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Babarczi Dóra

Szluha János levele Reviczky Antalnak
 (Lisszabon, 1753. április 17.)

Jelen közlemény egy 18. századi magyar jezsuita hagyatékára szeretné felhívni a 
fi gyelmet, mely mind a rendtörténeti, mind az irodalomtörténeti kutatás előtt eddig 
jóformán teljesen ismeretlen volt. A 18. században a magyar jezsuiták úti beszámolóinak 
csupán elhanyagolható töredéke jelent meg nyomtatásban. A spanyol gyarmatok 
misszióira vonatkozóan a Der Neue Welt-Bott az 1720-as években Limp Ferenc, Lyro 
Ignác és Orosz László egy-egy levelét közölte, míg Magyarországon hasonló szerkesztési 
elvű kiadványként csupán a Magyar Könyv-ház sorozat látott napvilágot. Molnár 
János (1728–1804), maga is egykori jezsuita rendtag, a sorozat 1783 és 1804 között 
kiadott köteteiben magyar nyelven részleteket ismertetett egyebek mellett Éder Xavér 
Ferencnek a perui Mojos tartományról írott monumentális munkájából. 

A dél-amerikai portugál gyarmatokon evangelizáló rendtagok hagyatékának fel-
dolgozása azonban csak a 20. század elején-közepén, Fáy Dávid leveleinek publikálá-
sával indult meg. Az egykori Magyar Korona országaiból származó jezsuita misszio-
náriusok közül Brazíliába csupán négyen, Fáy Dávid, Szentmártonyi Ignác, Kayling 
József és Szluha János atyák jutottak el.1 Fáy, Kayling és Szluha atyák a mai Brazília 
északkeleti vidékén lévő indián missziókban evangelizáltak, illetve a São Luís-i és a 
Rio de Janeiró-i jezsuita kollégiumban oktattak. Szentmártonyi atya királyi csillagász-
ként az Amazonas és a Rio Negro folyók mentén végzett földrajzi helymeghatározó 
méréseket, illetve etnográfi ai adatokat is gyűjtött, ez irányú tevékenységét legújabban 
a portugál nyelvű szakirodalom elemezte. Szluha atya munkássága azonban mind ez 
idáig feltáratlan maradt, mind Fáy atya Lisszabon-leírásával összecsengő, mind brazil 
földön végzett tevékenységéről szóló leveleinek létezése is feledésbe merült. Szluha 
atya terjedelménél és tartalmánál fogva is páratlan levélgyűjteményéből itt csak egy 
dokumentum szövegét közöljük.

Szluha Nepomuk János 1723. augusztus 23-án született a felvidéki Ógyallán (ma Hur-
banovo, SK), keresztapja maga az egri püspök, Erdődy Gábor Antal volt.2 Édesapja, az 
1726-tól bárói címet viselő Szluha Ferenc császári udvari tanácsos, 1719-től Komárom 
vármegye alispánja volt, édesanyja Konkoly-Th ege Julianna. Testvére, György a császá-
ri generálisi rangig emelkedett, majd katonai szolgálataiért grófi  címet kapott Mária 

1 Tengeren túlon töltött éveikről, valamint pontos biográfi ájukat illetően lásd bővebben Babarczi, 
2013.

2 Szluha, 1996, 79.
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Teréziától. Szluha János 1738 októberében lépett a jezsuita rendbe Bécsben, novíciu-
si éveit is itt töltötte. 1741-ben a stájerországi Leobenben bölcseletet hallgatott, majd 
Klagenfurtban, 1743–1744-ben pedig Bécsben fi lozófi át tanult. Tanári pályáját Sop-
ronban kezdte, ezt követően 1746–1747-ben a bécsi kollégiumban matematikát, majd 
Pozsonyban retorikát tanított. Teológiai tanulmányait 1749–1752 között a rend grazi 
kollégiumában végezte.3 

Miután tartományfőnöke az „Indiákra” utazó misszionáriusok között jelölte ki a 
helyét, 1752 szeptemberében útra kelt a missziókba induló jezsuiták gyűjtőhelyéül 
szolgáló portugál főváros, Lisszabon felé, ahol több mint fél évet töltött. 1753 júniu-
sában hajózott be Közép-Európából érkezett társaival együtt, úti céljuk a dél-amerikai 
portugál gyarmat, a mai Brazília északi részén fekvő Grão-Pará e Maranhão állam volt. 
1753 őszétől a jezsuiták São Francisco Xavier de Acarará missziójában (ma Monção 
városa) teljesített szolgálatot, ahol a guajajara (tenetehara) és a jaquarapara törzs között 
evangelizált, távolabbi célja pedig a még nem civilizált amanayé és gamela indián tör-
zsek letelepítése volt. Az 1756-os, az indiánok jogait rendező kormányzati intézkedések 
következtében a missziót el kellett hagyniuk: Szluha atyát Rio de Janeiróba rendelték 
matematikát tanítani. São Luísból indulva közel 4000 kilométert utazott lóháton, illet-
ve a part mentén hajózva, míg 1757 januárjában elérte úti célját. 

A források nem egyértelműen nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy a nagy hatal-
mú államminiszter, Pombal márki jezsuitaellenes intézkedéseinek következtében mikor 
távolították el az atyát a gyarmatokról, de a legvalószínűbbnek az 1759-es év tűnik. 
Rendtársaival ellentétben portugáliai rabságából igen korán kiszabadult, vélhetően 
testvére, Szluha György gróf járt közben érte. Bizonyos, hogy 1761-ben már Magyar-
országon tartózkodott, ekkor ugyanis a győri kollégium prefektusa volt. Ezt  köve tően 
Nagyszombatban és Sopronban oktatott, 1763–1770 között tábori lelkész volt az oszt-
rák helytartó, Albert Kázmér herceg mellett, majd 1771-től rendje feloszlatásáig a győri 
kollégium rektoraként tevékenykedett. 1803. július 18-án hunyt el Grazban, ahol rend-
je feloszlatását követően élt.

