
A MEXIKÓI FERENCES MISSZIÓ 
KEZDETEI ÉS A „12 FERENCES 
APOSTOL” MENTALITÁSA 

1. A konkisztádor és az apostolok 
Az azték nagybirodalom megdöntőjét, Hernan-
do Cortés-t1 (1485–1547) újvilági tevékenysége so-
rán mindig kísérték egyházi személyek, s ő min-
dig tisztelettel volt irántuk. E klerikusok között 
kiemelkedően fontos szerepet játszottak a feren-
cesek, a mexikói őslakosság fő térítői, akik korai 
működését hathatósan segítette elő az őket kü-
lönösen becsülő katonai-politikai vezető Cortés. 
Jelen tanulmányban az anáhuaci2 ferences misszió 
kezdeteit, nehézségeit és sikereit, valamint a Ki-
sebb Testvérek térítői mentalitását szeretnénk rö-
viden bemutatni, különösen e rend történetírói-
nak néhány műve és más korai — egyházi és 
világi — dokumentumok alapján. 

A konkisztádort már első, egyelőre sikertelen bel-
ső-mexikói hódítóútjára — 1519. március–1520. jú-
lius — elkísérte a szervita szerzetespap fray3 Bar-
tolomé de Olmedo OSM (cca 1485–1524), Cortés 
káplánja és Juan Díaz világi pap, akik tábori lel-
készekként látták el a spanyol sereg lelki szük-
ségleteit, beleértve a rendszeres vasárnapi szabadtéri 
misét. Az éles elméjű Bartolomé atya ezen túlme-
nően időnként nélkülözhetetlen taktikai tanácsot 
is adott a conquistadornak, sőt diplomáciai felada-
tot is teljesített. Ezenkívül még az Azték Birodalom 
fővárosa, Tenochtitlán bevétele — 1521. augusztus 
13. — előtt megérkezett Mexikóba fray Pedro Mel-
garejo de Urrea OFM és fray Diego Altamirano 
OFM, Cortés unokatestvére, valamint Juan de Va-
rillas OSM testvér. Ezután, még az úgynevezett „12 
ferences apostol” partra szállását megelőzően, 
1523 augusztusában császári utasításra három fla-
mand ferences is érkezett a Nueva Españának, „Új-
Spanyolhon”-nak elnevezett Mexikóba: Az igen ter-
mékeny író és tanár Peter van der Moere (Pedro de 
Gante, cca 1480–1572),4 Johan van der Auwera (Juan 
de Ayora, korábban a genti születésű V. Károly csá-
szár személyi gyóntatója, ?–1525) és Johan Dekkers 
(Juan de Tecto, cca 1476–1525).5 

Los doce apóstoles de México, „Mexikó ferences 
apostolai” — az ekkor ötvenéves fray Martín de Va-
lencia (cca 1474–1534) vezetésével — végül pápai 
áldás és császári engedély birtokában kötöttek ki 
1524 májusában a mexikói Veracruz kikötőjében, 
San Juan de Ulúában. A 12 kasztíliai ferences test-
vér innét mezítláb, megviselt rendi öltözetben vá-
gott neki a fővárosba vezető 3–400 kilométeres, vé-
gig emelkedő útnak. Tenochtitlánban Cortés — 
ekkor már mint Capitán General, Justicia Mayor y Go-
bernador, Új-Spanyolhon főkapitánya, főbírója és 
kormányzója — 1524 júniusában a spanyol és me-
xica őslakos vezetők társaságában,6 térden állva fo-
gadta őket, és megcsókolta ruhájuk szegélyét.7 Mint 

a „Gáláns”-nak is nevezett Don Bernal Díaz del 
Castillo (cca 1495–1584), Cortés egyik kapitánya 
szemtanúként írja műve 171. fejezetében, ennek az 
előre eltervezett, látványos gesztusnak nagy hatása 
volt a jelen lévő őslakos vezetőkre: 

