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Előszó

„Sokan törekedtek – gyűlölködő beszédekkel – arra, hogy távol tartsák Jézus Társaságát a pa-
taki rezidencia elfoglalásától, de miután a Nagyságos Fejedelmek saját tapasztalatukból meg-
győződtek az emberek rólunk alkotott véleményének hamis voltáról és a mi buzgalmunkról  
a vallási teendők ellátása terén, úgy gondolták, hogy mi a pataki megtéréseket jelentősen elő fog-
juk mozdítani, ezért elhatározták visszatérésünket.”1 E szavakkal kezdődik a Jézus Társasága 
sárospataki rendházának 1663-ban elkezdett Historia Domusa. Tokaj-Hegyalja és Sárospatak 
viharos történelmi eseményei közepette, viszontagságosan induló évek ellenére a rend száztíz 
évig tevékenykedett Sárospatakon és környékén. Tevékenysége máig meghatározó nyomokat 
hagyott Északkelet-Magyarország szellemi arculatán. Az akadémiát és gimnáziumot működ-
tető kassai, a gimnáziumot létrehozó és oktató, nevelő, hitéleti szervező munkát végző eperjesi, 
egri, gyöngyösi, ungvári rendház mellett Patakon is gimnáziumot indítottak szinte a megtele-
pedéssel egy időben. Az iskolai színjátszással, a hitélet új típusú közösségeinek (Agonia Christi 
Társulat, Mária Congregáció) megszervezésével, a fejedelmi családtól a császári katonaságig,  
a habán telep családjaitól a Bodrog partján táborozó cigányokig minden társadalmi rétegre ki-
terjedő lelkigondozói munkájukkal átalakították, sok tekintetben máig meghatározták Sáros-
patak felekezeti és kulturális életét.

Az egykori sárospataki jezsuita rendház épülete ma plébániaház. Mellette, részben az egykori 
jezsuita gimnázium falaira építve áll a Római Katolikus Egyházi Gyűjteménynek otthont adó 
Szent Erzsébet Ház. 

A megtelepedés 350. évfordulójára emlékezve, 2013-ban a Sárospataki Római Katolikus Egyház 
és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény az MNM Rákóczi Múzeumával közösen művelődés-
történeti konferenciát szervezett, melynek egyik célja volt, hogy a város történetében eddig nem 
kellő hangsúllyal megjelenő katolikus megújulási folyamat a tudományos kutatások témájává 
váljon.

1  Historia residentiae/Annuae Litterae 1663–1753 (Pro annuis…) ELTE EK Kt. Ab 95/1. Ezúton is hálás köszönetünket 
fejezzük ki Fábián Istvánnak és Fábiánné Kiss Erzsébetnek, akik a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény megbízásából 
a latin kéziratot számítógépbe írták és a szöveg nyersfordítását is elkészítették.

A konferenciához „Ad Majorem Dei Gloriam. Jezsuita emlékek az egri egyházmegyében” címmel 
kiállítás kapcsolódott. A kiállítás liturgikus tárgyakból, egyházművészeti alkotásokból, levéltári 
dokumentumokból és korabeli jezsuita kiadványokból készült válogatáson keresztül mutatta be 
a rend 17–18. századi jelenlétét, és szellemi kisugárzását a városban és az egri egyházmegyében.

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény – ami múzeum, könyvtár és levéltár – 2014-ben Folia 
Collecta címmel könyvsorozatot indított. Célunk az, hogy a tágabb régió katolikus egyházának 
sokszínű hagyatékát – ami Kuklay Antal gyűjteményalapító gyűjtőmunkájának, és az elmúlt 
évek intézményen belül folyó munkájának köszönhetően felhalmozódott – közkinccsé tegyük. 
Reményeink szerint a sorozat második köteteként megjelenő konferencia-kiadvány a jezsuita 
rend Sárospatakhoz kapcsolódó történetét feltáró munkáknak egyik lépése csupán, amit továb-
biak követnek majd.

2014 adventjén 
a szerkesztő
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