz-pó- ;

kuszókat nem egyszer fegyveres er védelme alá kellett

helyezníök. Midn 1819-ben elször jelentekmeg Brest-

ben, alakosság „halál a jezsuitákra" kiáltásokkal fo-

gadta ket. A polgárság elhatárzá, hogy kikergeti ket a

városból, mire kereket oldottak. Még. Parisban is, hol

kisérletképen elször a külvárosokban produkálták ma-
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gokat, hogy egy évvel utóbb a belvárosba tolakodjanak,

az udvar szemeláttára gránátosok, dragonyosok és tüzé-

rek által kellett strázsáltatni a templomokat,.- melyekben,

eladásaikat tartották, nehogy a boszús nép igazságos

haragját rajtok kitöltse.

Temérdek esetet beszélhetnénk el, mely a nép-,

nek a jezsuiták ellen naponként növekv ellenszenvét

bizonyitá, de legyen elég e helytt az 1826. március

18—24-iki eseményekrl megemlékeznünk. A székes-

egyházba, hol a jezsuiták gyakorlataikat tartották, a nép.

e kiáltásokkal tört be: ,,Halál a jezsuitákra! halál a

missionáriusokra!" s a templomot katonasággal kellett

kiüríttetni. Az asszonyok, kik másnap reggel ismét tö-

naegesen tddultak a nagy templomba, hogy gyakorlatai-

kat folytassák, az összegylt tömeg által, melyben a

lakosság minden osztálya képviselve volt, kifütyöltettek

s kigúnyoltattak, mely szerencsében magok a jezsuiták

is részesültek. A katonaság által szétugrasztott tömeg ,

ismét összegylt s a municipális tanács minden csilla-

pitási kisérlete dacára a nyugtalanság több napig tar-

tott, s végre oly fenyeget alakot öltött, hogy a jelen-

lev katonaságot meg kellett szaporítani.

De bármily erkölcsrontóan hatott e visszaélés a
.

francia népre , mégsem ez volt a legnagyobb csapás, .

melyet az országra hoztak s nem ez volt leghálásabb

eszközük. A' missióknál nagyobb jelentségre vergdtek
a congregátiók ; ezek által lettek a jezsuiták tulajdon-

képen országos csapássá Franciaországra nézve, s a nép,

valódi gylöletének tárgyává. A congregátiókban az egye-

sülés, illetleg az affiliatio azon rendszere teljes vi-^
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rágzásban és kiterjedésben lép élénkbe, melynek a je-

zsuiták valódi mesterei valának s mely- még -inkább,

mint a kezökben lev oktatásügy, femeltyüje.lett mö-,

ködésöknek. Eoppant befolyásuk talány volna,, ha a con^

*gregátiók nem adnának kulcsot megfejtésére. Az affi-"^--

liátio e sajátszer rendszere segélyével a Jézus-társa- -'

ság a maga életbossziglanra szegdött s szerzetesi sza- ^

bályok szerint él tagokból álló rendes hadseregét te-

méntelen szabad csapatokkai szaporítá, affiliáltakkal,
•

vagyis rövidruhában járó jezsuitákkal (á rob'e courte). .

Ezek zavartalanul folytathatták elbbi életmódjukat a •

világban. Nein Mvántak tlök mást, mint hogy az affi-

liátio jeléül egy szentelt nyaklót hordjanak, naponként
rövid imát mondjanak, irörl-idre némely kévésbbé

,

terhes egyházi gyakorlatokban részt vegyenek, ami azóh- .

bán könnyen elengedtetett, és hogy egyszer fogadalom .

áltál bizonyos idre — Franciaországban ekkor az öt évi;

ciklus volt divatban — a Jézus-társaság irányában en-

gedelmességre és mindazon szolgájatokra kötelezzék ma-

gokat^ melyeket neki tenni képesek. Viszonzásul a je-

zsuiták affiliáltjaiknak személyes érdekeik elmozditását -

Ígérték, s ezenfelül ket minden a pápa által a társaság-

nak adott indulgentiák, valamint a jezsuiták ininden jó

tetteik érdemének részesévé tették.

• Jézus nagykiterjedés, hatalmas és gazdag társa-

sága egyes embereknek, kiknek javát akarta, földi ér-

dekeit hathatósan képes volt élmozdítani, jobban, mint .

bárki más. Ez megfoghatóvá teszi, hogy oly csábítólag

hatottak a társadalom minden osztályára azon rémé-,

nyék,/ melyeket a hiúság és pénzvágy e szövetkezés-

jezsuiták tört. VI. 2 ' "



hez kötött, s hogy a világi cimborák száma oly nagy.

lett, kiket a Jézus-társaság az emberi gyarlóságok ala-

pos ismerése és mesteri kizsákmányolása segélyével

egyesületeibe bevonni tudott. Ebbl elképzelhetjük, mily

mélyenható befolyással kellett birniok a társadalom min-

den osztályába, miután az egyik hivatalos állásával, a

másik tehetségével, a harmadik vagyonával az egj, a

közös célon, a Jézus-társaság- érdekeinek elmozdításán

dolgozott. Az affiliáltak rendszerét már több ízben volt

alkalmunk emKteni, de befolyása soha oly nagy
nem volt, mint az uj korban. És azon befolyásos helyzet,

melyet a jezsuitáknak korunkban kivívniok sikerült,

csak annak eredménye, hogy állandó hadserege össze-

mködik az affiliáltak nagyszámú segédcsapataival, me-

lyeket a társadalom minden osztályaiból nagy ügyesség-_

gel birtak összetoborzani.

És nemcsak Erancia,országban volt ez igy, hanem

mindenütt, hova újra befurakodniok s hatalomra] ver-

gdniök sikerült; de ez intézmény Franciaországban

nyert legnagyobb kiterjedést. A francia jezsuiták az

affiliátio félbenszakadt müvét már a konzulátus ideje

alatt kezdték újra. Bourdier-Delpuits „hitatya" 1801-

ben Parisban alapította a „szent szz congregátióját",

mely név alatt jrít egyszer 1 563-ban állott fenn egy

papi összeesküvés, dö akkor megsznt. Az ujonalapított

congregátióban, mely a nép minden rétegében birt' ta-

gokkal, összegyültek^mindazok, kik az uralkodó szaba-

dabb egyházi rendszernek ellenségei valának; kiket a kor

materialistikus iránya , vagy a gallikanismus,. YíLgj &

Bonaparte által a pápával kötött konkordátum tett elé-
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gedetlenekké ; élököa az álnév alá rejtzött jezsuiták-

kal, kik teljes lelkökböl és zsebökbl gylölték az újkort.

Ámbár Napóleon 1804-ben minden egyházi test- ;

Területek feloszlatását elrendelte, a jezsuitáknak mégiá';

Bonaparte Látitia, a császár anyjának és Pesch bibor-

noknak .segélyével sikerült a congregátiót megmente--
niök. Hat évvel utóbb is, midn a. császár végre be- -

látta, bogy az nem egyéb álarcos jezsuita egyletnél, :'

mely ellene ármánykodik, s feloszlatta, csaki rövid idre-;

sznt meg mködése. A tagoknak nem volt ugyan ^^

többé megengedve nyilvánosan összegyülniök, de aiinál
;;:

jobban összebúttak titokban s Legei s-.D u v a 1 ex-;-

jezsúita vezetésé alatt a congTegátió titokban fennáÜt J,

a császárság bukásáig; A Bourbonok bevonulása után;''

ez egylet is ismét napvilágra tolta fejét s nagybán/
kezdett mködni. Különösen XYHI. Lajos testvérévé

Artois gróf s neje és exaltált, bigott menye A-n-

gouléme hercegn. Parisba érkezésök után rögtpii-;

neki estek a congregátió ápolásának. Ezáltal az egylet ,

egyszerre divatossá lett az elegáns körökben és azon

buzgalom, melylyel ez összeesküvés haladéktalanul az

alkotmány ellenségeinek élére áUt, rövid id alatt nainr^. ;

den royalista és ultramontán machinátiók tzhelyévé:
tette . Eranciaországban. Az egyházi mindenhatóság és

"

királyi absolutismus volt célja e szövetkezésnek. Hogy-

ezen, a francia forradalom által a szabadság eszméi-
;

vei megismerkedett korban oly nehéz feladat megold- ^

ható legyen, az egyletnek mindenek eltt lehet széles;-;

alapra kellett magát fektetnie. Ez okból azon egy nagy, •

congregátió, nielyben miaden rend és rangú tagok a v-

^-.- 2* •

'

\ ,/
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jogegyenlöség elve alapján egyesültek ,
E o u s i n . su-

perior, által több részre osztatott a
.
különböz osztályok

számára. Az els és legelkelbb- osztály igazgatását,

melyben királyi s nem királyi hercegek, grófok, bíbor-

nokok, képviselk és magasrangu államMvatalnokok

conspiráltak az alkotmány ellen, Eousin magának tar-

totta fenn; a felsbb és középpolgárság számára ala-

kított osztály élére Var in jezsuita, a kézmveseket és ka-

tonákat demoralizáló osztály élére pedig Eoger jezsuita

állíttatott. Más jezsuiták vezették a legalsó osztályok con-

gregltióit, mink cselédek, gyermekek, st tolvajok, és

más gonosztevk számára is külön alakíttattak, , a börtö-

nökben és azokon kívül. így keletkezett egy társaság „a

hit terjesztésére"
— „Jézus szentséges . szivének" —

„Mária szentséges szivének" —„a szent olvasónak" -—

„sz. (jronzaga Lajosnak"
—

„sz. Józsefnek" s minden-

féle más szenteknek társasága. Mindezek osztályokra

oszoltak, s férfi- és n-tagokkal jbirván, mindkétnemü

elöljárók vezetése alatt álltak. Ez elöljárók gyjtötték
be a tagoktól havi s heti dijaikat,

— munkások és cse-

lédek hetenként egy soust fizettek -- s számoltak ro-

lók fnökeiknek, a jezsuitáknak. Hy idszakonként való

adófizetés kötelezettségén kivül ez- egyletek tagjainak

beléptükkor kötelezniök kellett magokat, hogy „isten#

nek s. a szent szznek magasztos ügyét minden tlük

kitelhet .szolgálattétel által elfogják mozdítani." Ha

felvesszük, hogy a congregátióhoz csakhamar 6—700,.

késbb még több elkel nemes ember tartozott, sze-

ménszedett fanatikusok vagy 'hígvelej tökfejek, hogy

ezek . nagyrésze évi jövedelmének- túlnyomó részét, az



«gylet- pénztáráivá adta, elképzelhetjük, mily roppant
.er- és pénzmennyiséggel rendelkeztek a jezsuiták az

egy Parisban; s amit itt tettek, azt tették az ország,

minden valamirevaló városában. Egy jezsuita iró,Eö-
che-Arnault mesés dolgokat beszél a társaságnak,

e téren kivitt eredményeirl.

Természetes volt, hogy a congregátió,
— mert

é nevet valamennyi affiliáltak tömege megtartotta,—

ugy a társadalom minden osztályaiban, mint az áUaní

kormányzatban roppant befolyással birt. Lelke volt
'

azon titkos kormánynak, mely XVIII. Lajos alkotmá-

nyos kormányának háta megett fennállt és már 1820-^

ban elég ers volt arra, bogy a képviselházban ke-

resztül vigye a választási törvény átalakítását és amk

hirhedt törvényeket a sajtó és személyes szabadság.;

ellen, melyek Rr szabadelv pártot megbuktatták. A-

dolgoknak ez által elidézett uj rendje a következ 1821^^

évben egy tisztán congregationista , vagyis jezsuita-

.ministerium alakitása által pecsételtetett meg. Yíiré-:

le pénzügyi és Corbiére belügyminister, amaz á ka-

binet feje, legbuzgébb tagjai voltak a congregátlónák,;-

Montmorency külügyér pedig annak egyik fnöke..

,E. ministerek pártjuk által arra köteleztettek, hogy az,

alsóbb hivatali állomásokat is a congregátió, vagyis a

jezsuiták eszközeivel rakják meg. .

•

,

A követi és püspöki állomások hasonlókép a con-
;

gregátió jelöltjeinek adattak. A. két fjezsuita E o u sin

és J.enaisseaux elszobája, kik köziil az utóbbi a

társaság franciaországi generális prokurátora volt, min-

dig tele volt udvaroncokkal és kérelmezkkel, kik a.



páterek hatalmas protectióját jöttét Mkiiiiyoráliii. A
.
mínisteriumok irodái a congregátio tagjaival rakattak

meg, s. amely hivatalnokok nem akartak az összeeskü-

vésbe lépni, hivatalaikból elbocsáttattak vagy kiintrigál-

ijat)ta£.

De a nemzetet nem sikerült a jezsuitáknak úgy

megnyergeiniök, mint a congregátiót ; s habár temérdek

embert csaltak halójukba és roppant böfolyással bírtak,

a francia nép többségét mégsem birták elbolondítani. A
közönség boszankodással és megbotránkozva nézte ez

üzelmeket, melyek a kor szellemét és miveltségét lábbal

taposták, fkép, midn XVJll. Lajos 1824-ben bekövet-

kezett halála után a jezsuiták vak eszköze X. Károly lé-

pett trónra, kinek uralkodása alatt napról-napra növe-

ked szemtelenséget fejtettek ki. A majd egészen a con-

gregátio befolyása alatt álló követi kamra, mái* Lajos

uralkodása végén elfogadott egy, az egyházi testületek

visszaállítására vonatkozó indítványt. A pairek kama-

rája azonban elvetette e restaurátiót
, melynek fcélja-

a jezsuiták visszahozatala volt, csupán a ni szerzetekre

szorítván. A jezsuiták azonban bíztak benne, hegy az új

király alatt a törvényjavaslat keresztül lesz vihet.
'

X. Károlyt, még mieltt trónra lépett volna
, gyón-

tatója Jan son jezsuita teljesen hálójába kerítette^'

Elhitette vele, hogy az alkotmány által biztosított,

vallásszabadság a legnagyobb istentelenség , s hogy
els és legszentebb kötelessége lesz e szentségtelen

viszonyt megváltoztatni. Midn Károly király lett ,

gonosz szellemei természetesen még buzgóbban verték

a vasat.
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Minél szemtelenebbl léptek fel a jezsuiták, a sza-

szabadelv párt természetesen annál erösebben igyekei-

kezett hálóikat széttépni s Franciaországot a fenyeget

veszélytl, mély felé haladt, megmenteni. Mindenek-

eltt a naponként nagyobb lendületet nyert hírlapiro-

dalom szált bátran a sikra a setétben ólálkodó papok
ellen. Áz ekkor Parisban megjelen lapok közül a

„Constitutionel" és a „Courier frangais" támadták

meg legszakadatlanabbul s legersebben a társaságot ,

fedezték fel titkos céljait s üzelmeit és ravaszul sztt

ármányait. Oly érzékenyek voltak a csapások, melye-,

ket e két hírlap a társaságra mért
, hogy ez elha-.

tárzá a közvéleménynek e két veszedelmes orgánumát
elnémítani. Elször azon kezdték

, hogy megkísértet-

ték a két lap szerkesztjének hallgatását megvásárolni.;

De ezzel pórul járták, mert ajánlatuk nemcsak kereken,

visszautasíttatott, hanem nyilvánosságra is hozatott, uj

bizonyítékául annak, mily gyalázatos eszközökhöz szo-

kott nyúlni e szerzet céljainak elérésére.' A jámbor

atyák valószínleg nem . haboztak volna a társaságnak

egy régóta szokásos és gyaki-an sikerrel alkalmazott

eszközéhez nyiilni s a két szerkesztt kegyes célú gyi-

lokkal eltenni láb alól, de e katholíkus eszköz ez egy-

szer nem ígért sikert ; mert a legyilkoltak helyett akad-

tak volna mások, kik e küzdelmet folytatják, s Fran-

ciaországnak volt annyi szabadlelkü és bátor írója, hogy

valamennyit még a jezsuiták sem bírták volna le-

öletni.

Más eszközhöz nyúltak tehát, a szerkesztk he-

lyett lapjukat igyekeztek meggyilkolni. E célt sajtópör



indítása által remélték elérni, s annyira bizták több

zsebükben lev bíróban, íiogy nem is kételkedtek po-

ruk kedvez -kimenetele felett. De ez egyszer ebben is

cáalddtak. A Constítutíonel és Comier frangais 1825-'

ben a párisi -felebbezési törvényszéknél bevádoltattak,

bogy a trónt megdönteni,, a közbékét megzavarni s a leg-

vadabb vallási anarchiát, a2 egyháznak és szolgáinak

megvetését terjeszteni igyekeznek. A hírlapok védi Du-

piö és Mérilhou ügyvédek voltak s a tárgyalás december

3-kától 5-kéig tartott. A francia birák azonban a jezsui-

ták nagy megrökönyödésére becsületeseknek bizonyí-

tották magokat. Minden pressio és sugalmazás dacára,

melyet a jezsuiták különféle úton-módon gyakoroltak

reájok, elvetették a vádat. Már maga az ítélet eléggé le-

sújtó volt a jezsuitákra nézve, de még inkább azzá tette

indokolása, melyben világosan kivolt mondva, hogy tör- ,

vény által eltiltott testületek behozatalának szándéka,

mely ellen a két lap küzdött, valamint a francia papság

; egj része által egy id óta hirdetett nltramontán tanok

csakugyan alkalmasok az ország vallási és polgári sza-

badságának megzavarására, s hogy ennélfogva a lapok

helyesen tesznek, midn ez üzelmek ellen síkra szállnak.

A törvényszék ezen ítélete nagy ijedtségét szült az

nltramontán táborban, és roppant örömet a párisi nép-

- ben. A felebbezési törvényszék elnöke, b. S é g u i e r

sokáig legnépszerbb embere volt a fvárosnak, melyben
most ers szellemi mozgalom keletkezett a jezuitismus

ellen. Kégíbb jezsuita-ellenes munkák uj kiadásai mel-

lett, melyek roppant számuk dacára néhány nap alatt

; elkeltek, számos uj munka jelent meg, mely a társaság
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gazságait felfedezte. Ez iratok közt legérzékenyebben,

sújtotta a Jézus-társaságot és a legtöbbet ártott • neki
.

Montlosier gróf Mres „emlékirata." Montlosier po-,

litikai nézeteiben nem volt valóban szabadelv, st mint

Mrompróbás royalista s az aristokratikus párt elliarcosa

valaismeretes; de azért már 1825-ben a „Drapeaublanc".
cimü Mrlapban határozottan küzdött a jezsuiták és con-

gregátiik eUen, s vádjai, melyeket a társaság ellen emelt,

annál hatékonyabbak voltak, mert az aristokratia körébl

eredtek. E körülmény sokakat gondolkozóba ejtett, kik

a gróf könyvét olvasták, mely egy év alatt nyolc kiadási

ért és tényekkel bizonyitá, mily veszélyekkel fenyegetik

a jezsuiták a trónt, oltárt és hazát.

A könyv legközvetlenebb hatása az volt, hogy. a

legtekintélyesebb párisi ügyvédek közül nyolcvan egy

nyilatkozatot adott ki, mely bebizonyitá, hogy a nem

törvény által elismert szövetkezések és kongregátiók fenn-.;

állása a büntet törvényekbe ütközik, hogy a törvények

által Franciaországból kitiltott Jézus-társaság behoza-

tala ellenkezik az alkotmánynyal, minélfogva a tilos szö-

vetkezések, egyletek és szerzetek feloszlatását ki kell

küzdeni. E vélemény alapján
• Montlosier 1826. július

16-kán azon indítványt adta be a párisi felebbezési tör-

vényszékhez, hogy szerezzen érvényt e jogi véleménynek;

de a törvényszék ez ügyben mitsem tehetett, mert 'az új _

kormányrendszer szerint efféle egyesületek a rendrség
s nem a biróság hatáskörébe tartoztak. Miután tehát e

törvényszék illetéktelennek nyilvánítá magát, Montlosier

petitiót intézett a pairek kamrájához, hogy vessen véget
a jezsuiták törvényellenes létezésének. A kamra ez ügyet



egy külön bizottmánylioz utasítá véleményadás végett.

Az ügy 1827. január 18-kán került a pairek kamrájában

tárgyalás alá. A bizottmány nevében Pourtalis gróf tette

a jelentést, ki egy mesteri s kimerít beszédben hang-

súlyozta a jezsuiták kizetésének szükségét, miután lé-

tezések kiáltó megsértése a törvénynek, s inditványozta,

adassék át a petitió a ministerelnöknék rögtöni elintézés

és végrehajtás végett. Frayssinous püspök kultusminister

és más jezsuita barátok hiába igyekeztek az inditványt

megbuktatni, s az másnap 113 szóval 73 ellenében hatá-

rozattá emeltetett.

De a ministérium, melynek élén az affiliált jezsuita

Viliéleállt, s mely már több reaktionárius rendszabály

által gylöletessé tette magát, nem hajtott az els kamra

határozatára, st folytatta a jezsuiták protegálását; ami
a közvéleményt még jobban felizgatta. Égy szemle alkal-

mával, melyet X. Károly a párisi nemzetrség felett tar-

tott, midn a csapatok eltt ellovagolt, ezer és ezer torok

Málta a seregbl: „Le a ministerekkel! le. a jezsuiták-

kal!" De ezekben még volt elég szemtelenség a felizga-

tott közönséggel dacolni. Rávették a királyt, hogy a

nemzetrséget másnap oszlassa fel s adjon ki egy királyi

rendeletet, mely a régi censura-trvényeket ismét é|etbe

léptesse.

De a jezsuita ministérium, mint általánosan ne-

veztetett, ez intézkedések áltál csak maga alatt vágta el

e fát. Az 1828. év eleiéu történt képviselválasztások al-

kalmával majd mindenütt a szabadelv ellenzék gyzött
s oly fenyeget hangon követelte uj kabinet alakítását,

hogy a király kénytelennek látta magát a kormányt el-
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bocsátani s uj ministeriumot nevezni vicomte Mar ti g-

nac elnöklete alatt. Az uj ministerinm a Ms semináriii-

mok neve alatt fennálló jezsuita kollégiumokat Aix, Bü-

lom, Bordeaux, Dole, Porcalquier, Montmorülon, St.

Acheul és St. Quen d' Auray-ban sietett feloszlatni,

s az iskolákat ismét az egyetem felügyelete alá rendelte.

Martignacnak roppant táradságába került a bigott ki-

rályt e rendeletek aláírására birnia. X. Károly összeha-

rapta mérgében a tollat, melylyel aláirta, de kénytelen

volt engedni a közvélemény szavának.

A nép ujongott, a jezsuiták és cimboráik dühöng-

tek, s a püspöki kar egy része M tudja mily bolondokat

nem követett volna el dühében, ha Kómának nincs ez-,

úttal több esze s nem mérsékli hevöket. XII. Leo

ugyaiiis kijelenté, hogy e rendeletek által nem látja

a püspöki jogokat megsértve. A püspökök erre elhall-

gattak, de a jezsuiták, kik mitsem akartak tudni is-

koláiknak az egyetem alá rendelésérl, részben elhagy-

ták az országot.

A nép öröme azonban nem lehetett teljes. A
rendeletben megnevezetteken Mvül több kis seminá--

rium fennmaradt a jezsuiták vezetése alatt
,
mert a

ministerium az udvar bigottsága iránti tekintetbl nem
merte szigorúan végrehajtani saját rendeletét. . Emel-

lett szemmellátható volt, mint növekszik a jezsuiták

befolyása a királynál s mint csökken a Martignac-

kabineté, míg végre ez kénytelen volt lemondani, s a

kormány az egészen ultramontánokból álló Polignac-

íninisterium kezébe adatott. E kormány rülten reak-

tionárius gazdálkodásában épen a Jézus-társaság for-
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maszerinti visszaállitásálioz készült, nádon erszakos

rendszabályai folytán kitört a júliusi, forradalom, mely
a Boui'bonok .uralmának véget vetett s az orleansi

Lajos Fülöpöt emelte a trónra. így' buktatták meg a

jezsuiták ármányai a Bourbonokat.
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LIV. Fejezet.

(Kiüzetésök a júliusi forradalom által. — Visszalopódznak. — A
jezsuiták harca az egyetem ellen.— A sajtó és a kamrák ellenök. —

Színleges eltávolításuk. — Az 1848-ik forradalom.)

Á júliusi forradalom által a jezsuiták ki-

zettek Franciaországból. A nép néhány intézetöket,

mint a St. acheulit és monterougeit kirabolta s el-

pusztitotta. Am.abban egy kimutatás találtatott, mely-
szerint

'

1830. kezdetén a társaságnak Franciaország-

ban 149 áldozárja, 163 skolastikusa, 124 coadjutora

összesen 436 tagja volt. Lajos Fülöp egy rendelete azon

1816-ki rendeletet, mely a missiókat megengedte, meg-
szüntette és tartásukat betiltotta. Elrendeltetett, hogy
az egyetemtl függ intézetekben tiltott szerzetek tag-

jai tanárok nem lehetnek. Ugy látszott, mintha Lajos-

Fülöp el volna határozva országát végkép megmenteni
a jezuitismus pestisétl, de azért a jezsuitáktól csak"'

rövid. idre maradt az ország megkimélve. Az els ré-

mülés elmultával ismét betolakodtak, kezdetben persze -

kevesen és titokban, mert a nép ellenszenve óvatos-

ságra intette ket.
'

Néhány jezsuita ,
ki ilyennek felismertetett, bör-
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tönre vettetett 1832-ben, de csakhamar ismét szaba-

don bocsáttatott s a francia területrl kiutasíttatott.

Ezek egyike, Droiiilbet, Prágába ment de Place

társával, X. Károly kívánatára a bordeauxi herceget

nevelni. Környezetének okosabb része azonban meg-

gyzte Károlyt e tény eszélytelenségérl s a két je-

zsuita nevel még azon évben elbocsáttatott.

Hogy a jezsuiták á júliusi forradalom után oly

gyorsan vissza mertek tolakodni Franciaországba, ennek

oka azon tudatban rejlett, hogy Lajos Fülöp nejében,

Mária Amália királynéban határozott pártfogóval

birtak, s e pártfogás eszközölte ki számukra azt, hogy
a kormány jó ideig ignorálta ket. Az 1828-ki rende-

letek 1831-ki ismételtetésök dacára ily módon csakha-

mar feledékenységbe merültek
,

s e körülményt több

püspök arra használta fel
, hogy a kisebb semináríu-

mok tanári székeit lassanként ismét jezsuitákkal töltse

be. Fülöp annyira igyekezett a püspöki kart saját dy-

nastiájával kibékíteni, hogy nem látott meg semmit, s

a jezsuiták ezúttal Roothaan generális utasítására

rendkirali óvatossággal és szokatlan szerénységgel lép-'

tek fel, s nem, együtt, hanem elszórva éltek az egyes

püspöki megyékben. Megjelenésök annálfogva|, midn
ismét észrevétettek, oly kevéssé nyugtalanította a kép-

viselket, hogy ezek 1837-ben a középiskolákról szóló

törvényjavaslat tárgyalása alkalmával, elmulasztották

intézkedni az iskoláknak a jezsuiták általi ellepetése

ellen. Parlamentje ezen vétkes mulasztásának köszön-

hette Franciaország , hogy tiz évvel a júliusi forrada-

lom után több jezsuita volt benne, mint 1813. eltt.
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Már 1837. után. inegkisértették kilépni azon homály- :,

ból, melybe néhány éven át burkolództak, bátorítva a

király által, ki bigott neje ösztönzésérOj napróí-napra

engedékenyebb lett egyházi dolgokban ; mely gyönge-

séget a fpapság s mindenek felett a jezsuiták nagy ,

mértékben ki tudtak zsákmányolni. A clairmonti püs-
'

pök 1838-ban Montlosier gróftól megtagadta az egy-

házi temetést, mert nem volt a jezsuiták ellen irt mun-

kájának visszavonására rábírható. A közvélemény meg- .

botránkozása és Cousin Viktornak a pairek kamrájá-
ban e botrányról tartott jeles beszéde dacára a koi:-

mány nem birta magát erélyes fellépésre elhatározni, .

s mindössze kijelentette, hogy a püspök ezáltal vissza-

élést követett el, de a visszaélés megfenyítésére nem

gondolt.
'

Ettl vérszemet kapva a jezsuiták ugyanez év-

ben R h e i m.s b a n újra kezdték a trvény által be-

tiltott missióikat. A kormány itt is elmulasztván köte- :

lességét, zavarok támadtak a városban, melyekben sz.

Jakab templom és lelkészi lak elpusztíttatott s a je-

zsuiták alig tudtak a nép dühe ell menekülni. Ennek
"

dacára néhány évvel utóbb már Parisban saját ne-

vök alatt organizálták magokat és nyíltan felléptek.

Egy királyi prokurátort, a jeles szónok Ravagnacot
szerztökbe csábították s ennek egyházi szónoklatai a, -

jezsuita nevet ismét divatossá tették. Ugyanekkor veszté"

el Lajos Eülöp els fiát, Ferdinánd orleansi herceget.^

A jezsuiták ez esetet is ügyesen kizsákmányolták. El-

hitették ugyanis a királynéval, hogy fiát isten ölte meg,
amiért protestáns felesége volt, hogy a királyné, ki a
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- házasságba beleegyezett, fiánakbntársa, s hogyFerdinánd

mindaddig iszonyú "kínokat fog szenvedni a purgatorium-
ban míg szülei valamely rendkívüli egyházi jó cselekedet

által istent ki nem engesztelik; nagyobb érdemeket
•

pedig isten és az egyház körül nem szerezhetnek ma-

, goknak, mint ha visszavonják a jezsuiták elleni szám-z Ítéletet s a társaságot újra törvényesen befogad-

ják az "országba. A királyné mindent elkövetett ez irány-

ban s a király hajlott is csábító szavaira, annálinkább,

mért a népszer orleansi hercegben családja egyik szi-

:
lárd támaszát vesztette el, s most tartott tle, ha má-

'sodik fia, Lajos nemoursi herceg képes lesz-e ma-

gát a trónon fenntartani. Ez okból új támaszt keresett

- házának a papságban, ezt pedig legbiztosabban a je-

', -zsuiták rehabilitátiója által vélte megnyerhetni.

/ A jezsuiták a helyzet elnyeit, mint mindig, most

:
is ügyesen felismervén, siettek megkezdeni a harcot tár-

saságuk törvényes beíogadtatásaért. Amint a múlt szá-

zadban, midn a fejedelmi trón még képviseltestle-

/ tek ellenrzése nélkül uralkodott, magokat vagy leg-

alább teremtményeiket igyekeztek a kabinetekbe be-"

csempészni, úgy most a parlamentekben törekedtek,

ha többséget nem lehetett is, legalább jelentékeny szó-

szólókat szerezni magoknak; st, mint Belgiumbán lát-

tuk, néha még a szabadelv párttal való szövetkezés-

tl sem riadtak vissza, .hacsak ezáltal célt érhetni re-

mélhettek. Hasonló taktikát követtek most Franciaor-

szágban, hol a francia püspökök az adott jeli'e egyszerre

tanszabadságért kezdtek kiabálni.

