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Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzletei
ben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) 1900, Budapest V., József nádor
tér 1., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a H E L I R 215—96 162
pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: 128 F t . Előfizethető és példányonként megvá
sárolható az Akadémiai Kiadónál, 1054 Bp. V., Alkotmány u. 21. Tel.: 111-010 (pénzfor
galmi jelzőszám 215—11 488), az Akadémiai Kiadó Stúdium (1368 Budapest, Váci utca
22., tel.: 185—881), és a Magiszter (1052 Budapest, Városház utca 1., tel.: 382—440)
könyvesboltjaiban.

A szerkesztőség legfeljebb 1 ív terjedelmű és az MSZ 9651 szabványnak megfelelő kézira
tokat fogad el (egy oldalon 30 sor, soronként 60 leütés, jegyzetek a főszöveg után).
A tanulmányok rovatba szánt cikkhez 1 oldal terjedelmű tartalmi kivonatot is kérünk.
Különlenyomatok (legkevesebb 100 példány) a Kiadóhoz címzett, de a szerkesztőséghez
eljuttatott levélben rendelhetők, a korrektúra visszaküldésével egy időben.

SZELESTEI N. LÁSZLÓ

A jezsuiták történeti forrásgyűjtésének kezdetei
Magyarországon

Szakirodalmunk Hevenesi Gábor személyéhez kapcsolja a jezsuiták történeti
forrásgyűjtésének megindítását, tervezetének kidolgozását. 1 Érvvel, főleg pedig
adattal nem igazolt közhely az is, hogy ,,Hevenesi az egyháztörténeti kutatás
szükségességéről először Kollonich érseket győzte meg". 2
A kérdéssel foglalkozva meglepetéssel tapasztaltuk, hogy az eddig egyedüli
forrásként idézni szokott Modus mellett más egykorú tervezet és különböző
feljegyzések is fennmaradtak, s ezeket kutatóink nem vették figyelembe, holott a
budapesti Egyetemi Könyvtár nyomtatásban megjelent katalógusa már a század
elején jelezte létüket. 3
Valamennyi előkerült forrás a Kaprinai-gyűjteményben maradt fenn. A Modus a
B 42. jelzetű kötetben, jóval a feltételezett keletkezés utáni másolatban; a többi
részben Hevenesi kézírásával, de mindegyik a keletkezés idejéből, a B 72. jelzetű
kötetben.
Új forrásaink az alábbiak:
1. Hevenesi Gábor jegyzetei a Modus egyes fejezeteihez (pp. 422—423, 420, 574, 416) és a Projectum
plébániákra vonatkozó kérdéseihez (p. 417), cédulácskákra írva. Közlésük a jelen felsorolás sorrendjében
történik.
2. A Modus egy nem végleges változatához fűzött megjegyzések, fejezetenként (pp. 414-415). E
feljegyzéseket a Modus ma ismert változatának elkészítésekor felhasználták. 4
3. A Modus egy fejezetének kidolgozása, ismeretlen személytől. (Puncta civitatum et arcium — p.
428.)
1

HÓMAN Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században. Székfoglaló. Bp.,
1920. (A Szent István Akadémia Történelmi- Jog- és Társadalomtudományi Osztályának felolvasásai, 1.
kötet, 5. szám.) — Uő: A forráskutatás és forráskritika története. Bp., 1925. (A magyar történettudomány
kézikönyve, 1. kötet, 3/a. füzet.) — Uő: Kishevesi Hevenesi Gábor (A magyar történeti forráskutatás
úttörője). In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó negyedszázados kultúrpolitikai működésének
emlékére. Bp., 1925, 453 -462. — HÖLVÉNYI György: Hevenesi Gábor útmutatásai a történeti forrásanyag
gyűjtéséhez. [A Modus közlésével.] In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyve 6. Bp., 1972, 147—152. — Uő: A
magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend. In: MKsz 1974,232—248. — Vásáry István: A jezsuita Cseles
M ártón és a Julianus-jelentés. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. HORVÁTH János és SZÉKELY
György. Bp., 1974, 261 275.
2
A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANIOZAY Tibor. Bp., 1964, 410—411. —
KOSARY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980, 145.
8
Catologus manuscriptorum bibliothecae regiae Universitatis Budapestinensis. Tom. II. Pars III. Bp.,
1907, 698—699.
4
A Modus szövegét közölte HÖLVRNYI György. Ld. az 1. sz. jegyzetet. Teljes címe: Modus matériáé
conquirendae pro annalibus ecclesiasticis Regni Hungáriáé continuandis, a Gabriele Hevenesi S. J.
conpositus, et typis datus.
1 Magyar Könyvszemle 1987/li
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4. Projectum. Kész tervezet. A szerző és a másoló ismeretlen (pp. 583 586).
5. Propositio. A magyarországi egyháztörténet megírásáról. 5 A 2. számon említett megjegyzésekkel
azonos kéz írásával (pp. 604 605).