Szluha János életének missziókban töltött időszakáról szóló legbecsesebb forrásunk 
az a tíz levél, mely a budapesti Ferences Levéltárban, ezen belül a Jakosics Gyűjtemény-
ben található.4 A levelek keletkezési helyei az atya Dél-Amerikába vezető útjának főbb 
állomásai: Genovában, útban a missziók felé, Lisszabonban az utazásra várva, már a 
tengerentúlon, Acarará és Maracú missziókban, valamint São Luís és Rio de Janeiro 
jezsuita kollégiumaiban íródott egy-egy darab. A levelek közül kettő 1752-ből, három 
1753-ból, ugyanennyi 1755-ből, egy-egy 1756-ból és 1758-ból való. A címzett a ne-
ves természettudós tanár, Reviczky Antal (1723–1789) volt, aki 1747–1749-ben ma-
tematikát oktatott Bécsben, talán ekkorra datálódik Szluha atyával való barátságának 
kezdete. A levelek Nagyszombatba érkeztek, hiszen Reviczky atya az 1750-es években 

3 Lukács, 1987–1988, 1667.
4 Magyar Ferences Levéltár, Jakosics Gyűjtemény, I. kötet, 70–99. és 106–112. oldalak. Címe: Szluha 

János S. J. missionarius Maragnoni levelei.
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itt tevékenykedett: teológiát tanult, majd 1754-ben matematikaprofesszor lett, logikát, 
metafi zikát és fi zikát tanított.

Fáy Zoltánnak, a levéltár munkatársának tájékoztatása szerint Jakosics József 
(1738–1804) ferences rendfőnök, a róla elnevezett gyűjtemény megalapozója volt 
az, aki egyebek mellett az 1773-ban feloszlatott jezsuita rend tagjainak hagyatékát is 
gyűjtötte. A gyűjtemény rendszerezője, katalógusának összeállítója a 20. század elején 
Kaizer Nándor levéltáros volt, elképzelhető, hogy Szluha atya leveleit is ő másolta le, 
így őrizve meg azokat az utókornak. Az eredeti levelek valószínűleg ma is a levéltárban 
vannak, jelenleg ismeretlen helyen. 

Hittérítő társával, Fáy Dáviddal ellentétben Szluha atya hagyatékának létezése tel-
jesen feledésbe merült, így azt a tudományos kutatás sem használhatta fel. A szakiroda-
lomban mindössze két helyen találunk utalást a levelekre, és tulajdonképpen mindkettő 
Holovics Flórián rendtörténész atyától származó információkon alapszik. Szabó László, 
az Argentínában élő, magyar származású publicista a dél-amerikai magyar emigrá cióról 
szóló művében hivatkozik Holovics atya szóbeli adatközlésére ezzel kapcsolatban.5 A 
másik szerző Bartusz-Dobosi László,6 aki Holovics atya magyar nyelvű fordításában 
közöl egy passzust egy 1755-ös levélből, ugyancsak az eredeti forrás megjelölése nélkül. 
Holovics atya tudniillik mind a tíz levelet magyarra fordította, melynek kézirata a Jézus 
Társasága Magyarországi Rendtartományának levéltárában konzultálható.7

Szluha atya itt közölt levele8 még hittérítői munkája előtt, lisszaboni tartózkodása 
idején íródott. Célja az volt, hogy Reviczky atyának minél színesebben, részletgazda-
gabban mutassa be a nyüzsgő metropolist, ahol mindenféle náció megfordul, sőt még a 
király szolgálatában álló magyarok is élnek. Igyekezett leírni rendjének a magyarorszá-
gitól eltérő szokásait, illetve a karácsony és újév alkalmával követett liturgiáját. Szól az 
ünnepekhez, így a farsangi időszakhoz kapcsolódó hagyományokról, népszokásokról, 
melyeket még ma is gyakorolnak Portugáliában. Ezenkívül beszámol korántsem unal-
mas mindennapjairól, melyeket leginkább a portugál nyelv tanulása és a missziókra való 
felkészülés töltött ki. De lehetősége adódott az uralkodóház több tagjával való találko-
zásra is, például a missziókat anyagilag támogató Mária Anna anyakirályné rendházba 
való látogatása vagy a Manuel infáns által szervezett ebéd alkalmával. Reviczky atyát 
igyekezett ellátni a tengerentúli missziókban dolgozó magyar rendtársakról, Orosz, 
Haller, Brentán és Hedri atyákról szóló hírekkel, sőt írt leendő missziós állomáshelyé-
ről, Maranhão tartományról is, melyről kiképzése alatt szerzett információt. A misszió-
ba végül nem a levélben megjelölt időpontban, május 5-én indulhatott el, hanem csak 
június elején. 

A kézirat jól olvasható, eltekintve a nyilvánvalóan a másoló hibájából eredő torzí-
tásoktól (pl. egy helyen Coniabicca Conimbrica helyett), melyeket javítottam. Szintén 

5 Szabó, 1982, 78, 273.
6 Bartusz-Dobosi, 2001, 83–94.
7 Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, VI. 54. 1. Holovics Flórián kéziratos ha-

gyatéka.
8 Magyar Ferences Levéltár, Jak. I., 74–78.
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kiegészítettem a standard -us, -um, -ibus stb. végződéseket, amelyekkel véleményem 
szerint csak a szöveg másolója élt. A ma is használatos P., PP., P. C., stb. rövidítéseket 
lábjegyzetben oldottam fel. A szövegben előforduló portugál szavak magyar jelentését 
szintén a lábjegyzetben adom meg, ahol lehetséges az azonosítás. 