Franciaorszásfban a közoktatás 1808. óta a pá-*o'



risi egyetem kizáró felügyelete és vezetése alatt állt,

midn a császár márc. 17-M dekrétuma elrendelte, hogy
bármely iskola vagy tanintézet, az egyetem beleegye-
zése nélkül, Franciaországban ftlállítható ne legyen. ,

Csak a nagy püspöki semináriumok, melyek kizárólag ;

papok kiképzésével foglalkoznak, s melyeket nem sza-

bad a fentebb említett s világiak tanításával is fog-
lalkozó kis seminárinmokkal: összetévesztenünk, voltak

a szabály alól kivéve. Az 1830-ki alkotmány ugyan
kimondta a tanügy szabadságát, de ez még meg nem

valósíttatott.. Azon keser gyümölcsökbl, melyeket Bel- '

gium szedett teljes tanszabadságának fájáról,- s mely
már-már oda vezetett, hogy az oktatásügy az állam

kezébr végkép kicsavartassék, a franciák csakhamar

belátták, hogy ama theoretikus elv feltétlen megvaló-

sítását, a korlátlan tanszabadságot csak a clerikálisok

és jezsuiták fogják kizsákmányolni; mi okból a char-

tában kimondott elv keresztülvitele évrl-évre elhalasz-

tatott. Néhány év óta azonban a jezsuiták minden be-

folyásukat arra fordították, hogy a püspöki kart meg-
gyzzék'arról, hogy a fennálló tanügyi szervezet, s min-

denek felett az egyetem felügyeleti joga nem más egy nagy
öszszeesküvésnél , melynek egyetlen célja a katholikus

hitet Franciaországban kiirtani, a templomokat feldúlni

s á papi m'almat megbuktatni, minélfogva a püspö- ,

köknek • hivatalos kötelességök a charta említett elvé-
'

nek megvalósítására törekedni. A fpapok ezt annál- i

inkább elhitték, mert a tanügynek állami ffelügyelete

és vezetése már régen szálka volt szemökben, s merfe :

a" fpapok túlnyomó része a restaurátió korában kapta

Jezsuiták tört, VI, ö



hivatalát, midn a jezsuiták osztogatták a püspöksé-

t geket.

A kitörend harc elhirnöke G-arot abbénak egy

gyalázó irata volt. Ez az egyetemet kíméletlen módon

leszidta, s a hitetlenség és pogányság tenyésziskolájá-

nak deklarálta. A jezsuiták nagy hatást vártak e pam-

flettl, de az elmaradt. Sem a sajtó, sem a közönség

nem foglalkozott vele, pedig dühösebben káromkodni

az egyetem ellen már alig lehetett. A jezsuiták erre

megváltoztatták taktikájukat. Tapasztalataik azt.bizo--

nyitották, hogy elször, a támadásnak, hogy hatása

legyen, magosabb helyrl kell erednie , s másodszor,

hogy bátran lehet akármivel szidni az egyetemet ,

mely félelembl vagy megvetésbl maga nem felel, és

védkre szintén nem fog találni.

E ketts alapon tehát a jezsuiták titokban or-

ganizálták a támadást, mely márciusban több jezsuita

vezetés alatt álló fpap által nagy fénynyel megújít-

tatott. Belley püspöke egy kiadmányt tett közzé az ál-

lami kollégiumok ellen, melyeket a ,,pestis iskoláinak"

nevezett. E kifejezést az oktatásügyi niinister kissé

ersnek találta s panaszt akart emelni miatta, de

Martin kultus-minister meg nem engedte s az egye-

tem kénytelen volt a szitkot zsebretenni. A hadjárat
V vezérei elhatározták

, hogy lehet sok embert fognak

felhasználni; ami G-enin szerint „helyes belátás jele

volt; mert az önzés mai korában az emberek nemigen
lelkesülnek abstrakt dolgokért; tsetületi szellem már

alig van egyebütt, mint a jezsuitáknál, s épen ebben



rejlik erejöknek titka; ellenben személyes megtáinadá- : ':

sok ismét felköltik azokat, kiket a közérdek neve^agy ;^

eszmélje hidegen hagy. Sokan nyugodtan nézik, mint í

döntetnek halomra az institutiók, de csak újjá végé-, v

vei érjen valaki személyökhöz, s nagy lármára fognak .,;

fakadni." ,
;i:;

E szempontból kiindulva a toulousei püspök meg-
adta a jelt, és püspöki székérl átkot mondott Arnoult ; >

tanár bölcsészeti eladásaira. A megtámadott tanár

védte magát, tanítványai és elvtársai követték, á bot- V:!

rány nagy lett; de épen ez kellett a jezsuitáknak: a
,

háború kitört. A chartresi püspök, boszankodva afelett, - /

hogy toulousei cimborája által megelztetett, sietett t '

a, küzdtéren utolérni. Pásztorlevelet adott ki, s abban i

kimondta: „Az egyetem csak arra való, hogy az esz- .

mék zavarát növelje; vagy talán még annál is nagyobb ^

szerencsétlenséget készít el Franciaország számára,

mely azt fél század eltt érte, s melynek ellenlökését :
.

majdnem az egész világ megérezte."

A kiadott harci jelszót mindenek felett a jezsui- .

•

ták által alapított ultramontán lap, az „TJnivers".
=

kapta fel, és 1842. március 31-kén tizennyolc tanárt

névszerint
,
denunciált a hatalomnak. A levél, melyben ,

a tanárok alávaló s nevetséges vádakkal illettettek,

Villemain közoktatási ministerhez volt intézve s azon -

végzdik, . hogy szigorú eljárásra kéri a ministert az.

egyetem irányában. ,-

A francia egyetem szervezetének alapelve, vagyis

az intézet függetlensége, mely ellen a jezsuiták már



ív. Henrik ellen feltámadtak, anélkül, hogy képesek

;
lettek volna megingatni, képezte most is ftárgyát a

'jezsuiták gylöletének. Desgarets jezsuita 1843-
-• Vban ,,Le monopolé universitaire" cím alatt egy köny-

vet adott ki Lyonban, niely szerint az egyetemi
•" oktatás eredményei: öngyilkosság, apa-, ember-,

gyermekgyilkosság, párbaj, .megfertztetés, rablás, csá-

-. bítás , vérfertöztetés , házasságtörés ,
a legraffináltabb

szemérmetlenségi bnök, tolvajság, fosztogatás, pazarlás,.

-zsarlás, igazságtalan adók és törvények, hamis tanúsága

"hamis eskü és rágalom, törvényszegés, vagyon-, és ni-

közösség, lázadás, zsarnokság, forradalom és halál,
~

szóval mindaz, amire a jezsuita morál tanítja az em-

bereket. Még dühösebben, s ha lehet, még bolondáb-

:

: bul. dúl-fúlt egy álarcos jezsuita , Gomba lot Tiva-

; dar, ugyanez év végén ,,Mémoire adressé aux évéques

de Francé et aux peres de famille" cimü.pamflettjében^

rbely azért nevezetes, mert notórius rültsége dacára

nyiltabban kimutatja a jezsuiták célját, mint egyéb

: rágalmazó irataik. Szerinte ugyanis minden neme a vi-

lági oktatásnak, megcsorbítása az egyház jogkörének^
- isten megsértése, a társadalom és \;salád elleni igaz-

ságtalanság, mert csak a pap képes az embert ne-
^

vélni." E célra azonban a niunkások nagy számára

van szükség. Miután . pedig a létez világi papok

száma nem elegend, s egyébként nem is képes a

szerzetes papság helyét pótolni, els dolog , hogy. a

.törvény által az országból kitiltott szerzetek, a je-

zsuiták, redemptoristák, dominikánusok,, ferenciek stb.

. visszahozassanak s az ifjúság nevelése reájok bizassék.
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így. értelmezték a jezsuiták a kívánt „teljes tansza-: :

badságot."

Miután Combalot, iratában, durva bántalmakkaL ;

illette az egyetemet, st a kormányt is
,

és a többi

közt a püspököket felszólította, hogy excommunikálják ."

a,z egyetemet s minden világi tanintézetet, ,,e csarno^

kokat, melyek csak a bn, az istenkáromlás tanyái",

logy ezek tanítványait az urvacsoráhóz s a bérmálás-

boz ne bocsássák, a kormány a könyv lefoglalását s
.

szerzje perbefogatását ekendelte. A Szajna-departe-

ment assizei a vádlottat bnösnek nyilvánították, "s a :.

törvényszék két heti fogságra és 4000 franc birságra ;;

Ítélte. Valences és Chalons püspökei azonban ennek
'

dacára nyílt ii-atokban dicséretekkel halmozták el a b-
nöst azon érdemeiért , melyeket a kath. Franciaország

körül szerzett magának.

: Mig Desgarets, Combalot s más hasonszr iur ^v

díviduumok hóbortos kifakadásai inkább ártottak
,

mint-'-í-j

használtak a jezsuiták ügyének, egy Eavignan ál- i

tal 1844-ben kiadott irat e harcban valóságos korsza-^ ,;

kot alkotott. „De l'existence et de Tinstitut des Jé- '

suites" cím alatt .Eavignan a jezsuiták apológiáját irta

iueg. A loyoliták ügyét tán még senM sem védelmezte •

oly ügyesen, annyi ékesszólással, oly kápráztató sofis-

tikával, mint e munka, mely a többi közt a nagy je- .

zsuitapör revisióját s a társaság erkölcsi és anyagi re-

habilitátióját követelte. Legnagyobb jelentése azonban

a könyvnek abban állt, hogy Eavignan bevallotta, hogy .

maga jezsuita s hogy kivüle még 206 jezsuita pap
él Franciaországban. Ez adat igaz is volt, nem is. A



'jezsuita geográfiában ugyanis- a francia birodalom két

r jezsuitaprovinciára, Franciaországra és Lyonra oszlik, s

Eavignan a mentalis reservátió segélyével csak az

elsben élk számát említette , a lyoni provinciában .

lev 202 jezsuitát kegyesen eltagadva. Ezenkivül,

csak papokat említett, s így a laikus testvérek s a más

mindenféle jezsuiták, kik még áldozárok nem voltak,

szintén eltagadtattak. Ha Eavignan kegyes csalását ez
'

:' alapon rektifikálni
'

akarjuk, Msül, hogy ez idben 825

jezsuita barangolt Franciaországban.
: Egyébiránt 206 jezsuitának bevallása is merész

. kigúnyolása volt a törvénynek, mely a társaságot az

országból kitiltotta; ami bizonyította, hogy a jezsui-

, táknak nagy biztosságban kell érezniök magokat, hogy

l e sokáig rzött titkot kifecsegni merészlik. És jól szá-

mítottak. A kormány észre sem látszott- venni a tör-

,; vény cynikus megszegését, st az egyetem bátor vé-

divel, Mi chelet vei és Quinetvel félreérthet-

lenül éreztette haragját.

*A jezsuiták nem is késtek a kormány e világos

gyávaságát vagy jó akaratát új 'noviciátusok s másféle
'

telepek alakítására felhasználni, miben azonban nagy

óvatossággal jártak el." A püspöki kar s az egyetem .

közti küzdelem óta ugyanis, és mindenekfelett az egye-

tem tanárainak fényes védelmei óta a szabadelvíi sajtó

mind növeked figyelemmel kisérte üzelmeiket. A je-
•

zsuita kérdés temérdek hírlapban és röpiratbau tárgyal-

, tátott s csakhamar . elsrendíí napi kérdéssé lett ,
mi-

nek folytán a jezsuiták a legnagyobb óvatosságra lát-
_

, ták kényszerítve magokat. És hogy mily elvigyázat-.



tal tudták zni gazdálkodásukat, mutatja azon körül-

mény, hogy tevékenységök köre és intézeteik száma

nem yolt felfedhet. A közönség mindössze annyit tu-

dott rölok, hogy Parisban, Lyonban s néhány más helyeii

telepekkel birtak, s alig volt aki sejtette volna, hogy
25-nél több újoncházuk s más telepök van az ország

különböz részeiben, leginkább Elsassban, Picardiában „

s a bels tartományokban. Amint a restaúrátió alatt

Monterouge és St. Acheul, úgy most a párisi posta-

utcai jezsuita-ház volt ftüzhelye üzelmeiknek ; s mint

akkor, úgy most is temérdek him és nstény testve.-
'

rületekbe sorozott affiliáltak álltak a társaság szolga- :

latára. A telepeik felállítására szükséges pénz^- elbo-

londított lelkek alamizsnáiból, hagyatékaiból és ado-

mányaiból harácsolták össze. Az alamizsnaszedésben ;

legjobb szolgálatot a társaságnak a Jézus szentséges-

szivének hölgyei tettek.

Az örökségvadászat nemes mvészete, melyet, ,

mint a múltból' láttuk, a jezsuiták utólérhetlen virtuo-

zitással tudtak gyakorolni, melyben azonban a maiak:

még felülmúlják eldeiket, most is leghálásabb eszközé
'

vala a gazdagodásnak. Ez okból tett Sue Jen „Boly-

gó zsidó" cimü regénye, melyben egy örökségvadászati

eset van lefestve, oly óriási hatást a közönség minden

osztályaii'a. Miután azonban a társaság fennállása Fran-

ciaországban törvényellenes volt
,

a jezsuiták a kapott

s kicsalt javakat nem a magok, hanem velk össze-

köttetésben álló személyek neveire Íratták, kik a jö-

vedelmet a társaság pénztáraiba szállították. Ezenkívül

gazdagon el tudták adni protektiójokat. A borkereske-^



it

désen kivül most a gyári üzletre is ráadták magokat

melyet emberbaráti célok palástjával igyekeztek elfed-

ni. Azon jámbor intézetek közt, melyeket a vezetésök

alatt álló njezsuiták, mint a Jézus szivének s a jó,

-pásztornak hölgyei s más effélék segélyével alapítottak,

volt egy csomó apácazárdák módjára berendezett intézet

is, melyekbe szolgálatnélküli cselédek vétettek fel. E

jámbor intézetek a szegény leányok minden erejét szem-

telen módon kizsákmányolták a Jézus-társaság szá-

mára. A leányokat ugyanis ersen dolgoztatták csupán
a mindennapi kenyérért, munkáikat ennélfogva olcsóbb

áron adhatták mások munkáinál, s még az alacsony

árak mellett is tetemes nyereséget tudtak zsebre-

dugni.

A Jézus-társaság e vérszopó gazdálkodása s az

,egyetem ellen a legszemtelenebb eszközökkel vitt harca

nagy mérvben fellázítá a francia közvéleményt, miben

férdeme a szabadelv napi sajtónak vala. A jezsuiták

ugyan e téren is védték magokat lapjok, az „TJnivers"

által, de azért a sajtónak fiölt köszönhet, hogy oly

brutális erszakoskodásokat, mint a múlt századokban,

:többé nem követhettek el.

:. A közönség e felizgatott hangulatába szikráként

esett ekkor egy következményei által nagy horderej

esemény. Egy marseillei kath. egylet ugyanis petitiót

intézett a pairek kamrájához, melyben azt kérte, hogy

Michelet és Quinet tanároknak 'tiltassék meg eladá-

saik folytatása az egyetemen, E petitio tárgyalásakor

Cousin egy kitn beszédben felíedte a jezsuiták-



veszélyességei/ s élesen megtámadta a kormányt a tárr
;-

saság protegálása miatt. Ezt követték a képviseli í

kamra tárgyalásai, melyekre Tliiers Adolfnak a je- ;

zsuita ügyben tett intej*pellátiója adott alkalmat, 1845,. .

máj. 2-kán. Majdnem egyhangúlag követelte a kamra; ^

a ministeriumtól a jezsuiták elleni törvények szigorú .

végrehajtását; De a közvélemény ez erteljes nyilatr
'

kozáta a jezsuiták által járszalagon vezetett püspöki :;

kart nem állíthatta meg a társaság érdekében vitt . í

küzdelmében. Több püspök egyenesen kijelentette a C

kormánynak, hogy a jezsuitáknak, ha valaki ket bán-

tani merné
, saját palotáikban fognak menhelyet adni

s majd meglátják, „lesz-e bátorsága a rendrségnek
'

biztosait oda is elküldeni." Az ultramontán kolompo-

sok szemtelensége níár annyka ment, hogy nyíltan
'

kijelentették, hogy a törvényt mibe sem veszik. -A

chalonsi püspök, P r i 1 1 y, pláne a királynak irt egy

dacos levelet, melyben a többi közt monda: „A je-

zsuiták ügye az egész egyház ügye, s így a iniénk
.;

is ; mi nagyon jól tudjuk , hogy minden ellenök ki-_

mondott szó hadüzenet mi ellenünk." V

A kormány, melynek élén Gruizot állt, a püs-

pökök fenyegetdzése dacára sem ignorálhatta teljesen v

a kamra határzatát
,
miután azonban eszeágában sem;

volt a. jezsuiták elleni ^törvényeket szigorúan végre-
'

hajtani, a közvélemény némi megnyugtatására alku- .

dozni kezdett Eómával. De Rómával nem lehet be-

csületes úton megalkudni. A római francia követnek,

gr. Rossinak utasításul adatott, hogy Mvánja a

pápától a Jézus-társaság ökénytes eltávolítását Fran-



'

ciaországból. -Boothaan , a jezsuiták ügyes és ravasz

generálisa, kezdetben hallani sem akart a dologról ,

s a,XVI. G-ergely által 1845. junins 24-kére össze-

hítt bíbornoki kollégium is tagadó válaszra szavazott.

E hírek nagyra fokozták Franciaországban a nyug-

talanságot. Ekkor egyszerre, július 7-kén egj félhiva-

.talos lap ,
a ,.Messager" jelenté, hogy a jezsuita kér-

dés Eómában Franciaország kivánata értelmében meg-
oldatott. A közönség bámult é váratlan fordulaton,

de csakhamar kisült
, hogy mer hazugság az egész.

Lajos Fülöp követének ugyanis sikerült a generálist

egj a külszint némileg megóvó concessióra birniá, mely

válójában csak a jezsuitáknak vált hasznukra. Eoo-

thaan ugyanis színleg visszahítta embereit Francia-

országból, a kormány pedig megígérte, hogy a- tár-

saságnak csak néhány telepét , melyek épen e pilla-

natban magokra vonták a közönség figyelmét, mint

a p'^árisi postautcait ,
a lyonit, avignonit és

st. ácheulit fogja ideiglenesen bezárni, a többieket

meghagyván. így játszotta ki a kormány a kamra ha-

, tározatát.

A francia nép azonban a csalást csakhamar ész-

revette. Egy pár jezsuita elment, a nagy rész maradt,

s bár valamivel óvatosabban , folytatta gazdálkodását.

.' E nyomorú játék csak fokozta a nép gylöletét a

,\ jezsuiták és Lajos Fülöpnek mindinkább a reactio felé

hajló kormánya iránt. Midn a király ezzel be nem.

érve, még a külföldön is protegálni kezdte a jezsui-

tákat , s azon polgárháborúban , melyet ,
mint alább

látandjuki Sveicban támasztottak, a reakcionárius pap-



uralom részére állt, megtelt a pohár ;- Mtört a feb-

ruári forradalom, s Lajos Fülöp elveszte koronáját.

A régi Bourbonok letaszíttattak a trónról, mert a je-

zsuiták tanácsait és csábításait követték, s Lajos Fülöp

megbukott, mert egy nagy nemzetet a jezuitismus

szekerébe akart fogni.



48

LV. Fejezet.

(Betolakodáauk Sveicba. — Üzelmeik. — A Sonderbund polgár-

háborúja. — Kiüzetésök.)

Alig van Európában ország, mely a 19. század-

ban keservesebben tapasztalta volna a jezuitismus rontó

hatását, mint Sveic. A jezsuiták már e század ele-

jén megkisértették liguriánus név alatt az országba

bebatolni, s ez épen ott sikerült nekik
,

hol egykor a

legvéresebb zavarokat okozták, G-raubtinden kan-

tonban. A kanton ikormánya 1804-ben több liguriá-

nusnak megengedte a letelepedést, kiknek rövid id
alatt, sikerit a lakosság katholikus részét a világi pa-

poktól elcsábítani. A nagytanács többsége ennek foly-

tán kivitte eltávolításukat. Hegy más jezsuita „a hit

atyái" név alatt 1810-ben Wallis kantonba lopód-

zott be, mely akkor a francia császársághoz tartozott.

Oly titokban tudták magokat a páterek tartani, hogy

^idn az 1814-ben restaurált kanton kormánya VII.

Piustól néhány jezsuitát kért, ez azt felelte nekik, hogy
a hit atyáiban' már vannak a tartománynak jezsiiitái.

Régi kollégiumaik S i 11 e n ben és B'r i g ben vissza-



adattak nekik. Támogatva a nép míveletlensége által, .

csakhamar kezökbe kerítették a tanügyet, s az állam

felügyeleti jogát alaposan kijátszták. A társaság vissza-
,

állítása után Solothurnba is be igyekeztek hatolni.

Jezsníta barátok már egj évtizeddel elbb megkísér-

tették a hit atyáinak letelepítését ,
ami mégis történt

volna, ha a kanton kormánya Napóleontól nem tartott
'

Volna. Napóleon bukása után azonban a pápai nnncius

a kormánytól az Ígéret beváltását követelte, de a nagy-
tanács Míhondta, hogy a jezsuiták behozatalát ,jSoha és

semmi alakban nem szabad többé indítványozni",
— ké-

sbb azonban az ultramontánok kivitték, hogy egyes

községeknek jezsuita missionáriusok befogadása meg-,

engedtetett.

Jobban, ment dolguk a köztársaság legsötétebb

zugában, . F r e i b u r g b a n
, hol mutogatni való ritka-

ság volt az olyan ember, ki az írás és olvasás isten-
"

telén mesterségét ismerte. Midn tehát a jezsuiták. Na-

póleon hanyatlása korában, e tartományban leteleped- ;

tek, gyorsan nagy befolyásra kellett vergödniök. Napó-
leon bukása után az aristokratikus párt igyekezett a

hatalmat kezébe keríteni, s hogy legyen hatályos eszköze

a nép butaságban megtartására, elhatároztatott a jó-,

zsuiták visszahozatala. Tekintetbl a szabadelv kisebb-

ségre, ugyan a ligmiánusok neve alatt
, mely álarcban

már több jezsuita tartózkodott a kantonban, s azon.

feltétel alatt, hogy 11 páternél és 5 szolgáló fráternél

többnek nem szabad a kantonban lennie.

A legközelebbi választások az ultramontánok

javára ütvén ki, a jezsuiták elérkezettnek látták az al-



kaimat, formaszerinti visszaállításuk kivitelére
,

ami

1818-ban inegtörtént, 1 midn a nagytanács elhatároz-,

ta, hogy a kanton tanintézetei egy milliónyi alapjaik-

kai együtt jezsuita kézbe adassanak. A jezsuiták siet-

tek a prédát elfoglalni ,
s bár a tanács végzése szá^- ;

mukat 30-ra korlátozta, 1825-b.en már 80-an voltaké

kantonban.

/ Ez idben egy becsületes ferenci barát, Girard
volt a tanügy vezetésével megbízva. A jezsuitáknak
el kellett t hivatalából rágalmazniok , hogy korlátlan

szabadsággal gazdálkodhassanak. Elször ráuszították

J e my püspököt ,
ki Grirardot a népnél úgy ,

mint a

, nagytanácsnál, mint eretneket bevádolta. A közönség

memorandumokban felszólalt Grirard mellett s a 11

katholikus fhivatal közöl 9 melegen páttolta t, de

hiába. A jezsuiták jól fegyelmezett pártja keresztül-

vitte Grirard elbocsáttatását, mire aztán ellenrzés nél-

kül mííködhettek.

A tanügyön kivüí a jezsuiták csakhamar urai let-

tek a kormánynak is, melynek pártfogása alatt gom-
bamódra termettek a jezsuita intézetek, anélkül, hogy
valaki tudná

,
honnan került rajok pénz. A jezsuiták

mindenre kiható uralma gyorsan megtermetté itt gyü-

mölcseit. Vad babona, képtelen cérimonia-kultus, tu-

datlanság, a törvények lábbaltapodása ,
. a tulajdon

elleni kihágások s erkölcsi elvadulás uralkodtak 'a

tartomáiiyon. A lomhaság és a temérdek ünnepnap

következtében a mezei gazdaság elhanyagoltatott ,
s

ezáltal és exjezsuiták fosztogatásai által a leggazdagabb



községek elszegényedtek. Maga a fváros, Freiburg iö

sülyedni kezdett.

Midn 1830-ban a júliusi forradalom Eranciaor-

szágban kitört, a jezsuiták Freiburgban már oly ala-

posan megfészkelték magokat, hogy a forradalom nyom-
talanul múlt el fejk felett. Az uralkodó patrícius párt

ugyan megbukott, de a demokrata kormány hasonlókép
"

jezsuita;, kreatúrákból állott, s kedveskedésül urainak

behozta a nstény jezsuitákat a kantonba, anagyta-^
nács tudta és beleegyezése nélkül a „Jézus szivének

hölgyei" számára Montéiban zárdát alapítván. ;.

A jezsuiták els dolga volt Sveicban a rég ki-

aludt vallási gylöletet felszítani
,

s a népet úgy a

protestánsok, mint minden politikai újítás ellen lázi-
'

tani, mely utóbbiak segélyével igyekeztek az ország

jobbjai hazájokat újjáteremteni. Miután Lu z ern,

Soloth-urn, St. Gallen és Aargau kantonok

kormányai 1830. után a szabadelv mozgalom élére

állottak, a jezsuiták legnagyobb hévvel e kantonokra,

vetették magokat. Szó- és gyóntatószékben izgatták a v

népet a kormányok és reform-terveik ellen, s midn

petitiók nem használtak, megpróbálták lázadásokat szer-

vezni. De a tanügy újra szervezését a kormány erélye

ellenében nem birták megakadályozni.

Abadenikonferencia cikkelyei még job-
ban feltüzelték a pátereket. Ezen 1834-ben kelt ok- •

Hiányban ugyanis Luzern, Bern, Aargau, Thur-

gau,St. Grall.en, Basellandschaft és Zü-
rich kantonok egy metropolitai kapocs létrehozására

egyesültek, hogy az államot az egyház s a püspököket
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'

Eóma beavatkozása ellen megvédjék. E végzések ugyan
nem igen különböztek más katb. államokban fennálló

viszonyoktól, de XVI. Gergely azokat mégis kárhoztatta,

s ez jeladás volt a jezsuiták számára új küzdelemre. Oly
zavarokat támasztottak az országban, hogy a kormányok'
már Franciaország beavatkozásától kezdtek tartani. A
pápai nuncius Luzernból Svytzbe tette át székhelyét,

de a jezsuiták hátramadtak a népet lázítani.

A svytzi tanács e nagy tisztességet meghálálandó,

.
á jezsuitákat beeresztette a kantonba, ^melybl régóta

ki valának zárva, s 1836-tól fogva Sv y t z lett a jezsuita

üzelmek sveici ftzhelyévé, honnan a szomszéd szabad-

elv kantonok nyugalmát aláásták.

Ezalatt a jezsuiták belátták, hogy az 1830-ban

megbukott aristokrata párttal való szövetséggel céljokat

;
el nem érhetik, megpróbálták, tehát az ultrademokraták-

kal s ezenkívül a protestáns jezsuitákkal szövetkezni. E
. természetellenes szövetkezésnek els kísérlete a zürichi

„putsch" vala. A "zürichi kormány ugyanis a hires

Strauss Dávidot, Jézus életének Íróját hítta meg
tanárnak az egyetemre. A jezsuiták erre egy „vallási

bizottmányt" alakítottak szemenszedett fanatikusokból

a lázadás szervezésére s vezetésére, mely 1839. sept.

6-kán ki is tört. Egy plébánus vezérlete alatt sok ezer

paraszt felfegyverezve benyomult Zürichbe, megbuktatta

a szabadelv kormányt, s konservatívet ültetett he-

lyébe, mely a jezsuitákban kereste és találta fötámaszát.

E lázadás sikerültére egész Sveicban vérszemet kaptak a

jezsuiták. Számos helyen sikerült a fanatizált nép segé-

lyével jelöltjeiket megválasztatniok s a kormányok a fel-
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világosodott államférfiakmegbuktatása után a nép söpredé- -;

' '

kével töltettek be. A törvényekjezsuita szellemben eltör- -

zítattak, minden szabadabb mozgalom jelfojtatott, s a~ "^

jobb elemek minden opposítiója ellen a buta tömegjazi-^ííl
kai ereje vettetett mérlegbe.

•

^l ^^^
- Ez üzelmek szomorú következményei elször Lu^^íH

zern kantonban léptek napvilágra. Az ultramontáií" /;s#

párt már 1839-ben megkísérté a luzerni jfotanodátv a ;|K

jezsuiták kezébe adni. A nagytanácsban ez indítvány'-;; ||

azonbanmegbukott , s a jezsuiták a jöv választásokba \^íS

vetették minden reményöket. A nagytanács liberális '^1

többsége , tekintettel az uralkodó jezsuita áramlatra
,
"4Í

azon végzést hozta, hogy az alkotmány szándékba vett SSq

Tevisiója csak 10 év múlva menjen végbe. A jezsui- . íf

ták csakis megvesztegetett árulók segélyével birták^ a^^^í

kormányt megbuktatni.
"
v- 5i

Ezalatt azaargaui kanton a jezsuiták láizí-v'rS|

tásai dacára szabadelv szellemben reformálta alkot-
".
?B

mányát. Az új alkotmány népszavazás által nagy több-
; :>!

seggel elfogadtatott, mire a jezsuiták lázadást csináltak, ;^

mely azonban a kormány által szétveretett, mire a ve- '.-fi:

zérek Luzernbe menekültek, a nagytanács pedig a kan--- ^{^

tonban létez zárdákat eltörölte. Luzern követte
'

a '-3

példát, mire a jesTsuiták a fellázított nép élén dühöseii'
.^^J;

követelni kezdték az alkotmány revisióját. /-)?

Ily viszonyok közt jött létre a luzerni theokratiko- í íí

ochlokratikus új alkotmány, mely az államot az egy- / ;í^

ház alá rendelte. Az új nagytanácsnak els dolga volt í^J

az alkotmányt a pápa elé terjeszteni helybenhagyás vé-
: '3^

Jezsuiták tört. VI. 4 -
/' . -r-
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gett, s a kúria legfensöbb megelégedését nyilvánítá a

szörny-alkotmánynyal. Ez eléggé jellemzi e szerveze-

tet, mely az intelligentiát elnyomva, a. hatalmat a

papság s az általa vezérelt cscselék kezébe adta.

Most megújíttatott a. jezsuiták ünnepélyes behozatala

iránti indítvány, de még a Eóma inasaiból álló nagy^
tanács kormánytanácsa is egyhangúlag ellené nyilat-

kozott. A nevelési tanács határozatlan választ adott az

indítványra. A nagytanács ily viszonyok közt nem merte

a társaság befogadását dekretálni s az ügj eldöntését

halogatta, mely id alatt jezsuita missionáriusok árasz-

tották el a vidéket, hogy a tömeget a maguk javára far

fanatizálják.

Még mieltt a luzerni jezsuita kérdés végleg

eldöntetett volna, oly dolgok történtek Sveicban, níe-

lyek hangosan hirdették a társaság veszélyességét. F re i-

bu.rg, Zug és Luzern kantonok közt a jezsuiták-

nak sikerült egj külön szövetséget , mely Sonderbund

néven lett hírhedté
, hozni létre , mely a sveici szövet-

ségét tényleg felbontotta s elbb-utóbh kikerülhetlenné

tette égy vaUási háború kitörését.