„Amikor Cortés megtudta, hogy <a ferencesek> 
Veracruz kikötőjében vannak, minden — úgy ős-
lakos, mint spanyol-lakta — települést utasított, 
hogy amerre elhaladnak, söpörjék fel az utakat, és 
ahol megállnak, ott adjanak nekik enni, ha ez a me-
zőn történik; lakott helyen pedig, amikor az indi-
ánok városaihoz vagy falvaihoz érnek, a lakosok 
menjenek ki elébük fogadni őket, és szólaltassák 
meg a harangokat, melyeket <Cortés> akkoriban 
küldött minden településre… …a spanyoloknak 
megparancsolta, hogy térdepeljenek le <a szerze-
tesek> előtt, és csókolják meg a kezüket és a ru-
hájukat; s ezenkívül frissítőket is küldött, és nagy 
szeretettel írt nekik. S amidőn már México <Te-
nochtitlán> körül jártak útjukon, Cortés maga a bá-
tor és erős katonáival együtt kiment eléjük; velünk 
együtt jött Guatémuz <Cuauhtémoc, »Lecsapó Sas«, 
az Azték Birodalom utolsó, legyőzött uralkodója,> 
Mexikó ura az összes többi vezető mexikóival és sok 
más város kacikáival. És amikor Cortés értesült, 
hogy már közel vannak, leszállt a lóról, és mi kö-
vettük példáját. S a tisztelendő atyákkal találkoz-
ván az első, aki letérdelt Martín de Valencia testvér 
előtt, és kezet akart csókolni neki, Cortés volt, de 
amaz nem engedte, <ezért Cortés> a ruházatát csó-
kolta meg, és a többi szerzetesét is; és így tettünk 
mi is: a többi kapitány és katona, akik odamentünk, 
valamint Guatémuz és a mexikói urak is. S miután 
Guatémuz és a többi kacika urak látták, hogy Cor-
tés térdre ereszkedik kezet csókolni, ugyancsak cso-
dálkoztak; és amint látták a mezítlábas, lesová-
nyodott testvéreket és a szakadt ruhájukat, s hogy 
nem lovon jöttek, hanem gyalog, és igen sápadtak, 
s amint látták Cortést — akit mintegy bálványoz-
tak, vagy isteneikkel egyenrangúnak tartottak — 
így térdelni amazok előtt, onnan kezdve minden 
indián példát vett erről, úgyhogy ha most szerze-
teseket látnak, akkor ugyanígy fogadják őket, és 
ugyanezt a tiszteletet nyilvánítják irántuk, az em-
lített módon. Sőt többet mondok: amikor Cortés be-
szélt azokkal a szerzetesekkel, mindig levette s a 
kezében tartotta a kalapját, és mindenben nagy tisz-
teletet tanúsított irántuk; és bizonyos, hogy ezek a 
jó ferencesek nagyon gyümölcsözően tevékeny-
kedtek egész Új-Spanyolországban.” 