Forrás

Szluha János levele Reviczky Antalnak

Olysipone9 17 Aprilis 1753
Reverende in Christo Pater
P. C.10

Perfungor demum quo dudum tenebar, respondi, offi  cio; vero paululum serius, causa est, 
tum quod plura, quae perscribi possent, congerere voluerim, cum, ut de abitus nostri 
tempore signifi care possem, dies tandem 5.us Maii a Rege11 constitutus est, quo cum 
discedente in Maragnoniam12 classe supremum Europae vale dicturi sumus. Constabit 
classis haec 10 navigiis, cui se adjunget Fluminis Januarii13 30 nimium navium. Vehemur 
una in navi (cui Divinae Providentiae nomen est) socii 17. Praeter senos nos, scilicet Patres 
Missionarios, Astronomus Regius P.14 Ignatius Szentmartonyi15, ac decem Tyrones pro 
nostra Vice Provincia16 destinati, Lusitani omnes. Comparat nos ad iter, P. Procuratoris17 
nostri solicitudo juncta, ac liberalitas egregie prorsus, praeter illa namque, quae in victum, 
vestitumque nostris in Maragnonium navigantibus tribui solebat, adjecit aliam, quae 
anotare nos jussit ultro, non ad Lusitanum tantum vivendi modum, sed ad Germanum, id 
est Lautiorem (ut ajebat) etiam suff ectura. Viximus, tota quo hic morabamur tempore, 
sani omnes, bona siquidem aeris temperies, constititque hyems summa in pluviis fere 

  9 Olysipone = Lisszabon városa.
10 P. C. = Pax Christi.
11 A levélírás időpontjában regnáló portugál uralkodó I. József (1750–1777) volt.
12 A dél-amerikai portugál gyarmatok közigazgatásilag két külön államra tagolódtak, az északkeleti Grão-

Pará e Maranhão állam magában foglalta Maranhão, Pará, Ceará, majd 1751-től Rio Negro és Piauí 
kapitányságokat.

13 Flumen Januarii = Rio de Janeiro városa.
14 P. = Pater.
15 A matematikus, csillagász Szentmártonyi Ignác (1718–1793) 1753–1760 között tartózkodott 

az Amazonas-medencében, ahol a portugál kormány által szervezett határmegállapító expedíció 
csillagászaként végzett földrajzi helymeghatározó méréseket. 1760–1777 között Portugáliában volt 
fogságban.

16 A Jézus Társaságának rendkormányzati felosztása megegyezett a világi közigazgatási határokkal: a rend 
Maranhão Alprovinciája Grão-Pará e Maranhão állam területén működött.

17 A maranhãói missziók prokurátora Bento da Fonseca (1701–1781) atya volt. Az 1720-as és 1730-as 
években Maranhãóban volt hittérítő, majd 1739-től prokurátorként tevékenykedett Lisszabonban.
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frequentioribus, et nebulis; tantilloque frigore, quale per Hungariam Octobris medio esse 
assolet. Cura nostra praecipue in condiscenda lingua Lusitana ponebatur, quam quidem 
tenemus in tantum, ut poenitentibus aures praebere possimus. Diffi  cilior tamen res ipsa 
est, quam principio arbitrati simus, quamvis enim e Latino fere, Gallico, Italico, ac 
Hispanico idiomate, atque praesertim hoc ultimo constet; non tamen gramaticam quae 
exacta sit habet, et plura numerat vocabula, quae cum superioribus connexionem non 
tenent. Pronuntiatio Gallicae, quam Hispanicae, propinquior est, unde cum Lusitani 
velociter (ac ut dicimus) per nares loquantur, ex auditu parum omnino fas est discere. 
Quid vero si eam nostratibus etiam constare asseram? Sane rocca18 in ea colus est; tenta19 
atramentum; prostat da colaphus, cocco, gallo20, gallinaceus, et plura alia quae ex 
Germanicis etiam desumpsit subfecioris, hujus studio horas, praeter alia in manuali etiam 
labore in aurium, et crucularum posuimus quae ex diversi coloris aranis vitreis, argentes, 
vel metallino implexae fi lo magno in pretio sunt Maragnonensibus praesertim foeminis et 
pueris; viri etenim majoris faciunt cultellos, secures, hamos, et quid quid ferro constat. 
Icones vero nisi eleganter pictas sint, temnunt. Subnecto jam (ut desiderio Reverentiae 
Vestrae serviam) peregrinos quosdam Lusitanorum ritus, qui quod a nostratibus 
discrepent, jucundi forti lectu accident. De domesticis primum. Dum supremo die mensis 
Tutelares Patronos sortiuntur, ordine, quo quis legitur ad aram se paefert, super qua duo 
inter candelabra, unius fere, et dimidii palmi altitudine statua JESUS X visitur, germanico 
per totum (aut gallico potius) habita, defl uentibus sinistro ex humero ligulis, ac scipione, 
nec non et fi mbriis ornato pileo insignis, protracta subin ex urna scheda, legit quisque qui 
sibi obtigit sanctum, absceditque, nisi Frater recollectus sit, iis enim (sunt coadjutorum 
Juniores, unico tantum vini poculo contenti, ac occultatis pro discerniculo domesticae 
vestis manicis incedentes (coram Patre Rectore21 in genua procedendum, qui poenitentiam 
iis aliquam injungit. Primam in templo pariter, ac triclinio solemnitatem spectandam 
nobis dedit Dies Divo Xavero Indorum Apostolo Sacer22. Decantavit missam solemnem 
ipse R. P.23 Rector, cum assistentibus sibi Levitis nostris Patribus; accolitorum vero munere 
fungentibus vetustissimis coadjutorum. Panegyrim Divo tenuit P. Senior (hoc namque 
nomine appellatur, qui aetate reliquis antecellit, jusque habet in absentia Superiorum 
facultatem ad exeundum tribuendi) Josephus a Costa. Vetulum hunc oratorem excepit 
alter, sed in Triclinio, magister nempe Poeseos; nec tamen (pro more jam recepto) ultra 
exordium orationis processit. Dapes vero vicenis plures instrui jussit Dominus Antonius 
(hoc titulo infans Lusitaniae in latino idiomate insignitur) id est Senhor Infante Don 
Antonio24, idque non vulgari magnifi centia. Aliud subinde nec illepidum spectaculum 

