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Király Péter

Alfonso Selvatici – egy szerzetes zenész 
Nádasdy Ferenc  rezidenciáján és a lengyel királyi udvarban1

Nádasdy III. Ferenc 1670 őszén történt letartóztatása után a bécsi Hofk ammer megbí-
zottai a Nádasdy-birtokok zár alá vétele és a Sárváron, illetve Pottendorfban őrzött ér-
téktárgyak leltározása után hamarosan összeállítottak egy jegyzéket az országbíró tarto-
zásairól. Az ő személyes részvételével készült lista2 felsorol zenészeket, akik között 
szerepel egy bizonyos Alfonso Selvatici, aki akkortájt már a lengyel királynő muzsikusa 
volt, és akinek Nádasdy 300 forintnyi fi zetéssel maradt adósa: „Alfonso Selvatici Musi-
cus bey der Königin in Pohlen, wegen rückstendigen salarij – 300 f.”3  Noha az adósság-
jegyzéket a bécsi hivatalnok-történész Alfred Sitte már több mint száz évvel ezelőtt 
közreadta, ennek ellenére Selvatici életútja homályban maradt. Nem változtatott ezen a 
közelmúlt intenzív Nádasdy-kutatása sem.4 A Nádasdynál töltött időszaknak, illetve 

1  2015 őszén egy Ljubljanában tartott zenetudományi konferencián, Parnassus Musicus Ferdinandaeus 
(1615), megismerkedtem az ott szintén előadást tartó varsói zenetörténész kutatóval, Barbara Przy-
byszewska-Jarmińskával. A konferenciaszünetben kávé melletti beszélgetés során, majd az azt folytató 
levelezésben szóba hoztam a Nádasdyt szolgáló, számomra talányos Alfonso Selvaticit. Przybyszewska- 
Jarmińska Varsóban utánanézett az előtte is ismeretlen zenésznek, és számos forrásadatot talált. A jelen 
tanulmányban közölt, Selvatici lengyelországi tartózkodásával, működésével és a Rómában megszerzett 
teológiai magiszter címmel kapcsolatos ismeretanyag mind az ő kutatásának az eredménye. Köszönettel 
tartozom, hogy a forrásait megosztotta velem, és a magyar publikálást lehetővé tette. Przybyszewska- 
Jarmińska Selvaticire vonatkozó publikációja interneten jelent meg: Przybyszewska-Jarmińska, 
2015.

2  Nádasdy résztvételére ld. Th eodor Veringer jelentését (1671. szeptember 15.) ÖStA, HHStA, Hoffi  nanz 
Ungarn, Ungarische Akten, 315/B fol. 25.: „Demnach die Röm. Kays. Auch zu Hungarn und Böheimb 
Königl. May. Unns Ents vnterschribenen gnedigst Commission auft ragen lassen, dass wir den entleibten 
Franz Nadasti, über all der Jenigen Creditorn anbringen, welche sich biß dem 25. Aprilis angemeldet, ob 
und welcher gestalt er die Debita agnosciren wurde, Weillen Er noch in vivis zubefragen, Alß haben wir 
vnnß zu fortsetzung solcher Commission an jetzt besagten dato zu Ihme Nadasdi in dass alhießige Land-
hauß verfanget, denselben punctatim über eine iede Schuldt befraget, welcher auch dieselbe nachgesetz-
ter Maßen guetwillig agnosciret und unnß beynebens beygfüegte Schrifft  liche recognition vnd respective 
information der Wahrheit zu mehrerm Zeugnuß zuegestelt. Benantlich wie solches bey dem von einer 
löbl. Kays. Hoff cammer überreichter Cathalogo Creditorum ebenfallß marginaliter annotiret worden 
[...] Wien, 1671. szeptember 15. Th eodor Veringer”.

3  ÖStA, HHStA, Hoffi  nanz Ungarn, Rote Nummer 234, (1671. IX.) fol. 395–410, Cathalogus und Ver-
zeichnus aller und ieden Creditoren des entleibten Nadasdi. (Selvatici: fol. 403v) – Ezt az adatot Viskolcz 
Noéminek köszönhetem. Egy további iratmásolat: ÖStA, HHStA, Ungarische Akten, Nádasdysche Ak-
ten, Fasc. 315, (1671. V–XII.) „Alfonso Selvafi ci Musicus beÿ der Königin in Pohlen, wegen rückständi-
gen Salarij – 300 fl .” Ezt a jegyzéket közli Sitte, 1907, 72.; A lista latin változata: OSZKK, Fol. lat. 773. 
fol. 40v: „Alphonso Salvatici Sub N. 109 circa salarium 300 fl . ipsi Debitum”.