A „Gáláns” Díaz del Castillo még ugyanebben 
a fejezetben beszámol róla, hogy a „12 ferences apos-
tol” után három évvel domonkosok is érkeztek Me-
xikóba. A ferenceseket pedig Cortés kapcsolatba 
hozta az őslakó vezetőkkel, érkezésük után három 
hónappal azonban eltávozott kétéves hondurasi ex-
pedíciójára, melynek célja a lázadó conquistador, 
Cristóbal de Olid (1488–1524) megbüntetése volt. 
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E katasztrofális kimenetelű útjára magával vitte a 
már említett Johan Dekkers és Johan van der Au-
were testvéreket is, akik sajnos nem élték túl az ex-
pedíciót.8 A távollétében Új-Spanyolhon vezetőiül 
kijelölt hivatalnokok mellett Cortés megbízta a „12 
apostol” egyikét, a talpraesett fray Toribio de Be-
naventét, alias Motoliníát (náhuatl „Szegényke”, cca 
1495–cca 1565) és más ferenceseket az őslakók té-
rítésével, valamint azzal, hogy „vigyázzanak, ne-
hogy fellázadjon Mexikó és a többi tartomány”. 
A „12 apostol” így Cortés távollétében kezdte meg 
hatalmas evangelizációs munkáját, melyet külö-
nösen a Kisebb Testvérek mexikói történetíróinak 
műveiből ismerhetünk meg részletesen, így Moto-
linía munkájából: Historia de los Indios de la Nueva 
España (Az új-spanyolhoni indiánok története),9 Geró-
nimo Mendieta OFM (1525–1604) testvér króniká-
jából: Historia eclesiástica indiana (Indián egyháztörténet), 
és a később érkezett Juan de Torquemada OFM 
(cca 1565–1604) testvér Primera / Segunda / Tercera par-
te de los veinte i vn libros rituales i monarchia indiana 
(A huszonegy rituális könyv és indián monarchia első / 
második / harmadik része) című összefoglalásából. 
 
2. Cortés alázatos kérése a spanyol királyhoz 
Hondurasba való távozása előtt Cortés az I. Ká-
roly spanyol királyhoz (sedit 1516–1556) — V. Ká-
roly néven egyben német-római császárhoz (se-
dit 1519–1556) — Tenochtitlánból írott, 4. levelében 
további koldulórendi barátokat — ferenceseket és 
domonkosokat — kért a gyarmat számára (1524. 
október 15). Ez az egyháztörténeti szempontból 
is fontos carta jól tükrözi a különbséget, melyet 
Cortés a koldulórendek és a világi papság között 
észlelt mentalitás és moralitás terén. Kifejezi to-
vábbá, hogy a conquistador mennyire fontosnak 
tartotta a hódítás lelki-vallási aspektusát, s hogy 
milyen világosan látta, hogy a hatalmas kor-
mányzóságban másfél tucat lelki vezető nem fog 
elérni vallási áttörést. Kánonjogi téren súlyos az 
a két kérése, hogy az új-spanyolhoni területen be-
szedett tized helyben maradhasson kolostorépí-
tés céljára; és hogy a király győzze meg a pápát 
arról, hogy utóbbi egy ferences és egy domonkos 
prelátust lényegileg püspöki hatalommal ru-
házzon fel — mivel a gyarmaton egyelőre nincsen 
kiépült egyházszervezet: 

„Valahányszor csak írtam az Ön Szent Felsé-
gének, leírtam azt a készséget, mely egyes itteni ős-
lakókban van az iránt, hogy felvegyék a mi szent 
katolikus vallásunkat, és keresztények legyenek; 
és követet küldtem Császári Felségedhez azzal a 
kéréssel, hogy küldjön jó életű és példamutató szer-
zetes személyeket. S miután eddig igen kevesen jöt-
tek — szinte senki —, és bizonyos, hogy nagyon 
hasznosak lennének, ismét az Ön Felsége emlé-
kezetébe idézem ezt, és kérem: parancsolja meg ezt 
a lehető leggyorsabban, mert így nagyban szol-