18 A portugál roca szó rokkát jelent magyarul.
19 A portugál tinta szó festéket, tintát jelent magyarul.
20 A portugál galo szó kakast jelent.
21 A lisszaboni Szent Antal kollégium rektora 1753-ban Francisco da Costa volt.
22 Xavéri Szent Ferencnek, India apostolának ünnepnapja december 3.
23 R. P. = Reverendus Pater.
24 Dom António de Bragança (1695–1757) infáns, V. János portugál uralkodó (1706–1750) testvére 

volt. 
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attulit Dies divae Luciae25. Celebravit eam in sacello Divae dedicato sodalitas quaepiam, 
mane quidem solenni sacro, et Panegyri, pomeridianis vero horis declamatione vernaculi 
erectum nempe in ea templi parte, quae sacello adverso est, pegma visebatur, in quod 
quaterni subinde juvenes eluctati sunt. Clericum unum, militem alter, medicum tertius 
quartus eremicolam referebat. Post varia salutationis offi  cia defl exere ad divam 
sermonem et accepta coelibus ejus intercessione benefi cia, intermixtis etiam ad risum 
sciendum jocis referebant. Exponere sub fi nem sacelli egestatem agressus Eremicola, 
Elemosynam primum accepit ab actoribus, cohortatus dein ad ipsos spectatores scenam 
clausit. Sed magis insolita Nascenti Servatori sacris feriis26 videre fuit. Praecessit diem 
illum exhortatio domestica, quam humi super stramine sedendo excepimus omnes. Sub 
noctis dimium materiem meditationi, sequenti servituram, ac tempori prorsus 
accomodam, ipse R. P. Rector Lusitano idiomate suppeditavit, quam sacra privata sine 
contu matutini aut missae exceperunt. Die ipso Nativitatis fi nita coena convenere 
omnes denuo in sacellum domesticum stramine constratum sedendoque audivere 
versus quos scholarum magistri in vernacula coram praesepi recitarunt. Sumpserunt illi 
quidem initium de nativitate Domini, in fabellas et sales defl exerunt. Interjecimus nos 
iisdem, vehementer antea invitati, qualem poteramus musicam, pro qua etiam sub fi nem 
omnes omnino tam Patres, quam alii prolixas gratias reddiderunt, id non illepidum, 
quod, dum maximi ob sales tollebantur cachinni, silentio repente indicto, magistrorum 
unus fl exis genibus (antaram subtus quod praesepe fuerat) orare coepit, quo fi nito 
recitari versus continuabant, dum hora recreationis affl  ueret; tum enim P. Spiritualis, 
brevi exhortatiuncula rem conclusit. Factitatum hoc festis etiam novi anni et Epiphaniae, 
sed cum novis identidem versibus. Die consequenti, Divo Nostrorum Stephano27 dicata 
(quo primum festa gratulari hic moris est) cum R. P. Rectore, cui socius sorte obtigi, 
mulo insidens in aulam ivi, cujus atrium universa Lusitaniae nobilitas, cum ordinum 
omnium Superioribus jam compleverat, circa 17.am accessus omnibus patuit ad 
osculum manus Regiae tum aliorum Principum. Ubi ad Reginam viduam deventum, 
praeire me jussit P. Rector, voluitque ut idiomate Germanico suo illi festa nomine 
gratulaler. Incidit in sequentem diem (eumque fere quo in Hungaria contigisse 
accepimus) terrae motus, quem 7.a vespertina cum aliquo terrae mugitu sensimus, 
exiguus ille quidem, a parvo tamen terrore Lusitanos eff ecit. Memorari jam meretur 
solemnitas, qua Rex, Reginaque28 cum aula universa in domus professae Ecclesia pro 
felicis anni termino grates Deo reddidit hymno Ambrosiano,29 decantabatur illud ab 
aulicis juxta, ac Patriarchalibus musicis, pro quibus duplicata utrinque secundum totam 
templi longitudinem pegmata erecta fuere, nam centesimum numerum superebant. 
Soli, quos vocalistas dicimus plures quadraginta, e quibus 16 castrati Itali. Duravit 
hymnus duas horas cum dimidia, et primum circa septimam vespertinam terminatus 

25 Luca napja december 13.
26 Jézus születését december 24–25-én ünneplik Portugáliában is.
27 Szent István napja december 26. 
28 A királynő, I. József hitvese a Bourbon-házi Marianna Viktória (1718–1781) volt.
29 Hymnus Ambrosianus = Te Deum.
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est, ea, qua coepit, magnifi centia ipso. Novi anni die circa 3.am pomeridianam ad 
domum probationis Lusitanam magno cum comitatu devecta est Regina Regnans, ut 
praesepe in novitiatu erectum veneraretur, quo peracto ad P. Ritter30, eadem in domo 
com(m)orantem (cujusque viri magna et multa sunt in nos missionarios promerita) 
invisit; excepta ab eodem confecta ex bellariis collatione splendida simul, et sumptuosa. 
Adiit domum, eandem et postridie, et Regina Mater,31 divertitque pariter, visitato ante 
praesepi, ad P. Ritter, in cujus cubiculo duarum fere horarum spatio commorata est. 
Contulimus et nosmet eo, ut Dominam hanc vere clementissimam veneraremur. Et fuit 
ea in nos benignitate ut Lusitanos inter Patres sparsim consistentes alloqueretur 
nostrum aliquot, dum domum ingrediebatur; ubi vero e cubiculo Patris Ritter egressa 
est, longiorum nobiscum sermonem instituit. Quaesivit scilicet ex nobis, num qui 
nuper accidit, terrae motum senserimus? Num ullum antea in partibus nostris? 
Sciscitata est etiam, num in Hungaria motus ejusmodi contingerent? Et plura alia. 
Finito alloquio porrexit ad osculum dexteram, at priusquam abscederet, scire voluit, 
num P. Szentmartonyi jam rediisset Conimbrica32. Responsum est, rediisse, quin et 
eadem in domo adesse, subvenit ad haec ipse quem pariter dignata alloquio in aulam 
venire jussit ut iter suum enarraret. In magna apud Lusitanos summae erga omnes 
praeprimis pauperes clementiae, quin et sanctitatis fama versatur haec Regina, nec 
immerito, nam cum in publicum procedit (procedit vero Religionis fere causa ad aedes 
sacras, aut asceteria) summus egenorum cumprimis, fi t concursus matrem suam magnis 
vocibus celebrantium, magna sunt etiam illius in Societatem nostram ac praesertim 
missiones Indicas studia, quas omni fere anno donariis locuplebat. Vidi sane paucis ab 
hinc septimanis apud P. Ritter allatos recens Vienna tres calices, totidem ciboria cum 
ostensoriis auro per totum inducta, sena praeterea candelabra cum ampullis Th uribulis, 
et naviculis argento eximie vestitio, quae omnia Serenissimae Reginae voluntate et 
munifi centia transmarinis missionibus obventura sunt. Quid quod et nostram in 
Maragnonem expeditionem huic Dominae debeamus? Recurrit siquidem anno 
praeterlapso, quae nescio in necessitate, ad eam Procurator noster, ex quo cum 
intellexisset quatuor non nisi in Maragnonem reperiri Germanos missionarios, gratum 
sibi fore asseruit, si plures exmitterentur, curaeque sibi fore, ut nimium pro duodenis 
Rex Filius sumptus suppeditet. Et vero ea propter evocati sumus, ac Regiis sumptibus 
huc devecti, hincque iis eandem in Maragnonem usque devehendi. Cum vero senos 
solum hactenus indulserit Admodum R. P. noster, petiit tribus ab hinc mensibus senos 
alios ex Germania, Procurator noster, quia et admonit nosmet, ut id in Provinciam 
Austriae perscriberemus, spe ductus, fore, ut ex ea se pro Maragnonio off errant aliqui, 
concedanturque a P. Generali33, hoc facilius, quod Regiis sumptibus profecturi sint. 