Az nyilvánvaló, hogy az Inchofer Menyhért által kezdeményezett kutatások 6
folytatásáról és külföldi példákat szem előtt tartó kezdeményezésről van szó. Az
1688-ban megalakult Collegium Historicum Imperiale, amelyre egyik szövegünk
hivatkozik, fő feladatának a német történelem annalisztikus feldolgozását tartotta.
Bécsben Lessing fejtette ki az uralkodónak és környezetének, hogy a Collegium
működése, forráskiadásai a jelen politikai és államjogi kérdések megválaszolásához
nagyon fontosak volnának. A «tagok közé azonban katolikusokat nem sikerült
beszervezni, pedig az elnökké választott Hiob Ludolf és Christianus Franciscus
Pauliini a jezsuiták kivételével őket is próbálták megnyerni az ügynek. 7
A Projectum végső megfogalmazója jezsuita. Hevenesi Gábor nehezen olvasható
feljegyzése (1. szám, Parochiae) azt bizonyítja, hogy e terv sem független tőle. A
Modushoz hasonlóan azzal kezdődik, hogy három forrásból lehet anyagot gyűjteni:
kiadott könyvekből, kéziratokból (ide sorolva a feliratokat is) és a hagyományból.
Különösen a kéziratoknál időz hosszan, felsorolva a szóba jöhető köz- és
magánlevéltárakat, figyelmét kiterjesztve arra a tényre, hogy az ország zavaros
történelme miatt sok anyag külföldre, főleg a szomszédos országokba került. A
szisztematikus számbavétel a vatikáni levéltártól és az országos intézmények
levéltáraitól a családi és plébániai levéltárakig terjed. A tradíció számbavételét
szintén helyesli, s tippeket ad annak gyűjtéséhez. Mindezek után felteszi a kérdést:
kiktől lehet várni az óhajtott anyagot.
Aztán következnek a célba vett intézmények levéltárainak vezetőihez intézendő
kérdések (nr. 8—15): a vatikáni levéltárhoz, a magyar kancellária levéltárához, a
káptalanok és konventek levéltáraihoz (az utóbbiak saját történetükre vonatkozó
kérdéseket is kapnak). Külön kérdésekkel közelitendők meg az egyházi levéltárak,
önálló fejezet foglalkozik a canonica visitatiókat folytató főesperesekkel, a
plébániákon található iratokkal és a családi levéltárak vizsgálóival.
A Propositio és a Modus előzményéhez való hozzászólás (5. és 2. sz.) azonos kéztől
származik. Azonos személy szólt hozzá a készülő adatgyűjtési tervezethez és — a
Collegium Historicum Imperiale céljait kifejtő Propositio ismeretében — a
magyarországi egyháztörténet megírásának módjához.
Kronologikus legyen a mű, amennyire lehet, akár a pápák, akár a magyar királyok
szerint. A részletkérdésekben is mindenütt hangsúlyozza a Propositio szerzője a
történetiséget, az időrend figyelembevételét. Például szól az intézményekről
8
A Propositio nem címe a közölt hozzászólásnak, csak hivatkozás a hozzászólás előtt a Collegium
Historicum Imperiale kiadott tervezetének címére. Az egyszerűség kedvéért a teljes 5. számon közölt
részt jelöljük vele.
6
INCHOFER, Melchior: Annales ecclesiastici regni Hungáriáé. Tom. I. Romae, 1664. A mű 1059-ig jut el
az események leírásában. A második, kéziratban maradt kötet az 1059 1109 közötti időkört öleli fel. Vö:
DOMMEKTH Dezső: Inchofer Menyhért küzdelmei és tragédiája Rómában. A magyar forráskritikai történetírás
megszületése és a Jézus Társaság meghiúsult reformja. In: Filológiai Közlöny 1966, 191 210.
7
A kérdésről részletesebben 1. SZELENTEI N. László: Irodalom- és tudományszervezés a 18. századi
Magyarországon. Kandidátusi értekezés, 1986. Kézirat. 1 2 - 1 5 . Ugyanitt a jezsuita történeti
forrásgyűjtésről is részletesebben szólunk, a forrásokat azonban nem közöljük.

A jezsuiták történeti forrásgyűjtésének kezdetei Magyarországon

163

(püspökségek, prépostságok, apátságok), a katolikus hit védőiről, a kolostorokról,
neves személyekről, a szentek tiszteletéről, a hitet is érintő közjogi kérdésekről,
áhítatgyakorlatokról, szobrokról és képekről, csodákról, iskolákról és szeretet
intézményekről stb. Többnyire nemcsak az anyag csoportosításához, hanem
gyűjtéséhez is ad szempontokat.
Az adatgyűjtési tervezethez való hozzászólás (2. sz.) fejezetei hűen követik a
Modus felépítését, végső megjegyzésében pedig a tervezetbe be nem illeszthető,
részben polgári történetíráshoz tartozó adatok gyűjtésére hívja fel a figyelmet. A
Modussz&l való összevetésből egyértelmű, hogy az általunk ismeretlen javaslattevő a
Modus olyan előzményéhez szólt hozzá, mely már a ma ismert elrendezésben állott.
Valószínű, hogy a Modus megfogalmazójának (hihetően Hevenesi Gábornak)
mások véleménye is rendelkezésére állt. Ezek közül maradhatott fenn a 3. számon
közölt feljegyzés.
+ g g
Az 1686-ban bíborossá kinevezett győri püspök, Kollonich Lipót, aki a
magyarországi közigazgatási reformok kidolgozására rendelt bizottság elnökeként
1688—1689-ben tervezetet terjesztett elő a felszabadított magyarországi területek
berendezésére,8 minden bizonnyal ismerte a Collegium Historicum Imperiale ügyeit.
Győri levéltárosa, Telekesi István kanonok éppen 1688-ban fejezte be az egyházme
gye történetének megírását és a káptalani levéltár rendezését.9 Kollonich nyilván
valóan tudta, és lehetetlenség volt nem éreznie mindennapi munkája során, hogy a
magyarországi katolicizmus megszilárdításának egyik fontos módja az, ha birtok
igazolások révén sikerül az egyházmegyéket és a szerzetesrendeket kedvező
helyzetbe hozni. Ehhez viszont komoly történeti munkálatokat kellett végeztetni.
Magyarországon e munkák elvégzésére a kormányzatnak — néhány kivételtől
eltekintve — szinte csak jezsuiták álltak rendelkezésre. A központi irányítású rend
megfelelő számú és felkészültségű személlyel rendelkezett. Rendházai, rezidenciái,
az általuk fenntartott iskolák révén, vagy csak mint missziós területre figyelve, jelen
voltak az egész országban. Mint hitterjesztőknek fel kellett mérniük a rájuk váró
feladatokat, meg kellett ismerniük a missziós területeken uralkodó viszonyokat, az
ottani felekezetek helyzetét.
A központi intézményekben (pl. a magyar kamaránál) lévő hivatalnokok e munka
elvégzésére kevesen lettek volna, s néhány kivételtől eltekintve képzettségük
színvonala sem volt megfelelő. Aztán meg valószínű, hogy a bécsi kormányzat, s
maga Kollonich is, jobban bízhatott az osztrák jezsuita tartományban élő
szerzetesekben, akik szervezetileg mintegy példaként szolgálhattak a központi
elképzeléseknek. Kollonichék az Einrichtungswerkben (1689) Magyarországot az
örökös tartományok közé akarták beilleszteni. A kamarai tisztviselők aktív
részvételére már csak azért sem lehetett gondolni, mert a felszabadított gazdátlan
birtoktestek nem a magyar kamara fennhatósága alá kerültek, hanem a bécsi udvari
kamaráé alá, s az értékesítette ezeket.10
8
A tervezet: Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn. Rövidített, a császár számára készített
változatát kiadta Theodor MAYER ( Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Sigmaringen, 19802,
90—135.).
• SZABAOY Béla: Telekesi István egri püspök, agyőri egyházmegye történetírója. In: Győri Szemle 1941,
1—17, 50—61, 129—142.
10
Erről es a birtokigazolasokról 1. NAOY István: A magyar kamara, 1686—1848. Bp., 1971, 29.
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A felszabadított magyarországi területek történeti forrásainak összegyűjtésére a
központi kormányzatnak nagyobb szüksége volt, mint a birodalom más területeiére.
Hogy ezen igény felmerülése és a történeti forrásanyag-gyűjtés hogyan függnek össze
és hozzáköthetők-e egyetlen személyhez (pl. Kollonich Lipóthoz, Szentiványi
Mártonhoz, Hevenesi Gáborhoz vagy esetleg máshoz), mai ismereteink alapján nem
tudjuk eldönteni. Annyi bizonyos, hogy a források közt bemutatott Projectum az
igény felmerülésén túl van már, átgondolt tervezet a forráshelyek rendszeres
számbavételére, s jezsuita szerző műve. Hevenesi szerzőségét nem tartjuk
valószínűnek.11 Czeles Márton nem, vagy nem csak a Modus, hanem inkább a
Projectum (esetleg előzménye) alapján kezdett hozzá római forrásanyag-gyűjtéséhez.
1693. június 17-én érkezett Rómába magyar gyóntatónak s hat évi kinntartózkodás
után, 1699. június 11-én indult haza. A gyóntatást csak 1694 húsvétján kezdte
meg.12 Bizonyára nem véletlen az, hogy éppen őt küldték Rómába, arról azonban,
hogy Kollonichnak, vagy Hevenesinek volt-e köze hozzá, nem tudjuk. 13
Czeles római tartózkodása a fentiek alapján nem nyújt kronológiai fogódzót a
Hevenesi-féle Modus keletkezéséhez, azaz létrejöttét nem feltétlenül kell Czeles
Rómába küldése előttre helyezni. Szentiványi Márton történeti műveinek megje
lenése (1699—1700) előtt nem valószínű, hogy végleges változatban készen volt.
Nyomtatásban való megjelenését sem tartjuk valószínűnek, bár a fennmaradt
másolat címében erre utalás történik. A kezdeti időszak egyik adatgyűjtője, a kor- és
rendtárs Szörény Sándor nem idézte műveiben.14
Hevenesi Gábor (1656—1715) több mint két évtizeddel fiatalabb volt Szentiványi
Mártonnál (1633—1705), aki őt is bizonyára utódai közé sorolta, amikor egyik
művében a történeti adatgyűjtésről írt, s öntudatosan kezdeményezőnek vallotta
magát. 15