gáljuk Istent, a mi Urunkat, és teljesülni fog az a 
vágy, melyet az Ön Felsége ebben az ügyben mint 
katolikus személy kíván. És bár… kértük az Ön Fel-
ségét, hogy küldjön püspököket vagy más elöljá-
rókat a hivatalok ellátására és az istentisztelet cél-
jára…, most, hogy jól megfontolom, úgy tűnik 
nekem, hogy Ön Szent Felségének más utasítást 
kell kiadnia avégett, hogy az itt élő őslakók gyor-
sabban megtérjenek, és megtaníthatók legyenek a 
mi szent katolikus hitünk dolgaira; és a mód, ame-
lyen szerintem ez esetben el kell járni, az, hogy Ön 
Szent Felsége parancsolja meg, hogy jöjjön ide sok 
szerzetes — mint már mondottam —, akik igen 
buzgók e népek megtérítése terén; s hogy épülje-
nek a számukra kolostorok ama tartományokban, 
melyekben véleményünk szerint ez szükséges, és 
kapjanak a tizedből, hogy felépíthessék házaikat, 
és fenntarthassák magukat… S az Ön Felsége kér-
je meg Őszentségét, hogy engedje át az e terüle-
tek<en beszedett> tizedet, elmagyarázván neki azt 
a szolgálatot, melyet Istennek, a mi Urunknak te-
szünk azzal, hogy ez a nép megtér… mert ha püs-
pökeink és elöljáróink lesznek, ők nem fogják el-
hagyni azt a szokást, amelyet ma bűneink folytán 
követnek, hogy ti. úgy rendelkeznek az Egyház ja-
vaival, hogy elpazarolják azokat fényűzésre és más 
bűnökre, és örökséget hagynak gyermekeikre 
vagy rokonaikra; és ha… az itteniek… most látnák 
az Egyház dolgait és az Isten tiszteletét kanonokok 
vagy más méltóságok hatalmában, és tudnák, hogy 
ezek Isten szolgái, és látnák, hogy milyen bűnöket 
követnek el, és milyen világiasan élnek — ahogy 
azt most, a mi időnkben az ottani <európai> ki-
rályságokban teszik —, akkor megvetnék a mi hi-
tünket, és gúny tárgyának tartanák; s <ez> olyan 
káros lenne, hogy nem hiszem, hogy jóvátehetné 
bárminemű prédikáció, amit nekik tartunk; …s mi-
után nincsenek püspökeink, …az Ön Felsége kér-
je meg Őszentségét, hogy delegálja a hatalmát, és 
legyen itteni képviselője az a két személy, akik az 
ideérkező szerzeteseket vezetik, egy Szent Ferenc 
rendjéből, és egy másik Szent Domonkos rendjéből, 
akiknek legyen a legnagyobb hatalmuk, amek-
korát csak az Ön Felsége lehetővé tesz, hisz mi-
után e földek oly messze esnek a római Egyház-
tól, és mi keresztények, akik itt élünk, illetve akik 
itt fognak élni, olyan távol vagyunk a lelkiisme-
ret orvosságaitól, miközben pedig emberek lévén 
olyannyira alá vagyunk vetve a bűnnek, hogy szük-
 séges, hogy Őszentsége ebben támogasson ben-
nünket, és az említett személyeknek igen nagy ha-
talmat adjon…” 

Az idézett rész utolsó gondolatai mintha azt 
sejtetnék, hogy Cortés nem tud róla, hogy „Me-
xikó ferences apostolai” pontosan a kért pápai fel-
hatalmazás birtokában érkeztek. Mendieta test-
vér azonban részletesen leírja a hosszú egyházi 
eljárást, melynek során három pápa is teljes tá-
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mogatásáról biztosította a mexikói ferences misz-
sziót, amelynek vezetőjét, Martín de Valenciát vé-
gül részleges provinciálisi, püspöki, illetve pápai 
hatáskörrel is felruházták. Mendieta latin erede-
tiben közli X. Leó (sedit 1513–1521) 1521-ben ki-
bocsátott bulláját (Historia eclesiástica indiana, 
III/5), melyben a pápa lényegileg püspöki ha-
talmat adományoz a ferencesek új-spanyolhoni 
elöljárójának („olyan tartományokban, ahol nincs 
katolikus elöljáró”), és kiátkozás terhe alatt tilt-
ja, hogy evangelizációs munkájukban bárki aka-
dályozza őket. A misszionáriusok misézhetnek, 
templomot szentelhetnek, feladhatják az alsóbb 
papi rendeket, kiszolgáltathatják az összes szent-
séget. Az Indián egyháztörténet következő fejeze-
te pedig már VI. Adorján pápa (sedit 1522–1523) 
bullájának (1522. május 9.) szövegét adja, amely 
megerősítette X. Leó rendelkezéseit, sőt jelentő-
sen kibővítette a ferences vezető hatáskörét. E pre-
cíz jogi terminusokban megfogalmazott bulla sze-
rint az új-spanyolországi ferences prelátus ott, ahol 
még nincs püspök (vagy van ugyan, de két napon 
belül nem tud megjelenni a helyszínen), a saját 
rendtársai és minden más szerzetes fölött (!), va-
lamint a megtért őslakók és minden keresztény 
fölött pápai hatáskörrel rendelkezik („birtokolják 
teljes körű hatalmunkat úgy lelki, mint világi té-
ren annyira, amennyire ezt ők maguk… alkal-
masnak és célravezetőnek ítélik az említett indi-
ánok megtérése érdekében”); s ez a hatáskör 
kiterjed minden olyan püspöki cselekményre is, 
amelyhez nem szükséges püspöki rend. A „12 fe-
rences apostol” tehát eleve ilyen jogosítványok-
kal és a bullában kifejezett pápai áldással érkezett. 
— Vizsgáljuk meg most röviden, hogy a Kisebb 
Testvérek e felhatalmazás birtokában hogyan 
fogtak a kormányzóság evangelizációjához. 
 