30 Az osztrák provinciából származó Joseph Ritter Mária Anna anyakirályné gyóntatójaként nagy 
befolyással bírt a portugál udvarban.

31 A Habsburg-házi Ausztriai Mária Anna (1708–1754) anyakirályné, I. József (1750–1777) anyja, 
V. János király (1706–1750) felesége volt. Anyagilag támogatta a Kelet-Európából származó hittérítőket.

32 Conimbrica = Coimbra városa.
33 A jezsuita rendfőnök Ignazio Visconti (1751–1755) volt.
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Habent hic loci preces etiam, quas quadraginta horarum vocamus, id peculiare, quod 
noctu dieque adoretur Sanctissimus, nec iis durantibus pedem eff erre domum 
cuipiam liceat. Magis vero nostrorum qui vita functi sunt, sepultura a communi more 
abludunt, quod in P. Praepositi hujatis Domus Professae funere nuper videre licuit. 
Eff erebatur super sarcophago quidem, at sine tumba (quarum nullus hic fere usus est) 
sacerdotali habitu indutus, Offi  cio Defunctorum, quod choraliter semper cantari 
assolet, praeter nostros, aliorumque ordinum Religiosos interfuere magno numero 
PP.34 Dominicani, quorum Provincialis, et caerimonias funeris executus est, et 
missam de requiem decantavit, qua fi nita etiam humavit Praepositum. Eodem fere 
modo saecularium funera deportantur, aperta penitus, hoc solo discrimine, quod si, 
persona defuncta nobilior sit umbella deferatur super cadavere. Aliam in templo 
nostro solemnitatem fecit distributio proemiorum, quae bis quotannis in bene 
meritos erogantur. Hujus erat tenoris consedere primum in erecto pegmate PP. 
Lectores (hujatibus Lentes35 nominantur) Philosophiae moralis et Metaphysicae, 
cum praefecto Scholarum inferiorum; tum prope eos quaterni juvenes. Postquam 
universa juventus Scholastica, nostrique ex collegio (praeterea nemo adfuit), si unum 
e consilio Regio deputatum accipias, convenisset, dictorum juvenum unus gratias 
brevi oratiuncula Eggregiae reddidit; Heroico alter versu, Elegiaco tertius ejus 
munifi centiam celebravit. Processere subinde duo horum juvenum, in medium 
pegmatis prope mensam, in qua exposita videbantur proemia, evocabatque alter 
eorum proemiferos, librorum titulos, authoresque referebat alter, quorum sex, 
septemve simul unum in fascem ligati obtingebant uni. Primum ex oratione soluta 
sibi vendicavit ex Seminario, D. Patrytii Hybernus36 quidam Th eologus jamque etiam 
Presbyter, fas siquidem hac in Provincia omnibus omnino studiosis pro proemiis 
decertare, quin Nostri etiam Philosophiae, et humaniorum Literarum repetentes id 
praestant Conimbricae, et palam (si meriti fuerint) praemiis donantur, ut ut eveniat 
non raro, eadem ab exteris praecipi, inter domestica recensenda etiam, quae redux 
Conimbrica retulit P. Szentmartonyi, ajt ille eo in collegio compendium quodqiam 
Societatis universae reperiri. Sunt etiam praeter Th eologiae Philosophiaeque 
studiosos Literarum humaniorum, et Matheseos repetentes, quin et Patres Tertiae, et 
Tyrones Primae probationis, superantque omnes simul numerum trecentesimum. 
Addit magno se ibidem honore, nec minore voluptate exceptas esse, quas secum 
attulerat machinas Angliae nempe et vittis Electricae; suma se auditum, cum usus, et 
experimenta doceret aviditate, nec sine spe promovendae ibidem experimentalis 
Phisicae abscessisse. Paucis haec de se quidem vir modestissimus, amplis, at vero 
dexteritatem ejus juxta, ac eruditionem encomiis prosecuti sunt PP. Conimbricenses 
in suis, quas huc dederunt, literis. Celebrat et Bibliothecam Universitatis illius, quam 
Viennensis Collegii Bibliothecae, non libris quidem (nam fere nova est) sed 