E külön szövetség ersítésére ajezhuiták minde-

nekeltt TessinésWa lis katholikus kantonok

szabadelv kormányait igyekeztek megbuktatni. Tes-

sinben összeesküvésük felfedeztetvén meghiúsittatott,' de

annál borzasztóbban sikerült "Wallisban. Itt 1839-ig

a jezsuiták voltak az aristokratikus kormány segélyér

vei az ország urai. Az új szabadelvíí kormány f-^

gondja volt a tartományt a jezsuiták uralmától meg-



tisztítani, de alig nyúlt a papság rengeteg privilégi- -

nmailioz, ez nyíltan fellépett ellene. Jezsuiták jár-/
tát be a vidéket s lázították a népet. Az aristok-.'

rátákkal egyesült jezsuita párt már 1843-ban egy-

merénylettel megkísérté megbuktatni a kormányt, de

hiába, mire a külön szövetséghez folyamodott se-

gélyért.

Luzernban most rendszeresen szerveztetett a val-
'

"

lisi szabadelvek elleni támadás, mely 1844-ben si-
"

került is. A Trient melletti ütközetben a liberá- •

lisok teljesen megverettek s a sereg maradékai Waadt'
kantonba menekültek. A jezsuita párt ..erre oly üldö-

dözést indított meg a protestánsok és szabadelvek

ellen s oly rémuralmat nozott létre
,
min a 19'- szá-

zadban lehetetlennek tartatott. . .
-

Ez eseményekre .a szomszéd kantonok népe is J

belátta, hogy az általáiios vallási és polgárháború ki-
'

kerülhetlen ,
ha a jezsuiták el nem távolíttatnak az .

.országból. A nép mindenfelé kiüzetésöket követelte.

A kanton-kormányok többsége azonban az indítványt

elvetette. Erre a jezsuiták vérszemet kapva még na-

gyobb erszakoskodásokat követtek el. Az ország lé-_,

telét és szabadságát . fenyeget veszélylyel szemben -

sereg alakult önkénytesekbl s megtámadta a jezsuita

szövetség székhelyét, Luzernt, de a tömeg által visz-

szaveretett. Iszonyú kegyetlenségek követték a jezsu-

iták ez új diadalát, melyek a középkori vallásüldö-

zések legundokabb
'

jeleneteit újították meg ,
s egy

Tiónappal ez ütközet után (1845. máj.) a Jézus-tár-^

saság Luzernben ünnepélyesen installáltatott.



De é diadallal megfordultak a dolgok. ÁSonder-
bxmd nyíltan polgárháborúval fenyegette a többi kanto-

nokat, mire a legbuzgóbb katholikusok is észre tértek ,

s miután az 1846-iki szövetségi tanácsban megbuktak,
az 1847-ikiben a különszövétséget törvénytelennek nyil-

vánították és feloszlatását elrendelték. Az ezalatt ;hétre

szaporodott lázzadó kantonok :Luzern,Freiburg,
Scbwytz, Uri, TJnterwalden, Zugés Wal-
1 is azonban kijelentették, hogy nem fogják a végzés

végrehajtását megengedni. A szövetségi tanács erre sep-

temberben elrendelte a jezsuiták eltávolitását a köztár-

saság területérl.

. Á jezsuiták nem engedvén, kitört a polgárháború.

"Svöicnak 1.953,000 protestáns és 980,000 katholikus la-

kója közöl csak 427,000 tartozott azon külön szövetség-

hez, mely a nagy többséget a papság javára leigázni

akarta. A jezsuiták ismerték kisebbségöket, de bíztak

Austíia- és Franciaországban, hogy ez áruló harcban a

reafetiájügyét nem fogják elhagyni. A szövetségi tanács

fegyverre szólítá a szövetségi sereget s ez egyrövid had-

járatban véget vetett a Sonderbundnak. A gislikoni híd

melletti ütközet megmentette Sveicnak veszélyben forgó

lételét és szabadságát, és a köztársaságot egy csapássál

megtisztítá a jezsuitáktól, kik siettek kincseikkel meg-
szökni azon földrl, melyen nem sikerült a szabadságot

megfjtaniok.
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LVI. F^ezet. |

(A jezsuiták Bécsben. — Üzletük az asszonyokkal.
— Metternich; ií

és a jezsuiták.— Galíciában. — A birodalom egyéb tartományaibán.)- f;

Bécsben, hova a jezsuiták a liguriánusok álneve ;o

alatt csempésztettek be Métternicb reaktionárius korniá-v-;

nya alatt, az arístokratia köreiben s az akasztófóravalófe:i|

közttettek ajezsuiták legnagyobb haladást, amennyibén-á^^

kapucintisoktól eldispntálták szegényes eljogukat, -a ba-^V;.

Iáira Ítélteket az akaszfófáboz kisérbetni. Nemsokára egy;-,

csomó aristokrata i§ú dressurája volt rajok bizva, dá^áráf|

annak, hogy a bír furcsa dolgokot beszélt egyik taninté-tj

zetökrl, mely egy protestáns convertita igazgatósága-^

alatt állt. A leginkább olasz és lengyel mágnási^ak a?^ s

intézetben mindenfele titkos bnöket tanultak és'gyakö-p

rolták, s többször elfordult, bogy fiatal grófok, kik aj;;

térdhajtásban, imádságban ,
s más effélékben társaikat:^

dicséretes módon felülmúlták, embertársaik óráját sórarjí

láncát ellopták, s az ezért kapott pénzt nyilvános szer-
tj

mélyekkel elverték.

. Hallatlan szemtelenséggel tolakodtak e liguriánur-'-'

sok leginkább betegekhez s haldoklókhoz, többnyire hi-j
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Tatlanul, örökségeket vadászni. Mint mindig, itt is leg-

inkább pénzes vénaszonyokhoz tartották magokat, de eze-

ken kivül a szépnem ifjabb osztályait is fényes sikerrel

kultiválták. Templomuk csakhamar gyülhelye lett a bi-

gott fehérnépnek; a legelkelbb hölgyek is kezdtek

iiozzájok járni, s mindinkább megszerették a többnyire

férfi-erejök javában álló pátereket. A férfiakról sem feled-

keztek meg , s leginkább ezek elcsábítására voltak szá-

mítva Veith Manó hírhedett böjti prédikációi, melyekben
Schiller és Göthe müvei, Brockhaus Conversations lexi-

kona s más könyvek az ördög találmányai gyanánt mu-
tattattak be a közönségnek.

Hogy a sajtóval kellleg visszaélhessenek, 1828-

ban engedélyt eszközöltek egy „mechitarista-congregá-

tiói könyvkereskedésre", melynek .segélyével az egész-

birodalmat elárasztották bolondító nyomtatványokkal:-

I. Ferenc 1830-ban, sok ellenkezések, még a rendrség
ellenzése dacára is engedélyt adott nstény redemptoristák

számára a Eennweg külvárosban egj zárdát alapít-

hatni; melynek segélyével a redemptorista álarc alá

bútt jezsuiták a nnemet még jobban kizsákmányolhat-

ták. Az üzlet igen jól indult meg, mert két gazdag s

vén özvegy sietett a zárdába belépni, hogy szeretett

gyóntatójáyal maradandó közösségben élhessen
, mely

célra vagyonukat természetesen a kolostorra hagyták-

Ezeken kivül néhány fiatal cseléd lépett a szerzetbe
,
csi-

nos , tüzrlpattant leányok ,
kiknek azon egy bajuk volt,

hogy papi áldás nélkül lettek anyákká. A páterek ugyanis

vállalatuknak , melyet „vezekl háznak" neveztek el,

egyik céljául a prostituáltak és cselédek protegálását



tzték M. E jezuitikus Magdolna-intézet elnöke egjr^-^J

grófn lett, kit kicsapongó életérl ismert a világ. S az '

intézet oly dicsén betölté hivatását
, hogy segélyével ";i

Bécs közerkölcsisége csakugyan rosszabb állapotra jutott^' :

mint volt azeltt. :..:.?

Hy módon a jezsuiták lassankint jelentékeny bef- : /

lyásra vergdtek a társadalom két széls rétegében ,
a"

f- és akendü csöcselékben ; s még a polgárrendböl tó^ r"

mely kezdet óta ellenségök volt
, számosakat tudtak há- s^;

lójukba csalni. Az ily módon léprementek közöl a férfi .

és ni cselédektl a gyóntatószékben kikémlelték gazdáik ;

titkait, s e gyónó gyermekeik segélyével a város vágy^o- ;,.';

nos családjait valódi kémrendszerrel vették körül. Ugyané ':;

célra használták a demimondeot
, úgy annak elegáns , ; :

boudoirokban él, mint mesterségeket az utcán gyakorló /í

tágjait ,
s ahol az absolutio

, papi áldás és a túlvilágra uí

nyújtott kilátások nem használtak, ott pénzzel nyerték
-

meg. az eszközöket. Ezenkivül az álarcos jezsuiták uzso-
.-;.

rás kereskedelmi s börzeüzleteket is ztek s a börzespe- '-, ?

kulácio mvészetében Izrael legagyafúrtabb fiait is ;;:

csúfK. tették. t; ;:

Befolyásuk ily módon mind magosabb körökre terjedt ]-~í

ki, míg végre az udvarba is elért, s nemcsak I. Ferenc és :'-"

I. Ferdinánd császárokat, hanem Austria tulajdonképeni ^^^

uralkodóját, Metternich Kelemen herceget is befonta.' ,?

E felvilágosodott ,
de despotikus államférfit azon körül-,':

j-

meny nyerte meg a jezsuiták számára, hogy ezek készek ;.-

és képesek voltak neki nagy politikai szolgálatokat tenni.
;-;

Metternich rendszerében elkel helyet foglalt a tör.ek- -

5|

vés; elnyomni a nemzeti mozgalmakat s az olasz feje- ;"]



delmeket folytonos féltékenységben tartani egymás és

bizalmatlanságban népeik ellen. Metternich az olasz

uralkodókat minden reformtól visszatartóztatta, hogy

kénytelenek legyenek Austriára támaszkodni, mely csak

ezúton uralkodhatott a félszigeten. E terv végrehajtására

eszközökre volt szüksége az olasz uralkodók megdolgo-
zására s e célra Loyola fiai a leghasználhatóbbak valá-

nak. És csakugyan, k támogatták és szilárdították meg
Metternich uralmát, fkép XVI. Gergely alatt, Eómá-

ban
, Nápolyban ,

Turinban és Plórencben. Egy nerazet

szabadságának árán szerzettek meg magoknak a jezsuiták .

Metternich kegyét, és használhatóságuk az olasz nép le-

igázásának nemes munkájában volt azon ers kapocs ,

mely Metternichet a társasághoz csatolta.

A jezsuiták hatalmas szószólója a hercegnél gr;

Zichy Melanie volt
,

kivel Metternich 1831-ben
;

lépet b házasságra. Egyébiránt Metternich feltételekhez

kötötté pártfogását , melyekkel a társaságot az államra

nézve kevésbé veszélyessé igyekezett tenni. Arra köte- :,

lezte ugyanis, hogy adományok és hagyományok elfoga- .

dásában, külföldiek s újoncok felvételében , missiókés,,

tankönyvek dolgában az államkormány beleegyezését le-

gyenek kötelesek kikérni , azonkívül minden, tanító sze-

mélyzetökben beállt változást a kormánynak bejelentse-

nek. A papi teendkben a megyés püspökök hatósága

alá vettettek ; összeköttetésök a generálissal a társaság

belügyeire szoríttatott , egyes professusoktól a vagyon- í

szerzési és örökösödési jog megvonatott stb. Másutt a

jezsuiták, kikrl Franciaországban láttuk, mint küzdtek

mindén korlátozás ellen
, megbotránkozva utasították



volna vissza e feltételeket
,
de Austriában tudták

, hogy ^^

Tfönnyü lesz azokat kijátszaniok. Metternicli, ha konio->4

lyan bízott e korlátozások hatályában, csak önmagát >|

csalta meg. _ %:^Ih

Ugyanez idben egy csomó Oroszországból elzött ÍS

jezsuita Gr al i c i á b. a rontott be, ide azonban saját neve3^

alatt, mert a katholikus lengyel aristokratáktól és paraszr^í-l

toktól nem féltek annyira ,
mint Bécs felvilágosult pol- 'I

gárságától. I. Ferenc császár 1820-ban a taruopt»lts?|
domonkos-klastromot rendeztette be számukra s mind-az"- tv

50 jezsuitának évdíjt utalványozott. Csakhamar megkap--.^;;

ták az ottani gymnasiumot is, mely mellett u. n. bölcsér::i|

szeti tanintézetet s táp- és nevelintézetet alapítottakv^í

Ezen galíciai ftelep gyors virágzásnak indult. Jellemz -á

a páterek gazdálkodá'íára , hogy D u n i n jezsuita élte 4|

végéig házról járva alamizsnát gyjtött oly szegény ta^f^;

nulók számára, kiknek létezésérl rajta Mvül senki nemH;;

tudott semmit. A tarnopolin kivül még collégiumöt ^-$
reztek magoknak P r z e m y s l-ben, Uj

- S a n d e c-ben,3^

nemesi conviktust Lembergben, s ezenkívül prba-:-^

házakat és missiókat M y 1 a t i n-ban ,
S t a r a v i c

s-baifa|;

és más helyeken ;
miért a kormánytól 20,000 írt kósz^ ^^L

pénzt s a winiteli uradalom tekintélyes jövedelmeit kap- 5

ták segélyül. Ezenkívül a galiciái jezsuiták mentek .vóL-:-;;

tata becsiekre rótt korlátozásoktól, s egyéb tanügyi pri^;

vilégiumokkal ruháztattak fel, melyek segélyével j vá^::|

sárt csaphattak a hanyag s rendetlen tanulók számára.^
kiállított bizonyítványokkal. E gálád eljárás célját a |

pénzszerzésen Mvül a lembergi egyetem tekintélyének|

megrontása képezte. r



Metternicli Graliciában is a nemzeti érzületet igye-

kezett elnyomni a jezsuiták segélyével, de mint a követ-

kezés megmutatta, sikertelenül. A férfiak legnagyobb-
részt észrevették a nemzetellenes szándékot s a jezsuiták

leginkább csak az asszonyokkal boldogulhattak. Ellen-

•ben kezére dolgoztak a jezsiuta garázdálkodások az orosz

üzelmeknek Graliciában. A pópák ugyanis, anélkül, is

csekély jövedelmeikben a jezsiuták által megkárosíttat-

tak, mert ezek, hogy az egyesült görögöknél behízeleg-

jék magokat,
"

kezdtek ingyen keresztelni, esketni s te-

metni, s Oroszországra íordították szemöket és jó néven

fogadták az orosz emissáriusok rubeleit. Metternich ily

módon maga ellen dolgozott Galiciában.

S t y r i á b a a jezsuiták szintén a liguriánusok ál-

neve alatt tolakodtak be, Zángerleseckaui püspök átadta

nekik a fronleutheni lelkészséget, azután a m a r-

burgit ésamunterni ferenci klastromot. Midn
azonban a püspök 1829-ben négy jezsuitát hozatott Ga-

líciából s. ezek a magok neve alatt akartak letelepedni,

csakhamar kitört az oppositió. A- g 1 e i s d o rf i piarista

kollégiumot, mely nekik átadatott, néhány hónap múlva
•

kénytelenek voltak régi gazdáinak visszaadni. Erre egj

magánházba költöztek Grácba, hol három évvel utóbb a

dominikánusok zárdája adatott át, eltartásukra pedig a

tanulmányi alapból évdij utalványoztatott nekik. .

A redemptoristák neve alatt 1832-ben hatoltak

alsó Austriába, a vidékre, s Eggenburgban
egy hajdani ferenci-zárdát kaptak. 'Négj. évvel utóbb

megjelentek Eelsö-Austriá ban
,
Linz ben

, hol

Estei Miksa fherceg pompás palotát s templomot épített



számulira sahoz jószágokat és kell jövedelmeket csar
;';

tolt 30 jezsuita eltartására. Hogy mikép gazdálkodtak '^sj

itt, kitetszik abból, bogy a buzgó katholikus Lincben
-,;

csakhamar a polgárok csak azon feltétel alatt fogadtak v;-

fel valamely cselédet, ha ez megfogadta, hogy nem jár% :

gyónni a jezsuitákhoz, kik kémkedési rendszerüket itt is í

kiterjesztették a közönségre. ^ ^

Ily' módon a jezsuiták, részint saját nevök, részint -

a liguriánusok álneve alatt, ismét elözönlötték Austriát. .v i

Itt is folytatták azon gazdálkodást, mély Franciaországra .',

és Sveicra nézve oly végzetessé tette a társaságot, snagy V;;-

részök volt a despotismus és reaktio azon setét éjjelében, f,

mely e korban Austriára nehezedett. /^ .''-'.'.'^^^^
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laVII. Fejezet.

(1848. — A jezsuiták kizetnek Franciaországból , Sardiniából,

Nápolyból, Siciliából, az egyházi államból, Bajorországból, Aústriá-

bl. — A reactió által visszabozatnak. — Becsempészésök \

Magyarországba.) .

Az absolutismus és despotismus számos ers vá-;

rávai együtt az 1848. forradalom a Jézus-társaságot is

megingatta. A mivelt világ végre megismerte a társaság

pokoli hatalmát s tapasztalta, hogy a 19. században ép

oly esküdt ellensége az államnak s a népnek, a szabad-

ságnak és a haladásnak, mint három századdal elbb, s;

a nép igazságos haragja a forradalomban több helyen

utolérte a bn e szabadalmazott társaságát.

A sveici események nagy mértékben hatottak a

februári forradalom megérlelésére, mely a jezsuitákat

sietett számzni Franciaországból. A köztársasági kor-

mány gondatlansága folytán azonban még níindig talál-

tak búvóhelyeket, fkép az ország déli tartományaiban v-

melyekbl a megbukott absolutismus javára a tömeget

megdolgozhatták.

A februári forradalomhoz csatlakoztak az olasz

mozgalmak. A jezsuiták elleni mozgalom, kiknek határ-
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talán befolyása fkép XVI. Gergely alatt oly súlyosan .

nehezedett egész Olaszországra, tnlajdonképen már IXj^

Piusnak 1846-ban történt trónraléptével kezddött. A'

liép és papság gylölték a jezsuitákat nemcsak kapzsisá-

guk és hatalomvágyuk miatt, hanem mint az osztrák be-

folyás ágenseit, mint minden nemzeti, politikai, st tár-

sadalmi fejldés ellenségeit is. Csakhamar kitnt, hogy
'

az új pápa reformtörekvései elébe a jezsuiták és affiliált-

jaik gördítették a legnagyobb akadályokat. IX, Eiusl

helyzete a mindenható társasággal szemben igen ne-";

héz volt. -,

Midn E ár o ly A Ib e r t király 1847-bén reformo-^

kat Ígért a népnek s a forrongó Genuába jött, a nép öröm'-:

ujjongásba tört ki, mely hangulat csak a jezsuiták kol-

légiuma eltt tört ki a gylölet nyilatkozataiba. A nép

egy 25,000 aláírással ellátott petitióban kérte a MráiytÓl-

a jezsuiták eltávolítását, de a király a petitiót nem fo-^

gadta el. Végre azonban Károly Albert kénytelen köpe-

nyegváltoztatása ,
s Lombardia felkelése az osztrák;

uralom ellen már 1848. márciusban megmenté, fels:

Olaszországot a jezsuitáktól. Ez évi februárban a jezsui-

ták eUeni mozgalom fkép Turinban, oly fenyeget ala--

kot öltött, hogy a kormány a pátereknek minden feltünes~

nélkül való elpárolgást parancsolt. Ennek dacára er-

szakos kihágások követtettek el a kollégium ellen s ne-^

-hány nappal utóbb a jezsuiták a közel Chieribl is el-

zettek.

Ugyanekkor G e n uá b a n is kitört ellenök a nép

dühe. A februári forradalom után számos Franciaország-

ból elzött jezsuita menekült Genuába, utánok jöttek

m

^?s
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azok, kiknek szre SardiniábóL tétetett ki
, s ezek segé-

lyével conspiráltak most a genuai jezsuiták a nemzeti

szabadság ügye ellen. Kijelentették a kormánynak, Hogy
készek hétszáz szuronyt állítani ki az.absolutismus és ön-

magok védelmére, mi anép elkeseredésétmég növelte. Már-

cius l-jén este, midn a kikötben ismét 30 jezsuita meg-
érkezése váratott, a nép megostromolta a jezsuita kollé-

giumot s annak bútorzatát kiszórta az utcára. Egy sereg

levelezést és mindenféle okmányt találtak a kollégium- ;

ban, ezek közt marsrutákat
, állomáshelyek jegyzékét s

más katonai iratokat, melyek bizonyíták, hogy a jezsui-

ták titkos összeköttetésben állnak az osztrákokkal. Ki-

sült az is, hogy elkel személyektl nagy összeget kap-
tak politikai célokra, s hogy a két utolsó hónapban

84,000 frankot költöttek titkos kiadásokra. Á pátereket

kincseikkel együtt a kormányzó még a vihar kitörése

eltt titkon egy hajóra szálKtotta, s igy személyeket

megmentette. A jezsuitáknál Genuában talált papirok

lényeges befolyással voltak Károly Albertnek Austria

elleni politikájára; s némelyek szerint oka voltak annak,;

hogy Pius a társaságról kezét levette.

A szard kanra 1848- jul. 19-kén határozatot ho-

zott, mely augusztus 25-kén törvénynyé lett, s mely sze-

rint a jezsuiták és affiliáltjaik az országból örökre szám-

zettek, javaik pedig az állam birtokába mentek át.

Nápoly ban a jezsuiták elleni mozgalom oly ers

volt, hogy ajezsuita II. Ferdinánd király maga tanácsolta

Koothaannak, hívná vissza embereit Nápolyból ; s mi-

után a nép naponként macskazenével tisztelte meg a

kollégiumot ,
a jezsuiták jónak látták ideje, kofán odább
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állani. Március 11-kén harminc kocsiban, fegyveres er ;

; védelme alatt s a nép füttyei és szitkai kiséretében^ a ki-:|^

kötbemenvén , hajóra szálltak. Siciliában is hangosaii:^||

követelte a nép eltávolításukat; s július 31-kén a .pai?J||

lament kimondta a társaság számzetését, s j avainak ag ít|

állam javára lefoglalását. ,.V

Á társaságnak fels Olaszországból való kizetésé-- í;^

vei az egyházi államban, st magában R ómában is
fe-~-i-;

nyeget manifestatiókba tört ki a nép ellenszenve a jé-í:^

zsuiták ellen. A nép zajosan követelte a jobb jöv^ e'5

halálos ellenségeinek eltávolítását. Márciusban Piüs; '•

magához hivatta Eoothaant s kijelenté neki, hogy táná-:"'

csosnak látja a társaságnak eltávozását az egyházi ál-^iíi

Iámból, mire néhány jezsuita még az éjjel elutazott, á-;-

többi pedig útra készült. De azalatt egy jezsuita szen-;^4

vedélyesen reaktionárius beszéde által annyira felbszí-;::^ í|

tette maga ellen nemcsak a közvéleményt, hanem naa-y:

gát a pápát is, hogy ez 1848. márc. 29-kén a jezsiii-^|

tákat egy pápai dekrétummal az egész egyházi államból ^t

számzte ,s javaik lefoglalását elrendelte. Március 30-án^'

a nép bámulattal és örömmel értesült e tényrl. Áí;

jezsuiták kezében volt intézetek tisztességesebb kezekre :

bízattak. \ -ih

/ ;
A pápa a társaság megszüntetése helyett az

él-i'vl

járás rövidsége kedveért azt csak számzte. Eoothaaii.;:

égj csomó jezsuitával Angliába hajózott, 50,000 scudr f;

adósságot hagyván hátra. Itt is, mint másutt, úgy tet-
"

tek a jezsuiták, hogy ingó javaikat gyorsan eltakarít.:

tották szem ell
,

az ingatlanokra pedig nagy kölcsönö-;:;

köt vettek fel, hogy így javaik túhiyomó részét ma—



gokkal viliessét. Angliában^ C 1 i f f o r d lord egy szép
várat adott rendelkezésökre, s példáját több kathólikus

mágnáskövette. A jezsuiták egy része Angliában maradt,
más része Amerikába vondorolt új tért keresni vesze-

delmes tevékenységének. . :

Az 1848. év viharai Németországban sem Mmél-
ték meg a társaságot. Bajorországban a redem-

ptoristák. altöttingi missiója feloszlattatott. B écs ben

a nép már március 13-^kán hangosan követelte eltávo-

lításukat. Befolyásos pártfogók ideje korán intették a

jezsuitákat, hogy álljanak odább, s miután ezt nem

tették,:april6-^áu a nép által erszakkal elzettek.

A zárda vizsgálata jellemz világot derített a pá^
terek gazdálkodására. Egy .csomó, .biztos helyen betáb- ;

^

Iázott kötlevelet találtak a zárdában, az evangéliumi

szegénység égrekiáltó bizonyítványait. Azon világiak

közöl, kik e világcsalásban a jezsuiták kezére jártak s

kiknek neveire ez adósság-levelek kiállítva valának, els

sorban állt estei Miksa fherceg. A pince tele volt pompás
borokkal s a zárda számadásaiból kisült, hogy a páterek

'

a szegények javára begyült pénzeken állampapírokat

vásároltak magoknak. Sugenheim szerint a klastrom

tele volt az erkölcsi kicsapongás áruló jeleivel is.

A liguriánus név alá bújt jezsuiták Bécsbl el-

távolíttatván, a saját nevök alatt garázdálkodóknak sem

lehetett többé maradásuk, s a jezsuiták a kormány pa-

rancsára kénytelenek voltak april 10-kén Lincet is -

odahagyni. S t áj érben és alsó Austr iában birt

'egyéb telepeikbl a nép által zettek ki, s miután

több helytt ,
nevezetesen Galíciában komoly zava-



rokra- adtak alkalmat^, a kormány törvényt terjesztett

a császár elé, mely a liguriánusokat és jezsuitákat a-'/

birodalom területérl kitiltotta. .T

Ezt' természetesen könnyebb volt elrendelni, mint v. j ^

végrehajtani. A jezsuiták magában a dynasztiában, f-

kép ennek ni tagjai közt, a faristokratiában s á kor- ...

mánykörökben oly, befolyásos pártfogókkal birtak, kiket =

misem volt képes a jó útra téríteni. A protektió aegise

alatt titokban visszalopództak Bécsbe és Lincbe s ere- .•

lyesen dolgoztak a reakció kezére.

Galíciából minden ellenállás nélkül tétetett ki -^

szre a társaságnak, de Tirolban, az ultramontanis- t

mus e boszorkánykonyhájában már bajjal járt a dolog.

Wiltán apát, a császár fkáplánja óvást adott be aren- .-

dekhez a jezsuiták számzetése ellen, s a "rendeknek .

egy küldöttsége János fhgnek kijelentette, hogy a. ti-

roli nép nem fogja trni a jezsuiták eltávolítását. Egy- .

szersmind pótitiók intéztettek Ferdinánd császárhoz és j

a kormányhoz az illet dekrétum visszavétele iránt, s T

e petitiókat az iskolás gyermekek osztályonként, asszo- •

nyok s férfiak seregenként irták alá, kik közöl a túl-

nyomó rész nem tudott irui, s nem is tudta, mi áll-

azon papíron, mely alá nevét odajegyezték. Elhitették

velk, hogy a bécsi forradalmárok el akarják törölni a'

vallást, s ki ne csinált volna a papírra egj keresztet,

hogy Krisztus-Jézust a forradalom körmei közöl ki-

szabadítsa?
;

E petitiók dacára a jezsuiták kénytelenek voltak-

áz insbrucki kollégiumból kitakarodni, amiért azzal bo-

szulták meg magokat, hogy az egyes parasztházakbain
Jezsoiták tört. VI.

'

. fS
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Jbiijtak el, kétségkivül nagy örömükre aférjökkel elége-

detlen menyecskéknek.

Tudjuk, mily gyorsan követte az absolutismus szele

a szabadság rövid verfényes napjait 1848-ban egész

Európában, s láttuk, hogy a reaktió minden korszaka új

aerát hozott a Jézus-társaságnak. Ez most is az absolu-

tismus használható eszközének bizonyítá magát. Alig

tartotta a despotismus bevonulását, a jezsuiták is min-

denfell kimásztak rejtekeikbl, hogy a népek butításá-

nak és elnyomásának nemes munkáját folytassák.

E politiko-vallási reakció elször E ó m á ban követ-

kezett be. Július 15-kén inauguráltatott a francia szuro-

nyok fedezete alatt a pápaság restaurált hatalma s a pá-

pai kormánynak els teendje volt a 48 eltti visszaélé-

seket s a jezsuiták hatalmát visszaállítani. EX.. Pius egy

év alatt levetette a liberalismus álarcát, s hogy senki

kétségben ne lehessen a bekövetkezend despotismus

felett, egy héttel Rómába bevonulása eltt Páter Ro ot-

haan visszatért az örök városba, hol egy csomó jezsuita

már várta nagymesterét. Roothaan csakhamar nagyobb
hatalomra kapott a Vatikánban, mint bármely eldje.

IX. Pius vakon a jezsuiták karjaiba vetette, magát, s ott

maradt mai napig.

A reakció védszárnyai alatt a jezsuiták Németor-

szágot is újra elárasztották. S nemcsak j^régi helyeiket

foglalták vissza, hanem oly országokba is betolakodtak,

honnan elbb ki valának zárva. Badenben 1849-ben

kezdték meg missióikat s azok hálózatát egészen Danzi-

gig kiterjesztették.

Austriában Insbruckba, Linzbe, Lembergbe, Sta-.
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Tawicbe visszamentek, és Bécsben saját nevök alatt lépve

tel, kezökbe kapták az egyetem templomát.

Magyarországban, úgymond Toldy István : „Fe-

renc több n. József által beszüntetett szerzetet visszaál-'

lított, a bencék, cisterciek, premontreiek rendje újra fel-,

támadt, de az 1814-ben a pápa által restaurált Jézustár-
'

saságtólaz ország megkíméltetett. A Metternich, kor-

mány ugyan egy Ízben be akarta hozni a redemptoristá-

kat vagy liguriánusokat, hogy a jezsuitákat pótolják, de

a nádor, J ó z s e f f h e r c e g, oly erélyesen ellenezte

e „szerencsétlen gondolatot", hogy a kormány felha-

gyott szándékával. A Bach-kormány azonban, midn
minden eszközt felkeresett Magyarország elnyomására s

a magyar protestantismus megtörésére, ismét behozta a -

szerzetet az országba. Sczitovszky bibornok, a Bach-

rendszer teremtménye, a császár 1852-iki utazását hasz-

nálta fel rá, hogy engedélyt nyerjen tle a jezsuiták lé-

telepítésére , s még az évben kezökbe adta a nagyszom-
bati gymnasiumot, melyen addig a bencések tanítottak.