11
Hevenesi 1692. október 12-től rektor és novíciusmester Bécsben. A jezsuiták évenkénti Catalogua
personaruma szerint 1703. szeptember 13-ig maradt e tisztségben. (Pannonhalma, Bencés Főapátsági
Könyvtár, 118. J. 1.) Elogiuma egyéb könyvek kiadása közt csak röviden emlékezik meg egyháztörténeti
anyaggyűjtéséről, kezdeményező szerepéről mit sem tud. „ . . . aliorum digna prelo opera stúdiósé
conquisivit, et publicae utilitati fecit, sua tarnen quaedam uti et operis immensi Históriáé Ecclesiasticae
Hungaricae centum et plures tomos complexa editio Authoris ipsius voluntate suspensa . . . " (Uo. 118. D.
18/1, 90- 94.)
12
MOXAY Ferenc: A római magyar gyóntatok. Róma, 1956, 102—105.
13
Az eddigi szakirodalom ezt szilárdan hitte. Czeles szerepéről különösen Dümmerth ír túlozva. (6. sz.
jegyzet.)
14
SZŐKÉN Y Sándor: Pannónia docta. Kézirat. Budapest, Egyetemi Könyvtár, Coll. Kapr. B. 14, 95—
99.
15
Szentiványi Márton úttörő szerepéről 1. SERFŐZŐ József: Szentiványi Márton munkássága a XVIII.
század küzdelmeiben. In: Jezsuita történeti évkönyv 1941. Szerk. GYENIS András. Bp., 1941, 5—175.
Különösen: 64 ^ J 5 . Ld. még a 7. jegyzetet, 58—60. — Szentiványi szóban forgó megjegyzése
(Continuatio . . . Tyrnaviae. 1700. RKM II2024. p. 58.): „ . . . in eundem finem sequentes Annotationes
hic appono, complementum verő ulterius, et perfectionem eorundem, successoribus relinquo, cum probe
sciam, non déesse jam aliqui qui in hoc Argumente strenue desudant, eruderando antiquissimas res
Hungáriáé, tarn Politicum, quam Ecclesiasticum, statum concernentes. Satis sit primam glaciem fregisse,
et viam aliis demonstrasse. Sic igitur." E megjegyzésből valószínűnek tartjuk, hogy a fiatalabbak
szervezkedéséről Szentiványi tájékozódott, esetleg ő maga is aktív szerepet játszott a tervezetek
készítésében.
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A végső formájában Hevenesi által megfogalmazott Modus általunk ma nem
ismert módon, közös munka eredményeként keletkezett. A Projectum szintén, s
mindkettő mögött meghúzódhatnak Kollonich érsek egyházpolitikai elképzelései,
melyek szerencsésen találkoztak a jezsuiták missziós feladataival és tudományos
ambícióival.
Jezsuita szerzőink a történelmet sokáig csak illusztrációként használták rendjük,
illetve a Regnum Marianum dicsőítésére. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
teológiai célú jezsuita történetírás már a 17. században komoly eredményeket
mutatott fel. Elég, ha a bollandistákra hivatkozunk, vagy Inchofer Menyhért
tevékenységére. Azt is jó szem előtt tartanunk, hogy Európában a tudomány
műhelyei már nem az egyetemek, hanem a különböző céllal megalakult akadémiák,
tudós társaságok. Dél-Németországban és a Habsburg birodalomban fontos szerepet
játszottak a jezsuiták, nagy befolyást gyakoroltak az uralkodóra és a kormányzatra.
Bármely cél megvalósításához (a történelemmel való szakszerű foglalkozáshoz is!)
megfelelő számú és képzettségű személy, szervezettség és anyagiak: mindaz
rendelkezésükre állt, amelynek hiánya miatt a korban oly sok akadémiai
próbálkozás futott zátonyra. Megfelelő kezdeményezés és központi jóváhagyás után
e rendben eleve adottak voltak az akadémiák nyújtotta előnyök.
Hazánkban e kezdeményezésnek a Hevenesi-gyűjteményben előforduló kezek
alapján egy tucatnál több munkatársát különíthetjük el, már az 1690-es években.
Többségük jezsuita szerzetes. A most ismertetett források alapján elmondhatjuk,
hogy már a munka megszervezése közös tervezés alapján történt, figyelembe véve a
jezsuita rend korábbi eredményeit (bollandisták, Inchofer) és a korabeli akadémiai
mozgalom törekvéseit (Collegium Historicum Imperiale) is.