34 PP. = Patres.
35 Lentes = a Lectores portugál megfelelője, „felolvasók”.
36 Az itt említett ír nemesúrról többet nem tudunk.
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amplitudine non minor, ac ornatu antecellere asserit. Accepit idem P. Szentmartonyi 
cum Conimbricae ageret, per Gades, et Zagrabiam huc allatas denique P. Plantics37 ex 
Paraquaria literas. Scribit hic caetera inter omnes, qui cum P. Orosz38 discesserat, se 
uno qui ministrum in seminario quodam agit, dempto, versari in missionibus. Ac P. 
Dobrishoff er39 quidem apud populos recens, collectos Patris Strobel40 opera Patrem 
Riechinger41 malo Hydropico tentari; Ch.42 vero Carolum Krammer43 suis in manibus 
vitam fi niisse, paulum post, quam in Collegium Boni aeris44 ex itinere maritimo 
pervenissent. Legi praeterea nuperrime datam a P. Hedri45, ad Procuratorem Japoniae 
hic degentem epistolam, in qua praeter fructus sua in missione collectos vehementes, 
diuturnosque terrae motus memorat, qui Regnum Chilense46 rursus affl  ixerunt, quin 
suam missionem pene everterunt etiam. P. Haller47 Lusitaniam deseruisse constabit 
in dubie, quem quidem nos, in Provinciam rediturum putabamus, ast ex literis P. 
Brentano48 ad Quitenses49 missiones intelligimus esse dispositum. Addendum 
domesticis denique, non mediocrem his in partibus esse diversitatem quo ad modum 
victitandi, abeo nempe, cui asseveramus, verum utut principio duriora quaepiam 
acciderint, et per consuetudinem, et quod amplius multo, quia Dei, et majoris ejus 
causa tolerata, suavia agerent jam eff ecta sunt. Quod vero consuetudinem hujatium 
attinet, nulli omnino nostrum hactenus molesta accidit, cum omnes suma erga nos 
humanitate experiamur. 

Ad Extera jam; inter quae memorari potest modus, quo ad supplicium rei deducuntur. 
Praecedit agmen universum, instructa cereis, nescio quae sodalitas cui magno patientis 
Domini insignibus clara praefertur e pertica; consequitur eam pallio vespertino tectus, 
geminisque stipatus levitis P. Capucinus pone reus alba talari cucullo instructa vestitus, 
cui ad latus utrumque duo nostri sacerdotes assistunt, altissima voce, alternatimque ad 

37 A zágrábi, horvát származású Plantics Miklós (1720–1772?) 1749–1768 között működött a Paraguayi 
Rendtartományban.

38 Orosz László (1697–1773) a Paraguayi Provinciában tevékenykedett (1728–1768) mint a Buenos 
Aires-i kollégium rektora, majd a tartomány vizitátora. Madridi prokurátorsága után visszatért a 
provinciába, ahol a córdobai egyetem rektora lett.

39 A cseh származású Martin Dobrizhoff er (1717–1791) a Paraguayi Provinciában evangelizált 1749-től. 
A provincia lakóiról és a természeti viszonyokról terjedelmes tanulmányt tett közzé.

40 Matthias Strobel (1696–1769) Paraguayban a jezsuita missziók vezetője volt.
41 Reichinger atyát más források nem említik.
42 Ch. = Ct.? Talán a Coadjutor temporalis, azaz segítőtestvér kifejezés rövidítése lehet.
43 Karl Krammerről nem tudunk többet.
44 (Civitas) Boni Aeris = Buenos Aires városa.
45 Hedry Márton atya (1709–1774?) 1747 és 1768 között Chilében, az araukán indiánok között térített.
46 A Chilei Kapitányság a Spanyol Korona gyarmataként a Spanyol Alkirályságba tagozódott.
47 A trencséni születésű Haller Ferenc (1716–1755) nem misszionáriusként, hanem a spanyol korona 

által szervezett határmegállapító expedíció csillagászaként utazott Új-Granada Alkirályságba. Az 
expedíció egyik állomáshelyén, betegség következtében veszítette életét.

48 Brentán Károly (1694–1753?) 1724-től dolgozott a jezsuiták Quitói Rendtartományában 
misszionáriusként, 1744-től 1747-ig a provincia tartományfőnöke volt, 1748-tól pedig a Rómába 
rendelt prokurátora.

49 A jezsuiták quitói missziói a spanyol Új-Granada alkirályság területén feküdtek.
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subeundum forti animo supplicium cohortantes; sequitur reum, eidem alligatus reus 
alter deductus e carcere, cuive Tortoris munere hac in actu defungendum est; nec ullus 
praeterea satellitum visitur (praestolantur enim reum in loco supplicii) sed duo tantum 
sublimes equo praefecti Justitiae praealtis perticis armati, post hos vulgus, supplicantium 
pariter procedens ritu agmen claudit. Ubi supplicium peractum est (peragitur vero 
in urbe ipsa) reducunt satellites ad carcerem denuo qui damnatum jugulavit; Patres 
vero nostri qui eidem adstiterant in domum civicam concedunt, nec ex ea, nisi post 
triduum domum revertuntque, postquam civitatis sumptibus toto triduo opipare habiti 
fuissent. Majorem adhuc incolarum pietatem spirat, sanctissimum ad agros viaticum 
deferendi ritus, si namque deferatur interdiu, in omnibus, qua transeundum est templis 
campanae animantur; si vespertino tempore, illuminari fenestrae omnes consueverunt. 
Miscentur Sacris et prophanae festivitates, Saturnalium quidem feriarum tempore 
jucunditas praecipue in eo sita est, quod per transeuntes compita vel farina, vel aqua, 
per syringas emissa e fenestris domorum conspergant; cujus ultimae jucunditatis 
P. Szentmartonyi, meorum una particeps eff ectus est, non tamen in gradu nimium 
intenso. Sed mutavit laetum tristibus naufragium Hollandicae navis, quae ipso in 
portus hujatis ingressu periit. Conducta feras a Lusitanis, ut Azorum50 ex insulis merces 
quaspiam huc transferret; susceperatque per iter e duabus aliis (quae tempestatis vi 
demersae fuerant) naufragantes multos homines, quos omnes iterum, praeter senos 
duntaxat aquis mersit, culpa navarchi ea fuerat, quod Triduanae ante portum morae 
impatiens, vento quidem prospero, sed per inanem nebulam ingressum tentaverit, 
quae, cum castella ad portus limen sita aripuerit oculis, in arenas simul et scopulos 
navem impulit. Tristius aliud attulerunt nuntium, venientes ex Anglia quatuor Lusitani 
milites; narraverunt siquidem, in classe illa se fuisse, quam Goanorum Gubernator51 in 
subsidium exercitus, cum fi nitimo quodam Barbaro Rege dimicantis, Goa expediverat 
periisse eam vi tempestatum, funditus, nec plures evasisse incolumes, praeter se quos 
Anglica navis, undis colluctantes assumpserit. Multum hic nuntius Principio commovit 
urbem verum sedata subinde est, eo praesertim ex capite, quod fi dem non dandam 
censuerit, hisce hominibus. Complectitur urbs ista omnium fere nationum homines, 
qui partim mercaturae ut Angli, Hollandi, Hamburgenses, et Galli, partim opifi ciis 
ut Germani dediti sunt, et sane non exiguus est postremorum numerus, celebresques 
sunt prae ceteris, in arte sua, nec desunt Ungari, quorum duo mihi cogniti sunt; eorum 
unus Architectus Regius52 qui se Jaurinensem dicit, in arte sua eximius, ut non ex 
Regiis solum, sed et privatorum, quae designavit, aedifi ciis concludere est, Tubicen53 