4  OTKA K 71982 sz. kutatási program: Nádasdy Ferenc – magyar barokk udvari kultúra ( források, tanul-
mányok).
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Selvatici korábbi vagy későbbi pályafutásának nem sikerült biztos nyomaira bukkanni.5 
A helyzet most – mondhatni a szerencsés véletlennek köszönhetően – alapjában meg-
változott, és egyre több lengyel és olasz adattal rendelkezünk,6 melyek révén legalább 
nagy vonalakban tisztázódik a korábban talányosnak tűnő Alfonso Selvatici (más forrá-
sok szerint: Salvatici, Selvafi ci stb.7) kiléte és életútja.

Wiśniowiecki Mihály (Michał Tomasz Korybut Wiśniowiecki) lengyel király az 
1669. november 19-én Bécsben megkötött házassági szerződésnek megfelelően 1670. 
február 27-én feleségül vette Eleonore Maria Josefa (1653–1697) Habsburg főherceg-
nőt. Ennek ismeretében már eddig is nyilvánvaló volt, hogy Selvatici valamikor koráb-
ban, alighanem még 1669 előtt szolgálhatta Nádasdyt. Az országbíró tartozásainak 
jegyzékében több mint tízéves elmaradások is szerepeltek. A Selvaticin kívül felsorolt 
zenészek – Johann Heinrich Schrenk (Schrenckh) hegedűs és német titkár, Adam Pau-
maister (Baumeister) hegedűs, Bartholomäus Pyrtaller orgonista és Cyriacus Marsfeldt 
(Marßfeldt) basszista (vonós)8 – követelése 1662–1663-ra kelteződött. Tekintve, hogy 
Nádasdy 1663-ban Köprüli Ahmed török nagyvezér magyarországi hadjárata miatt ja-
varészt elbocsájtotta a zenészeit, így már korábban is arra gondolhattunk, hogy Selvati-
ci feltehetően ugyancsak az 1660-as évek első harmada táján szolgált a magyar arisztok-
rata udvarában. II. János Kázmér lengyel király 1667. március 27-én Varsóból, Virginio 
Orsini kardinálisnak Rómába írt levele alapján most már biztos, hogy Selvatici legké-
sőbb 1667 elején a lengyeleknél volt.9 Noha k orábban még úgy tűnhetett, hogy Selvati-
ci a Habsburg udvarból Eleonore Maria kíséretében jutott Lengyelországba, most már 
valószínűbb, hogy Varsóban csatlakozott a királyné udvartartásához.

Mint az uralkodó fenti leveléből, továbbá későbbi iratokból kiderül, Selvatici Ágos-
ton-rendi szerzetes volt. II. János Kázmér király éppen azért írt a Rómában a lengyelek 
védnökének kinevezett Virginio Orsini kardinálisnak, hogy Selvatici megkaphassa a 
teológiai magister címet. A szerzetes-zenész végül is bő három évvel később, az újabb 
lengyel uralkodónak, Wiśniowiecki Mihálynak 1670. június 11-én Varsóban kelt tá-
mogatólevelével utazott Rómába, hogy megszerezze a remélt fokozatot. X. Kelemen 
pápa közel három hónap múlva, szeptember 7-én utasította a rendet, hogy vizsgálják 
meg Selvatici tudását, és ha megfelel, adják ki neki a magiszteri fokozatot igazoló diplo-
mát. Az ügy dokumentumai szerint Selvatici már rendelkezett a szent teológia bacca-
laureusa címmel.10 Noha a  lengyelekhez visszatért Selvatici 1671. október 15-én köszöne-
tet mondott Orsini kardinálisnak a titulusért, a diplomát többszöri sürgetés után csak 

