
A MAGYAR JEZSUITÁK LATIN-AMERIKAI MűKÖDÉSE. 
  

Alig 21 évvel azután, hogy Loyolai Szent Ignác megalapította a jezsuita rendet 1540-ben, 

Oláh Miklós hercegprímás megbízta a jezsuitákat egy középiskola vezetésével 

Nagyszombat városában, Pozsony közelében. Ez a választás nagyon kedvező volt, hiszen 

Nagyszombat mint rendkívül fontos katolikus központ annyi templommal rendelkezett, 

hogy kis Rómának nevezték. Bár Pázmány Péter a XVII. században nagyon sokat tett újabb 

jezsuita intézetek és iskolák megteremtése iránt, valószínüleg továbbra is a Pozsonyhoz 

közel fekvő Nagyszombat maradt mint a legfontosabb jezsuita központ, saját katolikus 

nyomdával és egyetemi ranggal. 

  

Miután a jezsuita rend célja a hit propagálása volt, diákjai a katolikus hit bátor katonáivá 

váltak, tehát nem csoda, hogy sok tagjuk akart missziós munkát vállalni és milyen 

kontinens lett volna erre alkalmasabb, mint a katolikus spanyolok és portugálok által uralt 

Dél-Amerika, amelynek pogány indián nemzetei és törzsei a megváltásra vártak, legalábbis 

a jezsuita szempontból. Ebben a missziós munkában sok magyar jezsuita is résztvett, 

legtöbbjük a nagyszombati intézetben nevelkedett a legmagasabb tanítási színvonalon és a 

legfontosabb képviselőiknek a munkájáról fog ez a beszámoló szólni. 

  

Az első neves magyar jezsuita misszionárius Rátkay János volt, aki egy gazdag nemes 

családból származott, I. Lipót császár udvarában apródként működött Bécsben, de 

rövidesen érezte papi hivatását és beiratkozott a nagyszombati szemináriumba. Mikor 

pappá avatták, levélben kérte a császár támogatását, hogy misszionárius munkára küldjék 

és így került először Sevillába, ahol spanyolul és indián nyelveken tanult. Innen 1680-ban 

Mexikóba indult, ahol 4 évi intenzív munka után meghalt, valószinüleg vad indiánok által 

megmérgezve.  

  

A XVIII. század elején már sok magyar jezsuita atya működik Latinamerikában. Közülük 

kivált Brentán Károly, aki Rátkayhoz hasonlóan Nagyszombaton és Sevillában tanult és 

Quitoba, Ecuadorba, küldte a rend 1722-ben. Az egész felső amazonasi vidéket bejárta, a 

fejvadász és kannibál, nagyon vad, yameo indián törzset megtérítette, majd olyan 

tökéletesen tanulta meg a nyelvüket, hogy az evangéliumot is lefordította erre. Négy 

missziós központot (spanyolul: reducción) alapított és az omagua indiánok között folytatta 

munkáját. Az Amazonas és Marañón folyók teljesen ismeretlen vidékeit feltérképezte. Az 

1743-ban kelt királyi pátens az ő térképei alapján állapította meg a végleges határokat 

Mojos, Tucumán és Charcas kapitányságok között.  

  

Utazásai alatt a mai Braziliában találkozott az első portugál jezsuitákkal, és nagy 

meglepetésére a portugál csoport vezetője a magyar Fáy Dávid volt. Ez a misszionárius 

egy másik nagyon fontos személyiséggel, Szentmártonyi Ignáccal, dolgozott együtt, 

akiről később még szó lesz. Szintén itt fejtették ki munkásságukat Kailing József, nemcsak 

mint missziós vezető, hanem mint az első cukormalom igazgatója is, Szluha János, akinek 

több az európai priorjának írt levele fennmaradt, amelyekben leírja, hogy jónéhány magyar 

jezsuitával dolgozott együtt, bár csak Talaga György nevét emliti meg.  

  



Brentán Károly olyan fontos munkát fejtett ki, hogy a quitoi tartomány főnökének nevezték 

ki. Ilyen minőségében új misszionáriusokat küld a yameo és omagua indián törzsekhez, 

azzal a céllal, hogy zenét tanítsanak nekik. Ennek az amazonasi vidéknek a folklórikus 

zenéje ma is teljesen barokk stílusú.  Brentán leírja, hogy ez a jezsuitáknak tulajdonítható, 

mert az indiánok azelőtt nem ismerték a zenét. Azonkívül megtanultak egész különleges 

hangzású hegedűket, csellókat, hárfákat és fuvolákat készíteni, amelyeket kis elveszett 

perui és boliviai falvakban még most is gyártanak apáról fiúra menő kézműves tradició 

alapján, amiről később részletesen lesz szó. 

  

Brentán Károlyt 1751-ben visszahívták Rómába, ahol az összes latin-amerikai jezsuita 

misszió főnökévé nevezték ki. Rómában adta ki latinul az amazonasi missziók történetét, 

saját térképeivel illusztrálva. 