50 Insulae Azorum = Azori-szigetek, portugál gyarmat az Atlanti-óceánban.
51 A távol-keleti portugál gyarmatok alkirálya 1750–1754 között Francisco de Assis, Távora márkija volt, 

akit Pombal márki 1759-ben a király elleni összeesküvés vádjával kivégeztetett. A gyarmat központja az 
Indiai-félsziget északnyugati partvidékén fekvő Goa régiója volt.

52 Mardel Károly királyi építészként részt vett az 1755-ben Lisszabont romba döntő földrengés után a város 
újjáépítésében. A nagy hatalmú államminiszter (1750–1777), Pombal márki oeirasi rezidenciájának 
átépítését is rábízta.

53 A magyar származású trombitás személyéről nincs több információnk, más forrás nem említi.
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alter in Regiis pariter obsequiis Patria Albensis, linguae Patriae bene gnarus. Accedit 
his juvenis quidam Hungarus54 pariter, quem apud Marochionem55 quempiam cursoris 
munere fungi nuper audieram. Id quoque non omittendum; convenisse nos, dum 
quadragesimae dimidium suburbana in villa recoleremur, cum Principe Emanuele56 
Regis defuncti germano, qui eadem in villa prandio exceptus, plura nobiscum 
aliquantum, etiam Germanicum idiomate, locutus est; ac de sua praeprimis, quam apud 
Austriacos habet, Legione catephracta bellicaque, quam in Hungaria adversus Turcas 
susceperat expeditore; pulchra certe morum praeditus Princeps. 

Haec de Olysiponensibus. De mea Maragnonis Vice Provincia, iis quae alias 
perscripseram, haec possum adjicere: constare eam, praeter Maragnonensem, et 
Parensem capitanias Brasiliae, tota Amazonum regione. Longam esse quadringetorum 
et amplius, ea tam sexaginta, nunc quidem Milliarum Germanicorum57, sed 
ampliandum versus Austrum missionariorum opera, quorum plures in vastissimas 
incultae adhuc illius regionis sylvas immittendos refert Procurator noster. Id praeterea 
peculiare habet, haec Vice Provincia quod domicilia ejusdem, ac missiones omnes 
ad fl uvias ita sitae sunt, ut uno in navigio visitare omnes et possit et solet etiam Vice 
Provincialis quin quarto horae parte terrestri itinere opus habeat. Tenet prae manibus 
mappam ejus Geographicam, cujus exemplar forte ipso ex Maragnonico transmittere 
potero. Praeter duo Collegia, tresque Domos (Residentias nostrates intelligunt) 
missiones sunt loca circiter quae uno plerumque a duobus vero missionariis incoluntur, 
si a caeteris nimium sint dissita. Exterarum nationum sex tantum numerat, quatuor 
scilicet Germanos, ac geminos Italos. Eorum unus e P. Rochus Hundertpfundt58 Tyrol 
Patria, num vagus missionarius, P. Wolff 59 alter Bohemus Vice Provincialis socius, 
PP. Maisterburg60 et Kaulen61 Rhenani, pauculos ante annos ingressi Americam in 
missionibus versantur. Ex Italis P. Malagrida62 in magna sanctitatis opinione versatur, 
vel ex eo, quod cum paucos ante annos abigere de Energumeno vellet malum genium, 

54 A Marokkóba követként küldött magyar fi atalemberről nem tudunk többet.
55 Portugália az 1400-as évek elejétől váltakozó sikerrel igyekezett megvetni a lábát az észak-afrikai 

független állam, Marokkó atlanti partvidékén.
56 Dom Manuel infáns (1697–1766), a korábbi portugál uralkodó, II. Péter (1683–1705) testvére. Részt 

vett a Magyar Koronához tartozó Délvidék visszaszerzéséért a törökök ellen folytatott harcokban.
57 Millia Germanica = német mérföld, kb. 7500 m.
58 A Felsőnémet Rendtartományból érkező Rochus Hundertpfundt (1709–1777) 1739-től dolgozott 

misszionáriusként a Madeira folyó mentén, 1749–1750-ben Maranhão alprovincia prokurátora. 
59 A Cseh Tartományból érkező Franz Wolff  (1707–1767) 1738-tól működött hittérítőként 

Maranhãóban, 1743–1753 között a viceprovinciális társa annak hivatalában.
60 Az Alsó-rajnai Provinciából származó Anton Meisterburg (1719–1799) 1750-ben érkezett 

Maranhãóba, 1757-ben deportálták Kaulen atyával együtt.
61 Az Alsó-rajnai Provinciából származó Laurenz Kaulen (1716–1797) 1750-től működött 

misszionáriusként Maranhãóban. A jezsuiták elleni fellépést követően közel húsz évig volt portugál 
fogságban.