FORRÁSOK
1.
Episeopatus
— A quo? quando fundati? Literae fundationales, vei si hae desint qua dote? qui benefactores?
quís vetus splendor an quando imminiuus, restitutus, locus an mutatur?
Fides catholica quomodo propagata? qua haeresi quando deformata? Qui eam Viri Apostoliéi
excoluerint? an ideo publico honore vei privato coluntur.
Quae amplitúdó, et limites Dioecesis? quae bénéficia? Fundationes incorporatae? Hospitalia? nunc vel
olim.
Quae successio episcoporum? Eorum nomen, genealógia, claritas virtutis aut eruditionis, acta, mors.
— Quae bullae pontificum, regum diplomata? privilégia? iura?
— Quis cultus B. V., Sanctorum peculiaris? an icônes miraculosae, quae earum origo? quae miracula?
— Quae . . . reliquiae? unde, quando allatae? quae devotiones, processiones stabiles?
— Quis literarum status? quae scholae, earum celebritas? qui libri editi? vel manuscripti.
— Synodi quando, ubi celebratae? qui interfuerunt? qui canones conditi?
— Quae religiones? quando introductae? quo fructu.
Insigne episeopatus. Capitulique unde.
— Qui viri floruerint inter Capitulares? in quo excelluerint? an etiam apud Exteros, et quae gesserint?
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— An virorum illustrium monumenta, epitaphia?
— Portenta aut prodigia, Vaticinia, apparitiones, illusiones?
Comitatus
— Quae eius amplitúdó? limites? Insigne, urbes, arces celebriores, quae de illis memorabilia. qui fluvii?
. . . Montes.
— Quae bénéficia Ecclesiastica? Regularia? Scholae? Xenodochia?
— Quae soli fertilitas?
— Quae naturae prodigia in lapidibus, aquis, minerabilibus? herbis.
— Quos viros genuerit, aluerit insignes? sanctitate? virtute, scientia, re bellica? artibus etc. etiam apud
externos.
— Quas familias celebriores continet? eorum splendorem, insignia?
— Quando fides catholica inducta, per quos propagata? quid passa, quae haereses, quomodo
subingressae?
Quae iura privata? consuetudines in magistratibus? privilégia.
— Quae bella? tumultus intestinos, quo damno, per quos excitatos aut sopitos habuerit.
— Poenae delinquentibus statutae?
Urbes, arces
— Nominis origo? a quo condita? quae munitio, situs? magistratus? ritus privati? iura? privilégia?
insigne, vêtus amplitúdó, splendor.
Quae monasteria, templa, icônes prodigiosae, reliquiae, scholae, hospitalia, eorum initium, progressus,
defectus. aliae fundationes, solennitatesf?].
— Quos viros insignes genuerit, aluerit? Qua celebritate? eorum acta, mors.
— Quos dominos? bella? oppugnationes? damna per incendia, eluviones, vastationes.
— Quis religionis status initio, mutatio, haeresis etc.
— Quae monumenta? inscriptiones, epitaphia? numismata naturae aut artis prodigia, memorabilia ibi
gesta ut concilia, comitia, synodi etc.
— Quae artes inventae, promotae etc.
— Quis ordo magistratus eligendi ritus et aliae consuetudines.
— Portarum, platearum . . . et unde origines.
Familiae
—
—
—
—
—