  5  Király, 2010, 981.; Király, 2015, 186.
  6  Ld. a címhez fűzött megjegyzést (1. jegyzet).
  7  Az iratokban különféle névvariánsokkal fordul elő, de két saját levelében (1671, 1672) ő maga a Selvati-

ci alakot használja. Elementa VIII. (1962), 183., nr. 985. és Uo. 198., nr. 1072.  
  8  A zenészekre ld. Király, 2010, 974.
  9  Elementa III. (1961), 58., nr. 532.
10  A lengyel király, Michael Korybut Wiśniowiecki Orsini kardinálisnak írt levelében: „Magisterio il Bac-

celerio Alfonso Saluatico”, a pápához szóló keltezetlen beadványban, valamint a pápa 1670. szeptember 
17-én Rómában kelt brevéjében: „in sacra Th eologia Baccalaureus”. Mindkettő ASV, Secr. Brev. Reg. vol 
1502. fol. 543, és 541. (Az előbbit ld. a függelékben)
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1672. szeptember 17-én állították ki. Azt követően került erre sor, hogy Selvatici 1672. 
június 8-án Varsóból közölte a rendjével, hogy elküldte az oklevél árát.11

A római iratok Selvaticit bolognainak nevezik, és az ezekben olvashatók szerint 
1670 őszelőjén már túl lehetett a 60. életévén (ld. függelék). Így kézenfekvőnek tűnik a 
rokonsága azzal a három egyező családnevű mantovai pénzverővel, Lodovico, Antonio 
és Alfonso Salvaticivel, akik 1613-ban Bolognába menekültek.12 Esetleg valamelyikük 
fi a lehetett, talán éppen az utóbbié, Alfonsóé. Így viszont Salvatici talán még nem Bo-
lognában, hanem Mantovában születhetett 1610 táján.

A pápához szóló előterjesztésben (ld. függelék) olvasható egy – nyilván Selvatici 
saját közlésén alapuló – megjegyzés, miszerint a rendjét szolgálva korábban különböző 
német fejedelmek alkalmazásában állt.13 Hol és mikor, ez nem derül ki a rövid utalás-
ból. Az sem kizárt, hogy a szöveg pontatlanul általánosít és a „német fejedelmek” egyike 
valójában Nádasdyra értendő. Emellett most már még inkább valószínű – ami koráb-
ban is gyanítható volt –, hogy a bolognai szerzetes-zenészre vonatkozhat az innsbrucki 
udvar egy 1656. szeptember 23-án keletkezett számadása, amely egy bizonyos „P[ater] 
Saluaticj” zenész megjutalmazását regisztrálja, aki az együttesvezető közvetítésével 75 
fl . értékű ezüstneműt kapott.14 Milyen további német–osztrák (vagy más nemzetiségű?) 
fejedelmeket, illetve főurakat szolgált még Selvatici hosszan-röviden, ennek kiderítése a 
további kutatás feladata.

A már 1673. november 10-én megözvegyült Eleonore Maria, a mindössze négy évig 
uralkodó férje halála után egy ideig még lengyel földön marad, de a következő uralkodó, 
Sobieski János ( Jan Sobieski) 1674 májusában történt megválasztása és trónra lépése után 
az akkor húszéves özvegy királyné visszatért Ausztriába. Selvatici nem követte, hanem éle-
te végéig a lengyeleknél maradt. A varsói augustinus konventnek 1678 tavaszán Selvatici 
elhunytáról szóló feljegyzése ugyancsak utal olasz származására, valamint megemlékezik 
arról is, hogy mint magister capellae a királyi zenészegyüttest irányította.15

11  Az üggyel kapcsolatosan ld. a 9. és 10. jegyzetben hivatkozott forrásokat (II. János Kázmér Orsini kardi-
nálisnak, Varsó, 1667. márc. 21.; Michael Korybut Wiśniowiecki Orsini kardinálisnak, Varsó 1670. jú-
lius 11.; X. Kelemen pápa brévéje, Roma 1670. szept. 17.); továbbá: Elementa VIII. (1962), 183., nr. 
995 (Selvatici Orsini kardinálisnak, Varsó, 1671. okt. 15.) Uo. I. köt., 1961, 70., nr. 651. (Michael Kory-
but Wiśniowiecki Orsini kardinálisnak, Lublin, 1671. aug. 30.) Uo. II. köt., 198., nr. 1072. (Selvatici 
Orsini kardinálisnak, Varsó, 1672. jún. 8.) Uo. I. köt., 72., nr. 672. (Eleonore Maria Orsini kardinálisnak, 
Varsó, 1672. okt. 19.) Bullarium Ordinis Sancti Augustini, 2003, 75., nr. 192. (Pápai megerősítés Selvati-
ci magiszterré való kinevezéséről, 1672. szept. 17.)