 

Szentmártonyi Ignác szerepe Dél-Amerika földrajzi felismerésében alapvető fontosságú 

volt. Csillagászként és földrajztudósként működött, mint kiváló felfedező Dél-Amerika első 

vízrajzi és hegyrajzi térképét készítette el, miután több mint 35.000 kilométert bejárt az 

Amazonas és mellékfolyói vidékén, ami még manapság is egy valóságos hőstettnek 

számítana. Nagyon precíz térképeket készített, amelyekbe berajzolta az összes addig 

ismeretlen szigetet is. A portugál királyság megbízta őt avval, hogy a spanyol és portugál 

gyarmati birodalmak határait állapítsa meg. Mikor visszatért Lisszabonba, a portugál királyi 

udvar hivatalos csillagászává nevezték ki. 

  

Az Alto Perú tartományban (a mai Peru és Bolivia területe) Éder Ferenc volt kiemelkedő 

személyiség. 1750-ben érkezett és a mojos indiánokat térítette a mai Bolivia északkeleti 

részén. Ezen a területen már akkor 20 év óta működött honfitársa Reiter József. A krónika 

megemlít egy másik magyar jezsuitát, aki szintén Boliviában térített és akit a chollo 

indiánok öltek meg: Haller József volt a neve. Mikor később a jezsuitákat kiűzik a spanyol 

gyarmatokról, Éder Ferenc, aki egy nagyon aprólékos és alapos tudós és megfigyelő volt, 

visszatért Magyarországra és megírta hatalmas művét a Mamoré és Guaporé folyók közötti 

vidék flórájáról, faunájáról és lakosságának a szokásairól. Ez a mű 1791-ben jelent meg 

Budán  Makó Pál apát kiadásában, "Descriptio Provinciae Moxitarum In Regno Peruano" 

címmel. A leírásokat és térképeket fontos tudósok, mint  Alexander von Humboldt. Alcides 

D´Orbigny és Vargas Ugarte is nagyon csodálták  kiváló információjáért. Sajnos az eredeti 

könyv ma már csak egy gyűjteményi ritkaság és nagyon kevés könyvtárban található meg. 

Viszont megjelent spanyol fordításban 1881-ben La Paz-ban és újra kiadták 

Cochabambában 1985-ben Joseph Barnabas fordításában "Una breve descripción de las 

reducciones de los mojos" címmel. Márki Sándor Egy ismeretlen utazó címü, a Földrajzi 

Közleményben megjelent, művében úgy írja le Édert  mint Julianus baráttól Vámbéry 

Árminig a legjelesebb utazókhoz tartozó magyart.  

 

Éder könyvében, amely alapvető forrása az akkori indiánokat tanulmányozó tudósoknak 

leírja a közösségi szokásokat, a babonákat és az indiánok lelki világát. Idézve Édert: "Egy 

családi összejövetelen beszéltem az eredeti bűnről. Először figyelmesen hallgattak, de aztán 

majd megpukkadtak a nevetéstől. Amikor kérdeztem a nevetés okát, azt válaszolták, hogy ők 

is ugyanezt csinálták volna. Mert ha találtak volna egy kivánatos gyümölcsöt, nem hagyták 

volna ott. Ha a gyümölcs az Istené volt és magának akarta volna, akkor sietnie kellett 

volna, hogy magának megragadja." A szerzetesi nőtlenség is nagy rejtély volt az indiánok 



részére. Irja Éder: "Állandóan töprengtek, mert nem értették hogy tud egy pap női kapcsolat 

nélkül meglenni. Egymás között beszélve azt suttogták titokban, hogy a papok nem férfiak, 

hanem nők. Azt is megkérdezték tölem, hogy van-e apám, azt gondolva, hogy a megoldás az 

lehetne, hogy léteznek olyan nők, akik csak papokat szülnek, anélkül, hogy nőkkel lett volna 

előzetes kapcsolatuk. Amikor felvilágosítottam őket, hogy van apám, teljesen 

összezavarodtak." A jezsuita missziókban a papok betegeket is gyógyítottak, az akkori 

orvosok nagy bosszúságára, akiknek ezzel üzletük lett veszélyeztetve. Maga Éder is 

többször amputálta a munkában balesetet szenvedett indiánok végtagjait. Megfigyelte, hogy 

az indiánok nem mutatták a fájdalom jeleit. Ittak egy kupica kukoricapálinkát ("chicha") és 

türelemmel viselték a hosszadalmas műtétet.  

 

Éder nagyon jónak találta, hogy a spanyolok nem tudtak a keskeny, örvényes folyókon 

hajóikkal közlekedni és őket kizsákmányolni. Ezzel szemben az indiánok tutajokat 

építettek, amelyekre a jezsuiták gyakran fiatal zenélő indiánokat ültettek, akik amikor egy 