3. Motolinía és Mendieta tanúságtétele: Minden 
kezdet nehéz 
Motolinía a műve első fejezetében tíz csapást so-
rol fel, melyek az 1520-as évek második felében 
általában sújtották Új-Spanyolhon őslakosságát: 
1. járvány; 2. háborús vérveszteség; 3. a háborút 
követő éhínség; 4. az adószedők kegyetlenkedései; 
5. maga a spanyol adóteher; 6. a spanyol arany-
bányákban végzett, térítés nélküli robot; 7. halálos 
áldozatokkal járó építkezések, különösen Mexi-
kóvárosban; 8. az adósrabszolgaság; 9. a bányák 
élelmezése mint urbárium-szerű kötelezettség; 10. 
a spanyol érdekcsoportok egymás közötti harcai. 
Mendieta hozzáteszi, hogy mindezek miatt fo-
lyamatosan tartani kellett az őslakosság felláza-
dásától, különösen amikor Cortés a rendelkezésre 
álló spanyol haderő és apparátus jelentős részét 
elvitte magával Hondurasba. A misszió tehát ka-
tasztrofális körülmények között — és a kormány -

zó távollétében — volt kénytelen megtenni első 
botladozó lépéseit. 

A ferences testvérek életét mindezeken túl 
kétségtelenül az nehezítette meg legjobban, hogy 
természetesen nem beszélték az őslakók nyelvét, 
a náhuatlot. Különösen Mendieta mondja el rész-
letesen, hogyan segítettek ezen a problémán ma-
guk a mexica vezetők gyermekei, akiket az atyák 
rögtön letelepedésük után szülői engedéllyel be-
fogadtak az őslakos közmunkával létesített ko-
lostoraikba mint bentlakásos iskolákba (Historia 
eclesiástica indiana, III/15–17). E leírás szerint a leg -
első időszakban a gyermekeket megtanították ke-
resztet vetni és latinul (!) imádkozni a Miatyánkot, 
az Ave Mariát, a Credót és a Salve Reginát. De mi-
után nem voltak tolmácsaik, ezért „némák mód-
jára mutogatva” kellett elmagyarázniuk, hogy 
„csak egy Isten van, és nem sok, mint azok, me-
lye ket a szüleik imádtak; és hogy azok az iste nek 
gonoszak, és becsapják az embereket”. Így oktatni 
nem lehetett egyszerű. 