A reactio e fénykorában, midn a jezsuiták nyíltan hir-

dették, hogy „Ausztria, ha az egyházat nem szolgálja, a

leghaszontalanabb állama a világnak", midn a bécsi

kormány concordatumot kötött Kómával, s Eüdigier püs-

pök azt azzal ajánlta híveinek, hogy „szz Mária a szive

alatt hordta" midn egy császári pátens a jus placetit

Önkényt beszüntette, midn a Bach-kormány Magyaror-

szágot ervel katholizálni akarta, hogy aztán könnyebr

ben germanizálhassa : e setét és szomorú korszakban

Magyarországon ismét üldöztettek a protestánsok és is-

mét behozattak a jezsuiták. A szerzet atyái újra kezdték

5*



régi zelmeiket, missiókat tartóttat, egyházi gyakorla-

;, tokkal traktálták a népet, tanítottak, ós gyóntattak. Ye-

lök együtt különféle ni s férfi szerzetek és testvérületek

it importáltattak az országba, melyet egy világi jezsuita ,

; G- eli ri n g e r báró kormányozott. Kunszt kalocsai ér-

sek Kalocsán, Haas püspök Szatbmáron állított nekik

. kollégiumot, Miksa estei föberceg pedig Pozsonyban vett

nekik pompás palotát, s a város kényszeríttetett egy

, templomot engedni át a szerzetnek. A jezsuiták ismét

betolakodtak az iskolákba s templomokba, s szó- és tan-

székrl hirdették a protestánsok elleni gylöletet."
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LVni. Fejezet.

(A jezsuiták Görögországban. — Amerikában. — Chinábán. — ;

Keletindiában. — Algírban.) . ^

Vessünk egy pillantást a jezsuiták viselt dolgaira a

világ többi részeiben. Alig támadt fel a társaság tetsz-

halálából, sietett küls missióit újra kezdeni. A'dolog
azonban nem ment oly könnyen, mint remélték ; részint

mert az elbb általok járszalagon vezetett népek belátták,

liogy a jezsuiták nélkül jobban meg lehet élni, mint ve-

lk, részint mert a térítés jövedelmez üzletét ezalatt

más szerzetesek, fkép ferenciek és dominikánusok kap-
ták kezökbe

,.
kik az újra fellép jezsuitákban veszedel-

mes konkurrenseket látván, ezeknek tlök telhetleg

akadályokat gördítettak útjokba.

Egyébiránt a jezsuita missiók sem szntek

meg teljesen az eltörlés alatt. A Grörögo.rs z ág-
bán lév prédikátorok az 1773-iki eltörl bulla da-

cára folytatták tevékenységöket. Fállomásuk Syr|a
volt

,
de a görög népnek , legjobb igyekezetök da-

cára sem sokat tudtak ártani. A társaság 1801. és

1804-iki részletes Tisszaállítása után még két jezsuita

küldetett Rómából Grörögországba ,
de az üzleten ezek



V se. lendítettek. S y r á "ban vagy 3000, T i n o s szigetén

f mindössze vagy 6000 katholilms volt,
—

sovány falat a

i Jézus-társaság számára
, mely csakis azért nem hagyta

. ei Görögországot, hogy missióinak folytonosságát fenn-

tartsa. A bajor Ottó
,
ki a görög szabadságharc után az

Ország trónjára került, mint f barátja a jezsuitáknak,

sietett ket meglátogatni, de ez sem emelte az üzlet

'részvényeit. Még rosszabbul ment dolguk S kútárá-

ban. Az európai konzulok védelme dacára drága pénzen

kellett a törököktl missióik számára a szükséges védel-

met megvásárolniok.

'['- Nagyobb fejldésnek indult a jezsuita missió éj-

szaki Amerikában. Az eltörl bulla itt sem volt

képes a gazt végkép kiirtani. Itt a missiók sajátságos

alakot öltöttelí. A jezsuiták feladatukká tették meg-

gátolni., nehogy a katholikusok
,
kik az egyesült álla-

mok megmérhetlen területén a különböz protestáns

felekezetek közt elszórva laktak
,

a protestantismus

józanabb eszméinek zsákmányul essenek, A jezsuiták

ravaszul fogták meg a dolgot. Társaságuk eltörlése

után egy csomó angol jezsuita az éjszakamerikai szü-

letés C r r a 1 vezetése alatt az egyesült államokba

ment. Corral 1789-ben Baltimore püspöke, majd érsek

lett, támogatva a jezsuta Neale által, ki koádjutor-

ként állt mellette. E két, világi pap ruhájába bútt

jezsuita ISpS-ban Gruber generálissal összekötte-

tésbe lépett ,
ki egy csomó új jezsuitát küldött segé-

lyökre. De a nagy birodalomban mindez nem levén

.elegend , fgondjuk volt a szaporodás. Miután azon-

ban az eszökkel élni tudó amerikaiaknak nem igen
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volt kedvök a hírhedett társaságba belépni, kénytele-

nek voltak az éretlen korú ifjúságra vetni M hálójukat.- .

E szándékkal alapítá Corral , Washington közelében a

georgetowni kollégiumot. A yankeek azonban nem

igen siettek gyermekeiket az iskolába küldeni, mire

a iezsuiták külsleg kivetkztették az intézetet papi

jellegébl s technikus iskolának adták ki. E kegyes

csalás segélyével a georgetowni intézet tantermei lás-
,

sanként megteltek,; e termekben pedig sikerült a je-,

zsuitáknak, földi és másvilági elnyökkel való kecseg-

tetés segélyével, számos ifjút a társaságba lépésre csá-

bítaniok..

Ily módon támaszpontot nyervén Amerikában,

hálójukat mindenfelé kivetették. Missiójuk kiterjedt

Maryland, Pensilvánia, Columbia, Eila-

delfia, Boston, New-Yorkra stb. Az ameri-

kai türelem védszárnyai alatt a jezsuiták zavartalanul

folytathatták itt üzelmeiket ; de azért itt sem tudták

az államhatalommal való összeütközést kikerülni. En-

nek egy érdekes esete méltó a feljegyzésre. Egy ka- .

tholikus : nevezetes összeget lopott egy kereskedtl.

Alapos gyanú dacára sokáig nem lehetett bnét rá-

bizonyítani. Ekkor megtudta a törvényszék, hogy a

tolvaj bnét P. Kohlmann jezsuitának meggyónta.
Kohlmann a törvényszék elé idéztetett, de a gyónás

pecsétjére hivatkozva
, megtagadta a vallomást. A tör-

vényszék azonban a kifogást nem ismerte el
,

és ki-

jelenté, hogy az egyesült államok törvényei szerint az,

^^i egy gonosztevnek nevét eltitkolja, bntársának

tekintetik. •
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A georgetowni kollégmin isisében egyetemi név-

vel és eljogokkal ruháztatott fel. "White-Mars hban

újoncliáz alapíttatott, sl818-baii már 86 jezsuita volt Éj-

szakamerikában. A kormány nem gátolta a szerzetet

tevékenységében, csak, hogy egyenl lábon álljon más

tanintézetekkel, azt követelte tle, bogy tanítványai-

tól szedjen tandíjat. A jezsuiták generálisukhoz for-

dultak tanácsért és Portis azt felelte nekik, hogy

„látszólag" engedelmeskedjenek a törvénynek.

Mialatt a. civilizált népek mindenütt gyülöletök-

kel tntették ki a Jézus-társaságot ,
akadtak vad nép-

törzsek
, melyek azt megkívánták s több indíis törzs ,

valamint a sz.-domingói és haitii szerecsenek jezsui-

tákat kértek magoknak, a mit persze meg is kaptak,

s Quickenborn és Tamriiermann vezetése

alatt egy falka jezsuita küldetett a vadak vigasztalá-

sára. Csakhamar egy koUégiumofc, missiót és több

rezidenciát alapítottak s e helyekrl hatoltak az orszá-

gok belsejébe. Hogy e vadakat tökéletesen megnyer-

hessék, el kellett ket teljesen zárni az európaiakkal

való érintkezéstl, amit azeltt a jezsuitáknak sikerült

is kivinniök
,
most azonban az Unió törvényei ezt meg

nem engedték, mi tevékenységök sikerét kétségkívül

alább szállította.

• A jezsuiták hármas feladatot tztek magok elé

Éjszakamerikában: a katholikus lakosságot minél ala-

posabban saját hatalmuk alá vetni
,

aztán az eretnek

felekezeteket a római akolba téríteni, s e célra hasz-

nálható papságot dressirozni eszközül. Amerikában

éhez több pénz kellett
,
mint egyebütt. Elv a jezsui-



tálmái, liogy minden egyes telepök csak saját segély-,

forrásaira szorítkozzék s a többiek támogatását csa,k

végs esetben vegye igénybe. Ezáltal szerezte a tár-

saság roppant vagyonát ,
mert minden egyes kollégiu-

mának ffeladata lett a közönség kizsákmányolása. Ez

elvet kellett volna Amerikában is érvényre' emelni,'

de Amerika népét, még az asszonyokat sem lehetett

oly könnyen megsarcolni ,
mint Bm-ópa Mvit. A geor-

getowni kollégium ennek folytán mind jobban adóssá-

gokba keveredett, míg végre 1827-ben a páterek

.kénytelenek voltak azt bezárni.

Marylandban Mac E 1 r o y jezsuita bolondította

legnagyobb sikerrel a publikumot, Fredericstownbau.
'

Oly befolyást nyert az ír származású proletariátusra,:

hogy 1834-ben 6000 munkás fellázadását sikerült le-

csendesítenie ,— természetesen még könnyebben sike-

rült volua ket fellázítania. Az Unióban 1803-ban csak

13, ISSQ-ben már 110., 1844-ben már az egy Mary-
landban 130, Missouriban 148 jezsuita mködött.

Quickenborn 1823-ban Missouriban missiói

alapított a vad indián törzsek megtérítésére. Némi sike-

rek után a szomszéd püspökök mind jezsuitákat hozattak

magoknak ,
kik — meg kell vallanunk — itt viselték

magokat legtiszteségesebben, és történetök egyéb feje-

zeteihez hasonlítva, az éjszakamerikai indiánok közt

aránylag becsületes és önfeláldozó térítk valának. Az

egyesült áUamok kormánya pénzsegélyt adott a mis-

sióknak, s ez egyszer az amerikai jezsuiták meg is

érdemelték, mert itt elször fennállásuk óta s talán

utolszor, hasznot hajtottak az emberiségnek.
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De a társaság, melynek egyes tagjai, megta-

gadva szerzetök szellemét , becsületesen és önfeláldo-
'

zással mködtek
,

sietett sikereiket a maga hasznára

önz módon kizsákmányolni. A térítk sikereit az

unió kormányának behálózására igyekezett felhasználni,

de a kormány , mely gazdagon segélyezte a térítést ,

: állhatatosan visszautasított minden beavatkozási Msér-

letet a maga jogkörébe , bármily dühös republikánu-

soknak és demokratáknak hirdették is magokat a

•jezsuiták, kik Európában a monarchia legersebb tá-

maszaiként mutatták be magokat.

Dél-Amerikában VII. Ferdinánd
,
ki a társaságot

Spanyolországba visszavitte
,
a jezsuitákat arra akarta

felhasználni, hogy segélyökkel a spanyol Dél-amerikát

leigázva tarthassa. De a jezsuiták még nem paondtak le

múlt századbeli tervökrl: Dél-Amerikában önálló ál-

lamot alkotni magoknak. Eszök ágában sem volt ennél-

fogva a spanyol uralmat
, mely már a 18. században

kellemetlen szomszédja volt paraguayi dicsségökneí ,

támogatni; e helyett lázították, persze titokban, Me-

xikó népét a spanyol hatalom ellen
,

s igy jelentékeny

részök volt az ország elszakadásában. G-yorsan elsza-

porodva mindenfelé munkában álltak már, midn
1821-ben a Cortesnek a társaságot eltörlö dekrétuma

kihirdettetett. A társaság erre Mexikóban is feloszlát-

tatott, de az egyes jezsuiták magánházakba bújva,

folytatták tevékenységöket.

Ezen
,
a papi és világi absolutismus által demo-

ralizált földön egymást követték a forradalmak s a kü-

lönböz kormányrendszerek. Arillaga jezsuita azonban
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úgy kedvében tudott járni a legellentétesebb politikai

pártoknak, hogy két törvényhozáson át a senátusban

maradhatott ,
s hogy végre sikerült a társaság formasze-.

rinti visszaállítását keresztülvinnie. Santa Anna tá-

bornok 1843-ban visszahítta Mexikóba a jezsuitákat s

tág tért nyújtott tevékenységöknek a vadak megtérítésére,

kiket azonban a jezsuiták ahelyett , hogy térítették és

civilizálták volna , saját céljaifa-a siettek megdol-

gozni.

A szakadatlan forradalmak ugyan Mexikóban több

ízben elsöpörték a jezsuitákat ,
de mindannyiszor sike-

rült magokat ismét megfészkelniök. Ok csábították az

osztrák Miksa fherceget a mexikói trón elfoglalására ,

s midn látták , hogy nem vezethetik orránál fogva ,
k

árulták el és vitték vérpadra.

A többi dél-amerikai respublikákban , melyek az

európai anyaországok elszakadt gyarmataiból alakultak ,

a jezsuiták szintén megfészkelték magokat. Nagy rava-

szul rendesen úgy tudták intézni a dolgokat, hogy lát-

szólag önkényt engedték meg nekik a kormányok a lete-

lepedést, s ezen rábeszélés , ármány és megvesztegeté-
sek segélyével ,

de titokban kieszközlött engedélyek

jezsuita nyelven azt jelentik, hogy a társaság e tartó-,

mányokba „meghívatott."

E s a s diktátor alatt ily módon jutottak az

argentini köztársaságba. Buenos-Ayresben csakhamar

vissza intrigálták hajdani kollégiumjokat ,
de aztán ösz-

szevesztek a diktátorral
,

ki azt követelte tlök
,
vessék

magokat alá az ország törvényeinek, mit k, hivatkozva



.-. szabályaikra, megtagadtak. Rosas ugyanis nyomán

jött, hogy a derék páterek az ország "ellenségeivel, í

., franciákkal és angolokkal konspirálnak ,
s ezeknek

.kikkel a köztársaság épen harcban állott, kémül szol-

-: gálnak, és titkos jelentéseket küldenek. Ez okból meg-
tiltotta nekik a titkos levelezést generálisukkal, s el-

'^.', rendelte, hogy éhez írt vagy ettl kapott leveleik elbt
•

a kormánynak bemutattassanak. A jezsuiták ezt meg-
-

tagadván, Eosas röviden b'ánt el velk. A társaság-

nak, mely a vendégszeret befogadtatást árulássa

V .Mlálta meg, ajtót niutatott s 1843-ban egy dekré-

; tumban kimondta eltörlését és megparancsolta, hogi

egy hét alatt pusztuljon Buenos-Ayresbl, mire vagj

40 jezsuita távozott a városból.

Hasonlókép jártak IIj-Granadában s más dél-

amerikai köztársaságokban,

Chinában is elkezdték a jezsuiták régi muh-

kájokat folytatni. Besi
, nankingi püspöki administráto;

és Chang-Tong apostoli yikáriusa egyengette itt utjoka

s jezsuita missióért folyamodott. Három francia jezsuiti

1841-ben Brestben hajóra is szállt, azon ínegbizássa]

hogy Japán bau is kisértsék meg egy missió
"

alapi

tását. N a n k i n g ban és C h a n-T o n g ban . még vag;

145,000 áUítólagos -igazhiv levén, a jezsuiták, els

dolga volt papnöveldét állítani. Egy francia hajó 1843

ban új szállítmány jezsuitát hozott Chiaába , s

francia követ a mennyei birodalommal kötött kereske

delmií; szerzdésben' biztosságot kötött ki a jezsuita

. számára is.
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Ke 1 e t-I n d i á b a a hasonlókép megkísértették
az elvesztett positiót visszafoglalni ; és miután külön-

féle álarcok alatt itt is megmaradtak, eltöröltetésök

után az országban, aránylag könnyen megújíthatták

régi összeköttetéseiket, s már 18^4 és 1835-ben a

portugallok ellenzése dacára Goában és Kalkuttá-
ban letelepedtek ; 1842-ben behatoltak Ben g á-:

liába, de itt, miután csakhamar viszálkodásokat szí--

tottak az országban , koUégiumjok bezáratott.

A halikarnassusi püspök, mint Pondichery
apostoli vikáriusa 1837-ben három jezsuitát hozatott

magának, de ezek oly szemtelenül beavatkoztak a vi-

lági papság jogaiba , hogy isten szolgái közt csakha-

mar kitört a háború. A világi papok protestáltak a

püspöknél és pápánál , de hiába. A jezsuiták mind
,

szemtelenebbül léptek fel, s új szállítmányok által

számban is rqegszaporodva , oly épületes harcot foly-

tattak a világi papság ellen , melyben a hadakozó fe-

lek a többi közt megmérgezett ostyákkal küldözgették

egymást a másvilágra.

A franciák ügyetlenségét telepítvények alapítá-

sában s az ennek folytán Algírban soha meg nem
szn zavarokat a jezsuiták siettek felhasználni a

magok javára. Tervök volt Algírban új Paraguayt.

csinálni magoknak s e célra földmivel telepeket ala-

pítottak; de a francia kormánynak sikerült' céljukat

meghiúsítania. Must áfában és Delhi-Ibrahim-
ban a jezsuiták . árvagyerekeket gyjtöttek össze s

ezekkel rabszolgákként miveltették telepítvényeiket ;

igaz ugyan , hogy a gyermekek százával hulltak el az



erejöket meghaladó munka alatt
,

de Tranciaországból

hajószámra hozattak át a lelencházak gyermekei , hogy
a jezsuitákért agyondolgozzák magokat, mely keresztyén

bánásmódról, írja egy jezsuita történetíró, hogy „ily

módon a társaság Algírban ,
nemcsak a küls

,
hanem a

bels missiót is szolgálja nagy hasznára Franciaor-

szágnak."
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LIX. Fejezet.

(A forradalom után. — A jezsuiták uralma az egyházban. — Ki^

üzetésök Németországból 1872. — A jezsuitakérdés Magyar-

országon.) :

A 48 évet követett általános reaktió aegise alatt a

Jézus-társaság is újra felemelte a fejét. IX. Pius,
kezdetben határozott ellensége a társaságnak , oly mér-

tékben vezetteté magát általa
,

mint talán egy eldje

sem, XTTT. Benedeket kivéve , és soha a jezuitismns any-

nyira uralma alá nem hajtotta, az egyházat, mint a je-

lenben. Beckx János jezsuita generális ma valódi;

pápája az egyháznak ,
IX. Pius csak a hatalom küls

ékességeit viseli. Beckx 1795-ben Sichemben Löwen

meUett
, Belgiumban született

,
Hildesheimban töltötté.

újonc éveit; Bécsben a szerzet provinciálisa lett és

Koothaan halála után 1853-ban a Jézus-társaság gene-'

ralisává választatott. Neki még Eoothaannál is jobban
sikerült a pápát megnyergelnie. Neki köszönhet, hogy á

Jézus-társaság , mely azeltt folytonos viszályban állt a

többi papsággal , újabban kibékült vele ,
ami annyit je- .

lent
, hogy az egyház többi elemei felhagytak a küzde-

lemmel s feltétlenül meghódolnak a jezsuitáknak; mi



célra' a fiatal papság tisztán jezsuita szellemben ne-

.'iveltetik.

Az ötvenes években
,

a reaktió ez aranynapjaiban
. vetették .el a jezsuiták mindenütt befolyásuk magvait.
P r a n c i a r s z á g b an Napóleon , midn a szabad-

ságot elárulta s a respublikát államcsínynyal megbuk-
tatta

, pártfogásába fogadta ket
, bogy politikai céljaira

felhasználja.

A u s t r i a az egyetemes reaktióban nem maradha-

tott hátra-. E reaktiö napról-napra vadabb lett
, fkép

mióta Eauscher Qttmár Bécs érsekévé neveztetett. A
kormányban ers támaszszal, vagy inkább használható

eszközzel birt a jezuitismus gr. Thun Leo affiliált

jezsuitában és ministerben
, és igy sikerit 1855-ben

keresztülvinnie a konkordátum megkötését, melyben^
-Austria a pápaság javára lemondott souverainitásáról.

Egy jezsuita lap irta ekkor :• „A konkordátum meg-
kötése által Austria császárja kijelölte az utat, melyre

• elbb-utóbb a kisebb közép államoknak s egj bizonyos

nagyhatalomnak lépnie kellend. Á,konkordátumban meg-
szólalt a császár, s ha a császár szól, az örgrófok akarva

nem akarva követni fogják",
— és a jóslat annyiban

teljesedett , hogy az ultramontán reaktió déli Németor-

, szagra is kiterjedt, s Würtemberg és Baden
kormányai az osztráknak példájára szerzdéseket kötöt-

tek a kúriával ,, melyek csak a jezsuiták által vezérelt ,

pápáságnak váltak hasznára.

A közvélemény azonban mindezen államokban

erteljesen, minden rendelkezésére álló eszközzel meg-
indítá a harcot a jezuitismus ellen

,
és nem egy helytt
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diadallal. B ad en rendéi üdvös törvényekkel véget ve-

tettek az ultramontanismus uralmának s végre Au s-

tria is lerázta magáról a konkordátum lealázó bilin-

cseit. A jezsuiták, az általok üstökön vezetett fpapok
s világi affiliáltjaik segélyével, Mk „Mihálytestvérek'S

„Severinus egylet" s más hasonló nevek alatt a biro^
.

dalmát elárasztották
, ugyan kétségbeesett harcot kezd-

tek az alkotmányos kormány ellen
,
de hiába. A kon-

kordátum eltöröltetett s egy sereg törvény kivette a

jezsuiták kezébl az irányadó hatalmat
, melyet addig

az állam rovására gyakoroltak.

Mialatt Austriában ajezuitismus e közvetett vere-

séget szenvedte
,

a francia háború által újjászületett

Németország els tetteinek, egyike volt e veszedelmes

társaságot számzni a bii'odalom területérl.

Egy Kölnben 1872. április 12-kén tartott nép-

gylésbl a város polgárai petitiót intéztek a bii'odalmi

gyléshez ,
s abban a jezsuiták kizetését kérték. Ennek

ellensúlyozásául az ultramontán párt mindenfelé petitió-

kat gyártott a jezsuiták mellett
,

s a pro és contra szóló

kérelmek mázsa-számra érkeztek a birodalmi gylés-
hez. E petitiókat a gyíílés május 15. és 16-kán tár-

gyalta. M u fa n g képvisel, Ketteler püspök eszköze
,

büszkén hivatkozott két mázsát nyomó jezsuita petitiókra,

s a jezsuiták ügyét az egy^zéval azonosítá.

Erre Wa g e n e r egj talpraesett beszédben bizö-

nyítá, mily veszélyesek a jezsuiták az államra nézve.

„Efféle (jezsuita) iratokban
, úgymond , hirdetik, hogy

az egyháznak inkább kell engedelmeskedni, mint az

államnak
,
mert istennek több engedelmességgel tarto-

Jezsxdták tört. VI. Q



zunk, mint az embereknek. A Syllabusban olvassuk:

összeütközés esetén az egyMz törvényéé az elsség. Vest-

fáliában a papság azt kérdezte egy hivatalnoktól
,
mit

gondol a zsinat végzéseirl ,
a hivatalnok azt felelte ,

hogy a csalhatatlanságban való hit ellenkezik szolgálati

esküjével, mire azt felelték neki, hogy a szolgálati

esküt mindig bizonyos mentális reservátával kell letenni.

Ily eseményekkel szemben lehetetlen
, hogy a bii'odalmi

kormány még tovább is zsebredugott kézzel nézze e

m^ozgalmat , mely az állam alapjait támadja meg. Önök

az alkotmányra hivatkoznak ? Midn az állam alapjait
'

igyekeznek feldúlni
, mikép támaszkodhatnak annak tör-

- vényeire? Yaljon az alkotmány az állam aláásását

célozza ? Az alkotmány azok számára van
,
kik állam-

polgári kötelességeiket teljesítik. Aki túllépi azon kor-

látokat
, melyeket az alkotmány von az általa biztosított

vallási szabadság elé, nem áll többé az alkotmány

alapján. Mi meg akarjuk adni a császárnak is ami a

császáré, s istennek ami istené
,
de sohsem fogjuk hinni,

hogy a pápa lépett az él isten helyébe" stb.

Wagener beszédét az tette fontossá
, hogy végleg

megfosztá a jezsuitákat azon reménytl , hogy a porosz

conservativekre támaszkodhatnak. Hohenlohe herceg ,
ai

bíbornok testvére
, Eadowitz szavait olvasta a jezsuiták

fejére, melyeket Sz. Pál templomában mondott. Másnap
Kiefer kifejté, hogy a jezsuiták legdühösebb el-

harcosai a pápaság bitorló igényeinek, s a társaság teljes

kizetését kívánta. Fischer Augsburgból a német

katholikusok nevében protestált a jezuitismus ellen. A
tudós Gneist szigorúan jogi szempontból fogta lel a
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dolgot s kifejté azon okokat
, melyek az országnak jogot"

adnak a jezsuiták kizésére. „A porosz országos jog

szerint , úgymond ,
minden szerzetnek szüksége van

nyílt befogadtatásra az állam által. Ha befogadtattak ,

különféle egyházi jogokat kapnak, a többi közt testületi

magánjogokat. Ellenben kórlátoztatnak a tagok felvéte-

lében ,
fnökükkel való közlekedésökben

,
szerzetszabá-

lyaik változtatásában, fegyelmi eszközök alkalmazása-^

ban stb. Ellenfeleink e viszonyt egyszeren megfordít-

ják. Azt mondják , hogy nincs szükségök testületi

jogokra. A jezsuiták professliázá,t nem kell a Jézus-

társaság,hanem valamely barátságos pictus mascalusának

nevére írni. Ezáltal nem szerzetek, hanem szabad egy-
letek vagyunk , melyek tehetik azt, amit akarnak. De

igy csak az okoskodhatik
,
ki az állam minden jogát s

minden áUamjogi felfogást elvet. A dolog világos. A
testületi jog az illet elismert szerzet helyzetének ered-

ménye. Ha el van ismerve, ipso jure bir testületi

jogokkal. Ok megfordítják a tételt és azt mondják:
csak az oly szerzet szerzet, mely testületi jogokat

kivan. -^ Az államjogi fogalmak ily elferdítése csak

Poroszországban volt lehetséges, mert nem volt közjogi

igazságszolgáltatásunk , hanem ehelyett volt katholikus

osztályunk a kultus-ministeriumban
, mely 20 év óta

ezen elvekkel kormányoz. Ily törvényismeret segélyével

lesz az ember egyházi tanácsos Poroszországban , míg -

végre a jogfogalmak ez elferdítéséböl éles conflictusok

támadnak. E párt csak az állam kötelességeit ismeri
,

jogait nem. Az egyház békéjérl van szó , mely
nem véletlen

,
hanem az egyház alapiránya által zavar-

6*



tátik meg. Ez alapirány lelke és fáradhatatlan agitátora

kezdete óta a Jézus-társaság volt
, mely az egyház küls

hátalmi állását teszi céljává a vállásnak. Hiábavaló

kisérlet volna ez izgatást, mely az ass.ociatio segélyével a

társadalmi elemeket igájába hajtja., ellenizgatással ler

gyzni akarni ; mert mögöttük még .'mindig az egyház
ideális hatalma áll, melyíyel csak egyenérték hatalom

küzdhet meg. Ez nem casinók és klubokban
,

csak. az

állam söiiverainitásában található fel" stb.

A birodalmi gylés 205 szóval 84 ellen elfogadta

a következ indítványt: „Határozza el a birodalmi

gylés , hogy a 6-ik kérvényi jelentésben felsorolt kér-

vények a birodalmi kancellárhoz utasíttassanak azon

felszólítással, hogy 1) hasson oda, hogy a birodalomban

helyreálljon a közjog azon állapota, mely a vallási békét,

a felekezetek paritását s az állampolgárok jogát az egy-

.házi hatalom általi megcsorbítás ellen biztosítja ; hogy

2) törvényjavaslatot terjeszszen el, mely a birodalmi

alkotmány bevezetése s 4. fej. 13. és 16-ik száma alap-

ján az egyházi szerzetes congregátiók és egyesületek

jogi helyzetét, befogadtatásuk kérdését s feltételéit

szabályozza s azoknak, nevezetesen a Józüs-társaságnak

az államra nézve veszélyes tevékenységét büntesse."

A birodalmi gylés e határozata ntán a dolog már

csak a kormánytól függött. A jezsuiták lapjai kijelen-

tették, hogy a társaság a harcban kész késre.- is menni,

izgatták a népet a kormány és alkotmány ellen." De a-

kormány nem ijedt meg tlök s június 14-kén a követ-

kez törvényjavaslatot térj észté a birodalmi gylés elé:

„1; §. A tartományi rendri hatóság a Jézus-



íársaság , vagy valamely vele rokon congregátió tagjait ,

meg ha a német indigenátussal bírnak is
,

a szövetségi'

terület bármely helyén vald tartózkodástól eltilthatja."

„2. §. A.jelen törvény végrehajtására szükséges; in^:

tézkedéseket a szövetségi tanács adja ki." >

.

-

E törvényjavaslat nem elégítette ki a szabadság
valódi barátait. De W a g e ne r kijelenté , hogy a kor-

,

mány nem tágít. Poroszország mindig kegyelte a ka-

tholicismust s csak a jezsuiták izgató missiói Pozenben

és.fels Siléziában, és francia, olasz, osztrák társaikkal

való összeköttetésök
, melynek célja az alsó osztályok

fanatizálása
, kenyszeríté Poroszországot a jezsuiták

ellenében védelmi eszközökhöz nyúlni. Miután azonban

a jezsuitának nincs hazája , melytl szerzetesi esküje

megfosztja ,
nem esik rajta jogtalanság, ha szaván fog-

ják. Az ultramontánok ismét felkeltek ajezsuiták védel-

mére. Mallinckrodt, -Vindthorst s mások

blamirozták ez irányban magokat.

Még az nap este egy bizottmány gylt össze min-

den pártok
— kivéve az ultramontánok — bizalmi fér-

fiaiból s új törvényjavaslatot készített, melynek tartalmát

képezte: 1) betiltása a Jézus-társaságnak s a vele

rokon szerzetek és congregátióknak , azok. új letelepe-

désének;: elrendelése a fennállók 6 hónap alatt fel-;

oszlatásának. 2) E szerzetek és congregátiók tagjai ,
ha

külföldiek, a birodalomból kiutasíthatók ,
ha belföldiek,

bizonyos helyekrl elküldhetk s másutt internálhatók.

•3) Az intézkedéseket a törvény végrehajtására ,
a szövet-

ségi tanács teszi, meg.
A birodalmi gyíílésben ez indítványt a thorni



Méy értette meg, s az többséget kapott. A harmadik,

olvasás alkalmával G n e i s t ismét egj mesteri beszédet

tartott, melyben a jezsuiták ármányos eljárását jelle-

jnezté, s a törvény a birodalmi gylés által élesebbé tett

álakban 181 szóval 93 ellenében elfogadtatott. A német

szövetségi tanács a törvényt néhány ,
a birodalmi gylés

által tett módosítással, egyhangúlag elfogadta.. Az

1 872. július 4-kéröl kelt törvény ígj szól :

„l. §. A Jézus-társaság s a vele rokon szerzetek

és szerzetekhez hasonló congregátiók a német birodalom

területérl kizárvák. Telepeket többé nem állíthatnak.

Jelenleg fennálló telepeik a szövetségi tanács által meg-
határozandó idszak alatt, mely azonban 6 hónapot meg
nem haladhat

,
feloszlatandók.