új faluba érkeztek, elkezdtek játszani, általában egyházi zenét, de néha világi zenét is, még 

opera áriákat is. A vad indiánok felett a zene hatása óriási volt, a zene nélkül elmenekültek 

az őserdöbe, de a hangok vonzása által közeledtek a szerzetesekhez és így beindult a 

kapcsolat. Mert ahogy Éder leírja, hihetetlen volt a zenei tehetségük: "Soha sem csodáltam 

eléggé, amint valamennyi indián, még a nyolc éves kis gyerekek is, tudnak furulyákat olyan 

tökéletességgel faragni, hogy még a legtudósabb zenész sem találna bennük minimális 

disszonanciát sem.  Ök maguk gyártják az összes hangszert általában fából. Nemcsak 

a vonós hangszereket, hanem a fúvósakat is, mint az oboa, a fagott, a fuvola és mindegyik 

más hangszer. Mindegyik közösségben van egy indián zenetanár és énekelnek, akik kis 

gyerekkoruktól jó hanggal rendelkeznek. Aki pedig nem felel meg az éneknek, az akkor 

megtanul egy hangszeren játszani. A zenész a legelismertebb foglalkozás és a legnagyobb 

megtiszteltetés valakinek a gyerekét a zenei iskolába beiratni." Bár ez a leírás túlzottnak 

hangzhatna, a jezsuiták kiűzése után felvett leltárak kimutatták, hogy Éder leírása helyes 

volt, nemcsak a kisebb hangszereket, hanem még orgonákat is tudtak az indiánok 

gyártani. A mojos indiánok mai boliviai területét Chiquitosnak nevezik, ahol az utolsó 

években rendkívül sok mostanáig ismeretlen barokk zeneszerzeményt fedeztek el, 

amelyeket a jezsuiták kiűzése után az indián zenészek és leszármazottjaik 200 éven 

keresztül elrejtettek. Az argentínai Ars Hungarica szervezet több koncerten adott elő, saját 

kutató munka alapján megtalált és mostani hangszerekre átírt, jezsuita barokk zenèt, 

amelyben oratóriumok, szonáták, kantáták és Erények, Fémek, Gyümölcsök című partiták 

találhatók, ismeretlen zeneszerzőktől. Ki  tudja jezsuiták vagy indián tanítványaik? 

 

Az utolsó évek kutatásai alapján egy egész zenei kincs tárult fel, elsősorban az említett 

Chiquitosban. Ezeknek az alapján az utóbbi időben pl. komplett miséket is rekonstruáltak, 

amelyeknek a zenéjében erős középeurópai barokk hatás található. Amikor egy misét 

előadtak, bőségesen választhattak a már meglevő arvhivumból, ahol a repertoár már 

létezett, bár általában a zeneszerzők ismeretlenek maradtak. A leggyakrabban használt 

instrumentumok: hegedű, cselló, fagott, hárfa, orgona és ütő hangszerek voltak, de ha egy 

közösségben ezek valamelyike nem létezett, azokat használták helyettük, improvizálva, 

amelyekkel ott éppen rendelkeztek.  

 

 



A táncaikról pedig ezt írja Éder: “Vastag fonalakkal egy hálót szőnek. Erre ráakasztanak 

annyi szarvaskarmat, kagylót, csigát, amennyi csak ráfér. Aztán a hálót a 

hátukra  akasztják és a testüket előre és hátra hajtva a hálót teljes erővel mozgatják, ezzel 

erős ritmikus zajt keltenek, de úgy, hogy a dallamot tökéletesen kövessék.”  

 

Lima városában is működtek magyar jezsuiták. Zakarjás János a San Martín 

kollégiumban tanított, de pestises betegeket is gyógyított. 18 levelet írt munkásságáról egy 

kassai pap tanárjához, amelyeket a Földrajzi Közlemények 1876-ban kiadtak. Idézek 

néhány 1749 és 1756 között kelt leveléből: “A moxa indiánok tudósok hírében állnak, mert 

százig tudnak számolni, a mobima indiánok a csecsemők homlokát kettős ővben benyomják 

és a rút ábrázatuk olyan lesz mint egy három emeletből álló torony, a gvaraijok a napot 

imádják, a curisiárok a tigrisnek tulajdonítanak isteni létet, a patirik pedig emberevők. Az 

Itenes folyó mentén lakóknak a fülük, az orruk és az ajkuk be van lukasztva és azokba egy 

hüvelyk hosszúságú zöld színű követ tesznek. Ahhoz, hogy a haldoklók lelkét visszatartsák, a 

beteg száját és orrát bedugják. A halottakat ugyanazon a tető alatt földelik el, ahol maguk 

is laknak, a holttesteket időnként kiássák, szomorú sóhajok között megkenik olajjal és 

megkinálják csicsával. A murék nők fültől szájig három párhuzamos vágást tesznek és a 

sebet kék festékkel kenik be, amelyet sohasem mosnak ki.”  