62 Az olasz származású Gabriele Malagrida (1689–1761) 28 évig működött Maranhãóban. Pombal márki 
a jezsuitaellenes fellépés keretében az ellene indított koncepciós perben eretneknek nyilváníttatta és 
kivégeztette. Az eset Európa-szerte nagy visszhangot váltott ki.
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nigram ille, ac juvenilem barbam nil se aiebat metuere: causa igitur prodigii exstitit, 
quo die insequenti ad idem opus cana per totum barba, solis crinibus adhuc nigris, 
rediit vir Apostolicus, qua et fugavit malum hospitem, et admiratione defi cit omnes. 
Illud quoque non caret solatio; geminos anno superiori populos e sylvis ad humanum 
vivendi modum, fi demque traductos, unum quidem etiam Missionariorum opere, sola 
Dei omnipotentis gratia aspirante alterum; prodiit siquidem sponte sua ex abditissimis 
regionis sylvis, quantumvis tam ferox, ut rogati licet per legatos eorum, Missionarii 
nostri vicini magis, ire ad eosdem formidaverim; primus que illos ipse Vice Provinciae 
Praeses accesserit. Terra illa communi relatione ferax esse dicitur Gossipii, Orizae, Millii, 
Tabaci, Kaff ee, Zachari, Cacao, Vaniliae, Sassapariliae63, Chinaechinae64, ligni pretiosi, 
ac ne ad humanam cupiditatem desit quidpiam et auri. Sylvae, quae totam regionem 
obsident, in eo peculiares habentur, quod ipsis etiam fl uviis innatent, ita quidem, ut 
per densissima simul et in multa Milliaria extensa nemora navigio etiam grandiori vehi 
liceat, quodve amplius, ita ordinata visantur utrinque altissimae arbores, ut navigio 
spatium concedant in medio similes per omnia viis, quas humana industria dispositis 
per latera arboribus ad delicias instruxit. Verum et ejusmodi sylvas, reperire est, quarum 
aspera nulla hactenus ars penetrare potuit, nam nec ignem recipiunt, nec securibus ob 
duritiam lignorum cedunt. Diff erunt inter se arbores, non specie sed colore etiam cedri 
tamen specie colore fl avae antecellere dicuntur, magnitudinis aliquae tantae referuntur, 
ut unius truncus canoae65 (navium nomen est) centum palmos longae, latae 17. suffi  cere 
possit. Nec desunt fundentes aromata, et balsarum pretiosum, item et oleum quod 
cupaiba66 dicitur aliudque longe pretiosius omeri. Errantium in sylvis ferarum, piscium 
in fl uviis (quod plures fere maria sunt) genera innumera esse ajunt; praecipuus tamen 
hos inter est piscis bos67 in fl uvio Amazonum ita dictus, quod terrestri bovi, et fi gura 
et carnis praestantia sit admodum similis pascaturque persaepe vicino ripis gramine. 
Plura de his ipso ex Maragnonia forte licebit perscribere, si Deo O. M.68 salvum me 
eo deducere visum fuerit, cujus sanctissimae voluntati ut in omnibus me perfecte 
subjiciam, commendabit me R.a V.ra omnibus, ut spero ipse que pro me peccatore 
deprecabitur etiam. Revereor humilliore R. P. Rectorem, cum toto coll. Academico, 
meque in Sanctissimam omnium memoriam iterum, iterumque commendo. Rogo 
denique, ut P. Veigl69 qui lusitana pariter nova fl agitaverat, mutuo charitatis offi  cio haec 

63 Sassaparilia = sarsaparilha (Smilax), Dél-Amerikában őshonos növény, melyet a szifi lisz ellenszerének 
tartottak a kora újkorban.

64 Chinaechinae = cinchona, Dél-Amerikában őshonos növény, melyből a kinint nyerik.
65 A canoa portugál szó magyarul hajót jelent, de használják abban az értelemben is, mint Szluha atya, 

azaz: ’egy fatörzsből kifaragott, bennszülött vízijármű’.
66 Oleum cupaiba = copaíba-olaj, a Copaifera fafajokból nyerik, Dél-Amerika őslakosai emésztési 

panaszokra és sebek kezelésére használták.
67 Piscis bos = Szluha itt a portugál terminust (peixe boi, tkp. „ökör-hal”) fordítja latinra. Ez az állat a 

vízben élő emlős, a manátisz (Trichechus).
68 Deo O. M. = Deo Optimo Maximo.
69 Az osztrák provinciabeli Franz Veigl (1723–1798) 1754-től evangelizált az Amazonas felső folyásánál 

fekvő Maynas Tartomány misszióiban, melynek egy ideig elöljárója is volt.
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communicet, ac si fi eri posset P. Nyirő70 etiam quorum petitis per fusiorem satisfacere 
non possum. 

P. S. Circa literas (ut voluit R. V. nosse) advertendum commendadas esse P. 
Benedictus Fonseca Procuratori Generalis Maragnonii. Nec per annum ultra semel 
per Parisios, teque etiam levissima in charta scribendum, quod si saepius placuerit 
scribere, per Genuam dirigendae erunt litterae, nam maritimis cursoribus parum gestat, 
plurimum vero terrestris. Dirigendae vero sunt literae Olysiponem. Sine novo tamen 
involucro.

Reverentiae Vestrae
Indignissimus servus

Joannes Nepom. Szluha S. J.
Missionarius Indicus in Maragnonium

70 Talán Nyirő Ádám atyáról (1723–1784) van szó itt, aki többek között Kolozsváron, Győrben és Budán 
volt tanár és hitszónok.
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