Ekkor — folytatja Mendieta — Isten azt sugallta 
nekik, hogy kezdjenek játszani a gyermekekkel, és 
közben tanulják el tőlük a nyelvet; ezért játék köz-
ben „mindig volt náluk tinta és papír <!>, és új szót 
hallván, felírták azt és a használata alkalmát, s es-
ténként összeültek, és megbeszélték jegyzetei-
ket”. Természetesen megtörtént azonban, hogy 
amit az egyik nap megérteni véltek, arról másnap 
kiderült, hogy félreértették. De a nagyobb gyer-
mekek lassan ráeszméltek, hogy a barátok meg 
akarnak tanulni náhuatlul, és elkezdték tanítani 
őket. Amikor pedig a Kisebb Testvérek már alap-
fokon elsajátították a nyelvet, megbeszélték egy-
egy okos gyermekkel a prédikáció tárgyát, és az 
mondta el a homíliát náhuatlul a szerzetes jelen-
létében, aki ekkor már tudta követni a beszédet, 
s ellenőrizni annak tartalmát. A kereszténnyé lett 
gyermekek ezenkívül még azzal is segítették a 
missziót, hogy leleplezték az őslakosság bál-
ványimádási helyeit, hiszen korántsem szűnt 
meg egy csapásra az — emberáldozatot is gyakorló, 
tudatmódosító szerekkel is élő — mexica politeis-
ta vallásgyakorlat. Motolinía, aki maga is aktív 
résztvevője volt a missziós folyamatnak, így fog-
lalja össze mindezeket az Historia de los indios de la 
Nueva España I/2. fejezetében:  

A szerzetesek „befogadták házaikba az urak és 
vezetők fiait, és sokakat megkeresztelnek <sic!> 
a szüleik beleegyezésével. Ezek a fiúk, akiket a test-
vérek neveltek és tanítottak, nagyon szépek s ügye-
 sek lettek, és befogadták a helyes tanítást is, me-
lyet többeknek továbbadtak. S ezenkívül sokat 
segítettek, mert felfedték a testvérek előtt atyáik rí-
tusait és bálványimádását és ceremóniáik sok tit-
kát, ami kiváló alapot nyújtott arra, hogy <a test-
vérek> összezavarják és kiprédikálják a nép 
tévelygéseit, s a vakságot, melyben a nép leledzett. 

625



A testvérek kinyilvánították az indiánok számára, 
ki az igazi és egyetemes Úr, mennynek és földnek 
és minden teremtménynek teremtője, s hogy ez az 
Isten a maga végtelen tudásával hogyan uralja és 
irányítja az egész teremtést, és miként adja a léte-
zést, amelyet birtokol, s hogy nagy jósága folytán 
miként akarja mindenki megváltását. Ugyanígy ki 
is ábrándították őket, és megmondták, ki az, aki-
nek <az őslakók> szolgálnak <ti. az ördög,> s mi 
annak a feladata — tudniillik az, hogy örökkéva-
ló és rettenetes kínokkal járó kárhozatra vigye mind-
azokat, akik hisznek benne, és rábízzák magukat. 
— Ez a föld egy földi pokol volt: Látni is <szörnyű 
volt,> ahogy az itteniek éjszaka hangokat hallattak, 
amidőn egyesek az ördögöt hívták, mások része-
geskedtek, mások énekeltek és táncoltak! Cimbal-
mokat pengettek, dudáltak, kürtöket és nagy csi-
gákat fújtak meg, különösen az ördögeik ünnepein. 
Az ivászatok, amelyeket tartottak, nagyon rend-
szeresek voltak, hihetetlen mennyiségű bort pa-
zaroltak el ezek során…” 

Az idézet utolsó sorai átvezetnek a nyelvta-
nulás után következő óriási nehézséghez, mellyel 
a ferences misszió farkasszemet nézett: A mexica 
vallásgyakorlás megszüntetéséhez, a keresztény 
hitélet elterjesztéséhez. Bár Motolinía és a többi-
ek hosszasan ismertetik a mexikói emberáldozat 
kíméletlen szokásait (melynek kétségbevonha-
tatlan jeleit a „12 apostol” még személyesen lát-
hatta), bennünket itt, rövid ismertetésünk utolsó 
szakaszához érve inkább az érdekel, hogyan ér-
telmezték azt, illetve egyáltalán hogyan viszo-
nyultak az őslakos kultúrához és valláshoz. En-
nek megismerése végett forduljunk Mendietához 
és Torquemadához. 
 