„2. §. A Jézus-társaság , vagy a vele rokon szer-

zetek és szerzetekhez hasonló congregátiók tagjai, ha

külföldiek, a szövetségi területrl kiutasíthatók; ha

belföldiek, bizonyos kerületekben vagy helyeken való

tartózkodásra utalhatók
, vagy attól eltilthatok.

„3. §. Ezen törvény végrehajtására és biztosi-,

tására szükséges intézkedéseket a szövetségi tanács

teszi meg." .

A birodalmi kancellárnak egj, e törvény végre-

hajtására vonatkozó rendelete igy szólt :

„A Jézus-társaságról szóló törvény 3. §-sa alapján

a szövetségi tanács elhatározta :

1. — Miután a Jézus-társaság a német birodalom

tejrületérl ki van zárva
,
a szerzet tagjainak a szerzetesi

mködés, fkép templomban és iskolában, valamint

missióik tartása
, meg nem engedend.



91

2. --- A Jézns-társaság telepei legkésbb 6 hónap-

pal a törvény hatályba lépte ntán feloszlatandók.

3. —A törvény végrehajtására az egyes esetekben

szükséges intézkedéseket a tartományi rendri hatósá-.

gok teszik meg.
Ezenkívül a szövetségi tanács a jogi bizottmány

indítványára a következket határozta :

4. — A szövetséges kormányoknak ajánltatik,

hogy a törvény által megengedett kijelölését a tartózko-

dás helyének csak azon esetekben tegyék meg , melyek-
ben az iUet szerzetes kijelenti , hogy nem képes magá-
nak határozott

,
el nem tiltott tartózkodási helyet vá-

lasztani.

5. — A magas szövetségi kormányok felkéretnek,

a) hogy a Jézus-társaság feloszlatásának megtörténtérl
a birodalmi kancellári hivatalt értesítsék, b) hogy

ngyane hivatalt mielbb tudósítsák
, váljon külföldi tag-

jai a szerzetnek kiutasíttattak-e
, váljon német szerzet-

tagoknak a bizonyos helyen való tartózkodás megtilta-

tott vagy meghagyatott-e, s végre értesítsék az ily

rendszabály alá esett személyek nevérl és viszonyairól,

c) hogy vizsgálják meg ,
vannak-e területökön a Jézus-

társasággal rokon szerzetek
, vagy szezretekhez hasonló

congregátiók , s e vizsgálatok eredményét a birodalmi

kancellári hivatallal három hónap alatt közöljék."

A jezsuita-törvény kiegészítésére a kultusminister

június 15-iki rendeletével egyházi szerzetek tagjait

iskolai állomásokból kizárta. Hasonlókép e törvény ki-

egészítésére szolgált a ministernek egy jul. 4-kén kelt

rendelete, melybl kitnt
, mily mértékben fanatizálták



a jezsuiták az éretlen ifjúságot. Palk minister rendelete

igj szólt:

„Tudomásomra esett
, hogy az állam néhány tar-

tományában mariáni congregátiök, a szent család, Jézus-

Mária és József nevérl nevezett testvérületek s más

egyletek állnak fel
, melyek részben csak a gymnásiu-

mok s más felsbb iskolák tanítványai számára alapít-

vák
, részben ily intézetek tanítványait is felveszik ta-

. gokul. Egyiket sem belyesellietem. Elrendelem tehát,

minden ellenkez intézkedéseket ezennel beszüntetvén
,

hogy a gymnasiumok és más fensbb tanintézetek mel-

lett fennálló vallási egyletek feloszlatandók
, hogy ily

intézetek tanítványai az efféle egyletekben való részvé-

teltl egyenesen eltiltandók, s hogy e tilalom megszegése

fegyelmi utón, szükség esetében az iskolából való kizárás-

sal bntettessék. A királyi tartományi-iskolai-kollégium

a közelebbi intézkedéseket megteendi." Hasonlókép meg-
tiltatott a „szent gyermekség" egyletében a tanítóknak

fiú- és leánynövendékeiktl jövben adót szedni.

A hozott törvény végrehajtása , vagyis a jezsuiták

tettleges eltávolítása Németországból nagyobb nehézsé-

gek nélkül végbement. A pápa nem mert protestálni ,

mint nem mert soha, midn valódi erélyt látott, s

Beckx generális sem mert egyebet, mint világi egyletek-

bem keresni kárpótlást. A generális Eómába hítta a

szerzet német fnökeit
, hogy velk a társaság leend

magatartása felett tanácskozzék. A tanácskozások elta-

gadtattak, de megtartattak. A többi közt elhatározta-

tott, hogy „amíg Németországban a társaság üldözése

és .számíizetése tart", helyébe a világi társulátoknak



kell lépniök, Jdk ezentúl kell, hogy kettzött buzgalom-
mal mködjenek a társaság érdekében. E világi társula- •

tok számára a szükséges pénzeszközök megfognak adatni.

E társulatok nevei : „Az egyesült testvérek társasága",—
„Imatársaság",

— „Jó katbolikusok testvérülete*'

stb- Egyszersmind a társulatok vagyontalan tagjai szá-

mára állandó fizetések szavaztattak meg.

Kiviláglott , hogy a jezsuiták nagy fenyegetdzései.,

mer bencegés voltak, mert midn a császári kormány

erélyt mutatott
,

siettek bebúzni farkukat. Mindenütt,

bár némely helyen óvás mellett, engedelmeskedtek a

számz rendeletnek. Essenben aug. 23-kán a fanatizált;

nép Hvel tanácsost meg akarta gátolni a rendelet, vég-

rehajtásában ,
köveket dobott utánnas lerombolta a

házat
, melybe menekült. A vad düh másnap is tartott

s fegyverrel kellett a papság által megzavart rendet

helyreállítani. Mert a nép annyira fanatizálva volt
, hogy

Osterhagen keresked
,
ki a pápa csalhatatlansága felett

gúnyolódott, éjjel az utcán orozva meggyilkoltatott.

Bajorország ban Lutz kultusminister a jezsui-

táknak
,
kik törvény által kitiltva az országból ,

Senest-

rey püspök pártfogása alatt Eegensburgban mégis meg-

telepedtek, sept. 13-kán meghagyta, hogy három nap

alatt pusztuljanak az országból. Csak egj regensburgi

születésnek volt szabad maradnia s egy gr. Eugger
nev jezsuita nem akart elmenni

,
miután mint született

hercegnek joga van bárhol tartózkodni. A ministerium .

nem állt el kiutasításától ,
de Fugger ennek dacára még

novemberben a városban .volt, Ehrenberger, Löffler je-

zsuiták társaságában. Ketteler mainzi püspök azáltal
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igyekezett a törvényt kijátszani , hogy jezsuitáit lelkészi

állomásokra küldte megyéjében s a mainzi seminárium-

ban a jezsuita „lelki gyakorlatok" vezetését maga vette

kezébe. A' püspök öcscse pedig következkép károsítá

meg az országot. A paderborni jezsuiták 50,000 tallér

érték ingatlanaikat 850 tallérért szerzdésileg eladták

Kettelernek
,
a püspök öcscsének. A szerzdés egy titkos

záradéka értelmében azonban Ketteler úr kötelezte ma^

gát , bogy e birtokon négy darab jezsuitát fog eltartani

tanító
, inspektor s más ártatlan címek alatt. Egy ber-

'lini sociál-demokrata gylés a jezsuiták kiutasítása ellen

nyilatkozott jun. 29-kén, jeléül a veres és fekete reak-

tip közti lelki rokonságnak. Porosz-Lengyelországbél a

népnek Bismark iránti hálája kisérte ki a jezsuitákat.

Most a jezsuitákhoz affiliált szerzetekre került a

sor. Alapszabályaik megvizsgáltattak s vagyonukról lel-

tár vétetett fel. E szerzetek különféle neveket vettek

fet így egy kis városban
,
Bonnban voltak „az örök

imádás hölgyei",
~ „a szegény Jézus gyermek hölgyei",—„nstény ferenciek" s „Borromaei sz. Károly irgal-

mas nvérei."

Az elzött jezsuiták legnagyobbrészt Belgiumba ,

Franciaországba s Austriába vándoroltak ki
,
st Ma-

gyarországnak is kijutott bellök
, melynek alkotmányos

kormánya és törvényhozása, a világ nagy megbotránko-

zására
,
mai napig is megtri az országban a bn ezen

apostolait; melyek pedig százszor veszélyesebbek ma,
mint bármikor ezeltt

,
mert az utolsó zsinat által nem-

csák tényleg kezökbe kerítették az uralmat az egyház-

ban, úgy hogy a római nép méltán nevezi a jezsuita



generálist a „fekete pápának",
— hanem elveiket is

ráoktrojálták a kathölikus egyházra , mely midn a zsi^

nat botrányos határozatait elfogadta, magát a Jézns-'

társaság végrehajtó eszközévé degradálta.

Toldy István szavaival és kivánatával fejezzük be

e munkát :

„A jezsuitáknak köszönhet mindenekfelett , úgy-

mond
, hogy a magyar kathölikus papságból kiveszett

azon szabadabb szellem , mely. benne 1848 eltt uralko-,

dott. A fiatalabb papi nemzedék
, mely 1850-töl 1867-

ig nyerte kiképeztetését ,
már az újra betolakodott

jezsuiták tanain nevekedett fel
,

s mestereivel már ma

gyztesen versenyezhet türelmetlenség s fanatismus dol-

gában. És ha csakugyan sikerül az ultramontánoknak

Magyarországon ma egy kathölikus pártot alakítniok, a

mit gr. Apponyi György, a jelen (1872.) év| elején meg-
kisérlett: ez is a jezsuiták érdeme lesz, mert az aris-

tocratia azon része, mely egj ily pártnak lelkét képe-

zendi, a pozsonyi és kalksburgi jezsuita-collégiumban

nyerte nevelését. Háromszáztizenegy éve, hogy Oláh

Miklós érsek az els jezsuitákat Magyarországba behozta.

Negyvejikét éven át (1561
—

1608) a törvényhozás elis-

merése nélkül , majd hetvenkilenc éven át (1608—1687)
a törvény nyílt rendelete ellenére voltak az országban.
I. Lipót alatt a reactio diadala e szerzetnek is meghozta
a törvényes elismerést, melyben 86 éven át (1687—
1773.) részesült. Hetvenkilenc évre

, (1773—1852) az

ország megmenekült tlük , de húsz év óta ismét befész-

kelték magukat a törvény ellenére. Változatos volt sor-

suk ez id alatt. Mária' Terézia uralkodásának végét s



n. Józsefét kivéve , szakadatlanul birták ugyan az udvar

támogatását, de a nemzet részérl állandóan annak

'megérdemelt gylöletében részesültek. De bármikép állt

ügyök , az üldözés úgy ,
mint a hatalom napjaiban ,

állhatatos ellenségéi voltak az ország szabadságának. Az.

udvarnak 341 éven át (1526—1867) a míg meg nem
•sznt Magyarország szabadsága s önállása ellen küz-

deni, buzgóbb, kitartóbb eszközei e szerzetnél nem ál-

tak rendelkezésére. Minden uralkodó ,
minden kormány,

mely különös tevékenységet fejtett ki Magyarország

leigázásában ,
II. Ferdinánd és I. Lipót úgy ,

mint a

. Bacb-kormány ,
különös protectora volt a jezsuitáknak.

S a jezsuiták lankadatlan' hévvel viselték az irtóháborút

a protestantismus ellen
, . s viselik ma is. Ok voltak a

17. században lelke a kath. reactiónak, k voltak Thun

gróf sugalmazol a protestantismus elleni hadjáratában ,

k igyekeznek ma az ország nyugalmát egy katholikus

párt alakítása által megzavarni. k ,
a mint Németor-

szágot romanizálni igyekeztek , úgy dolgoztak Magyar-

ország'germanizálásán, nem hogy a német nemzetiségnek

vagy culturának
,
hanem hogy az ultramontanismusnak

s végelemzésben önmaguknak meghódítsák."

„Ily körülmények közt természetes, hogy elte-

kintve mindazon erkölcsi okoktól, melyek e szerzet ellen

szólnak, Magyarország ,
már tisztán a szabadság érde-

kében is, kezdet óta ellensége volt a szerzetnek. A reac-

tio azon néhány évtizedét kivéve
, mely Lipót fegyverei-

nek diadalát követte
,

s melyben csakis a közvéleményt

semmibe sem vev országgylések pártolták a szerzetet',

a nemzet rang és valláskülönbség nélkül megegyezett



elitélésében. Az 1606. és 1608-iM törvények, s mind-

azok , melyek ezeket nyiltan megújították , kitiltották a

szerzetet az országból, számtalan országgylés követelte

eltávolításukat
,

s a királyok sok izben bittel és aláirás-

.
sal kötelezték magukat feloszlatására. Sóba egy lépés

nem történt a jezsuiták javára, mely az összes nemzet,

közérzületével ellentétben nem állt volna , s a magyar

közvélemény sobasem nyilatkozott felettük másként.,

mint kárboztatdlag.

.„S ba ily körülmények közt mégis azt látjuk,

bogy ma ,
midn az ország önrendelkezési jogát vissza-

•

nyerte , midn már öt év óta csak önmaga szab törvényt

magának ,
a jezsuiták mégis zavartalanul terjesztbetik

erkölcstelen s veszedelmes tanaikat, s e meglep jelen-

ség kulcsát keressük : ezt a jezsuiták azon tactikájában

találjuk, melynélfogva lebetöleg észrevebetlenekké igye-

keznek magukat tenni. Egyes , mindig rika kivételeket

leszámítva, a jezsuiták mindig tudtak másokat
, papo-

kat vagy világiakat eltérbe tolni, s személyesen igen

ritkén exponálták
"

magukat. Még Pázmány is ünnepé-

lyesen feloldatta magát szerzetesi fogadalmai alól, bogy

port szórbasson a világ szemébe. Ez oka , bogy a nagy

;közönség nem ismeri ket kellkép , s igj nem tulaj-
• donit nekik oly fontosságot ,

mint megérdemelnek.."

,,De ma ,
midn a német birodalom erélyes fellé-

^ pése a jezsuita kérdést ismét napirendre bozta
,
ez indo-

lentia, melylyel a jezsuiták üzelmei Magyarországon

tekintettek, szintén enyészni kezd. Ujabban a sajtó egy
része dicséretes törekvéseket mutat fel a szerzetnek

a nagy közönséggel való megismertetésére s az ország-
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gylés jelen ülésszaka talán, nem fog elmúlni anélkül,

hogy e kérdés paiiiamenti discussió tárgyává tétessék.

„Ami már a jezsuiták elleni eljárás practikus mó-

dozatait illeti
,

mindenekeltt ki kell emelnünk , hogy
tévednek azok, kik gr. Andrássytól várják e tekintetben

az initiativát. Nem mintha gr. Andrássy a clericális

párthoz hajlanék. Magán nézeteit tekintve
,

az osztrák-

magyar külügyminiszter csak oly felvilágosodott ember,

mint bárki más Magyarországon. A mi benne azonban

az áUamférfiút illeti, ép úgy csalódnának benne, a libe-

rálisok
,
mint a conservativek

,
ha öt quand mérne a ma-

gukénak tekintenék. "Veleszületett ellenszenve minden

abstract theoria ellen oly ers , hogy liberalismus vagy
conservatió tekintetében talán nem is bir szilárd elvek-

kel. Mint Magyarország miniszterelnöke, nem tördött

másodrangú ügyekkel s egyetlen tagja volt a magyar

cabinetnek, ki tisztán állami politikát zött. Mint az

osztrák-magyar monarchia minisztere
, hasonlókép nem

ismer más célt, mint a monarchia állását és tekintélyét

kifelé fenntartani s biztosítani, s a belügyek csak annyi-

ban birnak eltte fontossággal ,
a mennyiben közvetlen

hefoíyással vannak a monarchia állami politikájára. Mint

minden ember eltt
,

ki egy nagy célnak él
,
minden

egyéb csak mint e célra vezet eszköz jön tekintetbe ,

úgy gr. Andrássy mindent alárendel céljának, se

tekintetben rokon lélek Bismarkkal. Ma egy liberális

kormány elnöke, holnap kész volna a conservativ ele-

mekkel szövetlíezni, ha a monarchia érdeke úgy kivánná.

Ez legszembeszököbb hiánya ,
de mástell legnagyobb

elnye is Andrássy grófnak, mint állainférfiúnak. >
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„E tulajdonok alkalmatlanná tennék egy szakmi-

niszter állására, kinek minduntalan elvi kérdéseket kell :

megoldania, de e tulajdonoknak köszönheti
, hogy Beust

grdfután Ausztriában úgj, mint Magyarországban, a

közvéleménynek volt egyetlen jelöltje a külügyminisz-

teri tárcára.

„De volna bár Andrássy gróf a legszilárdabb el-

vekkel felszerelt anticlericális politikus ,
a jezsuita kér-

désben mégsem ragadhatná meg az initiativát azon egy-, .:

szer okból, mert az . hatáskörén kivül esik. Az 1867.

Xn. magyar- s az ennek megfelel osztrák törvény a ;

közös kormány hatáskörét a két közösügyre , hadügyre
és diplomatiára korlátolja. A jezsuita kérdés pedig tisz-

tán belügyét képezi a két országnak. Magyarország
Müzheti a jezsuitákat, Ausztria szaporíthatja, vagy

megfordítva , egyiknek a másikhoz semmi köze. Ha
Ausztria vagy Magyarország saját területén valamely

actiót fejtene ki a jezsuita ügyben , melynek folytán va-

lamely külhatalommal kellene érintkezésbe lépni ,
ekkor

és csak ekkor volna hivatva a külügyminiszter lépéseket

tenni. De hatásköre ez esetben sem terjedne tovább ,

mint az egy vagy két országos kormány értelmében a

monarchiát a külföld irányában képviselni , s hozzászó- ;

lása e kérdéshez csak annyiban van, amennyiben az

összefüggésben áll a monarchia külpolitikájával *)

„A jezsuita kérdés tisztán belügy lévén
,

Ausztria

úgy, mint Magyarország, csak saját törvényhozásától

A *) A mióta e sorok írattak, Andrássy gróf az osztrák de-

legatióban ugyanez értelemben fejtette ki állását a jezsuita kér-

déssel szemben.
*
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várhatja az initiativát. Ami ismét Magyarországot illeti,

aligha, remélhet, hogy itt a kormány tegye meg az els

lépést. A cahinet elnöke, Lónyay gróf református
,
és

buzgó hive s protectora egyházának, s mint ilyen, nagy
mértékben genirozya volna erélyesebb fellépést kezde-

ményezni egj oly szerzet ellenében, melynek eredeti

célja a protestantismus kiirtása. De különben is , azou

kétértelm fenyeget állásnál fogva, melyet a papság a

kormány és többség irányában elfoglal, kívánatosabb

volna
,
ha a képviselház , melynek minden egyes tagja

indítványozhat törvényjavaslatokat ,
venné kezébe az

initiativát. A többség egj, a jezsuiták ellen intézend

rendszabályra biztosan meg volna kapható, dacára an-

nak, hogy vagy 40—50 képvisel, köztök protestánsok

is
,
aláirtak a választások alatt a katholíkus program-

mot ; s a kormány kénytelen volna e rendszabályhoz

hozzájárulni. A nép képnselöi kebelébl eredve, e

tény sokkal nagyobb fontossággal birna
,

mintha a

kormány tenne benne elterjesztést s a jezsuiták el-

távolításán kivül azon hasznot is hozhatná az or-

szágra , hogy alkalmat nyújtana a szabadelv ele-

meknek a tömörülésre s igy bevezetéséül szolgál-

hatna a pártok új, egészségesebb alakulásának."

Egy évnél több telt el, mióta e sorok Írattak,

minden siker nélkül.

Adja isten, hogy a jöv év e tekintetben is

áldást hozzon Magyarországra s megtisztítsa hazánk

-testét e fekélytl , mely rajta századok óta rágódik.
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i.

Aranytanácsok,
vagy: f-

a Jézus-társaság titkos utasításai.

Emlékeztetésül.

E különös utasításokat a superiorok gondosan
rizzék és tartsák meg magoknál , a professusok közöl

is csak kevesekkel közöljék s nem-professusoknak csak;

egyes utasításokat adjanak bellök, ha ugyan azok

sikerrel szolgálják a szerzetet; d,e csak a haUgatás/í

pecsétje alatt, és nem mint valamely iratból vetteket^:

hanem mint saját tapasztalataik gyümölcsét. Miután

pedig a professusok közöl sokan ismerik e titkos sza-"

bályokat, a szerzet kezdettl fogva azon elvigyázat-
tal élt, hogy beavatott tagja más szerzetbe, miní^-

a karthauziakéba át ne léphessen, mert annak tagjai

az élettl örökre elválasztvák s ennélfogva örök hailr

gátasban élnek, mely rendszabályt a szentszék is meg-,
- 7* ;
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liímegeirösített. Mindén körülmények közt ügjelni kell

fó'reá , hogy ez utasítás avatatlanok kezeibe ne jiisson,

jí.mert ezek által, kik irigy szemmel néznek bennünket,

;5; hátrányunkra magyaráztatnék. Ha azonban ez., remény
; ellenére megtörténnék, tagadni kell, hogy az a szerzet-

tl származik, s e tagadást oly szerzettagok által kell

bizonyíttatni ,
kikrl tudva van, hogy azt nem isme-

rik; egyszersmind a szerzethez tartozók a világ füle

fKallatára megismertetendk általános szabályainkkal

K/S; rendeleteinkkel, szóval a szerzetszabályokkal. A su-

í;^}^;periorok dolga lesz a legnagyobb gonddal és óvatos-

sággal megvizsgálni, ha váljon e magatartási szabá-

lyok nem közöltettek-e szóval oly személyekkel, kik

társaságunkkal csak összeköttetésben állnak. De senM

közölök ezeket sem maga, sem más számára lene iria,

se meg ne engedje, hogy leirassanak, kivévén a generá-

.'lis vagy provinciális tudtával. Ha pedig valaki kétel-

kednék a felett, váljon léhetséges-e ily nagy titkot

megtartania, ez eUentálláskép tudassék be neki s

maga bocsáttassék el.
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I. Fejezet.

Mikép viaelje magát a szerzet, ha valahol le akar telepedni,

1. Hogj valamely hely lakóinak hajlamát meg-

nyerjük, a szerzet törvényének, amint ez a szabá-i^,

lyokban el van szabva, megmagyarázása igen hasznos

lesz. E törvényben ngyanis az mondatik, hogy_\a^

szerzet felebarátainak javát ép úgy szivén viseli ,
naiiít

a magáét. Ez okból a szerzetes tagok az ispotályokbáíi

végezzék el a legalsóbb rend szolgálatokat , látogas--

sanak szegény betegeket és fegyenceket , gyóntassanak

pontosan és anélkül
, hogy a részletekbe behatolnának,

hogy. a helység elkeli ily hallatlan, mindenki irá-

nyában gyakorolt szeretetteljes tevékenység által .a

szerzetet megbámulják és megszeressék.
"

:'-

2. A szerzet minden tagja emlékezzék meg ar-

ról
, hogy a szerzeti ügyek gyakorlására" szükséges

engedélyt szerény és- ájtatos hangon kell kérni, hogy

minden, fkép az egyházi, de a világi hivatalnokokát

is
, kiknek befolyására szükségünk van

,
kedvezeil

hangolják irántunk.



3. Távoles helyekre ,
hol

,
habár csekélyebb

mérv szeretetadómányok várhatók , szintén el kell

menni , s ez alkalommal a szerzet szükségeit hangsú-

lyozni ; ezután azonban ugyané szeretetadományok
ismét más szegényeknek adandók, hogy oly szemé-

lyek, kik a szerzetet még nem ismerik, ez eljárás

által épüljenek, vagy annál nagyobb bkezségre
buzdíttassanak irántunk.

A A szerzettagok mind arra törekedjenek, hogy

egy szellemben kormányoztassanak s ez okból egyforma
küls életmódot sajátítsanak el , hogy az ennyi ember

közt uralkodó egyenlség mindenek épülésére szolgál-

jon. Akik ennek alá nem akarják magokat vetni
,
mint

ártalmas subjektumok elbocsátandók.

5. A szerzettagok óvakodjanak mindjárt kezdet-

ben földbirtokokat vásárolni. Ha azonban ilyeket vásá-

rolnak , melyeknek ránk nézve kedvez fekvésök van ,
ez

némely megbizható és hallgatag barátaink neve alatt

történjék. Hogy pedig szegénységünk annál inkább a

világ szemébe ötöljék ,
azon jószágok, melyek oly helyek

közelében feküsznek , hol coUégiumaink vannak
,
a pro-

vinciális által távol fekv kollégiumoknak tulajdoníttas-

sanak. így elérhet lesz, hogy a fejedelmek és hatóságok

ne bírjanak pontos tudomással a társaság jövedelmeirl.

6. Ha a szerzettagok más valahol letelepedni és

kollégiumot alapítani akarnak , csak gazdag városokba

menjenek. Mert szerzetünk célja a megváltó példáját

követai, ki többnyire Jerusálemben tartózkodott
,
más

jelentéktelen helyeken pedig csak keresztülutazott.
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7/ A jszágok bérlitl mindig a lehet legmaga-
sabb bért kell kicsikarni, folyyást szemök elé tartván a,i

szerzet igen szorult helyzetét.

8. Minden egyes provinciában csak a provinciálisr;;

nak szabad a szerzet jövedelmeinek összes mennyiségét-

pontosan ismerni; a szerzet romai kincstárának tartalmai

azonban titokban tartandó. >

9. A szerzettagok predikátióikban s minden, raásí;

alkalommal , társalgásközben jelentsék ki
, hogy csak az^

ijQúság tanítása s a népnek támogatása végett jöttek , és;

pedig mindezt ingyen és a személyekre való teMntef •

nélkül cselekszik, s azonfelül a városi községnek nemi

fognak, mint atöbbi gzerzetek és szerzetesek, terhére válniií
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II. Fejezet.

Miként szerezhetik és tarthatják meg a Jézus-társaság atyái

mindenütt a fejedelmek, nagyok és elkelk bizalmát. .

1. Miadent.el kell követni arra, hogy a feje-

delmek és nagyok füleit megnyerjük , hogy senki fel

ne merjen lépni ellenünk, st mindenki tlünk füg-

gvé legyen.

2. Miután azonban a tapasztalás azt' bizonyítja ,

hogy fejedelmek és nagyurak leginkább akkor lesznek

egyházi személyek jóakaróivá, ha ezek az botrányos

tetteiket elfedik
,
st védelmökbe veszik, mint pl. há-

zassági kötéseket sógorsági vagy vérkötelékben álló

személyékkel s más efféléket, azokat, kik ily célok

után törekszenek, szándékukban meg kell ersíteni,

azáltal
, hogy reményt költünk bennOk az iránt , hogy

ily- dolgokra a pápai dispensátióa szerzet segélyével

meg "lesz nyerhet ^ s ez be fog következni, ha oly

okokat és példákat tudunk felhozni
, mélyek a közjó-

nak és isten nagyobb . dicsségének , mely a szerzet

célját képezi , javára válnak.
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3. Hasonló mddon kell eljárni, mikor a fejedéi-

lem oly vállalatiba kap , mely nem egyenln kellem|s;

minden nagyok eltt. A fejedelmet ilyenkor meg kelí

ersíteni szándékában, s annak kivitelére ösztönözni ;í

a. többieknél pedig oda kell mködni, bogy a fejedé---:

lem akaratának ellenmondás nélkül alávessék magokat. .

Mindezekben azonban az általánosságokra kell szorít--;

kozDunk
,

s ne csatlakozzunk valamely párthoz , nehogj;

ha talán a dolog rosszul sül el
,

amiatt ja szerzoteV

lehessen vádolni. Ha pedig valaki ez eljárást meg-

róná, szerzetszabályainkra kell hivatkoznunk , melyet
az effélét egyenesen megtiltják ; ezenkívül lehet néhány^

oly szerzettagitéletére is hivatkoznunk, kikrl bizor-

nyosan tudjuk, hogy e titkos utasítást nem ismerik.-

Ezek aztán még esküvel is ersíthetik
, hogy ily- vá-

dak csak rágalmat képezh&tnek a szerzet ellen.
.;

4. Avégbl, hogy a fejedelmek sziveit magunk
bírhassuk, igen hasznos lesz, ha szerzettagok ügyes
módon és harmadik személyek segítségével kieszköz- ;

lik, hogy más fejedelmek és királyokhoz, fkép pedig .

a pápához és a legnagyobb uralkodókhoz intézett tisz-j.

téletteljes és. elnyös követségek rajok ruháztassanak ;-

mert ilyenkor alkalmuk lesz magokát és szerzetöket

ajánlatossá tenni, miért is csak buzgó és tapasztá-;

latokban gazdag szerzettagokat szabad ily célokra feí-;

használni.

5. A fejedelmek nevelit, s mindenekfelett ko-'

mornyikjait apró ajándékok és mindenféle szívességek'

által le kell kötelezni
, hogy a szerzettagokat a feje-



delmek és nagyok kedvtöltéseirl és hajlamairól koron-

"ként értesítsék; ily módon könny lesz a szerzetnek

hozzájok alkalmazkodnia.

6. A tapasztalás azt is tanítja úgy az osztrák ,

vmint- más királyi és hercegi házakban, hogy a feje-

delmek közti házasságszerzés nagy hasznára vált a

szerzetnek; ez okból okos módon ajánlani kell méltó

férjeket és feleségeket, kik egyes szerzettagok szülei-

vel és barátaival baráti és bizalmas lábon állnak.

7. A fejedalemnket legkönnyebb komornáik által

megnyerni, miért is ezeknek lehetleg kedvezni kell;

mert ezáltal mindenhez, még az uralkodó családok

legnagyobb titkaihoz is hozzáférhetünk.

8. Ami a- lelkiismereti tanácsadást a nagyokra
nézve illeti, a szerzettagok kövessék azon írókat, kik

ellentétben más szerzetes papokkai tanítják, miként
'

lehet tággá tenni a lelkiismeretet, hogy ezek más

papokról mitse akarjanak tudni s teljesen a mi veze-

tésünktl ós tanácsainktól függeni kívánjanak.

9. A fejedelmeket és fpapokat úgy, mint minden

másokat, kik rendkívüli elnyökben részesíthetik, a

.szerzetet, a szerzet érdemeiben részeseknek kell nyil-

vánítani, s e legmagasabb eljog nagy jelentsége

nekik kellkép megmagyarázandó.