 

Zakarjás észrevette, hogy leveleit a spanyol hatóságok cenzurázzák, mert gyakran 

a  spanyol telepeseknek az indiánokkal szembeni kegyetlenségeiről számolt be. Hiszen 

hosszú ideig a gyarmatósítók a benszülötteket ész nélküli lényeknek tartották, valamilyen 

állat és ember közötti átmeneti állapotú lényeknek, lelkiismeretfurdalás nélkül pusztították 

el őket, hiszen szerintük az indiánoknak nincs emberi lelke. A pénzéhes telepesek úgy 

gondolták, hogy a felsőbbrendiségük mindenre jogosítja őket. Ilyen felfogások ellen 

küzdöttek a jezsuiták és ezért jöttek létre a redukciók is. Zakarjás pedig, hogy a cenzúrát 

elkerülje az utolsó latin szövegű leveleit rovásírásos betoldásokkal titkosította, amelyekben 

a spanyolok indiánokkal szembeni kegyetlenségeiről számol be magyarországi 

kapcsolatainak. Egy ilyen levél az MTA birtokában van. A már említett Fáy Dávid pedig 

portugál börtönben sínylődött rovásírásos naplója miatt. Zakarjás egyik ilyen rovásírásos 

levélben olvashatjuk: “…hogy a vigyázatlan indiánokat könnyebben behálózzák, maguk 

közül olyan embert küldtek előre aki ruhájával és külső megjelenésével misszionáriusnak 

hazudta magát. A kegyetlenségükre jellemző, hogy letépték a nők emlőjéről a csecsemőket 

és odacsapták az első karóhoz, amelyre akadtak.” (melléklet)  

 

Szintén Limában működött Rér János, előbb a limai egyetemen volt matematika 

professzor, majd későbbi missziós munkája alatt a mojos indiánok között halt meg 1758-

ban. Az ő nevéhez fűződik a tapasztott sövényfonatú boronafalak, tetők és mennyezetek 

technikájának a feltalálása. Ez az építésmód nagyon hasznosnak nyilvánult a gyakori 

földrengéstől sújtott Limában. Fontos építészeti ismeretei alapján Rér volt a felelős a 

monumentális limai katedrális újraépítéséért, amelyet az 1746-os földrengés részben 

összerombolt. Rér más művei között megemlíthetők a következő templomok: San Carlos 

(ma a Nemzeti Panteon),  Del Logicado (ma Pedagógikus Intézet) és De Las Huérfanas. 

 

A magyar jezsuiták legfontosabb tevékenysége az úgynevezett Paraquaria tartományban 

folyt le. Ennek a kiterjedése beleértette a mai közép és észak Argentínát, Paraguayt, 

Uruguayt és a braziliai Río Grande do Sul államot. Az első elismert magyar jezsuita ezen a 



vidéken az 1729-ben érkezett Limp Ferenc volt. A San Lorenzo és San Ángel 

redukciókban volt igazgató. Yapeyú városában szerkesztette meg az első teljes dél-amerikai 

földrajzkönyvet, amelyet Spanyolországban adtak ki. 1767-ben halt meg Yapeyúban, a 

jezsuiták kitelepítése évében. 

  

Spanyolországból a Río de la Plata vidékére a negyvenes években érkeztek Ferder Fülöp 

és Szerdahelyi Ferenc. Ferder öt éven keresztül volt a Santo Tomé-i majd a Loreto-i 

missziók igazgatója. A győri Szerdahelyi pedig a San Juan Bautista, majd az Apóstoles 

redukcióknak volt igazgatója. Mindketten az 1767-es királyi kiűzetési parancs után 

visszatértek Magyarországra. 

  

A Paraquaria tartomány két legfontosabb magyar jezsuita szerzetese Asperger Zsigmond 

és Orosz László voltak. Spanyol nyelvű életrajzában Segismundo Aspergert 

“Magyarország orvosának” nevezték, mert először orvosi diplomát szerzett és utána 

folytatta jezsuita szemináriumi tanulmányait. 1717-ben érkezett Buenos Airesba, a neves 

córdobai egyetemen volt professzor 1726-ig, majd felettesei a Paraguayban fekvő 

redukcióba küldték, hogy az ott létező pestisjárvány ellen küzdjön. Ezt olyan sikeresen 

tette, hogy az indiánok nagy részének az életét megmentette. A krónikák szerint az ő 

gyógyító munkálatossága nélkül az indiánok több mint fele elpusztult volna. 

  

Asperger a helyi növényeket és gyógyfűveket is tanulmányozta és több mint 100 receptet 

készített el, amelyeket a Misiones-i Kódex név alatt adta ki. Ez egy fontos fejezete a korai 

argentin orvosi történelemnek. Azt is leírta, hogy az indiánok lelkesen isznak egy 

növényböl készített főzetet, amelyet egy tökhéjban készítenek el és nádszállal szívják 

onnan  forrón (a modern mate tea). Nagyon jót tesz a munkájuk-nak, mert megszünteti a 

lustaságot és energiát ad nekik. Asperger volt az egyetlen szerzetes, akit 1767-ben nem 

űztek ki, talán idős kora miatt, vagy a közvélemény nyomása alapján. Loretoban halt meg 

szeretett indiánjai között 1773-ban. 