Origo.
Insigne a quo? quando auctum.
Genealogica successio, matrimonia cum familiis aliis inita.
Officia gesta publica, legationes.
Viri insignes, in vel extra patriam celebritate, virtute, eruditiones, re militari aut aliis clari, etiam in
dignitate Ecclesiastica.
— Privilégia, gratiae a regibus concessae, tituli haereditarii.
— Fidelitas in Regem et patriam in rebus difficilibus exhibita.
Parochiae (E feljegyzést olvasati nehézségek miatt nem közöljük.)
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2.
Circa princípium, ubi de continuatione Annalium, ab P. Inchofer inchoatorum, fit mentio ut etiam
seculares fiant proniores ad subsidia, posset aliquis terminus apponi, qui connexionem rerum
secularium sapiat. Quid si loco Ecclesiasticae, substitueretur, Patriae tam sacra, quam profana
complexurae?
Deinde ubi de facienda cooperantium mentioné agitur. Cum forte aliqui nollent nomen suum propalari.
posset apponi: nisi quis ultro cautum velit, ne nomen suum pervulgetur.
— Circa notitiam captandam. ubi de IÍBTÍS editis agitur. posset addici: sive ii sint Latino, sive Graeco, seu
patrio, alioque idiomate vulgati. Dummodo talium librorum verba formalia, si afferantur, addatur
Latina, aut patria expositio eorum.
Deinde subdi posset: si quis verő otio evolvendi libri, maxime rarioris, careret, vellet tamen bono
publico gratificari, dignaretur talem librum ad certum tempus accommodare. Quae gratia prodanda
etiam ad manuscripta extendi posset. Cum multi vei non sciant, vei non velint ob alia negotia,
percurrere illa. Deberet autem fides sancta circa restitutionem interponi.
Ibidem in n. 2. addi possent: ut non tantum nomina subscriptorum episcoporum apponantur; sed
aliorum magnatum, et nobilium. imo et nomina eorum, quibus inscriptae fuerunt literae publicae, sive
a Regibus, sive ab aliis sacris vei profanis personis principibus.
Ibidem ad n. 3. cautela videtur addenda: ut traditio sit verosimilis et a viris probatis habita, ut
praecidatur via fabulis etc.
— Circa Episcopatus. n. 1. ubi de controversiis. posset addi: quis earum finis, aut arbiter etc.
et n. 2. ubi de Bonis Ecclesiasticis addi posset, post translata, aut fortassis iterum revocata. et mox de
haeresi: quomodo sopita, aut compressa, et a quo.
et n. 3. ad Reliquias, aut corpora Sanctorum quis accursus et processiones populi.
et circa finem de re literaria n. 4. addi possit: sive nativi sive exteri.
— Circa praeposituras n. 1. de viris addi iterum posset: sive nativi, sive exteri.
— Circa Comitatus ad initii n. 7. ad montes, etiam fontes, qui sat notabiles in Ungaria habentur, gemmis
et sic post aquis, iterum fontibus locus foret.
Bénéficia Ecclesiastica, an interierint bello vel haeresi, et quando et quod idem de scholis et
hospitalibus.
Circa jura, ubi de poenis statutis. addi posset: an etiam executioni datur.
Ubi de familiis celebrioribus agitur: addi posset: quas afïinitates, parentales etc. habeat.
et mox de fide addi posset: quamdiu duraverit haeresis, per quos imo et expugnata etc.
et de bello: addi posset: quamdiu duraverit.
— Circa Civitates ubi de ruina post pestem: addi posset: mundatio, nubifragium, etc.
et mox de portis: an nomina piatearum aut portarum non fuerint mutata.
et ubi de haeresi addi etiam posset: an sopita rursus aut saltem imminuta etc.
ubi de reliquiis. an aliunde et per quem advectae an domi natae, quomodo cultae etc.
ubi de viris addi posset: an nativi, an exteri, an domi an foris inclaruerint, sub quibus magis
A ntiq uitatis monumentis addi posset: an adhuc exstent sive sacra sint sive profana, quis eorum auctor,
aut si desiere, per quam occasionem.
— Circa familias quoad successionem addi posset: Adoptio. Confraternitas, majorátus, quando desierit,
aut immutationem quandam passus sit. Bibliotheca, eaque aucta, aut amissa, idem Numismata etc.
post doctrinam: addi posset: etiam libris editis, vel ineditis. domi vel foris.
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quoad honores: addi posset: domi vel foris, perpetuandi aut temporarii.
quoad religionis patrocinium etiam inseri posset: in personas Ecclesiasticas, orphanos catholicos.
— Circa parochias. ad adiunctas filiales addi posset: an disjunctae et per quem
ubi de Reliquiis: an a foris allatae, an domi natae, an ab exteris adventantibus cultae etc. an et quando...
post terraemotus addi posset: inundatio
post Epitaphia: addi posset: an adhuc exstent. qua ratione perierint. an marmori, aeri, argento
insculpta, aut picta heroum insignia epitaphiis adjecta, aut appensa vexilla, arma, etc.
NB. Addi posset tum Regni ipsius, tum annexarum partium successiva nominis variatio, coloniarum
inductio. et quo tempore, duce, facta. Item gentis excursiones in extera régna, illorumque successus,
spolia relat[a] aliaque acta publica seu bello seu pace. Item viri Sancti extra Patriam vel viventes, vel
culti per Ecclesias, éditas, icônes publicatas, earumque reliquiis varie translatis. officio divino
honoratis etc.

3.
Puncta civitatum et arcium
— Nominis Ethymologia et insigna, et quis loci situs.
— Quando? et a quibus condita, aut munita, aut privilegiis donata, et quibus.
— Quando? et quoties vastata, aut oppugnata, aut combusta.
— De successione Dominorum eam possidentium. et quoties hos mutaverit.
— An et qui ritus specialis eligendi Magistratum, aut quoad alia consvetudines.
— Quot templa, quando et a quibus erecta, dotata, renovata, quibus dicata, quae festivitates.
— An, quae ibi reliquiae solennes Sanctorum. Unde allatae.
— Quae Antiquitates, quoad inscriptiones, epitaphia et similia.
— Qui religiosi, quando, a quibus introducti, eorum specialia acta ex annuis.
— Successio quae Parochorum. An et quando inducta haeresis, et qualis.
— Quos viros illustres genuerit tum politico, tum Ecclesiastico statui.
— Qui ibi Comités, et Nobiles, et quae eorum insignia aut praeclara facta.
— An aliqua ibi congregatio, eius initia(?) et quis fructus.
— An aliqua imago miraculosa? aut an miraculum aliquod contigerit.
— Quae traditiones sint inter populum circa veterem loci amplitudinem et celebritatem.