12  Crespellani, 1884, 82. A családnév a-val, Salvaticiként.
13  ASV, Secr. Brev. Reg. vol 1502. fol. 542r„et utile della sua Religione in seruitij apprestati à diuersi Princi-

pi di Germania”.
14  Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, Raitbuch 1656, fol. 163v: „fünff vndsibenzig gulden Silber gschür fi r 

dem P: Saluaticj auch Musici”. Az adatot korábban említő Walter Senn a P-rövidítést Peter-ként próbál-
ta feloldani, s felvetette, hogy a muzsikus talán azonos Peter Salvetti fi renzei zenésszel, aki 1662 tavaszán 
adatolható rövid ideig Innsbruckban. (ld. Senn, 1954, 267, 268.) A P-betű azonban aligha értelmezhető 
keresztnévként, hanem a pater szó rövidítése lehet. A Salvettivel való azonosítás az újabb ismeretek tük-
rében ma már eleve elvethető.

15  Przybyszewska-Jarmińska, 2015, 1–2. a varsói augustinus konvent Tabulacensuuma alapján (War-
szawa, Muzeum Warszawy ms. A/I/3261. fol. 65v): „Hoc Anno pestis erat Varsaviae notabilis. R[everen-
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A lengyel zenetörténészek ez ideig úgy vélték, hogy a királyi udvarban 1657 tájától 
Jacek Hyacinthus Różycki látta el az együttesvezető feladatát. A korábbi nézetek szerint ő 
volt a magister capellae egészen 1703 táján (régebbi elképzelés szerint: 1707 körül) bekö-
vetkezett haláláig. Ez a vélekedés most korrigálandó. A forrásokban Różycki 1676-ig fo-
lyamatosan szerepel, majd 1680-tól fogva ismét követhető együttesvezetőként, 1677-
ben és 1678 elején viszont hallgatnak róla a források.16 Ez alapján valószínű, hogy 1677-ben 
valamiért Selvatici vette át a zenészek irányítását. Feltehető, hogy a bolognai szerzetes- 
zenész 1678 áprilisában bekövetkezett halála miatt vált szükségessé Różycki visszatérése.

Mint látható, kezd kibontakozni előttünk Selvatici életútja, amely Bolognából (illetve 
talán Mantovából?) indult, majd Innsbruck és esetleg más német/osztrák udvarok és rezi-
denciák érintésével valamikor Nádasdy Ferenchez vezette a szerzetes-muzsikust, és ami a 
lengyel király udvarában, Varsóban ért véget. Pontosan mikor alkalmazta Nádasdy Selva-
ticit, nem tudjuk. Még az is kérdéses, hogy alkalmazása az Insbruckban való felbukkanása, 
vagyis 1656 utánra teendő-e. A Nádasdy-tartozásjegyzékben olvasható salarium kifejezés 
alapján annyi mindenesetre nyilvánvaló, hogy Selvatici az országbíró alkalmazásában állt 
és nem csak valamilyen ügylet miatt tartozott neki Nádasdy 300 forinttal. A hátralékos 
összeg Nádasdy udvarában jelentős fi zetésnek számított: a már említett – valószínűleg 
Bécsből szerződtetett – zenészeinek az éves készpénzjuttatása például ennek csak egy ré-
sze volt: Pyrtaller 130, Marsfeldt 100, Paumaister és Schrenk pedig 80 forintot kapott.17 
Ez alapján a rra gondolhatunk, hogy még abban az esetben is, ha Selvatici az említetteket 
meghaladó javadalmazásban részesült, akkor is egy évnél hosszabban szolgálhatott. Érde-
kes módon a Hofk ammer Nádasdyval kapcsolatos irataiban nincs nyoma, hogy Selvatici 
ugyanúgy jelentkezett volna a hátralékért, mint a már említett zenészek vagy más korábbi 
Nádasdy-alkalmazottak, illetve az általa foglalkoztatott bécsi stb. mesteremberek és keres-
kedők. A kérvényezők iratokkal és tanúvallomásokkal igazolt követeléseit a konfi skált ja-
vakat kezelő kamara – igaz, Nádasdy kivégzése után csak évekkel – sok-sok adminisztráció 
árán, de végül is megfi zette. Selvatici nem szerepel ezekben az iratokban.