4. Mendieta és Torquemada felfogása a mexica 
vallásról 
Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a mexikói 
nyelv(ek)en megtanuló korai ferences misszio-
náriusok kulturális nyíltsága, érdeklődése, meg-
értése és gyűjtőszenvedélye nélkül nem sok fo-
galmunk lenne a mexica vallás sajátos képzeteiről 
és rítusairól, panteonjáról és évköri ünnepeiről.10 
Különösen a szinte modern kultúrantropológiai 
módszertannal dolgozó, teljes körű adatgyűjtés-
re alapozó Bernardino de Sahagún OFM (1499–
1590) munkásságának köszönhet sokat a preko-
lumbiánus vallások történetírása. Sahagún atya 
szintén eléggé korán, 1529-ben érkezett Új-Spa-
nyolhonba. Monumentális műve, az — eredetileg 
náhuatl nyelven írott, később a szerző által spa-
nyolra fordított — Historia general de las cosas de 
Nueva España (Az új-spanyolországi dolgok általános 
története, kézirat: 1577; editio princeps: 1829)11 a me-
xica kultúra lebilincselő enciklopédiája, melyben 
kiemelt helyet foglal el a vallás részletes ismer-
tetése. A szerző a mexica istenalakokat euhéme-

rista módon értelmezi; leírása még az emberál-
dozati szertartás részletes ismertetése során is ob-
jektív: tartózkodik a morális ítélethozataltól, 
csak tájékoztatni akar. 

Erősen eltér ettől Motolinía, Mendieta és Tor-
quemada értelmezési stratégiája. Amiként kor-
társaik, az Inka Birodalom vallási képzeteit is-
mertető perui klerikusok, úgy ők is egyöntetűen 
elítélik, és a — teljesen valóságosnak és tevé-
kenynek felfogott — ördögnek tulajdonítják az ős-
lakosság vallási szokásait, keresve a keresztény 
hittérítés módját. Hangvételük azonban — a ha-
sonló tárgyú dél-amerikai forrásokkal szemben 
— tipikusan apologetikus: Az őslakókat az ördög 
tehetetlen, megtévesztett, kiszolgáltatott és vég-
ső soron ártatlan áldozatainak látják, akiket egy-
szerűen ki kell vezetni a tévelygésből. Torque-
mada például így fogalmaz: „...nem lehet 
elhallgatni azt a módot, amellyel az ördög el-
döntötte, hogy e népek szívének urává teszi 
magát, több és nagyobb előnyt húzva ebből, 
mint azokból, melyeket az összes többi nemzet-
ből szerzett; mivel ehhez a nyomorúságos és sze-
rencsétlen <nemzethez> képest az összes többi 
igencsak hátramarad; minthogy ez a nép viszi el 
a pálmát, jóllehet vaktában szerzett győzelemmel, 
az emberáldozat borzalmas módja és kegyetlen 
aktusa terén... …az ördög, aki kitalálta ezt, nem 
ügyelt a szertartások esetlegességeire, hanem csak 
a lényegre, hogy mindig megszerezze magának 
a lelkeket.” 