10. A szerzet kiterjedt szabadalmait óvatosan és

eszélyesen kell elérni és alkalmazni azáltal
, hogy a

fejedelmeket és nagyokat, figyelmeztetvén ket más

papokra és szerzetesekre, fenntartott esetek alól felöl-'
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dozzuk; épen így kell ket a böjttl, valamely adós-

"

ság visszafizetésétl vagy bekövetelésétl , házasságra

akadályoktól és más efféléktl dispensálni. Dy módon >-^

a légtöbben hozzánk fbrdulandnak és hozzánk fognak w
bilincseltetni. M

11. A fejedelmeket és nagyokat ünnepélyes gyn-^?!

lekezetekbe, mulatságokba, beszédekre és szM el- ;~

adásokra s szavallásokra meg kell híni, mely alka^;,r

lommal ket költemények és eladások segélyével Íí

meg kell tisztelni; azután ha lehet, ünnepélyeseii!:;

meg kell ket vendégelni és különböz nyelveken üd-ví

vözölni.
'

^^ í

12. A nagyok préit és viszályait, melyek itéleiJ^

által volnának eldöntendk, igyekezzünk kiegyenlíteni,^ lö

ily módon lassanként ki fogjuk tudni a családok ügyéit.^
s titkait s. legalább az egyik folet lekötelezhetjük^ :

magunknak.
'

- 1

13. Ha pedig oly valaki szolgál valamely fejfi- |
delmet , ki szerzetünket nem igen kegyeli , od%tkell .^;

törekednünk, hogy az vagy szerzettagok, vagy sí'mógi
inkább mások által a szerzet barátjává s hívévé tétes- :

sók, azáltal, hogy fejedelme által nyerend kedve-
'j;

zéseket vagy elléptetéseket helyezünk neki MlátásbaV A;

14. Óvakodjunk elbocsátott szerzettagokat ,.^ lett. >:

légyen az elbocsátás oka bármi, s fleg azokat, Mk -

önkényt akartak kilépni, bárkinek ajánlani vagy pláne ;

ügyöketelmozdítani ,
mert az ily emberek, bármiképp

tettessék magokat, mindig kiengesztelhetlen gylölet- ^,

tel viseltetnek a szerzet iránt. '^^''^ "'.:":
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15. Yégre minden szerízettag azon dgyekez-

zék, hogy mindenütt a fejedelmeket, nagyokat és a

hatóságokat a szerzetnek oly módon lekötelezzék,

hogy azok alkalmilag- a szerzettagok javára még vér-

rokonaik, sógoraik, és barátaikkal is szigorúan bán-

janak el.
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III. Fejezet.

Mikép viselje magát a szerzet azok iránt, kik az államban el-

kel állást foglalnak el, és habár nem gazdagok, a társaságnak-

más úton mégis hasznot hajthatnak.

1. A most mondottakon Mvül, amelyek majdnem

egészen alkalmazhatók ezen személyekre is , gondunk-
nak kell lenni arra

, hogy ellenfeleink ellenében jóaka-

ratukat megnyerhessük.
. 2. Ezeknek okosságát, tekintélyét és tanácsát

fel kell használnunk jószágok vásárlására s különböz oly

hivatalok elnyerésére , melyeket a szerzet viselhet ; ya-r

laininthogy csendben és egész titokban, a szerzet vi^'

lági javainak szaporításánál ezek neveit jelenthetjük be
,,

ha azt hiszszk, hogy eléggé meg lehet bennökbizni.

3. Arra is lehet ket használni és rá kell birni,.

hogy a köznépet, mely szerzetünk ellen van, lecsen-

desítsék s lecsillapítsák.
'

^

3. Püspököktl, fpapoktól és más egyházi elír

járóktól, tekintettel a viszonyok különféleségére s

irántunk való hajlamuk mértékére, igyekeznünk kell

azt kinyernünk, ami épen hasznunkra válhatik.



5; Némely vidékeken elegend lesz arról gondos-

kodni, hogy a papok és ípapok alattasaikat tiszteletre

kötelezzék a szerzet irányában , s magok a mi hiva-

talos mködésünket ne gátolják. Másutt azonban, hol

többet is tehetnek, szentekként kell ket megbecsülni,

hogy az ö s a fejedelmek befolyása által zárdák , lel-

készségek, corporátiéfc, oltáralapítványok, kórházak s

más jámbor intézetek nekünk adassanak. Ezekhez

legkonyebben ott fogunk jutni , hol a katholiku-

sok vegyest laknak eretnekekkel és szakadárokkal ,

azáltal, hogy meggyzzük a fpapokat arról, mily

megmérhetlen haszon s müy nagy nyereség háromolha- :

tik reájok ily változásából a körülményeknek , oly nye-

reség, minrl világiaknak s szerzeteseknek fogalmuk
sincs. Ha pedig csakugyan teljesítik kivánatunkat '

nyilvánosan dicsítenünk kell buzgalmukat s a tény

emlékét iratok által kell megörökítenünk.

6. Oda kell törekednünk, hogy a fpapok szerzetünk-

bl vegyenek maguknak gyóntatót és tanácsadót , s ha

kilátásukvanVagy igényt formálnak a pápai udvarnál ma-

gosabb állomások elnyerésére, buzgón kell ket támo-

gatnunk magunk és szerzetünk barátainak segélyével.

7. A szerzettagok püspököknél és fejedelmeknél ,

ha ezek lelkészségeket vagy más egyházi testületeket

alapítanak, oda törekedjenek , hogy a szerzetnek adas-

sék meg a jog ,
azokba vikáriust alkalmazni

,
Mt a leí-

készkedés kötelessége illet. Az épen a hely színén lev

szerzetbéli fnök tétessék ilyenkor lelkészszé ; ily módon

keznkbe keríthetjük az illet helyen az egész kor-



mányzást s könnyen el fogjuk érni mindazt, amire í

törekszünk. Ws
8. Ahol katholikus vagy eretnek egyetemi tanárok"-

ellenünk vannak s a polgárokat alapítványok tevésétl
"r^

visszatartják ,
ott a fpapok által oda kell hatnunk, hogy^^?

a ftemplom szószékének birtokába jussunk ; üy médon a í

szerzetnek mégis módjában lesz legalább néha-íiéha'jrr

alkalmilag lefesteni a világ eltt szorongatott helyzetét
-

és egyéb körülményeit. ij íí

9. Leginkább azonban akkor keU a fpapokat ma--^;í

gunknak leköteleznünk, midn szerzettagok szentté
i;j:

avattatásáró! van szó
,

s ilyenkor az ügy elmozdítására

minden elöljáróságoktól és fejedelmektl ajánló leveleket ;;

keU szereznünk a szentszékhez.

10. Ha fpapok és nagyok követségeket vállalnafcvíí^

rködnünk kell afelett
, nehogy más , velünk ellenséges -

lábon álló szerzetbl válaszszanak gyóntatót; nehogy -i

hajlamukat ezen szerzetre ruházzák áts ezt.oly tartoniá-

nyokba és városokba bevigyék, melyekben a mi szerze-

tünk teleppel bir. Ha üy, követségben álló fpapok üy
'

tartományokon vagy városokon keresztül utaznak
,
me-

lyekben szerzetünknek telepei vannak, minden tisztelettel ^

és udvariassággal kell ket fogadnunk és ket igényeik

mértékéhez képest minden figyelemben részesítenünk. ;
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IV. Fejezet.

Mire törekedjenek a prédikátorok s a nagyok gyóntatói?

A-
1. A szerzettagok a királyoknak', fejedelmeknek

í és magas állású személyeknek oly módon adjanak ta-

í; náqsót, hogy gj lássék, mintha csak isten nagyobb

•dicsségét hordanák leikökön; lelkiismeret dol'gában

se legyenek szigorúbbak , mint mennyire a fejedelmek

vakarják ;
mert e tanácsadást nem egyszerre, hanem

: fokozatosan kell az egyházi és világi dolgokban való

r, uralommá tenni igyekeznünk.
"

2. E célra ismételten leikökre kell kötni, hogy

.méltóságok és hivatalok osztogatásában az államban

í^^^' igazságosan kell eljárüi, s hogy a fejedelmek súlyosan

^'Vétkeznek isten ellen, ha e tekintetben az igazságot,

.mellzik és szeszélyeket követik. Emellett gyakran és

: komolyan jelentsék ki, hogy semmi módon sem akar-

:/ nak az állam ügyeibe avatkozni, és nem szívesen ,.be-

szélnek efféle dolgokról, mit csakis azért tesznek,

"mert kötelességük. Ha ez megtette hatását, arról kell

, a szerzetesnek beszelni, mily tulajdonok szükségesek
. azon személyekben, kik méltóságokra és magas nyil-
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vános hivatalokra alkalinaztatnak

,
s végre nevezz eií =

meg és ajánljon olyanokat, Mk szerzetünk iránt öszintö-^

barátsággal viseltetnek. Ez utóbbi azonban ne történjék':

közvetlenül szerzettagok által
, kivéve ha a fejedelem

nyiltan parancsolná; elnyösebb lesz, ha a fejedelem:

barátai és bizalmas emberei járnak közben a dologbán.

3. Ez okból a fejedelmek gyóntatóit és udvari pré-

dikátorait figyelmeztetni kell a szerzet azon barátaira^'

kik az épen kérdésben forgó hivatalra alkalmasak, min-

denekeltt pedig olyanokra ,
kik szerzetünk iránt bké- •

zek. Ezeknek neveit tartsák szökben, s adandó alka- ,

lommal vagy személyesen vagy mások által ajánlják a.

fejedelemnek, s hangolják t kedvezleg ,
irántok.

4. A prédikátorok és gyóntatok sohse feledjék,'

hogy a fejedelmekkel szelíden és hizelgöleg kell bánni ,"

hogy ket szónoklatokban vagy magánbeszélgetésben
soha meg ne rójják , hogy mindazt , ami aggaszthatná:

ket, távol tartsák tle, s hogy ket bizalomra, rer

menyre és mindenekfelett küls becsületességre buz-r

dítsák. ;

5. Csekély, az egyes személyeknek adott ajándé--

kokat amennyire lehetséges, soha el ne fogadjanak, hanem

a (jezsuita) provincia vagy szerzetház általános szüksé-

geit ajánlják az illetk figyelmébe. Lakásukban eléged-:

jenek meg egj egészen egyszer ágygyal ,
ne öltözköd-

jenek túlságos gonddal, s a palotában lakó legutolsó :

szolgának is serényen szolgáljanak egyházi segélyökkel

és vigasztalással, nehogy úgy tnjék fel
,
mintha csak

a nagyokat szolgálnák buzgalommal.
Jezsuiták tört. VI. - 8



ül
6. Ha udvari tisistviselök elhalnak

, jókor legyenek

rajta, hogy hivataluk betöltésénél a szerzet l)acátai

>^ figyelembe vétessenek, de oly módon, hogy ne legyenek

vEzzal gyanúsíthatok, mintha a kormányt kezökbe raga-
, ták volna. Ez okból, mint fentebb már mondatott

,
ne

pártfogolják ket közvetlenül, 'hanem hatalmas és meg-
- bizható barátok útján. Ily módon dacolhatni fognak az

ellenségeskedéssel, ha titokban ellenök ilyen keletkeznék.
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V. F^ezet.

Mikép kell az oly szerzetesekkel bánni, kik a miéinkhez ha-

sonló egyházi mködésekkel foglalkoznak.

1. Az ily embereket hagyni kell mködni anélkül,:,

hogy tlök félnénk ; kéz alatt azonban a fejedelineknek;

és befolyásos személyeknek, Mk valamely módon velünk

szövetkezve vannak
, meg kell .magyarázni és alkalmas

idpontban ismételni
, hogy a mi szerzetünk valamennyi

közt a legtökéletesebb ,
és hogy ha más szerzetek egyes

tagjai valamely tekintetben ki is tüntetik magokat, aná
szerzetünk épen e tekintetben még sokkal ragyogóbban

világít isten egyházában.
2. Más szerzetesek hibáit M kell kutatni és félje-,

gyezni, ha ezek aztán bizalmasabb barátainkkal való

társalgásban eszélyes módon és a szánakozás hangján"
lassanként felfedeztettek és köztudomásra hozattak,;

akkor be kell bizonyítani , hogy azok azon ügyekben ,

melyekben velünk versenyeznek , mégsem oly ügyesek ,^-

mint mi.

3. Erteljesebb eszközökkel kell élnünk azok

ellen, kik az ifjúság tanítására iskolákat akarnak állÍT-;

8* .



tani oly helyeken , hol a mi szerzetünk tagjai tisztelet-

ben és sikerrel tanítanak. Ily helyeken el kell hitetni a

fejedelmekkel és hatóságokkal, hogy ez emberek, ha

meg nem gátoltatnak benne , csak zavarokra és. lázadá-

sokra szolgáltatnak okot az országban ,
mert már a ta-

nítás különfélesége által vettetik ezeknek magja a gyer-
náekek lelkébe, különben a mi társaságunk az -ifjúság

nevelése szükségeinek is tökéletesen meg bir felelni.

Ha más szerzetesek tanügyi célra pápai levelekkel vagy
bíbornokok ajánlásaival volnának ellátva

,
a mi szerze-

tünk tagjai a fejedelmek és magyok által dolgozzanak

ellenök s hassanak oda, hogy ezek világosítsák fel a

pápát aziránt, mily nagy érdemeket szerzett e téren

már is szerzetünk, mennyire nincs szükség e téren má-

sokra
,

s mily kívánatos
, hogy az i:^*úság általunk

békében taníttassák ; egyszersmind szerezzünk a ható-

ságoktól bizonyítványokat szerzetünk tagjainak jó ma-

gukviselete és sikeres tanítása felett s azokat mutas-

suk el.

4. Idközben a szerzettagok tlök telhetleg igye-

kezzenek nevelési és tanítási müvészetöknek kitn pró-

báit adni, azáltal,, hogy tanítványaikat a tudományok-
ban és más tetszets ügyességekben tökéletesítik s aztán

a fejedelmek , nagyok , hatóságok ,
st a nép jelenlétében

is mutassák be müveiket.
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VI. Fejezet.

Mikép lehet gazdag özvegyeket a szerzetnek megnyerni.

1. E célra elhaladt korú
,
de eleven yérmérsék-

letü és tetszets társalgása páterek választandk ki;.;

k járjanak az illet özvegyekhez. Amint ezek némi:

hajlamot mutatnak a szerzet iránt
,

le kell elöttök

festeni a szerzet sikereit és érdemeit
, s ha ezeket szí-

vesen hallják és elhiszik, st elkezdenek temploma-
inkba is járni, gyóntatót kell nekik adni, ki ket jó

tanácsokkar ellássa s mindenekfelett lassanként vegye
rá arra

, hogy özvegyi állapotukban megmaradjanak: ,

azáltal, hogy ez áUapot áldásait és boldogságát elt-

tük lefesti és dicsíti. Ezenkívül szentül biztosítsa

ket, st álljon nekik j(5t is érte, hogy az ily módon
szerzett örök érdem a legbiztosabb eszköz a- tisztító

tz büntetéseitl való menekülésre.

2. Ugyanezen
•

gyóntatónak legyen rá gondja ^

hogy az ily özvegyek magoknak saját háznkbán ká-

polnát vagy imádkozó szobát rendezzenek be
, melyben

a szent elmélkedéseket és más egyházi gyakorlatokat,

végezhetik, hogy annál könnyebb legyen ket az ud-
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t -Tarlók látogatásaitól és a velk való érintkezéstl el-

vonni. Még ha tartanak is külön káplánt magoknak ,

;:^|a szerzettagok mégis soha el ne mulaszszák e kápol-

nában- misét mondani, s fkép alkalmas idben inté-

seket intézni hozzájok; arra is törekedjenek, hogy a

iáplánt befolyásuk alatt tarthassák.
' ,3. Oly változások, melyeknek célja a házban az

"líraimat számunkra biztosítani, óvatosan és fokozato-

.san viendk keresztül, és mint magától értetik,

tekintettel a személyekre és helyiségekre ,
valamint az

ületk hajlamaii'a ós engedelmességére.

4. Fkép eltávolítandók az oly szolgák, de csak

'lassan, kik sem szóval, sem irásbari nem akarnak

'általunk a szerzettel összeköttetésbe lépni ;
s helyök

betöltésére olyanokat kell ajánlani ,
kik már szerze-

tünk tagjaitól függnek vagy készek ily függésbe lépni ;

mert ily módon kezünk benne lehet mindenbeD ,
ami

a család kebelében történik.

5. A gyóntató mindig rajta legyen, hogy az öz-

; végy mindeii dologb an kérjen tle tanácsot s azt fel-

:^tétlenül megfogadja; alkalmilag pedig magyarázza meg
.neki,, hogy csak ily alapon lehetséges a lelki haladás.

.

•

6. A gyóntató tanácsolja a szentségek gyakori

-használatát, fkép a gyónásét, mely által a lélek leg-

titkosabb érzelmei és minden tapasztalt kisértés kész-

^
ségesen és titkolódzás nélkül tudomására jutnak. To-

vábbá tanácsolja az özvegynek, hogy gyakran járuljon
az áldozáshoz és hallgassa meg gyóntatójának prédi-

kációit, melyekre az özvegyet azzal kell meghívnunk,

hogy megígérjük neki, miszerint külön fogunk érette
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imádkozni. Végre ajánlani kell neM litániák elmondá--

sát is, valarnint a lelkiismeret naponkénti megvizs- :

gálását.

7. Hdgj minden hajlamaikról tökéletesen érte.-,

siilve legyünk, nagy hasznát vehetjük általános gyö-
násuknak is ; ha pedig ilyet már egyszer másnak/
tettek volna, azt ismételtetni kell. ,-

8. Az özvegyi állapot elnyeirl s. a házas élet ,

fkép egy második házasság kellemetlenségiöiröl s azon

veszélyekrl, melyeknek magát- a n ez utóbbi által-

kiteszi, s melyek leginkább szembeötlenek, sokat kelli

beszélni az özvegyeknek.

9. Ezután a gyóntató ügyes módon ajánljon- az -

özvegynek néhány kért, st mutassa is be ket, de

ezeknek olyanoknak kell lenniök, kikrl tudjuk, hogy
'

az özvegy ket. ki nem állhatja. Másokat, kikrl azt

hiszszük, hogy megnyerhetnék az özvegy tetszését ,

vétkes emberekként kell lefestenünk eltte
, hogy egy -^

második házasságtól visszariadjon.
-

"

-

10. Ha a gyóntató bizonyos benne, hogy az öz-/

végy megszerette özvegyi . állapotát , ajánlja neki- az V

egyházi ,
de ne a zárdai életet (st ennek kellemetlen- -

ségeit fesse le és lehetleg nagyítsa eltte), haneníf

olyat, min Pauláé volt s így tovább. Árra is legyea--

gondja a gyóntatónak, hogy az özvegy lehet hamar y

legalább 2—3 évre a szüzesség fogadalmát letegye, s/;

ezáltal minden rábeszélés az új házasságra egyszerre^_

ártalmatlanná legyen. Ez id alatt távol kell t tartani

minden érintkezéstl férfiakkal és minden lakmározástólí.

rokonaival
,
azon ürügy alatt

, hogy így istennel szo--



í rósabb összeköttetésbe léphet. Azon papok azonban, Mk
i az- özvegyet elbb meglátogatták, vagy kikhez eljár,

'í-lia- egyáltáljában valamennyit el nem lehet távolítani
'

-|le , olyanok legyenek ,
kik a nai ajánlásunk folytán

"fogadtatnak el
, vagy a mi intéseinktl függnek.

'
. 11. Ha egyszer ez eléretett, akkor az özvegyet

^lassanként jó cselekedetekre, fkép alamizsnálkodásra

kell szoktatni, melyet azonban lelki atyjának tanácsa

íríiélkül semmi módon nem szabad gyakorolnia, mert

./igen sok függ attól, hogy az adomány helyes kezekbe

jusson, hogy lelki hasznot hajtson, és ^ert a roszul

calkalmazott alamizsna gyaio-an csak bnre csábít vagy
: a bnt elmozdítja ,

s így csak egy irányban hat jóté- .

vékonyan.
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VII. F^ezet.

Mikép kell az özvegyek hajlamát biztosítani és mit kéli tenni .

vagyonukkal.

1. A gyóntató tartsa az özvegyet folyvást.szeme;

eltt, és igyekezzék t hódolatábaa és minden jóban .

megtartani, olymódon, hogy ne múljék el bét
, anél-.

kül
, bögy önkényt ,

Krisztus
,
a szent szz vagy saját ^

védszentjéiiek tiszteletére a maga feleslegébl vala-'

mit elvonjon magától, amit aztán a szegényekre

vagy a templomok ékítésére fordítson; míg az asszony^:

mint egykor az egyptomiak, drágaságaitól egészen

vagy legnagyobbrészt meg nem szabadult. - -^

'2. Ha az özvegy általános hajlandóságán kivül

szerzetünk iránt még bkeznek is mutatja magát s

ezt következetesen folytatja, akkor részt kell néki

nyújtani szerzetünk érdemeibl, a provinciális, vagy ,-

ha rangbéli személy az illet, a generális különös bele-

egyezésével.
"

3. Ha az özvegy a szüzesség fogadalmát letette,

azt a szerzet szokása szerint évenként kétszer isme-
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V telje^^^s
e napon legyen szabad szerzetünk tagjainak

/társaságában tisztességes lakomát ülnie.

:
4. A gyóntató látogassa meg öt gyakran, szó-

', rakoztassa és mulattassa kellemes társalgással, elbe-

széléssel és papi tréfákkal
,

mindeniknek hangulatához

,
és hajlamaihoz képest.

;- 5. A gyónásban ne bánjék vele nagyon szigorúan

nehogy elkedvetlenedjék, kivévén ha már nincs rá

remény, hogy más által meghódított kegyelmét ismét

-visszanyerhetjük. Emellett nagy óvatossággal kell be-

; szelni az asszonyok állhatatlahságáról.

;.- 6. Más templomok és szerzetek látogatásától

eszélyes módon tartsa t vissza, és vésse lelkébe, hogy

;
más szerzeteknek bármely búcsúja a Jézus-társaság-

ban semmi érvénynyel nem bir.

, y; 7. Ha gyászban vannak
, engedjen nekik iUedel-

; mesén pompás félig egyházi, félig világi gyászruhát

;. viselni; igy valószínleg nem fogja észrevenni, hogy

teljesen egyházi férfiú által vezettetik. Végre, ha el-

; pártolásától többé félni nem
'

lehet , s az. özvegy

; a. szerzet iránt hnek és bkeznek találtatott, enged-

jen meg neki mindent, amit érzékisége kielégíté-

sére megkíván , de mértékkel és célszeren
,

és

úgy, hogy nyilvános botrány. ne legyen belle.

8. A gyóntató vigyen az özvegyhez jó házból

való tisztességes leányokat, kik igy lassanként hozzá

: fognak szoknia szerzet
'

életmódjához ,
és ahoz, hogy

;,
: általa vezettessenek. Egyikök ,

kit az egész család

^óntatója e célra kiválasztott és kinevezett, legyen a:

többinek elöljárója. Legyenek a szerzet törvényszéki
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szervezetének s egyéb szokásainak alávetve
,

s akik

nem akarnának engedelmeskedni, küldessenek vissza

szüleikliez vagy azokhoz, kik által ide hozattak, és

oly színben festessenek le
,
mint akikbl mitsem lhet

csinálni.

9. Egészségökre s testi jólétökre nem csekélyebb

gondot kell fordítani, mint lelki üdvösségökre. Amint

tehát rosszullétrl panaszkodnak, rögtön el. kell ket
tiltani a böjtöléstl, durva felsruhák viselésétl, tes-

tök sanyargatásától és más testi vezekl •

gyakorlatok-

tól-, ellenben meg kell nekik engedni azon mulatsá-

gokat, melyekre legnagyobb kedvök van.

10. Hogy jöved«lmökrl a szerzet javára rendel-

kezzenek, el kell nekik mondani, mily . nagy tökély

fokára jutottak el oly szent emberek
,

kik a világról ,

szüléikrl és minden vagyonukról lemondtak, s ma-

gokat a lélek nagy önmegtagadásával és vidámságával .

isten szolgálatának szentelték., EzenMvül fokozatosan

fejtegetni kell elttök azt
,
ami a szerzet alapító-

levelében és katekizmusában oly özvegyek példájár

ról mondatik, kik ily módon rövid id alatt szen-

tekké lettek, és kilátást kell nekik nyújtani a szentté

avattatásra, ha éltök végéig ez életmódban megma-
radnak ; meg kell ket gyzni arról is

, hogy e célra

a szerzet a pápánál hathatósan közben fog járni érdé-,

kökben.

• 11. Elször fejkbe kell verni, hogy, ha töké-

letes lelki nyugalmat akarnak élvezni, magokat ellen-

mondás
, kedvetlenség., st még minden roszakaratú-

gondolat nélkül is úgj lelki
,

mint világi dolgokban



teljesen a gyóntató vezetésére kell bízniok, mint akit

isten különösen e végbl rendelt számukra.

12. Alkalmilag az iránt is fel kell ket világo-

sítani
, hogy istennek kellemesebb dolog, ha alamizs-

náikat csak a gyóntató tudtával és beleegyezésével,

papi személyeknek ,
els sorban tiszteletben álló és.

példás élet szerzeteseknek adják.

13. A gyóntató minden gondoskodásával igye-

kezzék megakadályozni, hogy ily özvegyek más

szerzetek papjait bármily ürügy alatt magukhoz meg-

bívják és velk bizalmas ismeretséget kössenek. Ennek

megakadályozására a gyóntató, ha reá ill alkalmat

talál
,
a mi szerzetünket dicsérje fel eltte

,
mint a

legkitnbbet valamennyi közt
,

mint a legbasznosab-

bat az egyházban, a legtekintélyesebbet a pápák és

minden fejedelmek eltt s mint magában véve a leg-

tökétetesebbet
,

mert az ártalmas és hasznavehetetlen

tagokat elbocsátja, s így nincs semmi tajtékja, sem

salakja , míg a többi szerzetek
'

ezzel tele vannak és

gazdagon ellátvák ostoba
,

álmos
,

istenrl megfeled-

kezett és csupán hasuknak él tagokkal.

14. A gyóntató ajánlja az özvegynek, hogy bi-

zonyos idközökben rendesen adjon a szerzetnek pénzt

és vegye rá, hogy a kollégiumokat évenként segé-

lyezze, azon adósságok törlesztésére, melyek a pro-

fessus-házakat , fkép a rómait, terhelik; ne feled-

kezzék meg az egyház ékességeirl, a viaszról, a

borról s fkép a misemondásra szükséges dolgok-

ról sem.



129^

15. Ha valamely özvegy még életében nem aján-

dékozta- egész vagyonát a szerzetnek, a gyóntató ;

adandó alkalommal, leginkább akkor, midn súlyos';

betegségbe esett, vagy életveszélyben forgott,, panasz-:'

kodjék neki arról, mily nehezen birnak az újonkeletíL

kezett kollégiumok , melyek vagyonnal nem- birnak, ':.

de sok tagot számlálnak, megélni; és kellemetes, de,,

azért erélyes szavakkal vegye t rá, bogy nagyobb;'

ajándékot adjon nekik, melynek segélyéveli 'k bizo-1'-

nyos tekintetben isten dicsségét örök idkre meg :;

fogják alapítani. \j:-

16. Hasonlókép kell tenni a fejedelmekkel, ajS

szerzet jóltevivel és másokkal, vagyis azon móggy-;'^
zödésre kell hozni ket, hogy a világban tett mára- -

dandó hagyományok a másvilágon dicsséget fognak :^

hozni számukra isten eltt. Ha a rosszakarók ez al-'-

kalmat felhasználnák arra, hogy Krisztus példájára ^

hivatkozva, kinek nem volt hová fejét lehajtania, azt
;

kivánják, hogy a jezsuiták hasonló szegénységben;,

éljenek, akkoR magyarázza meg mindeneknek és kö--<

molyan gyzze meg ket arról
, hogy isten egyháza;

azóta megváltozott és birodalommá lett, mely kény---

telén magát hatalommal és tekintélylyel védeni igen ;

hatalmas ellenségek ellen, st hogy az egyházba-

próféta szavai szerint (Dániel 2, 34, 35.) azon M-
j;

csiny, leszakadt k, mely hatalmas hegygyé nö-

vekedett.

17. Azokna,k, kik alamizsna-adásra és a tem-

plomok díszítésére elszánják magokat, gyakran meg
keli magyarázni, hogy a legnagyobb tökéletesség ab-

'
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})a,R áll, ha k minden földi dolog iránti szeretetrl

lemondva, azok tulajdonosaivá magát Krisztust és

barátait teszik. .>

18. Miután azonban oly özvegyektl, kik gyer-

mekeiket e világ számára nevelik, rendszerint keve-

sebbet lehet várnunk
, ezekrl is kell gondoskodnunk.
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VIIL Fejezet.

Mikép kell kivinni, hogy az özvegyek fiai és leányai zárdákba

vagy teatvérületekbe belépjenek.

1. Az anyáknak ez irányban erélyes ,
a szerzet

tagjainak szelíd eszközöket kell alkalmazniok. Oly m-.
don keU az anyákat vezetni, hogy gyermekeikre nézve

folytonos szidás és büntetések által kiskoruktól fogva

idállhatatlanokká tegyék magokat , hogj a felnöveked

leánytól minden ékszert és szép rubát megtagadjanak,

hogy gyakran nyilvánítsák kivánatukat és kérjék istent-^.

adná
, "hogy leányuk kedvet kapjon a zárdai életre

, hogy
ha megígérik, hogy apácákká lesznek, gazdag hozo-

mányt Ígérjenek nekik ; hogy továbbá sokat emlegessék
azon kellemetlenségeket, melyek a házasságban min-

denkire várnak s melyeket k magok is oly mértékben

tapasztaltak, miszerint nagyon sajnálják , hogy a haja-

donságot elibe nem tették a házas életnek. Eöviden
,
a

gyóntató úgy járjon el
, hogy a leányok ,

ki nem állhat-

ván azon életmódot
, melyre anyjuk mellett kényszerít-

vék
,

a- zárdába lépés gondolatára jussknak.
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^ . '2. A fiúkkal., ha alkalmasoknak látszanak a

.
. szerzetbe való felvételre ,

a szerzettagok bizalmas vi-

szonyba lépjenek. Alkalmas idben vezessék ket vala-

mely kollégiumba s mutassák és beszéljék nekik azt,

:
amirl Mszik

, hogy tetszésöket megnyerni s ket a

: szerzetbe lépésre ingerelni fogja, például a kollégium

s kertjeit , szUejét, nyári lakait s falusi jószágait , me-

lyek a szerzettagok üdülésére szolgálnak. Beszéljenek

nekik távol országokba teend utazásokról, uralkodókkal

:;^való összeköttetésekrl
,

s más effélékrl
,
mik a fiatal

szivet érdekelhetik; emellett tegyék ket figyelmessé az

ebédl és hálótermek tisztaságára ,
a szerzettagok egy-

más közti finom mulatságaira, szerzetesi szabályaink

könységére, melyeknek azonban ennek dacára isten
'

dicssége biztosítva van
, végre azon elkel helyre ,

melyet szerzetünk minden többi szerzet fölött elfoglal.

/Eközben azonban szent dolgokról is kell velk beszélni;

3. Koronként, mintegy isteni sugalmazás foly-

tán áltáljában tele kell ket beszélni a zárdai élet érde-
"

mes voltával, azután pedig szemök elé kell állítani

azon tökéletességet és kényelmet , mely szerzetünket a

többiek felett kitünteti; és ki kell fejteni elttök, hol

nyilvános intésekben
,
hol magántársalgásban , mily b-

nös dolog isten hívásának ellenállani ; végre rá kell venni

ket, hogy egyházi gyakorlatokat zzenek s ezek után

"kell ket a pályaválasztásra birni.

4. A szerzottagok kötelessége arról gondoskodni ,

hogy az ily ifjak szerzetünk tagjaiból kapjanak tanítókat,

kik szüntelenül rködjenek felettök és intsék ket-; ha

pedig makacsul vonakodnának a zárdába belépni, el
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kell tlük vonni e tanítókat. így talán megtörténliet-

nék , hogy önkényt a szerzethez fordulnak
,
ami ha

megtörténnék, a tanulás ürügye alatt a szerzet vala->

mely távol fekv gymnáziumába kell ket küldeni.