Kérdés, hogy mi lehetett Selvatici funkciója Nádasdy udvarában. Itt is zenészként 
működött, vagy esetleg iskolázott egyháziként másféle feladatokat is ellátott? Mivel há-
rom egymástól független forrás – az alighanem rá vonatkozó innsbrucki számadás, Ná-
dasdy tartozásjegyzéke, valamint a Selvatici halálát dokumentáló varsói feljegyzés – 
egybehangzóan zenésznek nevezi őt, ezért valószínű, hogy tevékenységének jelentős 
részét a zene jelentette. A római iratokban ugyan a hitért és rendjéért való szorgoskodá-
sáról olvashatunk, de valószínű, hogy Rómában Selvatici a teológiai fokozat megszerzé-
se érdekében inkább egyházi aktivitását hangsúlyozta, és hallgatott zenészi működésé-
ről, vagy legalábbis nem hangsúlyozta azt.

dus] P[ater] M[agister] Alphonsus Anno D[omi]ni 1678 in Aprili post mortem A[dmodum] R[everen-
di] P[atris] M[agistri] Alphonsi Salvatici Itali, Magistri Capellae S[acrae] R[egiae] M[aiestatis], za 
suknie fl . 44. D[ic]tus P[ate]r płacił od stołu y mieszkania”.

16  Chybiński, 1949, 108.; Patalas, 2005. 573.; Przybyszewska-Jarmińska, 2015, 4.
17  Az összegek az iratokban említett 235 forintos össztartozásból, valamint a későbbi kifi zetésekből számít-

hatók ki. A forrásokat említi: Király, 2010, 974., 22. jegyz.



261

Nádasdy udvartartásának megmaradt dokumentációja sajnálatosan hiányos, Selva-
ticinek ezekben az iratokban nincs nyoma. Mindenesetre az udvariaknak 1659-ben ki-
adott gyertyák elszámolásában szerepel az olasz secretarius, olasz secretaria, illetve Olasz 
Secretariaba elhasznált gyertya.18 A helyiség megnevezése alapján világos, hogy Nádas-
dy legalábbis akkortájt alkalmazott (Sopron)keresztúron olasz titkárt, ugyanúgy, mint 
ahogy egy-két német titkárt is tartott folyamatosan. A német titkárok egyike volt a már 
említett hegedűs, Johann Heinrich Schrenk. Kérdés, hogy vajon Selvaticit is hasonló 
módon zenészként és egyben olasz titkárként foglalkoztatta-e Nádasdy.

Az olasz szerzetes-zenész kapcsán nem maradhat említés nélkül, hogy Nádasdynak 
1655. január 27-én történt országbíróvá való kinevezését egy ismeretlen Ágoston-rendi 
szerzetes verses-zenés kiadvánnyal köszöntötte, ami (Nádasdy költségén?) Anas Symbo-
lica címmel megjelent Bécsben. A napjainkban – úgy tűnik – lappangó nyomtatvány 
tizenegy ódával verselte meg Nádasdyt, továbbá a mű tartalmazott három hegedűre és 
orgonára komponált, bevezetésként és közjátékként szolgáló, prolusiót, valamint tíz ri-
tornellt.19 Noha csábító a gondolat, hogy a titokzatos Ágoston-rendi szerzetes szemé-
lyében Selvaticit gyanítsuk, de ez jelenleg nem több találgatásnál. A kérdést most még 
megválaszolatlanul kell hagyni – természetesen abban a reményben, hogy későbbi ku-
tatások során talán lehetőség adódik a szerzőség tisztázására, és kiderülhet, hogy a bécsi 
kiadvány kapcsolatba hozható-e a bolognai szerzetes-zenésszel.

Most, hogy már „tudunk” Selvaticiről, érdemes jobban fi gyelni a nyomaira. Aligha-
nem akadhatnak még vele kapcsolatos forrásadatok. Elsősorban a lengyelektől és az 
ágostonos iratokból remélhetők újabb ismeretek,20 de talán a magyarországi és az oszt-
rák levéltárak is szolgálhatnak információkkal. Különösen fontos lenne megtudni, 
hogy fennmaradtak-e tőle zeneművek, amelyek egykori megléte szinte biztosra vehető, 
hiszen egy királyi együttesben vezető pozíciót betöltő muzsikus esetében követelmény 
volt a rendszeres komponálás.21 Ez egyébként akkoriban nem csak uralkodói udvarban 
volt elvárás: Esterházy Pál is előírta 1678-ben Franz Schmidtbaurnak együttesvezetővé 
való előléptetése kapcsán, hogy komponáljon szorgalmasan.22 A Schmidtbaurt követő 
kismartoni regens choritól Franz Rumpelnigtől, illetve a későbbiekben az Esterházy-ud-

18  MNL OL, E 185, Archivum familiae Nádasdy, 30. t., számadások és vegyes anyag. – Az adatokra Buzási 
Enikő hívta fel a fi gyelmemet. Segítségét ezúton is köszönöm.