  

Valamennyi magyar jezsuita pap között a legfontosabb Orosz László (1697-1773) volt, a 

Rákóczi szabadságharc tábornokának, Orosz Pálnak az unokaöccse. Ungvárban végezte az 

elemi iskolát és 10 éves korában belépett a kassai jezsuita gimnáziumba. Kitünő 

eredményeket ért el latin és filozófia tárgyakban és érettségije után a trencséni jezsuita 

szemináriumba iratkozott be. Pappá avatása után a gyöngyösi szemináriumban kezdett 

tanítani, de nagy erőfeszítést fejtett ki, hogy rendje misszionáriusként küldje ki Dél-

Amerikába a pogány indiánok megtérítésére. Felettesei mindig visszautasították kérelmét, 

de végül megjött Romából az engedély. Először két évet Sevillában töltött, ahol megtanult 

spanyolul. Végül 1728 decemberben Cádizban behajózott a Río de la Plata felé, ahová 100 

napos út után megérkezett több jezsuitával, közöttük Limp Ferenccel is. 

  

Orosz atya vágya, hogy az indiánokat megtérítse, nem teljesült be. Társait azonnal 

szétosztották a különböző missziókban, de a helyi rendfőnök már értesült kivételes 

tudásáról és azonnal kinevezték a tartományi fővárosban, Córdobában, teológia és filozófia 

professzornak. Orosz elfogadja a feladatot, de azt írja, hogy bűneinek vezekeléseként kapta 

ezt a rendeltetést, miután nem tudta teljesíteni missziós vágyát.  

 



1734-ben a córdobai egyetem rektora lesz  és az egyetemtől függő hírneves Monserrat 

Kollégium igazgatója. Minden térítésre vonatkozó kérését visszautasítják, sőt a tartományi 

rendfőnök titkárának nevezik ki. Orosz így írja: “A hő vágyam az volt, hogy az apostolok 

példáját kövessem és az evangéliumot terjesszem a pogányok között. De milyen szégyen! 

Nem vagyok apostol, csak filozófus és ahelyett hogy Krisztus tanait hirdetném az indiánok 

között, Aristotelest tanítok az egyetemen.” Végülis eléri, hogy küldjék, bár nem mint 

misszionáriust, hanem mint felügyelőt, a 30 legfontosabb misszióba. A látogatásairól egy 

kimeritő beszámolót küld a pozsonyi jezsuita intézmény rektorának, amelyben igéző 

módon írja le az indiánok életmódját: 

  

“Krisztusban tisztelendő atyám! 

“Engedelmeskedve a nekem felrótt feladatnak 30 missziót látogattam meg Paraguayban. 

Ott rendünk 67 szerzetese működik 15 lelki és anyagi segítővel. 8 hónap alatt több mint 

1000 mérföldet jártam be. A 30 indián község mindegyikében, amelyeket akár a német 

vidék falvaival is összehasonlíthatjuk, kb. 1000 család él. Valamennyiben a családok 

mindennap járnak misére, még a gyerekek is jártasak a vallásban, a jobban felkészült 

férfiak kisegítik a papok vasárnapi prédikációit saját magyarázatukkal, néha kicsit 

bizonytalanul, de mindig mély hittel telve. A böjt idején betartják a legszigorúbb 

előírásokat, gyakran gyónnak és áldoznak és olyan őszinte hitet nyilvánítanak ki, mint 

amilyent sohasem láttam Európában. Az utcai körmeneteknél, amelyekben  Szent Urunk 

testét viszik, minden ház ajtaja fel van díszitve  és minden sarkon egy díszív található, 

amelyre a lakosok ráakasztják legbecsesebb tárgyaikat. A körmeneteket zenével kisérik, 

amit olasz hallással hallgathatunk és amelyet a legkülönbözőbb, gyakran maguk által 

készített, hangszerekkel játsszák mesteri módon. Ha tisztelendő atyám meghallgatná a 

zenéjüket vagy megcsodálná a káprázatos egyházi díszeiket, meggyőzödne, hogy semmiben 

sem maradnak el az európaiaik mögött keresztényi áhitatosságukban.” 

  

“Nagyon szép épületeik vannak, csak bámultam templomaikat, milyen nagyok és jól 

megépítettek. A mi Erber Incénk éppen most fejezi be a Santo Aloisio templom építését, 

amelyet Santa Fe városában indiánok kezdtek el néhány éve. Felséges festmények és 

aranyművek díszitik és csak a mészkő hiánya okozza, hogy ne tudjon az európai 

katedrálisokkal versenyezni. Kezemben van egy Szűz Mariát ábrázoló festmény, amely még 

Rómában is találna csodálókat. Házaik rendesek és kényelmesek, ruháik jól vannak 

megvarrva és sok mesterséget űznek kiválóan. Amellett, hogy egyházi témákat ábrázoló 

festményeik kimagaslóak, nagyon gyakorlottak zenében, énekben, táncokban és vannak 

szakértőik építészetben, fegyverek kezelésében, gyapotkelmék  szövésében és föld-

művelésben. Valamennyiüknek szép zöldségeskertjük van, ahol kukoricát, krumplit, 

édeskrumplit és mandiókát termelnek. Élelmükben böségesen szerepel a marhahús is.” 

 

“Befejezésül: hiányzanak térítők. Minden 5000 lélek ellátására csak két pap jut. Ezért 

kérem a magyar testvéreinket, hogy jöjjenek ide és vegyenek részt az annyira gyümölcsös 

munkánkban. Alázattal kérem eminenciád imádságát miséiben munkánk megáldására.” 