Anyai részrl e helyzetben csak igen csekély támo-

gatásban részesüljenek, a szerzet részérl azonban

csábító eszközöket kell alkalmazni, hogy hajlamukkal
szerzetünk tagjaihoz forduljanak.

Jezsuiták tört. VI*
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IX. Fejezet.

Mikép juthatnak a kollégiumok nagy jövedelmekhez?

1. Amennyire lehetséges, senkit sem keli az

ntolsó fogadalom letételéhez bocsátani mindaddig, míg
.; még valamely örökséget várhat

, kivévén
, ha egy fia-

talabb testvére már a szerzethez tartozik, vagy más
fontos ok forog fenn. Minden esetben azonban és

mindenekeltt a szerzet gyarapodását kell szem eltt

. tartani, a fnökök eltt ismeretes célokhoz képest, és

...mindenek törekvésé oda legyen irányozva, hogy az
•

egyház istennek nagyobb dicsségére egykori fényébe
'

visszaállíttassék s szelleme az összes papságot áthassa.

Ez okbél az embereket, gyakran kell arra emlékez-

tetni és idrl-idre hirdetni kell, hogy a szerzet

- részben koldus-szegény tagokból áll, kik a hivk na-

ponkénti adakozásai nélkül mindénben szükséget szen-

vednének, részben pedig más atyákból is
,
kik fekv

vagyonnal birnak, hogy tanulmányaikban és hivata-

los müködésökben a népnek terhére ne essenek, mint

ahogy a többi kolduló szerzetek cselekszik. A fejedel-

mek, nagyurak, özvegyek és mások gyóntatói, Mk-
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ti a szerzet sokat remélliet
,

ez okból azt
,
ami e .

tárgyra vonatkozik
, komolyan leikökbe véssék gyónó-

iknak
, hogy azon szellemi és örök javakért , melyek-

ben híveiket részesítik, legalább földieket és mulan-

dókat kapjanak cserébe, és semmi alkalmat el ne

mulasszanak, hogy valamit kaphassanak. Ha valaki

ajánl nekünk valamit
, gondoljunk eszélyes módon

ezekre
,
de emellett

, amennyire csak lehetséges , ne

vétessük észre másokkal a gazdagság iránti vágyun-
kat. Ha a nagyurak , vagy mások gyóntatóinak vala-

melyike ez eljárást nem zné elég eszélyesen s a

kell buzgalommal , akkor idvel
,
de óvatosan eltá-

volítaridó s helye mással töltend be
, maga pedig

bntetéskép s vezeklésül valamely távoli kollégiumba -

számzend. Mert nemrég azt tapasztaltuk, hogy fia-

tal özvegyek ,
váratlan halál által elragadtatva ,

a

szerzettagok hanyagsága folytán igen pompás eszkö-
'

zöket, melyek a szerzet templomainak voltak szánva,-

elmulasztottak végrendeletileg reánk hagyni, mert a

gyóntató nem fogadta el ideje korán e tárgyakat.

Efféle tárgyak elfogadásában nem keU bizonyos idt

bevárni
,
hanem a gyónók jóakaratát felhasználni.

2. Fpapok, kananokok, lelkészek és más vagyo-

nos egyházi javadalmasok különböz eszközök alkal-

mazása által a szerzet lelki gyakorlataiban való rész-,

vételre cáábítandók, s így az egyházi dolgok iránti

hajlamuk segélyével lassanként a szerzethez köten-

dk; ezután fokozatosan kell bökezségökét igénybe

venni.

9*



3. A gyóntatok ne mulasszák el gyónóikat, de

csak elforduló alkalmakkor, családjaik, nevök, szü-

leik, barátaik és vagyoni viszonyaik fell kikérdezni
,

ezután fordítsák figyelmöket a gyónók örököseire,

rangjára, élettervére és elhatározásaikra. Ha életpá-

lyájoki-a nézve még mitsem határoztak volna, olyan-

nak választására kell ket rábeszélni, mely a szer-

zetre nézve elnyös lehet. Ha valami haszonra nyílik

kilátás
,
akkor

,
miután ritkán vezetne jóra tlök egy-

szerre mindent megkérdezni, — akár a lelkiismeret

jobb vezethetése céljából, akár vezeklési gyakorlat-

kép rajok kell parancsolni , hogy hetenként gyónja-

nak; s a gyóntató udvariasan szólítsa fel ket arra,

hogy azt, amit egyszerre nem birna kifürkészni,

ismételt kérdezések által megtudhassa. Ha pedig ez

kívánságához képest sikerült, akkor a gyónót, ha n,
a gyónás gyakori ismétlésének s a gyóntatójánál te-

end gyakori látogatásoknak folytatására buzdítsa, ha

férfi, vegye -rá, hogy a társaságot gyakrabban láto-

gassa meg és bizalmas viszonyba lépjen annak tagjaival.

-4. Ami az özvegyekre vonatkozólag mondatik,

ugyanaz alkalmazandó kereskedknél, gazdag polgá-

roknál és gyermektelen házasoknál is, kiktl nem
ritkán lehet egész örökségeket nyerni, ha ez eljárás

eszélyes módon alkalmaztatik. Leginkább követendk

azonban ez utasítások gazdag fogadalmasoknál*)', kik

*> A fogaöalmasok ,
devoti és devotae, férfiak s

nök, kik oly testvérületekliez tartoznak, melyek a Jézus-társa-

sággal összeköttetésben állnak, vagy tle függnek, s az egyes

fogadalmakat letették. Családi életöket és hivatásszer foglalko-
zásaikat folytatják, de feltétlen eszközei a társaságnak.
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a szerzettel tartanak és elkel rangúak. A legvégs
esetben csak a népnek netalán élénken nyilatkozó

ellenszenvét kell tekintetbe venni.

5. A kollégiumok rektorai tudomást fognak ma-

goknak szerezni azon házakról, kertekrl, falusi jószá-;

gokról ,
• szöUkrl

,
falukról és más fekvöségekrl ,

melyek a lakbelyökön lev nemesek, kereskedk vagy

polgárok birtokában vannak, s ba csak lebet, ezek-

nek jövedelmeikrl s a vagyonúkon fekv terhekrl is ;

ezt azonban óvatosan , legcélszerbben a gyónásban ,

társaságban , vagy magán beszélgetésben cselekedjék.

Ha valamely gyóntatónak egy gazdag és befolyásos

gyónó került keze alá
, siessen errl a rektort értesí-

teni, hogy ez t tle telhetleg támogathassa.

6. Továbbá egyik ftorekvése legyen a szerzet-

nek, hogy minden tagja értsen hozzá, mikép kell

gyónóiknak s másoknak
,

kikkel érintkeznek
, jó aka-

ratát eszélyes módon megnyerni, s mikép kell az,

egyesek hajlamaihoz alkalmazkodniok. A provinciáli-

sok e célból gondoskodj&nak arról, hogy oly váro-

sokba, melyekben sok és elkel ember lakik, sok

szerzettag küldessék, s hogy a provinciálisok ezt

könnyebben és jobban megtehessék, a rektoroknak'

idejekorán legyen rá gondjuk, hogy ket pontosan

értesítsék.

7. Kutassák ki azt is, valyon lehet-e szerzdé-

seket és jószágokat fiúknak a szerzetbe való belépése

által a szerzetre ruháztatni
,

ha a belépk azokat

késbb készek volnának reá ruházni. E célból minde-

neknek, fkép a nagyoknak és gazdagoknak a szer-
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^zet nagy adósságairól és szk körülményeirl kell

beszélni.

8. Ha özvegyeknek vagy gazdag házastársaknak,

kik szerzetünkhöz hajlanak, leányaik vannak, a szer-

zettagok ezeket hizelg szavakkal igyekezzenek rá-

,birni, hogy a választottak állapotát, vagyis a zárdai

életet válasszák ; némi hozomány hagyassék meg ne-

kik, a nagyobb rész azonban lassanként vándoroljon

a szerzet kezébe. Ha fiaik vannak, kik a szerzet szá-

mára alkalmasak, igyekezzenek ezeket a belépésre

birni, némelyeket an-a is rá lehet venni, hogy más

szerzetekbe lépjenek. Ha azonban csak egy fiú van,

ez minden lehet módon szerzetünkbe vonandó. Az

ilyenekbl irtsuk ki a szülk iránti félelmet, s buz-

dítsuk ket Krisztus segítségül hívására, bebizonyít-

ván nekik, hogy isten eltt kedves áldozat lesz, ha

szüleik tudta nélkül és akarata ellenére megszöknek.

Azután küldessenek egy távolfekv noviciátusba ,
mi-

rl elbb a generális értesítend. Ha fiúk és leányok

vannak, akkor elbb a leányokat kell rábírni, hogy a

zárdai életet vagy a fogadalmasok állapotát válasszák;

azután kell a fiúkat
,
kiket a jószágok örökjoga illet ,

a szerzetbe bevonni.

9. A superiorok hathatósan intsék ezen özvegyek

és házastársak gyóntatóit , hogy ez utasítást a szer-

zet javára buzgón alkalmazzák; amit ha nem ten-

nének, mások tétessenek helyökbe ,
k magok pedig

úgj eltávolíttassanak
, hogy az illet családnak sem

hírt adni, sem tle hírt venni ne 'tudjanak.



10. özvegyek és más fogadalmas személyek,
kik a jámbor életben nagy gyönyörséget látszanak

találni ,— mint a leghathatósabb eszközre, mely. a
,

tökéletesség tetpontjára vezet — arra birandók
, hogy

minden vagyonukat engedjék át a szerzetnek s élje-,

nek egy ettl kapott évdíjon ; ez évdíjt azonban min-.
,

dig a szükséghez képest kell fizetni
, úgy , hogy az

illet minden gond és nyugtalanság nélkül istent

annál szabadabban szolgálhassa. ]
•

_

11. Hogy az emberek a szerzet szegénységérl

alaposabban meggyzhetk legyenek ,
a superiorok oly

gazdag személyektl, kik a szerzet iránt hajlandó-

ságga,l viseltetnek, Írásra pénzt vegyenek kölcsön, s,

annak visszafizetését lehetleg halogassák. Ha az illet/

személy beteg és pedig veszélyesen beteg lesz, a szer-'

zettagok látogassák t -szakadatlanul s minden módon'

vegyék rá az adóslevél visszaadására; mert ily módon

a végrendeletben nem fognak szerzettagok örökösök-

ként szerepelni ,
s mégis kikapják részöket a haldokló _

vagyonából anélkül, hogy örökösei gylöletét magokra
vonnák.

12. Hasznos lesz az is, ha némelyektl pénzt

kölcsönzünk kamatra
,

s ugyané pénzt másoknak .na-

gyobb kamatra kölcsön adjuk, úgy, hogy az egyik

kamat kifizesse a másikat. Ezenközben megtörténhe-

tik, hogy
"

barátaink ,
kik ily módon nekünk. pénzt köl-

csönöztek, a szerzet iránti részvét által rábiratnak, a

kamatot s utóbb még a tkét is
,

akár végrendelet

által, akár élk közti ajándékozás útján a szerzetnek át-
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templomok építtetnek.

13. Nagy haszonnal fog a szerzet iránta barát-

ságos gazdag kereskedk neve alatt üzleteket csinál-

. hatni; de ebben biztos és gazdag nyereségre kell kilá-

tásunknak lenni
,
mint például a két Indiában ,

me-

lyek a szerzetnek eddig nenícsak lelkeket
,
hanem —

istennek hála !
— számos kincseket is szolgáltattak.

.14. A szerzettagok gondoskodjanak róla, hogy

oly városokban, hol le vannak telepedve, a szerzet

iíánt hü és megbízható orvossal bírjanak ,
kit a bete-

geknél feldicsérnek s nekik ajánlanak , hogy az viszont

más szerzetesek felett elnyben részesítse a mi szer-

zetünk tagjait s ajánlása által kivigye , hogy itt ott

az elkel betegekhez és mindenek felett a haldok-

lókhoz hivassanak.

15. A gyóntatok a betegeket, fkép a veszélye-

seket gyakran látogassák meg. Hogy más szerzetese-

ket és papokat tisztességes módon tlök távol tart-

hassanak ,
a superiorok kötelessége lesz arról gondos-

kodni
, hogy ,

ha a gyóntató a beteget elhagyni kény-

telen, rögtön más szerzettagok váltsák fel. Ezalatt a

betegben eszélyes módon borzalmat kell költeni a po-

koltól vagy legalább a purgatoriumtól s meg kell

neki. magyarázni , hogy valamint a víz a tüzet
,
azon-

kép oltja el az alamizsna a bnt; az alamizsnát pedig
nem lehet jobb helyre fordítani

,
mint oly személyek

tartására s támogatására, kiknek szerzeti hivatások á

felebarátaik iránti tevékeny szeretet; mert ezáltal a.

betegek részesülnek a szeretet e gyakorlatának érdé-
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mében és eleget tesznek bneikért, mert a- szóretet

a bnök nagy tömegét elfedi. A szeretetet lehet úgy
is lefesteni, mint azon mennyegzöi ruhát, mely nél-

kül senki a mennyei lakoniához nem bocsáttatik ;

végre az Írásból s a szent atyákból helyeket kell

idézni , melyek ,
tekintettel a beteg felfogási képes-

ségeire, eléggé hatásosaknak látszanak megnyerésére.

16. Asszonyok, Mk férjeik bnei vagy azon

kellemetlenségek felett panaszkodnak, melyéket fér-

jeiktl trni kénytelenek, arra tanítandók, hogy titok-

ban, tegyenek félre egy bizonyos összeg pénzt s azt

áldozzák istennek, férjeik bneinek lerovására s az

isten bocsánatának kieszközlésére.



X. Fejezet.

Az utasítás alkalmazásáról magában a szerzetben.

1. MindenM, legyen bárki vagy bármily korú,

más valamely ürügy alatt
,
mint a szerzet ellensége

bocsáttassák el
,
ha fogadalmasokat s a szerzet más

barátait úgy elpártoltatja tle, bogy temploinainkat

többé nem látogatják , Vagy szerzettagok látogatásait

-többé szivesen nem veszik, vagy ba más templomok
és más szerzetesek számára szerez alamizsnát ; hason-

lókép bocsáttassék el az, ki a szerzetet egy gazdag,'

vagy, a szerzetre nézve használható ember eltt gya-
nússá teszi; nem kevésbbé az, ki azon idben, mely-
ben vagyonáról rendelkeznie kell

,
több szeretetet mu-

tat , vérrokona! ,
mintsem szerzetünk iránt. Mert ez

ers jele annak, hogy kedélye még. nem halt ki, s. a

professusokhoz illik, hogy kedélyök kihalt légyen. .

Nemkülönben elboc'sátandók azok is, kik oly alamizs-

nát, melyet barátok vagy gyónó hívek a szerzetnek,

szántak, saját szegény vérrokonaiknak juttatnak. Ne-

hogy azonban elbocsáttatásuk okai felett panaszkod-

hassanak
,
nem kell ket rögtön elküldeni , hanem



elször nem Ml ket többé a gyóntatásra haszna^
azután a legalávalóbb gyakorlatokkal gyötörtess'

halálra, vagy hivatásszer munka által tétesseM

tönkre ; . kényszeríttessenek naponként véghezvinni oly
'

dolgokat, melyekrl tudjuk^ hogy nagy ellenszenvvel
'

;

viseltetnek irántok; a magosabb tanulmányoktól és •'

megtisztel foglalkozásoktól tartassanak vissza
,
a káp-

talanban megrovással és nyilvános rendreutasítások-

ka] támadtassanak meg ; a többiek mulatságaiban és

látogatásaiban tiltassék meg részt venniök; ruhák és
..

más eszközök dolgában vonassák meg tölök mindaz
,

ami" nem elkerülhetlenúl szükséges, mindaddig," míg

türelmetlenségre s elégedetlenségre nem izgattatnak ;

-
:

aztán bocsáttassanak el mint oly emberek, kik nem
bírnak önmegtagadással s kik gonosz példájokkal

ártalmasán hathatnának a többiekre. Ha pedig szü-

leiknek vagy a fpapoknak elbocsáttatásukról számot

kellene adnunk
, mondjuk ezeknek

, hogy hiányzott

bennök a szerzet szelleme.

2. Ezeken kivül elbocsátandók azok is, kik ag-

gályokat nyilvánítanak a szerzet vagyon-szerzése fe-
'

lett; ezeki'l azt kell mondani, hogy. túlságosan^

ragaszkodnak egyéni nézeteikhez. Azon esetben ,
ha a

provinciális eltt igazolni akarnák magokat ,
nem

kell ket meghallgatni , hanem a szerzet szabályaira

utasítani, melyek a feltétlen engedelmességet ^min-

denkinek kötelességévé teszik.

3. Mindjárt kezdetben
,

valakinek belépésétl

fogva vigyázni kell arra, kik tesznek legnagyobb
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haladást a szerzet iránti szeretetben; aki azonban

szeretetet mutat más szerzetek, vagy szülei, vagy a

szegények iránt, az, mintán elbb-utóbb úgyis hasz-

nálbatlanná válnék
,

az említett módon lassanként

készíttessék el az elbocsáttatásra.
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XI. Fejezet.
i

,

Mikép kell minden tagnak magát' a szerzetbl elbocsátottak

iránt, viselnie.

1. Miután a szerzetbl elbocsátottak ennek da-

cára némely titkok tudomásával birnak
, többnjdre

ártanak nekünk; miokból efféle törekvéseiknek a kö-

vetkez módon kell elejét vennünk.

2. Elbocsáttatásuk eltt rá kell ket bírni, bogy
Írásban és esküvel ígérjék, hogy a szerzetrl soha

hátrányosat mondani vagy irni nem fognak. Ezalatt á.

superiorok jól rizzék meg azon irott feljegyzéseket

hajlamaik, hibáik s bneik felett, melyeket.k a szer-

zet szokása szerint mint lelkiismeretök vizsgálatának

eredményeit magok készítettek; ezeknek késbb szük-

ség esetében jó hasznát lehet venni egyházi és világi

elöljáróknál, hogy segélyekkel az illetk elmozdítá-

sát megakadályozzuk.

3. Á kollégiumoknak haladék nélkül tudtukra

adandó
,
ki bocsáttatott el a szerzetbl. Ez értesítés-

ben általában fel kell említeni azon okokat, melyek
miatt elbocsáttattak ,

t. i. az önmegtagadás hiányát ,
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engedetlenségöket ,

nem kell szeretetöket a lölki gya-

korlatok iránt , önfejtiségöket , azután a többiek ko-

molyan intendök
, hogy a kicsapottal semmi módon

ne érintkezzenek. Ha világiak hozzák szóba ez elbo-

csátást, minden szerzettag egyformán nyilatkozzék

róla s tegye hozzá
, hogy fontos okok nélkül a szer-

zet senkit el nem bocsát. Óvatos módon okul oly dol-

gok is hozhatók fel, melyek miatt ellenségeink van-

nak, hogy az • elbocsátás teljesen rendénvalónak talál-

tassék,

4. A szerzetházakban tartott beszédekben a szó-

nok biztosítsa hallgatóit, hogy az elbocsátottak nagy

nyugtalanságban élnek és sürgsen kérik visszafogad-

.

tatásukat ; egyszersmind körülményesen el kell be-

szélni azok szerencsétlenségeit, kik a szerzetbl való

kilépósök után nyomorult módon elvesztek.

5. Azon vádak ellenében , melyeket az elbocsá-

tottak ellenünk emelhetnek
, tekintélyes férfialcra kell

hivatkoznunk
,

kik kijelentik , . hogy a szerzet fontos

ok nélkül senkit el nem bocsát és egészséges tagokat

nem fog saját testérl levágni. Ez bizonyítható azon

buzgalom áltaí, melyet a szerzet hozzá nom tartozók

lelki üdve körül kifejt ,
mibl következik

, hogy a

hozzátartozók lelki üdvérl még jobbaiji gondoskodik.

6. Oly nagyok vagy fpapok, kik elbocsátottat

szavára adni és nekik hinni kezdenek
,
a szerzet ré-

szére mindennem jótettek által megnyerendk és

lekötelezendök. Ej kell fejteni elöttök, hogy egy ép

oly híres
,

mint az egyházra nézve hasznos szerzet

közjavának felette kell állnia egyes személyek magán



elnyeinek, legyenek bárkik. Ha ennek dacára meg-
tartanák rokonszenvüket az elbocsátott iránt, j lesz

elbocsáttatásának okait eladni és nagyítani ,
st oly

okokat is felhozni, melyek nincsenek eléggé bebizo-

nyítva ,
ha csak valószín okoskodások segélyével bebi-

zonyíthatók, i

7. Minden áron meg kell akadályozni , hogy

fkép azok, kik önkényt hagyták el a szerzetet
,
vala-

^hogy egyházi hivatalokba és méltóságokba nömozdít-

tassanak el
,

kivévén
,

ha elbocsáttatásuk alkalmával

magokat és minden hivatalukat a szerzetnek aláren-

delték volna
,
midn tehát mindenki tudhatja , hogy

teljesen a szerzettl függeni akarnak.

8. Jókor gondoskodni kell arról, hogy az elbo-

csátottak megtisztel templomi foglalkozáshoz: mint

prédikáláshoz , gyóntatáshoz ,
az ifjúság neveléséhez s;

más effélékhez ne bocsáttassanak
, nehogy a nép tet-

szését és szeretetét megnyerhessék. Ez okból ki kell;

kémlelni életmódjukat és erkölcseiket , valamint ter-

veiket és magokviseletét társaságban. Ennélfogva intéz-

kedni kell
, hogy a szerzettagok egyike valamely tagjá-

val azon családnak, melynél az elbocsátott lakik,

különös levelezésbe bocsátkozzék. Ha ily módon valami

közönséges vagy megrovásra méltó dolgot kitudtunk ,

azt valamely közönséges szerzet hozzánk hü tagjai

által hireszteltessk el a nép közt ; aztán a nagyok

és fpapok, kik az elbocsátottat pártfogolták ,
azon

szégyenre való- utasítással, mely ket ezek által ér-

hetné, tlük visszatartandók. Ha az elbocsátottak

semmi megrovásra méltót nem követnének' el, és
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: dicséretesen viselnék magokat , akkor igyekeznünk
kell ravasz eladások és kétértelm szavak által eré-

nyeiket és jó cselekedeteiket kisebbíteni, mig a tisz-

telet és bizalom
, melyben részesülnek

,
el nem enyé-

szik. A szerzetnek mindenekfelettérdekében áll, hogy
az elbocsátottak s fkép azok, kik önkényt léptek ki

köbelébl, elnyomassanak.

9. Ha az elbocsátottakat szerencsétlenségek vagy

csapások érik, ezeknek hírét gyorsan el kell terjesz-

teni, de úgy, mintha mi e csapásokat sajnálnék s a

szenvedk érdekében istent kérnk, nehogy a világ

azt higyje, hogy a szerzet tagjai gylöletbl cselek-

szenek; a szerzetházakban azonban ez események híre

minden lehet módon nagyíttassék , hogy a többiek

annál könnyebben összetarthatok legyenek.
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XII. Fejezet. 1 1

Mely személyeket kell a szerzetben megtartani és elnyökben
részesíteni.

1. Els sorba állíttassanak a buzgó muiikások ,

kik a szerzet világi érdekeit nem kevésbbé mozdítják

el
,
mint egyházi szellemi érdekét. Ide tartoznak

mindenekeltt az uralkodók és nagyok gyóntatói , gaz-

dag fogadalmasok prédikátorai s tanítói és mindazok,

kik e titkok birtokában vannak.

2. Másodszor az elaggott szerzettagok ,
miután

erejöket a szerzet világi érdekeinek elmozdítására,

fordították, minélfogva ill tekintettel kell lenünk a

múltban szerzett érdemeikre
,

neín is tekintve azt ,

hogy még agg korukban is alkalmas eszközül szol-

gálhatnak arra, hogy a superiorokat értesítsék azon

közönséges hibákról, melyeket a velk együtt élinél

észrevesznek; ezek hacsak lehet, soha el ne bocsát-

tassanak
, nehogy emiatt a szerzetet megszólják.

3.' EzenMvl kedvezni kell mindazokna,k
,

kik

szellem, elkel rang vagy gazdagság által kítnnnek,

fkép ha vannak barátaik és rokonaik, Mk rokonszen-

Jezsniták tört. VI. "^Q



150

veznek a szerzettel és hatalmas befolyással bírnak, s

ba k maguk igaz szeretettel viseltetnek szerzetünk

iránt. A fent adott utasításhoz képest az ilyenek Ró-

mába vagy híres egyetemekre küldendk, hogy itt

tanuljanak. Ha azonban hazájokban tanulnának, a

tanárok kegyét különös elszeretettel kell számukra

megnyerni. Mindaddig, míg vagyonukat a szerzetre

még át nem ruházták
,
semmi kívánságukat nem sza-

bad megtagadni ; ha azonban ezt már megtették ,

akkor tanuljanak önmegtagadást ,
mint a többiek

,
de

mindig némi tekintettel a múltra. .

4. Különös tekintettel legyenek a superiorók

azok iránt is., kik néhány válogatott ifjút vezettek a

szerzet karjaiba, mert ezáltal nem csekély jelét adták

a szerzet iránti szerettöknek^. Amíg azonban a szer-

zetfogadalmat le nem tették, nem kell túlságos el-

nézéssel vagy bizalommal viseltetni irántok, nehogy
a vagyont , melyet a szerzetnek szereztek

, valahogy

ismét más felé fordítsák.
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XIII. Fejezet.

A szerzetbe felveend itjak kiválasztásáról s arról, raikép kell

ezeket megtartani.

1. A legnagyobb eszélyességgel kell arra töre-

kedni, hogy jó tehetség, kellemes külsej, jó szár-

mazású és vagyonos ifjak, vagy legalább olyanok,,

kik e tulajdonok egyikével -birnak, megnyerhetk

legyenek.

2.- Hogy annál könnyebben, megnyeressenek,

amíg tanulnak, az iskolai praefektusok és tanítók M-
váíó szeretettel bánjanak velk. Az iskolai idn kívül

fel kell világosítani ket arról, mennyire kellemes

isten eltt
,
ha valaki magát és egész vagyonát neki,

fkép fia szerzetében feláldozza.

3. Alkalmilag sétálni kell velk a kollégiumi:

épületekben s kertben ,
ki kell ket néha a falusi jó-

szágokra is vinni, és alkalmat kell nekik nyújtani,

hogy a szórakozás óráiban szerzettagokkal mulathas-

sanak, hogy lassanként bizalmas viszonyba jussanak

velk, csak arra kell vigyázni, hogy e bizal-

mas viszony a szerzet iránti tiszteletket ne csökkentse.

10*
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4. Nem kell megengedni, hogy az ilyenek más

tanítványok példájára a tanítók által fenyíttessenek

vagy ráncba szedessenek.

ö. Apró ajándékok és más, koruknak megfelel
kedyezések által le kell ket kötelezni s egyházias

beszélgetések által leiköket felizgatni.

6. Fejkbe kell verni, liogy ez különös, reájok

vonatkozó isteni parancsra történik, mintán k mint-

egy Mválasztvák a szerzet számára
,

amiért is más

bánásmódban részesülnek
,
mint a gymnásiumok többi

tanítványai. Más alkalmakkor, fkép megszólítások-

kor, rajok kell ijeszteni az örök kárhozattál való fe-

nyegetés által
, melyet ki nem fognak kerülni

,
ba

isten Mvó szavának ellenállnak.

7. Ha állhatatosan kivannak a szerzetbe felvé-

tetni, befogadtatásnkat halogatni kell mindaddig,

míg állhatatosak maradnak ; ha azonban ingadozni

kezdenének, lehet gyorsan felveendk és mindenféle

kedvezésben részesítendk.

8. Behatólag inteni kell ket, hogy hivatásukat

a szerzetes életmódra felvételek eltt családjokból

senkinek , még szüleiknek se fedezzék fel. (V. ö. a 9.

fejezettel.) Ha azonban késbb mégis kedvök kereked-

nék megugrani ,
akkor k is, a szerzet is biztosság-

ban lesznek. Ha pedig e kedvöket legyzték, mindig

lesz rá alkalom, jutalom által új bátorságot önteni

beléjök, vagy az újonckodás korában, vagy az egy-

szer fogadalmuk letétele alkalmával.

9. Miután nagyon nehéz a nagyok ,
nemesek ,

senátorok és tanácsosok fiait' mindaddig, míg a szü-
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li házban vannak ,' a szerzet számára megnyerni ,,

mert ezek törekedni fognak gyermekeiket saját fog-

lalkozásuk folytatására neTelni, ez okból a szülket

inkább barátok, mintsem szerzettagok által rá kell

beszéltetni, hogy fiaikat más országokba vagy oly
távol fekv egyetemekre küldjék, melyeken szerzetünk

tagjai tanítanak; s a tanárokat az ily tanítványok

tulajdonairól és viszonyairól elre értesíteni kell

hogy ezek szeretetöket annál könnyebben megszerez--

hessék a szerzet számára. Ha az i^ak valamivel id-
sebbek lettek, egyházi gyakorlatokra kell ket szok-

tatni, mire az ifjaknak Német- és Lengyelországban
rendszerint kedvök is van. Egyes nyugtalanságaikon
és kísértéseiken az egyesek személyiségéhez és körül-

ményeihez képest kell segíteni; ez alkalommal példa-,

kat kell nekik felhozni azon bajokra nézve, melyek
a gazdagsággal járnak ,

s beszélni kell nekik a köte^

lességröl: megfogadni az isteni hivatás hivó szavát

és fenyegetni kell ket a pokol büntetéseivel. Hogy
a szülk könnyen engedjenek a szerzetbe lépni óhajtó

fiaik kívánságának , meg kell nekik mutatni
, meny-

nyivel fölötte áll szerzetünk a többi szerzeteknek ,

mennyire becsüli és tiszteli az egész világ egy szer-

zetes atya szentségét és tudományát, s mily tisz-

teletben és köztetszésben részesül szerzetünk nagyok-
nál és kicsinyeknél egyaránt. Azután el kell sorolni

azon fejedelmeket és nagyokat ,
kik leikök nagy vigasz-

talására e szerzetben éltek és haltak ,
s végre bizo-

nyíttassék be nekik
, mennyire kedves isten eltt

,
ha

fiaik magokat az fiának szerzetében neki szentelik,
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és hogy mily üdvös áz: émíberre. nézve
,
ha iiQúkörá-

tól kezdve az úr igáját hordhatja. Há a szülk fijok

gyöngeségére és zsenge .
korára hivatkoznának

, inté-

zetünk szelídséget kell elttök lefesteni, mely a há-

rom fogadalom letételén kivül semmi más említésre

méltó dologra, semmi szabályra nem kötelezi tagjait

még megbocsátható hn esetéhen sem.

i
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XIV. Fejezet.

A fenntartott esetekrl s a szerzetbl való elbocsátás okaii-ól.

1. A. szerzet konstitutióiban nyíltan megoeve-
zett eseteken kivül

, melyekben csak maga a snperior,

vagy ennek, engedélyével a rendes gyóntató absolvál-

hat, idetartoznak még a sodornia, paederastia , vér-,

fertöztetés, bázasságtörés , bujálkodás és valamely

férfinak vagy nnek szemérmetlen fogdosása. 'Ezen-

kívül az is, ba valaki, bármely okból, bármely alka-

lommal, s bármily módon valamit a szerzet s annak

becsülete és baszna ellen vétene ,
—

melyek egyszers-

mind igazságos okot nyújtanak az elbocsátásra.