19  Mayer, 1883, 270., nr. 1669; Rózsa, 1973, 124.; RMK III/1., nr. 1926. „Anas Symbolica, Gentilitia 
Ales Nadasdiana A Sacrae Eremi Mvsis Ord: S: P: Avgvstini Ad Lyram revocata. Et Excell: Ac Illvstrissi-
mo Domino, Domino Francisco de Nadasd Perpetuo Terrae Fogaras, & Comitatus Castri Ferrei Supre-
mo Comiti, S. C. M. Consiliario, Camerario, S. R. Imp: Equiti, Curiae Regiae per Hungariam Iudici, nec 
non Praesidiorum Nempti & Also Lindua perpetuo Haereditario Capitaneo &c. Honoris & Gratitudi-
nis ergo Dedicata Anno qVo IVDeX CVrIae regIae per HVngarIaM eXposItVs f Verat. Viennae Austriae, 
Typis Matthaei Rictij.” 4r. A–L2 = 42 sztlan levél. Mayer és az RMK szerint a kiadvány egy példánya 
valaha a kassai királyi jogakadémia könyvtárában volt. Ez jelenleg lappang, nem sikerült nyomára buk-
kanni. – Viskolcz Noémi és Monok István tájékoztatása. 

20  Ossinger, 1768 név szerint sorba veszi az Ágoston-rendi szerzők megjelent vagy kéziratban maradt 
munkáit. Selvatici nem szerepel köztük.

21  Różyckitől például számos mű ismert. Ld. Chybiński, 1949, 108–109.; Patalas, 2005, 573–574.
22  Hárich, 1929, 25.; Hárich, 1946, II., 89–90.
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varban ugyanilyen funkciót ellátó Wenceslaus (Wenzel) Zivilhoff ertől és Gregor Jo-
seph Wernertől ugyancsak ismertek – megmaradt, illetve kottatárakban említett – ze-
neművek. Aligha kétséges, hogy az ő esetükben is kívánalom volt a zeneszerzői munka: 
az udvari együttes ellátása újabb darabokkal, valamint a már meglévő zeneműveknek az 
éppen aktuális együttes lehetőségeihez való alakítása, illetve az, hogy a megszólaltatott 
zene megfeleljen különféle alkalmak speciális kívánalmainak.

Noha tehát szinte bizonyos, hogy Selvatici kifejtett bizonyos zeneszerzői aktivi-
tást, a nyomtatott és kéziratos zenei források tartalmát katalogizáló nemzetközi jegy-
zékben Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ez idáig nem szerepel a 
neve.23 A RISM-katalógus azonban mindig is a feldolgozás pillanatnyi állapotát tük-
rözi, és egyáltalán nem zárható ki, hogy valahol még lappangnak Selvaticitől művek, 
hiszen napjainkban is rendszeresen kerülnek elő szép számmal korábban ismeretlen 
zenei források.

Forrás

X. Kelemen pápához intézett keltezetlen
 és aláíratlan kérvény

(Róma, 1670, vsz. július–szeptember)

ASV, Secr. Brev. Reg. vol 1502. fol. 542r.

„F[rater] Alfonso Saluatici da Bologna dell’ Ord[i]ne di S. Agostino prostrato 
humil[issi]m[amen]te alli Piedi di V[ostra] B[eatitúdine] con ogni sommissione gli 
espone, che hauendo fatti i suoi Corsi di Filosofi a, e Teologia, e p[er] cio ottenuti i suoi 
gradi di Lett[e]re, Bacc[alau]re e ritrouandosi sopra l’età di 60. anni, la maggior párte de 
quali hà spesi con decoro, et utile della sua Religione in seruitij apprestati à diuersi 
Principi di Germania come hora si ritroua all’ attuale seruitù della Maestà del Rè di 
Polonia, e bramando d’ ultimare la sua Vita con l’honoreuolezza del Magistero, non 
hauendo tale facultà il suo Pri[ore] Generale[.]

Supplica p[er] tanto la somma Clemenza della S[antità] V[ostra] à degnarsi di con-
cedergli un Breue, in uirtù del quale possa esser promorso al sud[etto] Magis[t]ro nella 
sua Religione. Che di tanta grazia. Quam Deus etc.”

23  https://opac.rism.info/ (Letöltés: 2017. 05. 30.)
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