Aláírva: Córdoba de Tucumania, 1740. október 6. Eminenciád szolgája Krisztusban.    

  

Az indiánok erényeinek ilyen dicsérő beszámolója azt hozta el eredményül, hogy a 

missziók felé állandóan emelkedő pénzügyi segítségek érkeztek Európából. Viszont Orosz 

László, bár előbb rendje visszaküldi a córdobai egyetemre, 1743-ban nagy előléptetést kap: 



kinevezik prokurátornak, ez egy teljhatalmú nagykövetnek felel meg, a spanyol királyi 

udvar és a Szentszék elött. Visszatér Európába és állandóan utazik Róma, Madrid és Bécs 

között, ahol nagyon jó személyes kapcsolatot épít ki Mária Terézia császárnővel. 

Valószínüleg meglátogatja Nagyszombatot is. Rómában a neves történész, Antonio 

Muratori, fogadja és megkérdezi, hogy igaz-e az a neki valószínületlennek tűnő információ, 

hogy a 30 misszióban 100.000 marhát tartanak, mire Orosz mosolyogva azt válaszolja, 

hogy ez a szám inkább 4 millió. 

  

Buenos Aires tartomány kormányzójának, Domingo Ortiz de Rosasnak, a támogatásával 

Orosz egy egész jezsuita kontingenset hoz a paraguayi missziók részére. Mikor visszatér 

Buenos Airesbe, felépíti az itteni San Telmo negyedben fekvő jezsuita kollégiumot. A 

jezsuita rend generális atyája ezt írja róla: “Olyan sikeresen működik, hogy mint a 

Paraquaria tartomány második alapítójának minősíthetjük”. 
  

Amikor 1750-ben Spanyolország és Portugália aláírják a “csereszerződést”, Spanyolország 

egy 150.000 km²-es területet enged át Portugáliának, a mai Río Grande do Sul tartományt, 

amely 7 jezsuita misszió feladását is jelentette. Az indiánok kétségbeesve tiltakoztak, mert 

tudták, hogy egy portugál gyarmatban elvesztették volna a jogaikat és rabszolgákká váltak 

volna. Orosz személyesen lépett közbe Madridban, a Vatikánnál, sőt Mária Teréziánál is, 

ennek a megakadályozására, de siker nélkül. A spanyol kormány először át akarta telepíteni 

az indiánokat spanyol területre, de ők nem akarták szülőföldjüket elhagyni és amellett a 

spanyol kormány által felajánlott kártérítés (4000 peso egy-egy reducción-nak, amikor a 

valódi érték 10 millió felett volt) nevetségesen kevésnek tűnt fel nekik. Így ezeknek a 

misszióknak a 29.000 guaraní indiánja fellázadt, de a spanyol és portugál csapatok ellen 

vívott közel két éves harcban a missziók megsemmisültek és lakosságuk nagyrésze 

elpusztult. Az elpusztított hét “reducción” főnöke Limp Ferenc volt. Először azzal vádolták, 

hogy a forradalmat buzdította és Buenos Airesben bíróság elé is állították. De Cevallos 

alkirály nemcsak felmentette minden vád alól, hanem az ő álláspontját védelmezte, mert 

tulajdonképpen a szerencsétlen guaraní indiánok a spanyol királyságot védték a portugál 

előnyomulás ellen. A leírt harcról a híres “The Mission” (1986) film (Jeremy Irons) 

emlékezett meg. 

  

1765-ben Orosz atya végre teljesíteni tudta régi vágyát és egy nyomdát alapított 

Córdobában, az elsőt a mai Argentína területén. Ez a nyomda két évtized múlva, a jezsuiták 

kiűzése után, Vértiz alkirály parancsa alapján Buenos Airesba került, mint a Lelenc 

gyermekek királyi nyomdája (Real Imprenta de los Niños Expósitos) és most a város 

önkormányzati Cabildo Múzeumában van kiállítva. 

  

A kifogástalan szervezetük, a magas intelligenciájú és felkészült szerzeteseik, az 

összegyűjtött vagyonuk és főleg a nagy hatalom, amit mindez hozott, a földi 

királyságokban nagy irigységet keltettek. 1762-ben a rend a csúcspontján volt: 23.000 

taggal, 1527 intézetben, 39 tartományban. A teljes összeomlás majdnem minden országban 

egyszerre történt meg, nemcsak politikai okokból, hanem mert a kormányok megkivánták a 

kincseiket is. Ezért sajnos 1767-ben spanyol királyi parancs alapján minden jezsuitát 

kitelepítettek Latin-Amerikából  

 



Ezt a eseményt részletesen leírta mint szemtanú Louis-Antoine Bougainville francia 

tengerészparancsnok. Bár ez nem tartozik szorosan a magyar jezsuiták történetéhez, 

érdemes a történelmi hátteréről röviden beszámolni.   