2. Ha valaki effélét a gyónásban bevall, mind-

addig fel ne oldoztassék, míg meg nem ígérte, bogy:
ázt a gyónáson kivül maga vagy . gyóntatója által a

superiornak felfedezi. Erre a superior fogja elbatá-

rozni, amit a szerzetre nézve elnyösnek tart: és lia

biztosan lebet remélni, bogy a bn titokban tart-

ható , akkor a bnös megfelel vezeklésre Ítélend
,

ellenkez esetben azonban . gyorsan elbocsátandó. A.
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gyóntató azonban óvakodjék a gyónónak niegmon-

dani, hogy az elbocsáttatás veszedelme fenyegeti.

3. Ha valamely szerzetesi gyóntató valamely
nem a szerzethez tartozó személytl megtudja, hogy
az egj szerzettaggal gyalázatos cselekedetet követett

el, akkor e személyt mindaddig ne absolválja, míg
a gyónáson kivül annak nevét fel nem fedezi

,
akivel

vétkezett. Ha megnevezte , azonban szintén ne absol-

váltassék, míg esküvel nem kötelezi magát arra,

hogy az esetet a szerzet engedélye nélkül senkinek

el nem mondja.
4. Ha két szerzettag követett el testi bnt

,

akkor az, ki azt elször bevallja, a szerzetben meg-
tartandó

,
a másik pedig elbocsátandó ; a megtartott

azonban úgy kínoztassék és bántalmaztassák , hogy
sorsát trhetetlennek találván, alkalmat szolgáltas-

son az elbocsáttatásra
, melyet rögtön meg kell

ragadni.

5. A szerzet nemes és kitn testületet képez-

vén az egyház kebelében, oly személyeket is eltávo-

líthat magából , kik a szerzet céljaira nézve többé

hasznosoknak nem látszanak, ámbár kezdetben azok

voltak. Erre könny lesz alkalmat találni , ha az ilye-

nek szünet nélkül gyötörtetnek , hajlamaikban minden

-lépten-nyomon megsértetnek, barátságtalan fnökök

alá helyeztetnek, s tanulmányoktól és egyházi hiva-

talos mködéstl mindaddig visszatartatnak, míg elé-

gedetlenekké nem lesznek.

6. Azokat sem kell tovább a szerzetben megtar-

tani, kik nyíltan fellázadnak, a superiorok ellen
, tegyék



ezt bár nyilvánosan vagy titokban, Mk szerzettagok-

nál, fkép külsknél, panaszkodnak, valamint azo-r

kat, kik bels vagy küls szerzettagok eltt a szer-,

zet eljárását a világi javak szerzése vagy kezelése
'

körül, vagy más
'

rendszabályait , például a szerzet,

iránt nem barátságos vagy belle elbocsátott szemé--

lyek megnyerésére vagy elnyomására vonatkozókat'

kárhoztatják; végre azokat is, kik velenceiekkel, fran^

ciákkal s másokkal, kik szerzetünket elzték és nagy
mértékben megkárosították, mulatnak, vagy ket,
védelmezik.

7. Az elbocsátásra kiszemeltek elbb minden-

képen a legnagyobb mértékben nyugtalanítandók. Tá-

volíttassanak el megszokott hivatalos kötelességektl ,

csatoltassanak társul hol éhez
,
hol ahoz *) ; eközben

rovassanak meg, bármily jól végzik el dolgukat, s

ez ürügy alatt új társ mellé soroztassanak ; a legcse-

kélyebb mulasztás esetében, melyet elkövetnek, súlyos

büntetések szabassanak rajok, részesüljenek nyilt

megrovásban, míg türelmöket nem vesztik, s végre

bocsáttassanak el, mint oly subjektumok, kik máso-

kat megrontanak ,
de a kicsapatás olyankor történjék.,

midn legkevésbbé gondolnak reá. Ha valamely szer-

zettagról biztosan azt lehet várni, hogy püspökké fog

kineveztetni, vagy valamely más egyházi méltósággal

felruháztatni, akkor rá kell t kényszeríteni, hogy a

*) Szabály a szerzetben , hogy társalkodóul mindeniknek

egy más szerzettag kijelöltetik; a superiornak a provinciális, a

provinciálisnak a generális jelöli ki sociusát; a jezsuita nem
f választhat magának szerzetébl társaságot.



rendes szerzetesi fogadalmakon kivül még egy mást is

tegyen ió
,

t. i. azt, hogy a szerzet institntiöiröl min-

dig, jót fog gondolni és beszélni
, hogy soha mást ,

mint szerzetünkbélit, gyöntatdul nem fog használni,

és hogy semmi csau némileg fontos, esetben nem fog

intézkedni anélkül , hogy elbb a szerzet véleményét

meg ne hallgatná. Mintán Toletus bíbornok e sza-

bályt nem követte ,
a szerzet a szentszéktl kieszkö-

zölte
, hogy szabadkmíves és templomos be ne fogad-

tassák. Aki e fogadalmat nem akarja letenni
,

. az
,

bármily magos állásra jusson, mint a szerzet leg-

mérgesebb ellensége, taszíttassák ki belle.
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XV. Fejezet. i

Miként kell a világ eltt úgy tennünk, mintha a gazdagságot

mégvetnök.

Nehogy a* yilág azzal vádoljon , hogy túlságos

szeretettel viseltetünk a gazdagság iránt , jó lesz kó-

ronként csekélyebb adományokat, melyek a szerzet-^

nek
,

tett szolgálatokért kináltatnak , visszautasítani ;

ámbár tanácsos azoktól, Mk teljesen hozzánk ragasz-

kodnak, a legkisebb adományt is elfogadni, nehogy

kapzsisággal vádoltassunk, mint olyanok, kik csak

nagyobb ajándékot fogadnak el. A templomainkba
való temetkezést kisebb emberektl meg keU tagadni,

nehogy a halottak nagy száma azon színben tüntessen

fel bennünket
,
mintha gazdagságra néznénk

,
s nehogy

azon ajándékok , melyeket a halottaktól kaptunk ,
köz-

tudomásra jussanak. Özvegyekkel és más oly szemé-

lyekkel, melyek vagyonuk nagy részét már átadták

a szerzetnek, rövidebben s. egészben véve nyersebbéi]

kell elbánni
,
mint másokkal. Épen igy kell tenni

azokkal ,
kik a szerzetben vannak

, magától értetödr

vén azonban, csak akkor, ha javaikról a szerzet
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javára már lemondták; szütség esetében a szerzetbl

elbocsátandók ,
de a lehet kímélettel, hogy legalább

annak egy részét, amit a szerzetnek adtak, hátra-

hagyják, vagy legalább végrendeletileg reá hagyo-

mányozzák.
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XVI. Fejezet.

Miként kell szerzetesekkel és fogadalmasokkal elbánni.

A gyóntatok és prédikátorok vigyázzanak, ne-

hogy apácákat megsértsenek vagy nekik alkalmát

nyújtsanak a szerzetnek eUenáUni ; ellenkezleg , gon-

doskodjanak az ellenkezrl, igyekezzenek a zárda

fnöknk kegyét megnyerni, hogy legaláhh rendMvüli

alkalmakkor nálok gyóntathassanak és prédikálhassa-

nak, ha úgy találják, hogy beszédeik szívesen hall-

gattatnak. Mert tekintélyes és gazdag apácazárdák

sokat használhatnak a szerzetnek, részint közvetlenül,

részint tagjaik s lakóik harátai és szülei által, oíy

módon, hogy a szerzetek fnökeinek ismeretsége útján

lassanként az egész országgal ismeretségbe és barát-

ságba juthatunk.

Másrészt azonban ni fogadalmasainkat vissza

kell tartóztatni az apácazárdák látogatásától, nehogy
ezeknek életmódját megkedveljék, s igy szerzetünk

azon reményében, hogy egész vagyonukat megkapja,

csalódjék. Ai'ra azonban rá kell venni ket, hogy

gyóntatójuk kezébe a szüzesség és engedelmesség fo-
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életmód által az els egyház erkölcseit, utánozzák,

.miután a világot a házbán hagyják világítani s nem

rejtik véka alá, ami felebarátaikat megfosztja az épü-'

.letes példától és saját lelkökre áldást nem .hoz ,
—

nem is emlitve azt,,, hogy az evangéliomi asszonyok

példájára Krisztussal, barátai képében, vagyonuk által

jót tesznek. Végre a gyóntató beszéljen el és fejtsen

ki elttök mindent
,

amit a . zárdai élet ellen csak

mondani, lehet. Az ily tanításokban azonban csak a

hallgatagság pecsétje alatt részesítsék ket, nehogy
efféle beszédeik a szerzetesek fülébe jussanak:
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XVII. Fejezet.

Á szerzet elmozdításának eszközeirl.

1. Minden szerzettag" mindenekeltt azon legyen^

hogy csekély jelentség dolgokban is mindenbén egy-

véleményen legyenek, és legalább kifelé, egj érte-

lemben beszéljenek. Ily módon, bármily zivatarok

dúljanak a külvilágban ,
a szerzet mindig biztosan fog

szaporodni és ersödni.

2. Mindenki világolni igyekezzék tanai és pél-

dája által
, hogy a többi szerzetesek

, fkép a világi
*

papság, mint a lelkészek és mások tekintélye csök- ;

kenjen s a népben azon kívánság támadjon, vajba

mindent csak a mi szerzetünk tagjai végezhet- .

nének el; nyiltan kell hirdetni, hogy a lelkészeknek,

csak igazgassák jól hivatalukat, nagy tudományra
nincs szükségök; hiszen a szerzet ersen támogat-

hatja ket tanácsával, s ez oka, hogy oly nagy súlyt-

helyez tagjainak tudományos míveltségére.

\ 3. Királyokat és fejedelmeket azon tannal. kell

lépre csalni, hogy a mostani viszonyok közt a ka-

tholikus hit politikai közremködés nélkül fenn nem-
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módon a nagyok meg fogják kedvelni a szerzet tag-

jait s ket belevonandják titkos tanácsukba.

4. Kedvökben lehet járni azáltal is, hogy min-
den oldalról a legolvasottabb s legbiztosabb ujdonsá-

; gokkal szolgáljunk nekik.

5. Nem csekély hasznunk lesz abból is, ha a

szerzetet óvatosan és titokban, a nagyok és fejedel-

mek viszálkodásai és ereiknek kölcsönös gyöngítése

által igyekszünk erösbíteni. Ha azt vesszük észre,

; hogy a két fél hajlandó megegyezni , a szerzet siessen

Mbékülésöket elmozdítani
, nehogy más részrl meg-

•elztessék. Minden áron el kell hitetnünk úgy a

. nagyokkal, mint a néppel, és pedig már az anyatejjel

együtt beléjök kell oltatnunk, hogy a szerzet, isten

különös rendelete által emeltetett oly magosra, Joa-

qhim apát jóslata szerint, és pedig azon célból, hogy
a szorongatott egyházat az eretnekektl megmentse.

Á nagyok és püspökök kegyét arra keU hasz-

nálnunk, hogy lelkészségeket s alapítványokat nyer-

jünk s a papságba jobb szellemet olthassunk, mely

egykor püspökeivel határozott szabály szerint élt és a

tökéletesség után törekedett
,
s végre törekedjünk apát-

. ságok és prelaturák után , minket ,
ha megüresednek,

, a szerzetesek lustaságának és ostobaságának felhasz-

nálásával nagy fáradság nélkül fogunk kaphatni. Áltál-

jában, nagy elnyére válnék az egyháznak, ha min-

den püspökség szerzetünk birtokában volna, st ha

még a szentszéket is kezünkbe kaphatnók, fkép ,
ha

_ a pápa minden egyházi vagyon ura volna. Ez okból a
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szerzet vagyona, eszélyesen és titokban, folytonosan

szaporítandó, és nem esik kétség alá, hogy ennek

folytán az egyház mindig aranynapokat fog élni s isten

mindenre kiterjed áldása által fog kisértetni.

Ha nem remélhetjük e cél elérését , akkor
,
min-,

tán botrányoknak koronként történniök kell
,
koronként

döntsük fel az állami rendet és aztán buzdítsuk a feje-"

delmeket arra, hogy ezen a fejedelem és nép közti

visszataszító háborúság leküzdésére szerzetünk tagjait

hívják meg titkos tanácsukba: hogy ekként á szerzet ,
^

mindenfell segélyül hivatván, a nyilvános kiengeszte-

ldés létrehozására felhasználtassék s mint a közjó

elmozdítója az els egyházi javadalmakkal és mól-

tóságokkal jutalmaztassék. Yégre a szerzet, ha már

tekintélyre jutott s a fejedelmek kegyét megnyerte,

arra törekedjék, hogy azok, kik nem szeretik, leg-

alább féljenek tle.

Jezsuiták t5rt. VI. J^J^
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II.

Eg'y keresztyén liös!

Az elmult év hazánkban egy új adattal járult

a Jézus-társaság szellemének ismertetéséhez, mely
találóan jellemzi azon fanatikus, esztelen és egy-

szersmind keresztyén-ellenes szellemet, mely e tár-

saságban uralkodik. Közöljük e tárgyról azon cikket,

melyet a fentebbi cim alatt Toldy István irt a „Pesti

Naplóba'
'

s melyet egész terjedelmében magunkévá
teszünk. A eikk igy szól:

„Egy keresztyén hs ! E cim alatt a „Magyar
Állam" egy bizar történetet beszél el , mely nevet-

séges volna, ha kezdete oly szánalomra méltó, közepe

olf undorító és vége oly szomorú nem lenne. Van t.

i. Kalocsán a törvény engedélye nélkül, a közvéle-

mény ellenére
,

de Haynald érsek úr kiváló protec-

tiója alatt egj jezsuita coUégium ,
s e coUégiuranak

volt egy tanára, kinek a „M. Állam" szerint kis
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ujjában volt a. yilág minden tudománya. Páter Beiu§—
igy Mvtát a szerencsétlent — e hó elején, midií

a járvány Kalocsán is ersóbben lépett fel, elhatár

rozta, bogy „ha az Úristen a társaságból vagy a

városi igazakból áldozatot kivan
, önmagát e czélra a;

szent misében istennek felajánlja."
-

A Jézus-társaság constitutiói szerint azonban

ezt fnöke engedelme nélkül nem tehette- Elment^

tehát rectorához
, egy Brandis nev jezsuitához, közié

vele szándékát s a rector az ajánlatot elfor;'

ga.dta.

S vájjon mikép hajtá végre P. Belus határoza-;

tát? — Eljárt a cholerabetegéket
— nem gyógyít :

tani, hanem a haldoklók szentségeivel ellátni. Egy;

ily cholerabetegnek beteg organismusa azonban be;

nem fogadta a szent ostyát,
— hanem kihányta, mire-

a jezsuita, hogy az úr testét „a megszentségtelení-'

téstl megóvja", az ostyát
— maga megette.

— Más--;

nap maga is megkapta a járványt, és belehalt. J

Eddig a történet. A „Magyar Állam" nagy sza-i

vakkal zengi az elhalt jezsuita dicsségét és sok ha- ;

sonló derék papot kivan az egyháznak.

;

De én kérdem, miként trhetünk meg magunk'
közt oly társaságot, melynek kebelében , melynek"

ápoló keze alatt az emberi elme ily borzasztó tém-'

•takra vetemedhetik ?

Nem akarom a szerencsétlennek síri nyugalmát
zavarni. Páter Belus elmebeteg volt, betegségé :

a vallási rültség. Az ily inség mindig igényt;

'. .' : 11* ':;-5
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tarthat részvétünkre / kivált lía, mint a jelen eset-

ben ,
a koporsónál végzdik.
Páter Belus nem volt bnös

,
hanem áldozat ;

s ma egy kiszenvedett áldozat. Számára nincs egye-

bünk a részvét visszaemlékezésénél ,
— de azoktól

,
kik

övéi közül fennmaradtak, azoktól, kiknek körében

.ezen élet fejldött , mely ily tragikus végre vezetett
,

azoktól, kik tanaikkal, befolyásukkal e lelket az

rültség ezen fokáig tudták csigázni ,

— azoktól mé-

lyen megbotránkozva kérdezzük: mikor fognak meg-
sznni a levegt amerre járnak megmérgezni?

Az egyház története telve van a vallási rült-

ség legirtóztatóbb kitöréseinek eseteivel. Volt id
,

melyben az járvány volt;
,

s ezrek és ezrek hulltak

el áldozatai gyanánt. Ma már azon szellem, mely

epidemicussá tette e kórságot , megsznt , s ha még
ma is történnek hasonló dolgok , ezeknek okát csu-

pán az illetnek rajongásra hajlandó lelkében aligha

kereshetjük. Páter Belus kétségkívül ábrándos haj-

lamú vallási rajongó volt, de e tulajdona, a felvilá-

gosodás ,
a józan ész századában nem taszíthatta

volna e sötét rültség karjaiba, ha rósz végzete nem •

viszi egy társaság körébe , melynek kebelén a valódi
'

vallásosság meg nem terem , mely csak hitetle-

ne k e t é s r a j o n g ó k a t n e v e 1.

Mert vájjon találuiik-e a valódi vallásosságnak

"csak nyomára is e szomorá történetben? Páter Belus

azt hiszi, hogy Kalocsát megmentheti a cholerától,

ha magát istennek engesztel áldozatul be-

mutatja. ,
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Vájjon Krisztus élete és tanai, vájjon az evan-rí

gelium mutat-e fel csak egy momentumot is, niel^

alapjául szolgálhatna e kegyetlen felfogásnak ? Az*

ókori pogány vüág tartotta ily igazságtalan, vétg

rengz despotának istent, kinek haragját csak ,e^J
ártatlan áldozat .élete engesztelheti meg, -—

s|

kereszténység megirtózott e felfogástól és a szer^tét|

istenét hirdette a világnak. i '

|:

De nemcsak az elhatározás ,
hanem annak vég-fí

rehajtási módja is jellemz a jezuitismus vallási néze^^

teire nézve. Ha Páter Belus a betegek ápoÍásában|

és gyógyításában vesztette volna el életét,
— a felér-?

baráti szeretet áldozata
,
a keresztény m -i

r á 1 hse lett volna. E helyett a szent ostyát adta.;

be betegeinek ,
és — a többi sokkal undorítóbb ,

sem-i

hogy még egyszer elmondjuk.
'

. . :á

A vallási rajongás legsötétebb neme egyesül e

tettben a jezuitismus vallási Mvolitásával
, mely íaí

vallás lényegét a külsségekben látja s a szeretet:

kötelességét nem a valódi jótevés ,
hanem a szentség;

feladása által véli legjobban teljesíthetni.

Az els jezsuiták viselt dolgaiban olvassuk
, hogyi

önfeláldozásukat és alázatosságukat bebizonyitandók^;

a kórházban a betegek sebeit ajkaikkal szítták ki
, és^

ma egy jezsuita ezzel egy fokon álló undokságra vete4.

medik. Nem bizonyitja-e ez eléggé, hogy e társaság

nem változott, hogy rósz tulajdonaiból, nem veszteti?

semmit, hogy az elmekórság legveszélyesebb nemé-:

nek, a vallási rjöngésnek ma is termékeny talaja?
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fben fejtegetni. Csak két szavam van még, az egyik

a kath. szülkhöz, a másik, a magyar kir. áliam-

^ ügyészséghez.

Á kalocsai jezsuita . gymnásium társadalmunk

-egj csekély, félrevezetett része eltt azon hírben áll,

iógy kitn iskola. Páter Belus e gymnásium fels

osztályaiban, a „M. Á," szerint a physikát ta-

ni 1 1 1 a. Kell-e még valamit mondanunk annak

illüstrálására , mily nyomorultnak kell ez intézetnek

lennie
,
— ha tudjuk , hogy a természettant

, egyikét

k legjózanabb tudományoknak, egy elmebeteg adta

benne el? Elképzelhetjük, hogy az oly észjárás,

.mint P. Belusé, mivé ferdíthette a terrnészet tudo-

^ Hiányát ,
s errl fogalmat alkothatunk , magunknak

arról,, mivé teszik Kalocsán a többi tantárgyakat!

;

'

Ily esettel szemben vájjon szükség-e demon-

strálni, hogy minden apa, ki ily intézetbe küldi fiát,

bnt követ el a társadalom
,

b n t s a j á t g y e r-

m e. k é ellen, mert olyanok körmeibe adja ,
kik

kevés, kivétellel hitetlen és elvtelen bábokat vagy

elmebeteg rajongókat nevelnek a reájok bizott egész-,

séges lelkekböl?

Az apákon kivül e dolog mindenekfelett az

áílamügyészt érdekelheti.

.; Á Jézus-társaság constitutiói szerint ininden

jezsuitának oly gépi, akaratnélküli eszköznek kell

lennie fnökei kezében, mint a „bot vagy a hulla",

— ezek a constitutiók szavai. (Inst. Soc. Jesu. B.

YI. e. 1. §.1.) Páter Belus tudta,' hogy szán-
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dekát csak elöljárója engedelmével hajthatja végre,

és hozzá .folyamodott. És mit tett a rector
,

Páter

Brandis?

Ha Brandis úr nem szenved ugyanazon beteg-

ségben, melyben P. Belus veszett el, be kellett lát-

nia, hogy rülttel van dolga, ki tulajdonképen az

öngyilkolásra kér tle engedélyt. Brandis úr ^

tudta, hogy P. Belus öngyilkos tervét csak úgy fogja

végrehajtani, ha beleegyezik.

Es Brandis úr beleegyezett; megengedte a sze-

gény elmebetegnek, hogy magát senkinek hasznot

nem tév módon elveszítse.

Más szóval: Brandis úr bnrészes e

h a 1 á 1 s t ö r t é n e t b e n.

Nincs ugyan büntet codexünk s én megval-,

lom, nem ismerem criminális praxisunkat annyira,

hogy meg tudnám mondani , mely törvény , vagy mely

törvényszéki szokás alapján lehetne ez embert bepe-

relni; de annyit tudok, hogy ha világi ember, kinek

hatalmában áll egy szavával egy embert az öngyil-

kolástl megmenteni, ezt elmulasztja, ha világi em-

ber ily módon másnak halálát okozza, azt

tudom
, hogy az ily ember még Magyarországon sem

kerülné el büntetését. S vájjon a jezsuita fnök, M
„korlátlan" parancsoló és tiltó hatalmát ugy hasz-

nálja fel, hogy vele alattvalójának halálát mozdítja,

el, vájjon e jezsuita ellen nem volna a magyar

igazságszolgáltatásnak fegyvere?
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Páter Belusnak béke hamvaira! Fájlaljuk az

áldozatot; részvétünk az övé. De türheti-e tovább

békével Magyarország e társaságot , melynek csak

í)n vagy rjöngés jelöli lépteit ?

Feléljen meg e kérdésre a törvényhozás.
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m.

A Jézus-társaság" generálisai-
nak névsora.

1. Loyola Ignác, spanyol. Yál. 1541. apr. 19.
;

meghalt. 1556. jul. 31.

2. Laynez Jakab, spanyol. Vál. 1558. jul. 2. ;•

meghalt 1565. jan. 19. . J

3. Borgia Ferenc, spanyol. Vál. 1565. jul. 2. í

meghalt 1572. okt. 1. ysS

4. Mercuvian Eberhard, belga. Vál. 1573. apr.

28. meghalt 1580. aug. 1.

5. Aquaviva Klaudius , nápolyi, Vál. 1581.

febr. 19. meghalt 1615. jan. 31.

6. Vitelleschi Mucius, római. Vál. 1616. nov.

15. meghalt 1645. febr. 9.

7. Caraffa Vince, nápolyi. Vál. 1646. jan. 7.'

meghalt 1649. jnn. 8.

8. Piccolomini Ferenc, flórenci. Vál. 1649. dec."

21. meghalt 1651. jun. 17.



9. . Gotiofradi Sándor, római. Vál. 1652, jan.

21. meghalt 1652. márc. 12.

. 10. Nickel Ooswin , német. Vál. 1652. márc.

17. meghalt 1664. jul. 31.

11. Oliva Pál János
^

olasz. Vál. 1664. jul, 31.

meghalt 1681. nov. 2Q.

12. Noydle Károly, belga. Vál. 1682. jul. 5.

meghalt 1686. dec. 21.

13. Gonzales Thirsus^ spanyol. Vál. 1687. jnl.

6. meghalt 1705. okt.' 27.

14. Tamhtirini Mihály, modenai. Vál. 1706.

jan. 31. meghalt 1730. febr. 28.

- 15. Betz Ferenc, cseh. Vál. 1730. nov. 30.

meghalt 1750. nöY. 19.

16. Visconti Ignác, milanói. Vál. 1751. jul. 4.

meghalt 1755. máj. 4.

17. Centurioni Alajos, genuai. Vál. 1755. nov.

30. meghalt 1757. okt. 2.

18. Bicci Lrinc, flórenci. Vál. 1758. máj. 21.

meghalt 1775. nov. 23.

19. Cernievitz Staniszló, lengyel, generálviká-

rius Oroszországban. Vál. 1782. okt. 17. meghalt

17815. okt. 27.
;

20. LimMewitz Gábor, lengyel. Vál. 1785. okt.

27. meghalt 1798. nov. 10.

21. Karén Xav. Ferenc, lengyel. Vál. 1799

febr. 1. meghalt 1802. jul. 10.

22. Gruber Gábor, német. Vál. 1802. okt. 10-

meghalt 1805. márc. 26.



23. Brzojowshy Tádé, lengyel. Vál. 1805. sept.

2. meghalt 1820. febr. 5.

24:. Fortk Alajos, veronai. Vál. 1820. okt. 18.

meghalt 1829. jan. 27.

25. Rootkaan János, amsterdami. Vál. 1829.

JTÜ. 9. meghalt 1853. máj. 8.

2Q. Beckx Péter, belga. Vál. 1853. jul. 4.
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saság ellen. — A jezsuiták megbuktatják a Bourbonokat. . 5

LIV. Fejezet. Kiüzetésök a júliusi forradalom által. —
Yisszalopódznak. — A jezsuiták harca az egyetem ellen. — A
síOtó és a kamrák ellenök. — Színleges eltávolításuk. — Az

1848-iki forradalom. . . . . . , 33

IV. Fejezet. Betolakodásuk Sveicba. — Üzelmeik. —
A Sonderbund polgárháborúja.

— Kiüzetésök. . .48
LVI. Fejezet. Bécsben. — Üzletök az asszonyokkal. —

Metternich és a jezsuiták.
— Galíciában. — A birodalom egyéb

tartományaiban. . . . . . .57
LVn. Fejezet.. 1848. — A jezsuiták kizetnek Francia-

országból, Sardiniából, Nápolyból, Siciliából, az egyházi állam-

ból, Bajorországból, Austriából. — A reactió által visszahozat-

nak. — Becsempészésök Magyarországba. . . . 64.,

LVni. Fejezet. Görögországban.— Amerikában. — Chi-

nában— Kelet-Indiában. — Algírban. , . -73



. Lap.
LIX. Fejezet. A forradalom után. — A jezsuiták uralma

az egyházban.
— Kiözétésök Németországból 1872. — A je-

zsnitakérdéB Magyarországon. . . . . .83

Függelék.

I. A jezsuita „aranjrtanácsok." . . .103'

n. Egy keresztyén hös. . . . . 166

ni, A jezsuita generálisok névsora. . . . 173



ASBÓTH LAJOS emlékiratai az 1848 és 1849-
dik mag-jarországi hadjáratból 2 kötet. Ára 3 frt.

Seingalti CASANOVA JAKAB emlékiratai és 'ka-

landjai. Fordította Halasi 0. Egy-egy kötet 80 kr.

CONSTANT BENJÁMIN
,
az alkotmányos politika

tana és a miniszteri felelsség. FordJ Perlaky S.

Ára 1 frt. 20 kr.

CSENGERY ANTAL, történelmi tanulmányok.
Lkot. Ára 2 frt 12 kr.

DÁNIEL GÁBOR
,
történelmi kalászok 1603—1711.

A vargyasi. Dániel-család irat-tárában lev na-

gyobbrészt eredeti kéziratok ntán. Szerkeszti Taly
Kálmán. Bethlen Gábor , Kemény János , . Béldy
Pál és II. Eákócy Ferenc sajátkez leveleinek

könyomatú másolataival. Ára 2 frt. 40 kr.

PEJÉR
"

GYÖRGY
,

utolsó értekezletei a magya-
rok srokonairól. Ára 1 frt 6 kr.

Ugyanezen miibl egyenkint is megszerezlketök :

, A kunok eredete. Ára 72 kr.

A kazárokról. Ára 54 kr.

HAAN LAJOS, evang. lelkész. Békésvármegye haj-
dana. 2 kötet. Ára 5 frt.

Külön az egyes kötetek :

I. kötet. Történelmi rész, magyar nyelven.
Ára 2 frt.

II. kötet. Oklevéltári rész, latin nyelven. 3 frt.

IVÁ.NPI EDE
,

tanár
, Magyarország és részeinek

címerei számos színezett érem- és czimer-áb-

rával. A pesti egyetem által koszorúzott pá-

lyam. Ára 4 frt.



HORVÁTH MIHÁLY, magyar történelmi" rajzok.
.';-," Ára 3 frt.

'HORVÁTH MIKLÓS, Törökország fvárosa. 1 frt.

ÍELALLAY FERENC ,
a pogány niagyarok vallása ,

ötven aranynyal jutalmazott mythologiai pálya-
munka. Ára 3 frt.

A kiegyenlítés, okmánytáras tör-
ténete. 2 füzet. Ára 2 frt.

' LLORENTE és GALLOIS
,
a spanyol inquisitió tör-

ténete 2 kötet, franciából. Ára 1 frt 20 kr.

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYEI, közjogi
-

fejtegetésekkel és felvilágosításokkal. Ára 1 frt.

MACHIAVELLI MIKLÓS, értekezések Titus Li-

vius római történetének X. els könyve fölött.

Magyarította Pados János. Ára 3 frt 40 kr.

MONTESQUIEU, a rómaiak nagysága és hanyat-
lása, azoknak politikája a^vallásban. Magyarí-

. - totta Pados J. Ára 1 frt 42 kr.

PAP DÉNES
,

Parlament Debrecenben 1849-ben.

. ,; 2 kötet. Ára 4 frt.

1

FÓTEMKIN ÖDÖN
,
1849. évi magyar hadsereg

f' feloszlásának okai az aradi és temesvári tábo-

I

rozással. Ára 1 frt 80 kr.

ív QUINET EDGÁR
,

a forradalom. Franciából fordí-

|:;
totta Gróf Károlyi Tibor, 2 kötet. Ára 5 frt.

}

SZALAY LÁSZLÓ, a horvát kérdéshez. 80 kr.

:.:' Magyarország története, 6 köt. Ára mind a

6 kötetnek 23 frt 12 kr.

i
—'—' Ugyanaz I— V. kötet. Díszkötésben 22 frt 42 kr.

i

'— — Második Kákócy Ferenc bujdosása. I. kötet 1.

I

és 2. füzet. Ára 2 frt 40 kr.

|—>- Erdély és a Porta. 1567-1587. Ára 3 frt.

^..l
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