4.
Projectum de modo conquirendae materiae pro Annalibus Ecclesiasticis Regni Hungáriáé continuandis

1. Certum est, uti pro aliis historiis, ita etiam pro his annalibus matériám conquirendam esse triplici e
fonte. 1° ex libris in lucem editis. 2° e manu scriptis. 3° e traditione, seu virorum hominum fide digna
relatione, rerum quas vel ipsi viderint, vel ab aliis narrationem acceperint, vel etiam legisse se
meminerint.
2. Librorum in lucem editorum nomine intelligo, tum domesticos tum exteros, tum sacros tum profanos,
tum Historicos tum politicos, Geographicos, Chronicos etc.
3. Manuscriptorum nomine veniunt vel publicis vel privatis litterarum monumentis conscripta, et
conservata. Quo etiam referri possunt inscriptiones Templorum, publicarum aedium, monasteriorum,
sepulchrorum etc.
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4. Quod ad libros luci editos attinet, unde? nempe ex celeberrimis bibliothecis, conquirendi? qua ratione?
nempe indicibus, aut summis rerum capitibus inspectis, explorandi? inter quos, et quot? nempe inter
plurimos, et laboris patientissimos, distribuendi? in quot et quas classes, res inventae conjiciendae?
nihil est quod innuam, in his versatissimo haec scribo.
5. In manu scriptis vis maxima ponenda. Quae iuxta divisionem numero 3 politam sequentibus in locis
inquirenda. Publica; in Cancellaria apostolica, in Cancellaria Hungarica ejusque protocolis tum
veteribus tum recentioribus. In archiviis Archiepiscoporum Strigoniensium, Capitulorum Strigoniensis, Agriensis, Jauriensis, Nitriensis, Vesprimiensis, Scepusiensis, Posoniensisetc. Item conventuum,
Jaszoviensis, Thurocziensis, Ságiensis, Bozokiensis, Lelesiensis etc. Item Protocola Cancellariae
Palatinalis, Judicis curiae, Magistri Tavernicorum et Personalis praesentiae Regiae etc.
6. Privata. apud Religiones, Societatem nostrarum, Franciscanos, Dominicanos, Paulinos, Benedictinos
etc. tum e generalibus, tum e privatis, si qui haberent archiviis. e monasteriis illustrioribus non
tantum quae in Hungária sunt, et etiam e vicinis in Austria, Styria, Morvia, Sylesia, Polonia, sitis: ad
quas turbulentorum in Hungária temporum occasione, multa litteraria instrumenta evecta esse
probabile est. Apud privatos Episcopos, Praepositos, Abbates, Archidiaconos etc. In seminariis et
convictibus(?) maxime nostrae curae commissis ac nominatim in Collegio Generali rubrorum
Tyrnaviae. Apud Illustres Hungáriáé familias, maxime vetustate nobiles, etiamsi nunc opibus non
floreantes. hae enim in genealogiis suis notatos habent nonnullos, aut sanctitate, aut saltem dignitate
Ecclesiastica vel religiosa conspicuos, e sua família (notatos). Quid si etiam Archiepiscopi olim ad
Jurisdictionem Ungaricam spectantes, nunc avulsi una cum Episcopibus sibi subjectis requirerentur?
qualis est Spalatensis, Ragusanus etc. Item comitatuum Regiarum Civitatum, archivia ac protocola,
singularum denique Ecclesiarum ac templorum parochiarumque scripta, monumenta, aut his
aequivalentia: ut sunt consvetudines immémoriales etc. aut indubitata a majoribus etc.
7. Traditio hac in matéria ea mihi maxime probatur; quae inter Ecclesiasticos, Religiosos, caeterosque,
aut veneranda aetate, aut vitae probitate, aut longo experientiae usu, conspicuos, pro certis ac
indubitatis passim narrantur. Item nobilium familiarum firmae relationes, quas a majoribus suis
quasi pro manis traditas acceperunt, et pro certissimis memorant. Quam-quam nee vulgi, ac
potissimum eultioris communitatis mutuus consensus sit contemnendus, et constans opinio.
8. Restât iam videndum a quibusnam personis superius memorata sint expetenda? et quaenam
punetatim a quibuslibet pro diversitate status, et conditionis?
9. A Praeside Cancellariae Apostolicae quaerendum. 1°. Utrum bullae extent aliquae in quibus privilégia
etc. Ecclesiae Hungáriáé aut ejus praelatis concessae contineantur? 2°. Utrum litterae aliquae a
pontifice ad Reges aut Praelatos Hungáriáé, vel ab his ad Pontificem datae habentur? 3. Utrum
controversiae aliquae Ecclesiasticae in Ungaria aetae, Romae fuit decisae? 4. In conciliis generalibus
(quarum personas congregatas utique Romani descriptas habent) utrum, et qui fuerint ex Episcopis
Ungariae. 5. Quinam aliquando fuerint ablegati a Regibus Ungariae aut Clero ad Sedem Apostolicam?
aut ibi ut legati residerint? 6. Quosnam diversis temporibus legatos, et in quo negotio miserint
Pontifices in Hungáriám? 7. Quinam ex Hungáriáé Praelatis fuerunt et quot Cardinales? 8. Quaenam
fundationes Ecclesiarum, Episcopatuum, Praepositurarum, monasteriorum, Collegiorum etc. sunt a
sede apostolica approbatae? et quando? 9. Quaenam bona Ecclesiastica sunt cum consensu
Apostolicae sedis abalienata, aut translata? 10. Num in aliquem aut aliquos in Ungaria lata est
exeommunicationis sententia? et cur? Utrum et quando revideata? 11. Utrum Regibus, praelatis aut
aliis magnatibus Ungariae miserint Pontifices aliqua munera; sicuti Comiti Joanni Palm dicitur
misisse sacra munera Urbánus VIII. 12. Utrum et quae sanetorum corpora sint Roma in Ungariam
missa et quando? 13. Quibus Archiepiscopis imo et Episcopis Quinque-Ecclesiensibus missum sit a
Papa pallium etc. etc.
10. Cancellarius Ungariae, aut secretarius Protocolo praefectus consulendus est 1. Utrum et quae
habeantur litteris consignatae donationales Regiae Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum,
Praepositurarum? etc. cui? quando datae? 2. In singulis Comitiis generalibus, quinam, et quot
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Ecclesiastici viri interfuerunt. 3. Quinam Ecclesiastici publica Regni munia, alias cum saecuiaribus
communia obiverint: ut sunt, Officium Cancellarii Regii, Cancellariae Reginae, Locumtenentis Regii
in Hungária, thesaurarii, Legati ad exteros principes etc. 4. Quinam ex Archiepiscopis et Episcopis
habeant adjunctum munus Supremi comitis? etc.
11. Capitulorum et Conventuum custodes investigent 1°. Litteras fundationales Ecclesiarum, Episcopatuum, Religiosorum, et quorumcunque demum beneficiorum Ecclesiasticorum. 2. Donationales
Regias factas Ecclesiis aut Ecclesiasticis. 3. Testamenta et pia legata, maxime majoris momenti. 4.