 

A franciák már sok tengerentúli területüket elvesztették és Bougainville kapitány rábeszélte 

XV Lajost, pártfogója, Mme. Pompadour segítségével, hogy indítson egy felfedezőútat a 

déli Csendes óceán felé. A király beleegyezik, de megbízza, hogy előbb vesse útba a 

Malouines szigeteket, amelyeknek a nevét a francia St. Malo kikötőből odaérkezett 

tengerészek adták meg. A francia és spanyol királyok közötti negállapodás alapján a 

franciák átadják a kis szigetek szuvernitását a spanyoloknak. A francia flotta meg is érkezik 

1767 elején a Río de la Plata öblébe, onnan két spanyol hadihajó kiséretében eljutnak a 

Malvinas szigetekre, ott Bougainville átadja hivatalosan a hatalmat a spanyoloknak és 

visszatér a Río de la Platához. Ott hallja a hírt az alkirálytól, hogy megjött a királyi parancs 

a jezsuiták kiűzésére. Egyúttal megkapja a spanyol hivatalos verziót is a jezsuiták 

működéséröl, amelyet meg is emlìt a monumentális “Description d’un voyage au tour du 

monde” című könyvében: Ebben leírja útja további folytatását, ahol felfedezi és 

Franciaországhoz csatolja a Társaság szigeteket (köztük Tahitit is). 

 

Bougainville elismeri, hogy a jezsuiták reduckióiban az indiánok humánusabb 

bánásmódban részesültek mint a spanyol gyarmati hatalom alatt. Nem léteztek a börtönök, 

a kivégzések, a rabszolgaság, a jogállapot teljes hiánya. Viszont, idézve az írót: “…ezzel 

szemben az élet ott teljesen jelentéktelenné vált, a személyi ambiciókat eltörölték, a 

mindennapi élet sivár volt. Az indiánok a páterekkel szemben szervilis alázatossággal 

viselkedtek, nem volt privát tulajdonuk, minden a közösséghez tartozott, a munkájuk és a 

szórakozásuk halálosan unalmas volt, úgy kezelték őket mint a kis gyerekeket, akiknek a 

ruhája, a szokásai mind elő voltak írva. Hétfőtől szombatig dolgoztak, vasárnap végtelenül 

hosszú vallásos ceremóniáknban vettek részt és utána szomorúnak tűnő játékokban. A pénz 

ismeretlen fogalom volt, mindenki a családja nagyága szerint vett részt a közös vagyonban. 

A legfontosabb tényező a zenekar megalakítása volt, amelyben valamennyien teljes 

szenvedéllyel vettek részt. A spanyol kormány megkövetelte, hogy tanítsák meg az 

indiánokat spanyolra, de ezt a jezsuiták nem tartották be, készakarva, hogy elkülönítsék az 

indiánokat a fehér emberektől, akiktől csak a legrosszabbat várhatták.” Ez persze egy 

európai hajóstiszt szemszögéböl van leírva, de figyelmesen olvasva világos mennyivel 

jobban éltek az indiánok a jezsuiták alatt, mint a spanyol gyarmati járomban, gyakran a 

kegyetlen telepesek által kizsákmányolva.  

 

Visszatérve a jezsuiták kitelepítésére, a córdobai egyetemi tanárokat, köztük Oroszt is, 

kegyetlen módon letartóztatták, majd bivalyszekereken elszállították a majdnem 800 

kilométerre fekvő Ensenada kikötőbe. Az utazás egy hónapig tartott a legkínzóbb 

körülmények között, a rajtuk levő ruhán kivül csak egy breviárium elvitelére kaptak 

engedélyt. Az egyetem és a Monserrat Kollégium diákjai hevesen tiltakoztak tanáraik 

elhurcolása ellen és hosszú útszakaszon keresztül kisérték öket. Végül behajózásra kerültek 

és egy 100 napos utazás után megérkeztek Spanyolországba, mint koldus kinézésű 

rongyokba öltözött emberi roncsok. Ott börtönbe kerültek, de az osztrák birodalomhoz 

tartozó állampolgárokat rögtön szabadon engedték. Orosz Bécsbe utazott, ahol egy 

audiencián elérte, hogy Mária Terézia közbenjárjon a még rabként tartott kollégái 

kiszabadítására, ami sikerrel is járt. 



 

Orosz 40 évi távollét után hazatért Magyarországra, ahol 1767-ben a jezsuitáknak 18 

kollégiumuk, 20 rezidenciájuk és 1000 szerzetesük működött. Ott megírta emlékeit és 

sikerült neki a Liègeben született Nicolás del Techo jezsuitának latinul írt művét is 

befejezni. Ez a szerzetes az 1685-ban történt haláláig leírta a paraguayi jezsuita tartomány 

történetét, a legkiválóbb személyek élettörténetével. Ezt a művet a guaraní indiánok 

másolták le nagyon művészi módon, de még sose adták ki. Orosz még 39 élettörténetet írt 

hozzá és kiegészítette a könyvet 1750-ig. A budapesti egyetemi könyvtárban a két könyv 

eredeti kézirata megtalálható. De Orosz könyvét sose adták ki, mert a felettesei, a 

jezsuitáknak kedvezőtlen időkben ajánlották a megsemmisítését (“hoc opus…ab ipsis 

Superioribus supressum est… pausis tantum examplaribus distractis”). Ennek a parancsnak 

az alapján csak kevés példány maradt fenn.  