Amikor pedig Mendieta a Nap teremtésének 
mexica mítoszát közli, akarva-akaratlanul is a mo-
dern vallástudomány kezébe adja az emberál-
dozat értelmezésének egyik lehetséges kulcsát: 
„…és mivel néhány évig — mint mondották — 
nem volt Nap, az istenek böjtölvén egy Teutiu-
acannak nevezett településen, amely hat mér-
földre van Mexikótól, nagy tüzet raktak, és az em-
lített istenek leülvén a tűz négy oldalára, azt 
mondták a híveiknek, hogy aki a leggyorsabban 
beleugrik közülük a tűzbe, azt a dicsőséget fog-
ja elnyerni, hogy ő hozza létre a Napot, mert amint 
beleveti magát a tűzbe, azután felkel majd a Nap; 
s egyikük a leglelkesebb lévén, odarohant, és be-
levetette magát a tűzbe, és lesüllyedt a pokolba… 
…végül ott kelt fel a Nap, ahol fel kellett kelnie, 
és megállt, mert nem haladt előre. S látván az em-
lített istenek, hogy a Nap nem halad az útján, 
megállapodtak, hogy elküldik Tlotlit a küldöt-
tükként, hogy az ő részükről beszéljen a Nappal, 
és parancsolja meg neki, hogy haladjon az útján; 
s a Nap azt válaszolta, hogy mindaddig nem fog 
elmozdulni a helyről, ahol volt, ameddig meg nem 
ölte és el nem pusztította őket… …az istenek el-
csüggedtek, mivel úgy tűnt, hogy nem tudják le-
győzni a Napot; és mintegy reménytelenül bele-
egyeztek, hogy megölik és feláldozzák magukat 
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mindnyájan a mellükön; és ezen áldozat papja Xo-
lotl volt, aki egy nagy késsel felnyitva a mellka-
sukat, megölte őket, és végül önmagát is, és mind-
egyikük otthagyta a ruhát, melyet viselt (ami egy 
kabát volt), azoknak a híveknek, akik őhozzá tar-
toztak a kegyessége és barátsága emlékezetére. És 
a Nap így kiengesztelődvén folytatta az útját.” 

Az emberáldozat értelmezésének azért adhat-
ja nyitját e részlet, mert impliciten közli azt a csak 
poétikusan-mitikusan kifejezett mexica felisme-
rést, hogy az áldozat kozmikus folyamat, melynek 
maguk az istenek is részei — mint áldozatok. A Nap 
mint kozmikus életforrás léte e mítosz szerint nem 
véletlen és nem is magától értetődő, hanem ma-
gyarázatot követelő elemi tény; a felkínált intuitív 
magyarázat pedig az, hogy egy kozmikus ténye-
ző születése valakinek a halálába — egészen pon-
tosan: önfeláldozásába — került. A Nap megmoz -
dulását leíró passzus ezen túlmenően legalábbis 
annyit kifejez, hogy a kozmosz mindennapi mű-
ködése szintén nem véletlen és nem is magától ér-
tetődő, hanem valaki(k)től a legvégső erőbefekte-
tést követeli, illetve áldozathozatalt, önfeláldozást. 

Mint e rövid ismertetésből látható, Mexikó első 
ferences misszionáriusai empatikusan viszo-
nyultak az őslakosság iránt, keresték a mexica gon-
dolkodás megértését, és ezért el is nyerték az ős-
lakók szeretetét — miközben nyelvet tanultak, 
kolostorokat építettek, kereszteltek, tanítottak. 
Politikai szerepük sem volt csekély a hódítás utá-
ni erősen képlékeny helyzet lassú konszolidálá-
sában: Mendieta testvér hangsúlyozza, hogy a fe-
rencesek magabiztos, határozott fellépése a 
bálványimádás ellen Cortés távollétében azt a be-
nyomást keltette a lázadásra készülő lakosságban, 
hogy a kormányzó bármely percben visszatérhet. 
A rendi történetírók hangsúlyozzák a „12 apos-
tol” készségét, sőt óvilágbeli felkészülését a vér-
tanúságig menő önfeláldozásra is az evangelizáció 
érdekében. A hit sikeres terjesztésén kívül azon-
ban nyitottságuk folytán megőrizték számunkra 
az Azték Birodalom vallásának leírását is. 
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