Metales bonorum Ecclesiasticorum. 5. Controversias ortas ac devisas circa bona Ecclesiastica. 6. Quae
crucigerorum bénéficia ac fundationes concernunt, singulariter notent. 7. Privilégia aut onera
Ecclesias aut Religiosos ordines concernentia. 8. Ex donationalibus regiis fere omnibus excerpenda
esset ultima clausula, in qua nomina omnium Archiepiscoporum et Episcoporum, ejus temporis,
consignantur etc. etc.
12. Inquirant praeterea Capitula et Conventus 1° suam originem. 2° Fundatorem, benefactores,
votivorum institutores Beneficiorum aliquorum Ecclesiasticorum huic Capitulo in perpetuum
applicatores etc. 3° Suos praelatos, et maxime si qui eorum sanctitate, Martyrio, doctrina, aut libris
scriptis illustres fuerunt: horum annotanda et gesta et tempóra. 4. An capitulum locum suae
habitationis et Archivii mutaverit: qua de causa? 5. Quae bellorum aut exortarum haeresum occasione
mala sit propessum? etc.
13. Archiepiscoporum et Episcoporum, Abbatum, Praepositorum, Collegiorum, Monasteriorum,
Seminariorum, ac imprimis Sacrarum Religionum utriusque sexus Archivia consulenda. 1. Quis
fundator et quando? 2. Quam ampli Reditus? 3. Quanta diaecesis? qui comitatus dant décimas?
quantum lapsu temporis devenerint aut accreverint reditus. 4° Quibus ex Archiepiscopis aut Episcopis
missum Pallium Roma? 5. Utrum, quando et ubi celebraverint Synodos Diaecesanas aut
Provinciales ? 6. Quid in iis synodis conclusum, haec scripto habeantur décréta seu typis consignata. 7.
Qui ex viris praecipuis iis interfuerunt synodis? 8. Ex Seminariis, maxime Pazmaniana domo et
Rubrorum Collegio quinam in commune fructus? Qui viri Praelati, Episcopi, Archiepiscopi,
Praepositi etc. prodierint? 9. Religiones sacrae inquirant quos, quot, et quando habuerit in Hungária
viros sanctitate, doctrina, nobilitate, rebus gestis etc. insignes. 10. Quaenam Religiones quando? et
qua occasione Hungáriám sunt ingressae? 11. Utrum habeant in templis suis Imagines aliquas
prodigiis datas? unde et quando missas? 12. Quando Haeretici in eorum fines sunt ingressi? quae
contra eos egenit? quos ad ratam viam reduxerint? 13. Quomodo et quando tot bénéficia Ecclesiastica,
Monasteria, abbatias etc. perdiderint? 14. Quas immunitates particulares a Regibus Apostolicis aut
Summo Pontifice habeant? etc.
14. Archidiaconi (quorum munus est communiter in Hungária visitare annuatim suum Archidiaconatum)
multum huic instituto conferre possunt, serio investigando in omnibus parochiis, occasione
visitationis annuae, ea quae subjunguntur. 10. Ante visitationem uno alterove mense literis
circularibus monea[n]t omnes Parochos, ac imprimis Regiarum Civitatum et Oppidorum, ut ad
sequentia puncta, scripto reddant et praeponant responsa; tempore visitationis exigenda: 1. Quis
fundavit templum, aut templa, et si quae sunt eo pertinentia? quando? 2. Quae privilégia Parochiae?
et unde? 3. Quando haeresis aliqua in eam Urbem, oppidum aut Pagum intravit? 4. Utrum illic nunc,
aut aliquando alias exercitium haereticorum fuerit? 5. Utrum notabilis Haereticorum conversio
extiterit illic? 6. Utrum tempore pestis aliquis e parochis pro populi salute se periculo exposuerit, aut
in eadem occubuerit? 7. Utrum etiam num haeresis illic argeat? 8. Utrum sit prodigiosa illius(?) aliqua
imago? vei certe alias memoria hominum natu majorum quidpiam prodigiosum evenerit? 9. Quid et
quando bellis passa Ecclesia? 10. Quaenam habeant sanctorum corpora, unde, a quo, quando missa?
Etc. etc. Verbo quidquid ad plenam informationem status Ecclesiastici in eo loco spectat.
15. Illustres familiae: quales sunt Csákiana, Eszterháziana, Forgachiana etc. consulantur, 1°. Utrum
aliquis ex majoribus fundaverit templum, Praeposituram, Monasterium etc. 2°. Utrum aliquis
sanctitate, doctrina, aut statu Ecclesiastico eminuerit? num Cardinales, Episcopi etc. fuerunt ex
familia? haec ex Genealogiis haberi et sciri possunt, aut longa majorum traditione etc. etc. etc.
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5.
Propösitio Imperialis Collegii Historici, qua omnes sinceri, et eruditi Germani, quorum id talentum est, ad
conscribendos Patriae Annales a primordio Gentis inter Collegas distribuendos officiose et amice rogantur,
et invitantur. Ita Christian. Franc. Pauliini.
Circa praesens opus consultum erit observare Chronologiam, ut fieri poterit, exacte, tum circa
Pontifices, tum circa Reges ejusque familiam utriusque sexus. Licet enim Ecclesiastica intendatur
História; eo eam tarnen contulerunt multum aliqui Regum. Nee aliud Regnum facile dabitur, in quo
major Regum cum Ecclesia coniunetio, quam Ungaria, cujus rex Jura Legati Apostoliéi, cui crux publice
praeseratur, obtineat. Deinde per faemineum sexum maximum Sanctorum et Sanctarum syllabum Patria
enumerat. ut proinde negligendus videri non possit sexus sequior. Par ratio circa Regni Primatem
aliosque Archi- et Episcopos, e clericali, aut Regulari statu assumptos. ut eorum tum Natales, tum
inaugurales, tum emortuales dies et anni observentur.
Praeterea in origine seu Erectione Episcopatuum, Praepositurarum, Abbatiarum, sive Regularium,
sive non Regularium dies et anni adnotentur, et quis Fundator, patrónus, Benefactor, qualive e Familia,
extiterit, quid juris contulerit, quas Leges observandas perscripserit. An decursu temporis aucta, an
imminuta, et quidem per quas vias, bona Ecclesiastica fuerint, quo cooperatore. An non rursum restituta
ac restaurata fuerint, et sub quo pontifice, Regeque, primate evenerit. vel quae spes supersit reduetionis,
et meliorationis.
Quomodo fides Catholica floruerit, per quos defensa, aut labefaetata, qua haeresi et quo tempore
deformata, redueta, restabilita fuerit, ubi viri fidem verbo et facto confirmantes adducendi sive illi
saeculares, sive Reguläres, sive clerici fuerint, et si fidem vita profusa defenderunt, quo genere mortis, et
per quos illatae evenerit. an ideo publico honore celebrentur, an privato tantum colantur, in publicum
tarnen aliquando transituro. Ubi semper locus, tempus, aetas, personarum conditio et familiarum
considerantur et explicentur.
Religiones, quae in Regno implantatae, et per quos, quo Anno, quibus mediis, quae illis bénéficia,