  

Orosz még Éder tudományos munkáját is elrendezte. Sajnos a jezsuitáknak egy ilyen 

negatív időszakában ez sem kapott kiadási engedélyt. Édert ez annyira megviselte, hogy 

melankóliában meghalt Érsekújváron 1773-ban. Néhány hónapra rá Orosz is meghalt 

Nagyszombaton, ahol a jezsuita kriptában van eltemetve.  

 

Befejezésül hozzátehetnék egy kis anekdótát, amelyet a New Haven-i Yale egyetemen 

hallottam, a neves mexikói író, Carlos Fuentes előadása során, ahol a sajátos latin-amerikai 

kultúra kifejlődéséröl beszélt. Nem régen látott egy kis vidéki mexikói templomban nagyon 

szépen festett oltárképeket, ahol valamennyi szentnek és angyalnak indián arca volt, de a 

pokolt fehér arcú, páncélruhás ördögök lakták. Nyilvánvalóan indián festő munkája volt.  

 

         A legfontosabb magyar jezsuiták munkájának az összefoglalásaként:  

Brentán Károly, az összes latin-amerikai jezsuita misszió feje Rómában, térképész, 

zenetudós, evangélium fordító indián nyelvre. 

Asperger Zsigmond, az orvosi közreműködése alapján a jezsuita missziók indiánjainak a 

megmentője és a gyógynövények tanulmányozója. 

Limp Ferenc a legnevesebb történész és földrajztudós. 

Éder Ferenc az indiánok szokásainak és környezetüknek legjobb megfigyelője és leírója  

Orosz László, tudós, kíváló tanár, rektor, nagykövetként a missziók kapcsolata az európai 

udvarokkal és a Vatikánnal, a misszióknak valóságos második alapítója. 

 

Dr. Székásy Miklós  -  Buenos Aires 

 

 

 

 

 



 



Ez a mű Székásy Miklósnak az Argentín Nemzeti Könyvtár nemzetközi szimpóziumán 

előadott spanyol nyelvű munkájának a szerző magyar fordítású verziója, több később 

kiegészített adattal. A spanyol eredeti munkát “La obra de los jesuitas húngaros en 

Latinoamérica” magas történelmi érdekű dokumentumnak nyilvánították és a Nemzeti 

Koloniális Történelmi tanulmányok között kiadták a www.bibnal.edu.ar honlapján,.Szintén 

megtalálható a Széchenyi Elektrónikus Könyvtár honlapján ezen a címen: 

(http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/vallas/jesuitas) mint az első, az OSZK-ban 

megjelent spanyol nyelvű tanulmány és több spanyol és argentín egyetemi honlapon.  

  

A második spanyol nyelvű tanulmány a Széchenyi Elektrónikus Könyvtár honlapján 

(http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/totenel/mo_kozep/esteban) cím alatt található, a 

szerző az Argentín Történelmi Intézetben (Instituto Sanmartiniano) 2000-ben, a 

Millénniumi Évben, előadott tamulmánya Szent István koráról 

  

 

A Latin-Amerikában működő ismertebb magyar jezsuiták névsora 

Rátkai János, Mexikó, 1678-1686 

Asperger Zsigmond, Argentína, 1717-1773 

Reiter József, Peru, 1723-1767 

Brentán Károly, Peru, 1723-1754 

Limp Ferenc, Paraguay, 1726-1768 

Orosz László, Argentína, 1729-1767  

Ferder Fülöp, Paraguay, 1740-1768 

Szerdahelyi Fülöp, Paraguay, 1748-1768 

Éder Xavér Ferenc, Peru, 1749-1768  

Zakarjás (vagy Zakariás) János, Peru, 1749-1768 

Szentmártonyi Ignác, Brazília, 1751-1758   

Fay Dávid, Brazília, 1752-1768  

Szluha János, Brazília, 1752-1761 

Kailing József, Brazília, 1753-1767   

Talaga György, Peru (dátum ismeretlen) 

 

Más jezsuiták, akiknek a működéséről nincs ismert adat: 
Neumayer Gyula, Mexikó, 1713-kb. 1750 

Neuhaus András, Mexikó, 1720- ? 

Mikus Mátyás, Paraguay, 1729-1731 

Plantich Miklós, Paraguay, 1748-1768 

Sussich Miklós, Peru, 1749-1768 

Lyro Ignác, Ecuador, kb. 1750-1773 

Koncsák Ferdinánd, Mexikò, 1750-1773 

 

Miután a XVIII. században a perui alkirálysághoz tartoztak Peru parti része, Bolivia, Chile 

északi része, Argentína a mai chilei határtól a Río de la Plata partig, délfelé Patagónia 

határáig, Paraguay déli része, Río Grande do Sul déli része, a fenti meghatározások nem 

felelnek meg a mai országhatároknak. Peru az jelentheti a mai Boliviát is, Argentína és 

Paraguay jelenthet kölcsönösen akármelyik országot. 

http://www.bibnal.edu.ar/
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/vallas/jesuitas
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/totenel/mo_kozep/esteban
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