Eccle8Íae, aliaque temporalia collata, quibus reliquiis Sanctorum seu nativorum, seu exterorum sint
ditatae, an earum translationes faetae, quando, et a quo, et qua ratione, ac pompa. An aliqua
intercurrerint miracula, illaque an authentice confirmata, an vulgi opinione propagata.
Monasteria etiam suos progressus, vel defectus tum rerum, tum personarum adnotent. Numerum
incolentium primaevum, adauetum, imminutum, aut plane sublatum. qui fuerint Fundatores, patroni,
Benefactores, in vita et morte, quos viros célèbres virtute, ac scientiis habuerint, an ii concionando,
docendo privatim aut publice, inclaruerint, libros conscripserint, vel conscriptos auxerint, in patriam
linguam verterint, typo subiecerint tum suos tum alienos ingenii partus. an etiam artificio quodam
excelluerint, aut pronoverint.
Circa personas etiam notandum, an sint Nati, educati in Ungaria, et extra patriam translati ad sacras
dignitates. honores publicos. An fidem alibi Catholicam propagarint, fuso etiam sanquine, ubi, sub quo,
quando, quo mortis genere. an miraculis ut martyres, ut Confessores, ut Virgines, viduaeve inclaruerint.
An, et qua ratione in Coelitum album adscripti, sub quo pontifice, Rege, Anno, loco etc. Pari ratione qui
exteri patriam in fide instruxerint, in scientiis erudierint, in artifieiis exeoluerint, (si illa ad glóriám DEI
propagandám deservierint) in civilibus et militaribus ad Infidelium confusionem, aut extirpationem
informaverint.
Sic etiam respectus haberi poterit, ad judicia publica maxime fidem concernentia, per quos et quando,
et quo eventu peracta fuerint, an pax publica inde inquietata, rebelliones aut tumultus concitati, et
quomodo et quando et per quos sopiti, aut sopiendi restent. Si sopiti an publicae solennitates et Hymni
Ambrosiani celebrati, processiones temporariae, aut perpetuae inductae. An arcus triumphales, aut
Inscriptiones, maxime in Ecclesiis et monasteriis adornatae et per quos. an Epitaphia intra vel extra
templa fuerint, etiamnum restent sive divis, sive prineipibus, sive viris de fide catholica, et Republica bene
meritis sint ereeta. an alia monumenta, ornamentaque Ecclesiis etc. accesserint.
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An devotiones publicae inductae, continuatae, auctae per processiones intra vel extra Regnum
susceptas habeantur, ad quae loca, et quam dissita, quo apparatu, quibus sumptibus constent, quove
fructu spirituali?
An sint statuae D. Virginia, aliorumque Sanctorum olim, aut nunc locatae, quod idem de imaginibus et
similibus sentiendum, an sint miraculis clarae, a quo tempore, quo accursu, an etiam ab exteris
frequententur.
An sint praeterea Naturae miracula maxime religionem veram attingentia. quando enata, et per quos
reperta, observata, exculta. an iterum defecerint, et ob quam causam, culpabilemne an causalem et
fortuitan. an celebrata per doctos prosa aut métro, quod idem in aliis poterit notari.
An Numismata, maxime religionem spectantia, procusa domi, vei a foris allata: per quos, quo fine, quo
fructu et commendatione.
Genealógia licet magis videatur profana, servire tarnen poterit in ordine ad Sanctos, ut liqueat,
quomodo, aut qualiter ab Ungaria descenderint, aut ad Ungariam reducibiles sint. Idem circa
Fundatores, Benefactores et patronos Ecclesiarum, monasteriorum etc. practicabile est.
Academiae, aut scholae publicae, Hospitalia et similia bono publico et Charitati servientia an
fundatae, auctae, conservatae. quando et per quos, quibus mediis. quo afrluxu frequentatae. An eversa,
sublata publica auctoritate, aut vi seu privata, seu publica, Qui honores in Academiis exerciti, quae
praemia benemerentibus collata. quos hostes domesticos, aut extraneos impugnatores habuerint.
quando, et quamdiu etc. quos econtra(?) Academiae Encomiastes domi forique expertae sint, quae
privilégia, Immunitates etc. impetraverint. quos Auctores, maxime Ecclesiasticos, produxerit in Patria
natos, aut aliunde advenas. et quae horum Patria, nomina, aetas, conditio, eruditio. Fama in et post
mortem comparata. quomodo progressum illarum promoverint seu libris, iisque tum manuscriptis, tum
impressis. seu fundatione Alumnatuum, maxime pro statu Ecclesiastico destinatorum. An in exteras
terras emiserint e suo gremio viros, qui alibi deinceps inclaruerint. apud quos, quando, quo applausu etc.
Portenta aut prodigia quaecumque, maxime ad statum Ecclesiasticum, seu Fidem directa. quando.
ubi. quibus testibus etc. prodierint. (ita et Vaticinia, Apparationes, deceptiones, et illusiones daemonum
etc) an secutus eventus faustus aut infaustus etc.
Poenae maleficis quibuscumque ob violatas res divinas quascumque illatae seu a populo, seu a
magistratu, quales illae tum poenae, tum persona interentes, aut perferentes ubi, quando. An non
intercesserit falsa informatio, ut etiam Innocentes comprehensi, et puniti fuerint, quomodo horum
innocentia patuerit an per signa, et miracula, aut alia via humana.
Naturae miracula, fontes, thermae etc. in salutem populi prodeuntes, ubi, quando, a quibus
observatae, celebratae, quamdiu durarint, quomodo perierint, aut perennarint. Huc venire possunt
phoenomena, uti et vegetabilia, et mineralia aliquam connexionem cum rebus sacris habentia etc.
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Die Anfänge des historischen Quellensammelns der Jesuiten in Ungarn
Die frühere Fachliteratur knüpft an die Person Gábor Hevenesis den Beginn des historischen
Quellensammelns der ungarländischen Jesuiten. Der Verfasser weist nach, dass, neben den Modus, der
bisher als einzige Quelle zitiert wurde, auch andere, zeitgenössische Aufzeichnungen in der Sammlung
Kaprinai überblieben, die von den Forschern nicht berücksichtigt wurden. Die Studie zählt auf und
macht bekannt diese neuen Quellen, die Geschichte ihrer Entstehung, gleichwie auch ihre wahrscheinlichen
Verfasser. Auf Grund dieser Quellen ist nachweisbar, dass die Organisierung der Arbeit der jesuitischen
Quellensammeinsschule nach einer gemeinsamen Planung geschah, mit der Beachtung der früheren
Ergebnisse des Jesuitenordens (Bollandisten, Inhofer) und der Bestrebungen der zeitgenössischen
akademischen Bewegung. Am Ende der Studie teilt der Verfasser auch die Texte der Quellen mit.

